
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 
 

คําสั่งกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 
ที่ ๑๘/๒๕๔๐ 

เรื่อง แต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกัน 
และปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. ๒๕๓๙๑ 

   
 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ มาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ

ปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. ๒๕๓๙ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม จึงแต่งต้ังข้าราชการ
ดังต่อไปนี้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ
ค้าประเวณี พ.ศ. ๒๕๓๙ 

 
๑.  อธิบดีกรมประชาสงเคราะห์ รองอธิบดีกรมประชาสงเคราะห์ ผู้ตรวจราชการ

กรมประชาสงเคราะห์ ผู้อํานวยการกองสัมมาอาชีวสังเคราะห์ ผู้อํานวยการกองนิติการ ผู้อํานวยการ
สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพกรมประชาสงเคราะห์ ข้าราชการตํารวจชั้นสัญญา
บัตรยศต้ังแต่ช้ันนายร้อยตํารวจตรีขึ้นไป เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร 

 
๒.  เจ้าหน้าที่ประชาสงเคราะห์ เจ้าพนักงานประชาสงเคราะห์ นักสังคมสงเคราะห์ 

นักประชาสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่บริหารงานประชาสงเคราะห์ ต้ังแต่ระดับ ๓ ขึ้นไปในกองสัมมาอา
ชีวสงเคราะห์ และสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ กรมประชาสงเคราะห์ นิติกร 
ต้ังแต่ระดับ ๓ ขึ้นไปในกองนิติการ กรมประชาสงเคราะห์ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ในทุกท้องที่ทั่ว
ราชอาณาจักร 

 
๓ .   แรงงานและสวัส ดิการสั งคมจั งหวัด  นายแพทย์สาธารณสุขจั งหวัด

ประชาสงเคราะห์จังหวัด และเจ้าหน้าที่ประชาสงเคราะห์ เจ้าพนักงานประชาสงเคราะห์ นักสังคม
สงเคราะห์ นักประชาสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่บริหารงานประชาสงเคราะห์ต้ังแต่ระดับ ๓ ขึ้นไป สังกัด
สํานักงานประชาสงเคราะห์จังหวัด เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ในเขตท้องที่ที่ตนปฏิบัติงาน 

 
๔.  ผู้อํานวยการสถานแรกรับ หรือสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพของทางราชการ 

เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ในเขตท้องที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสถานแรกรับหรือสถานคุ้มครองและ
พัฒนาอาชีพ 

 
๕.  ผู้อํานวยการเขตทุกเขตในกรุงเทพมหานคร หัวหน้าหน่วยพัฒนาและสงเคราะห์

ชุมชนและเจ้าหน้าที่ประชาสงเคราะห์ เจ้าพนักงานประชาสงเคราะห์ นักสังคมสงเคราะห์ นัก
ประชาสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่บริหารงานประชาสงเคราะห์ต้ังแต่ระดับ ๓ ขึ้นไป สังกัดหน่วยพัฒนาและ
สงเคราะห์ชุมชนเขต ๑ – ๖ หัวหน้างานอนามัยทุกเขตในกรุงเทพมหานคร เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ใน
ท้องที่ที่ตนปฏิบัติงาน 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๔/ตอนที่ ๗๒ ง/หน้า ๑๕๔/๙ 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 
 

๖.  ยกเลิก๒ 
 
๗.  ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด นายอําเภอ ปลัดอําเภอ 

ผู้เป็นหัวหน้าประจําก่ิงอําเภอ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ในเขตจังหวัดอําเภอหรือกิ่งอําเภอในท้องที่ที่ตน
ปฏิบัติงาน 

 
ทั้งนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
 

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๐ 
ฉัตรชัย  เอียสกุล 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
๒ ๖. ยกเลิกโดย คําสั่งกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมที่ ๘๙/๒๕๔๐ เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน

เจ้าหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. ๒๕๓๙ 



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 
 

คําสั่งกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมที่ ๘๙/๒๕๔๐ เรื่อง แต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. ๒๕๓๙๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สุกัญญา/พิมพ์ 
๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 

 
นฤตยา/ผู้จัดทํา 

๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 
 

เอกฤทธิ์/ตรวจ 
๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 

 
 

                                                 
๓ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๔/ตอนที่ ๗๒ ง/หน้า ๑๕๖/๙ กันยายน ๒๕๔๐ 


