
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ 
ว่าด้วยวิธีการรับตัวและดูแลผูถู้กควบคุมตัว 

พ.ศ. ๒๕๔๐๑ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕ (๘) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ

ปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. ๒๕๓๙ คณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ ออกระเบียบว่า
ด้วยวิธีการรับตัวและดูแลผู้ถูกควบคุมตัวไว้ ดังนี้ 

 
ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพว่าด้วย

วิธีการรับตัวและดูแลผู้ถูกควบคุมตัว พ.ศ. ๒๕๔๐” 
 
ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันประกาศเป็นต้นไป 
 
ข้อ ๓  ในระเบียบนี้ 
“ผู้อํานวยการ” หมายความว่า ผู้อํานวยการสถานแรกรับ และผู้อํานวยการสถาน

คุ้มครองและพัฒนาอาชีพ ที่จัดต้ังเป็นสถานที่ควบคุมตัว และให้หมายความรวมถึงผู้อํานวยการศูนย์
สงเคราะห์และฝึกอาชีพผู้ปกครองสถานแรกรับและผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ สังกัดกรม
ประชาสงเคราะห์ ที่จัดต้ังเป็นสถานที่ควบคุมตัวด้วย 

 
ข้อ ๔  เมื่อมีการจับกุมผู้ต้องหาว่ากระทําความผิดตามมาตรา ๕ หรือมาตรา ๖ ให้

พนักงานสอบสวนควบคุมตัวผู้ต้องหาในระหว่างการสอบสวนได้โดยให้ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วย
วิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงแต่ให้ควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้ต่างหากจากผู้ต้องหาอื่น ในกรณีนี้
พนักงานสอบสวนอาจขอให้กรมประชาสงเคราะห์เป็นผู้ดูแลผู้ต้องหาแทน โดยให้พนักงานสอบสวน
ประสานงานกับกรมประชาสงเคราะห์หรือสํานักงานประชาสงเคราะห์จังหวัดเพื่อส่งตัวบุคคลดังกล่าว
ไปยังสถานแรกรับในเขตที่มีความรับผิดชอบหรือสถานที่ควบคุมตัวตามรายชื่อท้ายระเบียบนี้ก็ได้ 

การส่งตัวผู้ต้องหาให้พนักงานสอบสวนแจ้งเป็นหนังสือโดยมีรายละเอียดของบุคคล
นั้น ได้แก่ ช่ือ ช่ือสกุล อายุ ภูมิสําเนา และข้อหาของผู้ต้องหาให้ผู้อํานวยการทราบ 

ในกรณีที่มีความจําเป็นจะต้องส่งตัวผู้ต้องหานอกเวลาทําการให้พนักงานสอบสวน
แจ้งเป็นการล่วงหน้า 

 
ข้อ ๕  คดีที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล หากศาลเห็นสมควรให้กรม

ประชาสงเคราะห์เป็นผู้ดูแลจําเลยให้ปฏิบัติตามข้อ ๔ โดยอนุโลม 
 
ข้อ ๖  ผู้อํานวยการต้องอํานวยความสะดวกและรับตัวผู้ถูกควบคุมไว้พร้อมหลักฐาน

ในการส่งตัว 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๔/ตอนที่ ๗๒ ง/หน้า ๒๙/๙ กันยายน ๒๕๔๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
ข้อ ๗  ให้ผู้อํานวยการจัดให้บุคคลผู้ถูกควบคุมรับการดูแลในสถานที่ที่แยกต่างหาก

จากผู้รับการสงเคราะห์อ่ืนและให้จัดเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างเคร่งครัด 
 
ข้อ ๘  ให้ผู้อํานวยการจัดทํารายงานการรับตัวผู้ถูกควบคุมตามระเบียบนี้ต่อกรม

ประชาสงเคราะห์ 
 
ข้อ ๙  ค่าใช้จ่ายของเจ้าหน้าที่ตํารวจที่ส่งตัวผู้รับการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพไปยัง

สถานแรกรับ เช่น ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และค่าเบ้ียเลี้ยง ให้เบิกเงินทดรองจ่ายจากกรม
ประชาสงเคราะห์หรือสํานักงานประชาสงเคราะห์จังหวัด 

 
ข้อ ๑๐  อัตราค่าเบี้ยเลี้ยงการเดินทางสําหรับผู้รับการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพค่า

โดยสารรถไฟหรือยานพาหนะอื่น ๆ ช้ันตํ่าสุด ยกเว้นค่าโดยสารเครื่องบิน ส่วนใบสําคัญคู่จ่ายเงินและ
รายงานการเดินทางให้รวบรวมขอเบิกไปยังสถานแรกรับนั้นโดยให้เบิกเงินทดรองจ่ายตามข้อ ๙ 

 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ 
ผัน จันทรปาน 

ปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 
ประธานคณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ 

 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

[เอกสารแนบท้าย] 
 

๑. รายชื่อสถานที่รับตัวผู้กระทําผิดช่ัวคราว (เฉพาะหญิง) ในระหว่างสอบสวนและ
ระหว่างการพิจารณาคดีของศาล 24 แห่ง 

 
(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

นฤตยา/ผู้จัดทํา 
๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ 

 
เอกฤทธิ์/ตรวจ 

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 
 

 


