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กฎกระทรวง 
กําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขในการขอรับใบอนุญาตจัดต้ังสถานแรกรับ 

สถานสงเคราะห  สถานคุมครองสวัสดิภาพ  และสถานพัฒนาและฟนฟ ู
พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  และมาตรา  ๕๒  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก  
พ.ศ.  ๒๕๔๖  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  
ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๑  มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๖  มาตรา  ๓๙  มาตรา  ๔๘  
และมาตรา  ๕๐  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยออก
กฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

หมวด  ๑ 
การขอรับใบอนุญาต  การออกใบอนุญาต  การขอตออายุใบอนุญาต 
และการขอรับใบแทนใบอนุญาตจัดต้ังสถานแรกรับ  สถานสงเคราะห 

สถานคุมครองสวัสดิภาพ  และสถานพัฒนาและฟนฟ ู
 

 

ขอ ๑ ผูใดประสงคจะขอรับใบอนุญาตจัดต้ังสถานแรกรับ  สถานสงเคราะห  สถานคุมครอง
สวัสดิภาพ  หรือสถานพัฒนาและฟนฟู  ใหย่ืนคําขอตามแบบที่ปลัดกระทรวงประกาศกําหนดพรอมแนบหลักฐาน
ประกอบการขออนุญาต  ดังตอไปนี้ 
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(๑) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในสถานที่และอาคารที่จะขออนุญาตจัดต้ังสถานแรกรับ  
สถานสงเคราะห  สถานคุมครองสวัสดิภาพ  หรือสถานพัฒนาและฟนฟู  ในกรณีที่สถานที่หรืออาคาร
เปนของผูอื่น  ผูขอรับใบอนุญาตจะตองมีหนังสือแสดงวาไดรับความยินยอมจากเจาของสถานที่หรืออาคารดวย 

(๒) แผนผังแสดงที่ต้ังของสถานแรกรับ  สถานสงเคราะห  สถานคุมครองสวัสดิภาพหรือ
สถานพัฒนาและฟนฟู 

(๓) แบบแปลนแผนผังอาคารภายในสถานที่ที่จะขออนุญาตจัดต้ัง  พรอมรายละเอียดเกี่ยวกับ
การใชสอยอาคารและหองตาง  ๆ  ทุกหอง 

(๔) รางระเบียบหรือขอบังคับการดําเนินงานของสถานแรกรับ  สถานสงเคราะห  สถานคุมครอง
สวัสดิภาพ  หรือสถานพัฒนาและฟนฟูตามขอ  ๙ 

ในกรณีที่สถานแรกรับ  สถานสงเคราะห  สถานคุมครองสวัสดิภาพ  หรือสถานพัฒนาและฟนฟู
ต้ังอยูในเขตกรุงเทพมหานครหรือเขตติดตอต้ังแตสองจังหวัดข้ึนไปใหย่ืนคําขอตอปลัดกระทรวง  
สําหรับในเขตจังหวัดอื่นใหย่ืนคําขอตอผูวาราชการจังหวัด 

ขอ ๒ ผูขอรับใบอนุญาตจัดต้ังสถานแรกรับ  สถานสงเคราะห  สถานคุมครองสวัสดิภาพ  
หรือสถานพัฒนาและฟนฟู  ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม  ดังตอไปนี้ 

(๑) มีอายุไมตํ่ากวาย่ีสิบปบริบูรณ  และจบการศึกษาภาคบังคับ 
(๒) ไมเปนผูมีความประพฤติเส่ือมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี  ไมมีประวัติการกระทําผิด

ตอเด็ก  หรือละเมิดสิทธิเด็ก 
(๓) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  เวนแตในความผิดอันไดกระทํา

โดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษซึ่งไมเปนความผิดเกี่ยวกับเด็ก 
(๔) ไมเปนโรคติดตอรายแรง  ไมเปนผูวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ  หรือไมเปน

ผูติดสารเสพติด 
(๕) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
ในกรณีที่ผูขอรับใบอนุญาตจัดต้ังสถานแรกรับ  สถานสงเคราะห  สถานคุมครองสวัสดิภาพ  

หรือสถานพัฒนาและฟนฟูเปนนิติบุคคล  ผูมีอํานาจทําการแทนนิติบุคคลนั้น  ตองมีคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง 
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ขอ ๓ เมื่อไดรับคําขอพรอมดวยเอกสารหลักฐานตามขอ  ๑  แลว  ใหผูรับคําขอตามขอ  ๑  
วรรคสอง  ตรวจสอบคําขอและเอกสารหลักฐานนั้น  และตรวจสอบดวยวาอาคาร  สถานที่  สภาพแวดลอม  
ตลอดจนผูดําเนินกิจการ  เจาหนาที่  ระเบียบหรือขอบังคับการดําเนินงานของสถานแรกรับ  สถานสงเคราะห  
สถานคุมครองสวัสดิภาพ  หรือสถานพัฒนาและฟนฟู  นั้น  มีลักษณะและคุณสมบัติถูกตองครบถวน
ตามกฎกระทรวงนี้หรือไม  หากคําขอและเอกสารหลักฐาน  อาคาร  สถานที่  สภาพแวดลอม  ผูดําเนนิกจิการ  
เจาหนาที่  และระเบียบหรือขอบังคับการดําเนินงานของสถานแรกรับ  สถานสงเคราะห  สถานคุมครอง
สวัสดิภาพ  หรือสถานพัฒนาและฟนฟูถูกตองครบถวนแลว  ใหผูรับคําขอออกใบอนุญาตจัดต้ังสถานแรกรับ  
สถานสงเคราะห  สถานคุมครองสวัสดิภาพ  หรือสถานพัฒนาและฟนฟูใหแกผูขอรับใบอนุญาตนั้น  
หากตรวจพบวามีขอใดไมถูกตองหรือไมครบถวนใหแจงผูขอรับใบอนุญาตดําเนินการแกไขใหถูกตอง
ครบถวน  หากผูขอรับใบอนุญาตมิไดแกไขใหถูกตองครบถวนภายในเวลาที่ผูรับคําขอกําหนด  ใหผูรับคําขอ
ส่ังไมอนุญาต 

เมื่อไดรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งแลว  ใหผูรับใบอนุญาตเปนเจาของกิจการสถานแรกรับ  
สถานสงเคราะห  สถานคุมครองสวัสดิภาพ  หรือสถานพัฒนาและฟนฟู  นั้น 

ใบอนุญาตจัดต้ังสถานแรกรับ  สถานสงเคราะห  สถานคุมครองสวัสดิภาพ  หรือสถานพัฒนา
และฟนฟู  ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันออกใบอนุญาต 

ขอ ๔ ผูรับใบอนุญาตจัดต้ังสถานแรกรับ  สถานสงเคราะห  สถานคุมครองสวัสดิภาพ   
หรือสถานพัฒนาและฟนฟูผูใดประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต  ใหย่ืนคําขอตอผูออกใบอนุญาตตามแบบ
ที่ปลัดกระทรวงประกาศกําหนดกอนใบอนุญาตสิ้นอายุไมนอยกวาสามสิบวัน  เวนแตในกรณีมีเหตุจําเปน
ทําใหไมอาจย่ืนคําขอตามกําหนดเวลาดังกลาวได  ใหย่ืนคําขอไดกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ 

เมื่อไดย่ืนคําขอตออายุใบอนุญาตแลว  ใหผูรับใบอนุญาตดําเนินกิจการสถานแรกรับ  สถาน
สงเคราะห  สถานคุมครองสวัสดิภาพ  หรือสถานพัฒนาและฟนฟูตอไปจนกวาผูออกใบอนุญาตจะสั่ง 
ไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต 

ในการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตจัดต้ังสถานแรกรับ  สถานสงเคราะห  สถานคุมครองสวัสดิภาพ  
หรือสถานพัฒนาและฟนฟู  ใหนําขอ  ๓  มาใชบังคับโดยอนุโลม  และใหระบุรายละเอียดรายการตออายุ
ไวทางดานหลังของใบอนุญาตเดิมนั้นดวย 
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ขอ ๕ ในกรณีที่ใบอนุญาตจัดต้ังสถานแรกรับ  สถานสงเคราะห  สถานคุมครองสวัสดิภาพ  
หรือสถานพัฒนาและฟนฟูสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ใหผูรับใบอนุญาตย่ืนคําขอ 
ตอผูออกใบอนุญาตตามแบบที่ปลัดกระทรวงประกาศกําหนดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับทราบ
การสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุด  พรอมดวยหลักฐานการแจงความตอพนักงานสอบสวนวาใบอนุญาต
สูญหายหรือถูกทําลาย  หรือนําใบอนุญาตที่ชํารุดแนบพรอมคําขอ 

ใบแทนใบอนุญาตใหใชตามแบบใบอนุญาต  โดยมีคําวา  “ใบแทน”  กํากับไวที่มุมบนดานขวา  
และใหมีวัน  เดือน  ป  ที่ออกใบแทน พรอมทั้งลงลายมือชื่อผูออกใบอนุญาตหรือผูซ่ึงไดรับมอบหมาย
จากผูออกใบอนุญาต 

ขอ ๖ ใหผูรับใบอนุญาตจัดต้ังสถานแรกรับ  สถานสงเคราะห  สถานคุมครองสวัสดิภาพ  
หรือสถานพัฒนาและฟนฟู  แสดงใบอนุญาต  หรือใบแทนใบอนุญาตจัดต้ังสถานแรกรับสถานสงเคราะห  
สถานคุมครองสวัสดิภาพ  หรือสถานพัฒนาและฟนฟู  ณ  ที่เปดเผยและเห็นไดงายในสถานแรกรับ  
สถานสงเคราะห  สถานคุมครองสวัสดิภาพ  หรือสถานพัฒนาและฟนฟูนั้น 

ขอ ๗ ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตจัดต้ังสถานแรกรับ  สถานสงเคราะห สถานคุมครองสวัสดิภาพ  
หรือสถานพัฒนาและฟนฟูประสงคจะเปลี่ยนแปลงแกไขอาคารหรือยายที่ต้ังสถานแรกรับ  สถานสงเคราะห  
สถานคุมครองสวัสดิภาพ  หรือสถานพัฒนาและฟนฟู  ตลอดจนเปลี่ยนแปลงผูดําเนินกิจการ  ระเบียบ
หรือขอบังคับการดําเนินงาน  ใหแจงเปนหนังสือตอผูออกใบอนุญาตหรือผูซ่ึงไดรับมอบหมายเพื่อขอ
ความเห็นชอบไมนอยกวาสามสิบวันกอนที่จะมีการเปลี่ยนแปลง  แกไขหรือยาย  แลวแตกรณี 

ขอ ๘ ใหผูรับใบอนุญาตจัดต้ังสถานแรกรับ  สถานสงเคราะห  สถานคุมครองสวัสดิภาพ  
และสถานพัฒนาและฟนฟู  จัดทําปายแสดงชื่อสถานแรกรับ  สถานสงเคราะห สถานคุมครองสวัสดิภาพ  
หรือสถานพัฒนาและฟนฟู  และมีขอความเปนตัวอักษรไทยวาเปนสถานแรกรับ  สถานสงเคราะห  
สถานคุมครองสวสัดิภาพ  หรือสถานพัฒนาและฟนฟู  และติดไว  ณ  ที่ต้ังสถานที่ดังกลาวในที่เปดเผย
และเห็นไดงายจากภายนอกอาคาร 

ขอ ๙ ผูรับใบอนุญาตจัดต้ังสถานแรกรับ  สถานสงเคราะห  สถานคุมครองสวัสดิภาพ   
และสถานพัฒนาและฟนฟู  ตองจัดทําระเบียบหรือขอบังคับการดําเนินงาน  เพื่อใชประกอบในการยื่น 
คําขอรับใบอนุญาต  และใชเปนแนวปฏิบัติสําหรับสถานแรกรับ  สถานสงเคราะห  สถานคุมครองสวัสดิภาพ  
หรือสถานพัฒนาและฟนฟู 
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ระเบียบหรือขอบังคับตามวรรคหนึ่ง  อยางนอยตองมีหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขในการ
บริหารจัดการใหสอดคลองและไดมาตรฐานไมตํ่ากวาที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้  และระเบียบที่กําหนด
ตามมาตรา  ๕๔  วรรคสอง 

หมวด  ๒ 
ที่ต้ัง  สภาพแวดลอม  และลักษณะอาคารของสถานแรกรับ  สถานสงเคราะห 

สถานคุมครองสวัสดิภาพ  หรือสถานพัฒนาและฟนฟ ู
 

 

ขอ ๑๐ ผูรับใบอนุญาตตองจัดสถานแรกรับ  สถานสงเคราะห  สถานคุมครองสวัสดิภาพ  
หรือสถานพัฒนาและฟนฟูใหมีสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

(๑) ที่ต้ังอาคาร  ตองอยูในบริเวณสภาพแวดลอมที่ปลอดภัย  ถูกสุขลักษณะ  ไมอยูใกลชิด
สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ  บริเวณที่มีมลพิษเกินกวาที่กฎหมายวาดวยการสงเสริม
และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติกําหนด  หรือบริเวณที่เส่ียงอันตราย  เชน  บริเวณขนถายกาซ  น้ํามัน  
สารเคมี  หรือสารพิษ  เวนแตมีมาตรการปองกันการเสี่ยงอันตรายดังกลาว  และตองจัดทําร้ัวหรือที่ก้ันบริเวณ
ใหเปนสัดสวน และมีทางเขาและออก  ไมนอยกวาสองทาง  ถามีทางเดียวตองมีความกวางไมนอยกวา  
๖  เมตร  ตองมีพื้นที่สําหรับเด็กไดเลนหรือพักผอนไดตามสมควรบริเวณภายนอกอาคาร 

(๒) อาคาร  จะตองสูงไมเกินส่ีชั้น  มีทางเขาและออก  ที่สามารถเคลื่อนยายเด็กออกจาก 
อาคารไดสะดวกเมื่อเกิดอัคคีภัยหรือภัยพิบัติ  โดยตองมีทางเขาและออกอยางนอยสองทาง  แตละทางกวาง
ไมนอยกวา  ๘๐  เซนติเมตร  ถามีทางเดียวตองมีความกวางไมนอยกวา  ๒  เมตร  ภายในอาคารตองมี
แสงสวางเพียงพอ  มีความเขมของแสงสวางไมนอยกวา  ๒๐๐  ลักซ  และมีชองระบายอากาศอยางเพียงพอ  
มีระบบฟอกอากาศหรือระบายอากาศที่เหมาะสม 

ในกรณีที่สถานแรกรับ  สถานสงเคราะห  สถานคุมครองสวัสดิภาพ  หรือสถานพัฒนาและฟนฟู  
รับทั้งเด็กหญิงและเด็กชาย  ตองจัดใหมีหองนอน หองน้ําและหองสวม สําหรับเด็กหญิงและเด็กชาย 
แยกตางหากจากกันเปนสัดสวน 

(ก) หองนอนตองมีความสะดวก  และมีอุปกรณเคร่ืองใชในการนอนที่เหมาะสมและเพียงพอ
กับจํานวนเด็ก  มีมาตรการปองกันยุงและแมลง  อากาศถายเทไดสะดวก  โดยมีเนื้อที่ตอเด็กหนึ่งคน 
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ไมนอยกวา  ๑.๖๕  ตารางเมตร  และขนาดความจุอากาศไมนอยกวา  ๕  ลูกบาศกเมตรสําหรับเด็กที่มี
อายุตํ่ากวาสองป  เนื้อที่ไมนอยกวา  ๒  ตารางเมตรและขนาดความจุอากาศไมนอยกวา  ๖  ลูกบาศกเมตร
สําหรับเด็กที่มีอายุต้ังแตสองปแตไมเกินเจ็ดป  และเนื้อที่ไมนอยกวา  ๓  ตารางเมตร  และขนาดความจุอากาศ
ไมนอยกวา  ๙  ลูกบาศกเมตรสําหรับเด็กที่มีอายุเกินเจ็ดปข้ึนไป 

(ข) หองพยาบาลและหองครัวตองมีเนื้อที่ไมนอยกวา  ๙  ตารางเมตร  ทั้งนี้  จะตองมีมาตรการ
ปองกันยุงและแมลง 

(ค) หองน้ําและหองสวมตองมีจํานวนอยางนอยอยางละหนึ่งหอง  ตอเด็กอายุระหวางสองป
ถึงเจด็ปจํานวนย่ีสิบคน  และตอเด็กอายุเจ็ดปข้ึนไปจํานวนสิบคน 

หมวด  ๓ 
การเพิกถอนใบอนุญาต 

 
 

ขอ ๑๑ ผูรับใบอนุญาตจัดต้ังสถานแรกรับ  สถานสงเคราะห  สถานคุมครองสวัสดิภาพ  หรือ
สถานพัฒนาและฟนฟูผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้  หรือระเบียบหรือขอบังคับของ 
สถานแรกรับ  สถานสงเคราะห  สถานคุมครองสวัสดิภาพ  หรือสถานพัฒนาและฟนฟูหรือเง่ือนไข 
ในการอนุญาต  ใหผูออกใบอนุญาตมีอํานาจ 

(๑) ส่ังใหผูรับใบอนุญาตจัดต้ังสถานแรกรับ  สถานสงเคราะห  สถานคุมครองสวัสดิภาพ  
หรือสถานพัฒนาและฟนฟู  หรือผูปกครองสวัสดิภาพ  ปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้  หรือระเบียบหรือ
ขอบังคับของสถานที่ดังกลาว  หรือเง่ือนไขในการอนุญาต 

(๒) ส่ังพนักงานเจาหนาที่เขาควบคุมการดําเนินกิจการของสถานแรกรับ  สถานสงเคราะห  
สถานคุมครองสวัสดิภาพ  หรือสถานพัฒนาและฟนฟู  เปนการชั่วคราว  หรือ 

(๓) เพิกถอนใบอนุญาตจัดต้ังสถานแรกรับ  สถานสงเคราะห  สถานคุมครองสวัสดิภาพ   
หรือสถานพัฒนาและฟนฟูนั้น  หรือใหพนักงานเจาหนาที่สงเด็กไปยังสถานแรกรับ  สถานสงเคราะห  
สถานคุมครองสวัสดิภาพ  หรือสถานพัฒนาและฟนฟูของทางราชการหรือสถานแรกรับ  สถานสงเคราะห  
สถานคุมครองสวัสดิภาพ  หรือสถานพัฒนาและฟนฟูอื่นที่เหมาะสม 
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การใชอํานาจตามวรรคหนึ่ง  ใหผูออกใบอนุญาตแจงเปนหนังสือใหผูรับใบอนุญาตจัดต้ัง
สถานแรกรับ  สถานสงเคราะห  สถานคุมครองสวัสดิภาพ  หรือสถานพัฒนาและฟนฟูทราบพรอมทั้งเหตุผล 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๘  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

วัฒนา  เมืองสุข 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
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หมายเหต ุ :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่มาตรา  ๕๒  วรรคสอง  แหงพระราชบญัญตัิ
คุมครองเด็ก  พ.ศ.  ๒๕๔๖  บัญญัติใหการขอรับใบอนุญาต  การออกใบอนุญาต  การขอตออายุใบอนุญาต  
การใหตออายุใบอนุญาต  การขอรับใบแทนใบอนุญาต  การออกใบแทนใบอนุญาต  และการเพิกถอน
ใบอนุญาตจัดตั้งสถานแรกรับ  สถานสงเคราะห  สถานคุมครองสวัสดิภาพ  และสถานพัฒนาและฟนฟู  ใหเปน 
ไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 


