
คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขอรับใบอนุญำตให้ตั้งสถำนแรกรับ สถำนสงเครำะห์ สถำนคุ้มครองสวัสดิภำพ และสถำน
พัฒนำและฟื้นฟู 

หน่วยงำนที่ให้บริกำร : ส ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและ    
ควำมมั่นคงของมนุษย์  

 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

1. เตรียมเอกสำรในกำรด ำเนินกำรจัดตั้งสถำนแรกรับ สถำนสงเครำะห์ สถำนคุ้มครองสวัสดิภำพ และสถำนพัฒนำ
และฟ้ืนฟู ตำมรำยกำรที่ 15 

2. ในกรณีสถำนแรกรับ สถำนสงเครำะห์ สถำนคุ้มครองสวัสดิภำพ และสถำนพัฒนำและฟ้ืนฟู ตั้ งอยู่ในเขต
กรุงเทพมหำนคร หรือเขตติดต่อตั้งแต่สองจังหวัดขึ้นไปให้ยื่นค ำขอต่อปลัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำม
มั่นคงของมนุษย์ ส ำหรับจังหวัดอ่ืนให้ยื่นค ำขอต่อผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด 

3. เมื่อได้รับค ำขอจัดตั้งสถำนแรกรับ สถำนสงเครำะห์ สถำนคุ้มครองสวัสดิภำพ และสถำนพัฒนำและฟ้ืนฟู เจ้ำหน้ำที่
ตรวจสอบหลักฐำนตำมข้อ 1 และอำคำร สถำนที่ ที่ขอจัดตั้งสถำนแรกรับ สถำนสงเครำะห์ สถำนคุ้มครองสวัสดิ
ภำพ และสถำนพัฒนำและพ้ืนฟู ให้เป็นไปตำมท่ีกฏหมำยก ำหนด 

4. หำกค ำขอและเอกสำรหลักฐำนครบถ้วน อำคำร สถำนที่ เป็นไปตำมที่กฎหมำยก ำหนด ให้ผู้รับค ำขอออก
ใบอนุญำตจัดตั้งสถำนแรกรับ สถำนสงเครำะห์ สถำนคุ้มครองสวัสดิภำพ และสถำนพัฒนำและฟ้ืนฟู                
หำกตรวจสอบพบว่ำมีข้อใดไม่ถูกต้องหรือครบถ้วนให้แจ้งผู้ขอรับใบอนุญำตด ำเนินกำรแก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วน 
หำกผู้ขอรับใบอนุญำตมิได้แก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วนภำยในเวลำที่ผู้รับค ำขอก ำหนด ให้ผู้รับค ำขอสั่งไม่อนุญำต 

5. ใบอนุญำตจัดตั้งสถำนแรกรับ สถำนสงเครำะห์ สถำนคุ้มครองสวัสดิภำพ และสถำนพัฒนำและฟ้ืนฟู ให้มีอำยุ 1 ปี 
นับตั้งแต่วันออกใบอนุญำต 
 
หมำยเหตุ 
- กรณีค ำขอหรือรำยกำรเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อำจแก้ไข/เพ่ิมเติมได้ใน   

ขณะนั้น ผู้รับค ำขอและผู้ยื่นค ำขอจะต้องลงนำมบันทึกควำมบกพร่องและรำยกำรเอกสำร/หลักฐำนร่วมกันพร้อม 
ก ำหนดระยะเวลำให้ผู้ยื่นค ำขอด ำเนินกำรแก้ไข/เพ่ิมเติม หำกผู้ยื่นค ำขอไม่ด ำเนินกำรแก้ไข/เพ่ิมเติมได้ภำยใน 
ระยะเวลำที่ก ำหนด ผู้ขอจะด ำเนินกำรคืนค ำขอและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ 

- เจ้ำหน้ำที่จะยังไม่พิจำรณำค ำขอ และยังไม่นับระยะเวลำด ำเนินงำน จนกว่ำผู้ยื่นค ำขอจะด ำเนินกำรแก้ไขค ำขอ 
หรือยื่นเอกสำรเพิ่มเติมครบถ้วนตำมบันทึกควำมบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว 

- ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ใน 
คู่มือ 
ทั้งนี้จะส่งผลกำรพิจำรณำให้ผู้ย่ืนค ำขอทรำบภำยใน 7 วัน นับจำกวันที่พิจำรณำแล้วเสร็จ 

  
 
 

 



ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
 สถานที่ให้บริการ 
ส ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์จังหวัดตรัง 
 ณ ศำลำกลำงจังหวัดตรัง (หลังใหม่) ชั้น 1/ติดต่อด้วยตนเอง 
ณ หน่วยงำน 
(หมำยเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ  
เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 
 (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ต้ั 
งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 สถานที่ให้บริการ 
กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน อำคำร 3 ชั้นบริเวณชั้น 2 ถนน
นิคมมักกะสัน แขวงมักกะสัน เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร/
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน 
(หมำยเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ  
เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์  
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด)  
ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 111 วันท ำกำร 

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

รับค ำขอรับใบอนุญำตจัดตั้งตรวจสอบควำมครบถ้วนของ
เอกสำรประกอบกำรขอรับใบอนุญำตให้ตั้งสถำนแรกรับ 
สถำนสงเครำะห์ สถำนคุ้มครองสวัสดิภำพ และสถำนพัฒนำ
และฟ้ืนฟู 
 
(หมำยเหตุ: -)  

1 วันท ำกำร กรมกิจกำรเด็กและ
เยำวชน 

 

2) กำรพิจำรณำ 
ตรวจสอบข้อเท็จจริง กำรด ำเนินงำน พ้ืนที่ใช้สอยของอำคำร
ที่ขออนุญำตจัดตั้งสถำนแรกรับ สถำนสงเครำะห์ สถำน
คุ้มครองสวัสดิภำพ และสถำนพัฒนำและฟ้ืนฟู 
(หมำยเหตุ: (1.ระยะเวลำขั้นตอนกำรออกตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง 30 วัน                         2. ระยะเวลำที่ผู้ยื่นค ำ
ขอจะด ำเนินกำรแก้ไข 60 วัน ))  

90 วันท ำกำร กรมกิจกำรเด็กและ
เยำวชน 

 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
ด ำเนินกำรขออนุญำตให้ตั้งสถำนแรกรับ สถำนสงเครำะห์ 
สถำนคุ้มครองสวัสดิภำพ และสถำนพัฒนำและฟ้ืนฟู และแจ้ง
ผลกำรอนุญำต 
(หมำยเหตุ: -)  

20 วันท ำกำร กรมกิจกำรเด็กและ
เยำวชน 

 

 
 



 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
1) 

 
บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (เอกสำรยืนยันตัวตนของผู้รับใบอนุญำต ผู้ด ำเนินกิจกำร 
 ผู้ปกครองสวัสดิภำพ นักสังคมสงเครำะห์หรือนักจิตวิทยำพยำบำล 
พ่ีเลี้ยง ผู้แทนนิติบุคคล ผู้ด ำเนินกิจกำรแทน พร้อมนี้ให้รับรองส ำเนำ
ถูกต้องด้วย) 

กรมกำรปกครอง 

2) 
 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (เอกสำรยืนยันตัวตนของผู้รับใบอนุญำต ผู้ด ำเนินกิจกำร 
 ผู้ปกครองสวัสดิภำพ นักสังคมสงเครำะห์หรือนักจิตวิทยำพยำบำล 
 พ่ีเลี้ยง ผู้แทนนิติบุคคล ผู้ด ำเนินกิจกำรแทน) พร้อมนี้ให้รับรอง
ส ำเนำถูกต้องด้วย) 

กรมกำรปกครอง 

3) 
 

หนังสือเดินทำง 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (เอกสำรยืนยันตัวตนของผู้รับใบอนุญำต ผู้ด ำเนินกิจกำร 
 ผู้ปกครองสวัสดิภำพ นักสังคมสงเครำะห์หรือนักจิตวิทยำพยำบำล 
 พ่ีเลี้ยง ผู้แทนนิติบุคคล ผู้ด ำเนินกิจกำรแทน) กรณีเป็นชำวต่ำงชำติ 
พร้อมนี้ให้รับรองส ำเนำถูกต้องด้วย) 

กองหนังสือเดินทำง 

4) 
 

ใบส ำคัญกำรเปลี่ยนชื่อ 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (เอกสำรยืนยันตัวตนของผู้รับใบอนุญำต ผู้ด ำเนินกิจกำร 
ผู้ปกครองสวัสดิภำพ นักสังคมสงเครำะห์หรือนักจิตวิทยำพยำบำล  
พ่ีเลี้ยง ผู้แทนนิติบุคคล ผู้ด ำเนินกิจกำรแทน) กรณีมีกำรเปลี่ยนชื่อ - 
สกุล พร้อมนี้ให้รับรองส ำเนำถูกต้องด้วย) 
 
 
 
 
 
 

กรมกำรปกครอง 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
5) 

 
หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (เอกสำรยืนยันตัวตนของผู้รับใบอนุญำต ผู้ด ำเนินกิจกำร  
ผู้ปกครองสวัสดิภำพ นักสังคมสงเครำะห์หรือนักจิตวิทยำพยำบำล  
พ่ีเลี้ยง ผู้แทนนิติบุคคล ผู้ด ำเนินกิจกำรแทน) กรณีจัดตั้งในรูปแบบนิติ
บุคคลพร้อมนี้ให้รับรองส ำเนำถูกต้องด้วย ) 

กรมกำรค้ำต่ำงประเทศ 

6) 
 

ทะเบียนสมรส 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (เอกสำรยืนยันตัวตนของผู้รับใบอนุญำต ผู้ด ำเนินกิจกำร  
ผู้ปกครองสวัสดิภำพ นักสังคมสงเครำะห์หรือนักจิตวิทยำพยำบำล  
พ่ีเลี้ยง ผู้แทนนิติบุคคล ผู้ด ำเนินกิจกำรแทน) พร้อมนี้ให้รับรองส ำเนำ
ถูกต้องด้วย) 

กรมกำรปกครอง 

7) 
 

ใบอนุญำตกำรท ำงำนในประเทศ 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ของผู้รับใบอนุญำต ผู้ด ำเนินกิจกำร ผู้ปกครองสวัสดิภำพ 
นักสังคมสงเครำะห์หรือนักจิตวิทยำพยำบำล พี่เลี้ยง ผู้แทนนิติบุคคล 
ผู้ด ำเนินกิจกำรแทน กรณีที่เป็นชำวต่ำงชำติ พร้อมนี้ให้รับรองส ำเนำ
ถูกต้องด้วย) 

กองหนังสือเดินทำง 

8) 
 

จัดตั้งในฐำนะบุคคลธรรมดำ ส ำเนำวุฒิกำรศึกษำผู้ขอรับใบอนุญำต 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำยี่สิบปีบริบูรณ์ หำกเป็นผู้ด ำเนินกิจกำร 
หรือไม่เป็นผู้ด ำเนินกิจกำร ต้องมีวุฒิกำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำกำรศึกษำ
ภำคบังคับ พร้อมนี้ให้รับรองส ำเนำถูกต้องด้วย) 

กระทรวงศีกษำธิกำร 

9) 
 

ส ำเนำวุฒิกำรศึกษำของผู้ปกครองสวัสดิภำพ 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (- ผู้ปกครองสวัสดิภำพ มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำยี่สิบห้ำปีบริบูรณ์
และไม่เกินหกสิบห้ำปีบริบูรณ์ ส ำเร็จกำรศึกษำและมีประสบกำรณ์ 
ดังนี้ ก)ส ำเร็จกำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำปริญญำตรีทำงด้ำนสังคมสงเครำะห์ 
จิตวิทยำ กฎหมำย แพทย์ หรือกำรศึกษำ และเคยปฏิบัติงำนเกี่ยวกับ
เด็กมำแล้วไม่น้อยกว่ำสำมปี หรือในกรณีท่ีส ำเร็จกำรศึกษำระดับ
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำในสำขำอ่ืน ต้องเคยปฏิบัติงำนเกี่ยวกับเด็ก

กระทรวงศีกษำธิกำร 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
มำแล้วไม่น้อยกว่ำห้ำปี ทั้งนี้ โดยมีหนังสือรับรองจำกหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง ข) กรณีส ำเร็จกำรศึกษำต่ ำกว่ำปริญญำตรี ต้องเคยปฏิบัติ
หน้ำที่ในต ำแหน่งผู้ปกครองสวัสดิภำพ ของสถำนแรกรับ สถำน
สงเครำะห์ สถำนคุ้มครองสวัสดิภำพ หรือสถำนพัฒนำและฟ้ืนฟู
มำแล้วไม่น้อยกว่ำห้ำปี โดยมีหนังสือรับรองจำกหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 
พร้อมนี้ให้รับรองส ำเนำถูกต้องด้วย) 
 

10) 
 

ส ำเนำวุฒกำรศึกษำของนักสังคมสงเครำะห์ 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ได้รับปริญญำตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ ำกว่ำนี้ด้ำนสังคม
สงเครำะห์ศำสตร์ สังคมวิทยำ จิตวิทยำ หรือด้ำนอ่ืนที่ ก.พ.ก ำหนดว่ำ
ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งนี้ได้ หรือได้รับปริญญำโทหรือ
เทียบได้ไม่ต่ ำกว่ำนี้ ด้ำนสังคมสงเครำะห์ศำสตร์ สังคมวิทยำ จิตวิทยำ 
หรือด้ำนอ่ืนที่ ก.พ.ก ำหนดว่ำใช้เป็นคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งนี้
ได้ พร้อมนี้ให้รับรองส ำเนำถูกต้องด้วย) 

กระทรวงศีกษำธิกำร 

11) 
 

ส ำเนำวุฒิกำรศึกษำของนักจิตวิทยำ 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ได้รับปริญญำตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ ำกว่ำนี้ ด้ำนจิตวิทยำ
หรือด้ำนอ่ืนที่ ก.พ. ก ำหนดว่ำใช้เป็นคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง
นี้ได้ หรือได้รับปริญญำโท หรือเทียบได้ไม่ต่ ำกว่ำนี้ ด้ำนจิตวิทยำ หรือ
ด้ำนอื่นท่ี ก.พ.ก ำหนดว่ำใช้เป็นคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งนี้ได้ 
พร้อมนี้ให้รับรองส ำเนำถูกต้องด้วย) 

กระทรวงศีกษำธิกำร 

12) 
 

ส ำเนำวุฒิกำรศึกษำของนักกำยภำพบ ำบัด 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ได้รับปริญญำตรี เทียบได้ไม่ต่ ำกว่ำนี้ ด้ำนกำยภำพบ ำบัด 
หรือด้ำนอ่ืนที่ ก.พ.ก ำหนดว่ำใช้เป็นคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งนี้
ได้หรือได้รับปริญญำโท เทียบได้ไม่ต่ ำกว่ำนี้ ด้ำนกำยภำพบ ำบัด หรือ
ด้ำนอื่นท่ี ก.พ.ก ำหนดว่ำใช้เป็นคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งนี้ได้ 
ส ำหรับสถำนสงเครำะห์ที่รับเด็กท่ีมีควำมพิกำรมำอยู่ในควำมปกครอง
ดูแล พร้อมนี้ให้รับรองส ำเนำถูกต้องด้วย) 
 
 
 

กระทรวงศีกษำธิกำร 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
13) 

 
ส ำเนำวุฒิกำรศึกษำของพยำบำล 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ได้รับปริญญำตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ ำกว่ำนี้ ด้ำนกำร
พยำบำลและได้รับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพสำขำกำรพยำบำล หรือ
ด้ำนอื่นท่ี ก.พ.ก ำหนดว่ำใช้เป็นคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งนี้ได้ 
พร้อมนี้ให้รับรองส ำเนำถูกต้องด้วย) 

กระทรวงศีกษำธิกำร 

14) 
 

ส ำเนำวุฒิกำรศึกษำของพ่ีเลี้ยง 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ได้รับประกำศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษำตอนต้นสำย
สำมัญ ม.ศ.3) หรือประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนต้น ม.3  หรือ
เทียบได้ไม่ต่ ำกว่ำนี้และมีควำมรู้ควำมสำมำรถและเหมำะสมในกำร
ปฏิบัติงำนในหน้ำที่ พร้อมนี้ให้รับรองส ำเนำถูกต้องด้วย) 

กระทรวงศีกษำธิกำร 

15) 
 

ใบรับรองแพทย์พร้อมผล x – ray ปอด 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ของผู้ด ำเนินกิจกำร ผู้ปกครองสวัสดิภำพ นักสังคม
สงเครำะห์หรือนักจิตวิทยำ นักกำยภำพบ ำบัด พยำบำล และพ่ีเลี้ยง) 

- 

16) 
 

รูปถ่ำยครึ่งตัวหน้ำตรง ไม่สวมหมวก ขนำด 2 นิ้ว ซึ่งถ่ำยมำแล้วไม่
เกินหกเดือน จ ำนวน 3 รูป 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ผู้ขอรับใบอนุญำต นักสังคมสงเครำะห์ หรือนักจิตวิทยำ 
พยำบำล พี่เลี้ยงเด็ก) 

- 

17) 
 

จัดตั้งในฐำนะนิติบุคคล เอกสำรประกอบด้วย ส ำเนำหนังสือกำร
จัดตั้งองค์กร 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (เช่น บริษัท มูลนิธิ สมำคม ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สหกรณ์ 
ฯลฯ ที่ระบุวัตถุประสงค์กำรด ำเนินงำนสถำนแรกรับ,สถำนสงเครำะห์
,สถำนคุ้มครองสวัสดิภำพ และสถำนพัฒนำและพ้ืนฟู ) 

- 

18) 
 

หลักฐำนกำรมอบอ ำนำจให้เป็นผู้แทนนิติบุคคล ผู้ปกครองสวัสดิ
ภำพ และผู้ด ำเนินกิจกำรแทน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
หมำยเหตุ - 

19) 
 

ส ำเนำวุฒิกำรศึกษำของผู้แทนนิติบุคคล ผู้ด ำเนินกิจกำรแทน ผู้
ปกครองสวัสดิภำพ นักสังคมสงเครำะห์หรือนักจิตวิทยำ นัก
กำยภำพบ ำบัด พยำบำล และพี่เลี้ยง 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ประกอบด้วย ของ ผู้แทนนิติบุคคลและผู้ด ำเนินกิจกำร
แทน มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำยี่สิบปีบริบูรณ์ และต้องมีวุฒิกำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำ
กำรศึกษำภำคบังคับ พร้อมนี้ให้รับรองส ำเนำถูกต้องด้วย) 
 

กระทรวงศีกษำธิกำร 

20) 
 

ส ำเนำวุฒิกำรศึกษำของผู้ปกครองสวัสดิภำพ 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำยี่สิบห้ำปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบห้ำปี
บริบูรณ์ ส ำเร็จกำรศึกษำและมีประสบกำรณ์ ดังนี้ ก)ส ำเร็จกำรศึกษำ
ไม่ต่ ำกว่ำปริญญำตรีทำงด้ำนสังคมสงเครำะห์ จิตวิทยำ กฎหมำย 
แพทย์ หรือกำรศึกษำ และเคยปฏิบัติงำนเกี่ยวกับเด็กมำแล้วไม่น้อย
กว่ำสำมปี หรือในกรณีท่ีส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีหรือ
เทียบเท่ำในสำขำอ่ืน ต้องเคยปฏิบัติงำนเกี่ยวกับเด็กมำแล้วไม่น้อย
กว่ำห้ำปี ทั้งนี้ โดยมีหนังสือรับรองจำกหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง ข)กรณี
ส ำเร็จกำรศึกษำต่ ำกว่ำปริญญำตรี ต้องเคยปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่ง
ผู้ปกครองสวัสดิภำพของสถำนแรกรับ สถำนสงเครำะห์ สถำน
คุ้มครองสวัสดิภำพ หรือสถำนพัฒนำและฟ้ืนฟูมำแล้วไม่น้อยกว่ำห้ำปี 
โดยมีหนังสือรับรองจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและต้อง พร้อมนี้ให้
รับรองส ำเนำถูกต้องด้วย) 

กระทรวงศีกษำธิกำร 

21) 
 

ส ำเนำวุฒิกำรศึกษำของนักสังคมสงเครำะห์ 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ได้รับปริญญำตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ ำกว่ำนี้ด้ำนสังคม
สงเครำะห์ศำสตร์ สังคมวิทยำ จิตวิทยำ หรือด้ำนอื่นที่ ก.พ.ก ำหนดว่ำ
ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งนี้ได้ หรือได้รับปริญญำโท หรือ
เทียบได้ไม่ต่ ำกว่ำนี้ ด้ำนสังคมสงเครำะห์ศำสตร์ สังคมวิทยำ จิตวิทยำ 
หรือด้ำนอ่ืนที่ ก.พ.ก ำหนดว่ำใช้เป็นคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งนี้
ได้ พร้อมนี้ให้รับรองส ำเนำถูกต้องด้วย) 
 
 

กระทรวงศีกษำธิกำร 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
22) 

 
ส ำเนำวุฒิกำรศึกษำของนักจิตวิทยำ 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ได้รับปริญญำตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ ำกว่ำนี้ ด้ำนจิตวิทยำ
หรือด้ำนอ่ืนที่ ก.พ. ก ำหนดว่ำใช้เป็นคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง
นี้ได้ หรือได้รับปริญญำโท หรือเทียบได้ไม่ต่ ำกว่ำนี้ ด้ำนจิตวิทยำ หรือ
ด้ำนอื่นท่ี ก.พ.ก ำหนดว่ำใช้เป็นคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งนี้ได้  
พร้อมนี้ให้ส ำเนำถูกต้อง) 

กระทรวงศีกษำธิกำร 

23) 
 

ส ำเนำวุฒิกำรศึกษำของนักกำยภำพบ ำบัด 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ได้รับปริญญำตรี เทียบได้ไม่ต่ ำกว่ำนี้ ด้ำนกำยภำพบ ำบัด 
หรือด้ำนอ่ืนที่ ก.พ.ก ำหนดว่ำใช้เป็นคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งนี้
ได้หรือได้รับปริญญำโท เทียบได้ไม่ต่ ำกว่ำนี้ ด้ำนกำยภำพบ ำบัด หรือ
ด้ำนอื่นท่ี ก.พ.ก ำหนดว่ำใช้เป็นคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งนี้ได้ 
ส ำหรับสถำนสงเครำะห์ที่รับเด็กท่ีมีควำมพิกำรมำอยู่ในควำมปกครอง
ดูแล พร้อมนี้ให้รับรองส ำเนำถูกต้องด้วย) 

กระทรวงศีกษำธิกำร 

24) 
 

ส ำเนำวุฒิกำรศึกษำของพยำบำล 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ได้รับปริญญำตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ ำกว่ำนี้ ด้ำนกำร
พยำบำลและได้รับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพสำขำกำรพยำบำล หรือ
ด้ำนอื่นท่ี ก.พ.ก ำหนดว่ำใช้เป็นคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งนี้ได้ 
พร้อมนี้ให้รับรองส ำเนำถูกต้องด้วย) 

กระทรวงศีกษำธิกำร 

25) 
 

ส ำเนำวุฒิกำรศึกษำของพ่ีเลี้ยง 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ได้รับประกำศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษำตอนต้นสำย
สำมัญ(ม.ศ.3) หรือประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.3 หรือ
เทียบได้ไม่ต่ ำกว่ำนี้และมีควำมรู้ควำมสำมำรถและเหมำะสมในกำร
ปฏิบัติงำนในหน้ำที่ พร้อมนี้ให้รับรองส ำเนำถูกต้องด้วย) 
 
 
 
 
 

กระทรวงศีกษำธิกำร 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
26) 

 
ใบรับรองแพทย์พร้อมผล x – ray ปอด 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ของผู้ด ำเนินกิจกำรแทน ผู้ปกครองสวัสดิภำพ นักสังคม
สงเครำะห์หรือนักจิตวิทยำ นักกำยภำพบ ำบัด พยำบำล และ   พ่ี
เลี้ยง) 

กรมกำรแพทย์ 

27) 
 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง หลักฐำนแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในสถำนที่
และอำคำรที่จะขออนุญำตจัดตั้ง สถำนแรกรับ สถำนสงเครำะห์ 
สถำนคุ้มครองสวัสดิภำพ หรือสถำนพัฒนำและฟื้นฟู ในกรณีที่
สถำนที่หรืออำคำรเป็นของผู้อ่ืน ผู้ขอรับใบอนุญำตจะต้องมีหนังสือ
แสดงว่ำได้รับควำมยินยอมจำกเจ้ำของสถำนที่หรืออำคำรด้วย 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ – 

- 

28) 
 

แผนผังแสดงท่ีตั้งของ สถำนแรกรับ สถำนสงเครำะห์ สถำน
คุ้มครองสวัสดิภำพ หรือสถำนพัฒนำและฟื้นฟู 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

- 

29) 
 

แบบแปลนแผนผังอำคำรภำยใน สถำนแรกรับ สถำนสงเครำะห์ 
สถำนคุ้มครองสวัสดิภำพ หรือสถำนพัฒนำและฟื้นฟู พร้อมระบุ
รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรใช้สอยอำคำรและห้องต่ำง ๆ ทุกห้อง 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

- 

30) 
 

ระเบียบหรือข้อบังคับกำรด ำเนินงำนของสถำนแรกรับ สถำน
สงเครำะห์ สถำนคุ้มครองสวัสดิภำพ หรือสถำนพัฒนำและฟื้นฟู 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

- 

31) 
 

ภำพถ่ำยกำรใช้สอยอำคำร และห้องต่ำง ๆ ทุกห้อง ทั้งภำยนอก
และภำยใน พร้อมภำพถ่ำยป้ำยชื่อสถำนแรกรับ สถำนสงเครำะห์ 
สถำนคุ้มครองสวัสดิภำพ หรือสถำนพัฒนำและฟื้นฟู 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

- 



 
ค่ำธรรมเนียม 

ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 
1) ค่ ำธรรมเนี ยมใบอนุญำต ตำมกฎกระทรวงก ำหนด อัตรำ

ค่ำธรรมเนียมส ำหรับกำรจัดตั้งสถำนรองรับเด็กเอกชน พ.ศ.2548 
(หมำยเหตุ: (เมื่อได้รับกำรตรวจเอกสำรผ่ำนเรียบร้อยแล้วจะเขียนค ำ
ขอให้ตั้งสถำนแรกรับ สถำนสงเครำะห์ สถำนคุ้มครองสวัสดิภำพ และ
สถำนพัฒนำและฟ้ืนฟู))  

 ค่ำธรรมเนียม 100 บำท 
  
 

2) ค่ ำธรรมเนี ยมใบอนุญำต ตำมกฎกระทรวงก ำหนด อัตรำ
ค่ำธรรมเนียมส ำหรับกำรจัดตั้งสถำนรองรับเด็กเอกชน พ.ศ.2548 
(หมำยเหตุ: (เมื่อได้รับใบอนุญำตจะจ่ำยเงินค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตให้
ต้ัง))  

 ค่ำธรรมเนียม 200 บำท 
  
 

 
 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 

ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 
1) ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 

(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 

ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
1) ค ำขอรับใบอนุญำตจัดตั้งสถำนแรกรับ สถำนสงเครำะห์ สถำนคุ้มครองสวัสดิภำพ และสถำนพัฒนำและฟ้ืนฟู 

(หมำยเหตุ: -)  
2) - กฎกระทรวง ก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรขอรับใบอนุญำตจัดตั้งสถำนแรกรับ สถำน

สงเครำะห์ สถำนคุ้มครองสวัสดิภำพ และสถำนพัฒนำและฟ้ืนฟู พ.ศ. 2549 
(หมำยเหตุ: (เป็นหลักเกณฑ์ประกอบกำรจัดตั้งสถำนแรกรับ สถำนสงเครำะห์ สถำนคุ้มครองสวัสดิภำพ และ
สถำนพัฒนำและฟ้ืนฟู))  

3) ระเบียบกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ ว่ำด้วย วิธีกำรด ำเนินงำนของสถำนแรกรับ  
สถำนสงเครำะห์  สถำนคุ้มครองสวัสดิภำพ และสถำนพัฒนำและฟ้ืนฟู พ.ศ. 2547 
(หมำยเหตุ: (เป็นระเบียบประกอบกำรจัดตั้งสถำนแรกรับ สถำนสงเครำะห์ สถำนคุ้มครองสวัสดิภำพ และ
สถำนพัฒนำและฟ้ืนฟู))  

4) กฎกระทรวง ก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรแต่งตั้งหรือถอดถอนผู้ปกครองสวัสดิภำพของสถำน
แรกรับ สถำนสงเครำะห์ สถำนคุ้มครองสวัสดิภำพ และสถำนพัฒนำและฟ้ืนฟู พ.ศ. 2549 
(หมำยเหตุ: -)  

 



หมำยเหตุ 
- 
 

 
ชื่อกระบวนงำน: กำรขอรับใบอนุญำตให้ตั้งสถำนแรกรับ สถำนสงเครำะห์ สถำนคุ้มครองสวัสดิภำพ และสถำนพัฒนำและ
ฟ้ืนฟ ู 
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน 
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง:  

1) กฎกระทรวงก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรขอรับใบอนุญำตจัดตั้งสถำนแรกรับ สถำนสงเครำะห์ 
สถำนคุ้มครองสวัสดิภำพ และสถำนพัฒนำและฟ้ืนฟู พ.ศ. 2549  

2) กฎกระทรวงก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรแต่งตั้งหรือถอดถอนผู้ปกครองสวัสดิภำพของสถำน
แรกรับ สถำนสงเครำะห์ สถำนคุ้มครองสวัสดิภำพ และสถำนพัฒนำและฟ้ืนฟู พ.ศ. 2549  

3) พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546  
4) ระเบียบกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ ว่ำด้วย วิธีกำรด ำเนินงำนของสถำนแรกรับ สถำน

สงเครำะห์ สถำนคุ้มครองสวัสดิภำพ และสถำนพัฒนำและฟ้ืนฟู พ.ศ. 2549  
ระดับผลกระทบ: บริกำรทั่วไป 
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลำง, ส่วนภูมิภำค 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ: ไม่มี 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ ำนวนค ำขอที่มำกท่ีสุด 1 
 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: กำรขอรับใบอนุญำตให้ตั้งสถำนแรกรับ สถำนสงเครำะห์ สถำนคุ้มครองสวัสดิภำพ และ
สถำนพัฒนำและฟ้ืนฟู ส ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง 
 
 

เอกสำรฉบับนี้ดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ระบบสำรสนเทศศูนย์กลำงข้อมูลคู่มือส ำหรับประชำชน 
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่


