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กฎกระทรวง
กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก
พ.ศ. ๒๕๔๙
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๕๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก
พ.ศ. ๒๕๔๖ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๘
และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยออกกฎกระทรวงไว
ดังตอไปนี้
หมวด ๑
การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การขอตออายุใบอนุญาต
และการขอรับใบแทนใบอนุญาตจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก
ขอ ๑ ผูใ ดประสงค จะขอรั บใบอนุ ญาตจั ดตั้งสถานรั บเลี้ ยงเด็ ก ให ยื่ นคํ าขอตามแบบ
ที่ปลัดกระทรวงประกาศกําหนด พรอมแนบหลักฐานประกอบการขออนุญาต ดังตอไปนี้
(๑) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในสถานที่และอาคารที่จะขออนุญาตจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก
ในกรณีที่สถานที่หรืออาคารเปนของผูอื่น ผูขอรับใบอนุญาตจะตองมีหนังสือแสดงวาไดรับความยินยอม
จากเจาของสถานที่หรืออาคารดวย
(๒) แผนผังแสดงที่ตั้งของสถานรับเลี้ยงเด็ก
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(๓) แบบแปลนแผนผังอาคารภายในสถานที่ที่จะขออนุญาตจัดตั้ง พรอมรายละเอียดเกี่ยวกับ
การใชสอยอาคารและหองตาง ๆ ทุกหอง
(๔) รางระเบียบหรือขอบังคับการดําเนินงานของสถานรับเลี้ยงเด็กตามขอ ๑๗
ในกรณีที่สถานรับเลี้ยงเด็กนั้นตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานครหรือเขตติดตอตั้งแตสองจังหวัด
ขึ้นไปใหยื่นคําขอตอปลัดกระทรวง สําหรับในเขตจังหวัดอื่นใหยื่นคําขอตอผูวาราชการจังหวัด
ขอ ๒ ผูขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ดังตอไปนี้
(๑) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ และจบการศึกษาภาคบังคับ
(๒) ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี ไมมีประวัติการกระทําผิด
ตอเด็ก หรือละเมิดสิทธิเด็ก
(๓) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตในความผิดอันไดกระทํา
โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษซึ่งไมเปนความผิดเกี่ยวกับเด็ก
(๔) ไมเปนโรคติดตอรายแรง ไมเปนผูวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือไมเปน
ผูติดสารเสพติด
(๕) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
ในกรณีที่ผูขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กเปนนิติบุคคล ผูมีอํานาจทําการแทนนิติบุคคลนั้น
ตองมีคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง
ขอ ๓ เมื่อไดรับคําขอพรอมดวยเอกสารหลักฐานตามขอ ๑ แลว ใหผูรับคําขอตามขอ ๑
วรรคสอง ตรวจสอบคําขอและเอกสารหลักฐานนั้น และตรวจสอบดวยวาอาคาร สถานที่ สภาพแวดลอม
ตลอดจนผูดําเนิน กิจการ เจาหนาที่ ระเบี ยบหรือขอบั งคับการดําเนินงานของสถานรับเลี้ยงเด็ กนั้ น
มีลักษณะและคุณสมบัติ ถูกตองครบถวนตามกฎกระทรวงนี้หรือไม หากคําขอและเอกสารหลักฐาน
อาคาร สถานที่ สภาพแวดลอม ผูดําเนินกิจการ เจาหนาที่ และระเบียบหรือขอบังคับการดําเนินงาน
ของสถานรับเลี้ยงเด็กถูกตองครบถวนแลว ใหผูรับคําขอออกใบอนุญาตจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กใหแก
ผูขอรับใบอนุญาตนั้น หากตรวจพบวามีขอใดไมถูกตองหรือไมครบถวน ใหแจงผูขอรับใบอนุญาต
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ดําเนินการแกไขใหถูกตองครบถวน หากผูขอรับใบอนุญาตมิไดแกไขใหถูกตองครบถวนภายในเวลา
ที่ผูรับคําขอกําหนด ใหผูรับคําขอสั่งไมอนุญาต
เมื่อไดรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งแลว ใหผูรับใบอนุญาตเปนเจาของกิจการสถานรับเลี้ยงเด็กนั้น
ใบอนุญาตจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันออกใบอนุญาต
ขอ ๔ ผูรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กผูใดประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตใหยื่น
คําขอตอผูออกใบอนุญาตตามแบบที่ปลัดกระทรวงประกาศกําหนดกอนใบอนุญาตสิ้นอายุไมนอยกวา
สามสิบวัน เวนแตในกรณีมีเหตุจําเปนทําใหไมอาจยื่นคําขอตามกําหนดเวลาดังกลาวได ใหยื่นคําขอ
ไดกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ
เมื่ อได ยื่ น คําขอต ออายุ ใ บอนุ ญาตแล ว ใหผู รั บใบอนุญาตดําเนิน กิ จการสถานรับเลี้ ยงเด็ ก
ตอไปจนกวาผูออกใบอนุญาตจะสั่งไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต
ในการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก ใหนําขอ ๓ มาใชบังคับโดยอนุโลม
และใหระบุรายละเอียดรายการตออายุไวทางดานหลังของใบอนุญาตเดิมนั้นดวย
ขอ ๕ ในกรณีที่ใบอนุญาตจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ
ใหผูรับใบอนุญาตยื่นคําขอตอผูออกใบอนุญาตตามแบบที่ปลัดกระทรวงประกาศกําหนดภายในสามสิบวัน
นับ แตวัน ที่ไดรับ ทราบการสูญหายหรือถูก ทําลายหรือชํารุ ด พร อมดวยหลักฐานการแจง ความต อ
พนักงานสอบสวนวาใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทําลาย หรือนําใบอนุญาตที่ชํารุดแนบพรอมคําขอ
ใบแทนใบอนุญาตใหใชตามแบบใบอนุญาต โดยมีคําวา “ใบแทน” กํากับไวที่มุมบนดานขวา
และใหมีวัน เดือน ป ที่ออกใบแทน พรอมทั้งลงลายมือชื่อผูออกใบอนุญาตหรือผูซึ่งไดรับมอบหมาย
จากผูออกใบอนุญาต
ขอ ๖ ใหผูรับใบอนุญาตแสดงใบอนุญาต หรือใบแทนใบอนุญาตจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก
ณ ที่เปดเผยและเห็นไดงายในสถานรับเลี้ยงเด็กนั้น
ขอ ๗ ในกรณีที่ผูรับ ใบอนุญาตจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กประสงคจะเปลี่ยนแปลงแกไข
อาคารสถานรับเลี้ยงเด็ก ยายที่ตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก ตลอดจนเปลี่ยนแปลงผูดําเนินกิจการ ระเบียบหรือ
ขอบังคับการดําเนินงาน ใหแจงเปนหนังสือตอผูออกใบอนุญาตหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายเพื่อขอความเห็นชอบ
ไมนอยกวาสามสิบวันกอนที่จะมีการเปลี่ยนแปลง แกไข หรือยาย แลวแตกรณี
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หมวด ๒
การดําเนินกิจการสถานรับเลี้ยงเด็ก
ขอ ๘ ผูรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก ตองจัดใหมีเจาหนาที่ตามขอ ๑๑ และขอ ๑๔
เพื่อทําหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ผูเลี้ยงดูเด็ก
(๒) ผูประกอบอาหาร
(๓) ผูทําความสะอาด
เจาหนาที่คนหนึ่ง ๆ อาจทําหนาที่ใดหนาที่หนึ่ง หรือหลายหนาที่ตามวรรคหนึ่งก็ได แตตองมี
ความเหมาะสมตามจํานวนเด็ก
ขอ ๙ ผูรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก อาจดําเนินกิจการดวยตนเอง หรืออาจจัดใหมี
ผูดําเนินกิจการ ในกรณีที่ดําเนินกิจการดวยตนเอง ผูรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กตองมีวุฒิการศึกษา
เกี่ยวกับการพัฒนาการเด็กปฐมวัย หรือมีประสบการณใ นการทํางานเกี่ยวกับเด็กปฐมวัยอยางนอย
หนึ่งป โดยมีหนังสือรับรองจากหนวยงานที่เกี่ยวของ หรือผานการอบรมตามหลักสูตรที่ปลัดกระทรวง
กําหนด และมีความรูเรื่องโภชนาการและอาหารสําหรับเด็กปฐมวัยเปนอยางดี
ผูดําเนิน กิจการตามวรรคหนึ่งตองมีคุณสมบัติตามขอ ๒ และตองมีวุฒิการศึกษาเกี่ยวกับ
การพัฒนาการเด็กปฐมวัย หรือมีประสบการณในการทํางานเกี่ยวกับเด็กปฐมวัยอยางนอยหนึ่งป โดยมี
หนังสือรับรองจากหนวยงานที่เกี่ยวของ หรือผานการอบรมตามหลักสูตรที่ปลัดกระทรวงกําหนด และ
มีความรูเรื่องโภชนาการและอาหารสําหรับเด็กปฐมวัยเปนอยางดี
ขอ ๑๐ ผูดําเนินกิจการสถานรับเลี้ยงเด็กมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ดูแลความเปนอยูของเด็กตลอดเวลาที่เด็กอยูในสถานรับเลี้ยงเด็กดวยความเมตตาและ
ความเสมอภาค
(๒) แจงระเบียบหรือขอบังคับการดําเนิน งานของสถานรับเลี้ยงเด็กใหบิดา มารดา หรือ
ผูปกครองของเด็กไดรับทราบ และสรางความสัมพันธกับบิดา มารดา หรือผูปกครองของเด็ก
(๓) เปดโอกาสใหบิดา มารดา หรือผูปกครองของเด็กเยี่ยมชมสถานรับเลี้ยงเด็กตลอดจน
การดําเนินงานของสถานรับเลี้ยงเด็ก
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(๔) สนับสนุน การดําเนิน งานที่เปน ประโยชนตอการพัฒนาเด็กในรูปของการจัดกิจกรรม
สงเสริมพัฒนาการเด็ก การฝกอบรมเจาหนาที่ และการสรางเครือขายกับชุมชน
(๕) จัดใหมีแพทยหรือพยาบาล หรือสามารถติดตอกับแพทยหรือพยาบาลจากโรงพยาบาล
สถานพยาบาล สถานีอนามัย หรือคลินิก ไดทันทีเมื่อมีกรณีฉุกเฉิน
(๖) เปนผูบังคับบัญชา และรับผิดชอบการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ตามขอ ๘
ขอ ๑๑ ผูเลี้ยงดูเด็กตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ และจบการศึกษาภาคบังคับ
(๒) ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพรองในศีลธรรมอันดี ไมมีประวัติการทําผิด
ตอเด็กหรือละเมิดสิทธิเด็ก
(๓) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตในความผิดอันไดกระทํา
โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษซึ่งไมเปนความผิดเกี่ยวกับเด็ก
(๔) เปนผูมีสุขภาพแข็งแรง ไมเปนโรคติดตอรายแรง ไมเปนผูวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอน
ไมสมประกอบ หรือไมเปนผูติดสารเสพติด โดยมีการตรวจสุขภาพอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
(๕) มีวุฒิภาวะและบุคลิกลักษณะเหมาะสมทั้งดานจิตใจ อารมณ สังคม มีความขยันอดทน
และมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติตอเด็กดวยความเมตตา ความออนโยนที่จะเอื้ออํานวยตอการทําหนาที่
เลี้ยงดูเด็กไดอยางเหมาะสม
(๖) ผานการอบรมตามหลักสูตรที่ปลัดกระทรวงกําหนด
ขอ ๑๒ ผูเลี้ยงดูเด็กมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ดูแลเด็กและปฏิบัติเปนกิจวัตร เพื่อใหเด็กมีความเจริญเติบโต และพัฒนาการทุกดานตามวัย
(๒) สงเสริมพัฒนาการเด็ก ใหเด็กไดพัฒนาดานรางกาย สติปญญา จิตใจ อารมณ สังคม
และจริยธรรมไปพรอมกัน
(๓) บันทึกความเจริญเติบโต พฤติกรรม และพัฒนาการดานตาง ๆ ของเด็ก
(๔) จัดสิ่งแวดลอมใหมีความปลอดภัย และถูกสุขลักษณะเหมาะสมกับพัฒนาการเด็กทุกดาน
(๕) เปนผูประสานสัมพันธระหวางเด็กกับบิดา มารดา และสมาชิกในครอบครัวเพื่อทราบ
ถึงพฤติกรรม พัฒนาการการเปลี่ยนแปลงของเด็กอยางตอเนื่อง
ขอ ๑๓ สถานรับเลี้ยงเด็ก จะตองมีผูเลี้ยงดูเด็กอยางนอยคนหนึ่งเปนผูมีหนาที่ดูแลเด็ก
ดังตอไปนี้
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(๑) เด็กอายุไมเกินหนึ่งป จํานวนไมเกินสามคน
(๒) เด็กอายุตั้งแตหนึ่งปไมเกินสามป จํานวนไมเกินหกคน
(๓) เด็กอายุตั้งแตสามปไมเกินหาป จํานวนไมเกินสิบคน
(๔) เด็กอายุตั้งแตหาปขึ้นไป จํานวนไมเกินสิบหาคน
ขอ ๑๔ ผูประกอบอาหารตองมีคุณสมบัติตามขอ ๒ วรรคหนึ่ง และขอ ๑๑ (๔) และมีความรู
และประสบการณในเรื่องโภชนาการสําหรับเด็กปฐมวัยเปนอยางดี
ขอ ๑๕ ในการดําเนิน กิจการของสถานรับเลี้ยงเด็ก ผูรับใบอนุญาตตองจัดใหมีบริการ
พื้นฐานที่จําเปนแกสุขภาพและความปลอดภัยของเด็ก และใหรวมถึงในเรื่องตอไปนี้
(๑) จัดใหมีการปฐมนิเทศ การประชุม หรือการพบปะพูดคุยกับบิดา มารดา หรือผูปกครอง
ของเด็ก
(๒) จัดอาหารและนมที่มีคุณภาพ มีสารอาหารครบหาหมู ใหเด็กรับประทานและดื่มดวยปริมาณ
ที่เหมาะสมกับวัยของเด็กในแตละมื้อ
(๓) ชั่งน้ําหนักและวัดสวนสูงเด็ก ทําบันทึกรายงานการพัฒนาเด็กตามแบบของกรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ หรือบันทึกสุขภาพแมและเด็กตามแบบของกรมอนามัย หรือแบบบงชี้พฤติกรรมของเด็ก
และใหคําแนะนําแกบิดา มารดา หรือผูปกครองของเด็กเรื่องภูมิคุมกันโรค มาตรการปองกันโรคติดตอ
บันทึกการเจ็บปวยและการดูแลรักษา และแจงใหบิดา มารดา หรือผูปกครองของเด็กทราบเปนประจํา
อยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง ในกรณีที่เด็กมีพฤติกรรมที่นาสงสัย ใหปรึกษาหารือบิดา มารดา หรือ
ผูปกครองของเด็ก เพื่อใหมีสวนรวมในการประเมินพัฒนาการเด็กดวย
(๔) ในกรณีที่มีการระบาดของโรคติด ตอ ในชุม ชน หรื อทองที่ที่สถานรั บเลี้ยงเด็กตั้งอยู
ตองดําเนินการประสานงานกับหนวยแพทยของโรงพยาบาล เพื่อใหเด็กในความดูแลสถานรับเลี้ยงเด็ก
ไดรับวัคซีนปองกันโรคนั้น
(๕) กรณีเด็กเจ็บปวยตองดูแลอยางใกลชิด โดยใหการปฐมพยาบาลเบื้องตน หรือนําเด็ก
ไปพบแพทย และรายงานใหบดิ า มารดา หรือผูปกครองของเด็กทราบทันที
(๖) จัดวัสดุอุปกรณแ ละสื่อการเรียนรูที่ปลอดภัยและเหมาะสม ใหเด็กไดเคลื่อนไหวและ
พัฒนาประสาทสัมผัสทั้งหา ตลอดจนใหเด็กไดเลือกกิจกรรมที่หลากหลายตามความสนใจ และรูจัก
อยูรวมกันในสังคม
(๗) ฝกซอมวิธีปองกันภัยพิบัติใหแกเจาหนาที่และเด็กอยางนอยปละหนึ่งครั้ง

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๘๔ ก
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๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๙

(๘) อบรมเจาหนาที่ในดานการปฐมพยาบาลเบื้องตนเกี่ยวกับอุบัติเหตุและการเจ็บปวยฉุกเฉิน
ของเด็ก
(๙) จัดเก็บขอมูล หรือจัดทําทะเบียนบันทึกรายการ และแสดงรายละเอียดใหเปนปจจุบัน
ดังตอไปนี้
(ก) รายชื่อและประวัติของเด็ก
(ข) การเขาและออกของเด็ก
(ค) จัดทําบันทึกประจําตัวเด็กเพื่อติดตามการเจริญเติบโต พัฒนาการ บริการสุขภาพ
รวมถึงการปองกันโรค
(ง) ตารางเวลาและรายการอาหารประจําวันของเด็ก
(จ) ตารางกิจกรรมประจําวัน
(ฉ) รายการหมายเลขโทรศัพทของสถานพยาบาล หรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับการ
ดูแลความปลอดภัยของเด็กในกรณีฉุกเฉิน ติดไวในที่เปดเผย และบัน ทึกหมายเลขโทรศัพทของบิดา
มารดา หรือผูปกครองของเด็ก
(๑๐) จัดทําบันทึกการรับ-สงเด็กในแตละวัน พรอมทั้งจัดทําบัตรแสดงการรับ-สงเด็ก
ขอ ๑๖ ใหผูรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก จัดทําปายแสดงชื่อสถานรับเลี้ยงเด็ก
และมีขอความเปนตัวอักษรไทยวาเปนสถานรับเลี้ยงเด็ก และติดไว ณ ที่ตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กในที่เปดเผย
และเห็นไดงายจากภายนอกอาคาร
ขอ ๑๗ ผูรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก ตองจัดทําระเบียบหรือขอบังคับการดําเนินงาน
เพื่อใชประกอบในการยื่นคําขอรับใบอนุญาตและใชเปนแนวปฏิบัติสําหรับสถานรับเลี้ยงเด็ก
ระเบียบหรือขอบังคับตามวรรคหนึ่ง อยางนอยตองมีหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการบริหาร
จัดการใหสอดคลองและไดมาตรฐานไมต่ํากวาที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้
หมวด ๓
ที่ตั้ง สภาพแวดลอม และลักษณะอาคารของสถานรับเลี้ยงเด็ก
ขอ ๑๘ ผูรับใบอนุญาตตองจัดสถานรับเลี้ยงเด็กใหมีสุขลักษณะ ดังตอไปนี้
(๑) บริเวณที่ตั้งอาคารสถานรับเลี้ยงเด็กตองไมมีหลุมหรือบอน้ํา หรือตนไมที่มีหนามแหลมคม
อันอาจเปน อันตรายตอเด็ก ไมอยูใ กลชิดบริเวณที่มีมลพิษเกินกวาที่กฎหมายวาดวยการสงเสริมและ
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รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติกําหนด หรือบริเวณที่เสี่ยงอันตราย เชน บริเวณขนถายกาซ น้ํามัน
สารเคมี หรือสารพิษ เวนแตมีมาตรการปองกันการเสี่ยงอันตรายดังกลาว
(๒) บริเวณที่ตั้งอาคารตองมีรั้วกั้น มีทางเขา-ออก ไมนอยกวาสองทาง ถามีทางเดียว ประตู
ตองกวางไมนอยกวา ๒ เมตร แตถาสถานรับเลี้ยงเด็กอยูในอาคารหลายชั้น ใหจัดตั้งไดไมเกินชั้นที่สอง
หากเกินกวานั้นตองมีมาตรการปองกันอัคคีภัยและอุบัติภัยของทางราชการที่เกี่ยวของ และใหผูมีอํานาจอนุญาต
อนุญาตเปนกรณีไป
(๓) อาคารสถานรับเลี้ยงเด็กตองมีความมั่นคง แข็งแรง และปลอดภัย เปนเขตปลอดบุหรี่
มีแสงสวางทั่วอาคาร โดยมีความเขมของแสงสวางไมนอยกวา ๒๐๐ ลักซ ระดับเสียงภายในอาคาร
ขณะเด็กหลับไมเกิน ๔๐ เดซิเบล และมีระบบฟอกอากาศหรือระบายอากาศที่เหมาะสม
(๔) ภายในอาคารสถานรับเลี้ยงเด็กตองมีทางเขา-ออกอยางนอยสองทาง โดยความกวาง
และสูงแตละทางตองมีขนาดไมนอยกวา ๘๐ x ๒๐๐ เซนติเมตร สามารถเคลื่อนยายเด็กออกจากอาคาร
ไดสะดวก ความสูงจากพื้นถึงขอบหนาตางไมนอยกวา ๘๐ เซนติเมตร และพื้นถึงเพดานไมนอยกวา
๒.๔๐ เมตร พื้นที่ หนาตาง ประตู และชองลมรวมกันแลวตองไมนอยกวารอยละยี่สิบของพื้นที่หองที่
ไมติดตอกับหองอื่นภายในอาคาร กรณีมีบันได ความกวางของบันไดตองไมนอยกวา ๑ เมตร ลูกตั้ง
บันไดสูงไมเกิน ๑๕ เซนติเมตร ลูกนอนกวางไมนอยกวา ๒๕ เซนติเมตร ทุกขั้นบันไดตองมีราวกันตก
และลูกกรงสูงไมนอยกวา ๑.๒๐ เมตร มีราวเตี้ยเหมาะกับเด็กเกาะขึ้นบันได ระยะหางของลูกกรง
ตองไมเกิน ๑๕ เซนติเมตร และชานพักของบัน ไดแตละชวงตองไมนอยกวาความกวางของบันได
ถาอาคารมีระเบียง ขอบระเบียงตองสูงไมนอยกวา ๑๐๐ เซนติเมตร ความกวางของระเบียงตองไมนอยกวา
๑.๕๐ เมตร และถามีมานั่งดวย ระเบียงตองกวางไมนอยกวา ๑.๗๕ เมตร ขอบระเบียงตองสูงจากมานั่ง
ไมนอยกวา ๗๐ เซนติเมตร โดยมีมาตรการปองกันความปลอดภัยสําหรับเด็ก ดังตอไปนี้
(ก) ติดตั้งอุปกรณระบบความปลอดภัย หรือเครื่องตัดไฟฟาอัตโนมัติภายในอาคาร
สถานรับเลี้ยงเด็ก
(ข) ติดตั้งเครื่องดับเพลิงมือถืออยางนอยหนึ่งเครื่องในแตละชั้นของอาคาร
(ค) ปลั๊กไฟตองสูงจากพื้นหองไมนอยกวา ๑.๕๐ เมตร ถาติดตั้งต่ํากวากําหนดตองมี
ฝาปดที่ปลอดภัย
(๕) พื้ น ที่ ใ ช ส อยภายในอาคารต อ งสะอาดและปลอดภั ย มี พ้ื น ที่ สํ า หรั บ จั ด กิ จ กรรม
รับประทานอาหาร นอน และทําความสะอาดรางกายแยกจากหองประกอบอาหาร หองสวม และที่พักเด็กปวย
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โดยเฉลี่ย ๒ ตารางเมตร ตอเด็กอายุสองปขึ้นไป จํานวนหนึ่งคน และโดยเฉลี่ย ๑.๕๐ ตารางเมตร
ตอเด็กอายุต่ํากวาสองป จํานวนหนึ่งคน
(๖) จัดใหมีวัสดุอุปกรณที่เหมาะสมและเพียงพอกับจํานวนเด็ก ไดแก โตะ และเกาอี้ที่มี
ความปลอดภัย ตูหรือชั้นวางของ ที่ดื่มน้ําสะอาดพรอมภาชนะ เครื่องชั่งน้ําหนักและที่วัดสวนสูง
(๗) จัดพื้นที่สําหรับจัดกิจกรรม รับประทานอาหาร และนอน แยกเปนหองเฉพาะ หรือ
จัดรวมเปนหองอเนกประสงคที่ใชไดหลายอยางในพื้นที่เดียวกัน แตตางเวลากัน สามารถปรับเปลี่ยน
วัสดุอุปกรณ หรือยายเครื่องเรือนไดตามความเหมาะสมของพื้นที่และเมื่อจัดพื้นที่เพื่อการใชสอยแลว
พื้นที่นั้นตองมีลักษณะ ดังตอไปนี้
(ก) บริเวณพื้นที่สําหรับจัดกิจกรรม ซึ่งอาจใชบริเวณนอกอาคารที่มีพื้นที่เฉลี่ยไมนอยกวา
๒ ตารางเมตร ตอเด็กหนึ่งคน โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของเด็กเปน หลัก มีวัสดุอุปกรณปองกัน
การเกิดอุบัตเิ หตุ และมีอุปกรณเครื่องเลนที่สงเสริมการพัฒนาเรียนรูของเด็ก
(ข) บริเวณพื้นที่รับประทานอาหาร ตองคํานึงถึงความสะอาดเปนหลัก มีภาชนะสําหรับ
เด็กใชใ นการบริโภคดวยวัสดุที่ถูกสุขลักษณะ ไมมีพิษ และเพียงพอกับจํานวนเด็ก มีแสงสวางและ
อากาศถายเทไดสะดวก
(ค) บริเวณพื้นที่สําหรับนอน ตองอยูในหองที่มีความสะดวก และมีอุปกรณเครื่องใช
ในการนอนที่เหมาะสมและเพียงพอกับจํานวนเด็ก อากาศถายเทไดสะดวก ตลอดจนใหมีมาตรการปองกัน
ยุงและแมลง
(ง) บริเวณที่ใชทําความสะอาดรางกาย ตองจัดใหมีบริเวณสําหรับใชทําความสะอาดตัว
เด็ก โดยมีอุปกรณที่จําเปนตามสมควร ซึ่งอยางนอยตองมีที่ลางมือ ในกรณีที่มีหองอาบน้ํา พื้นจะตอง
ไมลื่น และอากาศถายเทไดสะดวก
(จ) บริเวณที่ประกอบอาหาร ตองหางจากบริเวณพื้นที่ (ก) (ข) (ค) และ (ง) พอสมควร
มีประตูเปด-ปด ที่เด็กเขาไปไมได มีเครื่องใชที่จําเปน รวมทั้งที่ลางและที่เก็บภาชนะที่ถูกสุขลักษณะ
มีความสะอาดและปลอดภัยดวย
(ฉ) หองสวม ตองจัดใหมีหองสวมที่ถูกสุขลักษณะสําหรับเด็ก มีที่ถายอุจจาระโดยเฉลี่ย
หนึ่งที่ตอเด็กที่มีอายุหนึ่งปขึ้น ไปจํานวนสิบคน โดยฐานสวมนั้นเด็กตองสามารถกาวขึ้นไปไดงาย
หากมี ประตู จะต อ งไม ใ ส กลอนหรื อ กุ ญ แจ และมี สว นสู ง ที่ส ามารถมองเห็ น เด็ ก ไดจ ากภายนอก
หากหองสวมอยูภายนอกอาคารจะตองไมอยูในที่ลับตาคน ในกรณีที่ไมสามารถจัดทําหองสวมสําหรับเด็ก
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เปนการเฉพาะไดอาจใชหองสวมที่มีอยูแลวปรับ ใหเ หมาะสมกับวัยของเด็ก โดยจัดหาวัสดุเพิ่มเติม
เพื่อใหเด็กใชไดอยางปลอดภัย
(ช) บริ เ วณที่ พั ก เด็ ก ป วย ตอ งแยกเป น สั ด ส ว นโดยมีตู เ ก็ บยา อุ ป กรณ แ ละเครื่ อ ง
เวชภัณฑที่จําเปนในการปฐมพยาบาล อยูในที่สูงซึ่งพนมือเด็กแตสะดวกตอการหยิบใช และที่พักเด็ก
ปวยนั้นตองอยูในสายตาผูเลี้ยงดู หรือผูรับผิดชอบตลอดเวลาที่เด็กปวย ในกรณีที่ไมสามารถจัดหองพัก
เด็กปวยโดยเฉพาะได ตองจัดใหมีที่พักเด็กปวยแยกเปนสัดสวนตามความเหมาะสม
หมวด ๔
การเพิกถอนใบอนุญาต
ขอ ๑๙ ผูรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้
หรือระเบียบหรือขอบังคับการดําเนินงานของสถานรับเลี้ยงเด็ก หรือเงื่อนไขในการอนุญาต ใหผูออก
ใบอนุญาตมีอํานาจ
(๑) สั่งใหผูรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก ปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ หรือระเบียบ
หรือขอบังคับการดําเนินงานของสถานรับเลี้ยงเด็ก หรือเงื่อนไขในการอนุญาต
(๒) สั่งพนักงานเจาหนาที่เขาควบคุมการดําเนินกิจการสถานรับเลี้ยงเด็กเปนการชั่วคราว
(๓) เพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กนั้น และใหพนักงานเจาหนาที่สงเด็กไปยัง
สถานรับเลี้ยงเด็กของทางราชการหรือสถานรับเลี้ยงเด็กอื่นตามความสมัครใจของบิดา มารดา หรือ
ผูปกครองของเด็ก
การใชอํานาจตามวรรคหนึ่ง ใหผูออกใบอนุญาตแจงเปนหนังสือ ใหผูรับใบอนุญาตจัดตั้ง
สถานรับเลี้ยงเด็กทราบพรอมทั้งเหตุผล
ใหไว ณ วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
วัฒนา เมืองสุข
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๕๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
คุม ครองเด็ ก พ.ศ. ๒๕๔๖ บั ญญัติ ใ ห การขอรับ ใบอนุญ าต การออกใบอนุ ญาต การขอตอ อายุ
ใบอนุญาต การใหตออายุใบอนุญาต การขอรับใบแทนใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต และ
การเพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนด
ในกฎกระทรวง จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้

