
 
ระเบยีบกรมประชาสงเคราะห ์

ว่าดว้ยวิธีการด าเนนิงานของสถานแรกรบั และสถานคุม้ครองและพฒันาอาชีพ 

พ.ศ. ๒๕๔๐ 

-------------------- 

 

 เพ่ือให้การปฏิบัติงานของสถานแรกรับ และสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ ซึ่งจัดตั้งขึ้น

ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ .ศ . ๒๕๓๙ เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ กรมประชาสงเคราะห์จึงออกระเบียบว่าด้วยวิธีการด าเนินงานของ

สถานแรกรับ และสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพไว้ดังต่อไปน้ี 

 

 ข้อ  ๑.  ระเบียบน้ีเรียกว่า  “ระเบียบกรมประชาสงเคราะห์ว่าด้วยวิธกีารด าเนินงานของสถานแรก

รับ และสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๐” 

 

 ข้อ  ๒.  ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 

 

 ข้อ  ๓.  ในระเบียบน้ี 

   “ผู้อ านวยการ” หมายความว่า ผู้อ านวยการสถานแรกรับ และผู้อ านวยการสถาน

คุ้มครองและพัฒนาอาชีพ 

   “ผู้รับการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ” หมายความว่า ผู้กระท าความผดิที่ถูกส่งตัวไป

ยังสถานแรกรับ หรือสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม

การค้าประเวณี พ.ศ. ๒๕๓๙ และให้หมายความรวมถึงผู้สมัครใจไปรับการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ 

 

 ข้อ  ๔.  ให้อธิบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบน้ี และมีอ านาจก าหนดวิธีปฏิบัติและ

แบบฟอร์ม เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบนี้  
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หมวด  ๑ 

ผูอ้ านวยการสถานแรกรบั   สถานคุม้ครองและพฒันาอาชีพ  เจา้หนา้ที่ 

 

 ข้อ  ๕.  ให้ผู้อ านวยการมีอ านาจหน้าที่ปกครองบังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ของสถานแรกรับ 

หรือสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ 

 

 ข้อ  ๖.  ผู้อ านวยการต้องควบคุมดูแลการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ของสถานแรกรับ 

หรือสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ ด้วยความรัดกุมและรอบคอบ 

 

 ข้อ  ๗.  ผู้อ านวยการต้องให้การดูแลผู้รับการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพด้วยความเอาใจใส่ 

 

 ข้อ  ๘.  ผู้อ านวยการต้องให้การอบรมแก่ผู้รับการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพเกี่ยวกับความ

ประพฤติและศีลธรรมอันดีเป็นประจ า 

 

 ข้อ  ๙.  ผู้อ านวยการต้องควบคุมดูแลบ ารุงรักษาบริเวณอาคาร และสถานที่ของสถานแรก

รับหรือสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ถูกต้องตามหลักสขุาภิบาล 

 

 ข้อ  ๑๐.  ผู้อ านวยการต้องจัดให้มีทะเบียนรับ และจ าหน่ายผู้รับการคุ้มครองและพัฒนา

อาชีพบันทกึกระบวนการด าเนินการแก่บุคคล พร้อมกับด าเนินการจัดท าประวัติประจ าตัวของผู้รับการ

คุ้มครองและพัฒนาอาชีพตามวิธกีารสงัคมสงเคราะห์ และรวบรวมสถิติข้อมูลต่างๆ  ไว้เป็นหลักฐาน 

 

 ข้อ  ๑๑.  ผู้อ านวยการต้องจัดให้มีการติดตาม และประเมินผลบุคคลที่ได้รับการคุ้มครอง

และพัฒนาอาชีพครบก าหนดเวลา และพ้นอุปการะแล้วอย่างต่อเน่ือง เป็นระยะเวลา  ๑  ปี 

 

 ข้อ  ๑๒.  ให้ผู้อ านวยการจัดท ารายงานกิจการต่อกรมประชาสงเคราะห์ตามแบบ และ

ระยะเวลาที่ก าหนด 

 

 ข้อ  ๑๓.  เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานในสถานแรกรับ และสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ 

ต้องปฏบิัติตนให้อยู่ในกฎข้อบังคับ และระเบียบแบบแผนโดยเคร่งครัด ดังต่อไปน้ี 

   (๑)  ต้องมีความเมตตา กรุณา และให้ความเป็นธรรมกับผู้รับการคุ้มครองและ

พัฒนาอาชีพโดยชอบด้วยเหตุผล หรือภายในกฎข้อบังคับ และระเบียบของสถานแรกรับหรือสถานคุ้มครอง

และพัฒนาอาชีพ 

   (๒)  ต้องประพฤติตนให้สุภาพเรียบร้อย เพ่ือเป็นตัวอย่างอันดีแก่ผู้รับ การ

คุ้มครองและพัฒนาอาชีพ 
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   (๓)  ต้องไม่เรียกร้อง ไม่รับทรัพย์สนิ หรือสญัญาว่าจะรับทรัพย์สนิ หรือประโยชน์ใด 

ๆ ของญาติมิตรของผู้รับการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ หรือจากผู้รับการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ 

เป็นประโยชน์ส่วนตัวหรือบุคคลอื่น เพ่ือกระท าหรือละเว้นการกระท าอันเป็นความผิดต่อกฎหมาย กฎ 

ข้อบังคับ หรือระเบียบของสถานแรกรับหรือสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ 

   (๔)  ไม่เล่นการพนันในบริเวณสถานแรกรับ และสถานคุ้มครองและพัฒนา

อาชีพโดยเดด็ขาด 

   (๕)  ไม่เสพสุราหรือสิ่งมึนเมาในเขตที่พักอาศัยของผู้รับการคุ้มครองและพัฒนา

อาชีพ 

   (๖)  ในการปฏบิัติหน้าที่ต้องแต่งกายสภุาพ 

   (๗)  เมื่ อ ผู้ รับการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพกระท าความผิด ต้องรายงาน

ผู้บังคับบัญชาเหนือตน โดยมิชักช้า 

   (๘)  ไม่หยอกล้อ ยั่วเย้า หรือก่อเหตุวิวาทกบัผู้รับการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ 

   (๙)  การอยู่เวรยาม ต้องปฏบิัติด้วยความระมัดระวัง เพ่ือป้องกนัความเสยีหายใด 

ๆอนัจะเกดิขึ้นแก่สถานแรกรับหรือสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพโดยเคร่งครัด 

   (๑๐)  ห้ามมิให้มีพฤติกรรมส่อไปในทางที่มีความสัมพันธ์ทางเพศกับผู้รับการ

คุ้มครองและพัฒนาอาชีพ 

 

หมวด  ๒ 

สถานแรกรบั  และสถานคุม้ครองและพฒันาอาชีพ 

 

 ข้อ  ๑๔.  สถานแรกรับจะต้องจัดให้มีการบริการดังน้ี 

   (๑)  จัดให้มีการบริการด้านอาหาร ที่พัก เคร่ืองนุ่งห่ม และของใช้ส่วนตัวที่จ าเป็น

และมีสภาพอนัเหมาะสม โดยค านึงถึงสขุภาพอนามัยเป็นส าคัญ 

   (๒)  จัดให้มีการตรวจสุขภาพ และให้การรักษาพยาบาลทั้งสุขภาพกายและ

สขุภาพจิต 

   (๓)  จัดให้มีที่พักส าหรับผู้ที่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง 

   (๔)  จัดให้มีการบริการให้ค าป รึกษาเฉพาะราย โดยนักสังคมสงเคราะห์ 

นักจิตวิทยา 

   (๕)  จัดให้มีกิจกรรมในรูปกลุ่มบ าบัด (Group Therapy) โดยนักสงัคมสงเคราะห์ 

นักจิตวิทยา หรือเจ้าหน้าที่ซึ่งผ่านการอบรมมาโดยเฉพาะ 

   (๖)  จัดให้มีบริการแนะแนว พัฒนาความคิด บุคลิกภาพ การศึกษา และอาชีพ 

   (๗)  จัดให้มีกจิกรรมหรือการนันทนาการตามความเหมาะสม 

   (๘)  จัดให้มีกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการตามวัยและความสนใจ หนังสือ 

ดนตรี กฬีา ศิลปะ ฯลฯ 
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   (๙)  จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้ออ านวยต่อการเรียนรู้  และการพัฒนาศักยภาพด้าน

ต่าง ๆ 

   (๑๐)  จัดจ านวนผู้ดูแลที่ได้สัดส่วนกับผู้รับบริการ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับ

ภารกจิ 

   (๑๑)  จัดให้มีการตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุง ในกรณีที่มีการร้องเรียน และข้อมูล

น่าเช่ือถือ 

   (๑๒)  จัดให้มีการแสดงความคิดเห็น ตู้ รับความคิดเห็น การประชุม โดยมี

หลักประกนัที่ชัดเจนว่าปลอดภัย 

   (๑๓)  จัดให้มีการส่งผู้รับบริการกลับภมูิล าเนาเดิม 

 

 ข้อ  ๑๕.  สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ  นอกจากจะต้องให้มีบริการตามข้อ ๑๔  แล้วให้

ด าเนินการเพ่ิมเติมดังน้ี 

๑๕.๑ การบ าบัดฟ้ืนฟูด้านจิตใจ พฤติกรรม ความสามารถ 

๑๕.๑.๑ จัดให้ผู้รับการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพได้ประเมินตนเอง 

ด้านทศันคติ บุคลิกภาพ ความสามารถ ทกัษะ โดยมีนักสงัคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา รับผดิชอบ 

๑๕.๑.๒ จัดให้ผู้รับการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพได้พบกับผู้เช่ียวชาญ

ด้านจิตเวชหรือแพทย์เฉพาะทางในกรณีที่มีข้อบ่งชี้ ว่าควรมีการตรวจวินิจฉัย หรือการรักษาเป็นพิเศษ 

และให้น าแนวทางการรักษามาปรับให้เหมาะสมและมีประสทิธภิาพ 

๑๕.๑.๓   จัดให้มีการเยี่ยมบ้าน และสนับสนุนให้มีการเยี่ยมผู้รับการ

คุ้มครองและพัฒนาอาชีพอย่างสม ่าเสมอ 

๑๕.๒ การพัฒนา 

๑๕.๒.๑   ให้พัฒนาวิธีการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพให้ถูกต้องตาม

หลักวิชา และทนัสมัย 

๑๕.๒.๒ จัดให้มีกิจกรรมสาธารณประโยชน์โดยให้เน้นที่ความคิดริเร่ิม 

และการมสี่วนร่วม รวมทั้งผลดีที่ผู้รับบริการจะได้รับ 

    ๑๕.๒.๓ จัดให้มีกิจกรรมฝึกการเป็นผู้น า การใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ การ

แก้ปัญหาอย่างมีสติปัญญา 

    ๑๕.๒ .๔ จัดให้มีการฝึกอาชีพสาขาต่าง ๆ ตามความเหมาะสม รวมทั้ง

ตอบสนองต่อความต้องการอาชีพของสงัคม โดยประสานกบัหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

    ๑๕.๒.๕ ในกรณีจ าเป็นอาจให้มีการฝึกอาชีพนอกสถานคุ้มครองและพัฒนา

อาชีพโดยให้เป็นดุลยพินิจของผู้อ านวยการ ทั้งน้ี นักสังคมสงเคราะห์หรือนักจิตวิทยาอาจเสนอให้

ผู้อ านวยการใช้ดุลยพินิจเป็นรายกรณีตามที่เหน็สมควรกไ็ด้ 

    ๑๕.๒.๖ จัดให้ได้รับการศึกษาสายสามัญตามความเหมาะสม และให้ได้รับ

การศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
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 ข้อ  ๑๖.  ผู้รับการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพต้องปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย ตาม

ข้อบังคับน้ีโดยเคร่งครัด  ดังน้ี 

(๑) แต่งกายสภุาพเรียบร้อย  หรือตามแบบที่ก าหนด 

(๒) ปฏบิัติกจิวัตรประจ าวันตามระเบียบที่ก าหนดไว้ 

(๓) ปฏบิัติตนให้สภุาพเรียบร้อย  ไม่แสดงกริิยาวาจาอนัไม่สมควร 

(๔) เช่ือฟัง  และปฏบิัติตามค าสั่งของผู้อ านวยการและเจ้าหน้าที่โดยเคร่งครัด 

(๕) มีความสามัคคีระหว่างผู้รับการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพด้วยกัน ไม่ก่อ

การทะเลาะวิวาทหรือก่อเหตุอนัไม่สงบเรียบร้อยอย่างใดขึ้น 

(๖) ปฏิบัติตนเป็นผู้มีศีลธรรมอันดี ไม่เล่นการพนัน ไม่เสพยาเสพติด สุรา 

หรือสิ่งที่มึนเมาอื่น ๆ 

(๗) ศึกษาเล่าเรียน และหรือรับการฝึกอบรมอาชีพตามที่ก าหนดไว้ เว้นแต่

เป็นผู้เจบ็ป่วยที่ได้รับอนุญาตให้พักรักษาตัว  

(๘) รักษาทรัพย์สินของสถานแรกรับ และสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ 

ไม่ให้ช ารุด เสยีหาย 

(๙)  

 ข้อ  ๑๗.  ห้ามผู้รับการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพประพฤติหรือปฏบิัติตน  ดังต่อไปน้ี 

(๑)  มีไว้กบัตัวซึ่งทรัพย์สนิอนัมีค่า 

(๒)  ติดต่อกบับุคคลภายนอก  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้อ านวยการ 

(๓)  มีไว้ครอบครอง ซึ่งสิ่งของต่าง ๆ ดังน้ี 

(๓.๑)  ยาเสพติดชนิดต่างๆ 

(๓.๒)  สรุา หรือเคร่ืองดองของเมาทุกชนิด 

(๓.๓)  เคร่ืองเล่นการพนัน 

(๓.๔)  ศาสตราวุธ    หรือของมีคมทุกชนิด 

(๓.๕)  ของเน่าเสยี หรือสิ่งที่อาจมีพิษต่อร่างกาย 

(๓.๖)  วัตถุระเบิด 

(๓.๗)  เชื้อเพลิง 

(๓.๘)  สิ่งของอื่นๆ ซึ่งอธบิดีจะประกาศให้ทราบเป็นครั้งคราว 

 

 ข้อ  ๑๘.  ถ้าปรากฏว่า ผู้รับการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพมีทรัพย์ส ินมีค่าให้ฝาก

ผู้อ านวยการดูแลรักษาไว้ และจะขอรับคืนได้เมื่อได้รับอนุญาตให้ออกจากสถานแรกรับ หรือสถาน

คุ้มครองและพัฒนาอาชีพ เว้นแต่เงินตราจะขอเบิกไปใช้จ่ายได้ตามระเบียบของสถานแรกรับ หรือ

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพแห่งน้ัน ๆ 

การรับฝากหรือจ่ายคืนสิ่งของดังกล่าวในวรรคหน่ึง ให้มีบัญชีรับฝากและจ่าย

คืนไว้เป็นหลักฐาน 

 



- ๖ - 

 

 ข้อ  ๑๙.  ผู้รับการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพจะติดต่อกับบุคลภายนอกได้เฉพาะวันที่เปิด

ให้เยี่ยมตามวัน เวลา สถานที่ และวิธกีารซึ่งได้ก าหนดและประกาศให้ทราบ 

   สิ่งของใด ๆ ของผู้เยี่ยมน ามาให้ผู้รับการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ ต้องให้

เจ้าหน้าที่ตรวจ และอนุญาตก่อน จึงจะรับไว้ได้ 

 ข้อ  ๒๐.  ถ้าผู้รับการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือได้รับความ

เดือดร้อนเพราะการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ ให้รายงานหรือร้องเรียนต่อผู้อ านวยการ หรือผู้ที่ได้รับ

มอบหมายจากผู้อ านวยการเพ่ือพิจารณาแก้ไขต่อไป 

 

 ข้อ  ๒๑.  ผู้รับการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพต้องตั้งใจรับการศึกษาฝึกอาชีพ และช่วย

ปฏบิัติงานในสถานแรกรับ หรือสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ  ด้วยความขยันขนัแขง็  ไม่เกยีจคร้าน 

 

 ข้อ  ๒๒.  ผู้รับการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพผู้ใดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามหมวด ๓  

แห่งระเบียบนี้ ให้ผู้อ านวยการก าหนดบทลงโทษที่มีผลเป็นการพัฒนาสาธารณสมบัติส่วนรวมของสถาน

แรกรับ หรือสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพแห่งน้ันๆ  แล้วแต่กรณี  ทั้งน้ี  บทลงโทษที่จะลงจะต้องไม่ขัด

กบัอนุสญัญาว่าด้วยสทิธเิดก็ 

 

 ข้อ  ๒๓.  ผู้รับการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพผู้ใดเจตนากระท าให้เกิดความเสยีหายแก่

ทรัพย์สนิของสถานแรกรับหรือสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ หรือเจ้าหน้าที่ ประทุษร้ายต่อร่างกาย

ของเจ้าหน้าที่หรือผู้รับการสงเคราะห์ด้วยกัน  หรือหลบหนีจากสถานแรกรับหรือสถานคุ้มครองและ

พัฒนาอาชีพ  ให้ด าเนินคดีตามกฎหมาย 

 

      ประกาศ   ณ  วนัที่   ๑๒   มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๔๐ 

 

                   อ าพล  สงิหโกวินท ์

         (นายอ าพล    สงิหโกวนิท)์ 

         อธบิดีกรมประชาสงเคราะห์ 

 

 

 


