
บันทึกข้อตกลง 

เมืองพัทยา                                                                    วันที ่_______________2016 

ข้อตกลงนี้ท าขึ้นระหว่าง ศูนย์พัฒนาการเด็ก "Lukomorie"   โดยนายอนุพงศ์  พูลทอง  ผู้อ านวยการ 

ฝ่ายหน่ึง ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ศูนย์พัฒนาการ"  

และ บิดา-มารดา ( ผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมาย )  ของ  

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

( ช่ือ - สกุล, วัน เดือน ปีเกิดเด็ก ) 

อีกฝ่ายหน่ึง ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้ปกครอง"  ดังต่อไปนี้:     

 

1. เน้ือหาของข้อตกลง 

1.1 ข้อตกลงนี้จัดท าขึ้นดว้ยวัตถุประสงค์เพ่ือระบุขอบเขตสิทธิ และ หน้าที่ระหว่างศูนย์พัฒนาการ และ 

ผู้ปกครองเพ่ือความสัมพันธ์อันดีในอันที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนรู้และทักษะการเรียนรู้ 

ดูแลเสริมสร้างพลานามัย พัฒนาการด้านรา่งกาย และ สติปัญญา 

 

 

2. สิทธ ิและ หน้าที่ของ ศูนย์พัฒนาการ 

2.1. ศูนย์พัฒนาการมีสิทธิในการรับสมัครเด็ก โดยการเปิดรับสมัคร แบบสอบถาม และ ออกใบเสร็จ 

รับเงินเมื่อได้รับช าระเงินเข้าบัญชีของศูนย์พัฒนาการตามอัตราที่ก าหนด (ดภูาคผนวก 1) 

2.2. สร้างความคุ้นเคยกับผู้ปกครองเกีย่วกับใบอนญุาต และ เอกสารต่างๆเกีย่วกับกระบวนการศึกษา และเรียนรู้ 

    

2.3. จัดหาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตและพัฒนาการทางดา้นร่างงกาย     

2.4. เคารพในสิทธิ และปฏิบัติเช่นเดียวกับการให้เกียรติต่อของเด็กและพ่อแม่ของเด็ก 

(ผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมาย) 

2.5. จัดเตรียมการท างานของหน่วยงาน ต้ังแต่เวลา 8.30-17.30 น.  จากวันจนัทร์ถึงวันเสาร์ 

2.5.1. วันอาทิตย์เป็นวันหยุด 

2.5.2. การท างานในวันหยุดจะถือเป็นวันท าการ โดยตกลงล่วงหน้ากับผู้ปกครองส าหรับค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขี้น 

2.5.3. การท างานของหน่วยงาน ต้ังแต่เวลา 8.30-17.30 น.  จากวันจันทร์ถึงวนัเสาร์ 

โดยตกลงล่วงหน้ากับผู้ปกครองส าหรับค่าใช้จ่าย ที่เพ่ิมขี้น 



2.6. จัดระเบียบว่าด้วยการพัฒนาสภาพแวดล้อมในศูนย์พัฒนาการ การจัดกิจกรรมของเดก็ให้สอดคล้องกับวัย 

บุคคลิกของเด็กแต่ละคน เน้ือหาของหลักสูตรการเรียนการสอน 

2.7. เพ่ือคุ้มครองเด็กจากการถกูละเลยของผูใ้หญ่ , ความรุนแรงจากการถกูท าร้ายทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจ 

2.8. จัดหาบริการการศึกษาอื่น ๆแก่เดก็ตามที่ได้ตกลงกับผู้ปกครอง ในอัตราค่าธรรมเนียมมาตรฐาน (ดู. ภาคผนวก 

3) 

2.9. จัดตารางการเรียนการสอนให้เป็นไปตามที่ได้รบัการอนุมัติหลักสูตร และ 

รูปแบบขององคก์ารโดยค านึงถึงความต้องการด้านสุขอนามัย สูงสุดของเด็กก่อนวัยเรียน  

2.10. ด าเนินการให้บริการด้านสุขภาพแก่เด็กอยา่งมีคุณภาพและมีมาตรการป้องกันเพ่ือส่งเสริมสุขภาพที่ดี 

2.11. ด าเนินกิจกรรมดา้นสุขภาพ: การออกก าลังกายตอนเช้า,  กิจกรรมเพ่ือการเรียนร้, การบ าบดัด้วยน้ า  

    

2.12.จัดหาโภชนาการที่สมดุลและจ าเป็นส าหรับการเจริญเติบโตและพัฒนาการแก่เด็กให้สอดคล้องกบัตารางเวลา

ของแต่ละวัน (5 ครั้งต่อวัน  ตามค่ามาตรฐาน) 

2.13. ให้บริการการดูแลเด็กในขณะผู้ปกครองมิภาระกิจไม่สามารถดูแลบุตรหลานเป็นระยะเวลา 10 วัน ในอัตรา 

50% ของอัตรา ค่าธรรมเนียมศูนย์พัฒนาการ (ดู. ภาคผนวก 1)        

2.13.1. การบริการดูแลเดก็ในยามเจบ็ป่วย เป็นเงื่อนไขที่จัดโดยผู้ปกครอง (โดยชอบด้วยกฎหมาย) 

ใบรับรองที่ประทับตราจากคลินิกหรือ สถาบันสุขภาพที่ได้รับอนุญาต 

2.14. ศูนย์พัฒนาการ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการสูญหายของของเล่น, เครื่องประดับและส่ิงของอื่น ๆ 

ที่น ามาจากบ้าน 

 

3. ผู้ปกครองมีหน้าที่ต้อง: 

 

3.1. ปฏิบัติตามกฎของกิจวัตรประจ าวันภายในของ ศูนย์พัฒนาการ  (ดู ภาคผนวก 2). 

3.2. ร่วมมือกับศูนย์พัฒนาการเพือผลต่อการสอนจรยิธรรม และ ให้ความร่วมมือ 

ตอบข้อซักถามของครูเพ่ือแก้ปัญหาที่เกดิขึ้นทั้งหมดได้อยา่งทันเวลา 

รวมถึงป้องกันท่าทกีารแสดงความขัดแย้งของเด็ก ๆ ในการแกไ้ขปัญหา 

3.3.   ปฏิบัติตามตารางเวลาที่ก าหนดไว้ของศูนย์พัฒนาการอย่างเคร่งครัด ทัง้ที่ศูนย์พัฒนาการและที่บา้น 

3.4.   จัดเตรียมเอกสาร ในการลงทะเบียนเด็กต่อศนูย์พัฒนาการ ดังต่อไปนี้: 

3.4.1. ใบสมัคร 

3.4.2. แบบสอบถาม. 

3.4.3. ส าเนาสูติบัตรของเด็ก. 

3.4.4. ส าเนาหนังสือเดินทางของผู้ปกครองคนใดคนหนึ่ง (ผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมาย) 



3.4.5. ใบเสร็จการโอนเงินเข้าบัญชีของศูนย์พัฒนาการ ตามอัตราที่ก าหนด (ด ูภาคผนวก 1) 

3.5. แจ้งฝ่ายบริหารของศูนย์พัฒนาการ ก่อนเวลา 07:30 น. กรณีที่เด็กเร่ิมมีอาการเจ็บป่วย ทางโทรศัพท์หมายเลข 

08 6108 7108 และแจ้งฝ่ายบริหารให้ทราบล่วงหน้า 1 วัน กรณีที่เดก็หยุดพักรักษาตัว 

และจะกลับเข้าศูนย์พัฒนาการพร้อมแสดงใบรับรองแพทย์ 

3.5.1. น ายาส าหรับการรกัษาเด็กให้กับครูทีป่รึกษาหรือครูพ่ีเลี้ยง 

พร้อมค าอธิบายการใช้ยาอย่างชัดเจนตามใบสั่งยาของแพทย์ 

3.5.2. มีใบรับรองแพทย์กรณีขาดเรียนนานกวา่ 3 วัน 

3.6. เป็นตัวอย่างที่ดีแก่เดก็ในการแต่งตัวให้เรียบร้อย 

3.7. รับ-ส่งเด็กจากผู้แทนของศูนย์พัฒนาการด้วยตนเอง ไม่อนุญาตให้มอบหมายการรับ-

ส่งเด็กแก่บุคคลที่อายุต่ ากว่า 18 ปี และบุคคลที่สาม 

3.8. ร่วมมือกับศูนย์พัฒนาการ ในทุกเรื่องของการศกึษาและการฝึกอบรมของเด็ก 

3.9. ก าหนดจ่ายค่าธรรมเนียมดูแลเด็กภายในวันท่ี 25-1 ของเดือนถัดไป ตามอัตราที่ก าหนด (ดู ภาคผนวก 1) 

3.9.1. อัตราค่าธรรมเนียมของศูนย์พัฒนาการ (ด ูภาคผนวก 1) 

สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยการตัดสินใจของเจ้าของศูนย์พัฒนาการ และ 

ลายเซ็นของผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาการ ไม่เกินปีละครั้งและไม่เกิน 15% 

3.9.2.ช าระเงินประกันแรกเข้าเพียงครั้งเดียวส าหรับประกันความเสียหายต่อทรัพย์สินและค่าใช้จ่ายทางการเงินอื่น

ๆ (ดู ภาคผนวก 1) และเงินประกันน้ีไม่สามารถเรียกคืนได้  

 

4. สิทธขิองศูนย์พัฒนาการ 

4.1. ปกป้องเกยีรติและศักดิ์ศรีความเป็นมืออาชีพของพนักงานของศูนย์พัฒนาการ 

4.2. ให้ข้อเสนอแก่ครอบครัวเพ่ือปรับปรุงการเรียนรูข้องเด็ก 

4.3. มีอิสระในการเลือกและปรับเปลี่ยนวิธีในการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก 

โดยประสานงานอย่างใกล้ชิดกับผู้ปกครอง 

4.4. รวมกลุ่มในช่วงฤดูร้อนเน่ืองจากจ านวนเด็กลดลง 

4.5. บอกเลิกสัญญาเน่ืองจากไม่ช าระเงินรายเดือนตามที่ระบุไว้ในข้อตกลง (ด ูC.3.9.) 

4.5.1. บอกเลิกสัญญาโดยไม่ต้องอธิบายเหตุผล พร้อมกับคืนเงินบางส่วนของเดือนปัจจุบัน 

4.5.2.บอกเลิกสัญญาโดยไม่ต้องอธิบายเหตุผลและไม่ต้องคืนเงินบางส่วนของเดือนปัจจุบันส าหรับค าพูดดูถูกและดู

หมิ่นเกียรติและศักดิ์ศรีของ พนักงานศูนย์พัฒนาการ และะการละเมิดข้อบังคบัภายใต้กฎหมายไทย 

4.5.3. ให้เด็กพ้นจากศูนยพั์ฒนาการ หากพบรายงานทางการแพทย์เกี่ยวกับสถานะสุขภาพของเด็ก  

 



5. สิทธขิองผู้ปกครอง 

5.1. ปกป้องสิทธิและประโยชน์โดยชอบธรรมของเด็ก 

5.2. รู้จักและคุ้นเคยกับกฎระเบียบศูนย์พัฒนาการ 

5.3. เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของศูนย์พัฒนาการร่วมกบัเด็ก 

5.4. เสนอแนะเพ่ือการปรบัปรุงการท างานกับเดก็และการจัดระเบียบบริการต่างๆเพ่ิมเติมในศูนย์พัฒนาการ 

5.4.1. เสนอในรูปแบบเขียนข้อความและส่งไปยังอีเมล K.Lukomorie@gmail.com 

5.4.2. เสนอโดยโทรศัพท์ไปยังหมายเลข 08 6108 7108 ต้ังแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี เวลา 9:00 น - 11:30 น และ 

15:00 น - 16:30 น 

5.4.3. เสนอผ่าน Viber ในกลุ่มของศูนย์พัฒนาการ “Lukomorie” 

5.4.4. เสนอความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ http://www.pattayalukomorie.com/feedback 

5.5. เรียกร้องความเอาใจใส่ต่อบุตรหลาน, ตรวจตรา, ดูแล, ให้การเรียนรู้ 

และการฝึกอบรมตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในข้อตกลงนี้ 

5.6. จัดต้ังสมาคมผู้ปกครอง, ชมรม, ฯลฯ. 

5.7. รับฟังรายงานจากฝา่ยบริหารและให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการท างานของศนูย์พัฒนาการ 

เมื่อมีการประชุมผู้ปกครอง 

5.8. ให้ความช่วยเหลือเพ่ือการกุศลแก่ศูนย์พัฒนาการโดยไม่คดิมูลค่า 

5.9. ปฏิบัติตามเง่ือนไขข้อตกลงของศูนย์พัฒนาการ 

5.10. ยกเลิกขอ้ตกลงตามขั้นตอนของใบสมัคร โดยแจ้งศูนย์พ์ฒนาการล่วงหน้าเป็นเวลา 30 

วันก่อนวันท าการยกเลกิ 

 

6. เหตุผลส าหรับการเปลี่ยนแปลงและการส้ินสุดของข้อตกลง 

6.1. ภายใต้เง่ือนไขขอ้ตกลงที่ได้ลงนาม สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยความยนิยอมของทั้งสองฝ่าย 

6.2. ข้อตกลงนี้สามารถถกูยกเลกิโดยได้รับความยนิยอมของคู่สัญญาตามวรรค 4.5 และ 5.10 ของข้อตกลงนี้ 

 

7. ผลบังคับใช้ของขอ้ตกลง 

7.1. ข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้ต้ังแต่ "_________________________" ถึง "_______________________________" 

และจัดท าขั้นสองฉบับ โดยมีผลตามกฎหมายเท่ากนั และต่างเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ 

7.2. อัตราการจัดเก็บคา่ธรรมเนียม ________________________________________________ (ด.ู ภาคผนวก 1) 

7.3. ข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ที่มีการลงนาม 

และมีผลตามกฎหมายตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในข้อตกลงของศูนย์พัฒนาการ 



8. ที่อยู่และส่ิงจ าเป็นอื่นๆของคู่สัญญา 

ศูนย์พัฒนาการ “Lukomorie” ผู้ปกครอง ( โดยชอบด้วยกฎหมาย) 

ที่อยู:่ คันทรีคลับวิลล่า เอช. 20/45, ทุ่งกลม-ตาลหมัน 

9, พัทยา, อ าเภอบางละมุง, ชลบุรี 20150 

 

โทร.: 08 6108 7108 

 

ที่อยู:่ 

 

 

โทร.: 

 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบ ห้องส าหรับกีฬา,ความพร้อมของต าราเรียน,สนามเด็กเล่น,สระว่ายน้ าและอื่นๆ 

โดยไม่พบความเสียหายและเรียกร้องใดๆ _______________ 

พร้อมด้วยเอกสารการก่อต้ัง,อัตราค่าธรรมเนียมและเอกสารด้านบริหารอื่นๆที่ควรมีและเป็นส าเนาที่สองตามข้อตกล

งได้รับโดย: _______________ 

ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาการ  "Lukomorie"     ผู้ปกครอง ( โดยชอบด้วยกฎหมาย) 

อนุพงศ์ พูลทอง _______________________     ____________________________ 

    ( ลายเซ็น  )       (ช่ือ-สกุล , ลายเซ็น ) 

 

«______»__________________ 2016. 


