ระเบียบกรมประชาสงเคราะห์
ว่าด้วยวิธีการดาเนินงานของสถานแรกรับ และสถานคุม้ ครองและพัฒนาอาชีพ
พ.ศ. ๒๕๔๐
-------------------เพื่อให้ การปฏิบัติงานของสถานแรกรับ และสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ ซึ่งจัดตั้งขึ้น
ตามพระราชบัญ ญัต ิป้ องกัน และปราบปรามการค้ า ประเวณี พ .ศ. ๒๕๓๙ เป็ นไปด้ ว ยความ
เรีย บร้ อ ย และมีประสิท ธิภาพ กรมประชาสงเคราะห์จึงออกระเบียบว่าด้ วยวิธีก ารดาเนิน งานของ
สถานแรกรับ และสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพไว้ ดังต่อไปนี้
ข้ อ ๑. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมประชาสงเคราะห์ว่าด้ วยวิธกี ารดาเนินงานของสถานแรก
รับ และสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๐”
ข้ อ ๒. ระเบียบนี้ให้ ใช้ บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็ นต้ นไป
ข้ อ ๓. ในระเบียบนี้
“ผู้ อ านวยการ” หมายความว่ า ผู้ อ านวยการสถานแรกรั บ และผู้ อ านวยการสถาน
คุ้มครองและพัฒนาอาชีพ
“ผู้รับการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ” หมายความว่า ผู้กระทาความผิดที่ถูกส่งตัวไป
ยังสถานแรกรับ หรือ สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การค้ าประเวณี พ.ศ. ๒๕๓๙ และให้ หมายความรวมถึงผู้สมัครใจไปรับการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ
ข้ อ ๔. ให้ อธิบ ดี เป็ นผู้ รั ก ษาการตามระเบี ย บนี้ และมี อ านาจก าหนดวิ ธี ป ฏิ บั ติ แ ละ
แบบฟอร์ม เพื่อให้ เป็ นไปตามระเบียบนี้

-๒-

หมวด ๑
ผูอ้ านวยการสถานแรกรับ สถานคุม้ ครองและพัฒนาอาชีพ เจ้าหน้าที่
ข้ อ ๕. ให้ ผ้ ูอานวยการมีอานาจหน้ าที่ปกครองบังคับบัญชา เจ้ าหน้ าที่ของสถานแรกรับ
หรือสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ
ข้ อ ๖. ผู้อานวยการต้ องควบคุมดูแลการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ของสถานแรกรับ
หรือสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ ด้ วยความรัดกุมและรอบคอบ
ข้ อ ๗. ผู้อานวยการต้ องให้ การดูแลผู้รับการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพด้ วยความเอาใจใส่
ข้ อ ๘. ผู้ อานวยการต้ องให้ การอบรมแก่ผ้ ู รับการคุ้มครองและพั ฒนาอาชีพเกี่ยวกับความ
ประพฤติและศีลธรรมอัน ดีเป็ นประจา
ข้ อ ๙. ผู้อานวยการต้ องควบคุมดูแลบารุงรักษาบริเวณอาคาร และสถานที่ของสถานแรก
รับหรือสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพให้ เป็ นระเบียบเรียบร้ อย สะอาด ถูกต้ องตามหลักสุขาภิบาล
ข้ อ ๑๐. ผู้อานวยการต้ องจัดให้ มีทะเบียนรับ และจาหน่ ายผู้รับการคุ้มครองและพัฒนา
อาชีพบันทึกกระบวนการดาเนินการแก่บุคคล พร้ อมกับดาเนินการจัดทาประวัติประจาตัวของผู้รับการ
คุ้มครองและพัฒนาอาชีพตามวิธกี ารสังคมสงเคราะห์ และรวบรวมสถิติข้อมูลต่างๆ ไว้ เป็ นหลักฐาน
ข้ อ ๑๑. ผู้อานวยการต้ องจัดให้ มีการติดตาม และประเมินผลบุคคลที่ได้ รับการคุ้มครอง
และพัฒนาอาชีพครบกาหนดเวลา และพ้ นอุปการะแล้ วอย่างต่อเนื่อง เป็ นระยะเวลา ๑ ปี
ข้ อ ๑๒. ให้ ผ้ ู อ านวยการจัดท ารายงานกิจการต่ อ กรมประชาสงเคราะห์ ตามแบบ และ
ระยะเวลาที่กาหนด
ข้ อ ๑๓. เจ้ าหน้ าที่ซ่ึงปฏิบัติงานในสถานแรกรั บ และสถานคุ้ มครองและพัฒ นาอาชีพ
ต้ องปฏิบัติตนให้ อยู่ในกฎข้ อบังคับ และระเบียบแบบแผนโดยเคร่งครัด ดังต่อไปนี้
(๑) ต้ องมีความเมตตา กรุณ า และให้ ความเป็ นธรรมกับ ผู้รับการคุ้มครองและ
พัฒนาอาชีพโดยชอบด้ วยเหตุผล หรือภายในกฎข้ อบังคับ และระเบียบของสถานแรกรับหรือสถานคุ้มครอง
และพัฒนาอาชีพ
(๒) ต้ อ งประพฤติต นให้ ส ุภ าพเรีย บร้ อ ย เพื่ อ เป็ น ตัว อย่า งอัน ดีแ ก่ผู้ รับ การ
คุ้มครองและพัฒนาอาชีพ
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(๓) ต้ องไม่เรียกร้ อง ไม่รับทรัพย์สนิ หรือสัญญาว่าจะรับทรัพย์สนิ หรือประโยชน์ใด
ๆ ของญาติมิตรของผู้รับการคุ้ มครองและพัฒ นาอาชีพ หรือ จากผู้ รับการคุ้ ม ครองและพัฒ นาอาชีพ
เป็ นประโยชน์ ส่วนตัวหรือบุ คคลอื่น เพื่ อกระทาหรือละเว้ นการกระทาอันเป็ นความผิดต่ อกฎหมาย กฎ
ข้ อบังคับ หรือระเบียบของสถานแรกรับหรือสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ
(๔) ไม่เ ล่น การพนัน ในบริเวณสถานแรกรับ และสถานคุ้ ม ครองและพัฒ นา
อาชีพโดยเด็ดขาด
(๕) ไม่เสพสุราหรือสิ่งมึนเมาในเขตที่พักอาศัยของผู้รับการคุ้มครองและพัฒนา
อาชีพ
(๖) ในการปฏิบัติหน้ าที่ต้องแต่งกายสุภาพ
(๗) เมื่ อ ผู้ รั บ การคุ้ มครองและพั ฒ นาอาชี พ กระท าความผิ ด ต้ องรายงาน
ผู้บังคับบัญชาเหนือตน โดยมิชักช้ า
(๘) ไม่หยอกล้ อ ยั่วเย้ า หรือก่อเหตุวิวาทกับผู้รับการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ
(๙) การอยู่เวรยาม ต้ องปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง เพื่อป้ องกันความเสียหายใด
ๆอันจะเกิดขึ้นแก่สถานแรกรับหรือสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพโดยเคร่งครัด
(๑๐) ห้ ามมิให้ มีพฤติก รรมส่อ ไปในทางที่มีความสัมพั น ธ์ทางเพศกับ ผู้ รับ การ
คุ้มครองและพัฒนาอาชีพ
หมวด ๒
สถานแรกรับ และสถานคุม้ ครองและพัฒนาอาชีพ
ข้ อ ๑๔. สถานแรกรับจะต้ องจัดให้ มีการบริการดังนี้
(๑) จัดให้ มีการบริการด้ านอาหาร ที่พัก เครื่องนุ่งห่ม และของใช้ ส่วนตัวที่จาเป็ น
และมีสภาพอันเหมาะสม โดยคานึงถึงสุขภาพอนามัยเป็ นสาคัญ
(๒) จั ด ให้ มี ก ารตรวจสุข ภาพ และให้ การรั ก ษาพยาบาลทั้ง สุข ภาพกายและ
สุขภาพจิต
(๓) จัดให้ มีท่พี ักสาหรับผู้ท่เี ป็ นโรคติดต่อร้ ายแรง
(๔) จั ด ให้ มี ก ารบริ ก ารให้ ค าปรึ ก ษาเฉพาะราย โดยนั ก สั ง คมสงเคราะห์
นักจิตวิทยา
(๕) จัดให้ มีกิจกรรมในรูปกลุ่มบาบัด (Group Therapy) โดยนักสังคมสงเคราะห์
นักจิตวิทยา หรือเจ้ าหน้ าที่ซ่งึ ผ่านการอบรมมาโดยเฉพาะ
(๖) จัดให้ มีบริการแนะแนว พัฒนาความคิด บุคลิกภาพ การศึกษา และอาชีพ
(๗) จัดให้ มีกจิ กรรมหรือการนันทนาการตามความเหมาะสม
(๘) จัดให้ มี กิจกรรมที่ตอบสนองความต้ องการตามวัยและความสนใจ หนั งสือ
ดนตรี กีฬา ศิลปะ ฯลฯ
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(๙) จัดสภาพแวดล้ อมให้ เอื้ออานวยต่อการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพด้ าน
ต่าง ๆ
(๑๐) จัดจานวนผู้ดูแลที่ได้ สัดส่วนกับผู้รับบริการ และมีคุณสมบัติท่เี หมาะสมกับ
ภารกิจ
(๑๑) จัดให้ มีการตรวจสอบ แก้ ไข ปรับปรุง ในกรณีท่มี ีการร้ องเรียน และข้ อมูล
น่าเชื่อถือ
(๑๒) จั ด ให้ มี ก ารแสดงความคิ ด เห็ น ตู้ รั บ ความคิ ด เห็ น การประชุ ม โดยมี
หลักประกันที่ชัดเจนว่าปลอดภัย
(๑๓) จัดให้ มีการส่งผู้รับบริการกลับภูมิลาเนาเดิม
ข้ อ ๑๕. สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ นอกจากจะต้ องให้ มีบริการตามข้ อ ๑๔ แล้ วให้
ดาเนินการเพิ่มเติมดังนี้
๑๕.๑ การบาบัดฟื้ นฟูด้านจิตใจ พฤติกรรม ความสามารถ
๑๕.๑.๑ จัดให้ ผ้ ู รั บ การคุ้ ม ครองและพั ฒ นาอาชีพ ได้ ป ระเมิ น ตนเอง
ด้ านทัศนคติ บุคลิกภาพ ความสามารถ ทักษะ โดยมีนักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา รับผิดชอบ
๑๕.๑.๒ จัดให้ ผ้ ูรับการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพได้ พบกับผู้เชี่ยวชาญ
ด้ านจิตเวชหรือแพทย์เฉพาะทางในกรณีท่มี ีข้อบ่งชี้ว่าควรมีการตรวจวินิจฉัย หรือการรักษาเป็ นพิเศษ
และให้ นาแนวทางการรักษามาปรับให้ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
๑๕.๑.๓ จัดให้ มีก ารเยี่ยมบ้ าน และสนับ สนุ น ให้ มีก ารเยี่ยมผู้ รับ การ
คุ้มครองและพัฒนาอาชีพอย่างสม่าเสมอ
๑๕.๒ การพัฒนา
๑๕.๒.๑ ให้ พัฒ นาวิธ ีก ารคุ้ ม ครองและพัฒ นาอาชีพ ให้ ถูก ต้ อ งตาม
หลักวิชา และทันสมัย
๑๕.๒.๒ จัดให้ มีกิจกรรมสาธารณประโยชน์ โดยให้ เน้ นที่ความคิดริเริ่ม
และการมีส่วนร่วม รวมทั้งผลดีท่ผี ้ ูรับบริการจะได้ รับ
๑๕.๒.๓ จัด ให้ มี กิจกรรมฝึ กการเป็ นผู้ น า การใช้ ชี วิต อย่ างมี คุณ ภาพ การ
แก้ ปัญหาอย่างมีสติปัญญา
๑๕.๒.๔ จั ด ให้ มี ก ารฝึ กอาชี พ สาขาต่ า ง ๆ ตามความเหมาะสม รวมทั้ ง
ตอบสนองต่อความต้ องการอาชีพของสังคม โดยประสานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
๑๕.๒.๕ ในกรณีจาเป็ นอาจให้ มีการฝึ กอาชีพนอกสถานคุ้มครองและพัฒนา
อาชีพ โดยให้ เป็ นดุ ลยพิ นิ จของผู้ อ านวยการ ทั้งนี้ นั ก สังคมสงเคราะห์ ห รือนั ก จิตวิทยาอาจเสนอให้
ผู้อานวยการใช้ ดุลยพินิจเป็ นรายกรณีตามที่เห็นสมควรก็ได้
๑๕.๒.๖ จั ดให้ ได้ รั บการศึ กษาสายสามั ญ ตามความเหมาะสม และให้ ได้ รั บ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง
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ข้ อ ๑๖. ผู้ รับ การคุ้ ม ครองและพัฒ นาอาชีพ ต้ อ งปฏิบ ัติต นอยู ่ใ นระเบีย บวินัย ตาม
ข้ อบังคับนี้โดยเคร่งครัด ดังนี้
(๑) แต่งกายสุภาพเรียบร้ อย หรือตามแบบที่กาหนด
(๒) ปฏิบัติกจิ วัตรประจาวันตามระเบียบที่กาหนดไว้
(๓) ปฏิบัติตนให้ สภุ าพเรียบร้ อย ไม่แสดงกิริยาวาจาอันไม่สมควร
(๔) เชื่อฟัง และปฏิบัติตามคาสั่งของผู้อานวยการและเจ้ าหน้ าที่โดยเคร่งครัด
(๕) มีความสามัคคีระหว่างผู้รับการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพด้ วยกัน ไม่ก่อ
การทะเลาะวิวาทหรือก่อเหตุอนั ไม่สงบเรียบร้ อยอย่างใดขึ้น
(๖) ปฏิบั ติตนเป็ นผู้มีศีลธรรมอันดี ไม่ เล่ นการพนัน ไม่ เสพยาเสพติด สุรา
หรือสิ่งที่มึนเมาอื่น ๆ
(๗) ศึกษาเล่ าเรียน และหรือรับการฝึ กอบรมอาชีพตามที่กาหนดไว้ เว้ น แต่
เป็ นผู้เจ็บป่ วยที่ได้ รับอนุญาตให้ พักรักษาตัว
(๘) รัก ษาทรัพ ย์สินของสถานแรกรับ และสถานคุ้ ม ครองและพั ฒ นาอาชีพ
ไม่ให้ ชารุด เสียหาย
(๙)
ข้ อ ๑๗. ห้ ามผู้รับการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพประพฤติหรือปฏิบัติตน ดังต่อไปนี้
(๑) มีไว้ กบั ตัวซึ่งทรัพย์สนิ อันมีค่า
(๒) ติดต่อกับบุคคลภายนอก เว้ นแต่จะได้ รับอนุญาตจากผู้อานวยการ
(๓) มีไว้ ครอบครอง ซึ่งสิ่งของต่าง ๆ ดังนี้
(๓.๑) ยาเสพติดชนิดต่างๆ
(๓.๒) สุรา หรือเครื่องดองของเมาทุกชนิด
(๓.๓) เครื่องเล่นการพนัน
(๓.๔) ศาสตราวุธ หรือของมีคมทุกชนิด
(๓.๕) ของเน่าเสีย หรือสิ่งที่อาจมีพิษต่อร่างกาย
(๓.๖) วัตถุระเบิด
(๓.๗) เชื้อเพลิง
(๓.๘) สิ่งของอื่นๆ ซึ่งอธิบดีจะประกาศให้ ทราบเป็ นครั้งคราว
ข้ อ ๑๘. ถ้ าปรากฏว่า ผู้ รับ การคุ้ ม ครองและพัฒ นาอาชีพ มีท รัพ ย์ส ิน มี ค่ า ให้ ฝาก
ผู้อานวยการดูแลรักษาไว้ และจะขอรับ คืนได้ เมื่อ ได้ รับอนุ ญาตให้ ออกจากสถานแรกรับ หรือสถาน
คุ้มครองและพัฒนาอาชีพ เว้ นแต่เงินตราจะขอเบิกไปใช้ จ่ายได้ ต ามระเบียบของสถานแรกรับ หรือ
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพแห่งนั้น ๆ
การรับฝากหรือจ่ายคืนสิ่งของดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ให้ มีบัญชีรับฝากและจ่าย
คืนไว้ เป็ นหลักฐาน

-๖-

ข้ อ ๑๙. ผู้รับการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพจะติดต่อกับบุคลภายนอกได้ เฉพาะวันที่เปิ ด
ให้ เยี่ยมตามวัน เวลา สถานที่ และวิธกี ารซึ่งได้ กาหนดและประกาศให้ ทราบ
สิ่ง ของใด ๆ ของผู้ เยี่ ย มน ามาให้ ผู้ รั บ การคุ้ ม ครองและพั ฒ นาอาชี พ ต้ อ งให้
เจ้ าหน้ าที่ตรวจ และอนุญาตก่อน จึงจะรับไว้ ได้
ข้ อ ๒๐. ถ้ าผู้ รั บการคุ้ มครองและพั ฒนาอาชี พไม่ ได้ รั บความเป็ นธรรม หรื อได้ รั บความ
เดือดร้ อนเพราะการปฏิบั ติของเจ้ าหน้ าที่ ให้ ร ายงานหรือ ร้ อ งเรีย นต่ อ ผู้ อานวยการ หรือ ผู้ ที่ไ ด้ รับ
มอบหมายจากผู้อานวยการเพื่อพิจารณาแก้ ไขต่อไป
ข้ อ ๒๑. ผู้ รับ การคุ้ มครองและพั ฒ นาอาชีพ ต้ องตั้งใจรับการศึก ษาฝึ กอาชีพ และช่ วย
ปฏิบัติงานในสถานแรกรับ หรือสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ ด้ วยความขยันขันแข็ง ไม่เกียจคร้ าน
ข้ อ ๒๒. ผู้ รับ การคุ้ ม ครองและพัฒ นาอาชีพ ผู้ ใ ดฝ่ าฝื น หรือ ไม่ป ฏิบัติต ามหมวด ๓
แห่ งระเบียบนี้ให้ ผ้ ูอานวยการกาหนดบทลงโทษที่มีผลเป็ นการพัฒนาสาธารณสมบัติส่วนรวมของสถาน
แรกรับ หรือสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพแห่งนั้นๆ แล้ วแต่กรณี ทั้งนี้ บทลงโทษที่จะลงจะต้ องไม่ขัด
กับอนุสญ
ั ญาว่าด้ วยสิทธิเด็ก
ข้ อ ๒๓. ผู้รับการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพผู้ใดเจตนากระทาให้ เกิดความเสียหายแก่
ทรัพย์สนิ ของสถานแรกรับหรือสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ หรือเจ้ าหน้ าที่ ประทุษร้ ายต่อร่ างกาย
ของเจ้ าหน้ าที่หรือผู้รับการสงเคราะห์ด้วยกัน หรือ หลบหนี จากสถานแรกรับหรือสถานคุ้มครองและ
พัฒนาอาชีพ ให้ ดาเนินคดีตามกฎหมาย
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๐
อาพล สิงหโกวินท์
(นายอาพล สิงหโกวินท์)
อธิบดีกรมประชาสงเคราะห์

