
กฎกระทรวง 

ก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรขอรับใบอนุญำตจัดตั้งสถำนแรกรับ 

สถำนสงเครำะห์ สถำนคุ้มครองสวัสดิภำพ และสถำนพัฒนำและฟื้นฟู 
พ.ศ. 25491 

 

 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 52 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก 
พ.ศ. 2546 อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา 29 
ประกอบกับมาตรา 31 มาตรา 34 มาตรา 35 มาตรา 36 มาตรา 39 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 
  

หมวด 1 

กำรขอรับใบอนุญำต กำรออกใบอนุญำต กำรขอต่ออำยุใบอนุญำต 

และกำรขอรับใบแทนใบอนุญำตจัดตั้งสถำนแรกรับ สถำนสงเครำะห์ 
สถำนคุ้มครองสวัสดิภำพ และสถำนพัฒนำและฟื้นฟู 

 

  
ข้อ 1  ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิ

ภาพ หรือสถานพัฒนาและฟ้ืนฟู ให้ยื่นค าขอตามแบบที่ปลัดกระทรวงประกาศก าหนดพร้อมแนบหลักฐาน
ประกอบการขออนุญาต ดังต่อไปนี้ 

(1) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในสถานที่และอาคารที่จะขออนุญาตจัดตั้งสถานแรกรับ 
สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ หรือสถานพัฒนาและฟ้ืนฟู ในกรณีที่สถานที่หรืออาคารเป็นของผู้อ่ืน ผู้
ขอรับใบอนุญาตจะต้องมีหนังสือแสดงว่าได้รับความยินยอมจากเจ้าของสถานที่หรืออาคารด้วย 

(2) แผนผังแสดงที่ตั้งของสถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ หรือสถาน
พัฒนาและฟ้ืนฟ ู

(3) แบบแปลนแผนผังอาคารภายในสถานที่ที่จะขออนุญาตจัดตั้ง พร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับการ
ใช้สอยอาคารและห้องต่าง ๆ ทุกห้อง 

(4) ร่างระเบียบหรือข้อบังคับการด าเนินงานของสถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครอง
สวัสดิภาพ หรือสถานพัฒนาและฟ้ืนฟูตามข้อ 9 

                                                           
1 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123/ตอนที่ 84 ก/หน้า 34/22 สิงหาคม 2549 



ในกรณีที่สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ หรือสถานพัฒนาและฟ้ืนฟู
ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครหรือเขตติดต่อตั้งแต่สองจังหวัดขึ้นไปให้ยื่นค าขอต่อปลัดกระทรวงส าหรับในเขต
จังหวัดอ่ืนให้ยื่นค าขอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 

  
ข้อ 2  ผู้ขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ หรือ

สถานพัฒนาและฟ้ืนฟู ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
(1) มีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ และจบการศึกษาภาคบังคับ 

(2) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี ไม่มีประวัติการกระท าผิดต่อ
เด็ก หรือละเมิดสิทธิเด็ก 

(3) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระท า โดย
ประมาท หรือความผิดลหุโทษซึ่งไม่เป็นความผิดเกี่ยวกับเด็ก 

(4) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่เป็นผู้วิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นผู้ติด
สารเสพติด 

(5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพหรือ
สถานพัฒนาและฟ้ืนฟูเป็นนิติบุคคล ผู้มีอ านาจท าการแทนนิติบุคคลนั้น ต้องมีคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง 

  
ข้อ 3  เมื่อได้รับค าขอพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานตามข้อ 1 แล้ว ให้ผู้รับค าขอตามข้อ 1 วรรค

สอง ตรวจสอบค าขอและเอกสารหลักฐานนั้น และตรวจสอบด้วยว่าอาคาร สถานที่ สภาพแวดล้อม ตลอดจนผู้
ด าเนินกิจการ เจ้าหน้าที่ ระเบียบหรือข้อบังคับการด าเนินงานของสถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครอง
สวัสดิภาพ หรือสถานพัฒนาและฟ้ืนฟู นั้น มีลักษณะและคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามกฎกระทรวงนี้หรือไม่ หาก
ค าขอและเอกสารหลักฐาน อาคาร สถานที่ สภาพแวดล้อม ผู้ด าเนินกิจการ เจ้าหน้าที่ และระเบียบหรือข้อบังคับ
การด าเนินงานของสถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ หรือสถานพัฒนาและฟ้ืนฟูถูกต้อง
ครบถ้วนแล้ว ให้ผู้รับค าขอออกใบอนุญาตจัดตั้งสถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ หรือ
สถานพัฒนาและฟ้ืนฟูให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตนั้น หากตรวจพบว่ามีข้อใดไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนให้แจ้งผู้ขอรับ
ใบอนุญาตด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วน หากผู้ขอรับใบอนุญาตมิได้แก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วนภายในเวลาที่ผู้
รับค าขอก าหนด ให้ผู้รับค าขอสั่งไม่อนุญาต 

เมื่อได้รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ผู้รับใบอนุญาตเป็นเจ้าของกิจการสถานแรกรับสถาน
สงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ หรือสถานพัฒนาและฟ้ืนฟู นั้น 



ใบอนุญาตจัดตั้งสถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ หรือสถานพัฒนาและ
ฟ้ืนฟู ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันออกใบอนุญาต 

  
ข้อ 4  ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งสถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ หรือสถาน

พัฒนาและฟ้ืนฟูผู้ใดประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื่นค าขอต่อผู้ออกใบอนุญาตตามแบบที่ปลัดกระทรวง
ประกาศก าหนดก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุไม่น้อยกว่าสามสิบวัน เว้นแต่ในกรณีมีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่อาจยื่นค าขอตาม
ก าหนดเวลาดังกล่าวได้ ให้ยื่นค าขอได้ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 

เมื่อได้ยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตแล้ว ให้ผู้รับใบอนุญาตด าเนินกิจการสถานแรกรับ สถาน
สงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ หรือสถานพัฒนาและฟ้ืนฟูต่อไปจนกว่าผู้ออกใบอนุญาตจะสั่งไม่อนุญาตให้
ต่ออายุใบอนุญาต 

ในการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ
หรือสถานพัฒนาและฟ้ืนฟู ให้น าข้อ 3 มาใช้บังคับโดยอนุโลม และให้ระบุรายละเอียดรายการต่ออายุไว้ทาง
ด้านหลังของใบอนุญาตเดิมนั้นด้วย 

  
ข้อ 5  ในกรณีที่ใบอนุญาตจัดตั้งสถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ หรือ

สถานพัฒนาและฟ้ืนฟูสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระส าคัญ ให้ผู้รับใบอนุญาตยื่นค าขอต่อผู้ออกใบอนุญาต
ตามแบบท่ีปลัดกระทรวงประกาศก าหนดภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับทราบการสูญหาย ถูกท าลายหรือช ารุด 
พร้อมด้วยหลักฐานการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนว่าใบอนุญาตสูญหายหรือถูกท าลาย หรือน าใบอนุญาตที่
ช ารุดแนบพร้อมค าขอ 

ใบแทนใบอนุญาตให้ใช้ตามแบบใบอนุญาต โดยมีค าว่า “ใบแทน” ก ากับไว้ที่มุมบนด้านขวาและ
ให้มีวัน เดือน ปี ที่ออกใบแทน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้ออกใบอนุญาตหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ออก
ใบอนุญาต 

  
ข้อ 6  ให้ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งสถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ หรือ

สถานพัฒนาและฟ้ืนฟู แสดงใบอนุญาต หรือใบแทนใบอนุญาตจัดตั้งสถานแรกรับสถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครอง
สวัสดิภาพ หรือสถานพัฒนาและฟ้ืนฟู ณ ที่เปิดเผยและเห็นได้ง่ายในสถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครอง
สวัสดิภาพ หรือสถานพัฒนาและฟ้ืนฟูนั้น 

  
ข้อ 7  ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งสถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ 

หรือสถานพัฒนาและฟ้ืนฟูประสงค์จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขอาคารหรือย้ายที่ตั้งสถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถาน



คุ้มครองสวัสดิภาพ หรือสถานพัฒนาและฟ้ืนฟู ตลอดจนเปลี่ยนแปลงผู้ด าเนินกิจการ ระเบียบ หรือข้อบังคับการ
ด าเนินงาน ให้แจ้งเป็นหนังสือต่อผู้ออกใบอนุญาตหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายเพ่ือขอความเห็นชอบไม่น้อยกว่าสามสิบ
วันก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือย้าย แล้วแต่กรณี 

  
ข้อ 8  ให้ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งสถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และ

สถานพัฒนาและฟ้ืนฟู จัดท าป้ายแสดงชื่อสถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ หรือสถาน
พัฒนาและฟ้ืนฟู และมีข้อความเป็นตัวอักษรไทยว่าเป็นสถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ 
หรือสถานพัฒนาและฟ้ืนฟู และติดไว้ ณ ที่ตั้งสถานที่ดังกล่าวในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่ายจากภายนอกอาคาร 

  
ข้อ 9  ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งสถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพและสถาน

พัฒนาและฟ้ืนฟู ต้องจัดท าระเบียบหรือข้อบังคับการด าเนินงาน เพ่ือใช้ประกอบในการยื่นค าขอรับใบอนุญาต และ
ใช้เป็นแนวปฏิบัติส าหรับสถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ หรือสถานพัฒนาและฟ้ืนฟู 

ระเบียบหรือข้อบังคับตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์ วิธี การ และเงื่อนไขในการ
บริหารจัดการให้สอดคล้องและได้มาตรฐานไม่ต่ ากว่าที่ก าหนดในกฎกระทรวงนี้ และระเบียบที่ก าหนดตามมาตรา 
54 วรรคสอง 

  
หมวด 2 

ที่ตั้ง สภำพแวดล้อม และลักษณะอำคำรของสถำนแรกรับ สถำนสงเครำะห์ 
สถำนคุ้มครองสวัสดิภำพ หรือสถำนพัฒนำและฟื้นฟู 

 

  
ข้อ 10  ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดสถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ หรือ

สถานพัฒนาและฟ้ืนฟูให้มีสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
(1) ที่ตั้งอาคาร ต้องอยู่ในบริเวณสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไม่อยู่ใกล้ชิดสถาน

บริการตามกฎหมาย ว่าด้วยสถานบริการ บริเวณท่ีมีมลพิษเกินกว่าที่กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติก าหนด หรือบริเวณที่เสี่ยงอันตราย เช่น บริเวณขนถ่ายก๊าซ น้ ามัน สารเคมี หรือสารพิษ เว้น
แต่มีมาตรการป้องกันการเสี่ยงอันตรายดังกล่าว และต้องจัดท ารั้วหรือที่กั้นบริเวณให้เป็นสัดส่วน และมีทางเข้า
และออก ไม่น้อยกว่าสองทาง ถ้ามีทางเดียวต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตร ต้องมีพ้ืนที่ส าหรับเด็กได้เล่นหรือ
พักผ่อนได้ตามสมควรบริเวณภายนอกอาคาร 

(2) อาคาร จะต้องสูงไม่เกินสี่ชั้น มีทางเข้าและออก ที่สามารถเคลื่อนย้ายเด็กออกจากอาคารได้
สะดวกเมื่อเกิดอัคคีภัยหรือภัยพิบัติ โดยต้องมีทางเข้าและออกอย่างน้อยสองทาง แต่ละทางกว้างไม่น้อยกว่า 80 



เซนติเมตร ถ้ามีทางเดียวต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 2 เมตร ภายในอาคารต้องมีแสงสว่างเพียงพอ มีความเข้ม
ของแสงสว่างไม่น้อยกว่า 200 ลักซ์ และมีช่องระบายอากาศอย่างเพียงพอมีระบบฟอกอากาศหรือระบายอากาศที่
เหมาะสม 

ในกรณีที่สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ หรือสถานพัฒนาและฟ้ืนฟูรับ
ทั้งเด็กหญิงและเด็กชาย ต้องจัดให้มีห้องนอน ห้องน้ าและห้องส้วม ส าหรับเด็กหญิงและเด็กชายแยกต่างหากจาก
กันเป็นสัดส่วน 

(ก) ห้องนอนต้องมีความสะดวก และมีอุปกรณ์เครื่องใช้ในการนอนที่เหมาะสมและเพียงพอ
กับจ านวนเด็ก มีมาตรการป้องกันยุงและแมลง อากาศถ่ายเทได้สะดวก โดยมีเนื้อที่ต่อเด็กหนึ่งคนไม่น้อยกว่า 1.65 
ตารางเมตร และขนาดความจุอากาศไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตรส าหรับเด็กที่มีอายุต่ ากว่าสองปี เนื้อท่ีไม่น้อยกว่า 
2 ตารางเมตรและขนาดความจุอากาศไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตร ส าหรับเด็กที่มีอายุตั้งแต่สองปีแต่ไม่เกินเจ็ดปี 
และเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 3 ตารางเมตร และขนาดความจุอากาศไม่น้อยกว่า 9 ลูกบาศก์เมตรส าหรับเด็กที่มีอายุเกิน
เจ็ดปีขึ้นไป 

(ข) ห้องพยาบาลและห้องครัวต้องมีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 9 ตารางเมตร ทั้งนี้ จะต้องมีมาตรการ
ป้องกันยุงและแมลง 

(ค) ห้องน้ าและห้องส้วมต้องมีจ านวนอย่างน้อยอย่างละหนึ่งห้อง ต่อเด็กอายุระหว่างสองปี
ถึงเจ็ดปีจ านวนยี่สิบคน และต่อเด็กอายุเจ็ดปีขึ้นไปจ านวนสิบคน 

  
หมวด 3 

กำรเพิกถอนใบอนุญำต 

 

  
ข้อ 11  ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งสถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ หรือสถาน

พัฒนาและฟ้ืนฟูผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ หรือระเบียบหรือข้อบังคับของสถานแรกรับ สถาน
สงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ หรือสถานพัฒนาและฟ้ืนฟูหรือเงื่อนไขในการอนุญาต ให้ผู้ออกใบอนุญาตมี
อ านาจ 

(1) สั่งให้ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งสถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ หรือสถาน
พัฒนาและฟ้ืนฟู หรือผู้ปกครองสวัสดิภาพ ปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ หรือระเบียบหรือข้อบังคับของสถานที่
ดังกล่าว หรือเงื่อนไขในการอนุญาต 

(2) สั่งพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าควบคุมการด าเนินกิจการของสถานแรกรับ สถานสงเคราะห์  สถาน
คุ้มครองสวัสดิภาพ หรือสถานพัฒนาและฟ้ืนฟู เป็นการชั่วคราว หรือ 



(3) เพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้งสถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ หรือสถาน
พัฒนาและฟ้ืนฟูนั้น หรือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเด็กไปยังสถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ 
หรือสถานพัฒนาและฟ้ืนฟูของทางราชการหรือสถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ หรือสถาน
พัฒนาและฟ้ืนฟูอ่ืนที่เหมาะสม 

การใช้อ านาจตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ออกใบอนุญาตแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งสถานแรก
รับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ หรือสถานพัฒนาและฟ้ืนฟูทราบพร้อมทั้งเหตุผล 

  
  

ให้ไว้ ณ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2549 

วัฒนา  เมืองสุข 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
 
 

หมำยเหตุ    เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา 52 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 บัญญัติให้การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาตการให้ต่อ
อายุใบอนุญาต การขอรับใบแทนใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต และการเพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้งสถาน
แรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟ้ืนฟู ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีกา ร 
และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง  จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
  
 
 


