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ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๐
เป็ นปี ที่ ๕๒ ในรัชกาลปั จจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ ประกาศว่า
โดยที่เป็ นการสมควรปรับปรุ งกฎหมายว่าด้วยการค้าหญิงและเด็กหญิง
จึงทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติข้ นึ ไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน้ ีเรี ยกว่า “พระราชบัญญัติมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงและ
เด็ก พ.ศ.๒๕๔๐”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัติน้ ีให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็ นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติวา่ ด้วยการค้าหญิงและเด็กหญิง พุทธศักราช ๒๔๗๑
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติน้ ี
“เด็ก” หมายความว่า บุคคลผูม้ ีอายุไม่เกินสิบแปดปี บริ บูรณ์
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการไม่ต่ากว่าระดับ ๓ หรื อพนักงานฝ่ ายปกครอง หรื อตารวจชั้น
ผูใ้ หญ่ ซึ่งรัฐมนตรี แต่งตั้งให้ปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัติน้ ี
“รัฐมนตรี ” หมายความว่า รัฐมนตรี ผรู ้ ักษาการตามพระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา ๕ ในการกระทาความผิดเกี่ยวกับการค้าหญิงหรื อเด็ก ซื้อ ขาย จาหน่าย พามาจาก หรื อส่งไปยังที่ใด
รับ หน่วงเหนี่ยว หรื อกักขัง ซึ่งหญิงหรื อเด็ก หรื อจัดให้หญิงหรื อเด็กกระทาการ หรื อยอมรับการกระทาใด
เพือ่ สนองความใคร่ ของผูอ้ ื่น เพือ่ การอนาจาร หรื อเพือ่ แสวงหาประโยชน์อนั มิควรได้โดยชอบสาหรับ
ตนเองหรื อผูอ้ ื่น ไม่วา่ หญิงหรื อเด็กนั้นจะยินยอมหรื อไม่ก็ตาม อันเป็ นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี กฎหมายว่าด้วยสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน หรื อ

พระราชบัญญัติน้ ี ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจดาเนินการตามพระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา ๖ ผูใ้ ดตระเตรี ยมเพือ่ กระทาความผิดตามกฎหมายที่ระบุในมาตรา ๕ ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับ
พยายามกระทาความผิดนั้น ๆ
มาตรา ๗ ผูใ้ ดสมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพือ่ กระทาความผิดตามกฎหมายที่ระบุในมาตรา ๕ ต้องระวาง
โทษจาคุกไม่เกินห้าปี หรื อปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรื อทั้งจาทั้งปรับ
ถ้าผูก้ ระทาความผิดตามวรรคหนึ่งคนหนึ่งคนใดได้ลงมือกระทาความผิดตามที่ได้สมคบกันไปแล้ว ผูร้ ่ วม
สมคบด้วยกันทุกคนต้องระวางโทษตามที่ได้บญั ญัติไว้ สาหรับความผิดนั้นอีกกระทงหนึ่งด้วย
ในกรณี ที่ความผิดได้กระทาถึงขั้นลงมือกระทาความผิด แต่เนื่องจากการเข้าขัดขวางของผูส้ มคบที่กระทา
การขัดขวางนั้น คงรับโทษตามที่กาหนดไว้ในวรรคหนึ่งเท่านั้น
ถ้าผูก้ ระทาความผิดตามวรรคหนึ่งกลับใจให้ความจริ งแห่งการสมคบต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ก่อนที่จะมีการ
กระทาความผิดตามทีไ่ ด้สมคบกัน ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกาหนดไว้หรื อศาลจะไม่ลงโทษเลยก็
ได้
มาตรา ๘ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจตราสอดส่องดูแลตามท่าอากาศยาน ท่าเรื อ สถานีรถไฟ สถานีขนส่ง
สถานบริ การ โรงงาน และสาธารณสถานต่าง ๆ เพือ่ มิให้เกิดการกระทาความผิดตามกฎหมายที่ระบุใน
มาตรา ๕
ในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง พนักงานเจ้าหน้าที่อาจขอให้บุคคลใดช่วยเหลือได้ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่
รัฐมนตรี กาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๙ เพือ่ ป้องกันและปราบปรามการกระทาความผิดตามกฎหมายที่ระบุไว้ในมาตรา ๕ ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่มีอานาจดังต่อไปนี้
(๑) มีหนังสือเรี ยกให้บุคคลใดมาให้ถอ้ ยคา หรื อให้ส่งเอกสารหรื อพยานหลักฐาน
(๒) ตรวจตัวหญิงหรื อเด็กที่มีเหตุอนั ควรเชื่อได้ว่าเป็ นผูเ้ สียหายจากการกระทาความผิดตามกฎหมายที่ระบุ
ในมาตรา ๕ แต่ถา้ ผูเ้ สี ยหายเป็ นหญิงหรื อเด็กหญิงจะต้องให้หญิงอื่นเป็ นผูต้ รวจ
(๓) ตรวจค้นสถานที่หรื อยานพาหนะใด ๆ แต่การตรวจค้นสถานที่ให้กระทาในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ข้ นึ
ถึงพระอาทิตย์ตก ในกรณี ที่มีเหตุอนั ควรเชื่อว่าหากไม่ดาเนินการทันทีหญิงหรื อเด็กนั้น อาจถูกใช้กาลัง
ประทุษร้าย หรื อผูก้ ระทาผิดจะทาการโยกย้ายหรื อซ่อนเร้นหญิงหรื อเด็กนั้นเสียก่อน พนักงานเจ้าหน้าที่จะ
ทาการตรวจค้นสถานที่ในเวลากลางคืนก็ได้ แต่ตอ้ งได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมตารวจหรื อผูท้ ี่อธิบดีกรม
ตารวจมอบหมายสาหรับในเขตกรุ งเทพมหานครหรื อผูว้ า่ ราชการจังหวัดหรื อผูท้ ี่ผวู ้ า่ ราชการจังหวัด
มอบหมายสาหรับในเขตจังหวัดอื่น
มาตรา ๑๐ เพือ่ ประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการกระทาความผิดตามกฎหมายที่ระบุในมาตรา ๕
หรื อเพือช่วยเหลือหญิงหรื อเด็กซึ่งอาจจะเป็ นผูเ้ สียหายจากการกระทาความผิดดังกล่าว พนักงานเจ้าหน้าที่มี
อานาจกักตัวหญิงหรื อเด็กเพือ่ ให้ช้ ีแจงข้อเท็จจริ งหรื อเพือ่ ตรวจสอบเอกสารหรื อพยานหลักฐาน แต่หา้ มมิ
ให้กกั ตัวไว้เกินครึ่ งชัว่ โมง ในกรณี มีเหตุจาเป็ นจะต้องใช้เวลาเกินนั้น เมื่อได้จดแจ้งการกักตัวไว้ในรายงาน

แล้ว ให้กกั ตัวหญิงหรื อเด็กไว้ได้ไม่เกินยีส่ ิบสี่ชวั่ โมง แต่ตอ้ งแจ้งให้อธิบดีกรมตารวจสาหรับในเขต
กรุ งเทพมหานครหรื อผูว้ า่ ราชการจังหวัดสาหรับในเขตจังหวัดอื่นทราบโดยไม่ชกั ช้า
ในกรณี ที่มีเหตุจาเป็ นจะกักตัวหญิงหรื อเด็กไว้เกินยีส่ ิบสี่ชวั่ โมงแต่ไม่เกิดสิบวันก็ได้ แต่ตอ้ งได้รับอนุมตั ิ
จากอธิบดีกรมตารวจหรื อผูว้ า่ ราชการจังหวัดก่อน แล้วแต่กรณี
การกักตัวหญิงหรื อเด็กตามมาตรานี้ ต้องจัดให้หญิงหรื อเด็กนั้นอยูใ่ นสถานที่อนั สมควรซึ่งมิใช่ห้องขังหรื อ
สถานคุมขัง
การจัดให้มีรายงาน การจดแจ้ง และการอนุมตั ิ ให้เป็ นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรี กาหนดโดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา
เมื่อหญิงหรื อเด็กได้เบิกความต่อศาลตามความในมาตรา ๑๒ แล้ว ให้ถือว่าเหตุในการกักตัวหญิงหรื อเด็กนั้น
สิ้นสุดลง
มาตรา ๑๑ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมแก่หญิงหรื อเด็กซึ่งเป็ น
ผูเ้ สียหายจากการกระทาความผิดตามกฎหมายที่ระในมาตรา ๕ ในเรื่ องอาหาร ที่พกั และการส่งกลับไปยัง
ประเทศเดิมหรื อภูมิลาเนาของผูน้ ้ นั
ในการช่วยเหลือตามวรรคหนึ่ง พนักงานเจ้าหน้าที่อาจจัดให้หญิงหรื อเด็กไปรับการดูแลในสถานแรกรับ
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี สถานแรกรับเด็กตามกาหมายว่าด้วยสวัสดิ
ภาพเด็กและเยาวชน หรื อสถานสงเคราะห์อื่นของรัฐหรื อเอกชนก็ได้
ในกรณี ที่เป็ นการสมควร รัฐมนตรี อาจออกระเบียบว่าด้วยการช่วยเหลือตามมาตรานี้โดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษาก็ได้
การส่งผูเ้ สี ยหายซึ่ งมีถิ่นที่อยูใ่ นต่างประเทศ ให้เป็ นไปตามพันธกรณี ทมี่ ีตามสนธิสญ
ั ญากับประเทศคู่สญ
ั ญา
หรื อเป็ นไปตามอนุสญ
ั ญาซึ่งรัฐบาลไทยเป็ นภาคี
มาตรา ๑๒ เมื่อได้ความว่ามีผกู ้ ระทาความผิดตามกฎหมายที่ระในมาตรา ๕ แม้จะยังไม่ได้ตวั ผูต้ อ้ งหา
พนักงานอัยการโดยตนเองหรื อเมื่อได้รับคาร้องขอจากพนักงานสอบสวนจะนาหญิงหรื อเด็กซึ่งเป็ น
ผูเ้ สียหายมายืน่ คาร้องต่อศาล โดยระบุการกระทาทั้งหลายที่อา้ งว่าได้มีการกระทาความผิดและเหตุแห่งความ
จาเป็ นที่จะต้องมีการสืบพยานไว้โดยพลันก็ได้
ในกรณี ที่หญิงหรื อเด็กซึ่งเป็ นผูเ้ สี ยหายจะให้การต่อศาลเอง เมื่อหญิงหรื อเด็กแจ้งแก่พนักงานอัยการแล้ว ให้
พนักงานอัยการยืน่ คาร้องต่อศาลทันที
ให้ศาลสืบพยานทันทีที่ศาลได้รับคาร้องตามวรรคหนึ่งหรื อวรรคสอง ในการนี้หากผูม้ ีส่วนได้เสียในคดีคน
ใด ยืน่ คาร้องต่อศาลแถลงเหตุผลและความจาเป็ นขอถามค้านหรื อตั้งทนายความถามค้านเมื่อเห็นสมควรก็
ให้ศาลมีคาสัง่ อนุญาตได้
คาเบิกความของพยานดังกล่าวให้ศาลอ่านให้พยานฟัง
ถ้าต่อมามีการฟ้องผูต้ อ้ งหาเป็ นจาเลยให้การกระทาความผิดกฎหมายที่ระบุในมาตรา ๕ ก็ให้รับฟั งพยาน
ดังกล่าวในการพิจารณาพิพากษาคดีน้ นั ได้

มาตรา ๑๓ ในกรณี ที่หญิงหรื อเด็กซึ่งเป็ นผูเ้ สียหาย หรื อสามีภรรยา ญาติ หรื อผูม้ ีประโยชน์เกี่ยวข้องกับหญิง
หรื อเด็กนั้น เห็นว่าการกักตัวหญิงหรื อเด็กตามมาตรา ๑๐ หรื อการให้ความช่วยเหลือแก่หญิงหรื อเด็กตาม
มาตรา ๑๑ เป็ นไปโดยมิชอบ หญิงหรื อเด็ก หรื อสามีภรรยา ญาติ หรื อผูม้ ีประโยชน์เกี่ยวข้องนั้นอาจอุทธรณ์
ต่ออธิบดีกรมตารวจ สาหรับในเขตกรุ งเทพมหานครหรื อผูว้ า่ ราชการจังหวัดสาหรับในเขตจังหวัดอื่นได้
ให้ผมู ้ ีอานาจพิจารณาอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง ตรวจสอบข้อเท็จจริ งและพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์โดยเร็ ว แต่ถา้
อธิบดีกรมตารวจหรื อผูว้ า่ ราชการจังหวัดเห็นว่าการกักตัวหญิงหรื อเด็กนั้นถูกต้องแล้ว ให้รายงาน
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทยเพือ่ พิจารณาชี้ขาดต่อไป
ระยะเวลาสาหรับพิจารณาอุทธรณ์หรื อรายงานหรื อระยะเวลาที่ตอ้ งรายงานให้รัฐมนตรี วา่ การ
กระทรวงมหาดไทยพิจารณาชี้ขาด ให้เป็ นไปตามที่รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทยกาหนดโดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๔ ในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ ี ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็ นพนักงานฝ่ ายปกครองหรื อ
ตารวจชั้นผูใ้ หญ่ตามประมวลกฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญา
มาตรา ๑๕ ให้รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ ี และให้มีอานาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพือ่ ปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัติ
นี้
ผูร้ ับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากปั จจุบนั ได้ปรากฏการกระทา
ความผิดโดยการซื้อ ขาย จาหน่าย ชักพา หรื อจัดหาบุคคลไปด้วยวิธีการใด ๆ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ สนอง
ความใคร่ แก่ตนเองหรื อผูอ้ ื่น เพือ่ การอนาจาร หรื อเพือ่ ประโยชน์อย่างอื่นอันมิชอบ ทั้งนี้ ด้วยวิธีการอันเป็ น
การคุกคามและกระทบกระเทือนต่อสวัสดิภาพของบุคคลดังกล่าวและการกระทาดังกล่าวไม่จากัดเฉพาะการ
กระทาต่อหญิงและเด็กหญิงเท่านั้น แต่ปรากฏว่ามีการกระทาในลักษณะทานองเดียวกันต่อเด็กชายด้วย
นอกจากนั้นในส่วนของผูก้ ระทาผิดยังมีพฤติการณ์ที่กระทาในรู ปของการตระเตรี ยมสมคบกันเป็ น
ขบวนการเชื่อมโยงทั้งในประเทศและระหว่างประเทศซึ่งเป็ นพฤติการณ์ที่เป็ นอันตรายต่อสังคมอีกด้วย โดย
ที่พระราชบัญญัติวา่ ด้วยการค้าหญิงและเด็กหญิง พุทธศักราช ๒๔๗๑ ยังมีขอบเขตที่จากัดทั้งในแง่ของฐาน
ความผิด และมาตรการที่กาหนดไว้เพือ่ ป้องกันและปราบปรามการกระทาความผิด อาทิเช่น มาตรการ
เกี่ยวกับการตรวจตราสอดส่องเพือ่ ช่วยเหลือหรื อกักตัวหญิงหรื อเด็กเพือ่ สอบสวนข้อเท็จจริ งที่เป็ น

ประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการกระทาความผิด หรื อมาตรการในการให้ความช่วยเหลือ
สงเคราะห์แก่หญิงและเด็กที่ถูกกระทาก็ยงั ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร กรณี เป็ นการสมควรปรับปรุ ง
มาตรการในการป้องกันปราบปรามและเพิม่ เติมมาตรการในการเยียวยาช่วยเหลือหญิงหรื อเด็กให้มี
ประสิทธิภาพยิง่ ขึ้น ส่ วนบทกาหนดความผิดหลักที่เคยมีแต่เดิมนั้น สมควรนาไปแก้ไขเพิม่ เติมในประมวล
กฎหมายอาญาเพือ่ ความสะดวกในการใช้กฎหมาย จึงจาเป็ นต้องตราพระราชบัญญัติน้ ี

