๑๑

ภูมิประเทศและภูมิอากาศ
ภูมิประเทศ
พื้นที่ทางทิศเหนือและทิศตะวันออกเป็นเนินเขาและภูเขาสูง โดยมีเทือกเขาสาคัญๆ คือ ภูเขา
สันกาลาคีรี พื้นที่ค่อยๆ ลาดเอียงลงสู่ทะเลด้านตะวันตกและทิศใต้มีที่ราบแคบๆ ขนานไปกับชายฝั่ง
ทะเล ถัดจากที่ราบลงไปเป็ นป่าชายเลน น้าเค็มขึ้นถึง มีป่าแสมหรือป่าโกงกางอยู่เป็นจานวนมาก
นอกจากนั้นจังหวัดสตูลเป็นจังหวัดที่มีลาน้าสายสั้นๆ ไหลผ่านซึ่งเกิดจากภูเขาโดยรอบ พื้นที่ทางตอน
เหนื อ และทิ ศ ตะวั น ออกของจั ง หวั ด ประกอบด้ ว ยภู เ ขามากมายสลั บ ซั บ ซ้ อ นโดยมี ทิ ว เขา
นครศรีธรรมราชแบ่งเขตจังหวัดสตูลกับจังหวัดสงขลาและทิวเขาสันกาลาคีรีแบ่งเขตประเทศไทยและ
ประเทศมาเลเซีย นอกจากนั้นยังมีภูเขาน้อยใหญ่ยู่กระจัดกระจายในตอนล่างและชายฝั่งตะวันตก
ภูเขาที่สาคัญได้แก่ เขาจีน เขาบารัง เขาหัวกาหมิง เขาใหญ่ เขาทะนาน เขาควนกาหลง และเขาโต๊ะ
พญาวัง

ภูมิอากาศ
จังหวัดสตูล ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดจากประเทศจีนลงมาปกคลุม
ประเทศไทยและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดมาจากมหาสมุทรอินเดีย ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบ
ร้อนชื้น มี ๒ ฤดู ได้แก่ ฤดูฝนช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนธันวาคม และฝนตกชุกในระหว่าง
เดือนมิถุนายน ถึงพฤศจิกายน ฤดูร้อนมีเพียง๔ เดือน ช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายน
จังหวัดสตูล มีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย ๓๒.๘๒ องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่าสุดเฉลี่ย ๒๔.๐๐ องศา
เซลเซียล อุณหภูมิสูงสุดวัดได้ ๓๖.๗ องศาเซลเซียล เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ และอุณหภูมิ
ต่าสุดวัดได้ ๑๙.๘ องศาเซลเซียล วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๒ ปริมาณฝนตกมากที่สุดใน ๑ วัน วัดได้
๑๑๕.๐ มิลลิเมตร วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๒

งานเทศกาล ประเพณี ประจาจังหวัดสตูล
๑. งานมหกรรมเทศกาลโรตีของดีเมืองสตูล เป็นการแสดงและจาหน่ายโรตีของจังหวัดสตูล ที่มี
หลากหลายประเภท โดยเฉพาะการจัดทาโรตีลอยฟ้า การโชว์ชาชัก โดยจะจัดเดือนมกราคมของ
ทุกปี
๒. งานแข่งขันว่าวประเพณีจังหวัดสตูล จัดขึ้นเป็นประจาทุกๆ ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวและสร้างความสัมพันธ์ อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านโดยจะจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์
ของทุกปี ณ บริเวณสนามบินสตูล ก่อนถึงเขตเทศบาลเมืองสตูลประมาณ ๔ ก.ม.

๑๒

๓. งานแข่งขันการตกปลา "ตะรุเตา - อาดัง ฟิชชิ่งคัพ" เป็นการแข่งขันตกปลาที่มีผู้เข้าร่วมแข่งขัน
ทั้งในและต่างประเทศจานวนมาก โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้าน เช่น อินโดนีเซีย มาเลเซีย มีการ
แห่ขบวนมัจฉา การประกวดหุ่นปลาและการแสดงศิลปะพื้นบ้านของชาวสตูล จัดเดือนมีนาคม
ของทุกปี
๔. งานวันข้าวโพดหวานอาเภอท่าแพ เป็นงานประจาปีของอาเภอ ภายในงานมีการจาหน่าย
ผลผลิตทางการเกษตรที่ขึ้นชื่อ คือ ข้าวโพดหวาน ซึ่งมีรสชาดหวานอร่อย จัดประมาณเดือน
มีนาคมของทุกปี
๕. งานวันเมาลิดกลางจังหวัดสตูล เป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการราลึกถึงหลักธรรมคาสอน และ
ผลงานของท่านนบีมูฮัมหมัด เพื่อเป็นการส่งเสริมสถาบันศาสนาอิสลามและเพื่อผนึกกาลังของพี่
น้องมุสลิมในการร่วมกันแก้ปัญหาที่สาคัญ ของจังหวัด จัดเดือนพฤษภาคมของทุกปี
๖. งานประเพณีลอยเรือของชาวเลเกาะหลีเป๊ะ ซึ่งทากันปีละ ๒ ครั้ง คือ ในเดือน ๖ (พฤษภาคม)
และเดือน ๑๒ (พฤศจิกายน) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อลอยบาปและเป็นการเสี่ยงทายในการประกอบ
อาชีพ
๗. งานวันจาปาดะและของดีเมืองสตูล เป็นการแสดงสินค้าผลิตผลด้านการเกษตรโดยเฉพาะผลไม้ที่
สาคัญของจังหวัดจัดเดือนกรกฎาคมของทุกปี
๘. งานมหกรรมอาหารจานเด็ดและของดีเมืองสตูล เป็นงานแสดงฝีมือการทาอาหารพื้นบ้านของ
ชาวสตูล ภายในงานมีอาหารจาหน่ายจานวนมากล้วนเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อของจังหวัดสตูล โดยจะ
จัดงานประมาณเดือนสิงหาคมของทุกปี
๙. งานประเพณีถือศีลกินเจ เป็นงานประเพณีของคนไทยเชื้อสายจีนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสตูล จัดขึ้น
ประมาณเดือนตุลาคมของทุกปี ณ บริเวณศาลเจ้าโป้เจ้เก้ง อาเภอเมืองสตูล
๑๐.งานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวทางทะเลจังหวัดสตูล มีเป้าหมายหลักเพื่อท่องเที่ยว ณ อุทยาน
แห่งชาติตะรุเตา ที่มีหาดสวย น้าใส หาดทรายขาว เช่น เกาะอาดัง เกาะหลีเป๊ะ โดยเฉพาะเกาะตะรุ
เตาซึ่งเป็นแหล่งประวัติศาสตร์ที่สาคัญ ชมการแข่งขันหนีนรกตะรุเตา ชมการแสดงแสง สี เสียง และ
วิถีชีวิตของชาวเล จัดเดือนธันวาคมของทุกปี

๑๓

สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ จังหวัดสตูล

๑๔

ถาลอดปูยู
เป็นลักษณะเดียวกับที่ถาลอดที่อ่าวพังงาแต่มี
ขนาดเล็กกว่า ตังอยู่บนเขากาหยังทางทิศใต้
ของอุ ท ยานทะเลบั น ห่ า งจากตั ว จั ง หวั ด ๑๕
กม. ลักษณะถา บนเพดานถา มีหินงอก หิน
ย้อย มีคลองท่าจีนไหล่ผาถาและสองฝั่งคลอง
เป็นป่าโกงกางตลอดแนวห่างจากถาประมาณ
๑ กม.
ถาภูผาเพชร
เป็นถาขนาดใหญ่ มีหินงอกหินย้อยสวยงามมาก ภายใน
ถามีลักษณะเป็นห้องโถงแบบโรมันหลายห้อง บริเวณ
กลางถาเป็นลานกว้างมองขึนไปด้านเพดานถาจะเห็น
ความสวยงามของหิ น งอกหิ น ย้ อ ยงามระยิ บ ระยั บ
เหมือนประดับด้วยเพชร อยู่ในท้องที่กิ่งอาเภอมะนัง

ถาเจ็ดคด
เป็นถาขนาดใหญ่ กว้าง ๗๐-๘๐ เมตร ยาว
ประมาณ ๖๐๐ เมตร บางช่วงสูง ๑๐๐-๒๐๐
เมตร มีหินงอก หินย้อยสวยงามมาก มีคลอง
ใหญ่ ท ะลุ ภู เ ขาเหมาะแก่ การล่ อ งเรื อ เที่ ย วถ า
ชาวบ้านเปลี่ยนชื่อใหม่ว่า “ถาสัตคูหา” มี ๗
ชัน

๑๕

อุทยานแห่งชาติทะเลบัน

ตังอยู่ ต.วังประจัน อ.ควนโดน ที่มาชื่อ “ทะเลบัน” เป็นชื่อหนองที่เพียนมาจากภาษา
มาลายูว่า “เลิดเรอบัน” มีความหมายว่าทะเลยุบ เป็นพืนที่ป่าทางด้านทิศใต้ของ
จังหวัดสตูล ได้รับประกาศเป็นอุทยานเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๓ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
และสัตว์ป่า ด้วยพืนที่ป่าที่มีความสวยงาม มีภูเขาสลับซับซ้อน มีนาตก ถา มีหนองนา
จืดขนาดใหญ่มีที่นาขังตลอดปี ซึ่งเป็นแหล่งต้นนาลาธารของแม่นาและลาคลองต่างๆ
ประกอบกับสภาพความแตกต่างของสภาพโครงสร้างทางภูมิศาสตร์ ชนิดของป่าและ
สัตว์ป่านานาชนิด
เขาโต๊ะพญาวัง
สวนสาธารณะเขาโต๊ ะ พญาวั ง กลางเมื อ งสตู ล ริ ม
คลองมาบัง มีเขาหินปูนขนาดเล็ก สูงประมาณ ๓๐
เมตร ซึ่งเทศบาลสตูล ได้จัดทาเป็นสวนสาธารณะ
โต๊ะพญาวัง หรือ เขาพญาวัง เป็นที่พักผ่อน หย่อน
ใจและท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในเมือง สัมผัสธรรมชาติ
ชมความงามธรรมชาติ ๒ ฝั่งคลอง จากท่าเรือตามะ
ลัง ตลอดแนวยาว ถึงบริเวณสวนสาธารณะ สัมผัส
ชี วิ ต ชาวเมื อ งในอนาคต จะพั ฒ นา เป็ น แหล่ ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พายเรือแคนนู ชมความงาม
ธรรมชาติ

๑๖

สถานที่ท่องเที่ยวทางทะเล เกาะต่างๆ

เกาะตะรุเตา

เกาะหลีเป๊ะ

เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุด เป็นที่ตังอุทยานและที่สาคัญทาง
ประวัติศาสตร์ เพราะเคยเป็นที่กักกันนักโทษ เมื่อปี
พ.ศ.๒๔๘๒ บริเวณเกาะประกอบไปด้วย ศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยวหาดทรายที่สวยงาม ถาจระเข้ หน้าผา
โต๊ะบู จุดชมวิวที่สวยงาม

อยู่ทางใต้ของเกาะอาดัง ๒ กิโลเมตร มีชุมชน
ชาวเลอาศัยอยู่หลายครัวเรือน ส่วนใหญ่มีอาชีพ
ท าการประมง ชาวบ้ า นที่ มี เ ชื อสายชาวเล
จะร่ ว มกั น จั ด งานรื่ น เริ ง และที่ ส าคั ญ ที่ สุ ด คื อ
ชาวบ้ า นจะช่ ว ยกั น ต่ อ เรื อ ด้ ว ยไม้ ร ะก าและ
ประกอบพิ ธี ล อยเรื อด้ ว ย เป็ น ความเชื่ อว่ าเป็ น
การเสี่ ย งทายโชคชะตาในการประกอบอาชี พ
ประมง จุดเด่นของเกาะหลีเป๊ะ คือ ความเป็น
ธรรมชาติ ข องปะการั ง รอบเกาะ มี เ วิ งอ่ า วที่
สวยงาม หาดทรายละเอียดนิ่มเหมือนแป้ง มีอ่าว
ที่สวยงามชื่อ "อ่าวพัทยา" และ "หาดชาวเล"
มีลักษณะโค้งเว้า ทรายขาวละเอียด ซึ่งทังสอง
หาดนีสามารถเดินถึงกันได้โดยใช้เวลาประมาณ
๑๕ นาที

๑๗

เกาะไข่
สิ่งที่มีชื่อเสียงบนเกาะไข่ ได้แก่ ซุ้มประตูหินธรรมชาติ
เป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ ข องอุ ท ยานแห่ ง ชาติ ต ะรุ เ ตา ทะเล
รอบๆ เกาะไข่มีแนวปะการังอยู่ โดยทั่วไปทางอุทยาน
ฯ ไม่อนุญาตให้ค้างแรมบนเกาะ เรือโดยสารจากเกาะ
ตะรุเตาไปยังเกาะหลีเป๊ะ มักจะวิ่งผ่านเกาะไข่ซึ่งอยู่
ระหว่างทาง
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะ
เภตรา
อยู่ในความรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา ซึ่ง
ได้ชื่อว่าเป็นมุกใหม่แห่งอันดามัน ใต้ท้องทะเลอุดมไปด้วย
ปะการังหลากสี หมู่ปลานานาพันธุ์ เหมาะสาหรับนักประดา
นาที่ชื่นชอบความงามของธรรมชาติใต้ท้องทะเลประกอบกับ
หาดขาวสะอาด ทิ ว สนหนาแน่ น ธรรมชาติ เ งี ย บสงบ
โดยเฉพาะเกาะบุโหลนเล หรือบุโหลนใหญ่ มีทิวสนขึนตาม
ริมหาดทรายขาวเป็นแนวยาวเสมือนเป็นแนวกาแพงป้องกัน
ภัยทางด้านเหนือและด้านใต้สามารถกาบังลมได้ดี
เลยจากเกาะอาดังไปทางทิศตะวันตกไม่ไกลนัก
จะโดดเด่นสะดุดตาผู้ผ่านไปมาด้วยหาด หิน
ก้อนกลมรีขนาดเล็กใหญ่ต่ างๆ ที่ดูลื่นเป็นเงา
วาววับเกลียงเกลา เมื่อคลื่นซัดสาดมีสีพืนเข้ม
สลับริวลายเส้นสีอ่อนของหินงดงามจับตา
เกาะอาดัง
ได้รับการจัดตังเป็นอุทยานแห่งชาติลาดับที่ ๔๙ ของประเทศไทย
เป็นหมู่เกาะน้อยใหญ่กลางท้องทะเลอันดามันที่เรียงรายกระจัด
กระจายครอบคลุมพืนที่ชายฝั่งทะเลและเกาะน้อยใหญ่ โดยมี
เกาะ ที่สาคัญเรียงจากเหนือไปใต้คือ เกาะเหลาเหลียงเหนือ
เกาะเหลาเหลียงใต้ เกาะเบ็ง เกาะเภตรา เกาะตากใบ เกาะกล้วย
เกาะตุงกู เกาะละมะ เกาะบุโหลนขีนก เกาะบุโหลนใหญ่ เกาะบุ
โหลนไม้ไผ่ เกาะไม้ไผ่ เกาะเขาใหญ่

เกาะหินงาม

๑๘

สถานที่ท่องเที่ยวทางวัตถุ เขต อาเภอเมืองสตูล

มัสยิดกลางจังหวัด
สตูล

มัสยิดกลางจังหวัดสตูล ตังอยู่ใจกลางเมืองสตูล หรือที่
รู้จัก กันในอีกชื่อหนึ่งว่า มัสยิดมาบัง สร้างขึนตังแต่
สมัยพระยา สมันตรัฐบุรินทร์ เป็นเจ้าเมืองสตูล (ประมาณ
พ.ศ.๒๓๙๒) ชื่อ มาบัง ตังตามชื่อเมืองสตูล ในสมัยนัน
ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๑๗ ได้จัดสร้างใหม่เป็นอาคารคอนกรีต
เสริมเหล็ก มีลักษณะเด่นสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมแบบ
สมัยใหม่ ตกแต่งด้วยกระเบืองเคลือบหิน อ่อน และกระจก
ใส ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จฯ มาทรงเปิด
เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๒๒

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจังหวัดสตูล (คฤหาสน์กูเด็น)
เดิมเป็นจวนของอามาตย์ตรีพระยาภูมินารถภักดี เจ้า
เมืองสตูล ต่อมากรมศิลปากร ได้ประกาศขึนทะเบียน
เป็ น โบราณสถานเมื่ อ เดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ.๒๕๓๒
และได้ ด าเนิ น การปรั บ ปรุง เพื่อ จั ด ตั งเป็ น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
สถานแห่ ง ชาติ จั ง หวั ด สตู ล โดยสมเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จมาเป็นองค์
ประธานในพิธีเปิดเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๓
คฤหาสน์กูเด็น ตังอยู่ตรงถนนสตูลธานี ชาวบ้านส่วน
ใหญ่เรียกคฤหาสน์หลังนีว่า ศาลากลางหลังเก่า รูปทรง
เป็นอาคารตึกสองชัน ลักษณะการก่อสร้างเป็นศิลปะ
การผสมผสานกั น อย่ า งสวยงาม คื อ อาคารตั ว ตึ ก
เป็นแบบตะวันตก ประตูหน้าต่างรูปโค้งสถาปัตยกรรม
โรมั น
หลั ง คาแบบชั นบนแบบตกแต่ ง รู ป ดาว
สถาปัตยกรรมแบบมุสลิม ปัจจุบันกลายเป็นพิพิธภัณฑ์
สถานแห่งชาติสตูลมีห้องจัดแสดงโบราณวัตถุและห้อง
จั ด นิ ท รรศการให้ ค วามรู้ เ รื่ อ งศิ ล ปะ วั ฒ นธรรม

พิพิธภัณฑ์สถาน
แห่งชาติสตูล

๑๙

ประวัติความเป็นมา
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล ภายใต้การกากับดูแลของกองคุ้มครองเด็กและเยาวชน
กรม กิ จ การเด็ กแ ละ เยาวชน กระ ทรวงการพั ฒ นาสั ง คมแ ละ ความมั่ น คงของมนุ ษ ย์
ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๐ โดยให้บริการเป็นบ้านพักฉุกเฉิน สาหรับเด็ก เยาวชน สตรี และ
บุคคลในครอบครัว ผู้ป ระสบปัญ หาความเดื อดร้อ นเฉพาะหน้ า โดยจะให้บ ริก ารด้า น ที่พั กอาศั ย
อาหาร สิ่งของเครื่องใช้ที่จาเป็น และการรักษาพยาบาล นอกจากนี้ยังให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือ ใน
เรื่อง ของการส่งกลับภูมิลาเนา เงินสงเคราะห์ครอบครัว ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดหา
งานให้ทา หรือการช่วยเหลืออื่นๆ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ โดยมีนักสังคมสงเคราะห์และนักจิตวิทยา
คอยให้คาปรึกษา แนะนาและให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด เปิดบริการตลอด ๒๔ ชั่วโมง สายด่วน
ศูนย์ ช่ว ยเหลื อสัง คมและศู นย์ป ระชาบดี ๑๓๐๐ เพื่อ ให้เกิด ความคล่อ งตั วในการปฏิบั ติง านและ
ทันต่อเหตุการณ์

ที่ตัง :

๒๗๖ ม.๒ ถ.คลองขุด-นาแค ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล

๒๐

วัตถุประสงค์
๑. เป็นศูนย์รับแจ้งข่าวสาร ให้คาแนะนาปรึกษาปัญหาเด็กและครอบครัวในกรณีจาเป็นเร่งด่วน
สายด่วน (ศูนย์ช่วยเหลือสังคมและศูนย์ประชาบดี ๑๓๐๐)
๒. เป็นศูนย์ประสานและปฏิบัติการช่วยเหลือในกรณีเด็กหรือครอบครัวที่ประสบปัญหาใช้เป็นที่
พักพิงชั่วคราว เพื่อการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าก่อนกลับภูมิลาเนาเดิมหรือเพื่อพิจารณาวิธีการ
ให้การสงเคราะห์ตามความเหมาะสม
๓. เป็นศูนย์ประสานความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและเอกชนในการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กและ
สตรีและผู้ประสบปัญหาทางสังคม

ภารกิจ
๑. เป็ นสถานที่ รับ เรื่องราวร้องทุ กข์ ข่ าวสาร และให้ค าแนะน าปรึก ษาแก่ เด็ ก เยาวชน สตรี
ครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคมผู้ที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ และผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก
การกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว ตลอด ๒๔ ชั่วโมง สายด่วน (ศูนย์ช่วยเหลือสังคม
และศูนย์ประชาบดี ๑๓๐๐)
๒. เป็ น สถานแรกรับ ด าเนิ น การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ คุ้ ม ครองสวั ส ดิ ภ าพแก่ เด็ ก เยาวชน สตรี
ครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคมผู้ที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ และผู้ได้รับผลกระทบจาก
การกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัวให้มี ที่พักพิงชั่วคราว
๓. เป็นศูนย์ประสานงานและดาเนินการคุ้มครอง ฟื้นฟู เยียวยา กลุ่มเป้าหมาย พิจารณาให้ความ
ช่วยเหลือตามความเหมาะสม เพื่อส่งต่อหรือคืนสู่สังคมของผู้รับบริการต่อไป
๔. ด าเนิ น การส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และพั ฒ นาองค์ ก รเครื อ ข่ า ยในการจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คม
แก่กลุ่มเป้าหมาย บูรณาการ และปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในงานด้านสวัสดิการ
สังคม และการพัฒนาสังคมในรูปแบบสหวิชาชีพ
๕. เป็ น สถานแรกรั บ ตั ว ผู้ เ สี ย หายชั่ ว คราวตามพระราชบั ญ ญั ติ ป้ อ งกั น และปราบปรามกา ร
ค้าประเวณี พ.ศ.๒๕๓๙
๖. เป็ น สถานแรกรั บ ตั ว ผู้ เสี ย หายชั่ ว คราวตามพระราชบั ญ ญั ติ ม าตรการในการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการค้าหญิง และเด็ก พ.ศ.๒๕๔๐
๗. เป็นสถานแรกรับตัวผู้เสียหายชั่วคราวตามกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖
๘. เป็นสถานแรกรับตัวผู้เสียหายชั่วคราวตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความ
รุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐

