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พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลา ฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการปรามการคาประเวณี 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญตัิข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี ้
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตนิีเ้รียกวา “พระราชบัญญตัิปองกันและปราบปราม

การคาประเวณี พ.ศ. ๒๕๓๙” 
 
มาตรา ๒

๑

  พระราชบัญญตันิี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหกสิบวันนบัแตวัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิกพระราชบัญญตัิปรามการคาประเวณี พ.ศ. ๒๕๐๓ 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญตัินี ้
“การคาประเวณี” หมายความวา การยอมรับการกระทําชําเราหรือการยอมรับ

การกระทําอ่ืนใด หรือการกระทําอ่ืนใดเพือ่สําเร็จความใครในทางกามารมณของผูอ่ืน อันเปนการ

สําสอนเพื่อสินจางหรือประโยชนอ่ืนใด ทัง้นี้ ไมวาผูยอมรับการกระทําและผูกระทาํจะเปนบุคคล

เพศเดียวกันหรือคนละเพศ 
“สถานการคาประเวณี” หมายความวา สถานที่ที่จดัไวเพ่ือการคาประเวณีหรือ

ยอมใหมีการคาประเวณี และใหหมายความรวมถึงสถานที่ที่ใชในการติดตอหรือจัดหาบุคคลอื่น

เพ่ือกระทําการคาประเวณีดวย 

                                                 
๑
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“สถานแรกรับ” หมายความวา สถานที่ที่ทางราชการจดัใหมีข้ึน หรือสถานที่ที่

มูลนิธิ สมาคม หรือสถาบนัอื่นจดัตั้งข้ึนตามพระราชบญัญัตนิี้ เพ่ือรับผูรับการคุมครองและพัฒนา

อาชีพไวเปนการชั่วคราวเพื่อพิจารณาวิธกีารคุมครองและพัฒนาอาชีพใหเหมาะสมสําหรับแตละ

บุคคล 
“สถานคุมครองและพัฒนาอาชีพ” หมายความวา สถานที่ที่ทางราชการจัดใหมี

ข้ึน หรือสถานที่ที่มูลนิธิ สมาคม หรือสถาบันอื่นจัดตั้งข้ึนเพื่อคุมครองสวัสดิภาพและพัฒนาอาชีพ

แกผูรับการคุมครองและพัฒนาอาชีพตามพระราชบัญญัตินี ้
“การคุมครองและพัฒนาอาชีพ” หมายความวา การอบรมฟนฟูจิตใจ การ

บําบัดรักษาโรค การฝกอบรมและพัฒนาอาชีพ ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต 
“กรรมการ”  หมายความวา กรรมการคุมครองและพัฒนาอาชีพ หรือกรรมการ

คุมครองและพัฒนาอาชีพประจําจังหวัด แลวแตกรณ ี
“พนักงานเจาหนาที”่ หมายความวา ผูซึง่รัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบตัิการตาม

พระราชบัญญตัินี ้
“อธิบด”ี หมายความวา อธบิดีกรมประชาสงเคราะห 
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตนิี ้
 
มาตรา ๕  ผูใดเขาตดิตอ ชักชวน แนะนําตัว ตดิตาม หรือรบเราบุคคลตามถนน

หรือสาธารณสถาน หรือกระทําการดังกลาวในที่อ่ืนใด เพ่ือการคาประเวณีอันเปนการเปดเผยและ

นาอับอายหรือเปนที่เดือนรอนรําคาญแกสาธารณชน ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 
 
มาตรา ๖  ผูใดเขาไปมั่วสุมในสถานการคาประเวณีเพ่ือประโยชนในการคา

ประเวณีของตนเองหรือผูอ่ืน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 

หรือทั้งจําทั้งปรับ 
ถาการกระทําความผดิตามวรรคหนึ่งไดกระทําเพราะถกูบังคับ หรือตกอยูภายใต

อํานาจซึ่งไมสามารถจะหลีกเล่ียงหรือขัดขืนได ผูกระทําไมมีความผิด 
 
มาตรา ๗  ผูใดโฆษณาหรือรับโฆษณา ชักชวน หรือแนะนําดวยเอกสาร ส่ิงพิมพ 

หรือกระทําใหแพรหลายดวยวิธีใดไปยังสาธารณะในลักษณะที่เห็นไดวาเปนการเรียกรองหรือการ

ติดตอเพ่ือการคาประเวณีของตนเองหรือผูอ่ืน ตองระวางโทษจาํคุกตัง้แตหกเดือนถึงสองป หรือ

ปรับตั้งแตหนึง่หมื่นบาทถึงส่ีหม่ืนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๘  ผูใดกระทําชําเราหรือกระทําอ่ืนใดเพื่อสําเร็จความใครของตนเองหรือ

ผูอ่ืนแกบุคคลอายุกวาสิบหาปแตยังไมเกินสิบแปดปในสถานการคาประเวณี โดยบุคคลนั้นจะ

ยินยอมหรือไมก็ตาม ตองระวางโทษจาํคกุตั้งแตหนึ่งปถึงสามป และปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึง

หกหมื่นบาท 
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ถาการกระทําความผดิตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําแกเด็กอายุไมเกินสิบหาป 

ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสองปถึงหกปและปรับตั้งแตส่ีหมื่นบาทถงึหนึ่งแสนสองหมื่นบาท 
 ถาการกระทําตามวรรคหนึ่งเปนการกระทาํตอคูสมรสของตน โดยมิใชเพ่ือสําเร็จ

ความใครของผูอ่ืน ผูกระทําไมมีความผิด  

 
มาตรา ๙  ผูใดเปนธุระจัดหา ลอไป หรือชักพาไปซึ่งบุคคลใดเพื่อใหบุคคลนั้น

กระทําการคาประเวณีแมบคุคลนั้นจะยินยอมก็ตาม และไมวาการกระทําตาง ๆ อันประกอบเปน

ความผดินัน้จะไดกระทาํภายในหรือนอกราชอาณาจักร ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป

และปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 
ถาการกระทําความผดิตามวรรคหนึ่ง เปนการกระทําแกบุคคลอายุกวาสิบหาปแต

ยังไมเกินสิบแปดป ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงสิบหาป และปรบัตั้งแตหนึ่งแสน

บาทถึงสามแสนบาท 
ถาการกระทําความผดิตามวรรคหนึ่ง เปนการกระทําแกเด็กอายุยังไมเกินสิบหาป

ผูกระทําตองระวางโทษจาํคกุตั้งแตสิบปถึงยี่สิบปและปรับตั้งแตสองแสนบาทถึงส่ีแสนบาท 
ถาการกระทําความผดิตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง หรือวรรคสาม เปนการกระทํา

โดยใชอุบายหลอกลวง ขูเข็ญ ใชกําลังประทุษราย ใชอํานาจครอบงําผดิคลองธรรม หรือใชวิธี

ขมขืนใจดวยประการใด ๆ ผูกระทําตองระวางโทษหนักกวาที่บัญญัตไิวในวรรคหนึ่ง วรรคสอง 

หรือวรรคสาม หนึ่งในสาม แลวแตกรณ ี
ผูใดเพื่อใหมกีารกระทําการคาประเวณี รับตัวบุคคลซึ่งตนรูอยูวามีผูจัดหา ลอไป 

หรือชักพาไปตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง วรรคสาม หรือวรรคสี่ หรือสนับสนุนในการกระทํา

ความผดิดังกลาว ตองระวางโทษตามที่บญัญัตไิวในวรรคหนึ่ง วรรคสอง วรรคสาม หรือวรรคสี่ 

แลวแตกรณ ี
 
มาตรา ๑๐  ผูใดเปนบดิา มารดา หรือผูปกครองของบุคคลซึ่งมีอายุยังไมเกินสิบ

แปดปรูวามีการกระทําความผิดตามมาตรา ๙ วรรคสอง วรรคสาม หรือวรรคสี่ ตอผูอยูในความ

ปกครองของตน และมีสวนรวมรูเห็นเปนใจใหมีการกระทําความผิดนั้น ตองระวางโทษจําคุก

ตั้งแตส่ีปถึงยีสิ่บปและปรบัตั้งแตแปดหมืน่บาทถึงส่ีแสนบาท 
 
มาตรา ๑๑  ผูใดเปนเจาของกิจการการคาประเวณี ผูดแูล หรือผูจัดการกิจการ

การคาประเวณีหรือสถานการคาประเวณี หรือเปนผูควบคุมผูกระทาํการคาประเวณีในสถานการ

คาประเวณี ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามปถึงสิบหาปและปรับตั้งแตหกหมื่นบาทถึงสามแสน

บาท 
ถากิจการหรือสถานการคาประเวณีตามวรรคหนึ่งมีบุคคลซึ่งมีอายุกวาสิบหาป 

แตยังไมเกินสบิแปดปทําการคาประเวณีอยูดวย ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงสิบหาป

และปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึงสามแสนบาท 
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ถากิจการหรือสถานการคาประเวณีตามวรรคหนึ่งมีเด็กอายุยังไมเกินสิบหาปทาํ

การคาประเวณีอยูดวย ผูกระทําตองระวางโทษจาํคุกตัง้แตสิบปถึงยีสิ่บปและปรบัตั้งแตสองแสน

บาทถึงส่ีแสนบาท  
  

มาตรา ๑๒  ผูใดหนวงเหนี่ยว กักขัง กระทําดวยประการใดใหผูอ่ืนปราศจาก

เสรีภาพในรางกายหรือทํารายรางกาย หรือขูเข็ญดวยประการใด ๆ วาจะใชกําลังประทุษรายผูอ่ืน

เพ่ือขมขืนใจใหผูอ่ืนนัน้กระทําการคาประเวณี ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสิบปถึงยี่สิบป และ

ปรับตั้งแตสองแสนบาทถึงส่ีแสนบาท 
ถาการกระทําความผดิตามวรรคหนึ่งเปนเหตุใหผูถูกกระทํา 
(๑) ไดรับอนัตรายสาหัส ผูกระทําตองระวางโทษจาํคุกตลอดชีวิต 
(๒) ถึงแกความตาย ผูกระทําตองระวางโทษประหารชีวิต หรือจําคุกตลอดชีวิต 
ผูใดสนับสนุนในการกระทําความผดิตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ตองระวางโทษ

ตามทีบ่ัญญตัไิวในวรรคหนึง่ หรือวรรคสอง แลวแตกรณี 
ถาผูกระทําความผิดหรือผูสนับสนนุการกระทําความผดิตามวรรคหนึ่ง เปน

พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ หรือพนักงานเจาหนาที่ หรือเจาหนาที่ในสถานแรกรับหรือ

สถานคุมครองและพัฒนาอาชีพตามพระราชบัญญัตนิี้ ผูกระทําตองระวางโทษจาํคุกตั้งแตสิบหาป

ถึงยี่สิบปและปรับตั้งแตสามแสนบาทถึงส่ีแสนบาท 
 
มาตรา ๑๓  ถาบดิา มารดา หรือผูปกครองของผูกระทําความผดิตามมาตรา ๕ 

มาตรา ๖ หรือมาตรา ๗ มสีวนรวมรูเห็นเปนใจใหบุคคลผูอยูในความปกครอง กระทําการ

คาประเวณี เม่ือคณะกรรมการคุมครองและพัฒนาอาชีพมีคําขอ ใหพนกังานอัยการยืน่คํารองตอ

ศาลใหถอนอํานาจปกครองของบิดามารดา หรือผูปกครองของผูนั้นเสีย และแตงตั้งผูปกครอง

แทนบดิา มารดา หรือผูปกครองนั้น 
ในกรณีที่ศาลจะตั้งผูปกครองตามวรรคหนึ่ง และศาลเห็นวาไมมผีูเหมาะสมที่จะ

ปกครองผูกระทําความผิด ศาลจะตั้งผูอํานวยการสถานแรกรับหรือผูอํานวยการสถานคุมครอง 

และพัฒนาอาชีพที่ผูกระทําความผดินัน้อยูในเขตอํานาจเปนผูปกครองของผูกระทําความผิดกไ็ด 
ใหนําบทบญัญัติในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยเก่ียวกับการตั้งผูปกครอง

มาใชบังคบักบัการตั้งผูปกครองตามมาตรานี้ดวยโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๑๔  ใหมีคณะกรรมการคุมครองและพัฒนาอาชีพ เรียกโดยยอวา 

ก.ค.อ. ประกอบดวยปลดักระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เปนประธานกรรมการ อธบิดี

กรมประชาสงเคราะห อธบิดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมการจัดหางาน อธิบดีกรมการพัฒนา

ชุมชน อธิบดกีรมการศึกษานอกโรงเรียน อธิบดีกรมควบคุมโรคตดิตอ อธิบดีกรมตํารวจ อธิบดี

กรมพัฒนาฝมือแรงงาน อธิบดีกรมสามญัศึกษา อธิบดีกรมอาชีวศกึษา เลขาธิการคณะกรรมการ

การประถมศึกษาแหงชาติ เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมและประสานงานเยาวชนแหงชาต ิหรือ
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รองอธิบดีหรือรองเลขาธิการซึ่งอธิบดีหรือเลขาธิการดังกลาวขางตนมอบหมาย ผูแทนศาลเยาวชน

และครอบครวักลาง ผูแทนคณะกรรมการสงเสริมและประสานงานสตรีแหงชาติ และผูทรงคุณวุฒิ

ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งไมเกินเจ็ดคน เปนกรรมการ ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการคุมครอง

และพัฒนาอาชีพ เปนกรรมการและเลขานุการ และใหประธานกรรมการแตงตั้งผูชวยเลขานุการ

ไดไมเกินสองคน 
กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งตามวรรคหนึ่งตองเปนผูมคีวามรูและ

ประสบการณเก่ียวกับการปองกันและแกไขปญหาการคาประเวณี และอยางนอยหาคนใหแตงตั้ง

จากผูทรงคุณวุฒิซึ่งดาํเนินงานในองคกรเอกชนที่เก่ียวของในดานการปองกันและแกไขปญหาการ

คาประเวณ ี
 
มาตรา ๑๕  ให ก.ค.อ. มีอํานาจหนาที ่ดงัตอไปนี ้
(๑) กําหนดนโยบายการคุมครองและพัฒนาอาชีพ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของผูคาประเวณี 
(๒) ประสานแผนงาน โครงการ ระบบงาน และกําหนดแนวทางปฏิบตัิรวมกัน

กับสวนราชการและภาคเอกชนที่เก่ียวของในการปองกันและปราบปรามการคาประเวณี 
(๓) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรเีก่ียวกับการปรับปรุง

การปฏิบัติราชการหรือแผนงานของสวนราชการที่เก่ียวของในเรื่องที่เก่ียวกับการปองกันและ

ปราบปรามการคาประเวณ ี
(๔) เสนอแนะรัฐมนตรีเก่ียวกับการแตงตัง้พนักงานเจาหนาที่ และการจัดตั้ง

สถานแรกรับหรือสถานคุมครองและพัฒนาอาชีพของทางราชการ 
(๕) เสนอแนะรัฐมนตรีเก่ียวกับการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนนุการ

ดําเนนิการคุมครองและพัฒนาอาชีพ 
(๖) เสนอแนะรัฐมนตรีเก่ียวกับการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขใน

การปฏิบัตติามมาตรา ๒๖ 
(๗) เสนอแนะรัฐมนตรีเก่ียวกับการวางระเบียบ ขอบังคับ หรือคาํส่ังเกี่ยวกับ

การดําเนินงานของสถานแรกรับและสถานคุมครองและพัฒนาอาชีพ 
(๘) วางระเบยีบเกี่ยวกับการรับตัวและดแูลผูถูกควบคมุตามมาตรา ๓๒ 
(๙) วางระเบยีบเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการสงตัวบคุคลไปยังสถานแรกรับ

และสถานคุมครองและพัฒนาอาชีพ ตลอดจนการกําหนดระยะเวลาในการรับการคุมครอง และ

พัฒนาอาชีพในสถานคุมครองและพัฒนาอาชีพ 
(๑๐) ดําเนินการอื่นในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้
 
มาตรา ๑๖  ใหมีคณะกรรมการคุมครองและพัฒนาอาชีพประจําจังหวดั เรียก

โดยยอวา ก.ค.อ. จังหวัด ประกอบดวยผูวาราชการจังหวัดหรือรองผูวาราชการจังหวัดซึ่งผูวา
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ราชการจังหวัดมอบหมาย เปนประธานกรรมการ ปลัดจังหวัดหรือผูแทน จดัหางานจังหวัดหรือ

ผูแทน หัวหนาตาํรวจจังหวัดหรือผูแทน พัฒนาการจังหวัดหรือผูแทน ศึกษาธิการจังหวัดหรือ

ผูแทน สามัญศึกษาจังหวัดหรือผูแทน ผูอํานวยการการประถมศึกษาจังหวัดหรือผูแทน 

ผูอํานวยการศนูยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดหรือผูแทน สาธารณสุขจังหวัดหรือผูแทน แรงงาน

และสวัสดิการสังคมจังหวัดหรือผูแทน อัยการจังหวัดหรือผูแทน และผูทรงคุณวุฒิซึง่ผูวาราชการ

จังหวัดแตงตั้งไมเกินเจ็ดคน เปนกรรมการ และใหประชาสงเคราะหจงัหวัดเปนกรรมการและ

เลขานุการ 
กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งตามวรรคหนึ่งตองเปนผูมี

ความรูและประสบการณเก่ียววกับการปองกันและแกไขปญหาการคาประเวณี และอยางนอยหา

คนใหแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิซึ่งดาํเนินงานในองคกรเอกชนที่เก่ียวของในดานการปองกันและ

แกไขปญหาการคาประเวณ ี
 
มาตรา ๑๗  ให ก.ค.อ. จังหวัดมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี ้
(๑) เปนศูนยกลางในการประสานงานระหวางภาครัฐบาลและภาคเอกชน ทั้งใน

ดานขอมูล ทรัพยากร และการปฏิบัติงานในการปองกันและปราบปรามการคาประเวณีของจังหวัด 
(๒) สงเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานในการปองกันและปราบปรามการ

คาประเวณีทั้งของภาครัฐบาลและภาคเอกชนในพื้นที่ของจังหวัด 
(๓) พิจารณาเสนอแนะตอ ก.ค.อ. เพ่ือแกไขปรับปรุง หรือวางระเบียบ 

ขอบังคับ และคําส่ังที่เก่ียวของในการปองกันและปราบปรามการคาประเวณีของจังหวัด 
(๔) ปฏิบตัิการอื่นใดตามที ่ก.ค.อ. มอบหมาย 
 
มาตรา ๑๘  กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตาํแหนงคราวละสามป กรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิซึง่พนจากตาํแหนงอาจไดรับการแตงตั้งอีกไดแตไมเกินสองวาระติดตอกัน 
 
มาตรา ๑๙  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๑๘ กรรมการ

ผูทรงคุณวุฒพินจากตําแหนงเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) รัฐมนตรีหรือผูวาราชการจังหวัดซึ่งมอํีานาจแตงตั้ง แลวแตกรณี ใหออก 
(๔) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ หรือ 
(๕) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีสุ่ดใหจาํคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ

ความผดิที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
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มาตรา ๒๐  ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตาํแหนงกอนวาระและมีการ

แตงตั้งผูอ่ืนเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทน ใหผูซึ่งไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทน อยูใน

ตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งตนแทน 
 

ในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นในระหวางที่กรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิซึง่แตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูในตาํแหนง ใหผูซึ่งไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิเพิ่มข้ึนอยูในตาํแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับ

แตงตั้งไวแลว 
 
มาตรา ๒๑  ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิดาํรงตําแหนงครบวาระแลว แตยัง

มิไดมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิข้ึนใหม ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตาม

วาระปฏิบตัิหนาที่ไปพลางกอนจนกวาจะมกีารแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิข้ึนใหม 
 
มาตรา ๒๒  การประชุมของ ก.ค.อ. หรือ ก.ค.อ. จังหวัด ตองมีกรรมการมา

ประชุมไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม ถาประธาน

กรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการ

คนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่ง

ในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียง

หนึ่งเปนเสียงชี้ขาด กรรมการผูใดมีสวนไดเสียเปนการสวนตัวในเรื่องใดกรรมการผูนั้นไมมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น 
 
มาตรา ๒๓  ก.ค.อ. หรือ ก.ค.อ. จังหวัด จะแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อ

พิจารณาหรือปฏิบัติการอยางใดอยางหนึง่ตามที่ ก.ค.อ. หรือ ก.ค.อ.จังหวัดมอบหมายก็ได และ
ใหนํามาตรา ๒๒ มาใชบังคบักับการประชุมของคณะอนกุรรมการดวยโดยอนโุลม 

 
มาตรา ๒๔  ในการปฏิบตัิหนาทีต่ามพระราชบัญญัตนิี้ ให ก.ค.อ. หรือ ก.ค.อ. 

จังหวัด หรือคณะอนุกรรมการที่ ก.ค.อ. หรือ ก.ค.อ. จังหวัดมอบหมายมีอํานาจออกคําส่ังเปน
หนังสือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคําหรือใหสงเอกสารหรือวัตถุใด ๆ มาเพื่อประกอบการพิจารณา

ไดตามความจาํเปน 
 
มาตรา ๒๕  ใหจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการคุมครองและพัฒนาอาชีพข้ึนใน

กรมประชาสงเคราะห กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสงัคม และใหสํานักงานคณะกรรมการ

คุมครองและพัฒนาอาชีพมอํีานาจหนาที ่ดังตอไปนี ้
(๑) รับผิดชอบในงานธุรการของ ก.ค.อ. 
(๒) ประสานงานและรวมมอืกับสวนราชการ หนวยงานของรัฐ และเอกชนที่
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 เก่ียวของในการดําเนินงานเกี่ยวกับการคุมครอง การพัฒนาอาชีพ และการปองกันและปราบปราม

การคาประเวณี  
 
 

(๓) จัดใหมีการฝกอบรมและพัฒนาอาชีพ 
(๔) สงเสริมอาชีพและจัดหางานใหแกผูซึ่งไดรับการฝกอบรมและพฒันาอาชีพ

ตาม (๓) 
(๕) รวบรวมผลการวิเคราะห วิจัย ดาํเนินการ ตดิตาม และประเมินผลการ

ปฏิบัตติามนโยบาย แผนงานคุมครองและพัฒนาอาชีพของสวนราชการ หนวยงานของรัฐและ

เอกชนที่เก่ียวของ แลวรายงานผลให ก.ค.อ. ทราบ 
(๖) ปฏิบตัิตามมติของ ก.ค.อ. หรือตามที่ ก.ค.อ. มอบหมาย 
 
มาตรา ๒๖  มลูนิธิ สมาคม หรือสถาบันอืน่ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงที่

ประสงคจะจัดตั้งสถานแรกรับหรือสถานคุมครองและพัฒนาอาชีพตามพระราชบัญญัตินี ้ใหยื่นคาํ

ขออนุญาตตออธิบด ี
การขออนุญาตและการอนญุาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่

กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๒๗  เมื่ออธิบดีอนญุาตใหตั้งสถานแรกรับหรอืสถานคุมครองและพัฒนา

อาชีพแลวใหดําเนนิการตามมาตรา ๒๘ 
ในกรณีที่อธบิดีไมอนุญาต ใหผูขออนุญาตมีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตอรัฐมนตรี

ภายในสามสบิวันนับแตวันทีไ่ดรับหนังสือแจงการไมอนญุาต 
คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 
 
มาตรา ๒๘  ใหอธิบดีกําหนดทองที่ที่อยูในเขตรับผดิชอบของสถานแรกรับหรือ

สถานคุมครองและพัฒนาอาชีพที่จัดตั้งข้ึน โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร อธิบดีอาจเปลี่ยนแปลงทองที่ที่อยูในเขตรับผิดชอบ

ของสถานแรกรับหรือสถานคุมครองและพัฒนาอาชีพก็ได โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๒๙  เม่ือปรากฏวามูลนิธิ สมาคม หรือสถาบนัอื่นที่ไดรับอนุญาตตาม

มาตรา ๒๖ ฝาฝนหรือไมปฏิบัตติามกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับของทางราชการ หอธิบดีมี

อํานาจสั่งเปนหนังสือใหมูลนิธิ สมาคม หรือสถาบันอื่นดังกลาวระงับการกระทํา ปรับปรุง แกไข 

หรือปฏิบัติใหถูกตองตามที่แจงไปภายในเวลาที่กําหนด 
ในกรณีที่มูลนธิิ สมาคม หรือสถาบันอืน่ไมปฏิบัตติามหรือปฏิบัตติามคําส่ังแตไม

ทันภายในเวลาที่กําหนดตามวรรคหนึ่งโดยไมมีเหตุอันสมควร ใหอธบิดีมีอํานาจสั่งใหพนักงาน

เจาหนาที่เขากระทําการแทนเพื่อใหเปนไปตามคาํส่ังนัน้ได และใหมูลนธิิ สมาคม หรือสถาบันอืน่

นั้นเปนผูออกคาใชจายในการนี ้



 - ๙ - 

 คาใชจายตามวรรคสอง ใหหมายความรวมถึงคาใชจายตามความจําเปนและ

สมควรตามทีอ่ธิบดีกําหนด  
 
 

ถาพนักงานเจาหนาที่เห็นวาไมอาจกระทาํการตามวรรคสองได หรือแมวาจะได

กระทําตามวรรคสองแลวก็ตาม แตมูลนธิิ สมาคม หรือสถาบันอืน่นัน้ก็ยังไมอาจดาํเนินกิจการ

ตอไปไดเอง หรือถาจะใหดาํเนินการตอไปอาจเปนเหตใุหเกิดอันตรายแกผูรับการคุมครองและ

พัฒนาอาชีพทีอ่ยูในสถานแรกรับหรือสถานคุมครองและพัฒนาอาชีพดังกลาว ใหเสนออธิบดีเพ่ือ

พิจารณาสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
ในกรณีที่การฝาฝนหรือไมปฏิบัตติามกฎหมาย หรือระเบียบขอบังคบัของทาง

ราชการเปนความผิดรายแรงที่อธิบดีเห็นวาไมสมควรสัง่การตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองเสียกอน 

ก็ใหอธิบดีมีอํานาจพิจารณาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได 
 
มาตรา ๓๐  มลูนิธิ สมาคม หรือสถาบันอืน่ที่ไดรับอนญุาตตามมาตรา ๒๖ ซึ่งถูก

ส่ังเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๒๙ มีสิทธิอุทธรณคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตตอรัฐมนตรีเปน

หนังสือภายในสิบหาวนันบัแตวันทีไ่ดรับแจงคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต และในระหวางรอการ

วินิจฉัยของรัฐมนตรีใหดําเนนิการตอไปได 
คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 
 
มาตรา ๓๑  ในกรณีที่รัฐมนตรีมีคําวินจิฉยัเปนที่สุดใหเพิกถอนใบอนญุาตตาม

มาตรา ๒๖ ใหพนักงานเจาหนาที่โดยไดรับอนุมตัิจากอธิบดีดาํเนินการสงผูรับการคุมครองและ

พัฒนาอาชีพไปยังสถานแรกรับหรือสถานคุมครองและพัฒนาอาชีพอ่ืน 
ในกรณีที่สงผูรับการคุมครองและพัฒนาอาชีพไปยังสถานแรกรับหรอืสถาน

คุมครองและพัฒนาอาชีพของมูลนิธิ สมาคม หรือสถาบนัอื่น ตองไดรับความยินยอมจากสถาน

แรกรับ หรือสถานคุมครองและพัฒนาอาชีพนั้นดวย 
 
มาตรา ๓๒  ในกรณีที่ตองมกีารควบคุมตวัผูตองหาหรือจําเลยในความผิดตาม

มาตรา ๕ หรือมาตรา ๖ ในระหวางการสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือในระหวางการ

พิจารณาคดีของศาล ใหกระทําไดตามกฎหมายวาดวยวธิีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง แตให

ควบคุมตัวผูตองหาหรือจําเลยนั้นไวตางหากจากผูตองหาหรือจําเลยอื่น หรือจะขอใหกรม

ประชาสงเคราะหเปนผูดูแลผูถูกควบคุมตามระเบียบที่ ก.ค.อ. กําหนดก็ได 
 
มาตรา ๓๓  ในกรณีที่ผูกระทําความผิดตามมาตรา ๕ หรือมาตรา ๖ เปนบคุคล

อายุยังไมเกินสิบแปดป และไมปรากฏวาตองหาหรืออยูในระหวางถูกดําเนนิคดีในความผดิฐาน

อ่ืนซึ่งเปนความผิดที่มีโทษจาํคุก หรือตองคําพิพากษาใหจําคุก ใหพนักงานสอบสวนในกรณีทีไ่ด

เปรียบเทียบคดีแลวแจงกรมประชาสงเคราะหเพ่ือดําเนนิการจัดสงตัวผูนั้นไปเพื่อรับการดูแลใน

สถานแรกรับที่มีเขตรับผิดชอบ 



 - ๑๐ - 

 
 
 

กรณีตามวรรคหนึ่งหากเปนบุคคลอายุกวาสิบแปดป ถาบุคคลนัน้ประสงคที่จะ

ไดรับการคุมครองและพัฒนาอาชีพในสถานคุมครองและพัฒนาอาชีพ ใหพนักงานสอบสวนแจง

กรมประชาสงเคราะหเพ่ือดาํเนินการจัดสงตัวผูนัน้ไปเพือ่รับการดูแลในสถานแรกรับที่มีเขต

รับผิดชอบ  

 
มาตรา ๓๔  ในกรณีที่ผูกระทําความผิดตามมาตรา ๕ มาตรา ๖ หรือมาตรา ๗ 

เปนบุคคลอายุยังไมเกินสิบแปดป เม่ือศาลไดพิจารณาถึงประวัติความประพฤติ สติปญญา 

การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแหงจิต อาชีพ และส่ิงแวดลอมของผูนัน้แลวเห็นวาไมสมควร

พิพากษาลงโทษแตควรใหผูกระทําความผิดไดรับการคุมครองและพัฒนาอาชีพแทนการลงโทษก็

ใหกรมประชาสงเคราะหรับตัวผูกระทําความผิดเพื่อดําเนินการจดัสงตัวผูนัน้ไปเพื่อรับการดูแลใน

สถานแรกรับที่มีเขตรับผิดชอบภายในสบิหาวันนับแตวันที่ศาลมคีําพิพากษา 
กรณีตามวรรคหนึ่งหากเปนบุคคลอายุกวาสิบแปดป ถาบุคคลนัน้ประสงคที่จะ

ไดรับการคุมครองและพัฒนาอาชีพในสถานคุมครองและพัฒนาอาชีพ และศาลเห็นสมควรให

กรมประชาสงเคราะหรับตัวผูกระทําความผิดเพื่อดาํเนนิการจัดสงตัวผูนั้นไปเพื่อรับการดูแลใน

สถานแรกรับที่มีเขตรับผิดชอบภายในสบิหาวันนับแตวันที่ศาลมคีําพิพากษา 
ในกรณีที่ศาลพิพากษาลงโทษผูกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง และศาล

เห็นสมควรใหผูกระทําความผิดรับการคุมครองและพัฒนาอาชีพก็ใหกรมประชาสงเคราะหรับตัว

ผูกระทําความผิดเพื่อดาํเนนิการจัดสงตัวผูนั้นไปเพื่อรับการดูแลในสถานแรกรับที่มีเขต

รับผิดชอบภายในสิบหาวันนับแตวันทีศ่าลมีคําพิพากษา และใหผูกระทําความผิดอยูในความ

ควบคุมของสถานแรกรับและสถานคุมครองและพัฒนาอาชีพ 
มิใหนับระยะเวลาที่ควบคุมตัวผูกระทําความผิดตามวรรคสามเขาในกาํหนด

ระยะเวลาที่อยูในความดูแลของสถานแรกรับและระยะเวลาที่รับการคุมครองและพัฒนาอาชีพของ

สถานคุมครองและพัฒนาอาชีพ 
หลักเกณฑและวิธีการรับตัวผูกระทําความผิดจากศาลเพื่อดําเนนิการจดัสงตัวผู

นั้นไปเพื่อรับการดูแลในสถานแรกรับที่มีเขตรับผิดชอบ ใหเปนไปตามระเบียบที่อธบิดีกําหนด 

โดยความเห็นชอบของ ก.ค.อ. 
 
มาตรา ๓๕  ใหสถานแรกรับพิจารณาบุคลิกภาพ พ้ืนฐานการศึกษาอบรม สาเหตุ

การกระทําความผิด และทดสอบแนวถนดั แลวพิจารณาจัดสงตัวผูอยูในความดูแลตามมาตรา 

๓๓ หรือมาตรา ๓๔ ไปยังสถานคุมครองและพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมเพื่อใหการคุมครองและ

พัฒนาอาชีพภายในระยะเวลาตามระเบียบที่ ก.ค.อ. กําหนดแตตองไมเกินหกเดือนนับแตวนัที่
รับตัวผูนั้นไว 

ภายใตบังคับมาตรา ๓๔ วรรคสาม ในกรณีที่สถานแรกรับพิจารณาแลวเห็นวายัง

ไมมีความจาํเปนจะตองสงผูนั้นไปรับการคุมครองและพัฒนาอาชีพจะไมสงตัวผูนั้นไปยังสถาน

คุมครองและพัฒนาอาชีพก็ได ทั้งนี้ ใหเปนไปตามระเบยีบที่ ก.ค.อ.กําหนด 
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มาตรา ๓๖  หลักเกณฑและวิธีการสงตัวบุคคลไปเพื่อรับการดูแลในสถานแรกรับ

ตามมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๔ และการสงตัวไปเพื่อรับการคุมครองและพัฒนาอาชีพในสถาน

คุมครองและพัฒนาอาชีพตามมาตรา ๓๕ ใหเปนไปตามระเบียบที่ ก.ค.อ.กําหนด 
 
มาตรา ๓๗  ผูรับการคุมครองและพัฒนาอาชีพตองอยูรับการคุมครองและ

พัฒนาอาชีพในสถานคุมครองและพัฒนาอาชีพตามระเบียบที่ ก.ค.อ. กําหนดเปนเวลาไมเกิน
สองปนับแตวนัที่สถานคุมครองและพัฒนาอาชีพรับตัวไว 

 
มาตรา ๓๘  ในระหวางที่รับการดูแลในสถานแรกรับหรอืรับการคุมครองและ

พัฒนาอาชีพในสถานคุมครองและพัฒนาอาชีพ ถาผูใดหลบหนีออกนอกสถานแรกรับ หรือสถาน

คุมครองและพัฒนาอาชีพ ใหเจาหนาที่ของสถานแรกรับหรือสถานคุมครองและพัฒนาอาชีพมี

อํานาจหนาทีอ่อกติดตามตวัผูนั้นเพื่อสงตัวกลับไปยังสถานแรกรับหรือสถานคุมครองและพัฒนา

อาชีพได แลวแตกรณี ในการนี้ สถานแรกรับหรือสถานคุมครองและพัฒนาอาชีพจะรองขอให
เจาหนาทีต่ํารวจชวยดําเนินการใหดวยกไ็ด 

เม่ือบุคคลใดไดรับการคุมครองและพัฒนาอาชีพครบกาํหนดเวลาแลวให

เจาหนาที่ของสถานแรกรับหรือสถานคุมครองและพัฒนาอาชีพดําเนนิการจัดสงบคุคลนั้นกลบัไป

ยังถ่ินที่อยูหรือภูมิลําเนาของผูนั้น เวนแต ก.ค.อ. เห็นสมควรจะดําเนินการเปนอยางอ่ืน 
 
มาตรา ๓๙  ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี ้
(๑) เขาไปในสถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการในเวลากลางวันและ

กลางคนื เพ่ือตรวจตราการกระทําความผดิตามพระราชบัญญตัินี ้
(๒) นําผูถูกลอลวงหรือถูกบังคับใหทําการคาประเวณีซึง่ยินยอมใหนาํตัวไปรับ

การคุมครองและพัฒนาอาชีพสงพนักงานสอบสวนเพื่อพิจารณาดําเนนิการหาตัวผูกระทําความผดิ

มาดาํเนินการตอไป  ทั้งนี ้โดยใหนาํความในมาตรา ๓๓ มาใชบังคับกบัการสงตัวผูคาประเวณีไป

รับการดูแลในสถานแรกรับดวยโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๔๐  ใหกรรมการ อนุกรรมการ และพนักงานเจาหนาทีต่าม

พระราชบัญญตัินี้เปนเจาพนกังานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 
มาตรา ๔๑  ผูใดฝาฝนไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ผูปฏิบัตติาม

มาตรา ๓๙ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือนหรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๔๒  ในระหวางที่ยังมิไดจดัตั้งสํานกังานคณะกรรมการคุมครองและ

พัฒนาอาชีพ ใหกรมประชาสงเคราะหมีอํานาจหนาทีต่ามมาตรา ๒๕ 
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มาตรา ๔๓  ใหสถานสงเคราะหที่จัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญตัิปรามการคา

ประเวณี พ.ศ. ๒๕๐๓ เปนสถานคุมครองและพัฒนาอาชีพตามพระราชบัญญัตนิี ้
 
 

ใหผูรับการสงเคราะหตามพระราชบัญญตัปิรามการคาประเวณี พ.ศ. ๒๕๐๓ ซึ่ง

ยังคงรับการสงเคราะหอยูในวันที่พระราชบัญญตัินีใ้ชบังคับ รับการคุมครองและพัฒนาอาชีพ

ตอไปจนกวาจะครบระยะเวลาที่อธิบดไีดกําหนดไว 
 
มาตรา ๔๔  บรรดาประกาศ ระเบียบ ขอบงัคับ หรือคําส่ังที่ออกตาม

พระราชบัญญตัิปรามการคาประเวณี พ.ศ. ๒๕๐๓ ใหยังคงใชบังคับไดตอไปเทาทีไ่มขัดหรือแยง

กับพระราชบญัญัตนิี้ ทั้งนีจ้นกวาจะมีประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําส่ังที่ออกตาม

พระราชบัญญตัินี ้
 
มาตรา ๔๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมรักษาการ

ตามพระราชบญัญัตนิี้ และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่กับออกกฎกระทรวง และประกาศ

เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญตัินี ้
กฎกระทรวงและประกาศนัน้ เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใช

บังคับได 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
บรรหาร ศิลปอาชา 
นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหต:ุ- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปราม

การคาประเวณี พ.ศ. ๒๕๐๓ ไดประกาศใชบังคับมาเปนเวลานาน บทบัญญตัิที่มีอยูโดยเฉพาะ

อยางยิ่งบทกําหนดโทษไมเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน และโดยที่การคาประเวณีมีสาเหตุ

สําคัญมาจากสภาพเศรษฐกิจและสังคม ผูกระทําการคาประเวณีสวนมากเปนผูซึ่งดอยสติปญญา

และการศึกษา สมควรลดโทษผูกระทําการคาประเวณี และเปดโอกาสใหบุคคลเหลานั้นไดรับการ

คุมครองและพัฒนาอาชีพ ไมวาจะเปนการใหการอบรมฟนฟูจิตใจ การบําบัดรักษาโรค การ

ฝกอบรมและพัฒนาอาชีพตลอดจนพฒันาคุณภาพชีวิตและในขณะเดยีวกันเพื่อเปนการ

ปราบปรามการคาประเวณีและเพ่ือคุมครองบุคคลโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่อาจถูกลอลวงหรือ

ชักพาไปเพื่อการคาประเวณี สมควรกําหนดโทษบุคคลซึง่กระทําชําเราโสเภณีเด็กในสถานการ

คาประเวณี บคุคลซึ่งหารายไดจากการคาประเวณีของเด็กและเยาวชน และบิดา มารดา หรือ

ผูปกครอง ซึ่งมีสวนรวมรูเห็นเปนใจในการจัดหาผูอยูในความปกครอง ไปเพื่อการคาประเวณีกับ

ใหอํานาจศาลที่จะถอนอํานาจปกครองของบิดา มารดา หรือผูปกครองของผูกระทําความผดิซึ่ง

เปนเด็กเพราะเหตุที่มีสวนรวมรูเห็นเปนใจใหผูอยูในความปกครองกระทําการคาประเวณี 

นอกจากนั้น ในปจจบุันปรากฏวาไดมีการโฆษณาชักชวนหรือแนะนาํตัวทางสื่อมวลชนในลักษณะที่

เห็นไดวาเปนการเรียกรองการติดตอในการคาประเวณีกันอยางแพรหลาย สมควรกําหนดใหการ

กระทําดังกลาวเปนความผิด  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญตัินี ้

 



กฎกระทรวง 
(พ.ศ. ๒๕๔๒) 

ออกตามความในพระราชบญัญัตปิองกันและปราบปรามการคาประเวณี 

พ.ศ. ๒๕๓๙ 

---------------- 

  
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๖ และมาตรา ๔๕ แหงพระราชบัญญัต ิ

ปองกันและปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ. ๒๕๓๙ รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานและ 

สวัสดิการสังคมออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี ้

  ขอ ๑  มูลนธิหิรือสมาคมที่ประสงคจะจัดตั้งสถานแรกรับหรือสถานคุมครอง 

และพัฒนาอาชีพ ใหยื่นคาํขออนุญาตตามแบบ ปคณ.๑ ทายกฎกระทรวงนี้ พรอมดวยเอกสาร 

และหลักฐาน ดังตอไปนี ้

  (๑) ภาพถายหนังสือจัดตั้งมูลนิธิหรือสมาคม และวัตถปุระสงคของมูลนิธิหรือ 

สมาคม 

  (๒) หลักฐานแสดงวาผูยืน่คําขอเปนผูมอํีานาจกระทําการแทนมูลนธิิหรือสมาคม 

  (๓) แผนผังโดยสังเขปแสดงสถานที่ตั้งของสถานแรกรับหรือสถานคุมครองและ 

พัฒนาอาชีพ 

  (๔) เอกสารแสดงฐานะทางการเงินของมูลนิธิหรือสมาคม 

  ขอ ๒  สถานแรกรับหรือสถานคุมครองและพัฒนาอาชีพที่ขอจัดตั้งตามขอ ๑ 

จะตองมีวัตถปุระสงคของการดําเนินงานเพื่อปองกันและแกไขปญหาการคาประเวณี และตอง 

จัดใหมผีูอํานวยการสถานแรกรับหรือผูอํานวยการสถานคุมครองและพัฒนาอาชีพ ซึ่งเปนผูม ี

คุณสมบตัิที่กําหนดตามขอ ๖ เปนผูรับผดิชอบดําเนินงาน รวมทั้งจัดใหมีเจาหนาที่เพ่ือปฏิบัต ิ

หนาทีต่ามมาตรา ๓๘ 

  ขอ ๓  การยื่นคําขออนุญาตตามขอ ๑ ใหยื่น ณ สํานักงานคณะกรรมการ 

คุมครองและพัฒนาอาชีพในกรณีที่สถานแรกรับหรือสถานคุมครองและพัฒนาอาชีพตั้งอยูใน 

เขตกรุงเทพมหานคร หรือสํานักงานประชาสงเคราะหจังหวัดในกรณีทีส่ถานแรกรับหรือสถาน 

คุมครองและพัฒนาอาชีพตัง้อยูในเขตจังหวัดนั้น 

  ขอ ๔  เม่ือไดรับคําขออนญุาตพรอมเอกสารและหลักฐานตามขอ ๑ แลว 

ใหผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการคุมครองและพัฒนาอาชีพหรือประชาสงเคราะหจังหวัด 

แลวแตกรณี ดําเนนิการดังนี้ 

  (๑) ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารและหลักฐาน 

  (๒) ตรวจสอบสถานทีต่ั้งของสถานแรกรับหรือสถานคุมครองและพัฒนาอาชีพ 

โดยใหพิจารณาตามหลักเกณฑที่กําหนดในขอ ๗ 

  (๓) สงคําขออนุญาต เอกสารและหลักฐาน และรายงานการตรวจสอบสถานทีต่ั้ง 

ของสถานแรกรับหรือสถานคุมครองและพัฒนาอาชีพ ไปใหอธิบดีภายในสบิวันนบัแตวนัที่ไดรับ 
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คําขออนุญาตพรอมเอกสารและหลักฐานที่ครบถวนถูกตอง 

  ขอ ๕  เม่ืออธบิดีพิจารณาเห็นสมควรอนญุาต ใหออกใบอนุญาตใหจดัตั้งสถาน 

แรกรับหรือสถานคุมครองและพัฒนาอาชีพ ตามแบบ ปคณ.๒ ทายกฎกระทรวงนี้ 

  ขอ ๖  ผูอํานวยการสถานแรกรับและผูอํานวยการสถานคุมครองและพัฒนา 

อาชีพ ตองมีคุณสมบัตดิังตอไปนี ้

  (๑) มีอายุไมต่ํากวาย่ีสิบหาปบริบูรณ 

  (๒) สําเร็จการศึกษาไมต่าํกวามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 

  (๓) มีความรู ความเขาใจ และมีประสบการณเก่ียวกับการปองกันและแกไข

ปญหา 

การคาประเวณี 

  (๔) ไมเปนผูมีความประพฤติเส่ือมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันด ี

  (๕) ไมเปนบคุคลลมละลาย 

  (๖) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 

  (๗) ไมเคยไดรับโทษจําคกุโดยคาํพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษ 

สําหรับความผิดทีไ่ดกระทาํโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

  (๘) ไมเปนผูเจ็บปวยดวยโรคเรื้อน โรคเอดส วัณโรคในระยะอันตราย 

โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือติดยาเสพตดิ 

  ขอ ๗  สถานแรกรับหรือสถานคุมครองและพัฒนาอาชีพตองจัดใหมีหองนอน 

หองพยาบาล หองตอนรับผูมาเยี่ยมเยียน หองอาหาร หองน้ํา และสวม แยกเปนสัดสวนไมปะปน 

กัน โดยใหมีชองแสงสวางและชองระบายอากาศอยางเพียงพอ และตองมีสุขลักษณะดังตอไปนี ้

อีกดวย คือ 

  (๑) หองนอนตองมีเนื้อที่ไมนอยกวา ๙.๐๐ ตารางเมตร โดยมีสวนกวาง 

ไมนอยกวา ๒.๕๐ เมตร และตองมีเนื้อที่ไมนอยกวา ๔.๐๐ ตารางเมตร ตอผูอยูในความดแูล 

หรือผูรับการคุมครองและพัฒนาอาชีพหนึ่งคน 

  (๒) หองพยาบาล หองตอนรับผูมาเยี่ยมและหองอาหารตองมีเนื้อที่แตละหอง 

ไมนอยกวา ๙.๐๐ ตารางเมตร 

  (๓) หองน้ําและสวมตองมีไมนอยกวาอยางละหนึ่งที่ตอผูอยูในความดูแลหรือ 

ผูรับการคุมครองและพัฒนาอาชีพไมเกินสิบคน 

  ขอ ๘  สถานแรกรับและสถานคุมครองและพัฒนาอาชีพตองจัดใหมีบริการ 

ดังตอไปนี ้

  (๑) อาหาร ทีพั่ก เครื่องนุงหม และของใชสวนตัวที่จําเปน 

  (๒) ผูดูแลท่ีมีจํานวนเพียงพอแกผูอยูในความดแูลหรือผูรับการคุมครองและ 

พัฒนาอาชีพโดยใหมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับภารกิจ 

  (๓) การตรวจรักษาโรคหรอืบริการทางการแพทย 

  (๔) ที่พักโดยเฉพาะสําหรับผูที่เปนโรคตดิตอรายแรง 



 ๓

  (๕) บริการดานสังคมสงเคราะห จิตวิทยา หรือการฟนฟูสภาพจติใจ 

  (๖) กิจกรรมหรือนันทนาการตามความเหมาะสม 

  ขอ ๙  สถานคุมครองและพัฒนาอาชีพตองจัดใหมีบรกิารเพิ่มเติมจากขอ ๘ 

ดังตอไปนี ้

  (๑) การศึกษาประเภทสามัญหรือวิชาชีพตามหลักสูตรที่ทางราชการรับรอง 

ตามความเหมาะสมแกสตปิญญาและความถนัดของผูรับการคุมครองและพัฒนาอาชีพ 

  (๒) การจัดหางานอาชีพใหทําตามความเหมาะสมและความถนดัของผูรับการ 

คุมครองและพัฒนาอาชีพ 

  (๓) การจัดสงกลับถิ่นที่อยูหรือภูมิลําเนา 

  (๔) การสอดสอง ติดตาม และใหคาํแนะนําปรึกษาหรือชวยเหลือแกผูรับการ 

คุมครองและพัฒนาอาชีพซึง่ออกจากสถานคุมครองและพัฒนาอาชีพไปแลว 

  ขอ ๑๐  สถานแรกรับและสถานคุมครองและพัฒนาอาชีพ ตองจดัใหมีทะเบียน 

ประวัติ และทะเบียนรับและจําหนายของผูอยูในความดแูลหรือผูรับการคุมครองและพัฒนา 

อาชีพแลวแตกรณี ตามแบบที่อธิบดีกําหนด 

  ขอ ๑๑  ใบอนุญาตใหจดัตัง้สถานแรกรับหรือสถานคุมครองและพัฒนาอาชีพ 

ตองแสดงไว ณ ที่เปดเผยใหเห็นไดงายในสถานแรกรับหรือสถานคุมครองและพัฒนาอาชีพ 

  ขอ ๑๒  ใหมปีายชื่อสถานแรกรับหรือสถานคุมครองและพัฒนาอาชีพเปน 

ภาษาไทย ขนาดใหญพอเห็นไดในระยะอนัสมควร ตดิไว ณ สถานแรกรับหรือสถานคุมครอง 

และพัฒนาอาชีพในที่เปดเผยและเห็นไดชัดเจนจากภายนอกอาคาร 

  ขอ ๑๓  หามมิใหสถานแรกรับหรือสถานคุมครองและพัฒนาอาชีพเรียกเก็บ 

คาบริการ คาใชจาย หรือเงินอื่นใดจากผูอยูในความดูแลหรือผูรับการคุมครองและพัฒนาอาชีพ 

  ขอ ๑๔  เมื่อมีการดัดแปลงหรือตอเติมอาคาร หรือขยายสถานแรกรับหรือสถาน 

คุมครองและพัฒนาอาชีพ ใหมูลนิธิหรือสมาคมที่ไดรับอนุญาตใหจดัตั้งแจงเปนหนังสือตออธบิด ี

ลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวันกอนมีการดดัแปลงหรือตอเติมอาคาร หรือขยายสถานแรกรับหรือ 

สถานคุมครองและพัฒนาอาชีพ แลวแตกรณี 

  ขอ ๑๕  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผูอํานวยการสถานแรกรับหรือผูอํานวยการสถาน 

คุมครองและพัฒนาอาชีพ หรือเมื่อมีการเลิกดําเนนิกิจการสถานแรกรับหรือสถานคุมครองและ 

พัฒนาอาชีพ ใหมูลนิธิหรือสมาคมที่ไดรับอนุญาตใหจดัตั้งแจงเปนหนังสือตออธบิดีลวงหนา 

ไมนอยกวาสิบหาวันกอนมกีารเปลี่ยนแปลงผูอํานวยการ หรือไมนอยกวาสามสิบวนักอนมีการ 

เลิกดําเนนิการ แลวแตกรณ ี

  
    ใหไว ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ 

          สมพงษ อมรวิวัฒน 

      รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 

  



 ๔

หมายเหตุ:-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๒๖ แหงพระราช 

บัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ. ๒๕๓๙ บัญญัตใิหการขออนญุาตและ 

การอนุญาตใหจัดตั้งสถานแรกรับหรือสถานคุมครองและพัฒนาอาชีพ ตองเปนไปตามหลักเกณฑ 

วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 

 



ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสงัคม 
เร่ือง กําหนดแบบบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที ่

----------------------- 

  

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๕ แหงพระราชบัญญตัิปองกันและปราบปรามการ

คาประเวณี พ.ศ. ๒๕๓๙ รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานและสวัสดกิารสังคมจึงกําหนดแบบบตัร

และการออกบตัรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ไว ดังตอไปนี ้

  

  ขอ ๑  บตัรประจําตัวพนักงานเจาหนาทีใ่หมีสีขาว ขนาดและลักษณะตามแบบทาย

ประกาศนี ้

  

  ขอ ๒  ใหอธบิดีกรมประชาสงเคราะหเปนผูออกบตัรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ซึง่

ปฏิบัติหนาที่ในเขตกรุงเทพมหานครและปฏิบัติหนาทีท่ั่วราชอาณาจกัรและผูวาราชการจังหวัดเปนผู

ออกบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาทีซ่ึ่งปฏิบัติหนาที่ในเขตจังหวัดที่ตนรับผดิชอบ 

  

  ขอ ๓  ใหผูซึ่งไดรับคําส่ังแตงตั้งใหเปนพนกังานเจาหนาที่ ทําคาํขอมีบตัรประจําตัว

พนักงานเจาหนาที่พรอมแนบรูปถายจํานวนสองรูป ยื่นตออธิบดีกรมประชาสงเคราะหหรือผูวาาชการ

จังหวัดแลวแตกรณีโดยผานผูบังคบับัญชาตามลาํดบัชัน้ 

  

  ขอ ๔  คําขอตามขอ ๓ ใหเปนไปตามแบบแนบทายประกาศนี ้

  รูปถายตามขอ ๓ ใหใชรูปถายที่ถายไมเกินหกเดือนกอนวันยื่นคําขอมบีัตรประจาํตัว

ขนาด ๒.๕ ( ๓ เซนติเมตร ครึ่งตัว หนาตรง ไมสวมหมวก แตงเคร่ืองแบบปฏบิัตริาชการหรือครื่อง

แบบพธิีการ 

  

  ขอ ๕  บตัรประจําตัวตามประกาศนีใ้หใชไดสองปนับแตวันออกบตัร 

  

  ขอ ๖  เม่ือไดออกบัตรประจําตัวใหแกผูใด ใหผูออกบตัรประจําตัวจดัใหมีสําเนา 

ขอความและรายการแบบบตัรประจําตัวซึง่ติดรูปถายผูนั้นไวดวยหนึง่ฉบับและใหเก็บไวเปนหลัก 

ฐานที่กรมประชาสงเคราะหหรือสํานักงานประชาสงเคราะหจังหวัดแลวแตกรณ ี

  

  ขอ ๗  การออกบัตรประจาํตัวในกรณีทีบ่ตัรประจําตัวหมดอายุ สูญหายหรือชํารุดใน

สาระสําคญัหรือผูถือบตัรประจําตัวไดเล่ือนระดบัหรือยายสังกัด ใหนาํความใน ขอ ๑ ขอ ๒ 

ขอ ๓ ขอ ๔ ขอ ๕ และขอ ๖ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

  

  ขอ ๘  ผูใดไดรับบัตรประจาํตัวใหม หรือผูถือบัตรไมมีสิทธิใชบตัรประจําตัวนั้น 

ตอไป ใหคืนบัตรตออธิบดกีรมประชาสงเคราะหหรือผูวาราชการจังหวัดแลวแตกรณีภายในสิบหา 

วันนับแตวนัทีไ่ดรับบตัรประจําตัวใหม หรือไมมีสิทธิใชบัตรประจาํตัวนั้น 

  
        ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๐ 

           ทศพร  มูลศาสตรสาทร 

            รัฐมนตรีชวยวาการ ฯ ปฏิบตัิราชการแทน 

    รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
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ระเบียบคณะกรรมการคุมครองและพัฒนาอาชีพ 
วาดวยวิธีการสงตัวบุคคลไปยังสถานแรกรับและสถานคุมครอง 

และพัฒนาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

---------- 

  
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕ (๙) และมาตรา ๓๖ แหงพระราชบัญญตั ิ

ปองกันและปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ. ๒๕๓๙ คณะกรรมการคุมครองและพัฒนาอาชีพ 

ออกระเบียบวาดวยวิธีการสงตัวบุคคลไปยังสถานแรกรับและสถานคุมครองและพัฒนาอาชีพไว  

ดังตอไปนี ้

  ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา "ระเบียบคณะกรรมการคุมครองและพัฒนาอาชีพวา 

ดวยวิธีการสงตัวบุคคลไปยังสถานแรกรับและสถานคุมครองและพัฒนาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๐" 

  ขอ ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคบัตั้งแตวันประกาศเปนตนไป 

  ขอ ๓  บรรดาระเบียบ ขอบงัคับ และคําส่ังอ่ืนใดที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี ้

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบยีบนี้ใหใชระเบียบนีแ้ทน 

  ขอ ๔  ในกรณีผูกระทําความผิดตามมาตรา ๕ หรือมาตรา ๖ เปนบคุคลอายุยัง 

ไมเกินสิบแปดปและไมปรากฏวาบุคคลดงักลาวตองหาหรืออยูในระหวางถูกดําเนินคดีในความผดิ 

ฐานอื่นซึ่งเปนความผดิที่มีโทษจําคุก หรือตองคําพิพากษาใหจําคุก ใหพนักงานสอบสวนในกรณีที่ 

ไดเปรียบเทียบคดีแลว แจงเจาหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการคุมครองและพัฒนาอาชีพหรือ 

สํานักงานประชาสงเคราะหจงัหวัด โดยประสานกบัพนักงานสอบสวนในการสงตัวบคุคลไปยัง 

สถานแรกรับในเขตที่มีความรับผิดชอบโดยไมชักชา 

  ในกรณีที่บุคคลนั้นอายุกวาสิบแปดป ซึ่งประสงคจะไดรับการคุมครองและพัฒนา 

อาชีพในสถานคุมครองและพัฒนาอาชีพ ใหนาํความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับ 

  ขอ ๕  ในกรณีที่บุคคลกระทําความผิดตามมาตรา ๗ ซึง่พนักงานสอบสวนไม 

สามารถเปรียบเทียบคดีได หรือกรณีตามมาตรา ๓๔ ซึง่ผูกระทําความผิดตามมาตรา ๕ มาตรา ๖  

หรือมาตรา ๗ ปฏิเสธขอกลาวหากอนวนัที่พนักงานสอบสวนสงสํานวนไปยังพนักงานอัยการ ให 

พนักงานสอบสวนแจงการจบักุมโดยเรงดวนไปยังอธบิดีกรมประชาสงเคราะหสําหรับคดีที่เกิดขึ้น 

ในกรุงเทพมหานคร หรือไปยังผูวาราชการจังหวัดสําหรับคดีที่เกิดขึ้นในสวนภูมภิาค 

  ขอ ๖  เม่ืออธบิดีกรมประชาสงเคราะหหรือผูวาราชการจังหวัดไดรับแจงผลการ 

จับกุมแลวใหเจาหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการคุมครองและพัฒนาอาชีพหรือสํานักงาน 

ประชาสงเคราะหจังหวัดประสานงานพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอยัการ แลวแตกรณี เพ่ือขอ 

ทราบผลการดําเนนิคดีโดยเรงดวน 

  ขอ ๗  เม่ืออธบิดีกรมประชาสงเคราะหหรือผูวาราชการจังหวัดไดรับทราบคาํ 

พิพากษาของศาลอยางใดอยางหนึ่งตามมาตรา ๓๔ แลว ใหเจาหนาทีข่องสํานักงานคณะกรรมการ 

คุมครองและพัฒนาอาชีพ หรือสํานักงานประชาสงเคราะหจังหวัดแจงเปนหนังสือตอพนักงาน 

สอบสวนหรือพนักงานอัยการ แลวแตกรณีขอรับตัวบุคคลผูกระทําความผิดจากศาลนําสงสถาน 
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แรกรับในเขตที่มีความรับผดิชอบทันท ี

  ขอ ๘  คาใชจายของเจาหนาที่ตาํรวจที่สงตัวผูรับการคุมครองและพัฒนาอาชีพ 

ไปยังสถานแรกรับ เชน คาเชาที่พัก คายานพาหนะ และคาเบี้ยเลี้ยง ใหเบิกเงินทดรองจายจาก 

กรมประชาสงเคราะหหรือสํานักงานประชาสงเคราะหจังหวัด 

  ขอ ๙  อัตราคาเบี้ยเลี้ยงการเดินทางสาํหรับผูรับการคุมครองและพัฒนาอาชีพ 

คาโดยสารรถไฟ หรือยานพาหนะ อ่ืน ๆ ช้ันต่ําสุด ยกเวนคาโดยสารเครื่องบิน สวนใบสําคัญคู

จาย 

เงินและรายงานการเดนิทางใหรวบรวมขอเบิกไปยังสถานแรกรับนั้นโดยใหเบิกเงินทดรองจาย

ตาม 

ขอ ๘ 

  ขอ ๑๐  เม่ือสถานแรกรับไดดําเนนิกระบวนการตามขั้นตอนแลว หากเห็นวา 

จําเปนจะตองสงผูรับการคุมครองและพัฒนาอาชีพ ไปยงัสถานคุมครองและพัฒนาอาชีพให 

เจาหนาที่ของสถานแรกรับดําเนนิการสงตัวโดยมิชักชา 

  ขอ ๑๑  ในการสงตัวผูรับการคุมครองและพัฒนาอาชีพไปยังสถานแรกรับและ 

สถานคุมครองและพัฒนาอาชีพ ตามขอ ๗ และขอ ๑๐ ในกรณีจาํเปนจะขอความรวมมือเจาหนา 

ที่ตํารวจชวยควบคุมดวยกไ็ด 

  
             ประกาศ ณ วนัที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ 

             ผนั  จันทรปาน 

        ปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 

             ประธานคณะกรรมการคุมครองและพัฒนาอาชีพ 

 



ระเบียบคณะกรรมการคุมครองและพัฒนาอาชีพ 
วาดวยวิธีการรับตัวและดูแลผูถูกควบคุมตัว 

พ.ศ. 2540 

--------- 

  
          อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15(8) แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการ

คาประเวณี พ.ศ. 2539 คณะกรรมการคุมครองและพัฒนาอาชีพออกระเบียบวาดวยวิธีการรับตัว

และดูแลผูถูกควบคุมตัวไว ดังนี้ 

          ขอ 1  ระเบียบนี้เรียกวา ระเบียบคณะกรรมการคุมครองและพัฒนาอาชีพวาดวยวิธีการ

รับตัวและดูแลผูถูกควบคุมตัว พ.ศ. 2540 

          ขอ 2  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศเปนตนไป 

          ขอ 3  ในระเบียบนี้ 

                ผูอํานวยการ หมายความวา ผูอํานวยการสถานแรกรับ และผูอํานวยการสถาน

คุมครองและพัฒนาอาชีพ ที่จัดตั้งเปนสถานที่ควบคุมตัว และใหหมายความรวมถึงผูอํานวยการ

ศูนยสงเคราะหและฝกอาชีพผูปกครองสถานแรกรับและผูปกครองสถานสงเคราะห สังกัดกรม

ประชาสงเคราะห ที่จัดตั้งเปนสถานที่ควบคุมตัวดวย 

          ขอ 4  เม่ือมีการจับกุมผูตองหาวากระทําความผิดตามมาตรา 5 หรือมาตรา 6 ให

พนักงานสอบสวนควบคุมตัวผูตองหาในระหวางการสอบสวนไดโดยใหดําเนินการตามกฎหมายวา

ดวยวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงแตใหควบคุมตัวผูตองหาไวตางหากจากผูตองหาอ่ืน ใน

กรณีนี้พนักงานสอบสวนอาจขอใหกรมประชาสงเคราะหเปนผูดูแลผูตองหาแทน โดยใหพนักงาน

สอบสวนประสานงานกับกรมประชาสงเคราะหหรือสํานักงานประชาสงเคราะหจังหวัดเพื่อสงตัว

บุคคลดังกลาวไปยังสถานแรกรับในเขตที่มีความรับผิดชอบหรือสถานที่ควบคุมตัวตามรายชื่อ 

ทายระเบียบนี้ก็ได 

                การสงตัวผูตองหาใหพนักงานสอบสวนแจงเปนหนังสือโดยมีรายละเอียดของบุคคล

นั้น ไดแก ช่ือ ช่ือสกุล อายุ ภูมิสําเนา และขอหาของผูตองหาใหผูอํานวยการทราบ 

                ในกรณีที่มีความจําเปนจะตองสงตัวผูตองหานอกเวลาทําการใหพนักงานสอบสวน

แจงเปนการลวงหนา 

          ขอ 5  คดีที่อยู ในระหวางการพิจารณาของศาล  หากศาลเห็นสมควรใหกรม

ประชาสงเคราะหเปนผูดูแลจําเลยใหปฏิบัติตามขอ 4 โดยอนุโลม 

          ขอ 6  ผูอํานวยการตองอํานวยความสะดวกและรับตัวผูถูกควบคุมไวพรอมหลักฐานใน

การสงตัว 

          ขอ 7  ใหผูอํานวยการจัดใหบุคคลผูถูกควบคุมรับการดูแลในสถานที่ที่แยกตางหากจาก

ผูรับการสงเคราะหอ่ืนและใหจัดเจาหนาที่ดูแลอยางเครงครัด 

          ขอ 8  ใหผูอํานวยการจัดทํารายงานการรับตัวผูถูกควบคุมตามระเบียบนี้ตอกรม

ประชาสงเคราะห 

          ขอ 9  คาใชจายของเจาหนาที่ตํารวจที่สงตัวผูรับการคุมครองและพัฒนาอาชีพไปยังสถาน
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          ขอ 10  อัตราคาเบี้ยเลี้ยงการเดินทางสําหรับผูรับการคุมครองและพัฒนาอาชีพคา

โดยสารรถไฟหรือยานพาหนะอื่น ๆ ช้ันต่ําสุด ยกเวนคาโดยสารเครื่องบิน สวนใบสําคัญคูจายเงิน

และรายงานการเดินทางใหรวบรวมขอเบิกไปยังสถานแรกนั้นโดยใหเบิกเงินทดรองจายตามขอ 9 

  
                         ประกาศ ณ วนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 

                                   ผัน จันทรปาน 

                         ลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 

                       ประธานคณะกรรมการคุมครองและพัฒนาอาชีพ 

  
+-----------------------------------------------------------+ 

     รายชื่อสถานที่รับตัวผูกระทําผิดชั่วคราว(เฉพาะหญิง) ในระหวางสอบสวน และระหวางการ

พิจารณาคดีของศาล 24 แหง 

          ภาคเหนือ  จํานวน 4 แหง 

          การสัมมาอาชีวสงเคราะห 2 แหง 

          -ศูนยสงเคราะหและฝกอาชีพสตรีจังหวัดเชียงราย     จังหวัดเชียงราย 

          -ศูนยสงเคราะหและฝกอาชีพสตรีภาคเหนือ          จังหวัดลําปาง 
          กองสวัสดิการสงเคราะห 1 แหง 

          -สถานสงเคราะหคนชราบานเขาบอแกว             จังหวัดนครสวรรค 
          กองสงเคราะหเด็กและบุคคลวัยรุน 1 แหง 

          -สถานสงเคราะหเด็กชายบานเชียงใหม             จังหวัดเชียงใหม 
 

          ภาคกลาง จํานวน 7 แหง 

          กองสัมมาอาชีวสงเคราะห 1 แหง 

          -ศูนยฝกอาชีพเฉลิมพระเกียรติ                    จังหวัดชลบุรี 

           สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ครบ 36 พรรษา 
          กองสวัสดิการสงเคราะห 5 แหง 

          -สถานสงเคราะหคนชราบานนครปฐม               จังหวัดนครปฐม 

          -ศูนยบริการผูสูงอายุ                            จังหวัดลพบุรี 

          -สถานสงเคราะหคนชราบานจันทบุรี                จังหวัดจันทบุรี 

          -สถานสงเคราะหคนไรที่พ่ึงกุมสะแก                จังหวัดเพชรบุรี 

          -ศูนยฝกอาชีพประจวบคีรีขันธ    จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
 

          กองสงเคราะหเด็กและบุคคลวัยรุน 1 แหง 

          -สถานสงเคราะหเด็กหญิงจังหวดัสระบุรี             จังหวัดสระบุรี 
 



          ภาคใต จาํนวน 8 แหง 

          กองสัมมาอาชีวสงเคราะห 1 แหง 

          -ศูนยสงเคราะหและฝกอาชีพสตรีภาคใต             จังหวัดสงขลา 
          กองสวัสดิการสงเคราะห 3 แหง 

          -สถานสงเคราะหคนชราบานอูทอง-พนังตัก          จังหวัดชุมพร 

          -สถานสงเคราะหคนชราบานภูเก็ต                 จังหวัดภูเก็ต 

          -สถานสงเคราะหคนชราบานศรีตรัง                จังหวัดตรัง 
          กองสงเคราะหเด็กและบุคคลวัยรุน 4 แหง 

          -สถานสงเคราะหเด็กชายบานศรีธรรมราช           จังหวัดนครศรีธรรมราช 

          -สถานสงเคราะหเด็กจังหวัดปตตานี                จังหวัดปตตานี 

          -สถานสงเคราะหเด็กจังหวัดยะลา                 จังหวัดยะลา 

          -สถานสงเคราะหเด็กจังหวัดนราธิวาส              จังหวัดนราธวิาส 
 

          ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 5 แหง 

          กองสัมมาอาชีวสงเคราะห 2 แหง 

          -ศูนยสงเคราะหและฝกอาชีพสตรี 
 

           ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                       จังหวัดศรีสะเกษ 

          -ศูนยสงเคราะหและฝกอาชีพสตรีรัตนาภา           จังหวัดขอนแกน 

          กองสวัสดิการสงเคราะห 1 แหง 

          -สถานสงเคราะหคนชราบานมหาสารคาม            จังหวัดมหาสารคาม 

          กองสงเคราะหเด็กและบุคคลวัยรุน 2 แหง 

          -สถานสงเคราะหเด็กชายบานหนองคาย             จังหวัดหนองคาย 

          -สถานสงเคราะหเด็กหญิงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    จังหวัดอุดรธานี 

 



ระเบียบคณะกรรมการคุมครองและพัฒนาอาชีพ 
วาดวยระยะเวลาในการรับการคุมครองและพัฒนาอาชีพ 

ในสถานคุมครองและพัฒนาอาชีพ พ.ศ. 2540 

--------- 

           อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15(9) มาตรา 35 และมาตรา 37 แหงพระราชบัญญัติ

ปองกนัและปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ. 2539 คณะกรรมการคุมครองและพัฒนาอาชีพออก

ระเบียบวาดวยระยะเวลาในการรับการคุมครองและพัฒนาอาชีพในสถานคุมครองและพัฒนา

อาชีพไว ดังตอไปนี้ 

          ขอ 1  ระเบียบนี้เรียกวา ระเบียบคณะกรรมการคุมครองและพัฒนาอาชพีวาดวยระยะเวลา

ในการรับการคุมครองและพัฒนาอาชพีในสถานคุมครองและพัฒนาอาชีพ พ.ศ. 2540 

          ขอ 2  ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 

          ขอ 3  ใหสถานแรกรับและคณะกรรมการคุมครองและพัฒนาอาชีพประจําจงัหวัดที่สถาน

แรกรับนั้นตั้งอยูรวมกนัพิจารณาจัดสงตัวผูอยูในความดแูลไปยังสถานคุมครองและพัฒนาอาชพีที่

เหมาะสมโดยเร็ว แตทัง้นี้ตองไมเกนิหกเดอืนนับแตวนัรับตัวผูนัน้ไว 

                สถานแรกรับและคณะกรรมการคุมครองและพัฒนาอาชพีประจําจังหวัดตามวรรคหนึ่ง

อาจพิจารณาไมสงผูนัน้ไปยงัสถานคุมครองและพัฒนาอาชีพหรือจะใหผูนั้นพนจากการดูแลกอน

ครบกําหนดเวลาหกเดือนก็ไดในกรณีดังตอไปนี้ 

                (1) ไดตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ สติปญญา การศึกษาและขอเท็จจริงอื่น

ประกอบกับมบีิดา มารดา หรือผูปกครอง รับรองวาจะใหการปกครองดูแลโดยใกลชิด และนาเชื่อ

วาผูนั้นจะไมกลับไปคาประเวณีอีก หรือ 

                (2) เปนโรคติดตอรายแรงตามคําวินจิฉัยของแพทย หรือ 

                (3) เปนผูเจ็บปวยเรื้อรังไมสามารถรักษาใหหายขาด และแพทยมีความเห็นวา

จําเปนตองรักษาตัวนอกสถานแรกรับหรือสถานคุมครองและพัฒนาอาชีพ 

          ขอ 4  ใหผูทีถู่กสงตวัมาเพื่อรับการคุมครองและพัฒนาอาชพีอยูรับการคุมครองและพัฒนา

อาชีพในสถานคุมครองและพัฒนาอาชีพไมนอยกวาหนึ่งปเวนแตสถานคุมครองและพัฒนาอาชีพ

และคณะกรรมการคุมครองและพัฒนาอาชีพประจําจงัหวัดนัน้รวมกนัพิจารณาเหน็วาผูรับการ

คุมครองและพัฒนาอาชพีไมมีความจําเปนจะตองไดรับการคุมครองและพัฒนาอาชพีอีกตอไป 

ดวยเหตุผลตาม 

ขอ 3 วรรคสอง จะใหผูนัน้พนจากการคุมครองและพัฒนาอาชีพกอนครบกําหนดกไ็ด 

  

                         ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 

                                   ผัน จันทรปาน 

                         ลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสงัคม 

                       ประธานคณะกรรมการคุมครองและพัฒนาอาชีพ
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บันทึกขอตกลง 
เร่ือง  แนวทางปฏิบตัิรวมกันระหวางหนวยงานที่เก่ียวของ 

ในการดําเนนิการกรณีเด็กและหญิง 
ซ่ึงตกเปนเหยือ่ของการคามนุษยในพื้นท่ี  9  จังหวัดภาคเหนือ1

พ.ศ. 2546 
------------------------------- 

 
1.  ความเปนมา  หลักการ  และเหตุผล 
 ดวยพิจารณาเห็นวา  ขณะนี้สถานการณการคาเด็กและหญิงยังคงรุนแรงอยู  แมจะมีการใช
บันทึกขอตกลง  เรื่อง  แนวทางปฏิบัติรวมกันระหวางหนวยงานทีเ่กีย่วของในการดําเนินการกรณีการคาหญิง
และเดก็ที่ตกเปนเหยื่อของการคามนุษย  พ.ศ. 2542 แลวก็ตาม การปฏิบัติงานตามบันทึกขอตกลงดังกลาว  มี
ขอบกพรองในหลายประเดน็  คณะอนุกรรมการประสานการแกไขปญหาการคาหญิงและเดก็  จึงไดปรับปรุง
แกไขเปนบันทึกขอตกลงเรื่อง  แนวทางปฏิบัติรวมกนัระหวางหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของในการดําเนนิการ
กรณีการคาเดก็และหญิง (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2546  เพื่อใชแทน  ประกอบกับ 

1.1 การคาเด็กและหญิงยังคงเปนปญหาที่สังคมโลกไดตระหนักและเห็นพองตองกันวา   
เปนการละเมดิสิทธิมนุษยชนอยางรุนแรง 

1.2 ประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งในภูมิภาคลุมแมน้ําโขงที่ไดรับผลกระทบจากปญหานี้
อยางมากและปญหาทวีความรุนแรงขึ้น  เมื่อองคกรอาชญากรรมขามชาติใชประเทศไทยเปนแหลงแสวงหา
ประโยชนจาํนวนมหาศาลจากการคาเดก็และหญิง  ประเทศไทยถูกใชใน 3 สถานะ  คือ  สถานะประเทศตนทาง
โดยมีการสงเด็กและหญิงเพื่อการแสวงหาประโยชนทั้งภายในประเทศ  และตางประเทศ  ขณะเดียวกนัมี
สถานะเปนประเทศปลายทาง  คือ  มีเด็กและหญิงตางประเทศถูกนํามาคา  และสถานะเปนประเทศทางผาน  
คือ ใชประเทศไทยเปนทางผานเพื่อสงออกไปยังประเทศอื่น  อยางไรก็ตาม  ปญหาที่เกิดขึน้มิไดมีผลกระทบ
ตอประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงประเทศเดียว  แตมีผลกระทบอยางกวางขวางทั้งในระดับภูมิภาคและระหวาง
ประเทศ  จําเปนอยางยิ่งที่ทกุประเทศจะตองชวยกันแกไขปญหานี ้

1.3 การคาเด็กและหญิงไทยภายในประเทศกย็ังปรากฏอยูแมวาจะไมมากเทาที่เปนมาเมื่อ
ยี่สิบปที่แลวกต็าม 

1.4 หลายประเทศไดใหความสนใจกับปญหาดังกลาวมากขึ้น  โดยการจัดประชุมหา
แนวทางแกไขปญหาทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค  ผลการประชุมแตละครั้งไดมีขอเสนอแนะอยาง
กวางขวาง  สําหรับประเทศไทยไดจัดประชุมหลายครั้ง  อาทิ  การจัดประชุมสัมมนาระดับภูมภิาคเรื่องการคา
เด็กขามชาติเมือ่เดือนเมษายน  2540  ตอมาในเดือนพฤศจิกายนปเดยีวกันไดจัดประชุมสัมมนาระดับภูมภิาค

                                                 
1

  เชียงใหม  เชียงราย  แมฮองสอน  พะเยา  แพร  นาน  ลําปาง  ลําพูน  ตาก 
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เร่ืองการคาเดก็และหญิงขามชาติ  นอกจากนี้ยังไดมีการประชุมระดับภูมิภาคเมื่อเดอืนตุลาคม  พ.ศ. 2544   เพื่อ
รายงานความกาวหนาและวางแผนรวมกนัในการดําเนินการตอไป 
  สําหรับการประชุมระดับโลกไดมกีารประชมุครั้งแรกทีป่ระเทศสวีเดน  เมื่อป  พ.ศ. 2539  
และครั้งที่สองที่ประเทศญี่ปุน  เมื่อป  พ.ศ. 2544  ซ่ึงประเทศไทยไดสงผูแทนเขารวมประชุมดวย 

1.5 เมื่อเดือนกุมภาพันธ  2541  ไดมีการจดัตัง้คณะอนกุรรมการแกไขปญหาการคาเดก็และ
หญิงขามชาติขึ้น  ตอมาในป  2542  ไดมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง  โดยใชช่ือวา  “คณะอนุกรรมการ
ประสานการแกไขปญหาการคาเด็กและหญิงขามชาติ”   และในป  พ.ศ. 2546  ไดปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง
โดยใชช่ือวา  “คณะอนกุรรมการประสานการแกไขปญหาการคาเดก็และหญิง”   โดยคณะอนุกรรมการ
ประกอบดวยผูแทนหนวยงานที่เกีย่วของจากภาครัฐ  องคกรเอกชน  นักวิชาการ  และผูแทนองคกรระหวาง
ประเทศในประเทศไทยที่ทํางานเกีย่วของและองคกรเหลานี้ไดใหการสนับสนุนดานงบประมาณชวยเหลือใน
การแกไขปญหาดังกลาว 

1.6 เมื่อเดือนธันวาคม  2541  ไดมีการประชุมเชิงปฏิบัตกิารเจาหนาที่ตาํรวจระดับผูกํากบัการ
และรองผูกํากบัการเกี่ยวกับปญหาการคาเด็กและหญิงขามชาติ  ที่ประชุมเห็นรวมกันวาควรจะใหการดแูล
ชวยเหลือแกผูที่ตกเปนเหยื่อของการคามนุษยและนําผูกระทําผิดมาลงโทษ  โดยกําหนดเปนขัน้ตอนปฏิบัติ
ใหแกหนวยงานที่เกีย่วของไดใชรวมกันเพือ่ใหเปนไปในแนวทางเดยีวกัน  และใหนําประมวลกฎหมายอาญา  
พระราชบัญญัติคนเขาเมือง  พ.ศ. 2522  พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณี  พ.ศ. 2539  
พระราชบัญญัติมาตรการในการปองกันและปราบปรามการคาหญิงและเด็ก  พ.ศ. 2540  และกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวของมาใชในการดําเนินการและเพื่อใหงานนี้เปนไปตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวจงึไดมีการลงนามรวมกันใน
บันทึกขอตกลง  เรื่อง  แนวทางปฏิบัติรวมกันระหวางหนวยงานทีเ่กีย่วของในการดําเนินการกรณีการคาหญิง
และเดก็ที่ตกเปนเหยื่อของการคามนุษย  พ.ศ. 2542  ระหวางหวัหนาหนวยงานทีเ่กีย่วของ  ไดแก  ปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี  ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  อธิบดีกรมประชาสงเคราะห  (ในขณะนัน้)  ประธานคณะกรรมการ
ประสานงานเรื่องเด็กแหงชาติ  และผูแทนเครือขายปองกันและแกไขปญหาการคาหญิงและเด็ก 

1.7 เนื่องจากมกีารประกาศใชพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  พ.ศ. 2545  
ประกอบกับบนัทึกขอตกลงดังกลาวไดใชปฏิบัติมาเปนเวลาเกือบสี่ป  ซ่ึงที่ผานมาไดจดัใหมีการฝกอบรม
ผูเกี่ยวของ  อาทิ  ตํารวจภูธร  ตํารวจนครบาล  ตํารวจตรวจคนเขาเมือง  ตํารวจตระเวนชายแดน  เจาหนาที่กรม
ประชาสงเคราะห  (ในขณะนั้น)  พนกังานอัยการ  ผูพพิากษา  แพทยและบุคลากรทางการแพทยจากกระทรวง
สาธารณสุข  ผูแทนจากหนวยงานการศกึษาทีเ่กีย่วของ  ผูแทนกระทรวงมหาดไทย  และผูแทนจากองคกรเอกชน  
ทานเหลานี้ไดใหขอคิดเห็นเชิงปฏิบัติตองการการแกไขขอความตางๆ ใหเปนปจจุบนัและใหเหมาะสมยิ่งขึ้น 
  คณะอนกุรรมการประสานการแกไขปญหาการคาเด็กและหญิง  ไดนําขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะจากการฝกอบรมและขอคิดเห็นของผูปฏิบัติงานตามบันทึกขอตกลงฉบับแรก  ดําเนินการ
ปรับปรุงใหมคีวามครอบคลุมและสมบูรณยิ่งขึ้น  โดยไดผานการประชุมปรึกษาหารือกับผูเกี่ยวของทั้งหมด
และใชเวลาเพือ่การนี้เปนเวลาประมาณ  1  ป 



  แตเนื่องจากพืน้ที่ ภาคเหนือตอนบน  ประกอบดวย  9  จังหวัด  ไดแก  จังหวัดเชียงใหม  
เชียงราย  แมฮองสอน  แพร  นาน  พะเยา  ลําพูน  ลําปาง  และตาก  เปนพื้นที่ที่ประสบปญหาการคาเด็กและ
หญิงตามความหมายในขอ  2.1  นอกจากนี้พื้นที่บางแหงยังเปนเสนทางผานของเด็กและหญิงจากตางประเทศ  
เดินทางเขามาคาประเวณีในประเทศไทยหรือเดินทางตอไปยังประเทศที่สาม  แมวารัฐไดกําหนดนโยบายและ
มาตรการเพื่อการแกปญหานี้ในหลายประการ  แตปญหาดังกลาวกย็ังมิไดลดนอยลง  ดังนั้น  เพื่อใหการ
ชวยเหลือเด็กและหญิงของพื้นที่ 9  จงัหวัดภาคเหนอืมีการประสานงานและมกีารสงตอภารกิจกันอยางเปน
ระบบ  และกําหนดรูปแบบขั้นตอนการปฏบิัติของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของใชเปนแนวทางในการชวยเหลือเด็กและ
หญิงอยางสอดคลองกัน  จึงเห็นควรจัดทําบันทึกขอตกลง  เร่ือง  แนวทางปฏบิัติรวมกันของหนวยงานที่
เกี่ยวของในการดําเนินการกรณีเด็กและหญิงซ่ึงตกเปนเหยื่อของการคามนุษยในพืน้ที่  9  จังหวัดภาคเหนือ  
พ.ศ. 2546  
  คณะอนกุรรมการจัดทําบันทึกขอตกลง  เร่ือง  แนวทางปฏิบัติรวมกันของหนวยงานที่
เกี่ยวของในการดําเนินการกรณีเด็กและหญิงซ่ึงตกเปนเหยื่อของการคามนุษยในพืน้ที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ  
พ.ศ. 2546  จึงไดจัดใหมกีารลงนามโดยผูแทนหนวยงานตางๆ คือ  ผูวาราชการจังหวดั  ผูบังคับการตํารวจภูธร
จังหวดั  ผูบังคับการกองตรวจคนเขาเมือง  3  สํานักงานตรวจคนเขาเมือง  ผูอํานวยการโรงพยาบาลประจํา
จังหวดั  อัยการจังหวดั  พัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด  ผูแทนจากองคกรเอกชน  และพยานตามรายนามลง
ลายมือช่ือทายบันทึกขอตกลงนี้ 

2.  กรณีท่ีถือวาเด็กและหญิงตกเปนเหยื่อของการคามนษุยและพึงไดรับการชวยเหลือ 
 2.1 เด็กหรือหญิงที่ถูกบุคคล  กลุมคน  หรือองคกร  เปนธุระจัดหา  ซ้ือ  ขาย  จําหนาย  พามา
จากหรือสงไปยังที่ใด  รับ  หนวงเหนีย่ว  หรือกักขัง  ซอนเรน  ซ่ึงเด็กหรือหญิง  โดยใชอุบายลอลวง  ขูเข็ญ  
ประทุษราย  ใชอํานาจครอบงําผิดคลองธรรม  หรือใชวิธีขมขืนใจดวยประการอื่นใด  ทั้งนี้ไมวาจะกระทํา
ภายในหรือนอกราชอาณาจกัรและการกระทําดังกลาวทําใหเดก็หรือหญิงนั้นตกอยูในสภาวะจาํยอม  กระทําการ  
หรือยอมรับการกระทาํใดๆ อันมิชอบดวยกฎหมาย เชน การคาบริการทางเพศ  การขมขูบังคับจิตใจ การใช
แรงงานโดยกดขี่ทารุณ  หรือโดยเอาเปรียบในทางแรงงานประการอื่น อาทิ  การเอาเปรียบคาจางแรงงาน  หรือ
บังคับขูเข็ญใหเปนขอทาน  หรือการกระทําอ่ืนใดที่ไรคณุธรรม 
 2.2 มีพฤติการณตามที่กําหนดไวใน  2.1  กระทําตอเดก็ทั้งหญิงและชายหรือหญิง  ไมวาเด็ก
หรือหญิงนั้นจะยินยอมหรือมีสวนรูเห็นตอการกระทําในเบื้องตนหรอืไมก็ตาม  ใหถือวาเด็กหรือหญิงนั้นตก
เปนเหยื่อของการคามนุษย 

 
 



3.  เด็กหรือหญิงท่ีตกเปนเหยื่อของการคามนุษย2  แบงออกเปน  4  กลุม  คือ 
 3.1 เด็กและหญิงไทยที่ตกเปนเหยื่อของการคามนุษย 
 3.2 เด็กและหญิงตางดาวที่เขาประเทศไทยหรืออยูในราชอาณาจักร  โดยไมถูกตองตาม
กฎหมาย  และตกเปนเหยื่อของการคามนุษย 
 3.3  เด็กและหญิงตางดาวที่เขาประเทศไทยถูกตองตามกฎหมาย  แตภายหลังตกเปนเหยื่อ
ของการคามนุษย 
 3.4 เด็กและหญิงที่มิไดมีสัญชาติไทย  แตอาศยัอยูในประเทศไทยและตกเปนเหยื่อของ
การคามนุษย 
 การวินจิฉัยวาเด็กและหญิงนัน้ตกเปนเหยื่อของการคามนุษยหรือไมใหเปนไปตามประมวล
กฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา  โดยผูมีอํานาจวนิิจฉัยตองรับฟงพยานหลักฐานและเหตุผลจากหนวยงานที่พบ
หรือดูแลเดก็และหญิงนั้นอยู3  

 4.   การปฏิบตัิการใหความคุมครองกอนการชวยเหลือเด็กและหญิง 
 4.1 การสรางกลไกการใหความคุมครองเด็กและหญิง 
  4.1.1  การจัดตัง้ศูนยปฏิบัติการระดับจังหวดั 
   ใหจังหวดัจัดตัง้ศูนยปฏิบัติการระดับจังหวดั  โดยมีผูวาราชการจังหวดัหรือรอง
ผูวาราชการจังหวัด  ที่ไดรับมอบหมาย  เปนประธาน  คณะกรรมการศูนยปฏิบัติการ  ประกอบดวย  ผูบังคับการ
ตํารวจภูธรจังหวัด  นายแพทยสาธารณสุขจังหวดั  อัยการจังหวัด  ปลัดจังหวดั  จัดหางานจังหวัด  สวัสดกิาร
และคุมครองแรงงานจังหวัด  ผูแทนสํานักงานตรวจคนเขาเมือง  พัฒนาการจังหวดั  เกษตรจังหวดั  
ผูอํานวยการศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวดั  ผูปกครองสถานสงเคราะห  (ถามี)  องคกรเอกชน  หนวยงาน  
และบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวของ  และใหพัฒนาสังคมและสวสัดิการจังหวัด  เปนเลขานุการศูนยปฏิบัติการ 
  4.1.2 ใหศูนยปฏิบัตกิารระดับจังหวัด  มีหนาที ่
   1)  ประสานงานระหวางหนวยงานภาครัฐและองคกรเอกชนที่เปนเครือขายใน
การรับแจงเหตุ  ชวยเหลือคุมครอง  บําบัดฟนฟู  และสงตัวเดก็และหญงิกลับคืนสูภูมลํิาเนา 
   2) ดําเนินการกับผูกระทําความผิดเกี่ยวกับการคามนุษย 
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 ใหหมายรวมถึง  การกระทําความผิดตอเด็กและหญิงโดยการซื้อ  ขาย  จําหนาย  พา  หรือจัดหาเด็กและหญิงนั้นไปดวย
วิธีการตางๆ  เพื่อสําเร็จความใครทั้งแกตนและผูอื่น  เพื่อการอนาจารหรือเพื่อประโยชนอันมิชอบ  ไมวาโดยการขายเด็ก  ให
เด็กเปนขอทาน  หรือทํางานในสภาพที่ใชแรงงานโดยทารุณโหดราย  (นํามาจากหลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติ
มาตรการในการปองกันและปราบปรามการคาเด็กและหญิง พ.ศ. 2540  และพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
อาญา  (ฉบับที่  14)  พ.ศ. 2540) 
3

 อางถึงบันทึกขอตกลง  เรื่อง  แนวทางปฏิบัติรวมกันระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของในการดําเนินการกรณีคาหญิงและเด็กที่ตก
เปนเหยื่อของการคามนุษย  พ.ศ. 2542  ภาคผนวก  สรุปขอสงสัยจากการประชุมช้ีแจง  บันทึก  ขอตกลง 



   3)  จัดระบบการเก็บขอมูล  ประมวลขอมูล  และวเิคราะหขอมูล    และจัดทํา
รายงาน  การดาํเนินการคุมครอง  ชวยเหลือ  บําบัดฟนฟ ู และการคืนสูสังคม  รวมทั้งการดําเนนิคดกีับผูกระทํา
ความผิดเปนรายกรณ ี
   4) ประสานงานระหวางหนวยงานภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาศักยภาพของ
บุคคลใหมีความรู  ความตระหนกัและทักษะในการปฏบิัติงานในทกุดาน  อาท ิ  ดานการคุมครอง  ปราบปราม
และแกไขปญหาการคาเดก็และหญิง 
   5)  ติดตามประเมนิผลการดําเนนิงานเสนอตอคณะกรรมการเกี่ยวกับการคาเด็ก
และหญิงในระดับชาต ิ
   6) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรอืคณะทํางานในระดับตางๆ 
   7) มีหนาที่อ่ืนใดตามที่คณะกรรมการศูนยปฏิบัติการเห็นสมควร 
  4.1.3 ใหสํานักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจงัหวัด  เปนหนวยงานประสานงานใน
การรับแจงเหตุ  และใหประชาสัมพันธหนวยงานใหเปนที่รูจักอยางทัว่ถึงและตอเนื่อง 
 4.2 กระบวนการชวยเหลือเด็กและหญิง 
  4.2.1 ใหศูนยปฏิบัตกิารระดับจังหวัดจัดตั้งชุดปฏิบัติการชวยเหลือในรูปแบบ  สหวิชาชีพ  
ประกอบดวย  ตํารวจ  เจาหนาที่ฝายปกครอง  นกัสังคมสงเคราะห  (ภาครัฐและองคกรเอกชน)  นักจิตวิทยา  
แพทย  ลาม  และบุคคลที่เกีย่วของและเหมาะสม  (ภาครัฐและองคกรเอกชน)  เพื่อชวยเหลือเด็กและหญิงตาม
บันทึกขอตกลง  เร่ือง  แนวทางปฏิบัติรวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของในการดําเนินการกรณีการคา
เด็กและหญิง  (ฉบับที่ 2)   พ.ศ. 2546  และบันทึกขอตกลงระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของในการดําเนนิการกรณี
เด็กและหญิงซ่ึงตกเปนเหยื่อของการคามนุษยในพื้นที่  9  จังหวดัภาคเหนือ 
  จังหวดัใดเหน็สมควรจัดตั้งชดุปฏิบัติการชวยเหลือในรูปแบบสหวิชาชพีในระดับอําเภอ
ที่มีความพรอมใหจดัตั้งไดตามความจําเปน 
  กรณีจังหวดัใดที่มีศูนยปฏิบตัิการที่ทํางานคลายคลึงกันกบัขอ 4.1.1  และ  4.1.2  ใหเพิม่
ภารกิจในการใหความชวยเหลือเด็กและหญิงที่ตกเปนเหยื่อของการคามนุษยดวย 
  4.2.2 ในกรณีที่มีการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคามนุษยคาบเกี่ยวในหลายจังหวัด  
และมีความจําเปนตองดําเนนิการประสานงานกันในหลายจงัหวัด  ใหศูนยปฏิบัติการระดับจังหวัดประสานงานกับ
ศูนยพิทกัษเดก็และสตรี  กองบัญชาการตํารวจภูธร ภาค 5  หรือภาค 6  หรือภาคอื่นๆ หรือศูนยพทิักษเดก็และ
สตรี  (พดส.)  สํานักงานตํารวจแหงชาติหรือหนวยงานอืน่ที่เกีย่วของ  แลวแตกรณ ี
  กรณีมีความจําเปนเรงดวน  และมีเหตุอันควรเชื่อวาเดก็และหญิงจะไดรับอันตรายหรอื
ถูกเคลื่อนยายใหเจาหนาที่ชุดปฏิบัติการในพื้นที่เกิดเหตดุําเนินการชวยเหลือโดยทันที  และใหแจงศูนย
ปฏิบัติการจังหวัดทราบโดยเร็ว 



  4.2.3 กอนดําเนินการเพื่อชวยเหลือเด็กและหญิงออกจากสถานการคาประเวณี  หรือ
สถานบริการ  หรือสถานที่อ่ืนใด  ควรมีการตรวจสอบขอเท็จจริง  และหากมเีหตุอันควรเชื่อวามีเดก็และหญิงที่
ตกเปนเหยื่อของการคามนุษยใหชุดปฏิบัตกิารชวยเหลืออยางเรงดวน   
  4.2.4 ในกระบวนการชวยเหลือเด็กและหญิงผูตกเปนเหยื่อหามบันทกึภาพ  แพรภาพ  
พิมพรูป  หรือบันทึกเสียง  เผยแพรเสยีงของบุคคลซึ่งเปนผูเสียหายหรือผูซ่ึงเปนพยาน  หรือหามโฆษณาหรือ
เผยแพรขอความ  ภาพหรือเสียงไมวาโดยสื่อสารสนเทศใด  ซ่ึงปรากฏในทางสอบสวนของพนกังานสอบสวน  
ที่ทําใหบุคคลอื่นรูจักชื่อตัว  ช่ือสกุลของผูเสียหายหรือบคุคลในครอบครัวผูเสียหาย  หรือโฆษณาหรือเผยแพร
ขอความ ภาพหรือเสียงไมวาโดยสื่อสารสนเทศประเภทใด  เปดเผยประวัติ  สถานที่อยู  สถานที่ทํางาน  หรือ
สถานศึกษาของบุคคลซึ่งเปนพยานและผูเสียหายนั้น  เวนแตเปนการกระทําที่จาํเปนเพื่อประโยชนในการ
คุมครองและชวยเหลือผูเสียหายและพยาน 
  4.2.5  การดําเนนิการขององคกรที่มิใชองคกรเอกชนไทยใหปฏิบัติดังนี ้
   ก) กรณีองคกรนานาชาติใหประสานงานกับศูนยปฏิบัติการตามขอ  4.1 
   ข) กรณีองคกรเอกชนตางประเทศ  ที่ไดรับการอนุญาตใหทาํงานในประเทศไทย
ตามกฎหมาย  ใหประสานนโยบายและกิจกรรมกับศูนยปฏิบัติการ  และปฏิบัติตามบันทึกขอตกลงฉบับนี้ 
  4.2.6  ในกรณีเขาไปปฏิบัติการชวยเหลือใหเจาหนาที่ตํารวจเกบ็รวบรวมพยานหลักฐาน
ตามกฎหมายใหมากที่สุด 

5.  แนวทางปฏิบัติกรณีเด็กและหญิงไทยท่ีตกเปนเหยื่อของการคามนษุย 
 กรณทีี่เดก็และหญิงไทยตกเปนเหยื่อของการคามนษุยภายในประเทศหรือที่ถูกแสวงประโยชน
โดยสงออกไปนอกประเทศ  ใหนําประมวลกฎหมายอาญา  พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการ
คาประเวณี  พ.ศ. 2539  พระราชบัญญัติมาตรการในการปองกันและปราบปรามการคาหญิงและเดก็  พ.ศ. 2540  
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของมาพิจารณา
ดําเนินการโดยยึดแนวทางปฏิบัติดังตอไปนี้ 
 5.1 ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อวาเด็กหรือหญิงตกเปนเหยื่อของการคามนุษย  เมื่อเจาหนาที่
ตํารวจชวยเหลือเด็กหรือหญิงออกมาจากสถานการคาประเวณี  หรือสถานบริการหรือสถานที่อ่ืนใด ใหรีบ
สอบปากคําเดก็หรือหญิงนัน้ไวเปนพยานและประสานพนักงานอยัการเพื่อยื่นคํารองตอศาลใหมีการสืบพยาน
ไวกอนตามมาตรา 12  แหงพระราชบัญญัตมิาตรการในการปองกนัและปราบปรามการคาเดก็และหญงิ  พ.ศ. 2540  
โดยทันที  แมการสอบสวนจะยังทําไมแลวเสร็จก็ตาม4  
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 ใชเฉพาะกรณีหญิงตกเปนเหยื่อของการคามนุษย  สวนกรณีเด็กตกเปนเหยื่อของการคามนุษยตองใชบังคับตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 20)  พ.ศ. 2542 
 



 ในการสอบปากคําดังกลาวตามวรรคหนึ่ง  หญิงที่ตกเปนเหยื่อของการคามนุษยอาจรองขอให
เจาหนาทีต่ํารวจติดตอหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อสงตัวแทนหรือเจาหนาที่เขารวมรบัฟงการสอบปากคําดวยกไ็ด 
 5.2 ใหเจาหนาที่ตาํรวจดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดในการคาเด็กและหญิงซ่ึงเปนผูที่เปน
ธุระจดัหา  ลอไป  พาไป  ซ้ือ  ขาย  จําหนาย  พามาจากหรือสงไปยังทีใ่ด  รับ  หนวงเหนีย่ว  หรือกกัขัง  ซอนเรน  
ใชอุบายลอลวง  ขูเข็ญ ประทุษราย  ใชอํานาจครอบงําผิดคลองธรรม  หรือผูที่ใชวิธีขมขืนใจดวยประการอื่นใด
ซ่ึงเด็กหรือหญิง  ผูประกอบการ  ผูดูแลหรือจัดการกิจการ  ผูควบคุม  หรือผูจัดใหเด็กหรือหญิงกระทําการหรือ
ยอมรับการกระทําใด  เพื่อสนองความใครของผูอ่ืน  เพื่อการอนาจารหรือเพื่อแสวงหาประโยชนอันมิควรได
โดยชอบสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน  และผูที่เปนลูกคาใชบริการทางเพศกบัเด็กอายไุมเกนิ  18 ป  ในสถานการ
คาประเวณี  อันเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา  กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
คาประเวณี  กฎหมายวาดวยสวสัดภิาพเดก็และเยาวชน  กฎหมายวาดวยมาตรการในการปองกนัและปราบปราม
การคาหญิงและเดก็  หรือกฎหมายปองกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 
 หลักเกณฑการนับอายุเดก็เพื่อดําเนินคดีกบับุคคลตามวรรคหนึ่ง  ใหถืออายุเด็กในขณะที่
ความผิดเกดิครั้งแรก  และหากความผิดเกดิเมื่อเดก็อายุไมเกิน  18 ป  แตพบการกระทําความผิดเมือ่เด็กอายเุกิน  
18  ป  ใหดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดในฐานะเปนผูกระทําความผิดแกเดก็อายไุมเกิน  18  ป  
 5.3 ในกรณีที่ตองดําเนินการตามมาตรา 10  และมาตรา  11  แหงพระราชบัญญัติมาตรการ
ในการปองกนัและปราบปรามการคาหญิงและเด็ก พ.ศ. 2540  หลังจากสอบปากคําภายใน  24  ช่ัวโมง  ใหรีบ
นําเด็กและหญิงสงสถานแรกรับหรือสถานสงเคราะหของกรมพัฒนาสงัคมและสวัสดิการหรือสถานสงเคราะห
ของเอกชนที่กระทรวงการพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษยรับรองและศูนยปฏิบัติการจังหวดัเห็นชอบ  
เพื่อใหความชวยเหลือดูแลและใหสถานแรกรับหรือสถานสงเคราะห  แลวแตกรณ ี  จัดใหมีการตรวจรางกาย
เด็กและหญิงนั้นทุกกรณี5

 ในกรณีที่การสอบปากคําไมแลวเสร็จภายใน 24 ช่ัวโมง   ก็ใหสงตัวเดก็และหญงิเขาอยูใน
ความดูแลของสถานแรกรับหรือสถานสงเคราะหของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการหรือสถานสงเคราะหของ
เอกชนที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยรับรองและศูนยปฏิบัตกิารจังหวัดเหน็ชอบ 
 หากจังหวดัใดไมมีสถานแรกรับหรือสถานสงเคราะหดงักลาว  ใหจัดหาสถานที่ที่เหมาะสม
และปลอดภยั  โดยความเห็นชอบของศูนยปฏิบัติการจังหวัด 
 กรณีเปนหญิงอายุเกิน  18  ป  หลังสอบปากคําแลว  หากหญิงนั้นสมคัรใจขออยูฝกอาชีพกับ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยก็ใหเปนไปตามนั้น  ในกรณีสอบปากคํายังไมแลวเสร็จ  
และมีความจําเปนตองดําเนนิการตามมาตรา  10  และมาตรา 11  แหงพระราชบัญญัติมาตรการในการปองกัน
และปราบปรามการคาหญิงและเด็ก  พ.ศ. 2540  ใหสงหญิงนั้นไปอยูในความดแูลของสถานแรกรับหรือสถาน
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 ในกรณีเด็กใหเปนไปตามหลักการของกฎหมายคุมครองเด็ก 



สงเคราะหของกรมพัฒนาสงัคมและสวัสดิการ  หรือสถานสงเคราะหของเอกชนที่กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมัน่คงของมนุษยรับรอง 
 5.4 ในกรณีที่เด็กหรือหญิงไมมีหลักฐานบัตรประจําตัวประชาชนหรือมีบัตรประจําตัว
ประชาชนแตรูปถายในบัตรประจําตัวประชาชนนั้นไมเหมือนผูใชบัตรประจําตัวประชาชน  หรือมีเหตุอันควร
สงสัยวามิใชบตัรประจําตัวประชาชนของเด็กหรือหญิงนัน้หรือมีการปลอมแปลง  แกไข  เปลี่ยนแปลงบัตร
ประจําตัวประชาชนนั้น  หรือมีหลักฐานทีท่างราชการออกใหใชแทนบัตรประจําตัวประชาชนเปนการชั่วคราว  
ใหเจาหนาทีก่ระทรวงการพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษยดําเนนิการตรวจสอบหลักฐานทางทะเบียน
ราษฎรและอายุกับสํานักงานทะเบียนราษฎร  และประสานแจงผลการตรวจสอบใหพนักงานสอบสวนทราบ 
 5.5 ในกรณีที่เดก็หรือหญิงอางวาอายุเกิน  18  ป  และไมมบีัตรประจําตัวประชาชนหรอืบัตร
แสดงตัวอ่ืน  และมีเหตุอันควรสงสัยวาเด็กและหญิงนัน้อายุไมเกนิ  18  ป  ใหพนกังานสอบสวนหรอืเจาหนาที่
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  จดัใหมกีารตรวจรางกายเด็กหรือหญิงนั้นทางการแพทย  
โดยการตรวจฟนหรือตรวจรางกายดวยวิธีอ่ืนใด  เพื่อวินจิฉัยวาเด็กหรือหญิงนั้นอายเุกินสิบแปดป  หรือไม  ใน
กรณีที่เจาหนาที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษยเปนผูจัดใหมีการตรวจใหประสานแจงผล
การตรวจใหพนักงานสอบสวนทราบโดยเร็ว 
 5.6 ใหเจาหนาทีก่ระทรวงการพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  สอบถามขอเท็จจริง
เบื้องตนโดยละเอียดจากเด็กหรือหญิงที่ตกเปนผูเสียหาย  และดําเนินการรวบรวมขอมูลทั้งหมดเก็บไวเปน
หลักฐานอยางเปนระบบ  และประสานสงขอมูลนั้นใหพนักงานสอบสวนเพื่อประกอบการสอบสวนดําเนินคดี
กับผูกระทําความผิดตอไป 
 5.7 การสอบปากคําเบื้องตน6  การสืบสวนสอบสวนและการสืบพยานในศาล  ใหพนักงาน
สอบสวนประสานงานแจง  สํานักงานพฒันาสังคมและสวัสดิการจังหวัด  หรือองคกรเอกชน  ใหจดัหาหรือ
ประสานงานใหมีเจาหนาที่ทีม่ีประสบการณการทํางานดานเด็กและหญิง  ซ่ึงไดแก  นักสังคมสงเคราะห  
นักจิตวิทยา  และจิตแพทย  แลวแตกรณี  เขารวมฟงการสอบปากคําเบื้องตน  การสอบสวนและการสืบพยาน
ในศาลดวย 
 5.8 ในระหวางที่เด็กและหญิงอยูในความดแูลของกรมพัฒนาสังคมและสวสัดิการ  ใหจัด
สถานที่ดูแลอยางปลอดภยัและเหมาะสม  โดยใหความชวยเหลือในเรื่องอาหาร  เครื่องนุงหม  และบําบัดฟนฟู
สภาพรางกาย  จิตใจ  ตลอดจนการดําเนินการตามกระบวนการทางสังคมสงเคราะห  กอนสงกลับภมูิลําเนา 
 กรณีเดก็และหญิงอยูในความดูแลขององคกรเอกชน  ใหองคกรเอกชนปฏิบัติตามความใน
วรรคหนึ่ง 
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 การสอบปากคําเบื้องตน  หมายความวา  การซักถามเพื่อใหทราบวาเด็กและหญิงนั้นเปนผูเสียหาย  หรือตกเปนเครื่องมือ/
วัตถุ  ของการกระทําความผิดตามกฎหมายที่ระบุไวในบันทึกขอตกลงขอ 1 (5)  หรือไม 



 5.9 มิใหถือวาสถานที่ที่ใชดแูลเดก็และหญิงของกรมพัฒนาสงัคมและสวัสดิการ  หรือสถาน
สงเคราะหของเอกชนที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยรับรอง และศูนยปฏิบัติการ
จังหวดัเหน็ชอบ  เปนสถานที่คุมขังบุคคลตามอํานาจของพนักงานสอบสวน  หรืออํานาจศาล 
 5.10 ในกรณีที่เดก็และหญิงไทยตกเปนเหยื่อของการคามนุษยหรือถูกแสวงประโยชนโดย
สงออกไปภายนอกประเทศ  เมื่อสถานทูต  สถานกงสุลของประเทศไทยที่ประจําในประเทศนั้นๆ ไดชวยเหลือ
สงตัวกลับประเทศไทย  ใหกระทรวงการตางประเทศประสานงานกับสํานักงานตรวจคนเขาเมือง  กองปราบปราม 
สํานักงานตํารวจแหงชาติ  กระทรวงการพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  หรือหนวยงานอืน่ที่เกีย่วของ  
เพื่อแจงเรื่องการสงตัวกลับ  พรอมทั้งขอมูลเกี่ยวกับการคาเด็กและหญงินั้นใหหนวยงานดังกลาวทราบ  ซ่ึงเมื่อ
สํานักงานตรวจคนเขาเมือง  กองปราบปรามไดรับแจงแลวใหสํานักงานตรวจคนเขาเมือง  กองปราบปราม  
สํานักงานตํารวจแหงชาติดําเนินการตาม  5.2-5.9 
 5.11 การปฏิบัติของเจาหนาที่ของหนวยงานภาคเอกชนที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษยรับรองในการใหที่พักพิง   อาหาร  และการเดินทางแกพยาน  หรือเดก็และหญิงที่เปนเหยื่อ
ของการคามนุษยตามบันทกึขอตกลงระหวางหนวยงานทีเ่กี่ยวของในการดําเนินการกรณีเด็กและหญิงซ่ึงตก
เปนเหยื่อของการคามนุษยในพื้นที่ 9  จังหวัดภาคเหนือ  เปนการปฏิบัติตามหนาที่ในบันทึกขอตกลงนี้ 

6.  แนวทางปฏิบัติกรณีเด็กหรือหญิงตางดาวที่เขาประเทศไทยไมถูกตองตามกฎหมายและตกเปนเหยื่อของ
การคามนุษย  และกรณีเด็กหรือหญิงตางดาวท่ีเขาประเทศไทยถูกตองตามกฎหมายและภายหลังตกเปนเหยื่อ
ของการคามนษุย 
 ใหนําประมวลกฎหมายอาญาพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ.2522  พระราชบัญญัติปองกัน
และปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ. 2539  พระราชบัญญัติมาตรการในการปองกันและปราบปรามการคาหญิง
และเดก็ พ.ศ.2540  พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. 2542  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
มาพิจารณาดําเนินการ โดยยดึแนวทางปฏบิัติดังตอไปนี ้
 6.1 ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อวาเด็กและหญิงนั้นตกเปนเหยื่อของการคามนุษย เมื่อ
เจาหนาทีต่ํารวจชวยเหลือเดก็หรือหญิงตางดาวออกมาจากสถานการคาประเวณีหรือสถานบริการหรือสถานที่
อ่ืนใดใหรีบสอบปากคําเด็กหรือหญิงนั้นไวเปนพยาน  และประสานพนักงานอยัการเพื่อยื่นคํารองตอศาลใหมี
การสืบพยานไวกอน  ตามมาตรา  12  แหงพระราชบัญญัติมาตรการในการปองกันและปราบปรามการคาหญิง
และเดก็ พ.ศ. 2540  โดยทันที  แมการสอบสวนจะยังทําไมแลวเสร็จกต็าม7

 ในการสอบปากคําดังกลาวตามวรรคหนึ่ง  หญิงที่ตกเปนเหยื่อของการคามนุษยอาจรองขอให
เจาหนาทีต่ํารวจติดตอหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อสงตัวแทนหรือเจาหนาที่เขารวมรับฟงการสอบปากคําดวยกไ็ด 
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 ใชเฉพาะกรณีหญิงตกเปนเหยื่อของการคามนุษย  สวนกรณีเด็กตกเปนเหยื่อของการคามนุษยตองใชบังคับตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  (ฉบับที่  20)  พ.ศ. 2542 



 6.2  ใหเจาหนาที่ตาํรวจดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดในการคาเด็กและหญิง  ซ่ึงเปนผูที่เปน
ธุระจัดหา  ลอไป  พาไป   ซ้ือ ขาย  จําหนาย  พามาจากหรือสงไปยังที่ใด  รับ หนวงเหนี่ยวหรือกักขัง  ซอนเรน
ใหเขาพกัอาศยัใชอุบายลอลวง  ขูเข็ญ  ประทุษราย  ใชอํานาจครอบงําผิดคลองธรรม  หรือผูที่ใชวิธีขมขืนใจ
ดวยประการอืน่ใด  ซ่ึงเด็กหรือหญิง  ผูประกอบการ  ผูดูแลหรือจัดการกิจการ  ผูควบคุม  หรือผูจัดใหเดก็หรือ
หญิงกระทําการหรือยอมรับการกระทําใดเพื่อสนองความใครของผูอ่ืน  เพื่อการอนาจารหรือเพื่อแสวงหา
ประโยชนอันมิควรไดโดยชอบสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน  และผูที่เปนลูกคาใชบริการทางเพศกับเดก็อายุไมเกิน  
18  ป  ในสถานการคาประเวณี  อันเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา  กฎหมายวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการคาประเวณี  กฎหมายวาดวยสวัสดิภาพเดก็และเยาวชน กฎหมายวาดวยมาตรการในการปองกัน
และปราบปรามการคาหญิงและเด็ก  หรือกฎหมายปองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ 
 หลักเกณฑการนับอายุเดก็เพื่อดําเนินคดีกบัผูกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง  ใหถืออายุเดก็ใน
ขณะที่ความผิดเกิดครั้งแรก  และหากความผิดเกิดเมื่อเดก็อายุไมเกิน  18  ป  แตพบการกระทําความผิดเมื่อเด็ก
อายุเกิน  18 ป  ใหดําเนินคดกีับผูกระทําความผิดในฐานะเปนผูกระทําความผิดแกเดก็อายุไมเกนิ  18 ป 
 กรณีที่เกีย่วของกับกฎหมายแรงงาน ใหพนักงานเจาหนาที่ที่เกี่ยวของเขารวมดําเนนิการตาม
กฎหมายแรงงานดวย  รวมทัง้ปฏิบัติตอเด็กและหญิงตางดาวนั้นในฐานะที่ตกเปนเหยื่อของการคามนุษยตาม
การวินจิฉัยของพนักงานเจาหนาที่ผูมีอํานาจ 
 6.3 หลังสอบปากคําเด็กหรือหญิงตางดาวที่ตกเปนผูเสียหายใหพนักงานสอบสวนเสนอตอ
พนกังานเจาหนาที่ตามกฎหมาย8  ดําเนินการผอนผันตามมาตรา  54  แหงพระราชบญัญัติคนเขาเมอืง  พ.ศ. 2522  
และดําเนินการใหความชวยเหลือตามมาตรา 11  แหงพระราชบัญญัติมาตรการในการปองกันและปราบปราม
การคาหญิงและเดก็  พ.ศ. 2540  แลวใหพนักงานเจาหนาที่ดังกลาวสงตัวเด็กหรือหญิงตางดาวนัน้ไปอยูใน
ความดูแลของสถานแรกรับหรือสถานสงเคราะหของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  หรือสถานสงเคราะห
ของเอกชนที่กระทรวงการพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษยและศูนยปฏิบัติการจังหวดัเหน็ชอบและให
สถานแรกรับหรือสถานสงเคราะห  แลวแตกรณี  จดัใหมีการตรวจรางกายเด็กและหญิงทุกกรณี9

 ในกรณีที่การสอบปากคําไมแลวเสร็จภายใน  24  ช่ัวโมง  ก็ใหสงตัวเดก็และหญงิเขาอยูใน
ความดูแลของสถานแรกรับหรือสถานสงเคราะหของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการหรือสถานสงเคราะหของ
เอกชนที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยรับรองและศูนยปฏิบัตกิารจังหวัดเหน็ชอบ 
 หากจังหวดัใดไมมีสถานแรกรับหรือสถานสงเคราะหดงักลาว  ใหจัดหาสถานที่ที่เหมาะสม
และปลอดภยั  โดยความเห็นชอบของศูนยปฏิบัติการจังหวัด 
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 หมายถึงพนักงานเจาหนาที่ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  ฉบับที่ 11  ลงวันที่ 2  มิถุนายน 2541  สําหรับอํานาจหนาที่ของ
พนักงานเจาหนาที่ตามประกาศกระทรวงฉบับนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง  เพื่อใหครอบคลุมเด็กและหญิงสัญชาติ
อื่นที่ตกเปนเหยื่อของการคามนุษย 
9

 ในกรณีเด็กใหเปนไปตามหลักการของกฎหมายคุมครองเด็ก 



 6.4 ในกรณีที่ไมมหีลักฐานแสดงตัว  หรือมีเหตุอันควรสงสัยในความถูกตองแทจริงของ
เอกสารแสดงตัว ใหเจาหนาทีก่ระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยและหรือหนวยงานที่
เกี่ยวของดําเนนิการตรวจสอบกับสถานทูต  หรือสถานกงสุลที่บุคคลนั้นอางวาเปนพลเมืองของประเทศนั้น
แลวแจงผลการตรวจสอบใหพนักงานสอบสวนทราบ 
 การตรวจสอบตามวรรคหนึ่งใน 9  จังหวดัภาคเหนือใหตรวจสอบกับสถานกงสุล ณ จังหวดั
เชียงใหมไดดวย 
 6.5 ในกรณีที่เดก็หรือหญิงตางดาวนัน้อางวาอายุเกิน  18 ป  แตไมมีหลักฐานแสดงตวั  หรือ
มีหลักฐานแสดงตัวแตมีเหตอัุนควรสงสัยวามีการปลอมแปลงแกไขหลักฐานแสดงตัวนั้น  หรือมิใชหลักฐาน
แสดงตัวที่ออกใหกับบุคคลนั้น  และมีเหตุอันควรสงสัยวาเดก็หรือหญิงนั้นอายไุมเกิน  18 ป  ใหพนกังาน
สอบสวนหรือเจาหนาทีก่ระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจัดใหมีการตรวจรางกายเด็กหรือ
หญิงนั้นทางการแพทยโดยการตรวจฟนหรอืตรวจรางกายดวยวิธีอ่ืนใด  เพื่อวินิจฉยัวาเด็กหรือหญิงขามชาติ
นั้นอายุเกิน  18 ป  หรือต่ํากวา ในกรณทีี่เจาหนาทีก่ระทรวงการพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเปน     
ผูจัดใหมกีารตรวจ  ใหประสานแจงผลการตรวจใหพนกังานสอบสวนทราบโดยเร็ว 
 6.6 ใหเจาหนาทีก่ระทรวงการพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษยสอบถามขอเท็จจริง
เบื้องตนโดยละเอียดจากเด็กหรือหญิงตางดาวที่ตกเปนผูเสียหาย  และดําเนินการรวบรวมขอมูลทั้งหมดไวเปน
หลักฐานอยางเปนระบบ   และประสานงานสงขอมูลนั้นใหพนักงานสอบสวน  เพื่อประกอบการสอบสวน
ดําเนินคดีกับผูกระทําความผดิตอไป 
 สําหรับกระบวนการบําบดัฟนฟูขั้นตน  รวมทั้งการสอบหาสาเหตุการมาคาประเวณีใน
ประเทศไทยหรือมาประกอบอาชีพอ่ืน  เจาหนาทีก่ระทรวงการพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษยตอง
ซักถามและรวบรวมขอเท็จจริงเพื่อใหทราบสภาวะทางดานจิตใจและสงัคมของเด็กและหญิง  และสงให
หนวยงานของประเทศตนทางดําเนินการชวยเหลือหลังจากสงกลับไป 
 6.7  การสอบปากคําเบื้องตน 10   การสืบสวนสอบสวน  และการสืบพยานในศาล  ให
พนักงานสอบสวนประสานแจงสํานักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจงัหวัดหรือองคกรเอกชน  หรือสถานทูต  
ใหจดัหาหรือประสานใหมเีจาหนาที่ที่มีประสบการณการทํางานดานเด็กและหญิง  ซ่ึงไดแก  นักสังคม
สงเคราะห  นกัจิตวิทยา  จิตแพทย  และลาม  แลวแตกรณี  เขารวมฟงการสอบปากคําเบื้องตน  การสอบสวน  
และการสืบพยานในศาลดวย 
 6.8 การสอบปากคําเบื้องตน  การสืบสวนสอบสวน  และการสืบพยานในศาลจะตองรีบ
ดําเนินการใหเสร็จโดยเร็ว  และสงเด็กหรือหญิงตางดาวนั้นกลับประเทศตนทางทันที  หากมีความจําเปนตอง
กักตวัเด็กหรือหญิงไวระยะหนึ่ง  เพื่อประโยชนในการติดตามผูกระทําความผิดมาลงโทษก็สามารถทําได  แต
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 การสอบปากคําเบื้องตน  หมายความวา  การซักถามเพื่อใหทราบวาเด็กและหญิงนั้นเปนผูเสียหาย หรือ  ตกเปนเครื่องมือ/
วัตถุ  ของการกระทําความผิดตามกฎหมายที่ระบุไวในบันทึกขอตกลงขอ 1 (5)  หรือไม 



ตองรีบดําเนินการโดยไมชักชา  โดยใหเด็กหรือหญิงตางดาวนัน้อยูในความดแูลของสถานแรกรับหรือสถาน
สงเคราะหของกรมพัฒนาสงัคมและสวัสดิการหรือสถานสงเคราะหของเอกชนที่กระทรวงการพฒันาสังคม
และความมัน่คงของมนุษยรับรองและศูนยปฏิบัติการจังหวัดเห็นชอบ 
 6.9 ในระหวางที่เดก็หรือหญิงตางดาวนัน้อยูในความดแูลของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  
ใหจดัสถานที่ดูแลอยางปลอดภัยและเหมาะสมกอนสงกลับประเทศ  โดยใหความชวยเหลือในเรื่องอาหาร  
เครื่องนุงหม  และบําบัดฟนฟูสภาพรางกาย  จิตใจ  ตลอดจนการดําเนนิการตามกระบวนการทางสังคม  
สงเคราะหกอนสงกลับประเทศ  และในกรณีเด็กและหญิงตองอยูในความดูแลเปนระยะเวลานาน  อาจจัดใหมี
การฝกอาชีพไดตามความเหมาะสม 
 กรณีเดก็และหญิงอยูในความดูแลขององคกรเอกชน  ใหองคกรเอกชนปฏิบัติตามความใน
วรรคหนึ่ง 

6.10 มิใหถือวาสถานที่ที่ดูแลเดก็และหญิงของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดกิารหรือสถาน
สงเคราะหของเอกชนที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยรับรองและศูนยปฏิบัติการจังหวดั
เห็นชอบ  เปนสถานที่คุมขังบุคคลตามอํานาจของพนกังานสอบสวน  หรืออํานาจศาล 
 การปฏิบัติของเจาหนาที่ของหนวยงานภาคเอกชนที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษยรับรองในการใหที่พักพิง  อาหารและการเดินทางแกพยาน  หรือเด็กและหญิงทีต่กเปนเหยื่อ
ของการคามนุษยตามบันทกึขอตกลงระหวางหนวยงานทีเ่กี่ยวของในการดําเนินการกรณีเด็กและหญิงที่ตกเปน
เหยื่อของการคามนุษยในพืน้ที่ 9  จังหวัดภาคเหนือ  เปนการปฏิบัติตามหนาที่ในบนัทึกขอตกลงนี้ 

6.11 ในกรณีทีไ่มทราบสัญชาตขิองเดก็และหญงิตางดาวทีเ่ขาเมืองโดยไมถูกตองตามกฎหมาย  
ใหยึดหลักเกณฑพิจารณาภูมิลําเนาหรือถ่ินที่อยูเปนลําดับแรก  หากสถานทูตหรือรัฐบาลประเทศตนทาง
ไมยอมรับ  จงึใหใชการพิสูจนสัญชาติแทน 
 ในกรณีที่พนกังานเจาหนาทีจ่ะระบภุูมิลําเนาหรือถ่ินที่อยูของเด็กและหญิงตางดาวทีเ่ขาเมือง
โดยไมถูกตองตามกฎหมาย  ใหพนกังานเจาหนาที่ที่เกี่ยวของรวบรวมพยานหลักฐานหรือถามปากคําเด็กหรือ
หญิงพรอมทั้งบันทึกไวเพื่อคนหารายละเอียดสําหรับใชในการพิสูจน 

6.12 ใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย  เจาหนาที่ตํารวจทองที ่ 
สํานักงานตรวจคนเขาเมืองหรือดานตรวจคนเขาเมืองชายแดน  องคกรเอกชน  และกระทรวงการตางประเทศ  
ประสานงานกัน  เพื่อทราบขอมูลของเด็กและหญิงตางดาวและรายละเอียดหรือพยานหลักฐานที่จะเปน
ประเด็นนําสืบหาตัวผูกระทําผิดแจงใหกับประเทศตนทางรับไปดําเนินการกับผูกระทาํผิดตอไป  เพื่อเปนการ
ทําลายขบวนการคาเด็กและหญิงในประเทศตนทางอีกทางหนึ่ง 
 6.13 ใหสํานักงานตรวจคนเขาเมืองหรือดานตรวจคนเขาเมืองชายแดน  กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย  กระทรวงการตางประเทศ  และองคกรเอกชน  ประสานงานกันในการ
สงกลับเด็กและหญิงตางดาวไปยังประเทศภูมิลําเนาโดยใหประสานสถานทูต  ดานตรวจคนเขาเมือง  



หนวยงานภาครัฐ  และองคกรเอกชนของประเทศตนทางใหมารับตวัไป  และใหการดแูลมิใหกลับเขามา
ประเทศไทยอกี  พรอมทั้งใหขอมูลและรายละเอียดที่จะเปนประเดน็นําสืบไปใหดวย 

7.  แนวทางปฏิบัติกรณีเด็กและหญิงท่ีมิไดมีสัญชาตไิทยแตอาศัยอยูในประเทศไทยและตกเปนเหยื่อของการคา
มนุษย 
 กรณีเดก็และหญิงซ่ึงเปนบุคคล  15  กลุม  ที่กระทรวงมหาดไทยไดจัดทําทะเบียนประวัตแิละ
บัตรประจําตัวไว 11   ซ่ึงตกเปนเหยื่อของการคามนุษย  ใหนําประมวลกฎหมายอาญา  และพระราชบัญญัติ
ปองกันและปราบปรามการคาประเวณี  พ.ศ. 2539  พระราชบัญญัติมาตรการในการปองกันและปราบปราม
การคาหญิงและเดก็  พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ. 2542  และกฎหมาย
อ่ืนที่เกี่ยวของมาพิจารณาดําเนินการโดยยดึแนวทางปฏิบัติดังตอไปนี ้
 7.1 ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อวา  เด็กและหญิงนั้นตกเปนเหยื่อของการคามนุษย  เมื่อ
เจาหนาทีต่ํารวจชวยเหลือเดก็หรือหญิงออกมาจากสถานการคาประเวณีหรือสถานบริการหรือสถานที่อ่ืนใด  
ใหรีบสอบปากคําเด็กหรือหญิงนั้นไวเปนพยาน  และประสานพนกังานอัยการเพื่อยื่นคํารองตอศาลใหมีการ
สืบพยานไวกอน  ตามมาตรา 12  แหงพระราชบัญญัติมาตรการในการปองกันและปราบปรามการคาหญิงและ
เด็ก พ.ศ. 2540  โดยทันที  แมการสอบสวนจะยังทําไมแลวเสร็จก็ตาม12

 ในการสอบปากคําดังกลาวตามวรรคหนึ่ง  หญิงที่ตกเปนเหยื่อของการคามนุษยอาจรองขอให
เจาหนาทีต่ํารวจติดตอหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อสงตัวแทนหรือเจาหนาที่เขารวมรบัฟงการสอบปากคําดวยกไ็ด 
 7.2 ใหเจาหนาที่ตาํรวจดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดในการคาเด็กและหญิง  ซ่ึงเปนผูที่เปน
ธุระจดัหา  ลอไป  พาไป  ซ้ือ  ขาย  จําหนาย  พามาจากหรือสงไปยังทีใ่ด  รับ  หนวงเหนีย่ว  หรือกกัขัง  ซอนเรน  
ใชอุบายลอลวง  ขูเข็ญ  ประทุษราย  ใชอํานาจครอบงําผิดคลองธรรม หรือผูที่ใชวิธีขมขืนใจดวยประการอื่นใด
ซ่ึงเด็กหรือหญิง  ผูประกอบการ  ผูดูแลหรือจัดการกิจการ  ผูควบคุม  หรือผูจัดใหเด็กหรือหญิงกระทําการหรือ
ยอมรับการกระทําใด  เพื่อสนองความใครของผูอ่ืน  เพื่อการอนาจารหรือเพื่อแสวงหาประโยชนอันมิควรได
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 บุคคล  15  กลุม  ที่กระทรวงมหาดไทยไดจัดทําทะเบียนประวัติและบัตรประจําตัวไวในภาคผนวกเกี่ยวกับชนกลุมนอยใน
ประเทศไทย  ตามหนังสือสํานักทะเบียนกลาง  ที่ มท 0310.1/ว 8  ลงวันที่  31  มีนาคม  2538  ซึ่งถือเปนบุคคลที่มิไดมีสัญชาติ
ไทย  แตอาศัยอยูในประเทศไทย  ไดแก  1.  บุคคลบนพื้นที่สูง  (ถือบัตรสีฟา)  2.  อดีตทหารจีน  คณะชาติ  (ถือบัตรสีขาว)  3.  
จีนฮออพยพพลเรือน  (ถือบัตรสีเหลือง)  4. จีนฮออิสระ  (ถือบัตรสีสม)  5.  ผูพลัดถิ่นสัญชาติพมา  (ถือบัตรสีชมพู)  6.  ผู
หลบหนีเขาเมืองจากพมา  (ถือบัตรสีสม/มีถิ่นที่อยูอาศัยถาวร) 7. ผูหลบหนีเขาเมืองจากพมา  (ถือบัตรสีมวง/อาศัยอยูกับ
นายจาง)  8.  ญวนอพยพ  (ถือบัตรสีขาวขอบน้ําเงิน)  9. ลาวอพยพ  (ถือบัตรสีฟา) 10. เนปาลอพยพ  (ถือบัตรสีเขียว)  11. อดีต
โจรจีนคอมมิวนิสตมลายา  (ถือบัตรสีเขียว/อดีต  จคม.)  12. ไทยลื้อ  (ถือบัตรสีสม)  13.  เผาตองเหลือง  (บัตรบุคคลบนพื้นที่
สูง/ถือบัตรสีฟา)  14. ผูอพยพเชื้อสายไทยจากเกาะกง  กัมพูชา  (ถือบัตรสีเขียว)  15. บุคคลที่ไดรับการจัดทําทะเบียนสํารวจ
ชุมชนบนพื้นที่สูง  (บัตรสีเขียวขอบแดง) 
12

 ใชเฉพาะกรณีหญิงตกเปนเหยื่อของการคามนุษย  สวนกรณีเด็กตกเปนเหยื่อของการคามนุษยตองใชบังคับตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  (ฉบับที่ 20)  พ.ศ. 2542 



โดยชอบสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน  และผูที่เปนลูกคาใชบริการทางเพศกบัเด็กอายไุมเกนิ  18 ป  ในสถานการ
คาประเวณีอันเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา  กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
คาประเวณี  กฎหมายวาดวยสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน  กฎหมายวาดวยมาตรการในการปองกันและ
ปราบปรามการคาหญิงและเด็ก  หรือกฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
 หลักเกณฑการนับอายุเดก็เพื่อดําเนินคดีกบัผูกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง  ใหถืออายุเดก็ใน
ขณะที่ความผิดเกิดครั้งแรก  และหากความผิดเกิดเมื่อเดก็อายุไมเกิน  18 ป  แตพบการกระทําความผิดเมื่อเด็ก
อายุเกิน 18 ป  ใหดําเนินคดกีบัผูกระทําความผิดในฐานะเปนผูกระทําความผิดแกเดก็อายุไมเกนิ  18  ป 
 7.3 หลังสอบปากคําแลว ใหเจาหนาที่ตํารวจนําเด็กหรือหญิงที่ตกเปนผูเสียหายนั้นสงสถาน
แรกรับ  หรือสถานสงเคราะหของกรมพฒันาสังคมและสวัสดิการหรือสถานสงเคราะหของเอกชนที่กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษยรับรองและศนูยปฏิบัติการจังหวดัเหน็ชอบ13

 7.4 ในกรณีที่ไมมบีัตรประจําตัวบุคคลเฉพาะกลุม  (บัตรสี)  หรือมีแตสงสัยในความถูกตอง
แทจริงของเอกสารนั้น  ใหเจาหนาทีก่ระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยดําเนนิการตรวจสอบ
หลักฐานทางทะเบียนประวตัิและบัตรประจําตวักับกระทรวงมหาดไทยและแจงผลการตรวจสอบใหพนักงาน
สอบสวนทราบ 
 7.5 ในกรณีที่เดก็หรือหญิงนั้นอางวาอายุเกิน  18  ป  แตไมมีหลักฐานแสดงตวัหรือมี
หลักฐานแสดงตัวแตมเีหตุอันควรสงสัยวามีการปลอมแปลงแกไขหลักฐานแสดงตัวนั้น  หรือมิใชหลักฐาน
แสดงตัวที่ออกใหกับบุคคลนั้น  และมีเหตุอันควรสงสัยวาอายไุมเกนิ  18  ป  ใหพนักงานสอบสวนหรือ
เจาหนาที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจัดใหมีการตรวจรางกายเด็กหรือหญิงนั้น
ทางการแพทยโดยการตรวจฟนหรือตรวจรางกายดวยวิธีอ่ืนใดเพื่อใหทราบและยืนยันอายุที่แทจริงของเด็กหรือ
หญิงนั้น  ในกรณีเจาหนาที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเปนผูจัดใหมีการตรวจให
ประสานแจงผลการตรวจใหพนักงานสอบสวนทราบโดยเร็ว 
 7.6 ใหเจาหนาทีก่ระทรวงการพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษยและ/หรือหนวยงานที่
เกี่ยวของสอบถามขอเท็จจริงเบื้องตนโดยละเอียดจากเดก็หรือหญิงที่ตกเปนผูเสียหาย และดาํเนินการรวบรวม
ขอมูลทั้งหมดไวเปนหลักฐานอยางเปนระบบ  และประสานสงขอมูลนั้นใหพนักงานสอบสวนเพือ่ประกอบการ
สอบสวนดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดตอไป 
 7.7 การสอบปากคําเบื้องตน14  การสืบสวนสอบสวน และการสืบพยานในศาลใหพนกังาน
สอบสวนประสานแจงสํานักงานพัฒนาสังคมและสวัสดกิารจังหวัดหรือองคกรเอกชนใหจัดหาหรอืประสาน
ใหมีเจาหนาทีท่ี่มีประสบการณการทํางานดานเดก็และหญิง  ซ่ึงไดแก  นกัสังคมสงเคราะห  นักจิตวิทยา  

                                                 
13

 ในกรณีเด็กใหเปนไปตามหลักการของกฎหมายคุมครองเด็ก 
14

 การสอบปากคําเบื้องตน  หมายความวา  การซักถามเพื่อใหทราบวาเด็กและหญิงนั้นเปนผูเสียหาย  หรือตกเปนเครื่องมือ/
วัตถุของการกระทําความผิดตามกฎหมายที่ระบุไวในบันทึกขอตกลงขอ  1 (5)  หรือไม 



จิตแพทย  และลาม  แลวแตกรณี  เขารวมฟงการสอบปากคําเบื้องตน  การสอบสวนและการสบืพยานในศาล
ดวย 
 7.8 การสอบปากคําเบื้องตน  การสืบสวนสอบสวนและการสืบพยานในศาลจะตองรีบ
ดําเนินการใหเสร็จโดยเร็ว  และใหเจาหนาที่ตํารวจ  เจาหนาที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย  และเจาหนาที่องคกรเอกชน  ประสานงานกันในการสงเด็กหรือหญิงนั้นกลับไปยังเขตพํานกัที่
กําหนดให 
 7.9 ในระหวางที่เด็กหรือหญิงนัน้อยูในความดแูลของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  ใหจัด
สถานที่ดูแลอยางปลอดภยัและเหมาะสม  โดยใหความชวยเหลือในเรื่องอาหาร  เครื่องนุงหม  และบําบัดฟนฟู
สภาพรางกาย  จิตใจ  ตลอดจนการดําเนินการตามกระบวนการทางสังคมสงเคราะห  กอนสงกลับเขตพํานัก 
 กรณีเดก็และหญิงอยูในความดูแลขององคกรเอกชน  ใหองคกรเอกชนปฏิบัติตามความใน
วรรคหนึ่ง 
 7.10 กรณีเดก็และหญิงเปนผูเสียหายหรือพยานในคดีเดก็และหญิง  หนวยงานที่เกีย่วของจะ
ชวยเหลือและรวมมือกับหนวยงานที่ดูแลและคุมครองเดก็และหญิงนั้นเพื่อการคุมครองพยาน 

8.  ในการปฏบิัติงานรวมกันขององคกรเอกชนและหนวยราชการตามขอตกลงนี้  ใหทุกหนวยงานที่รวมปฏิบตัิ
คํานงึถึงอํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย  ขอตกลงและคําสั่งตางๆ ของหนวยงานที่เก่ียวของ 

9.  ใหหนวยงานภาครัฐขอรับการสนับสนนุเงินงบประมาณจากสํานักงบประมาณเพือ่เปนคาใชจายในการ
ดําเนินงานตามบันทึกขอตกลงนี้ผานหนวยงานตนสงักดัแลวแจงสํานกังานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย  ทราบ  เพื่อพิจารณาใหการสนบัสนุนตอไป 

10.  ใหหนวยงานที่เก่ียวของออกระเบียบหลักเกณฑภายในใหสอดคลองกับบันทึกขอตกลงนี ้

 บันทึกขอตกลงนี้ทําไว  ณ  วนัที่  21  สิงหาคม  พ.ศ. 2546 

ผูวาราชการจังหวัด 

 
ลงนาม      สุวัฒน  ตันติพัฒน    ลงนาม          สุกิจจา  กรุณานนท 
            (นายสวุัฒน  ตันติพฒัน)        (นายสุกิจจา  กรุณานนท) 
         ผูวาราชการจังหวัดเชยีงใหม                                                    รองผูวาราชการจังหวัดเชียงราย 
                   รักษาราชการแทนผูวาราชการจังหวดัเชียงราย 
 
 
 
 
 



ลงนาม      เรืองวรรณ  บัวนชุ    ลงนาม          นคร  บุญประเสริฐ 
            (นางสาวเรืองวรรณ  บัวนุช)               (นายนคร  บุญประเสริฐ) 
         รองผูวาราชการจังหวดัพะเยา                                                       รองผูวาราชการจังหวดัแพร 
รักษาราชการแทนผูวาราชการจังหวดัพะเยา                               รักษาราชการแทนผูวาราชการจังหวดัแพร 
 
ลงนาม      สุวัฒน  โชคสุวัฒนสกุล    ลงนาม      ธวัช  เสถียรนาม 
              (นายสุวัฒน โชควฒันสกุล)                        (นายธวชั  เสถียรนาม) 
                 ผูวาราชการจังหวดันาน                                                                ผูวาราชการจังหวดัลําพูน 
 
ลงนาม      เฉลิมพล ประทีปะวณิช    ลงนาม        พิษณุ  สวัสด ี
            (นายเฉลิมพล  ประทีปะวณิช)                         (นายพิษณ ุ สวัสดี) 
               ผูวาราชการจังหวดัลําปาง                                                       รองผูวาราชการจังหวดัแมฮองสอน 
        รักษาราชการแทนผูวาราชการจังหวดัแมฮองสอน 
 
ลงนาม      เฉลิมชัย  วรวุฒพิทุธพงศ    
            (นายเฉลิมชัย วรวุฒพิุทธพงศ)     
                รองผูวาราชการจังหวัดตาก                                      
     รักษาราชการแทนผูวาราชการจังหวัดตาก                           
 

ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวดั 
 
ลงนาม  พล.ต.ต.   เกษม   รัตนสุนทร                   ลงนาม  พล.ต.ต.     วุฒิ  วฑิิตานนท 
                              (เกษม  รัตนสุนทร)                                        (วุฒิ  วิฑิตานนท) 
        ผูบังคับการตํารวจภธูรจังหวัดเชยีงใหม                          ผูบังคับการตํารวจภธูรจังหวัดเชยีงราย 
 
ลงนาม  พล.ต.ต.  รักชาติ  ราชกิจ                 ลงนาม  พล.ต.ต.    นิยม  กล่ันกลิ่นหอม 
                             (รักชาติ  ราชกิจ)                                                (นิยม  กล่ันกลิ่นหอม) 
        ผูบังคับการตํารวจภธูรจังหวัดพะเยา                                     ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดแพร 
 
ลงนาม  พล.ต.ต. ธีระศักดิ์  ชูกิจคุณ                   ลงนาม   พล.ต.ต.  วิชัย  เชีย่วเวช 
                           (ธีระศักดิ์  ชูกิจคุณ)                                      (วิชัย  เชี่ยวเวช) 
           ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนาน                            ผูบังคับการตํารวจภธูรจังหวัดลําพนู 
 



ลงนาม  พล.ต.ต.  สุวัฒน  กรึงไกร                       ลงนาม  พล.ต.ต. ทองอินทร  หาญผจญศึก 
                            (สุวัฒน  กรึงไกร)                                      (ทองอินทร  หาญผจญศึก) 
            ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวดัลําปาง                            ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดแมฮองสอน 
 
ลงนาม  พล.ต.ต.  เสวก  ปนสินชัย                        
                            (เสวก  ปนสินชัย)                    
            ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวดัตาก            
 
 
     ลงนาม พล.ต.ต.  ภัทรชัย  หรัิญญะเวช 
       (ภัทรชัย  หิรัญญะเวช) 
                                                                                    ผูบังคับการกองตรวจคนเขาเมือง 3 
                                                                                         สํานักงานตรวจคนเขาเมือง 
               สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
 

อัยการจังหวัด 
 

ลงนาม       ไพบูลย  เธียรธัญญกิจ   ลงนาม          ณรงคศักดิ์  ล้ิมวงษทอง 
                     (นายไพบูลย  เธียรธัญญกิจ)               (รอยโท  ณรงคศกัดิ์ ล้ิมวงษทอง) 
                         อัยการจังหวดัเชียงใหม                                                       อัยการพิเศษประจํากรม 
               รักษาการตําแหนงอัยการจังหวดัเชียงราย 
 
ลงนาม       สานิต  ธนทว ี    ลงนาม          เจน  สันติวาสะ 
                       (นายสานิต  ธนทวี)               (นายเจน  สันติวาสะ) 
                      อัยการจังหวัดพะเยา                                                             อัยการจังหวดัแพร 
         
ลงนาม       มานัส  รัตนนาคะ   ลงนาม          อภชิาติ  เชื้อชอบธรรม 
                     (นายมานัส  รัตนนาคะ)               (นายอภิชาติ  เชื้อชอบธรรม) 
      อัยการพิเศษประจํากรม สํานักงานอัยการเขต 5                                     อัยการจังหวัดลําพูน 
    รักษาราชการแทนในตําแหนงอัยการจังหวัดนาน 
 
 
 



ลงนาม       พิชญพันธ  เศรษฐบุตร   ลงนาม                     สกล  ปนตะ 
                       (นายพิชญพันธ  เศรษฐบุตร)               (นายสกล  ปนตะ) 
                             อัยการจังหวัดลําปาง                                                        อัยการจังหวัดแมฮองสอน 
         
ลงนาม       อํานวย  สามงามนอย 
                       (นายอํานวย  สามงามนอย)            
                        อัยการจังหวัดประจํากรม 
              รักษาราชการแทนอยัการจังหวดัตาก                 
 
      ลงนาม         นภา  เศรษฐกร 
                                                                                   (นางนภา  เศรษฐกร) 
                                                  ผูอํานวยการสํานักปองกนัและแกไขปญหาการคาหญิงและเดก็ 
                                                                         กรมพัฒนาสังคมและสวสัดิการ 
                                                    กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย 
 

พัฒนาสังคมและสวัสดิการจงัหวัด 
 
ลงนาม       มงคล  ดานวิไลปติกุล   ลงนาม                  พนพ  สัตโยภาส 
                       (นายมงคล  ดานวิไลปติกุล)            (นายพนพ  สัตโยภาส) 
          พัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดเชียงใหม                          พัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดเชยีงราย
         
ลงนาม       สัมพันธ สุวรรณทับ   ลงนาม                     อุดม  คําอุดม 
                       (นายสัมพนัธ  สุวรรณทับ)                      (นายอดุม  คําอุดม) 
          พัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดพะเยา                                พัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดแพร
         
ลงนาม       พิมล  แสงสวาง    ลงนาม                     อวยชัย  ชูเลาตระกูล 
                       (นายพิมล  แสงสวาง)                    (นายอวยชัย  ชูเลาตระกูล) 
          พัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดนาน                                     พัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดลําพนู 
 
ลงนาม       สุทธิ   โพธิพานิช   ลงนาม                    เจนกจิ  อินทเชื้อ 
                       (นายสุทธิ  โพธิพานิช)                          (นายเจนกิจ  อินทเชื้อ) 
          พัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดลําปาง                          พัฒนาสังคมและสวสัดิการจังหวัดแมฮองสอน 
 



ลงนาม       เสรี  เหลาพราหมณ    
                       (นายเสรี  เหลาพราหมณ)    
          พัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดตาก                      
   

คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ลงนาม                    สุพจน  วุฒิการณ    
           (ศาสตราจารยนายแพทยสุพจน  วฒุิการณ)    
      คณบดีคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลยัเชียงใหม   
 

ผูอํานวยการโรงพยาบาลประจําจังหวดั 
 
ลงนาม           วิชัย  ใจแกว    ลงนาม          สายสุน ี ภูมิวชิชุเวช 
                       (นายแพทยวิชัย ใจแกว)            (แพทยหญิงสายสุนี  ภูมิวิชชุเวช) 
                                นายแพทย 9                                           ผูอํานวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห             
                 รักษาราชการแทนผูอํานวยการ 
                      โรงพยาบาลนครพิงค       
 
ลงนาม           พัชรียา ศักดิ์วีระวงค   ลงนาม          สัญญา  สมใจ 
                       (นางพัชรียา  ศักดิ์วีระวงค)            (นายแพทยสัญญา  สมใจ) 
                   ปฏิบัติราชการแทนผูอํานวยการ                                นายแพทย 8  ปฏิบัติราชการแทน            
                               โรงพยาบาลพะเยา            ผูอํานวยการโรงพยาบาลแพร 
   
ลงนาม           คณิต  ตันตศิิริวิทย   ลงนาม          พรพรรณ  วรรณฤทธ์ิ 
                       (นายแพทยคณิต ตันติศิริวทิย)    (แพทยหญิงพรพรรณ  วรรณฤทธิ์) 
                         ผูอํานวยการโรงพยาบาลนาน                                             ปฏิบัติราชการแทน            
                                                  ผูอํานวยการโรงพยาบาลสมบูรณศักดิ์ญาณไพศาล 
 
ลงนาม       กานดา  บรมพชัิยชาติกุล   ลงนาม          อดุง  ศรีรัตนมัลล 
                       (นางกานดา  บรมพิชัยชาตกิุล)            (นายแพทยอดุง  ศรีรัตนมัลล) 
                               พยาบาลวิชาชีพ 8                                            ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีสังวาลย          
                      ปฏิบัติราชการแทนผูอํานวยการ                                             จังหวดัแมฮองสอน 
                             โรงพยาบาลศูนยลําปาง    
 



ลงนาม           นุคุณ  ประยูรวงษ    
                       (นายแพทยนุคณุ  ประยูรวงษ)     
                         ผูอํานวยการโรงพยาบาลตาก 
 
ลงนาม           เบนโรเบิต  สวัสดิวัฒน     ลงนาม                    ชูศักดิ์  วุฒิวโรภาส 
                       (นายเบนโรเบติ  สวัสดิวัฒน)            (นายชศูักดิ์  วุฒวิโรภาส) 
                   หนวยประสานงานเพื่อตอตานการคามนุษย                                มูลนิธิศุภนิมิตแหงประเทศไทย 
                               ภาคเหนอื  (TRAFCORD)             
      
ลงนาม           ชลดา  มนตรีวัต    ลงนาม                    แสงวรรณ  มณวีรรณ 
                          (นางชลดา  มนตรีวัต)            (นางสาวแสงวรรณ  มณีวรรณ) 
                            มูลนิธิศูนยชีวิตใหม                                     มูลนิธิ  ไว.เอ็ม.ซี.เอ  กรุงเทพฯ (สาขาพะเยา) 
      
ลงนาม           สุดารัตน  เสรีวัฒน    ลงนาม                    สุขใจ  สุขสถิตย 
                          (นางสุดารัตน  เสรีวัฒน)            (นางสาวสุขใจ  สุขสถิตย) 
                      มูลนิธิพัฒนาการคุมครองเด็ก                                   มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภเูขา 
      
ลงนาม           อนุชน  หวลัทรง    ลงนาม                    อัมรินทร  เปลงรัศมี 
                          (นายอนุชน  หวัลทรง)              (นายอัมรินทร  เปลงรัศมี) 
                            กลุมอาสาพัฒนาเดก็                                                     โครงการละครชุมชน 
      
ลงนาม           อนงค  ปะนะทัง    ลงนาม                    สุดารัตน  เสรีวัฒน 
                          (นางสาวอนงค ปะนะทัง)                 (นางสุดารัตน  เสรีวัฒน) 
                            มูลนิธิศูนยฮอทไลน                                     ผูแทนมูลนิธิเพื่อยุติการแสวงหาประโยชน 
                    ทางเพศจากเดก็ 
 
ลงนาม           กฤษณา  วรรณคํา    ลงนาม                    สมภพ  จันทราภา 
                          (นางสาวกฤษณา  วรรณคาํ)                (นายสมภพ จนัทราภา) 
                               มูลนิธิเรือนรมเย็น                            ศูนยพัฒนาการศึกษาเพื่อลูกหญิงและชมุชน 
                   จังหวดัเชียงราย 
 
 
 



ลงนาม           ดุษฎี  จันทราภา    ลงนาม                    นาฏนารี  หลวงมอย 
                          (นางดษุฎี  จนัทราภา)            (นางสาวนาฏนารี  หลวงมอย) 
           โครงการบานพิทักษและคุมครองสิทธิเด็ก                                        ศูนยเพื่อนองหญิง     
 ชนเผาลุมแมน้าํโขง    อําเภอพาน  จงัหวัดเชียงราย 
         ศูนยพัฒนาและสงเคราะหชาวเขาจังหวัดเชียงราย     

 
พยาน 

 
 ลงนาม           วีระศักดิ์  โควสุรัตน     พยาน 
                               (นายวีระศกัดิ์  โควสุรัตน)              
                        ผูชวยรัฐมนตรปีระจํากระทรวงการพัฒนาสังคม 
                                                        และความมั่นคงของมนุษย 
                                      
 ลงนาม           ผาณิต  นิตทิัณฑประภาศ    พยาน 
                               (นางผาณิต นติิทัณฑประภาศ)              
                                  ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ 
                                                             ความมั่นคงของมนุษย                                      
 
      
 ลงนาม           สายสุรี  จุติกุล      พยาน 
                               (นางสายสุรี  จตุิกุล)              
                        ประธานคณะอนุกรรมการประสานการแกไข 
                                                  ปญหาการคาเด็กและหญิง                                      
 
 ลงนาม     พล.ต.อ.  อํานวย  เพชรศิริ     พยาน 
                                  (อํานวย  เพชรศิริ)              
                       รองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ/ผูอํานวยการ 
               งานพิทักษเด็ก  เยาวชน  และสตรี                                      
 
 ลงนาม     พล.ต.ต.   บํารุง   เกิดด ี      พยาน 
                                   (บํารุง  เกิดดี)              
                                   รองผูบัญชาการตํารวจภูธร  ภาค  5 
                                  รักษาราชการแทนผูบัญชาการตํารวจภูธร  ภาค 5 



 ลงนาม      พล.ต.ต.   สุรพล  สังขกร   พยาน 
                                   (สุรพล   สังขกร)              
                                   รองผูบัญชาการตํารวจภูธร  ภาค  6 
                                  รักษาราชการแทนผูบัญชาการตํารวจภูธร  ภาค 6 
    
 ลงนาม           วัยวุฒิ  หลอตระกูล     พยาน 
                               (นายวัยวุฒิ  หลอตระกูล)              
                               อธิบดีอัยการเขต  5 
 
 ลงนาม               ปรีดี  จุลเจิม   พยาน 
                                   (นายปรีดี  จุลเจิม)              
                               อธิบดีอัยการเขต  6 
    
 ลงนาม               วัลลภ  พลอยทับทิม   พยาน 
                                   (นายวัลลภ  พลอยทับทิม)              
                              อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
 
 
 ลงนาม               สุรภี  วะสีนนท   พยาน 
                                   (นางสุรภี  วะสีนนท)              
                        ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเดก็ 
            เยาวชน  ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ 
   
 ลงนาม               สีนอย  เกษมสันต ณ อยุธยา  พยาน 
                                   (นางสีนอย  เกษมสันต ณ อยุธยา)              
                         ผูอํานวยการสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
 
 ลงนาม               ศักดิ์ดา  แสนมี ่   พยาน 
                                   (นายศกัดิ์ดา  แสนมี่)              
                                 สมาคมศูนยรวมการศึกษาและ 
                                      วัฒนธรรมของชาวไทยภเูขาในประเทศไทย 
 
 



 ลงนาม               วรเชษฐ  เขียวจันทร   พยาน 
                                   (นายวรเชษฐ  เขียวจันทร)              
                         ศูนยขอมูลคนหาย/กลุมศิลปวัฒนธรรมกระจกเงา 
    
 ลงนาม               ทัศนีย  ศรีมงคล   พยาน 
                                   (นางทัศนยี ศรีมงคล)              
                         สมาคมวางแผนครอบครัวแหงประเทศไทย 
                             ในพระราชูปถัมภสมเดจ็พระศรีนครนิทราบรมราชชนน ี
    
 ลงนาม               นิรันดร  ลุเก   พยาน 
                                   (นายนิรันดร ลุเก)              
                                                      รักษาการแทนเลขาธิการ 
                                    ศูนยประสานงานเอกชนพัฒนาชาวไทยภูเขา    
 
 ลงนาม               ศิริพร  ปญญาเสน   พยาน 
                                   (นางสาวศิริพร ปญญาเสน)              
                               กลุมประสานงานเพื่อพัฒนาสตรีและเยาวชน 
 
 ลงนาม               ศรีสะเกษ  สมาน   พยาน 
                                   (นายศรีสะเกษ  สมาน)              
                               โครงการพัฒนาชีวิตและสิ่งแวดลอม 
    
 ลงนาม               สันติพงษ  มูลฟอง   พยาน 
                                   (นายสันตพิงษ  มูลฟอง)              
                                   ศูนยพัฒนาเครือขายเดก็และชุมชน 
 

องคการระหวางประเทศ 
 
 ลงนาม               Inese Zelitis   พยาน 
                                   (Mr.Inese Zelitis)              
                         ผูแทนองคการทุนเพื่อเดก็แหงสหประชาชาติ 
    
 



 ลงนาม               Lance Bonneau   พยาน 
                                   (Mr.Lance  Bonneau)              
                        ผูแทนองคการระหวางประเทศเพื่อการโยกยายถ่ินฐาน    
 
 ลงนาม               ปนัดดา  บุญผลา   พยาน 
                                   (นางปนัดดา  บุญผลา)              
                           ผูแทนองคการแรงงานระหวางประเทศ 
    
 ลงนาม             Jame R. Klein, Ph.d.   พยาน 
                                   (Dr.Jame R.Klein,Ph.d.)              
                                                   มูลนิธิอาเซีย 
    
      
         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขอตกลงความรวมมือในการใหความรูแกเยาวสตรีเพื่อปองกันการถูกลอลวง 
ระหวาง 

กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย  สํานักงานอัยการสูงสุด  กระทรวงมหาดไทย 
สํานักงานตาํรวจแหงชาติ  กระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงวัฒนธรรม 

กระทรวงแรงงาน    และองคการระหวางประเทศเพื่อการโยกยายถิน่ฐาน  (IOM)                
……………............... 

 ภัยทางเพศที่เกิดขึ้นกับเด็กและสตรีในสังคมปจจุบัน  พบในหลายรูปแบบทั้งการลวงละเมิด
ทางเพศ  โดยการลอลวงใหมีเพศสัมพันธ  และการทารณุกรรมทางเพศ  เชน  การขมขืน  การลอลวง บังคับให
คาประเวณี  การนําพามาซึ่งเด็กและหญิงเพื่อแสวงประโยชนในกระบวนการคามนษุย  รวมทั้งภยัทางเพศจาก
ส่ือประเภทตางๆ โดยเฉพาะสื่อทางอินเตอรเน็ต  ที่ทําใหเด็กหญิงตองกลายเปนเหยื่อของกระบวนการลอลวง  
และแสวงหาประโยชนทางเพศ  โดยเฉพาะเดก็วยัรุนที่มคีานิยมวตัถุ  และไมรูเทาทันภัยเหลานี ้
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  ในฐานะที่เปนหนวยงานหลักภาครัฐที่
ทํางานประสานความรวมมอืกับหลายกระทรวงและหลายภาคสวนในการปองกันและแกไขปญหาดังกลาว  จึง
ไดดําเนินโครงการใหความรูแกเยาวสตรีเพื่อปองกันการถูกลอลวง  เพื่อใหสตรีกลุมเปาหมายที่เปนกลุมเสี่ยง
และชุมชนไดเขาถึงขอมูลที่เกี่ยวกับสถานการณการคาหญิงและเดก็  การคาประเวณี  ภัยอันตรายของการ
ลอลวงหญิงไปคาประเวณี  และการปองกนัตนเองจากภยัดังกลาว  การใหความรูดานตางๆ ที่จะเปนประโยชน
ตอการดําเนนิชีวิตที่ถูกตอง  อันเปนการดําเนนิงานในเชิงปองกนัปญหา  และโดยทีโ่ครงการดังกลาว
จําเปนตองอาศัยการประสานความรวมมอืระหวางหนวยงานทั้งในระดับชาติ  ระดับจังหวัดและทองถ่ิน 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย   กระทรวงศึกษาธิการ  สํานักงานอัยการสูงสุด กระทรวง
สาธารณสุข  สํานักงานตํารวจแหงชาติ  กระทรวงมหาดไทย  กระทรวงวัฒนธรรม  กระทรวงแรงงาน  และ
องคการระหวางประเทศเพื่อการโยกยายถ่ินฐาน  (IOM)  จึงเห็นความสําคัญและประโยชนในความรวมมอื  
เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการดําเนนิงานตามโครงการใหความรูแกเยาวสตรีเพื่อปองกันการถูกลอลวง  อัน
เปนการพัฒนาคุณภาพชวีิตและเกิดประโยชนแกเยาวสตรีตอไป  จึงไดทําความตกลงรวมกันดังนี ้

1. หนวยงานที่รวมลงนาม  จะประสานความรวมมือทั้งในสวนกลางระดบักระทรวง  กรม  
หนวยงานในระดับจังหวดั  ทองถ่ิน  ในการดําเนนิการโครงการใหความรูแกเยาวสตรีเพื่อปองกันการถูก
ลอลวง  ตามบทบาทภารกิจหนาที่ของแตละสวนราชการ 

2. จะสนับสนุนและแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร  บทเรียนจากการดําเนนิงานเพื่อปรับปรุงและ
พัฒนากระบวนงานใหเกดิประโยชนในการอบรมใหความรูแกเยาวสตรีในโครงการ 

3. ตั้งคณะทํางานเพื่อจัดทําหลักสูตรการอบรมและคูมือการปองกันการถูกลอลวง  กําหนด
แผนการดําเนนิงานตามขอตกลงความรวมมือ  การติดตามประเมินผล  และแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจากการ
ดําเนินโครงการรวมกัน 
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 บทบาทภารกจิของหนวยงานที่ดําเนนิการ 
1. กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย  โดยกรมพัฒนาสงัคมและสวัสดกิาร 

1.1 ดําเนินการจัดทําโครงการใหความรูแกเยาวสตรีเพื่อปองกันการถูกลอลวง 
1.2 จัดทําแผนการฝกอบรมโดยประสานกับหนวยงานทั่วประเทศในการรวบรวมขอมูล

จํานวนกลุมเปาหมายและดําเนินการฝกอบรม 
1.3 จัดสรรงบประมาณในการดําเนินงาน 
1.4 จัดทําเอกสารในการใหความรูและส่ือรณรงคตอตาน  รวมทั้งเผยแพรใหความรูดาน

ภารกิจของหนวยงานที่เกีย่วของ 
1.5 ประสานหนวยงานตางๆ เพือ่ขอรับการสนับสนุนวิทยากร  เอกสารทางวิชาการ  และ

ส่ือการสอน 
1.6 สํารวจ  และรวบรวมสถานการณการคามนุษยในปจจบุัน  ปญหาสาเหตุของการ

คาประเวณี  และกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของกับการคามนษุย  เพื่อถายทอดความรูใหแกกลุมเปาหมาย 
1.7 ติดตามประเมนิผลการฝกอบรม 

2. กระทรวงศึกษาธิการ 
  ใหการสนับสนุนพื้นทีด่ําเนนิการในสถานศึกษาทุกพื้นที ่  สนับสนุนวทิยากรหรือบคุลากร
ทางการศึกษา  เพื่อใหความรูในเรื่องทักษะหรือแนวทางการดําเนนิชวีิตที่ถูกตอง  และแนวทางการประกอบ
อาชีพ  ส่ือการสอน  เอกสารความรูทางวิชาการ  และขอมูลกลุมเปาหมายเพื่อใชในการวางแผนฝกอบรม 

3. สํานักงานอัยการสูงสุด 
  ใหการสนับสนุนวิทยากร  และหลักสูตรการอบรมเรื่องความรูเกี่ยวกับหลักกฎหมาย
เบื้องตน  และกฎหมายอาญาที่เกี่ยวของกับการลวงละเมิดและการคาประเวณี  รวมทั้งเอกสารความรูเกีย่วกับ
กฎหมาย  ตลอดจนการชวยเหลือดําเนนิคดี  ตามอํานาจหนาที่ของพนักงานอยัการตามกฎหมาย  เพื่อใหเด็ก
และเยาวชนไดรับความคุมครองสิทธิทางกฎหมาย 

4. กระทรวงสาธารณสุข 
  ใหความรวมมอืสนับสนุนวทิยากร  เพื่อใหความรูแกกลุมเปาหมาย  ในเรื่องของโรคติดตอ  
เพศศึกษา  โรคเอดส  ยาเสพติดใหโทษ ฯลฯ  รวมทัง้ความรูในการสงเสริมสุขภาพอนามยั  และการปองกนัโรค  
ตลอดจนสนับสนุนสื่อการสอน  และเอกสารทางวิชาการที่เปนประโยชนเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย 

5. สํานักงานตาํรวจแหงชาต ิ
  ใหความรวมมอืสนับสนุนวทิยากร  เพื่อการใหความรูแกกลุมเปาหมายในชุมชนทกุพื้นที่
โดยเนนความรูในเรื่องภยัอันตรายที่เกดิขึน้กับสตรี การปองกันตนเองเมื่อมีเหตุคับขัน  การใหความรูเร่ือง
กฎหมาย  และกรณีศกึษาหรือคดีตัวอยาง  รวมทั้งใหการสนับสนุนสื่อการสอน  และเอกสารความรูตางๆ ที่
เกี่ยวของ 
 



6. กระทรวงมหาดไทย 
  ใหการสนับสนุนวิทยากร  และหลักสูตรการอบรมในเรื่อง  กฎหมายนารูเกี่ยวกับ
ชีวิตประจําวัน  สิทธิหนาทีข่องประชาชนตามระเบียบประชาธิปไตย  และเรื่องอื่นๆ ที่อยูในแผนการปองกัน
และชวยเหลือประชาชน  สนับสนุนสื่อการสอนและเอกสารความรูตางๆ  

7. กระทรวงวัฒนธรรม 
  ใหการสนับสนุนวิทยากร  และหลักสูตรการอบรมในเรื่องศีลธรรม  จริยธรรม  วัฒนธรรม
ประเพณี  การดําเนนิชีวติตามระบบครอบครัวและสังคมไทย  การสรางคานิยมและการปลูกฝงคุณธรรม  
จิตสํานึกของความเปนไทย  ความรวมมือในการสนับสนุนสื่อการสอนและเอกสารความรูทางวิชาการ 

8. กระทรวงแรงงาน 
  ใหการสนับสนุนวิทยากรเพือ่ใหความรูแกกลุมเปาหมายในเรื่องสิทธิ  หนาที่ตามกฎหมาย  
คุมครองแรงงาน  ความปลอดภัยในการทํางานและสวสัดิการแรงงาน  และใหการสนับสนุนสื่อ  เอกสาร
เผยแพรความรูที่เปนประโยชนดานแรงงาน  รวมทั้งการแลกเปลี่ยนขอมูล  ขาวสารสําหรับแรงงานที่เปนสตรี
และเยาวสตร ี

9. องคการระหวางประเทศเพื่อการโยกยายถิน่ฐาน (International Organization for 
Migration/TOM) 
  ใหความรวมมอืดานวิชาการ  การประสานงานสนับสนนุวิทยากร  และการประสานงาน
ตามโครงการเผยแพรเกีย่วกบัการปองกันมใิหหญิงและเดก็ตกเปนเหยื่อการคามนษุย  และสนับสนนุสื่อการสอน
เอกสารเผยแพรความรูเกี่ยวกบัสถานการณ  ขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับการคามนุษย 
 
 ขอตกลงนี้ทําไว  ณ  วันที่  16  สิงหาคม  พ.ศ. 2548 
 
ลงนาม วัลลภ  พลอยทับทิม   ลงนาม  คัมภีร  แกวเจริญ 
                     (นายวัลลภ  พลอยทับทิม)             (นายคัมภีร  แกวเจริญ) 
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย                             อัยการสูงสุด 
 
ลงนาม วิชัย  เทยีนถาวร    ลงนาม  จรวยพร  ธรณินทร 
               (นายแพทยวิชัย  เทยีนถาวร)             (ดร. จรวยพร ธรณินทร) 
                 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข                                   รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 
ลงนาม วีระ  โรจนพจนรัตน   ลงนาม  อัครพล  วนะภูต ิ
                     (นายวีระ โรจนพจนรัตน)             (นายอัครพล  วนะภูติ) 
                   รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม                                    รองปลัดกระทรวงแรงงาน 



ลงนาม ฐิระวัตร กุลละวณิชย   ลงนาม พล.ต.ต.  คํารณวิทย  ธูปกระจาง 
                     (นายฐิระวัตร  กุลละวณิชย)             (พล.ต.ต. คํารณวิทย  ธูปกระจาง) 
ประธานกรรมการกํากับยุทธศาสตรและการบริหารจังหวดั                     ผูบังคับการกองบังคับการปราบปราม 
                              กระทรวงมหาดไทย       การกระทําผิดตอเด็ก  เยาวชน และสตร ี
          สํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
 
    ลงนาม        Irena Vojackova-Sollorano 
                 (Mrs. Irena Vojackova-Sollorano) 
          Chief of Mission and Representative for Southeast  Asia 
             International Organization  for Migration 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกความเขาใจ 
ระหวาง 

รัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทย 
กับ 

รัฐบาลแหงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
วาดวยความรวมมือตอตานการคามนุษยโดยเฉพาะสตรีและเด็ก 

-------------------------------------- 
  
 รัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแหงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ซ่ึง
ตอไปนี้เรียกวา  “ภาคี” 
 มีความหวงใยเกี่ยวกับการคามนุษย  โดยเฉพาะตอสตรีและเดก็  ซ่ึงถือวาเปนการละเมิดสิทธิ
อยางรายแรงและเปนการดหูมิ่นเหยียดหยามเกียรตแิละศกัดิ์ศรีของความเปนมนุษย  อีกทั้งสงผลกระทบทางลบ
ตอการพัฒนาดานสุขภาพรางกาย  จิตใจ  อารมณ  และศีลธรรมของคน  รวมทั้งสงผลเสียหายตอความผูกพัน
และคุณคาของสังคม 
 เพื่อเปนการสกัดกัน้และปราบปรามกลุมและองคกรอาชญากรรมขามชาติที่มีสวนเกีย่วของ
โดยตรงกับการคามนุษย  ตามพิธีสารสหประชาชาติวาดวยการปองกนั  ปราบปราม  และลงโทษการคามนุษย
โดยเฉพาะสตรีและเด็ก  ซ่ึงเพิ่มเติมในอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อตอตานอาชญากรรมขามชาติที่จัดตั้งใน
ลักษณะองคกร  ป  2000 
 โดยยอมรับหลักการที่ระบุไวใน  “ปฏิญญากรุงเทพวาดวยการโยกยายถ่ินฐานที่ไมปกติป 
1999” 
 โดยเชื่อมั่นวา  การปราบปรามอาชญากรรมเกี่ยวกับการคามนุษยโดยเฉพาะสตรีและเดก็โดย
ความรวมมือซ่ึงกันและกันเกีย่วกับการปฏิบัติตามกฎหมายและกระบวนการดําเนินคดีอาญาเปนมาตรการหนึ่ง
ที่มีประสิทธิภาพ 
 ดวยความปรารถนาที่จะเพิ่มพูนความรวมมือที่เปนประโยชนรวมกันทัง้สองประเทศ 
 จึงไดตกลงดังตอไปนี ้

ขอบเขตบันทกึความเขาใจ 
ขอ 1

 บันทึกความเขาใจฉบับนี้จะใชกับการตอตานการคามนุษยโดยเฉพาะสตรีและเด็ก  ซ่ึงไดระบุ
ไวในขอ 2  ของบันทึกความเขาใจฉบับนี ้
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คํานิยาม 
ขอ 2

 เพื่อวัตถุประสงคในการดําเนนิการตามบันทึกความเขาใจฉบับนี้ 
 (ก)  “การคามนุษย”  หมายถึง  การจัดหา  ขนสง  ขนยาย  ใหทีพ่ัก  หรือรับเอาบุคคลโดยการ
ขมขู  ใชกําลัง  หรือการกระทําอ่ืนซึ่งมีลักษณะของการขมขืนใจ  ลักพาตัว  ฉอฉล  ใชกลลวง  ใชอํานาจในทาง
มิชอบ  หรือใชความออนแอไปในทางมิชอบ  หรือการใหหรือรับเงินหรือผลประโยชนเพื่อใหไดมาซึ่งความ
ยินยอมจากบคุคลที่มีอํานาจเหนือบุคคลอีกคนหนึ่งโดยมีวัตถุประสงคเพื่อการแสวงประโยชน  การแสวง
ประโยชนใหรวมถึงการแสวงประโยชนจากผูอ่ืนโดยการคาประเวณีหรือรูปแบบอื่นของการแสวงประโยชน
ทางเพศ  แรงงานหรือการบริการบังคับ  แรงงานทาส  หรือการใชแรงงานเยีย่งทาส  การเปนทาสรับใช  หรือ
การตัดอวยัวะ 
 (ข)  “เด็ก”  หมายถึง  บุคคลทีม่ีอายุต่าํกวา  18  ป  เวนเสยีแตกฎหมายภาคจีะระบุไวเปนอยางอื่น 

มาตรการปองกัน 
ขอ 3 

 ภาคีจะดําเนนิการปรับปรุงแกไขกฎหมายที่จําเปนและใชมาตรการที่เหมาะสม  เพื่อประกันวา
การปฏิบัติตามกฎหมายและอํานาจศาลของประเทศตนสอดคลองกับปฏิญญาสากลหรือสนธิสัญญาระหวาง
ประเทศที่รัฐบาลประเทศตนไดเขารวมเปนภาคี 

ขอ 4 
 ภาคีจะจัดใหมโีครงการเพื่อการศึกษาและฝกอาชีพใหแกสตรีและเดก็  เพื่อสรางโอกาสการมี
งานทําและลดความเสี่ยงจากการคามนุษย 

ขอ  5 
 ภาคีจะพยายามอยางสุดความสามารถในการดําเนินมาตรการสกัดกั้นการคามนุษยโดยเฉพาะ
สตรีและเด็ก  โดยจัดโครงการใหการศึกษา  การฝกอบรมวิชาชีพ  และเพิ่มการบริการทางสังคม  เชน  บริการ
จัดหางาน  สรางรายได  และบริการรักษาสุขภาพใหแกสตรีและเดก็ที่มคีวามเสี่ยงตอการคามนุษย  เผยแพร
ขอมูลขาวสารใหกับประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับปจจยัเส่ียงตอการคามนุษยโดยเฉพาะสตรีและเดก็ 
 การปกปองคุมครองเหยื่อหรือผูเสียหายจากการคามนุษยโดยเฉพาะสตรีและเด็ก 

ขอ 6 
 ผูที่เปนเหยื่อหรือผูเสียหายโดยเฉพาะสตรีและเดก็  จะไดรับความยุติธรรมและการปกปอง
คุมครองทางกฎหมายในระหวางที่อยูในกระบวนการสงกลับประเทศอยางเปนทางการ  หนวยงานทีเ่กี่ยวของ
ของภาคีจะจัดหาที่พักอาศยัช่ัวคราวและใหการปกปองคุมครองอยางเหมาะสมแกผูที่เปนเหยื่อหรือผูเสียหาย
ตามนโยบายของแตละประเทศ 

 
 



ขอ  7 
 ภาคีจะใชมาตรการที่เหมาะสมตอผูกระทําผิดในคดกีารคามนุษยตามกฎหมายของแตละ
ประเทศและจะใหการชวยเหลือทางดานกฎหมายตอผูที่เปนเหยื่อหรือผูเสียหายโดยเฉพาะสตรแีละเด็กอยาง
ถูกตองและยุตธิรรม 

ขอ  8 
 หนวยงานทีเ่กีย่วของของรัฐจะรวมมือกับองคกรอ่ืนๆ  เพื่อใหความชวยเหลือทางกฎหมาย  
การรักษาสุขภาพ  และการดาํเนินการทีจ่ําเปนอื่นๆ เพื่อใหการปกปองคุมครองแกเหยื่อหรือผูเสียหาย
โดยเฉพาะสตรีและเด็ก  และครอบครัวตามความเหมาะสม 

ความรวมมือในการปราบปรามการคามนุษยโดยเฉพาะสตรีและเด็ก 
ขอ  9 

 หนวยงานที่มหีนาที่รับผิดชอบในการบังคบัใชกฎหมายของทั้งสองประเทศ  โดยเฉพาะที่อยู
บริเวณชายแดนจะรวมมือกนัอยางใกลชิด  เพื่อเปดโปงการคามนุษยโดยเฉพาะสตรีและเดก็ทั้งภายในประเทศ
และขามแดน 

ขอ  10 
 ภาคีจะจัดโครงการฝกอบรมแบบฝายเดยีวหรือรวมกันใหแกทกุภาคสวนที่เกี่ยวของ  เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการปฏิบัติตามกฎหมาย  ที่ใชในการดําเนินการสืบสวนสอบสวนคดีการคามนุษย  และใน
การปกปองคุมครองผูที่เปนเหยื่อหรือผูเสียหายในคดีการคามนุษยโดยเฉพาะสตรีและเดก็ 

ขอ  11 
 (ก)  ภาคีจะสงเสรมิความรวมมือทวิภาคี  ในการตอตานและสกัดกั้นการคามนุษย  เชน  การ
ดําเนินคดีกับผูคามนุษยขามชาติ   การสงผูรายขามแดน  การใหความชวยเหลือซ่ึงกันและกันทางดานกฎหมาย
ในการดําเนินคดีอาญา  และ 
 (ข) ภาคีฝายหนึ่งจะใหภาคีอีกฝายหนึ่งซ่ึงความชวยเหลือซ่ึงกนัและกนัดานกฎหมายทีก่วาง
ที่สุดเกี่ยวกับการดําเนินคดีตอผูกระทําผิดฐานคามนุษยโดยเฉพาะทีก่ระทําตอสตรีและเดก็  โดยสอดคลองกับ
ความตกลงระหวางประเทศตางๆ ที่รัฐบาลของทั้งสองประเทศไดลงนาม 

ขอ 12 
 หนวยงานทีเ่กีย่วของของทั้งสองประเทศจะรวมมือกนัจดัเก็บและแลกเปลี่ยนขอมูล  และ
ขาวสารและรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวของกับการคามนุษย  เชน  เสนทาง  สถานที่  เครือขาย  รูปแบบและ
วิธีการคามนุษย  รวมทั้งขอมลูเกี่ยวกับประวัติของบุคคลที่คามนุษย 

 
 
 



ขอ  13 
 หนวยงานทีเ่กีย่วของของทั้งสองประเทศ  ตองจัดทําแผนการปกปองคุมครอง  เพื่อประกัน
ความปลอดภยัแกผูที่เปนเหยื่อหรือผูเสียหายโดยเฉพาะสตรีและเด็กและพยานบุคคลจากการแกแคนหรือการ
คุกคามในระหวางที่มีการดําเนินคดีและหลงัจากนั้นตามทีเ่ห็นสมควร 

การสงกลับประเทศ 
ขอ  14 

 (ก)  ในการจัดสงผูที่เปนเหยือ่หรือผูเสียหายโดยเฉพาะสตรีและเดก็กลับประเทศ  หนวยงานที่
เกี่ยวของจะตองแจงรายชื่อและขอมูลดานตางๆ ของผูที่เปนเหยื่อหรือผูเสียหายโดยเฉพาะสตรแีละเด็ก  ผาน
ชองทางทางการทูตลวงหนาใหภาคีอีกฝายหนึ่งทราบเกีย่วกับการเตรียมการรับสงผูที่เปนเหยื่อหรือผูเสียหาย
โดยเฉพาะสตรีและเด็กกลับประเทศ  ซ่ึงจะไดดําเนนิการบนพื้นฐานของการใหความเห็นชอบของทั้งสองฝาย  
โดยสอดคลองกับเนื้อหาในบนัทึกฉบับนี ้
 (ข)  ผูที่เปนเหยื่อหรือผูเสียหายโดยเฉพาะสตรีและเด็ก  ตองเปนบุคคลที่มีสํามะโนครัว  หรือ
ภูมิลําเนา  หรือถ่ินที่อยู  หรือมีการรับรองจากอํานาจการปกครองทองถ่ิน  หรือมีการรับรองจากเจาหนาที่ของ
รัฐที่เกี่ยวของในประเทศที่รับ 

ขอ  15 
 (ก)  ภาคีจะกําหนดหนวยงานของรัฐที่มีภาระบทบาทเกีย่วของกับงานดังกลาวเปนจดุ
ประสานงาน  เพื่อดําเนนิการรับสงผูที่เปนเหยื่อหรือผูเสียหายโดยเฉพาะสตรีและเดก็กลับประเทศ 
 (ข)  จุดประสานงานมีหนาทีด่ังนี ้
  1) เตรียมการรับสงผูที่เปนเหยือ่หรือผูเสียหายโดยเฉพาะสตรีและเดก็กลับประเทศ 
  2) ดําเนินการรับสงผูที่เปนเหยือ่หรือผูเสียหายโดยเฉพาะสตรีและเดก็กลับคืนประเทศ 
   ตามแผนการทีไ่ดเตรียมไว 
  3) ประกันความปลอดภัยแกผูที่เปนเหยื่อหรือผูเสียหายโดยเฉพาะสตรแีละเด็กใน 
   กระบวนการรบัสงกลับคืนประเทศ 
  4) สอดสอง  ดูแล  และติดตามการคามนุษยโดยเฉพาะสตรีและเดก็ 
  5) จัดตั้งเครือขายขอมูลขาวสารเพื่อติดตามการดําเนินงานดานการคามนุษยโดยเฉพาะ 
   สตรีและเด็ก  ระหวางหนวยงานที่บังคับใชกฎหมายและที่ปกปองคุมครองเหยื่อหรือ 

   ผูเสียหายโดยเฉพาะสตรีและเดก็  ทั้งภายในประเทศ  ระหวางประเทศ  และองคกร 
   อ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ 
 
 
 
 



การกลับคืนสูสังคม 
ขอ  16 

 ภาคีจะดําเนนิการทุกวิถีทางเทาที่เปนไปได  เพื่อชวยเหลือเหยื่อหรือผูเสียหายโดยเฉพาะสตรี
และเด็ก  ใหกลับคืนสูสังคมและครอบครวัไดอยางปลอดภัย  มีประสทิธิภาพ  เพื่อฟนฟูเกยีรต ิ ศกัดิศ์รี  เสรภีาพ  
และความภาคภูมิใจในตนเองของบุคคลดังกลาว 

ขอ  17 
 ภาคีจะจัดโครงการฝกอบรมวิชาชีพใหแกผูที่เปนเหยื่อหรือผูเสียหายโดยเฉพาะสตรีและเดก็  
รวมทั้งฝกอบรมทักษะชวีิตตางๆ เพื่อเพิ่มโอกาสทางเลือกในการดํารงชีวิตและการกลับคืนสูสังคมอยางมี
ประสิทธิภาพ  และจัดโครงการฝกอบรมปลูกจิตสํานึกใหแกเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในการปฏิบัติหนาที่พัฒนาผูที่
เปนเหยื่อหรือผูเสียหายโดยเฉพาะสตรีและเดก็ 

การปฏิบตัิงานรวม 
ขอ  18 

 (ก) ภาคีจะจัดตั้งคณะทํางานรวมจากภาครัฐและองคกรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับการแกไขปญหา 
  การคามนุษย 
 (ข) คณะทํางานรวมจะมีการประชุมสามัญหรือวิสามัญตามความจําเปน 
 (ค) คณะทํางานรวมมีหนาที่  ดังนี้ 
  1) วางแผนการดาํเนินงานและขยายผลตามความในบนัทึกความเขาใจใหมีประสิทธิผล 
   รวมกับภาค ี
  2) ดําเนินงานรวมกับภาคีในขอบเขตงานตอตานการคามนษุยโดยเฉพาะสตรีและเด็ก 
  3) ประสานงานกบัหนวยงานทีเ่กี่ยวของอื่นๆ เพื่อวางแผนยุทธศาสตร  แนวทางปฏิบัติ 
   และกรอบการดําเนินงานที่จาํเปนอื่นๆ ในการตอตานการคามนุษยโดยเฉพาะสตรี 
   และเดก็ตามความในบนัทึกความเขาใจฉบับนี้ 
  4) ประเมินผลการดําเนินงานรวมกันและรายงานผลใหหนวยงานที่เกีย่วของของแตละ 
   ฝายรับทราบอยางสม่ําเสมอ 
  5) จัดทําขอเสนอเพื่อสงเสริมความรวมมือระหวางภาคีในการตอตานการคามนุษย 
   โดยเฉพาะสตรีและเด็ก  และ 
  6) รวมกับภาคเีพือ่ทบทวนการดําเนินงานตามบันทึกความเขาใจฉบับนี้ทกุๆ 3 ป 

บทบัญญัติสุดทาย 
ขอ  19 

 ภาคีจะพยายามแกไขขอขัดแยงในการตีความหรือการปฏิบัติตามบันทึกความเขาใจฉบับนี้
โดยการเจรจา 



ขอ  20 
 บันทึกความเขาใจฉบับนี้อาจมีการแกไขไดโดยการตกลงเห็นชอบระหวางภาค ี

ขอ  21 
 (ก) บันทึกความเขาใจฉบับนี้จะมีผลบังคับใชนับจากวันที่ลงนามเปนตนไป 
 (ข)  ภาคีฝายใดฝายหนึ่งอาจบอกเลิกบันทึกความเขาใจฉบับนี้เวลาใดก็ได  โดยแจงเปน       
ลายลักษณอักษรใหภาคีอีกฝายหนึ่งทราบโดยผานชองทางทางการทูต  และการบอกเลิกดังกลาวจะมีผลบังคับ
ใชภายหลังจากหกเดือนนับแตวนัที่ไดรับหนังสือแจงการบอกเลิก 
 
เพื่อเปนพยานแกการนี ้  ผูลงนามขางทายซ่ึงไดรับมอบอํานาจโดยถูกตองจากรัฐบาลของตนไดลงนามใน
บันทึกความเขาใจฉบับนี ้
 
ทํา ณ กรุงเทพมหานคร  เมื่อวันที่  13  เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2548  คูกันเปนสามฉบับคือภาษาไทย  ภาษาลาว 
และภาษาอังกฤษ  ทุกฉบับถูกตองเทาเทียมกัน  ในกรณีทีม่ีความแตกตางกันในการตีความใหใชฉบบั
ภาษาอังกฤษเปนหลัก 
 
 สําหรับรัฐบาล              สําหรับรัฐบาล 
                        ราชอาณาจักรไทย    สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 
                        ประชา  มาลีนนท                                                                    เล  กากันยา 
                     (นายประชา มาลีนนท)                                                           (นายเล  กากนัยา) 
       รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคม                           รักษาการรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน 
                      และความมัน่คงของมนุษย                                                     และสวัสดกิารสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกความเขาใจ 
ระหวาง 

รัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทย 
กับ 

รัฐบาลแหงราชอาณาจักรกัมพูชา 
เร่ือง  

ความรวมมือทวิภาค ี
วาดวยการขจดัการคาเด็กและหญิงและการชวยเหลือเหยื่อของการคามนุษย 

 
 รัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงราชอาณาจกัรกัมพูชา  (ซ่ึงตอไปจะเรียกวา  
“ภาคีคูสัญญา”) 
 มุงกระชับความสัมพันธแหงมิตรภาพระหวางทั้งสองประเทศและเพิ่มความรวมมือทวิภาคใีน
การปราบปรามการคาเด็กและหญิง 
 ยอมรับวาการคาเด็กและหญงิเปนการละเมดิสิทธิมนุษยชนอยางรายแรง  และเปนการเหยยีบ
ย่ําศักดิ์ศรีของความเปนมนษุย 
 กังวลอยางยิ่งวาการคาเด็กและหญิงมีผลกระทบทางลบตอการพัฒนาดานกายภาพ  จิตใจ  
อารมณ  และศลีธรรมของแตละบุคคล  รวมทั้งสงผลเสียหายตอสายใยและคุณคาของสังคม 
 คํานึงถึงวากลุมและองคกรอาชญากรรมขามชาติมีสวนเกีย่วของอยางแข็งขันในการคาเด็ก
และหญิง  และอาชญากรรมขามชาติดังกลาวไมเพียงแตสงผลกระทบตอประเทศกมัพูชาและประเทศไทย
เทานั้น   แตยังกระทบตอทั้งภูมิภาคและประชาคมโลกโดยรวมดวย 
 ยันยนัวาภาคีคูสัญญามีความวิตกกังวลรวมกันในปญหาการคามนุษยขามชาติดังที่ไดกลาวไว
ในปฏิญญากรุงเทพฯ วาดวยการยายถ่ินฐานแบบไมปกต ิ  ซ่ึงไดมีการพิจารณากนัในการประชุมนานาชาติ  วา
ดวยการโยกยายถ่ินฐานในหวัขอ  “มุงสูความรวมมือในระดับภูมภิาคในเรื่องการยายถ่ินฐานแบบไมปกติ/การ
ยายถ่ินฐานแบบไมมีเอกสารเปนหลักฐาน”  ซ่ึงจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร  ระหวางวันที ่ 21-23  เมษายน  2542  
และการประชมุระดับรัฐมนตรีเกี่ยวกับการลักลอบขนคนเขาเมือง  และการคามนษุยที่บาหลี  ระหวางวันที ่   
26-28  กุมภาพันธ 2545 
 ระลึกถึงบันทึกการประชุมที่ไดมีการรับรองแลวของการประชุมคณะกรรมาธิการรวมวาดวย  
ความรวมมือทวิภาคีระหวางราชอาณาจักรกัมพูชาและราชอาณาจักรไทย  ครั้งที่ 3  ที่จังหวดัเสียมเรียบ  
ราชอาณาจักรกัมพูชาระหวางวันที่  31  มกราคม – 1 กุมภาพันธ  2543  เกี่ยวกับการเสริมสรางความรวมมือใน
การปราบปรามการคามนุษยขามพรมแดนโดยเฉพาะอยางยิ่งการคาหญงิและเดก็ 
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 อางถึงพิธีสารสหประชาชาตวิาดวยการปองกัน  ปราบปราม  และลงโทษการคามนุษย  
โดยเฉพาะหญงิและเดก็  ซ่ึงเพิ่มเติมอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อตอตานอาชญากรรมขามชาติที่จัดตั้งใน
ลักษณะองคกร 
 ตระหนกัวาการปราบปรามอาชญากรรมคาเด็กและหญิงโดยการรวมมือกันในเรื่องการบังคับ
ใชกฎหมายและกระบวนการพิจารณาความอาญาเปนมาตรการหนึ่งที่มปีระสิทธิภาพเพื่อผดุงความยตุิธรรมใน
การตอตานการคามนุษย 
 ปฏิญาณวาภาคีคูสัญญาจะรวมมือกันอยางจริงจังในการขจัดการคาเดก็และหญงิและคุมครอง1 
เหยื่อการคามนุษย 
 ไดตกลงกนัดังตอไปนี ้

I. ขอบเขตของบันทึกความเขาใจฉบับนี ้
ขอ 1 
บันทึกความเขาใจฉบับนี้จะใชกับการคาเดก็และหญิงตามที่กําหนดไวในขอ  2  ของบันทึกความเขาใจฉบับนี ้

II. คําจํากัดความ 
ขอ  2 
เพื่อวัตถุประสงคในการดําเนนิการตามบันทึกความเขาใจฉบับนี้ 
(ก) “การคาเด็กและหญิง”   หมายถึงการจัดหา  ขนสง  ขนยาย  ใหทีพ่ัก  หรือรับบุคคล   โดยการขมขู    ใช 
 กําลัง  หรือการกระทําอ่ืนซึ่งมีลักษณะของการขมขืนใจ  ลักพาตัว  ฉอฉล  ใชกลลวง  ใชอํานาจในทาง     
 มิชอบ  หรือใชความออนแอไปในทางมิชอบ  หรือการใหหรือรับเงินหรือผลประโยชนเพื่อใหไดมาซึ่ง 
 ความยินยอมจากบุคคลที่มีอํานาจเหนือบุคคลอีกคนหนึ่งโดยมีวัตถุประสงคเพื่อการแสวงประโยชน   
 การแสวงประโยชนใหรวมถึงการแสวงประโยชนจากผูอ่ืนโดยการคาประเวณีหรือรูปแบบอื่นของการ 
 แสวงประโยชนทางเพศ  แรงงานหรอืการบริการบังคับ   แรงงานทาสหรือการใชแรงงานเยีย่งทาส  การ 
 เปนทาสรับใชหรือการตัดอวยัวะ 
(ข) ความยินยอมของผูตกเปนเหยื่อการคาเดก็และหญิงตอการแสวงประโยชนตามที่มีเจตนาตามที่ไดระบุไว 
 ในวรรค (ก)  ของขอนี้จะไมเปนประเด็นพจิารณา  ในกรณีที่มีการใชวธีิการตามที่ระบุไวในวรรค  (ก) 
(ค) เด็กซึ่งถูกจัดหา  ขนสง  ขนยาย  หรือใหทีพ่ัก  เพื่อวัตถุประสงคในการแสวงประโยชนจะถือวาเปน   
 “เหยื่อของการคามนุษย”  แมจะมิไดใชวิธีการที่ระบุไวในวรรค  (ก)  ของขอนี้ก็ตาม 
(ง) “เด็ก”  หมายถึง  บุคคลใดซึ่งมีอายุต่ํากวาสิบแปดป 
ขอ  3 
ภาคีคูสัญญารับวา  ตัวอยางของวัตถุประสงคในการคาเด็กและสตรีรวมถึง  แตไมจํากัดเฉพาะ 
(ก) การคาประเวณ ี

                                                 
1
 “และชวยเหลือ”  ตามขอเสนอแกไขของกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 



(ข)  แรงงานบังคับหรือแรงงานทีถู่กแสวงประโยชนในบาน 
(ค) แรงงานทาส  และแรงงานรปูแบบอื่นที่เปนงานเสี่ยงภัย  มีอันตราย  และถูกแสวงประโยชน 
(ง) การแตงงานเพือ่ใหเปนขารับใช 
(จ) การรับเปนบุตรบุญธรรมอันเปนเท็จ 
(ฉ) การทองเที่ยวและการใหความบันเทิงทางเพศ 
(ช) การถายภาพและจัดทําส่ือลามก 
(ซ) การขอทาน  และ 
(ฌ) การทําใหเด็กและสตรีตกเปนทาสโดยใชยาเสพติด 

III.  มาตรการปองกัน 
ขอ  4 
ภาคีคูสัญญาจะดําเนินการปฏิรูปกฎหมายที่จําเปนและใชมาตรการที่เหมาะสมอื่นๆ เพื่อใหแนใจวา  กรอบ
กฎหมายในเขตอํานาจศาลของประเทศตนสอดคลองกับปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน  อนุสัญญาวาดวย
สิทธิเด็ก  อนสัุญญาวาดวยการขจัดการเลอืกปฏิบัติตอสตรีทุกรูปแบบ  และตราสารระหวางประเทศอื่นดาน
สิทธิมนุษยชน  ซ่ึงภาคีคูสัญญาไดใหสัตยาบันหรือภาคยานุวัติ  และมีประสิทธิผลในการขจัดการคาเด็กและ
หญิงและคุมครองสิทธิทุกประการของเด็กและหญิงที่ตกเปนเหยื่อการคามนุษย 
ขอ  5 
ภาคีคูสัญญาจะจัดใหมีโครงการใหการศึกษาและฝกอาชพี  โดยเฉพาะแกหญิงและเดก็เพื่อเพิ่มโอกาสในการมี
งานทําและลดความเสี่ยงจากการคามนุษย 
ขอ  6 
ภาคีคูสัญญาจะพยายามอยางสุดความสามารถในการปองกันการคาเดก็และหญิงโดยใชมาตรการปองกัน  
ดังตอไปนี ้
(ก) เพิ่มการบริการทางสังคม  เชน  บริการจัดหางานและสรางรายได  และการจัดการรักษาพยาบาลใหแก 
 เด็กและหญิงที่อาจตกเปนเหยื่อการคามนษุย 
(ข) ปฏิรูปโครงการฝกอบรมดานการศึกษาและการฝกอาชีพเพื่อเพิ่มโอกาสในการทํางาน 
(ค) สงเสริมใหสาธารณชนตระหนักและเขาใจในประเด็นเกี่ยวกับการคาเด็กและหญิงมากขึ้น  และ 
(ง) เผยแพรขอมูลตอสาธารณชนเกี่ยวกับปจจยัเส่ียงที่เกี่ยวกบัการคาเด็กและหญิงและธรุกิจตางๆ ที่แสวง 
 ประโยชนจากเด็กและหญิง 

IV.  การคุมครองเด็กและหญิงท่ีถูกคา 
ขอ  7 
เด็กและหญิงที่ถูกคาจะถือเปนเหยื่อ  มิใชผูละเมิดหรือกระทําผิดกฎหมายคนเขาเมือง  ดังนั้น 
(ก) เด็กและหญิงที่ถูกคาจะไมถูกดําเนนิคดีในขอหาเดินทางเขาประเทศโดยผิดกฎหมาย 
(ข) เด็กและหญิงที่ถูกคาจะไมถูกกักกันในศูนยกักกันคนเขาเมืองในระหวางที่รอข้ันตอนการสงกลับ 



 ประเทศอยางเปนทางการ  แตจะใหอยูในความดแูลของกระทรวงกจิการสังคม  แรงงาน  การฝกอาชีพ   
 และฟนฟูเยาวชน  (ประเทศกัมพูชา)  หรือกรมพัฒนาสังคมและสวัสดกิาร  (ประเทศไทย)  และจะมีการ 
 จัดหาที่พกัและใหความคุมครองแกเหยื่อตามนบายของแตละรัฐ 
(ค) หนวยงานทีเ่กีย่วของจะดแูลความปลอดภยัของเด็กและหญิงที่ถูกคา  และ 
(ง) ผูที่ตกเปนเหยือ่จะไดรับการปฏิบัติอยางมีมนุษยธรรมตลอดกระบวนการใหความคุมครองและการ 
 สงกลับประเทศและกระบวนการทางศาล 
ขอ  8 
ภาคีคูสัญญาจะใชมาตรการที่เหมาะสม  ซ่ึงอาจรวมถึงการปฏิรูปกฎหมายและการชวยเหลือทางกฎหมาย  
เพื่อใหแนใจวาเหยื่อของการคามนุษยจะไดรับการเยียวยาทางกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ  ดังนี ้
(ก) ผูตกเปนเหยื่ออาจเรียกคืนซึง่ทรัพยสินและสิ่งของสวนบุคคลที่ไมมีการโตแยงสิทธิและเจาหนาทีริ่บ 
 หรือไดไวในระหวางกระบวนการควบคุมตัวหรือกระบวนการทางอาญาอื่น 
(ข) ผูกระทําความผิดในคดกีารคามนุษยจะตองรับผิดสําหรับการคืนสิ่งที่ทําใหรํ่ารวยผิดปกติซ่ึงไดมาจาก 
 การคามนุษยหรือการแสวงประโยชน 
 (ค) ผูตกเปนเหยื่ออาจเรียกคาสินไหมทดแทนจากผูกระทําความผิดตอความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการคาเด็ก 
 และหญิง 
(ง) ผูตกเปนเหยื่ออาจเรียกใหผูกระทําความผดิชําระเงินคาบริการซึ่งตนยงัไมไดรับไดและ 
(จ) ผูตกเปนเหยื่อสามารถเขาถึงกระบวนการทีถู่กตองของกฎหมายเพื่อเรียกรองความยุติธรรมทางอาญา   
 การชดใชคาเสยีหาย  และการเยียวยาอืน่ๆ ทางศาล 
ขอ  9 
สวนราชการทีเ่กี่ยวของโดยการรวมมือกับองคการเอกชนตามความเหมาะสมจะจัดหาที่พักที่ปลอดภัย  ใหการ
รักษาพยาบาล  ใหความชวยเหลือทางกฎหมาย  และดําเนนิการที่จําเปนอื่นๆ  เพื่อใหความคุมครองแกหญิง
และเดก็ที่ถูกคาและครอบครัวของหญิงและเดก็ 

V. ความรวมมือในการปราบปรามการคาหญิงและเด็ก 
ขอ  10 
หนวยงานบังคับใชกฎหมายในประเทศทัง้สอง  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  ณ  บริเวณชายแดน  จะทํางานรวมกนัอยาง
ใกลชิดเพื่อเปดเผยการคาหญิงและเดก็ทั้งในประเทศและขามแดน 
ขอ 11 
(ก) ใหปรับปรุงกระบวนการบังคับใชกฎหมายใหคลองตวัเพื่อใหสามารถตอสูกับอาชญากรรมการคาเด็ก 
 และหญิงไดอยางมีประสิทธิภาพ 
(ข) ใหดําเนินการสืบสวนสอบสวนและการดาํเนินคดกีับผูกระทําผิดและองคกรอาชญากรรมในคดีการคา

มนุษยอยางจรงิจัง 



(ค) ภาคีคูสัญญาจะจัดโครงการฝกอบรมทั้งฝายเดยีวและทวภิาคีเกีย่วกับกฎหมายที่บังคบัใชและทกัษะใน
การสืบสวนสอบสวนและการคุมครองในคดีการคามนุษยแกเจาหนาทีบ่ังคับใชกฎหมาย  โดยเนนเรื่อง
สิทธิของหญิงและเดก็ตามอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก  อนสัุญญาวาดวยการขจัดการเลอืกปฏิบัติตอสตรี
ทุกรูปแบบ  หลักเกณฑระหวางประเทศอืน่ดานสิทธิมนษุยชนและกฎหมายภายในทีเ่กี่ยวของ 

ขอ  12 
(ก) ภาคีคูสัญญาจะสงเสริมความรวมมือทวภิาคีในกระบวนการทางศาลตอการคามนุษย อาทิ  การดําเนินคดี

กับผูคามนุษยขามชาติ  การจัดการสงผูรายขามแดน  ความชวยเหลือซ่ึงกันและกันในกระบวนการทาง
อาญา 

(ข) ภาคีคูสัญญาจะใหซ่ึงกันและกันซึ่งมาตรการความชวยเหลือในทางกฎหมายที่กวางทีสุ่ดในการสืบสวน
สอบสวน  การดําเนินคดี  และกระบวนการทางศาลเกี่ยวกับการคาเดก็และหญิง  รวมทั้งขอตกลงสง
ผูรายขามแดนที่มีอยูแลว 

ขอ  13 
ตํารวจและเจาหนาที่อ่ืนที่เกีย่วของในประเทศทั้งสองจะรวมมือกันในการแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกบัคดีการคา
มนุษย  อาทิ  เสนทางการคา  สถานที่คา  รูปพรรณสัณฐานของผูคา  เครือขายการคา  วิธีการคา  และขอมูล
เกี่ยวกับการคา  เปนตน 
ขอ  14 
(ก) กระทรวงการตางประเทศและความรวมมอืระหวางประเทศ  กระทรวงมหาดไทย  กระทรวงกจิการ

สังคม  แรงงาน  การฝกอาชพี  และฟนฟูเยาวชน  กระทรวงกิจการสตรีและทหารผานศึก  กระทรวง
ยุติธรรม และกระทรวงการทองเที่ยว  (ประเทศกัมพูชา)  และสํานักงานตํารวจแหงชาติ กระทรวงการ
ตางประเทศ  กระทรวงแรงงาน  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย  กระทรวง
สาธารณสุข  และกรมพัฒนาสังคมและสวสัดิการ ตํารวจทองที่  หรือดานตรวจคนเขาเมือง  (ประเทศ
ไทย)  พรอมทัง้องคการเอกชนอื่นๆ ที่เกี่ยวของ  จะรวมมอืกันในการรวบรวมขอมูลและพยานหลักฐาน
ที่เกี่ยวของกับคดีการคามนุษย 

(ข) ขอมูลและพยานหลักฐานทีไ่ดมาตามวรรคขางตนใหสงโดยถูกตองใหแกสํานักงานตํารวจที่มีอํานาจ  
สํานักงานตรวจคนเขาเมือง  สํานักงานอัยการที่มีอํานาจ  หรือฝายที่เกีย่วของอื่นๆ ที่เปนผูดําเนินการทาง
กฎหมายตอคดีการคาเด็กและหญิง  อาทิ  การคนหาผูกระทําความผิด  การสืบสวนสอบสวนคดี  การ
ดําเนินคดี  ผูกระทําความผิด  และดําเนินการตามขั้นตอนอื่นๆ ในกระบวนการทางศาล 

ขอ  15 
ตํารวจและเจาหนาที่อ่ืนๆ ที่เหมาะสมของรัฐที่เกี่ยวของจะจดัใหมีโครงการใหการคุมครองความปลอดภัยแก
เหยื่อและพยานบุคคลจากการแกแคนหรือการคุกคามระหวางและหลังกระบวนการทางศาลตามที่จําเปน 

 
 



VI. การสงกลบัประเทศ 
ขอ  16 
(ก) เจาหนาที่ที่รับผิดชอบเรื่องการสงกลับประเทศจะใชชองทางการติดตอทางการทูตในการแจงภาคี  

คูสัญญาอีกฝายหนึ่งถึงการเตรียมการสงเด็กและหญิงทีถู่กคากลับประเทศ  เปนการลวงหนา 
(ข) การสงเด็กและหญิงที่ถูกคากลับประเทศจะเตรียมการและปฏิบัติโดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบุคคล

เหลานั้น 
(ค) เด็กและหญิงผูตกเปนเหยื่อของการคาจะไมถูกสงออกนอกประเทศ  การสงเด็กและหญิงที่ตกเปนเหยื่อ

กลับประเทศจะดําเนินการโดยสอดคลองกับความขางตน 
ขอ  17 
(ก) ภาคีคูสัญญาจะจัดตั้งจุดประสานงานเพื่อดาํเนินกระบวนการสงเด็กและหญิงที่ถูกคากลับประเทศ 
(ข) จุดประสานงานจะประกอบดวยเจาหนาทีท่ี่เกี่ยวของจากภาคีคูสัญญา 
(ค) จุดประสานงานจะปฏิบัตหินาที่ดังตอไปนี ้

1)  เตรียมการสงกลับเด็กและหญิงที่ถูกคา 
2)  ดําเนนิการสงกลับเด็กและหญิงที่ถูกคาตามที่ไดเตรียมการไว 
3)  ใหความปลอดภัยแกเด็กและหญิงที่ถูกคาในระหวางกระบวนการสงกลับประเทศ 
4)  พยายามติดตามการคาเด็กและหญิง  และ 
5)  จัดตั้งเครือขายขอมูลเกี่ยวกับทางปฏิบตัิของการคาเดก็และหญิงระหวางหนวยงานที่บังคับใช 
     กฎหมายทัง้ในประเทศและระหวางประเทศและองคกรประชาสังคมที่เกี่ยวของ 

VII.  การกลับสูสังคม 
ขอ  18 
(ก) ภาคีคูสัญญาจะพยายามทุกวถีิทางเทาที่เปนไปไดเพื่อใหเหยื่อการคามนุษยกลับเขาสูสังคมและครอบครัว

ไดอยางปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ  เพือ่ฟนฟูศักดิ์ศรี  เสรีภาพ  และความภาคภูมิใจในตนเองของ
บุคคลดังกลาว 

(ข) เพื่อการนี้  ภาคีคูสัญญาจะใชมาตรการที่เหมาะสมเพื่อบรรลุวัตถุประสงคตอไปนี้ 
1) เหยื่อการคามนษุยจะตองไมทนทุกขใด  ๆกบัการเปนเหยือ่  ถูกดแูคลน  หรือไดรับความกระทบกระเทือน

ทางจิตใจในขัน้ตอนทางศาลเพิ่มเติมอีก 
2) จะตองใหการสนับสนุนดานสังคม  ดานการรักษาพยาบาล  ดานจิตใจและดานอื่นๆ ที่จําเปน

ตอเนื่องแกเดก็และหญิงที่ตกเปนเหยื่อการคามนุษยและครอบครัวของเด็กและหญิงนั้น  โดยเฉพาะ
อยางยิ่งผูไดรับเชื้อโรคติดตอจากการมีเพศสัมพันธรวมถึงเอซไอวี/เอดส 

3) เด็กและหญิงซ่ึงเปนเหยื่อจากการคาจะตองไมถูกเลือกปฏิบัติหรือดูแคลนทางดานสังคม  และ 
4) เหยื่อที่เปนเดก็ที่อยูในวยัเรียนจะตองไดรับโอกาสทางการศึกษาที่เหมาะสม 
 



ขอ  19 
ภาคีคูสัญญาจะจัดโครงการฝกอบรมดังตอไปนี้เพื่อการนํากลับเขาสูสังคมอยางมีประสิทธิภาพ 
(ก) โครงการฝกอาชีพใหแกผูตกเปนเหยื่อการคามนุษยเพื่อเพิ่มโอกาสทางเลือกในการดํารงชีพ 
(ข) โครงการฝกอบรมเพื่อสรางจิตสํานึกใหแกผูปฏิบัติหนาที่กับเหยื่อการคามนุษยในเรือ่งพัฒนาการของ

เด็ก  สิทธิเด็ก  และปญหาเกีย่วกับเดก็/เพศโดยอางอิงอนสัุญญาวาดวยสิทธิเด็ก  อนสัุญญาวาดวยการ
ขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีทุกรูปแบบ  และตราสารอื่นที่เกี่ยวกับสิทธมินุษยชนซึ่งภาคีคูสัญญาทั้งสอง
ฝายเปนภาค ี

VIII.  คณะทํางานรวม 
ขอ  20 
(ก) ภาคีคูสัญญาจะจัดตั้งคณะทาํงานรวม 
(ข) คณะทํางานรวมจะประกอบดวยผูแทนที่มอํีานาจจากภาคีคูสัญญาทั้งสองฝาย 
(ค) คณะทํางานรวมจะมีการประชุมกันเมื่อมีความจําเปน  โดยภาคีคูสัญญาจะตกลงกนั  เร่ืองวันและสถานที่

ของการประชุมคณะทํางานรวม 
(ง) คณะทํางานรวมจะมีหนาที่รับผิดชอบดังตอไปนี ้

1) ติดตามและประเมินผลการดาํเนินการตามบันทึกความเขาใจฉบับนี ้ และรายงานตอทีป่ระชุม
ประจําปของคณะกรรมาธิการรวมเพื่อความรวมมือทวภิาคีระหวางไทยและกัมพูชา 

2) ริเร่ิมการจัดทําแผนยุทธศาสตร  แนวทางปฏิบัติและกรอบการดําเนนิงานที่จําเปนอืน่เพื่อดําเนนิการ
ตามบันทึกความเขาใจฉบับนี้ 

3) จัดทําขอเสนอแนะเกีย่วกบัการพัฒนาเพิ่มเติมซ่ึงความรวมมือซ่ึงกันและกันในการตอตาน  การคา
เด็กและหญิง 

4) ทบทวนการดาํเนินการตามบันทึกความเขาใจฉบับนี้ทุกๆ 5 ป 
IX.  บทสงทาย 

ขอ  21 
ภาคีคูสัญญาจะพยายามระงบัขอพิพาทที่เกี่ยวกับการตีความหรือการใชบันทึกความเขาใจฉบับนี้ดวยการเจรจา 
บันทึกความเขาใจฉบับนี้จะมีผลบังคับใชในวันที่มกีารลงนามโดยภาคคีูสัญญาทั้งสองฝาย 
ขอ 22 
คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งอาจบอกเลิกบันทกึความเขาใจฉบับนี้เมื่อใดก็ไดโดยแจงใหคูสัญญาอีกฝายทราบเปน
ลายลักษณอักษรผานชองทางการทูต  และการบอกเลิกดงักลาวจะมีผลภายใน  6  เดือน  นับจากวันที่ไดรับ
หนังสือแจงการบอกเลิก 
ขอ  23 
บันทึกความเขาใจฉบับนี้อาจแกไขไดเมื่อรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแหงราชอาณาจักรกัมพูชา
เห็นพองกัน 



บันทึกความเขาใจฉบับนี้จดัทําขึ้นเปนสามภาษา คือ  ภาษาเขมร  ภาษาไทย  และภาษาอังกฤษ  แตละภาษา
ถูกตองเทาเทียมกัน  ในกรณทีี่มีความแตกตางกันในการตีความใหใชภาษาอังกฤษเปนหลัก 
เพื่อเปนพยานแกการนี้  ผูลงนามขางทายนีซ่ึ้งไดรับมอบอํานาจอยางถูกตองจากรัฐบาลของตนไดลงนามบันทึก
ความเขาใจนี ้
ทําขึ้น ณ เสียมเรียบ                                             เมื่อวันที่   31  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.2546 
 
 สําหรับรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทย  สําหรับรัฐบาลแหงราชอาณาจักรกัมพูชา 
 
             อนุรักษ  จุรีมาศ           อิท  สัมเฮง 
                  (นายอนุรักษ  จุรีมาศ)                                                          (นายอิท  สัมเฮง) 
     รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคม                        รัฐมนตรีวาการกระทรวงกิจการสังคม 
                และความมั่นคงของมนุษย               แรงงาน การฝกอาชพีและฟนฟูเยาวชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	1พระราชบัญญัติป้องกันการค้าประเวณี2539.doc
	2กฎกระทรวง2542.doc
	3ประกาศกระทรวงแรงงาน กำหนดแบบบัตรพนักงาน.doc
	4ประกาศกำหนดท้องที่.TIF
	5 ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองฯ ระยะเวลาการส่งตัว40.doc
	6 ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ การรับตัวฯผู้ถูกควบคุม.doc
	7 ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองฯ ระยะเวลาการรับการคุ้มครอง40.doc
	8บันทึกข้อตกลงค้ามนุษย์9จังหวัดภาคเหนือ.DOC
	9ข้อตกลงความร่วมมือในการให้ความรู้แก่เยาวสตรี.doc
	10บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับลาว.doc
	11บันทึกความเข้าใจไทยกัมพูชา.DOC



