คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขอรับอนุญำตให้ตั้งสถำนรับเลี้ยงเด็กเอกชน
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : สำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงรำย กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของ
มนุษย์
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. เตรียมเอกสำรที่จำเป็นในกำรดำเนินกำรจัดตั้งสถำนรับเลี้ยงเด็กตำมรำยกำรที่ 15
2. ในกรณีที่สถำนรับเลี้ยงเด็กตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหำนคร ให้ยื่นคำขอที่กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน สำหรับจังหวัดอื่นให้ยื่นคำขอที่
สำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมัน่ คงของมนุษย์จังหวัด
3. เมื่อได้รับคำขอจัดตั้งสถำนรับเลี้ยงเด็กให้เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบหลักฐำนตำมข้อ 1 และอำคำร สถำนที่ที่ ่ขอจัดตั้งสถำนรับเลี้ยงเด็ก ให้เป็นไป
ตำมที่กฎกระทรวงกำหนด
4. หำกคำขอและเอกสำรหลักฐำนครบถ้วน อำคำร สถำนที่ เป็นไปตำมที่กฎหมำยกำหนด ให้ผู้รับคำขอออกใบอนุญำตให้ตั้งสถำนรับเลีย้ ง
เด็ก หำกตรวจสอบว่ำมีข้อใดไม่ถกู ต้องหรือไม่ครบถ้วนให้แจ้งผู้รบั คำขอดำเนินกำรแก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วน หำกผู้ขอรับใบอนุญำตมิได้แก้ไข
ให้ถูกต้องครบถ้วนภำยในเวลำที่ผรู้ ับคำขอกำหนดให้ผู้รับคำขอสั่งไม่อนุญำต
5. ใบอนุญำตจัดตั้งสถำนรับเลี้ยงเด็กให้มีอำยุ 1 ปี นับแต่วันออกใบอนุญำต
หมำยเหตุ
- กรณีคำขอหรือรำยกำรเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อำจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ผูร้ ับคำขอและผู้ยื่น
คำขอจะต้องลงนำมบันทึกควำมบกพร่องและรำยกำรเอกสำร/หลักฐำนร่วมกัน พร้อมกำหนดระยะเวลำให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินกำรแก้ไข/
เพิ่มเติม หำกผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินกำรแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภำยในระยะเวลำที่กำหนด ผูร้ ับคำขอจะดำเนินกำรคืนคำขอและเอกสำรประกอบกำร
พิจำรณำ
- เจ้ำหน้ำที่จะยังไม่พิจำรณำคำขอ และยังไม่นับระยะเวลำดำเนินงำน จนกว่ำผู้ยื่นคำขอจะดำเนินกำรแก้ไขคำขอหรือยื่นเอกสำรเพิ่มเติม
ครบถ้วนตำมบันทึกควำมบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว

- ขั้นตอนกำรดำเนินงำนตำมคู่มือจะเริม่ นับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือ
ทั้งนี้จะส่งผลกำรพิจำรณำให้ผู้ยื่นคำขอทรำบภำยใน 7 วันทำกำรนับจำกวันที่พิจำรณำแล้วเสร็จ

ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
สำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมัน่ คงของมนุษย์จังหวัดเชียงรำย/ติดต่อ
ด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: (ศำลำกลำงจังหวัดเชียงรำย ถนนแม่ฟ้ำหลวง ตำบลริมกก
อำเภอเมืองเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย 57100))
สถานที่ให้บริการ
สำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมัน่ คงของมนุษย์จังหวัดเชียงรำย/เว็บ
ไซท์และช่องทำงออนไลน์
(หมำยเหตุ: (http://www.chiangrai.m-society.go.th/))
สถานที่ให้บริการ
สำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมัน่ คงของมนุษย์จังหวัดเชียงรำย/
ไปรษณีย์
(หมำยเหตุ: (ศำลำกลำงจังหวัดเชียงรำย ถนนแม่ฟ้ำหลวง ตำบลริมกก
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงรำย 57100))
สถานที่ให้บริการ
สำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมัน่ คงของมนุษย์จังหวัดเชียงรำย/
โทรศัพท์
(หมำยเหตุ: (053150153))
สถานที่ให้บริการ
สำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมัน่ คงของมนุษย์จังหวัดเชียงรำย/อีเมล์
(หมำยเหตุ: (chiangrai@m-society.go.th))

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่เวลำ 08:30 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรตลอด 24 ชั่วโมง

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรตลอด 24 ชั่วโมง

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรตลอด 24 ชั่วโมง

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรตลอด 24 ชั่วโมง

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 111 วันทำกำร
ลำดับ
1)

2)

3)

ขั้นตอน
กำรตรวจสอบเอกสำร
รับคำขอรับใบอนุญำตจัดตั้งตรวจสอบควำมครบถ้วนของเอกสำร
ประกอบกำรขอรับใบอนุญำตให้ตงั้ สถำนรับเลี้ยงเด็กเอกชน
(หมำยเหตุ: -)
กำรพิจำรณำ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง กำรดำเนินงำน พื้นที่ใช้สอยของอำคำรที่ขอ
อนุญำตจัดตั้งสถำนรับเลีย้ งเด็กเอกชน
(หมำยเหตุ: (1.ระยะเวลำขั้นตอนกำรออกตรวจสอบข้อเท็จจริง 30 วัน
2. ระยะเวลำที่ผยู้ ื่นคำขอดำเนินกำรแก้ไข 60วัน ))
กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
ดำเนินกำรขออนุญำตให้ตั้งสถำนรับเลี้ยงเด็กเอกชนและแจ้งผลกำร
อนุญำต
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลำ
1 วันทำกำร

ส่วนที่รับผิดชอบ
สำนักงำนพัฒนำสังคมและ
ควำมมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดเชียงรำย

90 วันทำกำร

สำนักงำนพัฒนำสังคมและ
ควำมมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดเชียงรำย

20 วันทำกำร

สำนักงำนพัฒนำสังคมและ
ควำมมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดเชียงรำย

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
1)
บัตรประจำตัวประชำชน
กรมกำรปกครอง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (รำยกำรเอกสำรยืนยันตัวตนสำหรับ ผู้ขอรับใบอนุญำต ผู้ดำเนิน
กิจกำร ผู้ดำเนินกิจกำรแทน ผู้ดูแลเด็ก(พี่เลี้ยง) ผู้ประกอบอำหำร และผู้แทน
นิติบุคคล พร้อมนี้ให้รับรองสำเนำถูกต้องด้วย)
2)
สำเนำทะเบียนบ้ำน
สำนักบริหำรกำรทะเบียน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (รำยกำรเอกสำรยืนยันตัวตนสำหรับ ผู้ขอรับใบอนุญำต , ผู้ดำเนิน
กิจกำร,ผู้ดำเนินกิจกำรแทน,ผู้ดูแลเด็ก (พี่เลี้ยง) ผู้ประกอบอำหำร และผู้แทนนิติ
บุคคล (กรณีจัดตั้งในฐำนะนิติบุคคล) พร้อมนี้ให้รับรองสำเนำถูกต้องด้วย)

ลำดับ
3)

4)

5)

6)

7)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
หนังสือเดินทำง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ ((รำยกำรเอกสำรยืนยันตัวตนสำหรับ ผู้ขอรับใบอนุญำต , ผู้ดำเนิน
กิจกำร,ผู้ดำเนินกิจกำรแทน,ผู้ดูแลเด็ก (พี่เลี้ยง) ผู้ประกอบอำหำร และผู้แทนนิติ
บุคคล (กรณีจัดตั้งในฐำนะนิติบุคคล)พร้อมนี้ให้รับรองสำเนำถูกต้องด้วย)
ใบสำคัญกำรเปลี่ยนชื่อ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ ((รำยกำรเอกสำรยืนยันตัวตนสำหรับ ผู้ขอรับใบอนุญำต , ผู้ดำเนิน
กิจกำร,ผู้ดำเนินกิจกำรแทน,ผู้ดูแลเด็ก (พี่เลี้ยง) ผู้ประกอบอำหำร และผู้แทนนิติ
บุคคล (กรณีจัดตั้งในฐำนะนิติบุคคล)พร้อมนี้ให้รับรองสำเนำถูกต้องด้วย)
หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ ((รำยกำรเอกสำรยืนยันตัวตนสำหรับ ผู้ขอรับใบอนุญำต , ผู้ดำเนิน
กิจกำร,ผู้ดำเนินกิจกำรแทน,ผู้ดูแลเด็ก (พี่เลี้ยง) ผู้ประกอบอำหำร และผู้แทนนิติ
บุคคล (กรณีจัดตั้งในฐำนะนิติบุคคล)พร้อมนี้ให้รับรองสำเนำถูกต้องด้วย)
ทะเบียนสมรส
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ ((รำยกำรเอกสำรยืนยันตัวตนสำหรับ ผู้ขอรับใบอนุญำต , ผู้ดำเนิน
กิจกำร,ผู้ดำเนินกิจกำรแทน,ผู้ดูแลเด็ก (พี่เลี้ยง) ผู้ประกอบอำหำร และผู้แทนนิติ
บุคคล (กรณีจัดตั้งในฐำนะนิติบุคคล) พร้อมนี้ให้รับรองสำเนำถูกต้องด้วย
)
ใบอนุญำตกำรทำงำนในประเทศ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (รำยกำรเอกสำรยืนยันตัวตนสำหรับผู้ที่มิได้มสี ัณชำติไทยของ ผู้
ขอรับใบอนุญำต, ผู้ดำเนินกิจกำร,ผู้ดำเนินกิจกำรแทน,ผู้ดูแลเด็ก (พี่เลี้ยง) ผู้
ประกอบอำหำร และผู้แทนนิติบุคคล (กรณีจัดตั้งในฐำนะนิติบุคคล) พร้อมนี้ให้
รับรองสำเนำถูกต้องด้วย)

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
กองหนังสือเดินทำง

สำนักบริหำรกำรทะเบียน

กรมกำรค้ำต่ำงประเทศ

สำนักบริหำรกำรทะเบียน

ศูนย์บริกำรวีซ่ำและใบอนุญำตทำงำน

ลำดับ
8)

9)

10)

11)

12)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
สำเนำวุฒิกำรศึกษำของผู้รับใบอนุญำตเป็นผู้ดำเนินกิจกำรและผู้ดำเนิน
กระทรวงศีกษำธิกำร
กิจกำรแทน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (- กรณีผู้ขอรับใบอนุญำตเป็นผูด้ ำเนินกิจกำร ต้องมีวุฒิกำรศึกษำ
ปริญญำตรีด้ำนกำรศึกษำปฐมวัย หรือมีประสบกำรณ์ในกำรทำงำนเกี่ยวกับเด็ก
ปฐมวัยอย่ำงน้อยหนึ่งปี โดยมีหนังสือรับรองจำกหน่วยงำนที่เกีย่ วข้อง หรือผ่ำน
กำรอบรมตำมหลักสูตรที่ปลัดกระทรวงกำหนด - กรณีผู้ขอรับใบอนุญำต ไม่
เป็นผู้ดำเนินกิจกำร ต้องมีวุฒิกำรศึกษำไม่ตำกว่
่ ำกำรศึกษำภำคบังคับ และกรณี
ผู้ขอรับใบอนุญำตไม่เป็นผูด้ ำเนินกิจกำร สำมำรถแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจกำรแทน
โดยผู้ดำเนินกิจกำรแทน มีอำยุไม่ต่ำกว่ำยี่สิบปีบริบูรณ์ และต้องมีวฒ
ุ ิกำรศึกษำ
ปริญญำตรีด้ำนกำรศึกษำปฐมวัย หรือมีประสบกำรณ์ในกำรทำงำนเกี่ยวกับเด็ก
ปฐมวัยอย่ำงน้อยหนึ่งปี โดยมีหนังสือรับรองจำกหน่วยงำนที่เกีย่ วข้องหรือผ่ำน
กำรอบรมตำมหลักสูตรที่ปลัดกระทรวงกำหนด พร้อมนี้ให้รับรองสำเนำถูกต้อง
ด้วย)
- สำเนำวุฒิกำรศึกษำผู้เลี้ยงดูเด็ก (พี่เลี้ยง)
กระทรวงศีกษำธิกำร
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (มีอำยุไม่ต่ำกว่ำสิบแปดปีบริบูรณ์ และต้องจบกำรศึกษำภำคบังคับ
พร้อมนี้ให้รับรองสำเนำถูกต้องด้วย)
- สำเนำวุฒิกำรศึกษำผู้ประกอบอำหำร
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (มีอำยุไม่ต่ำกว่ำยีส่ ิบปีบริบูรณ์ และจบกำรศึกษำภำคบังคับมีควำมรู้
และประสบกำรณ์เรื่องโภชนำกำรสำหรับเด็กปฐมวัย พร้อมนี้ให้รับรองสำเนำ
ถูกต้องด้วย
)
ใบรับรองแพทย์พร้อมผล x – ray ปอด
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (ของผู้รับใบอนุญำต ผูด้ ำเนินกิจกำร หรือผูด้ ำเนินกิจกำรแทน ผู้
เลี้ยงดูเด็ก (พี่เลี้ยง) และผู้ประกอบอำหำร)
รูปถ่ำยครึ่งตัวหน้ำตรง ไม่สวมหมวก ขนำด 2 นิ้ว ซึ่งถ่ำยมำแล้วไม่เกินหก
เดือน จำนวน 3 รูป
ฉบับจริง 1 ฉบับ

ลำดับ

13)

14)

15)

16)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (ของผู้ขอรับใบอนุญำต ผู้ดำเนินกิจกำร หรือผู้ดำเนินกิจกำรแทน พี่
เลี้ยงเด็ก ผู้ประกอบอำหำร)
สำเนำหนังสือกำรจัดตั้งองค์กร
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (ในกรณีที่ผู้ขอมีฐำนะเป็นนิติบุคคล เช่น บริษัท มูลนิธิ สมำคม ห้ำง
หุ้นส่วนจำกัด สหกรณ์ ฯลฯที่ระบุวัตถุประสงค์กำรดำเนินงำนสถำนรับเลีย้ งเด็ก
พร้อมนี้ให้รับรองสำเนำถูกต้องด้วย)
หลักฐำนกำรมอบอำนำจให้เป็นผู้แทนนิติบุคคลและผู้ดำเนินกิจกำรแทน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (ในกรณีที่ผู้ขอมีฐำนะเป็นนิติบุคคล)
หลักฐำนของผู้แทนนิติบุคคล ผู้ดำเนินกิจกำรแทน ผู้เลี้ยงดูเด็ก (พี่เลี้ยง)และ
ผู้ประกอบอำหำร
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (ประกอบด้วย สำเนำวุฒิกำรศึกษำ ของ - ผู้แทนนิติบุคคล มีอำยุไม่
ต่ำกว่ำยี่สิบปีบริบูรณ์ และต้องมีวฒ
ุ ิกำรศึกษำไม่ต่ำกว่ำกำรศึกษำภำคบังคับ - ผู้
ดำเนินกิจกำรแทน มีอำยุไม่ต่ำกว่ำยี่สิบปีบริบูรณ์ และต้องมีวุฒิกำรศึกษำ
ปริญญำตรีด้ำนกำรศึกษำปฐมวัยหรือมีประสบกำรณ์ในกำรทำงำนเกี่ยวกับเด็ก
ปฐมวัยอย่ำงน้อยหนึ่งปี โดยมีหนังสือรับรองจำกหน่วยงำนที่เกีย่ วข้อง หรือผ่ำน
กำรอบรมตำมหลักสูตรที่ปลัดกระทรวงกำหนด - ผู้เลีย้ งดูเด็ก (พี่เลีย้ ง) มีอำยุไม่
ต่ำกว่ำสิบแปดปีบริบรู ณ์ และต้องจบกำรศึกษำภำคบังคับ - ผู้ประกอบอำหำร มี
อำยุไม่ตำกว่
่ ำยี่สิบปีบริบรู ณ์ และต้องจบกำรศึกษำภำคบังคับ ใบรับรองแพทย์
พร้อมผล x – ray ปอด ของผู้ดำเนินกิจกำรแทน ผู้เลี้ยงดูเด็ก
(พี่เลี้ยง)
และ ผู้ประกอบอำหำร)
เอกสำรที่เกี่ยวข้อง หลักฐำนแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในสถำนทีแ่ ละอำคำรที่
จะขออนุญำตจัดตั้งสถำนรับเลี้ยงเด็ก ในกรณีที่สถำนที่หรืออำคำรเป็นของ
ผู้อื่น ผู้ขอรับใบอนุญำตจะต้องมีหนังสือแสดงว่ำได้รับควำมยินยอมจำก
เจ้ำของสถำนที่หรืออำคำรด้วย
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (พร้อมนี้ให้รับรองสำเนำถูกต้องด้วย)

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร

-

-

-

-

ลำดับ
17)

18)

19)

20)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
แผนผังแสดงที่ตั้งของสถำนรับเลีย้ งเด็ก
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ แบบแปลนแผนผังอำคำรภำยในสถำนรับเลี้ยงเด็ก พร้อมระบุรำยละเอียด
เกี่ยวกับกำรใช้สอยอำคำรและห้องต่ำง ๆ ทุกห้อง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ ระเบียบหรือข้อบังคับกำรดำเนินงำนของสถำนรับเลี้ยงเด็ก
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 5 ภำพถ่ำยกำรใช้สอยอำคำร และห้องต่ำง ๆ ทุกห้อง ทั้งภำยนอกและภำยใน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (ภำยนอกอำคำร ประกอบด้วย ภำพด้ำนหน้ำอำคำร ทำงเข้ำ
– ทำงออก ป้ำยชื่อสถำนรับเลี้ยงเด็ก - ที่เล่นในร่ม สนำมเด็กเล่นใน
กรณีทตี่ ั้งบนพื้นซีเมนต์ต้องมีวสั ดุกันกระแทก - สมุดเซ็นรับ – ส่ง ในแต่ละวัน
มุมผู้ปกครอง - เสำธงชำติ/ธงชำติ - ชั้นวำงรองเท้ำเด็ก พร้อมติด
สติกเกอร์สัญลักษณ์ ภำยในอำคำร ประกอบด้วย พระบรมฉำยำ
ลักษณ์รัชกำลปัจจุบัน ธงชำติไทย - ตำรำงกิจกรรมประจำวันและรำยกำร
อำหำรประจำวัน - ชั้นวำงกระเป๋ำเด็กพร้อม ติดสติกเกอร์สัญลักษณ์ - บอร์ด
สมำชิกเด็ก ป้ำยชื่อหน้ำห้องทุกห้อง พร้อมระบุอำยุเด็กทุกห้อง ห้องพัฒนำกำรเด็กจัดเป็นมุมประสบกำรณ์ต่ำงๆ - ห้องนอนเด็กพร้อม
ติดมุ้งลวด ห้องรับประทำนอำหำรพร้อมภำชนะเครื่องใช้ (เป็นถำดหลุม
เมลำมีนไม่มีลวดลำยหรือถำดหลุม สแตนเลส ช้อนส้อมเมลำมีนสำหรับเด็ก) ห้องพักเด็กป่วยพร้อมเตียง ที่นอน ตู้ยำ และยำสำหรับเด็ก - เครื่องชั่ง
น้ำหนัก- ที่วัดส่วนสูง)

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

-

-

-

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
1)
ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต ตำมกฎกระทรวงกำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมสำหรับ
กำรจัดตั้งสถำนรองรับเด็กเอกชน พ.ศ.2548
(หมำยเหตุ: (ค่ำใบอนุญำตให้ตั้งสถำนรับเลีย้ งเด็ก))
2)
ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต ตำมกฎกระทรวงกำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมสำหรับ
กำรจัดตั้งสถำนรองรับเด็กเอกชน พ.ศ.2548
(หมำยเหตุ: (ค่ำคำขอจัดตั้งสถำนรับเลี้ยงเด็ก))

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 200 บำท

ค่ำธรรมเนียม 100 บำท

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1)
สำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมัน่ คงของมนุษย์จังหวัดเชียงรำย
(หมำยเหตุ: (ทำงเว็บไซค์ http://www.chiangrai.m-society.go.th ทำงอีเมล์ chianrai@m-society.go.th ทำงโทรศัพท์
053-150153 ที่อยู่ ศำลำกลำงจังหวัดเชียงรำย ถนนแม่ฟ้ำหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย 57100))
2)
ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.
พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1)
คำขอรับใบอนุญำตจัดตั้งสถำนรับเลี้ยงเด็ก
(หมำยเหตุ: -)
2)
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรขอรับใบอนุญำตจัดตั้งสถำนรับเลีย้ งเด็ก พ.ศ. 2549
(หมำยเหตุ: (เป็นหลักเกณฑ์ในกำรขออนุญำตจัดตั้งสถำนรับเลี้ยงเด็ก))
3)
คำแนะนำจัดตั้งสถำนรับเลีย้ งเด็ก
(หมำยเหตุ: -)
หมำยเหตุ
-

