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คู่มือสำหรับประชำชน: กำรขอรับอนุญำตให้ตั้งสถำนรับเลี้ยงเด็กเอกชน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลาปาง
กระทรวง: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
1. ชื่อกระบวนงำน: การขอรับอนุญาตให้ตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลาปาง
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรขอรับใบอนุญำตจัดตั้งสถำนรับเลี้ยงเด็ก พ.ศ. 2549
2) พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
3) กฎกระทรวง กำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมสำหรับกำรจัดตั้งสถำนรับเลี้ยงเด็ก สถำนแรกรับ สถำนสงเครำะห์
สถำนคุ้มครองสวัสดิภำพ และสถำนพัฒนำและฟื้นฟู พ.ศ. 2548
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ไม่มี
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ 0 วันทาการ
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 1
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 1
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 1
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การขอรับอนุญาตให้ตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน
11.ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถานที่ให้บริการ กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน อำคำร 3ชั้น บริเวณชั้น 2 ถนนนิคมมักกะสัน แขวงมักกะสัน
เขตรำชเทวี กทม. /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 2) สถานที่ให้บริการ สำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปำง/ติดต่อด้วยตนเอง
ณ หน่วยงำน ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำร
กำหนด) ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12.หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. เตรียมเอกสารที่จาเป็นในการดาเนินการจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กตามรายการที่ 15
2. ในกรณีที่สถานรับเลี้ยงเด็กตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นคาขอที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน สาหรับจังหวัด
อื่นให้ยื่นคาขอที่สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
3. เมื่อได้รับคาขอจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานตามข้อ 1 และอาคาร สถานที่ที่ขอจัดตั้ง
สถานรับเลี้ยงเด็ก ให้เป็นไปตามที่กฎกระทรวงกาหนด
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4. หากคาขอและเอกสารหลักฐานครบถ้วน อาคาร สถานที่ เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด ให้ผู้รับคาขอออก
ใบอนุญาตให้ตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก หากตรวจสอบว่ามีข้อใดไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนให้แจ้งผู้รับคาขอดาเนินการแก้ไข
ให้ถูกต้องครบถ้วน หากผู้ขอรับใบอนุญาตมิได้แก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วนภายในเวลาที่ผู้รับคาขอกาหนดให้ผู้รับคาขอสั่ง
ไม่อนุญาต
5. ใบอนุญาตจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กให้มีอายุ 1 ปี นับแต่วันออกใบอนุญาต
หมายเหตุ
- กรณีคาขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ใน
ขณะนั้น ผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกัน พร้อม
กาหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคาขอดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม หากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด ผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
- เจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอ และยังไม่นับระยะเวลาดาเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ไขคาขอหรือ
ยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนัน้ เรียบร้อยแล้ว
- ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
ทั้งนี้จะส่งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันทาการนับจากวันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
13.ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ส่วนงำน /
หมำยเหตุ
รำยละเอียดของขั้นตอนกำร ระยะเวลำ
ที่
ประเภทขั้นตอน
หน่วยงำนที่
บริกำร
ให้บริกำร
รับผิดชอบ
การตรวจสอบ
รับคาขอรับใบอนุญาตจัดตั้ง 1 วันทาการ สานักงานพัฒนา
เอกสาร
ตรวจสอบความครบถ้วนของ
สังคมและความ
เอกสารประกอบการขอรับ
มั่นคงของมนุษย์
1)
ใบอนุญาตให้ตั้งสถานรับเลี้ยง
จังหวัดลาปาง
เด็กเอกชน
การพิจารณา

ตรวจสอบข้อเท็จจริง การ
ดาเนินงาน พื้นที่ใช้สอยของ
อาคารที่ขออนุญาตจัดตั้ง
สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน

90 วันทา
การ

สานักงานพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์
จังหวัดลาปาง

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

ดาเนินการขออนุญาตให้ตั้ง
สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนและ
แจ้งผลการอนุญาต

20 วันทา
การ

สานักงานพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์
จังหวัดลาปาง

2)

3)

(1.ระยะเวลา
ขั้นตอนการออก
ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง 30
วัน
2. ระยะเวลาที่ผู้
ยื่นคาขอ
ดาเนินการแก้ไข
60วัน )
-
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ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 111 วันทาการ
14. งำนบริกำรนี้ ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
หน่วยงำน
ภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
รำยกำรเอกสำร
ที่
หมำยเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
ออก
เอกสำร
บัตรประจาตัว
กรมการ
0
1
ฉบับ (รายการเอกสาร
ประชาชน
ปกครอง
ยืนยันตัวตน
สาหรับ ผู้ขอรับ
ใบอนุญาต ผู้
ดาเนินกิจการ ผู้
ดาเนินกิจการแทน
1)
ผู้ดูแลเด็ก(พี่เลี้ยง)
ผู้ประกอบอาหาร
และผู้แทนนิติ
บุคคล พร้อมนี้ให้
รับรองสาเนา
ถูกต้องด้วย)
สาเนาทะเบียนบ้าน สานัก
0
1
ฉบับ (รายการเอกสาร
บริหารการ
ยืนยันตัวตน
ทะเบียน
สาหรับ ผู้ขอรับ
ใบอนุญาต , ผู้
ดาเนินกิจการ,ผู้
ดาเนินกิจการแทน,
2)
ผู้ดูแลเด็ก (พี่เลี้ยง)
ผู้ประกอบอาหาร
และผู้แทนนิติ
บุคคล (กรณีจัดตั้ง
ในฐานะนิติบุคคล)
พร้อมนี้ให้รับรอง
สาเนาถูกต้องด้วย)
หนังสือเดินทาง
กองหนังสือ
0
1
ฉบับ ((รายการเอกสาร
เดินทาง
ยืนยันตัวตน
3)
สาหรับ ผู้ขอรับ
ใบอนุญาต , ผู้
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ที่

รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง
ออก
เอกสำร

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

ใบสาคัญการเปลี่ยน สานัก
ชื่อ
บริหารการ
ทะเบียน

0

1

ฉบับ

หนังสือรับรองนิติ
บุคคล

0

1

ฉบับ

4)

5)

กรมการค้า
ต่าง
ประเทศ

หมำยเหตุ
ดาเนินกิจการ,ผู้
ดาเนินกิจการแทน,
ผู้ดูแลเด็ก (พี่เลี้ยง)
ผู้ประกอบอาหาร
และผู้แทนนิติ
บุคคล (กรณีจัดตั้ง
ในฐานะนิติบุคคล)
พร้อมนี้ให้รับรอง
สาเนาถูกต้องด้วย)
((รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
สาหรับ ผู้ขอรับ
ใบอนุญาต , ผู้
ดาเนินกิจการ,ผู้
ดาเนินกิจการแทน,
ผู้ดูแลเด็ก (พี่เลี้ยง)
ผู้ประกอบอาหาร
และผู้แทนนิติ
บุคคล (กรณีจัดตั้ง
ในฐานะนิติบุคคล)
พร้อมนี้ให้รับรอง
สาเนาถูกต้องด้วย)
((รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
สาหรับ ผู้ขอรับ
ใบอนุญาต , ผู้
ดาเนินกิจการ,ผู้
ดาเนินกิจการแทน,
ผู้ดูแลเด็ก (พี่เลี้ยง)
ผู้ประกอบอาหาร
และผู้แทนนิติ
บุคคล (กรณีจัดตั้ง
ในฐานะนิติบุคคล)
พร้อมนี้ให้รับรอง
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ที่

รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง
ออก
เอกสำร

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ
สาเนาถูกต้องด้วย)

ทะเบียนสมรส

สานัก
บริหารการ
ทะเบียน

0

1

ฉบับ

((รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
สาหรับ ผู้ขอรับ
ใบอนุญาต , ผู้
ดาเนินกิจการ,ผู้
ดาเนินกิจการแทน,
ผู้ดูแลเด็ก (พี่เลี้ยง)
ผู้ประกอบอาหาร
และผู้แทนนิติ
บุคคล (กรณีจัดตั้ง
ในฐานะนิติบุคคล)
พร้อมนี้ให้รับรอง
สาเนาถูกต้องด้วย
)

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

ฉบับ

(รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
สาหรับผู้ที่มิได้
มีสัณชาติไทยของ
ผู้ขอรับใบอนุญาต
, ผู้ดาเนินกิจการ
,ผู้ดาเนินกิจการ
แทน,ผู้ดูแลเด็ก
(พี่เลี้ยง) ผู้
ประกอบอาหาร
และผู้แทนนิติ

6)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
หน่วยงำน
รำยกำรเอกสำรยื
น
่
จำนวนเอกสำร
ที่
ภำครั
ฐ
ผู
้
เพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสำร
ใบอนุญาตการ
ศูนย์บริการ
0
ทางานในประเทศ วีซ่าและ
ใบอนุญาต
ทางาน
1)
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ที่

รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิ่มเติม

หน่วยงำน
จำนวนเอกสำร
ภำครัฐผู้
ฉบับจริง
ออกเอกสำร

สาเนาวุฒิการศึกษา กระ
ของผู้รับใบอนุญาต ทรวงศีกษา
เป็นผู้ดาเนินกิจการ ธิการ
และผู้ดาเนินกิจการ
แทน

2)

0

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

1

หน่วยนับ
เอกสำร

ฉบับ

หมำยเหตุ
บุคคล (กรณี
จัดตั้งในฐานะนิติ
บุคคล) พร้อมนี้
ให้รับรองสาเนา
ถูกต้องด้วย)
(- กรณีผู้ขอรับ
ใบอนุญาตเป็นผู้
ดาเนินกิจการ
ต้องมีวุฒิ
การศึกษา
ปริญญาตรีด้าน
การศึกษาปฐมวัย
หรือมี
ประสบการณ์ใน
การทางาน
เกี่ยวกับเด็ก
ปฐมวัยอย่างน้อย
หนึ่งปี โดยมี
หนังสือรับรอง
จากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง หรือ
ผ่านการอบรม
ตามหลักสูตรที่
ปลัดกระทรวง
กาหนด - กรณีผู้
ขอรับใบอนุญาต
ไม่เป็นผู้ดาเนิน
กิจการ ต้องมีวุฒิ
การศึกษาไม่ต่า
กว่าการศึกษา
ภาคบังคับ และ
กรณีผู้ขอรับ
ใบอนุญาตไม่เป็น
ผู้ดาเนินกิจการ
สามารถแต่งตั้งผู้

7/13

ที่

รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิ่มเติม

หน่วยงำน
จำนวนเอกสำร
ภำครัฐผู้
ฉบับจริง
ออกเอกสำร

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ
ดาเนินกิจการ
แทน โดยผู้ดาเนิน
กิจการแทน มี
อายุไม่ต่ากว่า
ยี่สิบปีบริบูรณ์
และต้องมีวุฒิ
การศึกษา
ปริญญาตรีด้าน
การศึกษาปฐมวัย
หรือมี
ประสบการณ์ใน
การทางาน
เกี่ยวกับเด็ก
ปฐมวัยอย่างน้อย
หนึ่งปี โดยมี
หนังสือรับรอง
จากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องหรือผ่าน
การอบรมตาม
หลักสูตรที่
ปลัดกระทรวง
กาหนด พร้อมนี้
ให้รับรองสาเนา
ถูกต้องด้วย)

- สาเนาวุฒิ
การศึกษาผู้เลี้ยงดู
เด็ก (พี่เลี้ยง)

กระ
ทรวงศีกษา
ธิการ

0

1

ฉบับ

- สาเนาวุฒิ
การศึกษาผู้
ประกอบอาหาร

-

0

1

ฉบับ

3)

4)

(มีอายุไม่ต่ากว่า
สิบแปดปีบริบูรณ์
และต้องจบ
การศึกษาภาค
บังคับ พร้อมนี้ให้
รับรองสาเนา
ถูกต้องด้วย)
(มีอายุไม่ต่ากว่า
ยี่สิบปีบริบูรณ์
และจบการศึกษา
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ที่

รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิ่มเติม

หน่วยงำน
จำนวนเอกสำร
ภำครัฐผู้
ฉบับจริง
ออกเอกสำร

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

ใบรับรองแพทย์
พร้อมผล x – ray
ปอด

-

1

0

ฉบับ

รูปถ่ายครึ่งตัวหน้า
ตรง ไม่สวมหมวก
ขนาด 2 นิ้ว ซึ่ง
ถ่ายมาแล้วไม่เกิน
หกเดือน จานวน 3
รูป

-

1

0

ฉบับ

สาเนาหนังสือการ
จัดตั้งองค์กร

-

0

1

ฉบับ

5)

6)

7)

หมำยเหตุ
ภาคบังคับมี
ความรู้และ
ประสบการณ์
เรื่องโภชนาการ
สาหรับเด็ก
ปฐมวัย พร้อมนี้
ให้รับรองสาเนา
ถูกต้องด้วย
)
(ของผู้รับ
ใบอนุญาต ผู้
ดาเนินกิจการ
หรือผู้ดาเนิน
กิจการแทน ผู้
เลี้ยงดูเด็ก (พี่
เลี้ยง) และผู้
ประกอบอาหาร)
(ของผู้ขอรับ
ใบอนุญาต ผู้
ดาเนินกิจการ
หรือผู้ดาเนิน
กิจการแทน พี่
เลี้ยงเด็ก ผู้
ประกอบอาหาร)
(ในกรณีที่ผู้ขอมี
ฐานะเป็นนิติ
บุคคล เช่น
บริษัท มูลนิธิ
สมาคม ห้าง
หุ้นส่วนจากัด
สหกรณ์ ฯลฯที่
ระบุวัตถุประสงค์
การดาเนินงาน
สถานรับเลี้ยงเด็ก
พร้อมนี้ให้รับรอง
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ที่

8)

9)

รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิ่มเติม

หลักฐานการมอบ
อานาจให้เป็น
ผู้แทนนิติบุคคล
และผู้ดาเนินกิจการ
แทน
หลักฐานของผู้แทน
นิติบุคคล ผู้ดาเนิน
กิจการแทน ผู้เลี้ยง
ดูเด็ก (พี่เลี้ยง)และ
ผู้ประกอบอาหาร

หน่วยงำน
จำนวนเอกสำร
ภำครัฐผู้
ฉบับจริง
ออกเอกสำร

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ
สาเนาถูกต้อง
ด้วย)
(ในกรณีที่ผู้ขอมี
ฐานะเป็นนิติ
บุคคล)

-

1

0

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

(ประกอบด้วย
สาเนาวุฒิ
การศึกษา ของ ผู้แทนนิติบุคคล มี
อายุไม่ต่ากว่า
ยี่สิบปีบริบูรณ์
และต้องมีวุฒิ
การศึกษาไม่ต่า
กว่าการศึกษา
ภาคบังคับ - ผู้
ดาเนินกิจการ
แทน มีอายุไม่ต่า
กว่ายี่สิบปี
บริบูรณ์ และต้อง
มีวุฒิการศึกษา
ปริญญาตรีด้าน
การศึกษาปฐมวัย
หรือมี
ประสบการณ์ใน
การทางาน
เกี่ยวกับเด็ก
ปฐมวัยอย่างน้อย
หนึ่งปี โดยมี
หนังสือรับรอง
จากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง หรือ
ผ่านการอบรม
ตามหลักสูตรที่
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ที่

รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิ่มเติม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
หลักฐานแสดง
กรรมสิทธิ์หรือสิทธิ
ในสถานที่และ
อาคารที่จะขอ
อนุญาตจัดตั้งสถาน
รับเลี้ยงเด็ก ใน
10) กรณีที่สถานที่หรือ
อาคารเป็นของผู้อื่น
ผู้ขอรับใบอนุญาต
จะต้องมีหนังสือ
แสดงว่าได้รับความ
ยินยอมจากเจ้าของ
สถานที่หรืออาคาร
ด้วย

หน่วยงำน
จำนวนเอกสำร
ภำครัฐผู้
ฉบับจริง
ออกเอกสำร

-

0

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

1

หน่วยนับ
เอกสำร

ฉบับ

หมำยเหตุ
ปลัดกระทรวง
กาหนด - ผู้เลี้ยงดู
เด็ก (พี่เลี้ยง) มี
อายุไม่ต่ากว่าสิบ
แปดปีบริบูรณ์
และต้องจบ
การศึกษาภาค
บังคับ - ผู้
ประกอบอาหาร
มีอายุไม่ต่ากว่า
ยี่สิบปีบริบูรณ์
และต้องจบ
การศึกษาภาค
บังคับ ใบรับรอง
แพทย์พร้อมผล x
– ray ปอด ของผู้
ดาเนินกิจการ
แทน ผู้เลี้ยงดูเด็ก
(พี่เลี้ยง) และ ผู้
ประกอบอาหาร)
(พร้อมนี้ให้รับรอง
สาเนาถูกต้อง
ด้วย)
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ที่

รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิ่มเติม

แผนผังแสดงที่ตั้ง
11) ของสถานรับเลี้ยง
เด็ก
แบบแปลนแผนผัง
อาคารภายในสถาน
รับเลี้ยงเด็ก พร้อม
12) ระบุรายละเอียด
เกี่ยวกับการใช้สอย
อาคารและห้องต่าง
ๆ ทุกห้อง
ระเบียบหรือ
ข้อบังคับการ
13)
ดาเนินงานของ
สถานรับเลี้ยงเด็ก
5 ภาพถ่ายการใช้
สอยอาคาร และ
ห้องต่าง ๆ ทุกห้อง
ทั้งภายนอกและ
ภายใน

14)

หน่วยงำน
จำนวนเอกสำร
ภำครัฐผู้
ฉบับจริง
ออกเอกสำร
1

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

0

ฉบับ

-

หมำยเหตุ

-

1

0

ฉบับ

-

-

1

0

ฉบับ

-

-

1

0

ฉบับ

(ภายนอกอาคาร
ประกอบด้วย ภาพ
ด้านหน้าอาคาร
ทางเข้า –
ทางออก ป้ายชื่อ
สถานรับเลี้ยงเด็ก
ที่เล่นใน
ร่ม สนามเด็กเล่น
ในกรณีที่ตั้งบน
พื้นซีเมนต์ต้องมี
วัสดุกันกระแทก สมุดเซ็น
รับ – ส่ง ในแต่ละ
วัน - มุม
ผู้ปกครอง เสาธง
ชาติ/ธงชาติ ชั้นวาง
รองเท้าเด็ก
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ที่

รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิ่มเติม

หน่วยงำน
จำนวนเอกสำร
ภำครัฐผู้
ฉบับจริง
ออกเอกสำร

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ
พร้อมติดสติก
เกอร์สัญลักษณ์
ภายในอาคาร
ประกอบด้วย พระบรม
ฉายาลักษณ์
รัชกาลปัจจุบัน ธง
ชาติไทย ตาราง
กิจกรรม
ประจาวันและ
รายการอาหาร
ประจาวัน ชั้นวาง
กระเป๋าเด็กพร้อม
ติดสติกเกอร์
สัญลักษณ์ บอร์ด
สมาชิกเด็ก ป้ายชื่อ
หน้าห้องทุกห้อง
พร้อมระบุอายุ
เด็กทุกห้อง ห้อง
พัฒนาการเด็ก
จัดเป็นมุม
ประสบการณ์
ต่างๆ - ห้องนอน
เด็กพร้อมติดมุ้ง
ลวด - ห้อง
รับประทาน
อาหารพร้อม
ภาชนะเครื่องใช้
(เป็นถาดหลุมเม
ลามีนไม่มี
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ที่

รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิ่มเติม

หน่วยงำน
จำนวนเอกสำร
ภำครัฐผู้
ฉบับจริง
ออกเอกสำร

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ
ลวดลายหรือถาด
หลุม สแตนเลส
ช้อนส้อมเมลามีน
สาหรับเด็ก) ห้องพัก
เด็กป่วยพร้อม
เตียง ที่นอน ตู้ยา
และยาสาหรับ
เด็ก - เครื่องชั่ง
น้าหนัก- ที่วัด
ส่วนสูง)

16. ค่ำธรรมเนียม
1) ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต ตำมกฎกระทรวงกำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมสำหรับกำรจัดตั้งสถำนรองรับ
เด็กเอกชน พ.ศ.2548
ค่ำธรรมเนียม 200 บาท
หมำยเหตุ (ค่ำใบอนุญำตให้ตั้งสถำนรับเลี้ยงเด็ก)
2) ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต ตำมกฎกระทรวงกำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมสำหรับกำรจัดตั้งสถำนรองรับ
เด็กเอกชน พ.ศ.2548
ค่ำธรรมเนียม 100 บาท
หมำยเหตุ (ค่ำคำขอจัดตั้งสถำนรับเลี้ยงเด็ก)
17.องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
1) คาขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก
2) กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก
พ.ศ. 2549 (เป็นหลักเกณฑ์ในกำรขออนุญำตจัดตั้งสถำนรับเลี้ยงเด็ก)
3) คาแนะนาจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก
19. หมำยเหตุ
เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ นำงสุพัตรำ ชัยศรีวี ตำแหน่ง นักสังคมสงเครำะห์ชำนำญกำร

