เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๘๕ ง

หนา้ ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
เรื่อง กาหนดท้องที่ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของสถานแรกรับ
และสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๔
เพื่อให้การดาเนินงานของสถานแรกรับ และสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพตามกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความเหมาะสม และเกิดประโยชน์สงู สุด
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี
พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง กาหนดท้องที่
ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของสถานแรกรับ และสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความใน ๑. ของประกาศกรมประชาสงเคราะห์ เรื่อง กาหนดท้องที่ที่อยู่ใน
เขตรับผิดชอบของสถานแรกรับ และสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“๑. สถานแรกรับบ้านเกร็ดตระการ และสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการกรุงเทพมหานคร
มีเขตท้องที่รับผิดชอบทุกจังหวัดในภาคกลาง”
ข้อ ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น ๕. ของประกาศกรมประชาสงเคราะห์ เรื่อง กาหนดท้องที่
ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของสถานแรกรับ และสถานคุม้ ครองและพัฒนาอาชีพ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙
“๕. สถานแรกรับภาคใต้ และสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
มีเขตท้องที่รับผิดชอบทุกจังหวัดในภาคใต้”
ข้อ ๕ ให้เพิ่มบัญชีรายชื่อจังหวัดที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของสถานแรกรับและสถานคุ้มครอง
และพัฒนาอาชีพท้ายประกาศนี้เป็นบัญชีรายชื่อจังหวัดที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของสถานแรกรับและสถานคุ้มครอง
และพัฒนาอาชีพท้ายประกาศกรมประชาสงเคราะห์ เรื่อง กาหนดท้องที่ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของสถานแรกรับ
และสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙
ข้อ ๖ การใดของสถานแรกรับและสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพที่อยู่ในระหว่างการดาเนินการ
ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของสถานแรกรับและสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพตามประกาศกรมประชาสงเคราะห์
เรื่อง กาหนดท้องที่ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของสถานแรกรับ และสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ ลงวันที่
๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ การดาเนินการสาหรับการนั้นให้ดาเนินการต่อไป
จนกว่าจะเสร็จสิ้น
ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕64
จินตนา จันทร์บารุง
อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

“รายชื่อจังหวัดที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของสถานแรกรับและสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ
๑. จังหวัดที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของสถานแรกรับ บ้านเกร็ดตระการ กรุงเทพมหานคร และ
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ กรุงเทพมหานคร
ภาคกลาง
(๑) กรุงเทพมหานคร
(๒) จังหวัดกาญจนบุรี
(๓) จังหวัดจันทบุรี
(๔) จังหวัดฉะเชิงเทรา
(๕) จังหวัดชลบุรี
(๖) จังหวัดชัยนาท
(๗) จังหวัดตราด
(๘) จังหวัดนครนายก
(๙) จังหวัดนครปฐม
(๑๐) จังหวัดนนทบุรี
(๑๑) จังหวัดปทุมธานี
(๑๒) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(๑๓) จังหวัดปราจีนบุรี
(๑๔) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(๑๕) จังหวัดเพชรบุรี
(๑๖) จังหวัดระยอง
(๑๗) จังหวัดราชบุรี
(๑๘) จังหวัดลพบุรี
(๑๙) จังหวัดสมุทรปราการ
(๒๐) จังหวัดสมุทรสงคราม
(๒๑) จังหวัดสมุทรสาคร
(๒๒) จังหวัดสระแก้ว
(๒๓) จังหวัดสระบุรี
(๒๔) จังหวัดสิงห์บุรี
(๒๕) จังหวัดสุพรรณบุรี
(๒๖) จังหวัดอ่างทอง
(๒๗) จังหวัดอุทัยธานี
๒. จังหวัดที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของสถานแรกรับ บ้านนารีสวัสดิ์ จังหวัดนครราชสีมา และ
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์ จังหวัดนครราชสีมา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(๑) จังหวัดกาฬสินธุ์
(๒) จังหวัดขอนแก่น
(๓) จังหวัดชัยภูมิ
(๔) จังหวัดนครพนม

-๒(๕) จังหวัดนครราชสีมา
(๖) จังหวัดบึงกาฬ
(๗) จังหวัดบุรีรัมย์
(๘) จังหวัดมหาสารคาม
(๙) จังหวัดมุกดาหาร
(๑๐) จังหวัดยโสธร
(๑๑) จังหวัดร้อยเอ็ด
(๑๒) จังหวัดเลย
(๑๓) จังหวัดศรีสะเกษ
(๑๔) จังหวัดสกลนคร
(๑๕) จังหวัดสุรินทร์
(๑๖) จังหวัดหนองคาย
(๑๗) จังหวัดหนองบัวลาภู
(๑๘) จังหวัดอานาจเจริญ
(๑๙) จังหวัดอุดรธานี
(๒๐) จังหวัดอุบลราชธานี
๓. จังหวัดที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของสถานแรกรับบ้านสองแคว จังหวัดพิษณุโลก และสถานคุ้มครอง
และพัฒนาอาชีพบ้านสองแคว จังหวัดพิษณุโลก
ภาคเหนือ
(๑) จังหวัดกาแพงเพชร
(๒) จังหวัดเชียงราย
(๓) จังหวัดเชียงใหม่
(๔) จังหวัดตาก
(๕) จังหวัดนครสวรรค์
(๖) จังหวัดน่าน
(๗) จังหวัดพะเยา
(๘) จังหวัดพิจิตร
(๙) จังหวัดพิษณุโลก
(๑๐) จังหวัดเพชรบูรณ์
(๑๑) จังหวัดแพร่
(๑๒) จังหวัดแม่ฮ่องสอน
(๑๓) จังหวัดลาปาง
(๑๔) จังหวัดลาพูน
(๑๕) จังหวัดสุโขทัย
(๑๖) จังหวัดอุตรดิตถ์

-๓๔. จังหวัดที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของสถานแรกรับภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และสถานคุ้มครอง
และพัฒนาอาชีพภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ภาคใต้
(๑) จังหวัดกระบี่
(๒) จังหวัดชุมพร
(๓) จังหวัดตรัง
(๔) จังหวัดนครศรีธรรมราช
(๕) จังหวัดนราธิวาส
(๖) จังหวัดปัตตานี
(๗) จังหวัดพังงา
(๘) จังหวัดพัทลุง
(๙) จังหวัดภูเก็ต
(๑๐) จังหวัดยะลา
(๑๑) จังหวัดระนอง
(๑๒) จังหวัดสงขลา
(๑๓) จังหวัดสตูล
(๑๔) จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หมายเหตุ

: ๑. กรณีผู้กระทาความผิด (หญิง) อยู่ในเขตรับผิดชอบของสถานแรกรับและสถานคุ้มครอง
และพัฒนาอาชีพใดให้ส่งตัวผู้กระทาความผิดไปยังสถานแรกรับและสถานคุ้มครองและ
พัฒนาอาชีพที่รับผิดชอบในเขตนั้น
๒. ผู้กระทาความผิด (ชาย) ให้ทุกจังหวัดทั่วราชอาณาจักรส่งไปสถานแรกรับ ในสถานคุ้มครอง
สวัสดิภาพเด็กภาคตะวันออก จังหวัดระยอง”

