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A

B

กฎกระทรวง
กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก
พ.ศ. ๒๕๔๙
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๕๒ วรรคสอง
แหงพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติ
บางประการเกี่ ย วกั บ การจํ า กั ด สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของบุ ค คลซึ่ ง มาตรา ๒๙
ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๘
และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัตใิ หกระทําไดโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมัน่ คง ของมนุษยออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้

๑

หมวด ๑
การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การขอตออายุใบอนุญาต
และการขอรับใบแทนใบอนุญาตจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก
ข อ ๑ ผู  ใ ดประสงค จ ะขอรั บ ใบอนุ ญ าตจั ด ตั้ ง สถานรั บ เลี้ ย งเด็ ก
ใหยื่นคําขอตามแบบที่ปลัดกระทรวงประกาศกําหนด พรอมแนบหลักฐาน
ประกอบการขออนุญาต ดังตอไปนี้
(๑) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในสถานที่และอาคารที่จะ
ขออนุญาตจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก ในกรณีที่สถานที่หรืออาคารเปนของผูอื่น
ผูข อรับใบอนุญาตจะตองมีหนังสือแสดงวาไดรบั ความยินยอมจากเจาของสถานที่
หรืออาคารดวย
(๒) แผนผังแสดงที่ตั้งของสถานรับเลี้ยงเด็ก
(๓) แบบแปลนแผนผังอาคารภายในสถานที่ที่จะขออนุญาตจัดตั้ง
พรอมรายละเอียดเกี่ยวกับการใชสอยอาคารและหองตางๆ ทุกหอง
(๔) รางระเบียบหรือขอบังคับการดําเนินงานของสถานรับเลี้ยงเด็ก
ตามขอ ๑๗ ในกรณีที่สถานรับเลี้ยงเด็กนั้นตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานครหรือ
เขตติดตอตั้งแตสองจังหวัดขึ้นไป ใหยื่นคําขอตอปลัดกระทรวง สําหรับใน
เขตจังหวัดอื่นใหยื่นคําขอตอผูวาราชการจังหวัด
ขอ ๒ ผูขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก ตองมีคุณสมบัติและ
ไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) มีอายุไมตํ่ากวายี่สิบปบริบูรณ และจบการศึกษาภาคบังคับ
(๒) ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี
ไมมีประวัติการกระทําผิดตอเด็ก หรือละเมิดสิทธิเด็ก
๒

(๓) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแต
ในความผิดอันไดกระทํา โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษซึ่งไมเปนความผิด
เกี่ยวกับเด็ก
(๔) ไมเปนโรคติดตอรายแรง ไมเปนผูวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอน
ไมสมประกอบ หรือไมเปนผูติดสารเสพติด
(๕) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถในกรณี
ที่ผูขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กเปนนิติบุคคล ผูมีอํานาจทําการแทน
นิติบุคคลนั้นตองมีคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง
ขอ ๓ เมือ่ ไดรบั คําขอพรอมดวยเอกสารหลักฐานตามขอ ๑ แลว ใหผรู บั
คําขอตามขอ ๑ วรรคสอง ตรวจสอบคําขอและเอกสารหลักฐานนัน้ และตรวจสอบ
ดวยวาอาคาร สถานที่ สภาพแวดลอมตลอดจนผูดําเนินกิจการ เจาหนาที่
ระเบียบหรือขอบังคับการดําเนินงานของสถานรับเลี้ยงเด็กนั้นมีลักษณะและ
คุณสมบัติถูกตองครบถวนตามกฎกระทรวงนี้หรือไม หากคําขอและเอกสาร
หลักฐานอาคาร สถานที่ สภาพแวดลอม ผูดําเนินกิจการ เจาหนาที่ และระเบียบ
หรือขอบังคับการดําเนินงานของสถานรับเลี้ยงเด็กถูกตองครบถวนแลว ใหผูรับ
คําขอออกใบอนุญาตจัดตัง้ สถานรับเลีย้ งเด็กใหแกผขู อรับใบอนุญาตนัน้ หากตรวจ
พบวามีขอ ใดไมถกู ตองหรือไมครบถวน ใหแจงผูข อรับใบอนุญาตดําเนินการแกไข
ใหถกู ตองครบถวน หากผูข อรับใบอนุญาตมิไดแกไขใหถกู ตองครบถวนภายในเวลา
ที่ผูรับคําขอกําหนด ใหผูรับคําขอสั่งไมอนุญาต
เมื่อไดรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งแลว ใหผูรับใบอนุญาตเปนเจาของ
กิจการสถานรับเลี้ยงเด็กนั้น ใบอนุญาตจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กใหมีอายุหนึ่งป
นับแตวันออกใบอนุญาต
๓

ขอ ๔ ผูร บั ใบอนุญาตจัดตัง้ สถานรับเลีย้ งเด็กผูใ ดประสงคจะขอตออายุ
ใบอนุญาตใหยนื่ คําขอตอผูอ อกใบอนุญาตตามแบบทีป่ ลัดกระทรวงประกาศกําหนด
กอนใบอนุญาตสิ้นอายุไมนอยกวาสามสิบวัน เวนแตในกรณีมีเหตุจําเปนทําให
ไมอาจยืน่ คําขอตามกําหนดเวลาดังกลาวได ใหยนื่ คําขอไดกอ นใบอนุญาตสิน้ อายุ
เมือ่ ไดยนื่ คําขอตออายุใบอนุญาตแลว ใหผรู บั ใบอนุญาตดําเนินกิจการ
สถานรั บ เลี้ ย งเด็ ก ต อ ไปจนกว า ผู  อ อกใบอนุ ญ าตจะสั่ ง ไม อ นุ ญ าตให ต  อ อายุ
ใบอนุญาต
ในการอนุญาตใหตอ อายุใบอนุญาตจัดตัง้ สถานรับเลีย้ งเด็ก ใหนาํ ขอ ๓
มาใชบงั คับโดยอนุโลมและใหระบุรายละเอียดรายการตออายุไวทางดานหลังของ
ใบอนุญาตเดิมนั้นดวย
ขอ ๕ ในกรณีที่ใบอนุญาตจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กสูญหาย ถูกทําลาย
หรือชํารุดในสาระสําคัญใหผูรับใบอนุญาตยื่นคําขอตอผูออกใบอนุญาตตามแบบ
ที่ ป ลั ด กระทรวงประกาศกํ า หนดภายในสามสิ บ วั น นั บ แต วั น ที่ ไ ด รั บ ทราบ
การสูญหายหรือถูกทําลายหรือชํารุด พรอมดวยหลักฐานการแจงความตอ
พนักงานสอบสวนวาใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทําลาย หรือนําใบอนุญาตที่ชํารุด
แนบพรอมคําขอ
ใบแทนใบอนุญาตใหใชตามแบบใบอนุญาต โดยมีคาํ วา “ใบแทน” กํากับ
ไวที่มุมบนดานขวา และใหมีวัน เดือน ป ที่ออกใบแทน พรอมทั้งลงลายมือชื่อ
ผูออกใบอนุญาตหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูออกใบอนุญาต

๔

ขอ ๖ ใหผูรับใบอนุญาตแสดงใบอนุญาต หรือใบแทนใบอนุญาตจัดตั้ง
สถานรับเลี้ยงเด็ก ณ ที่เปดเผยและเห็นไดงายในสถานรับเลี้ยงเด็กนั้น
ข อ ๗ ในกรณี ที่ ผู  รั บ ใบอนุ ญ าตจั ด ตั้ ง สถานรั บ เลี้ ย งเด็ ก ประสงค
จะเปลีย่ นแปลงแกไขอาคารสถานรับเลีย้ งเด็ก ยายทีต่ งั้ สถานรับเลีย้ งเด็ก ตลอดจน
เปลี่ยนแปลงผูดําเนินกิจการ ระเบียบหรือขอบังคับการดําเนินงาน ใหแจงเปน
หนั ง สื อ ต อ ผู  อ อกใบอนุ ญ าตหรื อ ผู  ซึ่ ง ได รั บ มอบหมายเพื่ อ ขอความเห็ น ชอบ
ไมนอยกวาสามสิบวันกอนที่จะมีการเปลี่ยนแปลง แกไข หรือยาย แลวแตกรณี

๕

หมวด ๒
การดําเนินกิจการสถานรับเลี้ยงเด็ก
ขอ ๘ ผูรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก ตองจัดใหมีเจาหนาที่
ตามขอ ๑๑ และขอ ๑๔ เพื่อทําหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ผูเลี้ยงดูเด็ก
(๒) ผูประกอบอาหาร
(๓) ผูทําความสะอาด
เจาหนาที่คนหนึ่งๆ อาจทําหนาที่ใดหนาที่หนึ่ง หรือหลายหนาที่
ตามวรรคหนึ่งก็ได แตตองมีความเหมาะสมตามจํานวนเด็ก
ขอ ๙ ผูรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก อาจดําเนินกิจการ
ดวยตนเอง หรืออาจจัดใหมีผูดําเนินกิจการ ในกรณีที่ดําเนินกิจการดวยตนเอง
ผูร บั ใบอนุญาตจัดตัง้ สถานรับเลีย้ งเด็กตองมีวฒ
ุ กิ ารศึกษาเกีย่ วกับการพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย หรือมีประสบการณในการทํางานเกีย่ วกับเด็กปฐมวัยอยางนอยหนึง่ ป
โดยมีหนังสือรับรองจากหนวยงานที่เกี่ยวของ หรือผานการอบรมตามหลักสูตร
ที่ ป ลั ด กระทรวงกํ า หนด และมี ค วามรู  เรื่ อ งโภชนาการและอาหารสํ า หรั บ
เด็กปฐมวัยเปนอยางดี
ผูดําเนินกิจการตามวรรคหนึ่งตองมีคุณสมบัติตามขอ ๒ และตองมี
วุฒกิ ารศึกษาเกีย่ วกับการพัฒนาการเด็กปฐมวัย หรือมีประสบการณในการทํางาน
เกีย่ วกับเด็กปฐมวัยอยางนอยหนึง่ ป โดยมีหนังสือรับรองจากหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
หรือผานการอบรมตามหลักสูตรที่ปลัดกระทรวงกําหนด และมีความรูเรื่อง
โภชนาการและอาหารสําหรับเด็กปฐมวัยเปนอยางดี
๖

ขอ ๑๐ ผูดําเนินกิจการสถานรับเลี้ยงเด็กมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ดูแลความเปนอยูข องเด็กตลอดเวลาทีเ่ ด็กอยูใ นสถานรับเลีย้ งเด็ก
ดวยความเมตตาและความเสมอภาค
(๒) แจงระเบียบหรือขอบังคับการดําเนินงานของสถานรับเลี้ยงเด็ก
ใหบดิ า มารดา หรือผูป กครองของเด็กไดรบั ทราบ และสรางความสัมพันธกบั บิดา
มารดา หรือผูปกครองของเด็ก
(๓) เป ด โอกาสให บิ ด า มารดา หรื อ ผู  ป กครองของเด็ ก เยี่ ย มชม
สถานรับเลี้ยงเด็กตลอดจนการดําเนินงานของสถานรับเลี้ยงเด็ก
(๔) สนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งานที่ เ ป น ประโยชน ต  อ การพั ฒ นาเด็ ก
ในรูปของการจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการเด็ก การฝกอบรมเจาหนาที่ และ
การสรางเครือขายกับชุมชน
(๕) จัดใหมีแพทยหรือพยาบาล หรือสามารถติดตอกับแพทยหรือ
พยาบาลจากโรงพยาบาล สถานพยาบาล สถานีอนามัย หรือคลินิก ไดทันทีเมื่อมี
กรณีฉุกเฉิน
(๖) เปนผูบังคับบัญชา และรับผิดชอบการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่
ตามขอ ๘
ุ สมบัตแิ ละไมมลี กั ษณะตองหาม ดังตอไปนี้
ขอ ๑๑ ผูเ ลีย้ งดูเด็กตองมีคณ
(๑) มีอายุไมตํ่ากวาสิบแปดปบริบูรณ และจบการศึกษาภาคบังคับ
(๒) ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพรองในศีลธรรมอันดี
ไมมีประวัติการทําผิดตอเด็กหรือละเมิดสิทธิเด็ก
(๓) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแต
ในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษซึ่งไมเปนความผิด
เกี่ยวกับเด็ก
๗

(๔) เปนผูม สี ขุ ภาพแข็งแรง ไมเปนโรคติดตอรายแรง ไมเปนผูว กิ ลจริต
หรือจิตฟน เฟอนไมสมประกอบ หรือไมเปนผูต ดิ สารเสพติด โดยมีการตรวจสุขภาพ
อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
(๕) มีวุฒิภาวะและบุคลิกลักษณะเหมาะสมทั้งดานจิตใจ อารมณ
สังคม มีความขยันอดทนและมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติตอเด็กดวยความเมตตา
ความออนโยนที่จะเอื้ออํานวยตอการทําหนาที่เลี้ยงดูเด็กไดอยางเหมาะสม
(๖) ผานการอบรมตามหลักสูตรที่ปลัดกระทรวงกําหนด
ขอ ๑๒ ผูเลี้ยงดูเด็กมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ดูแลเด็กและปฏิบัติเปนกิจวัตร เพื่อใหเด็กมีความเจริญเติบโต
และพัฒนาการทุกดานตามวัย
(๒) สงเสริมพัฒนาการเด็ก ใหเด็กไดพัฒนาดานรางกาย สติปญญา
จิตใจ อารมณ สังคมและจริยธรรมไปพรอมกัน
(๓) บันทึกความเจริญเติบโต พฤติกรรม และพัฒนาการดานตางๆ
ของเด็ก
(๔) จัดสิ่งแวดลอมใหมีความปลอดภัย และถูกสุขลักษณะเหมาะสม
กับพัฒนาการเด็กทุกดาน
(๕) เปนผูประสานสัมพันธระหวางเด็กกับบิดา มารดา และสมาชิก
ในครอบครั ว เพื่ อ ทราบถึ ง พฤติ ก รรม พั ฒ นาการการเปลี่ ย นแปลงของเด็ ก
อยางตอเนื่อง

๘

ขอ ๑๓ สถานรับเลี้ยงเด็ก จะตองมีผูเลี้ยงดูเด็กอยางนอยคนหนึ่ง
เปนผูมีหนาที่ดูแลเด็ก ดังตอไปนี้
(๑) เด็กอายุไมเกินหนึ่งป จํานวนไมเกินสามคน
(๒) เด็กอายุตั้งแตหนึ่งปไมเกินสามป จํานวนไมเกินหกคน
(๓) เด็กอายุตั้งแตสามปไมเกินหาป จํานวนไมเกินสิบคน
(๔) เด็กอายุตั้งแตหาปขึ้นไป จํานวนไมเกินสิบหาคน
ขอ ๑๔ ผูประกอบอาหารตองมีคุณสมบัติตามขอ ๒ วรรคหนึ่ง และ
ขอ ๑๑ (๔) และมีความรูและประสบการณในเรื่องโภชนาการสําหรับเด็กปฐมวัย
เปนอยางดี
ขอ ๑๕ ในการดําเนินกิจการของสถานรับเลี้ยงเด็ก ผูรับใบอนุญาต
ตองจัดใหมีบริการพื้นฐานที่จําเปนแกสุขภาพและความปลอดภัยของเด็ก และ
ใหรวมถึงในเรื่องตอไปนี้
(๑) จัดใหมีการปฐมนิเทศ การประชุม หรือการพบปะพูดคุยกับบิดา
มารดา หรือผูปกครองของเด็ก
(๒) จัดอาหารและนมที่มีคุณภาพ มีสารอาหารครบหาหมู ใหเด็ก
รับประทานและดื่มดวยปริมาณที่เหมาะสมกับวัยของเด็กในแตละมื้อ
(๓) ชัง่ นํา้ หนักและวัดสวนสูงเด็ก ทําบันทึกรายงานการพัฒนาเด็กตามแบบ
ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ หรือบันทึกสุขภาพแมและเด็กตามแบบของ
กรมอนามัย หรือแบบบงชีพ้ ฤติกรรมของเด็กและใหคาํ แนะนําแกบดิ า มารดา หรือ
ผูป กครองของเด็กเรือ่ งภูมคิ มุ กันโรค มาตรการปองกันโรคติดตอบันทึกการเจ็บปวย
และการดูแลรักษา และแจงใหบดิ า มารดา หรือผูป กครองของเด็กทราบเปนประจํา
อยางนอยเดือนละหนึง่ ครัง้ ในกรณีทเี่ ด็กมีพฤติกรรมทีน่ า สงสัย ใหปรึกษาหารือบิดา
มารดา หรือผูป กครองของเด็ก เพือ่ ใหมสี ว นรวมในการประเมินพัฒนาการเด็กดวย
๙

(๔) ในกรณี ที่ มี ก ารระบาดของโรคติ ด ต อ ในชุ ม ชน หรื อ ท อ งที่
ที่ ส ถานรั บ เลี้ ย งเด็ ก ตั้ ง อยู  ต  อ งดํ า เนิ น การประสานงานกั บ หน ว ยแพทย ข อง
โรงพยาบาล เพื่อใหเด็กในความดูแลสถานรับเลี้ยงเด็กไดรับวัคซีนปองกันโรคนั้น
(๕) กรณีเด็กเจ็บปวยตองดูแลอยางใกลชิด โดยใหการปฐมพยาบาล
เบื้องตนหรือนําเด็กไปพบแพทย และรายงานใหบิดา มารดา หรือผูปกครองของ
เด็กทราบทันที
(๖) จั ด วั ส ดุ อุ ป กรณ แ ละสื่ อ การเรี ย นรู  ที่ ป ลอดภั ย และเหมาะสม
ใหเด็กไดเคลื่อนไหวและพัฒนาประสาทสัมผัสทั้งหา ตลอดจนใหเด็กไดเลือก
กิจกรรมที่หลากหลายตามความสนใจ และรูจักอยูรวมกันในสังคม
(๗) ฝกซอมวิธีปองกันภัยพิบัติใหแกเจาหนาที่และเด็กอยางนอย
ปละหนึ่งครั้ง
(๘) อบรมเจาหนาทีใ่ นดานการปฐมพยาบาลเบือ้ งตนเกีย่ วกับอุบตั เิ หตุ
และการเจ็บปวยฉุกเฉินของเด็ก
(๙) จัดเก็บขอมูล หรือจัดทําทะเบียนบันทึกรายการ และแสดงรายละเอียด
ใหเปนปจจุบัน ดังตอไปนี้
(ก) รายชื่อและประวัติของเด็ก
(ข) การเขาและออกของเด็ก
(ค) จั ด ทํ า บั น ทึ ก ประจํ า ตั ว เด็ ก เพื่ อ ติ ด ตามการเจริ ญ เติ บ โต
พัฒนาการ บริการสุขภาพรวมถึงการปองกันโรค
(ง) ตารางเวลาและรายการอาหารประจําวันของเด็ก
(จ) ตารางกิจกรรมประจําวัน
(ฉ) รายการหมายเลขโทรศัพทของสถานพยาบาล หรือหนวยงาน
ที่เกี่ยวของกับการดูแลความปลอดภัยของเด็กในกรณีฉุกเฉินติดไวในที่เปดเผย
และบันทึกหมายเลขโทรศัพทของบิดา มารดา หรือผูปกครองของเด็ก
๑๐

(๑๐) จัดทําบันทึกการรับ-สงเด็กในแตละวัน พรอมทั้งจัดทําบัตรแสดง
การรับ-สงเด็ก
ขอ ๑๖ ใหผูรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก จัดทําปายแสดงชื่อ
สถานรับเลี้ยงเด็กและมีขอความเปนตัวอักษรไทยวาเปนสถานรับเลี้ยงเด็ก
และติดไว ณ ทีต่ งั้ สถานรับเลีย้ งเด็กในทีเ่ ปดเผยและเห็นไดงา ยจากภายนอกอาคาร
ขอ ๑๗ ผูร บั ใบอนุญาตจัดตัง้ สถานรับเลีย้ งเด็ก ตองจัดทําระเบียบหรือ
ขอบังคับการดําเนินงาน เพื่อใชประกอบในการยื่นคําขอรับใบอนุญาตและใชเปน
แนวปฏิบัติสําหรับสถานรับเลี้ยงเด็ก
ระเบียบหรือขอบังคับตามวรรคหนึง่ อยางนอยตองมีหลักเกณฑ วิธกี าร
และเงือ่ นไขในการบริหารจัดการใหสอดคลองและไดมาตรฐานไมตาํ่ กวาทีก่ าํ หนด
ในกฎกระทรวงนี้

๑๑

หมวด ๓
ที่ตั้ง สภาพแวดลอม และลักษณะอาคารของสถานรับเลี้ยงเด็ก
ขอ ๑๘ ผูรับใบอนุญาตตองจัดสถานรับเลี้ยงเด็กใหมีสุขลักษณะ
ดังตอไปนี้
(๑) บริเวณทีต่ งั้ อาคารสถานรับเลีย้ งเด็กตองไมมหี ลุมหรือบอนํา้ หรือ
ตนไมทมี่ หี นามแหลมคมอันอาจเปนอันตรายตอเด็ก ไมอยูใ กลชดิ บริเวณทีม่ มี ลพิษ
เกินกวาที่กฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ
กําหนด หรือบริเวณที่เสี่ยงอันตราย เชน บริเวณขนถายกาซ นํ้ามัน สารเคมี หรือ
สารพิษ เวนแตมีมาตรการปองกันการเสี่ยงอันตรายดังกลาว
(๒) บริเวณทีต่ งั้ อาคารตองมีรวั้ กัน้ มีทางเขา-ออก ไมนอ ยกวาสองทาง
ถามีทางเดียว ประตู ตองกวางไมนอยกวา ๒ เมตร แตถาสถานรับเลี้ยงเด็กอยูใน
อาคารหลายชัน้ ใหจดั ตัง้ ไดไมเกินชัน้ ทีส่ อง หากเกินกวานัน้ ตองมีมาตรการปองกัน
อัคคีภยั และอุบตั ภิ ยั ของทางราชการทีเ่ กีย่ วของ และใหผมู อี าํ นาจอนุญาตอนุญาต
เปนกรณีไป
(๓) อาคารสถานรับเลีย้ งเด็กตองมีความมัน่ คง แข็งแรง และปลอดภัย
เปนเขตปลอดบุหรี่มีแสงสวางทั่วอาคาร โดยมีความเขมของแสงสวางไมนอยกวา
๒๐๐ ลักซ ระดับเสียงภายในอาคาร ขณะเด็กหลับไมเกิน ๔๐ เดซิเบล และ
มีระบบฟอกอากาศหรือระบายอากาศที่เหมาะสม
(๔) ภายในอาคารสถานรับเลีย้ งเด็กตองมีทางเขา-ออกอยางนอยสองทาง
โดยความกวางและสูงแตละทางตองมีขนาดไมนอยกวา ๘๐ x ๒๐๐ เซนติเมตร
สามารถเคลือ่ นยายเด็กออกจากอาคารไดสะดวก ความสูงจากพืน้ ถึงขอบหนาตาง
ไมนอยกวา ๘๐ เซนติเมตร และพื้นถึงเพดานไมนอยกวา ๒.๔๐ เมตร พื้นที่
หนาตาง ประตู และชองลมรวมกันแลวตองไมนอยกวารอยละยี่สิบของพื้นที่หอ ง
๑๒

ทีไ่ มตดิ ตอกับหองอืน่ ภายในอาคาร กรณีมบี นั ได ความกวางของบันไดตองไมนอ ยกวา
๑ เมตร ลู ก ตั้ ง บั น ไดสู ง ไม เ กิ น ๑๕ เซนติ เ มตร ลู ก นอนกว า งไม น  อ ยกว า
๒๕ เซนติเมตร ทุกขัน้ บันไดตองมีราวกันตกและลูกกรงสูงไมนอ ยกวา ๑.๒๐ เมตร
มี ร าวเตี้ ย เหมาะกั บ เด็ ก เกาะขึ้ น บั น ได ระยะห า งของลู ก กรงต อ งไม เ กิ น
๑๕ เซนติเมตร และชานพักของบันไดแตละชวงตองไมนอยกวาความกวาง
ของบันได ถาอาคารมีระเบียง ขอบระเบียงตองสูงไมนอยกวา ๑๐๐ เซนติเมตร
ความกว า งของระเบี ย งต อ งไม น  อ ยกว า ๑.๕๐ เมตร และถ า มี ม  า นั่ ง ด ว ย
ระเบี ย งต อ งกว า งไม น  อ ยกว า ๑.๗๕ เมตร ขอบระเบี ย งต อ งสู ง จากม า นั่ ง
ไมนอยกวา ๗๐ เซนติเมตร โดยมีมาตรการปองกันความปลอดภัยสําหรับเด็ก
ดังตอไปนี้
(ก) ติดตั้งอุปกรณระบบความปลอดภัย หรือเครื่องตัดไฟฟาอัตโนมัติ
ภายในอาคารสถานรับเลี้ยงเด็ก
(ข) ติดตั้งเครื่องดับเพลิงมือถืออยางนอยหนึ่งเครื่องในแตละชั้น
ของอาคาร
(ค) ปลั๊กไฟตองสูงจากพื้นหองไมนอยกวา ๑.๕๐ เมตร ถาติดตั้ง
ตํ่ากวากําหนดตองมีฝาปดที่ปลอดภัย
(๕) พืน้ ทีใ่ ชสอยภายในอาคารตองสะอาดและปลอดภัย มีพนื้ ทีส่ าํ หรับ
จัดกิจกรรมรับประทานอาหาร นอน และทําความสะอาดรางกายแยกจากหอง
ประกอบอาหาร หองสวม และที่พักเด็กปวยโดยเฉลี่ย ๒ ตารางเมตร ตอเด็กอายุ
สองปขึ้นไป จํานวนหนึ่งคน และโดยเฉลี่ย ๑.๕๐ ตารางเมตรตอเด็กอายุตํ่ากวา
สองป จํานวนหนึ่งคน
(๖) จัดใหมวี สั ดุอปุ กรณทเี่ หมาะสมและเพียงพอกับจํานวนเด็ก ไดแก
โตะ และเกาอี้ที่มีความปลอดภัย ตูหรือชั้นวางของ ที่ดื่มนํ้าสะอาดพรอมภาชนะ
เครื่องชั่งนํ้าหนักและที่วัดสวนสูง
๑๓

(๗) จั ด พื้ น ที่ สํ า หรั บ จั ด กิ จ กรรม รั บ ประทานอาหาร และนอน
แยกเปนหองเฉพาะ หรือจัดรวมเปนหองอเนกประสงคที่ใชไดหลายอยางในพื้นที่
เดียวกัน แตตางเวลากัน สามารถปรับเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ หรือยายเครื่องเรือน
ไดตามความเหมาะสมของพื้นที่และเมื่อจัดพื้นที่เพื่อการใชสอยแลวพื้นที่นั้น
ตองมีลักษณะ ดังตอไปนี้
(ก) บริเวณพื้นที่สําหรับจัดกิจกรรม ซึ่งอาจใชบริเวณนอกอาคารที่มี
พื้นที่เฉลี่ยไมนอยกวา ๒ ตารางเมตร ตอเด็กหนึ่งคน โดยคํานึงถึงความปลอดภัย
ของเด็กเปนหลัก มีวสั ดุอปุ กรณปอ งกันการเกิดอุบตั เิ หตุ และมีอปุ กรณเครือ่ งเลน
ที่สงเสริมการพัฒนาเรียนรูของเด็ก
(ข) บริเวณพืน้ ทีร่ บั ประทานอาหาร ตองคํานึงถึงความสะอาดเปนหลัก
มีภาชนะสําหรับเด็กใชในการบริโภคดวยวัสดุที่ถูกสุขลักษณะ ไมมีพิษ และ
เพียงพอกับจํานวนเด็ก มีแสงสวางและอากาศถายเทไดสะดวก
(ค) บริเวณพื้นที่สําหรับนอน ตองอยูในหองที่มีความสะดวก และ
มี อุ ป กรณ เ ครื่ อ งใช ใ นการนอนที่ เ หมาะสมและเพี ย งพอกั บ จํ า นวนเด็ ก
อากาศถายเทไดสะดวก ตลอดจนใหมีมาตรการปองกันยุงและแมลง
(ง) บริเวณที่ใชทําความสะอาดรางกาย ตองจัดใหมีบริเวณสําหรับ
ใชทําความสะอาดตัวเด็ก โดยมีอุปกรณที่จําเปนตามสมควร ซึ่งอยางนอยตองมี
ที่ลางมือ ในกรณีที่มีหองอาบนํ้า พื้นจะตองไมลื่น และอากาศถายเทไดสะดวก
(จ) บริเวณที่ประกอบอาหาร ตองหางจากบริเวณพื้นที่ (ก) (ข) (ค)
และ (ง) พอสมควรมีประตูเปด-ปด ที่เด็กเขาไปไมได มีเครื่องใชที่จําเปน รวมทั้ง
ที่ลางและที่เก็บภาชนะที่ถูกสุขลักษณะมีความสะอาดและปลอดภัยดวย
(ฉ) หองสวม ตองจัดใหมหี อ งสวมทีถ่ กู สุขลักษณะสําหรับเด็ก มีทถี่ า ย
อุจจาระโดยเฉลีย่ หนึง่ ทีต่ อ เด็กทีม่ อี ายุหนึง่ ปขนึ้ ไปจํานวนสิบคน โดยฐานสวมนัน้
เด็กตองสามารถกาวขึ้นไปไดงาย หากมีประตูจะตองไมใสกลอนหรือกุญแจ และ
๑๔

มีสวนสูงที่สามารถมองเห็นเด็กไดจากภายนอก หากหองสวมอยูภายนอกอาคาร
จะตองไมอยูใ นทีล่ บั ตาคน ในกรณีทไี่ มสามารถจัดทําหองสวมสําหรับเด็กเปนการ
เฉพาะได อาจใชหอ งสวมทีม่ อี ยูแ ลวปรับใหเหมาะสมกับวัยของเด็ก โดยจัดหาวัสดุ
เพิ่มเติมเพื่อใหเด็กใชไดอยางปลอดภัย
(ช) บริเวณที่พักเด็กปวย ตองแยกเปนสัดสวนโดยมีตูเก็บยา อุปกรณ
และเครือ่ งเวชภัณฑทจี่ าํ เปนในการปฐมพยาบาล อยูใ นทีส่ งู ซึง่ พนมือเด็กแตสะดวก
ตอการหยิบใช และที่พักเด็กปวยนั้นตองอยูในสายตาผูเลี้ยงดู หรือผูรับผิดชอบ
ตลอดเวลาที่เด็กปวย ในกรณีที่ไมสามารถจัดหองพักเด็กปวยโดยเฉพาะได
ตองจัดใหมีที่พักเด็กปวยแยกเปนสัดสวนตามความเหมาะสม

๑๕

หมวด ๔
การเพิกถอนใบอนุญาต
ขอ ๑๙ ผูร บั ใบอนุญาตจัดตัง้ สถานรับเลีย้ งเด็กผูใ ดฝาฝนหรือไมปฏิบตั ิ
ตามกฎกระทรวงนี้ หรือระเบียบหรือขอบังคับการดําเนินงานของสถานรับเลีย้ งเด็ก
หรือเงื่อนไขในการอนุญาต ใหผูออกใบอนุญาตมีอํานาจ
(๑) สั่ ง ให ผู  รั บ ใบอนุ ญ าตจั ด ตั้ ง สถานรั บ เลี้ ย งเด็ ก ปฏิ บั ติ ต ามกฎ
กระทรวงนี้ หรือระเบียบหรือขอบังคับการดําเนินงานของสถานรับเลี้ยงเด็ก หรือ
เงื่อนไขในการอนุญาต
(๒) สัง่ พนักงานเจาหนาทีเ่ ขาควบคุมการดําเนินกิจการสถานรับเลีย้ งเด็ก
เปนการชั่วคราว
(๓) เพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กนั้น และใหพนักงาน
เจาหนาทีส่ ง เด็กไปยังสถานรับเลีย้ งเด็กของทางราชการหรือสถานรับเลีย้ งเด็กอืน่
ตามความสมัครใจของบิดา มารดา หรือผูปกครองของเด็ก
การใชอาํ นาจตามวรรคหนึง่ ใหผอู อกใบอนุญาตแจงเปนหนังสือใหผรู บั
ใบอนุญาตจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กทราบพรอมทั้งเหตุผล
ใหไว ณ วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

(นายวัฒนา เมืองสุข)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
๑๖

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๕๒ วรรคสอง
แหงพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ บัญญัติใหการขอรับใบอนุญาต การออกใบ
อนุญาต การขอตออายุใบอนุญาต การใหตออายุใบอนุญาต การขอรับใบแทนใบอนุญาต
การออกใบแทนใบอนุญาต และการเพิกถอนใบอนุญาตจัดตัง้ สถานรับเลีย้ งเด็กใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้

๑๗

กฎกระทรวง
กําหนดอัตราคาธรรมเนียมสําหรับการจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก
สถานแรกรับ สถานสงเคราะห สถานคุมครองสวัสดิภาพ
และสถานพัฒนาและฟนฟู พ.ศ. ๒๕๔๙
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๕๒ วรรคสอง แหง
พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติ
บางประการเกี่ ย วกั บ การจํ า กั ด สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของบุ ค คล ซึ่ ง มาตรา ๒๙
ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๙ มาตรา
๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําได
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัตแิ หงกฎหมาย รัฐมนตรีวา การกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษยออกกฎกระทรวงไวดังตอไปนี้
ใหกําหนดอัตราคาธรรมเนียม ดังตอไปนี้
(๑) คําขอ
ฉบับละ ๑๐๐ บาท
(๒) ใบอนุญาตตามมาตรา ๕๒
ฉบับละ ๒๐๐ บาท
(๓) ใบแทนใบอนุญาต
ฉบับละ ๒๐๐ บาท
(๔) การตออายุใบอนุญาตครั้งละเทากับคาธรรมเนียม
สําหรับใบอนุญาตนั้น
ใหไว ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
(นายวัฒนา เมืองสุข)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
๑๘

คําแนะนําจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน
สถานรับเลี้ยงเด็ก ตามความหมายของพระราชบัญญัตคิ มุ ครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
หมายความวา สถานที่รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กที่มีอายุไมเกินหกปบริบูรณ
และมีจาํ นวนตัง้ แตหกคนขึน้ ไป ซึง่ เด็กไมเกีย่ วของเปนญาติ
กับเจาของหรือผูดําเนินการสถานรับเลี้ยงเด็กดังกลาว ทั้งนี้
ไมรวมถึงสถานพยาบาลหรือโรงเรียนทั้งของรัฐและเอกชน
สถานที่ติดตอ
กรุงเทพมหานคร กรมกิจการเด็กและเยาวชน กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กลุมสงเสริมสวัสดิการเด็กในครอบครัวและชุมชน
เลขที่ ๒๕๕ อาคารดรุณวิถี ชั้น ๑
ภายในบริเวณสถานสงเคราะหเด็กหญิง บานราชวิถี
ถนนราชวิถี แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
โทร./ โทรสาร
๐ ๒๓๐๖ ๘๘๓๐ ,๐ ๒๓๐๖ ๘๘๒๘
สวนภูมิภาค
ที่ทําการสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
จังหวัด ณ จังหวัดที่ขอจัดตั้ง
คุณสมบัติของผูขอรับใบอนุญาต , ผูดําเนินกิจการ , ผูเลี้ยงดูเด็ก
ตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธกี าร และเงือ่ นไขในการขอรับใบอนุญาต
จัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๙
๑. ผูขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก
(๑) มีอายุไมตาํ่ กวายีส่ บิ ปบริบรู ณ และจบการศึกษาภาคบังคับ

๑๙

(๒) ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองใน
ศีลธรรมอันดี ไมมีประวัติการกระทําผิดตอเด็ก
หรือละเมิดสิทธิเด็ก
(๓) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษซึ่งไมเปน
ความผิดเกี่ยวกับเด็ก
(๔) ไมเปนโรคติดตอรายแรง ไมเปนผูวิกลจริตหรือจิต
ฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือไมเปนผูติดสารเสพติด
(๕) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
ในกรณีที่ผูขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กเปน
นิติบุคคล ผูมีอํานาจทําการแทนนิติบุคคลนั้น ตองมีคุณสมบัติเชนเดียวกัน
๒. ผูดําเนินกิจการ
๒.๑ กรณีผรู บั ใบอนุญาตเปนผูด าํ เนินกิจการดวยตนเอง
ตองมีวฒ
ุ กิ ารศึกษาเกีย่ วกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย หรือ
มีประสบการณในการทํางานเกี่ยวกับเด็กปฐมวัยอยางนอยหนึ่งป โดยมีหนังสือ
รับรองจากหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ หรือ ผานการอบรมตามหลักสูตรทีป่ ลัดกระทรวง
กําหนด และมีความรูเ รือ่ งโภชนาการและอาหารสําหรับเด็กปฐมวัย
๒.๒ กรณีเปนผูด าํ เนินกิจการแทน
มีคณ
ุ สมบัตเิ ชนเดียวกัน
๓. ผูเลี้ยงดูเด็ก
(๑) มีอายุไมตํ่ากวาสิบแปดปบริบูรณ และจบการศึกษา
ภาคบังคับ
(๒) ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพรองในศีล
ธรรมอันดี ไมมปี ระวัตกิ ารทําผิดตอเด็ก หรือละเมิดสิทธิเด็ก
๒๐

(๓) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษซึง่ ไมเปนความผิด
เกีย่ วกับเด็ก
(๔) เปนผูม สี ขุ ภาพแข็งแรง ไมเปนโรคติดตอรายแรง ไมเปน
ผูว กิ ลจริต หรือจิตฟน เฟอนไมสมประกอบ หรือไมเปนผูต ดิ สารเสพติด โดยมีการ
ตรวจสุขภาพอยางนอยปละหนึง่ ครัง้
(๕) มีวุฒิภาวะและบุคลิกลักษณะเหมาะสมทั้งดานจิตใจ
อารมณ สังคมมีความขยันอดทน และมีความตัง้ ใจทีจ่ ะปฏิบตั ติ อ เด็กดวยความเมตตา
ความออนโยนทีจ่ ะเอือ้ อํานวยตอการทําหนาทีเ่ ลีย้ งดูเด็กไดอยางเหมาะสม
(๖) ผานการอบรมตามหลักสูตรทีป่ ลัดกระทรวงกําหนด
อัตราสวนผูเ ลีย้ งดูเด็กตอจํานวนเด็ก
เด็กอายุแรกเกิด - ๑ ป
เด็กอายุ ๑ ป - ๓ ป
เด็กอายุ ๓ ป - ๕ ป
เด็กอายุ ๕ ป - ๖ ป

อัตราสวน
อัตราสวน
อัตราสวน
อัตราสวน

๑
๑
๑
๑

:
:
:
:

๓
๖
๑๐
๑๕

เอกสารประกอบคําขอใบอนุญาต
- กรณีผูขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก เปนบุคคลธรรมดา
(๑) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในสถานที่ และอาคารที่จะขอ
อนุญาตจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก ในกรณีที่สถานที่ หรืออาคารเปนของผูอื่น
ผูข อรับใบอนุญาตจะตองมีหนังสือแสดงวาไดรบั ความยินยอมจากเจาของสถานที่
หรืออาคาร
๒๑

(๒) แผนผังแสดงที่ตั้งของสถานรับเลี้ยงเด็ก
(๓) แบบแปลนแผนผังอาคารภายใน สถานที่ที่จะขออนุญาตจัดตั้ง
สถานรับเลี้ยงเด็ก พรอมรายละเอียดเกี่ยวกับการใชสอยอาคารและหองตาง ๆ
ทุกหอง
(๔) ระเบียบหรือขอบังคับการดําเนินงานของสถานรับเลี้ยงเด็ก
(๕) ภาพถายการใชสอยอาคารและหองตางๆ ทุกหอง ทั้งภายนอก
และภายใน ดังนี้
๕.๑ ภายนอกอาคาร ประกอบดวย
๕.๑.๑ ภาพดานหนา - ดานขาง
และทางเขา - ออกของอาคาร
๕.๑.๒ ปายชื่อสถานรับเลี้ยงเด็ก
๕.๑.๓ ที่เลนในรม / สนามเด็กเลนในกรณีที่ตั้งบนพื้นที่
ซีเมนตตองมีวัสดุกันกระแทก
๕.๑.๔ สมุดเซ็นรับ - สงเด็กในแตละวัน
๕.๑.๕ มุมผูปกครอง
๕.๑.๖ เสาธงชาติ
๕.๑.๗ ชั้นวางรองเทาเด็ก พรอมติดสัญลักษณ
๕.๒ ภายในอาคาร ประกอบดวย
๕.๒.๑ พระบรมฉายาลักษณรัชกาลปจจุบัน พระพุทธรูป
ธงชาติไทย
๕.๒.๒ ตารางกิจกรรมและตารางอาหารประจําวัน
๕.๒.๓ ชั้นวางกระเปาเด็ก พรอมติดสัญลักษณ
๕.๒.๔ บอรดสมาชิกเด็ก
๒๒

๕.๒.๕
๕.๒.๖
๕.๒.๗
๕.๒.๘
๕.๒.๙

ปายชื่อหนาหองทุกหอง พรอมระบุอายุเด็ก
หองพัฒนาเด็กจัดเปนมุมประสบการณตาง ๆ
หองนอนเด็กพรอมติดมุงลวด
หองรับประทานอาหารพรอมภาชนะเครื่องใช
หองพักเด็กปวยพรอมเตียง ที่นอน ตูยา
และยาสําหรับเด็ก
๕.๒.๑๐ เครื่องชั่งนํ้าหนัก - ที่วัดสวนสูง
๕.๒.๑๑ ที่ดื่มนํ้าสําหรับเด็กพรอมภาชนะ
๕.๒.๑๒ หองครัวหรือทีเ่ ตรียมอาหารและติดตัง้ เครือ่ งดับเพลิง
๕.๒.๑๓ หองนํ้า - หองสวม สําหรับเด็ก
๕.๒.๑๔ การหุมเหลี่ยมเสาดวยวัสดุกันกระแทก
๕.๒.๑๕ ที่กั้นทางขึ้น - ลง บันได (กรณีสูงกวา ๑ ชั้น)
(๖) สําเนาทะเบียนบาน
(๗) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
(๘) ใบรับรองแพทย พรอมผล X - Ray ปอด
(๙) สําเนาหลักฐานการศึกษา/ประกาศนียบัตร/วุฒบิ ตั ร/ปริญญาบัตร
เกี่ยวกับการศึกษาเด็กปฐมวัย หรือผานการอบรมตามหลักสูตรที่ปลัดกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กําหนด หรือมีประสบการณในการ
ทํางานเกี่ยวกับเด็กปฐมวัยอยางนอยหนึ่งป โดยมีหนังสือรับรองจากหนวยงานที่
เกี่ยวของ
(๑๐) รูปถายครึง่ ตัวหนาตรง ของผูข อรับใบอนุญาตจัดตัง้ สถานรับเลีย้ ง
เด็ก ไมสวมหมวก ขนาด ๒ นิ้ว ซึ่งถายมาแลวไมเกินหกเดือนจํานวนสามรูป

๒๓

(๑๑) กรณีทผี่ ขู อรับใบอนุญาตจัดตัง้ สถานรับเลีย้ งเด็ก ไมดาํ เนินกิจการ
ดวยตนเอง สามารถหาผูดําเนินกิจการแทนได โดยตองมีวุฒิการศึกษาเกี่ยวกับ
การพัฒนาการเด็กปฐมวัย หรือมีประสบการณในการทํางานเกีย่ วกับเด็กปฐมวัย
อยางนอยหนึง่ ป โดยมีหนังสือรับรองจากหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ หรือผานการอบรม
ตามหลักสูตรที่ปลัดกระทรวงกําหนด และมีความรูเรื่องโภชนาการและอาหาร
สําหรับเด็กปฐมวัยเปนอยางดี พรอมหลักฐานแสดงคุณวุฒแิ ละเอกสารตามขอ (๖)
(๗) และ (๘)
- กรณีผูขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก เปนนิติบุคคล
(๑) เอกสาร ตามขอ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ของกรณีเปนบุคคล
ธรรมดา
(๒) สําเนาหรือภาพถายใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนบริษทั , มูลนิธิ ,
สมาคม , หางหุนสวนจํากัด , คณะบุคคล , สหกรณ ฯลฯ แสดงวัตถุประสงค
เพื่อดําเนินการสถานรับเลี้ยงเด็ก
(๓) หลักฐานการมอบอํานาจใหเปนผูแทนนิติบุคคล และผูดําเนิน
กิจการ
(๔) หลักฐานของผูดําเนินกิจการ ตามขอ (๖) (๗) (๘) และ (๙) ของ
กรณีเปนบุคคลธรรมดาการตออายุใบอนุญาต
ใบอนุญาตจัดตัง้ สถานรับเลีย้ งเด็กมีอายุหนึง่ ปนบั แตวนั ออกใบอนุญาต
การตอใบอนุญาตดําเนินการกอนใบอนุญาตสิ้นอายุไมนอยกวาสามสิบวัน

๒๔

คาธรรมเนียมใบอนุญาต ตามกฎกระทรวง กําหนดอัตราคาธรรมเนียม
สําหรับการจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๘
(๑) คําขอ
ฉบับละ ๑๐๐ บาท
(๒) ใบอนุญาต
ฉบับละ ๒๐๐ บาท
(๓) ใบแทนใบอนุญาต
ฉบับละ ๒๐๐ บาท
(๔) การตอใบอนุญาต
ปละ
๒๐๐ บาท
บทกําหนดโทษ
ผูใดจัดตั้งหรือดําเนินกิจการสถานรับเลี้ยงเด็ก โดยมิไดรับใบอนุญาต
หรือใบอนุญาตถูกเพิกถอนหรือหมดอายุ ตองระหวางโทษจําคุกไมเกินหนึง่ เดือน
หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

๒๕

กิจกรรมหลักใน ๑ วัน
๑. กิจกรรมเสรี เปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหเด็กเลนอิสระตามมุม
การเลนหรือมุมประสบการณ หรือศูนยการเรียน ที่จัดไวภายในหองพัฒนาการ
เชน มุมบล็อก มุมหนังสือ มุมวิทยาศาสตร หรือมุมธรรมชาติศึกษา มุมบาน
มุมรานคา เปนตน มุมตางๆ เหลานี้ เด็กมีโอกาสเลือกเลนอยางเสรีตามความสนใจ
และความตองการของเด็ก ทั้งเปนรายบุคคล และรายกลุมยอย
๒. กิจกรรมสรางสรรค เปนกิจกรรมที่ชวยใหแสดงออกทางอารมณ
ความรูสึก ความคิดสรางสรรคและจินตนาการ โดยใชศิลปะ เชน การวาดภาพ
ระบายสี การปน การฉีก - ตัด - ปะ การพิมพภาพ การรอย การประดิษฐ หรือ
วิธกี ารอืน่ ทีเ่ ด็กไดคดิ สรางสรรคและเหมาะสมกับพัฒนาการ เชน การเลนพลาสติก
สรางสรรค การสรางรูปจากกระดานปกหมุด ฯลฯ
๓. กิ จ กรรมเคลื่ อ นไหวและจั ง หวะ เป น กิ จ กรรมที่ จั ด ให เ ด็ ก ได
เคลื่อนไหวสวนตางๆ ของรางกาย อยางอิสระตามจังหวะ โดยใชเสียงเพลง
คําคลองจอง เครื่องเคาะจังหวะ และอุปกรณอื่นๆ มาประกอบการเคลื่อนไหว
เพื่อสงเสริมใหเด็กเกิดจินตนาการ ความคิดสรางสรรค เรียนรูจังหวะและควบคุม
การเคลื่อนไหวของตนเองได

๒๖

๔. กิจกรรมเสริมประสบการณ เปนกิจกรรมที่มุงเนนใหเด็กไดพัฒนา
ทักษะการเรียนรู ฝกการทํางานและอยูร ว มกันเปนกลุม ทัง้ กลุม ยอยและกลุม ใหญ
กิจกรรมที่จัดมุงฝกใหเด็กไดมีโอกาส ฟง พูด สังเกต คิด แกปญหา ใชเหตุผล และ
ฝกปฏิบัติ เพื่อใหเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเรื่องที่เรียน โดยจัดกิจกรรมดวย
วิธีตางๆ เชน สนทนา อภิปราย สาธิต ทดลอง เลานิทาน เลนบทบาทสมมุติ
รองเพลง ทองคําคลองจอง ศึกษานอกสถานที่ เชิญวิทยากรมาใหความรู ฯลฯ
๕. กิจกรรมกลางแจง เปนกิจกรรมที่จัดใหเด็กไดมีโอกาสออกไปนอก
หองเรียน เพื่อออกกําลังเคลื่อนไหวรางกาย และแสดงออกอยางอิสระ โดยยึด
ความสนใจและความสามารถของเด็กแตละคนเปนหลัก กิจกรรมกลางแจงที่ครู
ควรจัดใหเด็กเลน เชน การเลนเครื่องเลนสนาม การเลนทราย การเลนนํ้า
การเลนเกมการละเลน การเลนกับอุปกรณกีฬา ฯลฯ
๖. เกมการศึกษา เปนเกมการเลนที่ชวยพัฒนาสติปญญามีกฎเกณฑ
กติกางายๆ เด็กสามารถเลนคนเดียวหรือเลนเปนกลุมได ชวยใหเด็กรูจักสังเกต
คิดหาเหตุผล และเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสี รูปราง จํานวน ประเภท
และความสัมพันธเกี่ยวกับพื้นที่ ระยะ เกมการศึกษา ที่เหมาะสมสําหรับเด็กวัย
๓ - ๖ ป เชน เกมจับคู แยกประเภท จัดหมวดหมู เรียงลําดับ โดมิโน ล็อตโต
ภาพตัดตอ ตอตามแบบ ฯลฯ

๒๗

๐๗.๐๐ - ๐๘.๐๐ น.

ตารางกิจกรรมประจําวัน
เด็กแรกเกิด - ๑ ป
รับเด็ก เลนอิสระ

๐๘.๐๐ - ๐๘.๒๐ น.

นวดออกกําลังกาย

๐๘.๒๐ - ๐๘.๔๕ น.

รับประทานอาหารเชา

๐๘.๔๕ - ๐๙.๓๐ น.

อาบนํ้า , เปลี่ยนเสื้อผา

๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

ดื่มนม , นอน

๑๑.๓๐ - ๑๒.๔๕ น.

เลนเสริมพัฒนาการ

๑๒.๔๕ - ๑๕.๐๐ น.

ดื่มนม , นอน

๑๕.๐๐ - ๑๕.๓๐ น.

รับประทานอาหารเย็น

๑๕.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.

อาบนํ้า , เปลี่ยนเสื้อผา

๑๖.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

เลนเสริมพัฒนาการ

๑๖.๓๐ - ๑๗.๐๐ น.

เตรียมตัวกลับบานรอผูปกครองมารับ

๒๘

๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.

ตารางกิจกรรมประจําวัน
เด็กอายุ ๑ ป - ๖ ป
รับเด็ก ตรวจสุขภาพ

๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.

เคารพธงชาติ สวดมนต

๐๙.๐๐ - ๐๙.๒๐ น.

กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ

๐๙.๒๐ - ๑๐.๒๐ น.

กิจกรรมสรางสรรค และกิจกรรมเสรี

๑๐.๒๐ - ๑๐.๓๐ น.

พัก (รับประทานอาหารวางเชา)

๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น.

กิจกรรมกลางแจง

๑๐.๔๕ - ๑๑.๓๐ น.

กิจกรรมเสริมประสบการณ (กิจกรรมวงกลม)

๑๑.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.

พัก (รับประทานอาหารกลางวัน)

๑๒.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.

นอนพักผอน

๑๔.๐๐ - ๑๔.๒๐ น.

เก็บที่นอน ลางหนา

๑๔.๒๐ - ๑๔.๓๐ น.

พัก (รับประทานอาหารวางบาย)

๑๔.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

เกมการศึกษา

๑๕.๐๐ - ๑๕.๓๐ น.

เตรียมตัวกลับบาน

๒๙

๓๐

