
คู่มือส ำหรับประชำชน : ต่ออำยุใบอนุญำตให้ตั้งสถำนรองรับเด็กเอกชน  (สถำนรับเลี้ยงเด็ก สถำนแรกรับ สถำน
สงเครำะห์ สถำนคุ้มครองสวัสดิภำพ และสถำนพัฒนำฟื้นฟู) 

หน่วยงำนที่ให้บริกำร : ส ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและ 
ควำมมั่นคงของมนุษย์  

 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

1. ใบอนุญำตให้ตั้งสถำนรองรับเด็กเอกชน (สถำนรับเลี้ยงเด็ก สถำนแรกรับ สถำนสงเครำะห์ สถำนคุ้มครองสวัสดิ
ภำพและสถำนพัฒนำและฟ้ืนฟู)ให้มีอำยุหนึ่งปีนับแต่วันออกใบอนุญำต 

2. กำรต่ออำยุใบอนุญำต ต้องมำต่ออำยุใบอนุญำตก่อน 30 วัน นับจำกวันที่ใบอนุญำตให้ตั้งออกโดยกำรถ่ำยส ำเนำ
ใบอนุญำตให้ตั้งฉบับจริง 
 

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

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

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

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

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 30 นำท ี

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

รับค ำขอต่อใบอนุญำตให้ตั้งสถำนรองรับเด็กเอกชน 
(หมำยเหตุ: -)  

5 นำที กรมกิจกำรเด็กและ
เยำวชน 

 
2) กำรพิจำรณำ 

ตรวจสอบควำมถูกต้องของเอกสำรประกอบค ำขอต่อ
ใบอนุญำตให้ตั้งสถำนรองรับเด็กเอกชน 
(หมำยเหตุ: -)  

10 นำที กรมกิจกำรเด็กและ
เยำวชน 

 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 

ด ำเนินกำรต่อใบอนุญำตให้ตั้งสถำนรองรับเด็กเอกชน 
(หมำยเหตุ: -)  

10 นำที กรมกิจกำรเด็กและ
เยำวชน 

 
4) - 

ออกใบเสร็จรับเงิน 
(หมำยเหตุ: -)  

5 นำที กรมกิจกำรเด็กและ
เยำวชน 

 
 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 

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

 
ใบอนุญำตให้ตั้งสถำนรองรับเด็กเอกชน (สถำนรับเลี้ยงเด็ก สถำน
แรกรับ สถำนสงเครำะห์ สถำนคุ้มครองสวัสดิภำพ และสถำน
พัฒนำฟื้นฟู) 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

- 

 
ค่ำธรรมเนียม 

ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 
1) ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต ก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมส ำหรับกำร

จัดตั้งสถำนรับเลี้ยงเด็ก สถำนแรกรับ สถำนสงเครำะห์ สถำน
คุ้มครองสวัสดิภำพ และสถำนพัฒนำและฟื้นฟู พ.ศ. 2548 
(หมำยเหตุ: -)  

 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 ำขอต่อใบอนุญำตให้ตั้งสถำนรับเลี้ยงเด็ก 

(หมำยเหตุ: -)  



ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
2) ค ำขอต่อใบอนุญำตให้ตั้งสถำนแรกรับ สถำนสงเครำะห์ สถำนคุ้มครองสวัสดิภำพ และสถำนพัฒนำและฟ้ืนฟู 

(หมำยเหตุ: -)  
 
หมำยเหตุ 
- 

 
ชื่อกระบวนงำน: ต่ออำยุใบอนุญำตให้ตั้งสถำนรองรับเด็กเอกชน  (สถำนรับเลี้ยงเด็ก สถำนแรกรับ สถำนสงเครำะห์ สถำน
คุ้มครองสวัสดิภำพ และสถำนพัฒนำฟ้ืนฟู)  
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน 
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง:  

1) กฎกระทรวง ก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมส ำหรับกำรจัดตั้งสถำนรับเลี้ยงเด็ก สถำนแรกรับ สถำนสงเครำะห์ 
สถำนคุ้มครองสวัสดิภำพ และสถำนพัฒนำและฟ้ืนฟู พ.ศ. 2548  

2) พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546  
ระดับผลกระทบ: บริกำรที่มีควำมส ำคัญด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลำง, ส่วนภูมิภำค 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ: ไม่มี 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 27 
 จ ำนวนค ำขอที่มำกท่ีสุด 27 
 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 3 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: ต่ออำยุใบอนุญำตให้ตั้งสถำนรองรับเด็กเอกชน (สถำนรับเลี้ยงเด็ก สถำนแรกรับ สถำน
สงเครำะห์ สถำนคุ้มครองสวัสดิภำพ และสถำนพัฒนำฟื้นฟู) ส ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง 
 
 

เอกสำรฉบับนี้ดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ระบบสำรสนเทศศูนย์กลำงข้อมูลคู่มือส ำหรับประชำชน 
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่


