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เป็นปีที่ ๕๒ ในรัชกาลปัจจุบนั 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ ให ้ประกาศวา่ 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายวา่ดว้ยการคา้หญิงและเด็กหญิง 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหต้ราพระราชบญัญติัขึ้นไวโ้ดยค าแนะน าและยนิยอมของรัฐสภา ดงัต่อไปน้ี 

 
มาตรา ๑ พระราชบญัญตัิน้ีเรียกวา่ “พระราชบญัญติัมาตรการในการป้องกนัและปราบปรามการคา้หญิงและ
เด็ก พ.ศ.๒๕๔๐” 
มาตรา ๒ พระราชบญัญติัน้ีให้ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นตน้ไป 
มาตรา ๓ ใหย้กเลิกพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการคา้หญิงและเด็กหญิง พทุธศกัราช ๒๔๗๑ 
มาตรา ๔ ในพระราชบญัญติัน้ี 
“เด็ก” หมายความวา่ บุคคลผูมี้อายไุม่เกินสิบแปดปีบริบูรณ์ 
“พนกังานเจา้หนา้ที่” หมายความวา่ ขา้ราชการไม่ต ่ากวา่ระดบั ๓ หรือพนกังานฝ่ายปกครอง หรือต ารวจชั้น
ผูใ้หญ่ ซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งใหป้ฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ี 
“รัฐมนตรี” หมายความวา่ รัฐมนตรีผูรั้กษาการตามพระราชบญัญติัน้ี 
มาตรา ๕ ในการกระท าความผดิเก่ียวกบัการคา้หญิงหรือเด็ก ซ้ือ ขาย จ  าหน่าย พามาจาก หรือส่งไปยงัที่ใด 
รับ หน่วงเหน่ียว หรือกกัขงั ซ่ึงหญิงหรือเด็ก หรือจดัใหห้ญิงหรือเด็กกระท าการ หรือยอมรับการกระท าใด 
เพือ่สนองความใคร่ของผูอ่ื้น เพือ่การอนาจาร หรือเพือ่แสวงหาประโยชน์อนัมิควรไดโ้ดยชอบส าหรับ
ตนเองหรือผูอ่ื้น ไม่วา่หญิงหรือเด็กนั้นจะยนิยอมหรือไม่ก็ตาม อนัเป็นความผดิตามประมวลกฎหมายอาญา 
กฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการคา้ประเวณี กฎหมายวา่ดว้ยสวสัดิภาพเด็กและเยาวชน หรือ



พระราชบญัญติัน้ี ใหพ้นกังานเจา้หนา้ที่มีอ  านาจด าเนินการตามพระราชบญัญติัน้ี 
มาตรา ๖ ผูใ้ดตระเตรียมเพือ่กระท าความผดิตามกฎหมายที่ระบุในมาตรา ๕ ตอ้งระวางโทษเช่นเดียวกบั
พยายามกระท าความผดินั้น ๆ 
มาตรา ๗ ผูใ้ดสมคบกนัตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพือ่กระท าความผดิตามกฎหมายที่ระบุในมาตรา ๕ ตอ้งระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินหา้ปี หรือปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาทหรือทั้งจ  าทั้งปรับ 
ถา้ผูก้ระท าความผดิตามวรรคหน่ึงคนหน่ึงคนใดไดล้งมือกระท าความผดิตามที่ไดส้มคบกนัไปแลว้ ผูร่้วม
สมคบดว้ยกนัทุกคนตอ้งระวางโทษตามที่ไดบ้ญัญติัไว ้ส าหรับความผดินั้นอีกกระทงหน่ึงดว้ย 
ในกรณีที่ความผดิไดก้ระท าถึงขั้นลงมือกระท าความผดิ แต่เน่ืองจากการเขา้ขดัขวางของผูส้มคบที่กระท า
การขดัขวางนั้น คงรับโทษตามที่ก  าหนดไวใ้นวรรคหน่ึงเท่านั้น 
ถา้ผูก้ระท าความผดิตามวรรคหน่ึงกลบัใจใหค้วามจริงแห่งการสมคบต่อพนกังานเจา้หนา้ที่ ก่อนที่จะมีการ
กระท าความผดิตามทีไ่ดส้มคบกนั ศาลจะลงโทษนอ้ยกวา่ที่กฎหมายก าหนดไวห้รือศาลจะไม่ลงโทษเลยก็
ได ้
มาตรา ๘ ใหพ้นกังานเจา้หนา้ที่ตรวจตราสอดส่องดูแลตามท่าอากาศยาน ท่าเรือ สถานีรถไฟ สถานีขนส่ง 
สถานบริการ โรงงาน และสาธารณสถานต่าง ๆ เพือ่มิใหเ้กิดการกระท าความผดิตามกฎหมายที่ระบุใน
มาตรา ๕ 
ในการปฏิบติัหนา้ที่ตามวรรคหน่ึง พนกังานเจา้หนา้ที่อาจขอใหบุ้คคลใดช่วยเหลือได ้ทั้งน้ี ตามระเบียบที่
รัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
มาตรา ๙ เพือ่ป้องกนัและปราบปรามการกระท าความผดิตามกฎหมายที่ระบุไวใ้นมาตรา ๕ ใหพ้นกังาน
เจา้หนา้ที่มีอ  านาจดงัต่อไปน้ี 
(๑) มีหนงัสือเรียกใหบุ้คคลใดมาใหถ้อ้ยค  า หรือใหส่้งเอกสารหรือพยานหลกัฐาน 
(๒) ตรวจตวัหญิงหรือเด็กที่มีเหตุอนัควรเช่ือไดว้่าเป็นผูเ้สียหายจากการกระท าความผดิตามกฎหมายที่ระบุ
ในมาตรา ๕ แต่ถา้ผูเ้สียหายเป็นหญิงหรือเด็กหญิงจะตอ้งใหห้ญิงอ่ืนเป็นผูต้รวจ 
(๓) ตรวจคน้สถานที่หรือยานพาหนะใด ๆ แต่การตรวจคน้สถานที่ใหก้ระท าในเวลาระหวา่งพระอาทิตยข์ึ้น
ถึงพระอาทิตยต์ก ในกรณีที่มีเหตุอนัควรเช่ือวา่หากไม่ด าเนินการทนัทีหญิงหรือเด็กนั้น อาจถูกใชก้ าลงั
ประทุษร้าย หรือผูก้ระท าผดิจะท าการโยกยา้ยหรือซ่อนเร้นหญิงหรือเด็กนั้นเสียก่อน พนกังานเจา้หนา้ที่จะ
ท าการตรวจคน้สถานที่ในเวลากลางคืนกไ็ด ้แต่ตอ้งไดรั้บอนุญาตจากอธิบดีกรมต ารวจหรือผูท้ี่อธิบดีกรม
ต ารวจมอบหมายส าหรับในเขตกรุงเทพมหานครหรือผูว้า่ราชการจงัหวดัหรือผูท้ี่ผูว้า่ราชการจงัหวดั
มอบหมายส าหรับในเขตจงัหวดัอ่ืน 
มาตรา ๑๐ เพือ่ประโยชน์ในการป้องกนัและปราบปรามการกระท าความผดิตามกฎหมายที่ระบุในมาตรา ๕ 
หรือเพอืช่วยเหลือหญิงหรือเด็กซ่ึงอาจจะเป็นผูเ้สียหายจากการกระท าความผดิดงักล่าว พนกังานเจา้หนา้ที่มี
อ  านาจกกัตวัหญิงหรือเด็กเพือ่ใหช้ี้แจงขอ้เทจ็จริงหรือเพือ่ตรวจสอบเอกสารหรือพยานหลกัฐาน แต่หา้มมิ
ใหก้กัตวัไวเ้กินคร่ึงชัว่โมง ในกรณีมีเหตุจ าเป็นจะตอ้งใชเ้วลาเกินนั้น เม่ือไดจ้ดแจง้การกกัตวัไวใ้นรายงาน



แลว้ ใหก้กัตวัหญิงหรือเด็กไวไ้ดไ้ม่เกินยีสิ่บส่ีชัว่โมง แต่ตอ้งแจง้ใหอ้ธิบดีกรมต ารวจส าหรับในเขต
กรุงเทพมหานครหรือผูว้า่ราชการจงัหวดัส าหรับในเขตจงัหวดัอ่ืนทราบโดยไม่ชกัชา้ 
ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นจะกกัตวัหญิงหรือเด็กไวเ้กินยีสิ่บส่ีชัว่โมงแต่ไม่เกิดสิบวนัก็ได ้แต่ตอ้งไดรั้บอนุมติั
จากอธิบดีกรมต ารวจหรือผูว้า่ราชการจงัหวดัก่อน แลว้แต่กรณี 
การกกัตวัหญิงหรือเด็กตามมาตราน้ี ตอ้งจดัใหห้ญิงหรือเด็กนั้นอยูใ่นสถานที่อนัสมควรซ่ึงมิใช่ห้องขงัหรือ
สถานคุมขงั 
การจดัใหมี้รายงาน การจดแจง้ และการอนุมติั ใหเ้ป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา 
เม่ือหญิงหรือเด็กไดเ้บิกความต่อศาลตามความในมาตรา ๑๒ แลว้ ใหถื้อวา่เหตุในการกกัตวัหญิงหรือเด็กนั้น
ส้ินสุดลง 
มาตรา ๑๑ ใหพ้นกังานเจา้หนา้ที่พิจารณาใหค้วามช่วยเหลือตามความเหมาะสมแก่หญิงหรือเด็กซ่ึงเป็น
ผูเ้สียหายจากการกระท าความผดิตามกฎหมายที่ระในมาตรา ๕ ในเร่ืองอาหาร ที่พกั และการส่งกลบัไปยงั
ประเทศเดิมหรือภูมิล าเนาของผูน้ั้น 
ในการช่วยเหลือตามวรรคหน่ึง พนกังานเจา้หนา้ที่อาจจดัใหห้ญิงหรือเด็กไปรับการดูแลในสถานแรกรับ
ตามกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการคา้ประเวณี สถานแรกรับเด็กตามก าหมายวา่ดว้ยสวสัดิ
ภาพเด็กและเยาวชน หรือสถานสงเคราะห์อ่ืนของรัฐหรือเอกชนก็ได ้
ในกรณีที่เป็นการสมควร รัฐมนตรีอาจออกระเบียบวา่ดว้ยการช่วยเหลือตามมาตราน้ีโดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษาก็ได ้
การส่งผูเ้สียหายซ่ึงมีถ่ินที่อยูใ่นต่างประเทศ ใหเ้ป็นไปตามพนัธกรณีทีมี่ตามสนธิสญัญากบัประเทศคู่สญัญา
หรือเป็นไปตามอนุสญัญาซ่ึงรัฐบาลไทยเป็นภาคี 
มาตรา ๑๒ เม่ือไดค้วามวา่มีผูก้ระท าความผดิตามกฎหมายที่ระในมาตรา ๕ แมจ้ะยงัไม่ไดต้วัผูต้อ้งหา 
พนกังานอยัการโดยตนเองหรือเม่ือไดรั้บค าร้องขอจากพนกังานสอบสวนจะน าหญิงหรือเด็กซ่ึงเป็น
ผูเ้สียหายมายืน่ค  าร้องต่อศาล โดยระบุการกระท าทั้งหลายที่อา้งวา่ไดมี้การกระท าความผดิและเหตุแห่งความ
จ าเป็นที่จะตอ้งมีการสืบพยานไวโ้ดยพลนัก็ได ้
ในกรณีที่หญิงหรือเด็กซ่ึงเป็นผูเ้สียหายจะใหก้ารต่อศาลเอง เม่ือหญิงหรือเด็กแจง้แก่พนกังานอยัการแลว้ ให้
พนกังานอยัการยืน่ค  าร้องต่อศาลทนัท ี
ใหศ้าลสืบพยานทนัทีที่ศาลไดรั้บค าร้องตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง ในการน้ีหากผูมี้ส่วนไดเ้สียในคดีคน
ใด ยืน่ค  าร้องต่อศาลแถลงเหตุผลและความจ าเป็นขอถามคา้นหรือตั้งทนายความถามคา้นเม่ือเห็นสมควรก็
ใหศ้าลมีค  าสัง่อนุญาตได ้
ค าเบิกความของพยานดงักล่าวใหศ้าลอ่านใหพ้ยานฟัง 
ถา้ต่อมามีการฟ้องผูต้อ้งหาเป็นจ าเลยใหก้ารกระท าความผดิกฎหมายที่ระบุในมาตรา ๕ ก็ใหรั้บฟังพยาน
ดงักล่าวในการพจิารณาพพิากษาคดีนั้นได ้



มาตรา ๑๓ ในกรณีที่หญิงหรือเด็กซ่ึงเป็นผูเ้สียหาย หรือสามีภรรยา ญาติ หรือผูมี้ประโยชน์เก่ียวขอ้งกบัหญิง
หรือเด็กนั้น เห็นวา่การกกัตวัหญิงหรือเด็กตามมาตรา ๑๐ หรือการใหค้วามช่วยเหลือแก่หญิงหรือเด็กตาม
มาตรา ๑๑ เป็นไปโดยมิชอบ หญิงหรือเด็ก หรือสามีภรรยา ญาติ หรือผูมี้ประโยชน์เก่ียวขอ้งนั้นอาจอุทธรณ์
ต่ออธิบดีกรมต ารวจ ส าหรับในเขตกรุงเทพมหานครหรือผูว้า่ราชการจงัหวดัส าหรับในเขตจงัหวดัอ่ืนได ้
ใหผู้มี้อ  านาจพจิารณาอุทธรณ์ตามวรรคหน่ึง ตรวจสอบขอ้เทจ็จริงและพจิารณาวนิิจฉยัอุทธรณ์โดยเร็ว แต่ถา้
อธิบดีกรมต ารวจหรือผูว้า่ราชการจงัหวดัเห็นวา่การกกัตวัหญิงหรือเด็กนั้นถูกตอ้งแลว้ ใหร้ายงาน
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยเพือ่พจิารณาช้ีขาดต่อไป 
ระยะเวลาส าหรับพจิารณาอุทธรณ์หรือรายงานหรือระยะเวลาที่ตอ้งรายงานใหรั้ฐมนตรีวา่การ
กระทรวงมหาดไทยพจิารณาช้ีขาด ใหเ้ป็นไปตามที่รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยก าหนดโดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา 
มาตรา ๑๔ ในการปฏิบติัหนา้ที่ตามพระราชบญัญติัน้ี ใหพ้นกังานเจา้หนา้ที่เป็นพนกังานฝ่ายปกครองหรือ
ต ารวจชั้นผูใ้หญ่ตามประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความอาญา 
มาตรา ๑๕ ใหรั้ฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีวา่การกระทรวงแรงงานและสวสัดิการสงัคม
รักษาการตามพระราชบญัญติัน้ี และใหมี้อ านาจแต่งตั้งพนกังานเจา้หนา้ที่เพือ่ปฏิบติัการตามพระราชบญัญติั
น้ี 

ผูรั้บสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ชวลิต ยงใจยทุธ 

นายกรัฐมนตรี 

 

หมายเหตุุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบัน้ี คือ เน่ืองจากปัจจุบนัไดป้รากฏการกระท า
ความผดิโดยการซ้ือ ขาย จ  าหน่าย ชกัพา หรือจดัหาบุคคลไปดว้ยวธีิการใด ๆ โดยมีวตัถุประสงคเ์พือ่สนอง
ความใคร่แก่ตนเองหรือผูอ่ื้น เพือ่การอนาจาร หรือเพือ่ประโยชน์อยา่งอ่ืนอนัมิชอบ ทั้งน้ี ดว้ยวธีิการอนัเป็น
การคุกคามและกระทบกระเทือนต่อสวสัดิภาพของบุคคลดงักล่าวและการกระท าดงักล่าวไม่จ ากดัเฉพาะการ
กระท าต่อหญิงและเด็กหญิงเท่านั้น แต่ปรากฏวา่มีการกระท าในลกัษณะท านองเดียวกนัต่อเด็กชายดว้ย 
นอกจากนั้นในส่วนของผูก้ระท าผดิยงัมีพฤติการณ์ที่กระท าในรูปของการตระเตรียมสมคบกนัเป็น
ขบวนการเช่ือมโยงทั้งในประเทศและระหวา่งประเทศซ่ึงเป็นพฤติการณ์ที่เป็นอนัตรายต่อสงัคมอีกดว้ย โดย
ที่พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการคา้หญิงและเด็กหญิง พทุธศกัราช ๒๔๗๑ ยงัมีขอบเขตที่จ  ากดัทั้งในแง่ของฐาน
ความผดิ และมาตรการที่ก  าหนดไวเ้พือ่ป้องกนัและปราบปรามการกระท าความผดิ อาทิเช่น มาตรการ
เก่ียวกบัการตรวจตราสอดส่องเพือ่ช่วยเหลือหรือกกัตวัหญิงหรือเด็กเพือ่สอบสวนขอ้เทจ็จริงที่เป็น



ประโยชน์ในการป้องกนัและปราบปรามการกระท าความผดิ หรือมาตรการในการใหค้วามช่วยเหลือ
สงเคราะห์แก่หญิงและเด็กที่ถูกกระท าก็ยงัไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร กรณีเป็นการสมควรปรับปรุง
มาตรการในการป้องกนัปราบปรามและเพิม่เติมมาตรการในการเยยีวยาช่วยเหลือหญิงหรือเด็กใหมี้
ประสิทธิภาพยิง่ขึ้น ส่วนบทก าหนดความผดิหลกัที่เคยมีแต่เดิมนั้น สมควรน าไปแกไ้ขเพิม่เติมในประมวล
กฎหมายอาญาเพือ่ความสะดวกในการใชก้ฎหมาย จึงจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัน้ี 

 


