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พระราชบัญญัติ 
ป�องกันและปราบปรามการค�าประเวณี 

พ.ศ. ๒๕๓๙ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให�ไว� ณ วันท่ี ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ 
เป2นป3ท่ี ๕๑ ในรัชกาลป4จจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล�า

ฯ ให�ประกาศว9า 
 
โดยท่ีเป2นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว9าด�วยการปรามการค�าประเวณี 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล�าฯ ให�ตราพระราชบัญญัติข้ึนไว�โดยคําแนะนําและยินยอม

ของรัฐสภา ดังต9อไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว9า “พระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการ

ค�าประเวณี พ.ศ. ๒๕๓๙” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ให�ใช�บังคับเม่ือพ�นกําหนดหกสิบวันนับแต9วันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป2นต�นไป 
 
มาตรา ๓  ให�ยกเลิกพระราชบัญญัติปรามการค�าประเวณี พ.ศ. ๒๕๐๓ 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“การค�าประเวณี” หมายความว9า การยอมรับการกระทําชําเราหรือการยอมรับการ

กระทําอ่ืนใด หรือการกระทําอ่ืนใดเพ่ือสําเร็จความใคร9ในทางกามารมณBของผู�อ่ืน อันเป2นการสําส9อน
เพ่ือสินจ�างหรือประโยชนBอ่ืนใด  ท้ังนี้ ไม9ว9าผู�ยอมรับการกระทําและผู�กระทําจะเป2นบุคคลเพศเดียวกัน
หรือคนละเพศ 

“สถานการค�าประเวณี” หมายความว9า สถานท่ีท่ีจัดไว�เพ่ือการค�าประเวณีหรือยอม
ให�มีการค�าประเวณี และให�หมายความรวมถึงสถานท่ีท่ีใช�ในการติดต9อหรือจัดหาบุคคลอ่ืนเพ่ือกระทํา
การค�าประเวณีด�วย 

“สถานแรกรับ” หมายความว9า สถานท่ีท่ีทางราชการจัดให�มีข้ึน หรือสถานท่ีท่ีมูลนิธิ 
สมาคม หรือสถาบันอ่ืนจัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัตินี้ เพ่ือรับผู�รับการคุ�มครองและพัฒนาอาชีพไว�
เป2นการชั่วคราวเพ่ือพิจารณาวิธีการคุ�มครองและพัฒนาอาชีพให�เหมาะสมสําหรับแต9ละบุคคล 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล9ม ๑๑๓/ตอนท่ี ๕๔ ก/หน�า ๑/๒๒ ตุลาคม ๒๕๓๙ 
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“สถานคุ�มครองและพัฒนาอาชีพ” หมายความว9า สถานท่ีท่ีทางราชการจัดให�มีข้ึน 
หรือสถานท่ีท่ีมูลนิธิ สมาคม หรือสถาบันอ่ืนจัดต้ังข้ึนเพ่ือคุ�มครองสวัสดิภาพและพัฒนาอาชีพแก9ผู�รับ
การคุ�มครองและพัฒนาอาชีพตามพระราชบัญญัตินี้ 

“การคุ�มครองและพัฒนาอาชีพ” หมายความว9า การอบรมฟJKนฟูจิตใจ การ
บําบัดรักษาโรค การฝMกอบรมและพัฒนาอาชีพ ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต 

“กรรมการ” หมายความว9า กรรมการคุ�มครองและพัฒนาอาชีพ หรือกรรมการ
คุ�มครองและพัฒนาอาชีพประจําจังหวัด แล�วแต9กรณี 

“พนักงานเจ�าหน�าท่ี” หมายความว9า ผู� ซ่ึงรัฐมนตรีแต9งต้ังให�ปฏิบั ติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

“อธิบดี” หมายความว9า อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ* 
“รัฐมนตรี” หมายความว9า รัฐมนตรีผู�รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๕  ผู�ใดเข�าติดต9อ ชักชวน แนะนําตัว ติดตาม หรือรบเร�าบุคคลตามถนนหรือ

สาธารณสถาน หรือกระทําการดังกล9าวในท่ีอ่ืนใด เพ่ือการค�าประเวณีอันเป2นการเปQดเผยและน9าอับ
อายหรือเป2นท่ีเดือนร�อนรําคาญแก9สาธารณชน ต�องระวางโทษปรับไม9เกินหนึ่งพันบาท 

 
มาตรา ๖  ผู�ใดเข�าไปม่ัวสุมในสถานการค�าประเวณีเพ่ือประโยชนBในการค�าประเวณี

ของตนเองหรือผู�อ่ืน ต�องระวางโทษจําคุกไม9เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม9เกินหนึ่งพันบาท หรือท้ังจําท้ัง
ปรับ 

ถ�าการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งได�กระทําเพราะถูกบังคับ หรือตกอยู9ภายใต�
อํานาจซ่ึงไม9สามารถจะหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนได� ผู�กระทําไม9มีความผิด 

 
มาตรา ๗  ผู�ใดโฆษณาหรือรับโฆษณา ชักชวน หรือแนะนําด�วยเอกสาร สิ่งพิมพB 

หรือกระทําให�แพร9หลายด�วยวิธีใดไปยังสาธารณะในลักษณะท่ีเห็นได�ว9าเป2นการเรียกร�องหรือการ
ติดต9อเพ่ือการค�าประเวณีของตนเองหรือผู�อ่ืน ต�องระวางโทษจําคุกต้ังแต9หกเดือนถึงสองป3 หรือ
ปรับต้ังแต9หนึ่งหม่ืนบาทถึงสี่หม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๘  ผู�ใดกระทําชําเราหรือกระทําอ่ืนใดเพ่ือสําเร็จความใคร9ของตนเองหรือ

ผู�อ่ืนแก9บุคคลอายุกว9าสิบห�าป3แต9ยังไม9เกินสิบแปดป3ในสถานการค�าประเวณี โดยบุคคลนั้นจะยินยอม
หรือไม9ก็ตาม ต�องระวางโทษจําคุกต้ังแต9หนึ่งป3ถึงสามป3และปรับต้ังแต9สองหม่ืนบาทถึงหกหม่ืนบาท 

ถ�าการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเป2นการกระทําแก9เด็กอายุไม9เกินสิบห�าป3 ต�อง
ระวางโทษจําคุกต้ังแต9สองป3ถึงหกป3และปรับต้ังแต9สี่หม่ืนบาทถึงหนึ่งแสนสองหม่ืนบาท 

ถ�าการกระทําตามวรรคหนึ่งเป2นการกระทําต9อคู9สมรสของตน โดยมิใช9เพ่ือสําเร็จ
ความใคร9ของผู�อ่ืน ผู�กระทําไม9มีความผิด 

 
มาตรา ๙  ผู�ใดเป2นธุระจัดหา ล9อไป หรือชักพาไปซ่ึงบุคคลใดเพ่ือให�บุคคลนั้น

กระทําการค�าประเวณีแม�บุคคลนั้นจะยินยอมก็ตาม และไม9ว9าการกระทําต9าง ๆ อันประกอบเป2น
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สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ความผิดนั้นจะได�กระทําภายในหรือนอกราชอาณาจักร ต�องระวางโทษจําคุกต้ังแต9หนึ่งป3ถึงสิบป3และ
ปรับต้ังแต9สองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท 

ถ�าการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง เป2นการกระทําแก9บุคคลอายุกว9าสิบห�าป3แต9ยัง
ไม9เกินสิบแปดป3 ผู�กระทําต�องระวางโทษจําคุกต้ังแต9ห�าป3ถึงสิบห�าป3และปรับต้ังแต9หนึ่งแสนบาทถึง
สามแสนบาท 

ถ�าการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง เป2นการกระทําแก9เด็กอายุยังไม9เกินสิบห�าป3 
ผู�กระทําต�องระวางโทษจําคุกต้ังแต9สิบป3ถึงยี่สิบป3และปรับต้ังแต9สองแสนบาทถึงสี่แสนบาท 

ถ�าการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง หรือวรรคสาม เป2นการกระทําโดย
ใช�อุบายหลอกลวง ขู9เข็ญ ใช�กําลังประทุษร�าย ใช�อํานาจครอบงําผิดคลองธรรม หรือใช�วิธีข9มขืนใจด�วย
ประการใด ๆ ผู�กระทําต�องระวางโทษหนักกว9าท่ีบัญญัติไว�ในวรรคหนึ่ง วรรคสอง หรือวรรคสาม หนึ่ง
ในสาม แล�วแต9กรณี 

ผู�ใดเพ่ือให�มีการกระทําการค�าประเวณี รับตัวบุคคลซ่ึงตนรู�อยู9ว9ามีผู�จัดหา ล9อไป 
หรือชักพาไปตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง วรรคสาม หรือวรรคสี่ หรือสนับสนุนในการกระทําความผิด
ดังกล9าว ต�องระวางโทษตามท่ีบัญญัติไว�ในวรรคหนึ่ง วรรคสอง วรรคสาม หรือวรรคสี่ แล�วแต9กรณี 

 
มาตรา ๑๐  ผู�ใดเป2นบิดา มารดา หรือผู�ปกครองของบุคคลซ่ึงมีอายุยังไม9เกินสิบ

แปดป3 รู�ว9ามีการกระทําความผิดตามมาตรา ๙ วรรคสอง วรรคสาม หรือวรรคสี่ ต9อผู�อยู9ในความ
ปกครองของตน และมีส9วนร9วมรู�เห็นเป2นใจให�มีการกระทําความผิดนั้น ต�องระวางโทษจําคุกต้ังแต9สี่ป3
ถึงยี่สิบป3และปรับต้ังแต9แปดหม่ืนบาทถึงสี่แสนบาท 

 
มาตรา ๑๑  ผู�ใดเป2นเจ�าของกิจการการค�าประเวณี ผู�ดูแล หรือผู�จัดการกิจการการ

ค�าประเวณีหรือสถานการค�าประเวณี หรือเป2นผู�ควบคุมผู�กระทําการค�าประเวณีในสถานการ
ค�าประเวณี ต�องระวางโทษจําคุกต้ังแต9สามป3ถึงสิบห�าป3และปรับต้ังแต9หกหม่ืนบาทถึงสามแสนบาท 

ถ�ากิจการหรือสถานการค�าประเวณีตามวรรคหนึ่งมีบุคคลซ่ึงมีอายุกว9าสิบห�าป3 แต9
ยังไม9เกินสิบแปดป3ทําการค�าประเวณีอยู9ด�วย ผู�กระทําต�องระวางโทษจําคุกต้ังแต9ห�าป3ถึงสิบห�าป3และ
ปรับต้ังแต9หนึ่งแสนบาทถึงสามแสนบาท 

ถ�ากิจการหรือสถานการค�าประเวณีตามวรรคหนึ่งมีเด็กอายุยังไม9เกินสิบห�าป3ทํา
การค�าประเวณีอยู9ด�วย ผู�กระทําต�องระวางโทษจําคุกต้ังแต9สิบป3ถึงยี่สิบป3และปรับต้ังแต9สองแสนบาท
ถึงสี่แสนบาท 

 
มาตรา ๑๒  ผู�ใดหน9วงเหนี่ยว กักขัง กระทําด�วยประการใดให�ผู� อ่ืนปราศจาก

เสรีภาพในร9างกาย หรือทําร�ายร9างกาย หรือขู9เข็ญด�วยประการใด ๆ ว9าจะใช�กําลังประทุษร�ายผู�อ่ืน
เพ่ือข9มขืนใจให�ผู�อ่ืนนั้นกระทําการค�าประเวณี ต�องระวางโทษจําคุกต้ังแต9สิบป3ถึงยี่สิบป3 และปรับต้ัง
แต9สองแสนบาทถึงสี่แสนบาท 

ถ�าการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเป2นเหตุให�ผู�ถูกกระทํา 
(๑) ได�รับอันตรายสาหัส ผู�กระทําต�องระวางโทษจําคุกตลอดชีวิต 
(๒) ถึงแก9ความตาย ผู�กระทําต�องระวางโทษประหารชีวิต หรือจําคุกตลอดชีวิต 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ผู�ใดสนับสนุนในการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ต�องระวางโทษ
ตามท่ีบัญญัติไว�ในวรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง แล�วแต9กรณี 

ถ�าผู�กระทําความผิดหรือผู�สนับสนุนการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง เป2นพนักงาน
ฝYายปกครองหรือตํารวจ หรือพนักงานเจ�าหน�าท่ี หรือเจ�าหน�าท่ีในสถานแรกรับหรือสถานคุ�มครอง
และพัฒนาอาชีพตามพระราชบัญญัตินี้ ผู�กระทําต�องระวางโทษจําคุกต้ังแต9สิบห�าป3ถึงยี่สิบป3และ
ปรับต้ังแต9สามแสนบาทถึงสี่แสนบาท 

 
มาตรา ๑๓  ถ�าบิดา มารดา หรือผู�ปกครองของผู�กระทําความผิดตามมาตรา ๕ 

มาตรา ๖ หรือมาตรา ๗ มีส9วนร9วมรู�เห็นเป2นใจให�บุคคลผู�อยู9ในความปกครอง กระทําการค�าประเวณี 
เม่ือคณะกรรมการคุ�มครองและพัฒนาอาชีพมีคําขอ ให�พนักงานอัยการยื่นคําร�องต9อศาลให�ถอน
อํานาจปกครองของบิดา มารดา หรือผู�ปกครองของผู�นั้นเสีย และแต9งต้ังผู�ปกครองแทนบิดา มารดา 
หรือผู�ปกครองนั้น 

ในกรณีท่ีศาลจะต้ังผู�ปกครองตามวรรคหนึ่ง และศาลเห็นว9าไม9มีผู�เหมาะสมท่ีจะ
ปกครองผู�กระทําความผิด ศาลจะต้ังผู�อํานวยการสถานแรกรับหรือผู�อํานวยการสถานคุ�มครองและ
พัฒนาอาชีพท่ีผู�กระทําความผิดนั้นอยู9ในเขตอํานาจเป2นผู�ปกครองของผู�กระทําความผิดก็ได� 

ให�นําบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ9งและพาณิชยBเก่ียวกับการต้ังผู�ปกครองมาใช�
บังคับกับการต้ังผู�ปกครองตามมาตรานี้ด�วยโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๔  ให�มีคณะกรรมการคุ�มครองและพัฒนาอาชีพ เรียกโดยย9อว9า ก.ค.อ. 

ประกอบด�วยปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยB* เป2นประธานกรรมการ 
อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ* อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมการจัดหางาน อธิบดี
กรมการพัฒนาชุมชน อธิบดีกรมการศึกษานอกโรงเรียน อธิบดีกรมควบคุมโรคติดต9อ อธิบดีกรม
ตํารวจ อธิบดีกรมพัฒนาฝ3มือแรงงาน อธิบดีกรมสามัญศึกษา อธิบดีกรมอาชีวศึกษา เลขาธิการ
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห9งชาติ ผู�อํานวยการสํานักงานส9งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษBเด็ก 
เยาวชน ผู�ด�อยโอกาส คนพิการ และผู�สูงอายุ* หรือรองอธิบดีหรือรองเลขาธิการซ่ึงอธิบดีหรือ
เลขาธิการดังกล9าวข�างต�นมอบหมาย ผู�แทนศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ผู�แทนคณะกรรมการ
ส9งเสริมและประสานงานสตรีแห9งชาติ และผู�ทรงคุณวุฒิ ซ่ึงรัฐมนตรีแต9งต้ังไม9เกินเจ็ดคน เป2น
กรรมการ ผู� อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการคุ�มครองและพัฒนาอาชีพ เป2นกรรมการและ
เลขานุการ และให�ประธานกรรมการแต9งต้ังผู�ช9วยเลขานุการได�ไม9เกินสองคน 

กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ ซ่ึงรัฐมนตรีแต9งต้ังตามวรรคหนึ่งต�องเป2นผู�มีความรู�และ
ประสบการณBเก่ียวกับการป�องกันและแก�ไขป4ญหาการค�าประเวณี และอย9างน�อยห�าคนให�แต9งต้ังจาก
ผู�ทรงคุณวุฒิ ซ่ึงดําเนินงานในองคBกรเอกชนท่ีเก่ียวข�องในด�านการป�องกันและแก�ไขป4ญหาการ
ค�าประเวณี 

 
มาตรา ๑๕  ให� ก.ค.อ. มีอํานาจหน�าท่ี ดังต9อไปนี้ 
(๑) กําหนดนโยบายการคุ�มครองและพัฒนาอาชีพ รวมท้ังการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของผู�ค�าประเวณี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๒) ประสานแผนงาน โครงการ ระบบงาน และกําหนดแนวทางปฏิบัติร9วมกันกับ
ส9วนราชการและภาคเอกชนท่ีเก่ียวข�องในการป�องกันและปราบปรามการค�าประเวณี 

(๓) เสนอความเห็นต9อรัฐมนตรีเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการปรับปรุงการ
ปฏิบัติราชการหรือแผนงานของส9วนราชการท่ีเก่ียวข�องในเรื่องท่ีเก่ียวกับการป�องกันและปราบปราม
การค�าประเวณี 

(๔) เสนอแนะรัฐมนตรีเก่ียวกับการแต9งต้ังพนักงานเจ�าหน�าท่ี และการจัดต้ังสถาน
แรกรับหรือสถานคุ�มครองและพัฒนาอาชีพของทางราชการ 

(๕) เสนอแนะรัฐมนตรีเก่ียวกับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการดําเนินการ
คุ�มครองและพัฒนาอาชีพ 

(๖) เสนอแนะรัฐมนตรีเก่ียวกับการกําหนดหลักเกณฑB วิธีการ และเง่ือนไขในการ
ปฏิบัติตามมาตรา ๒๖ 

(๗) เสนอแนะรัฐมนตรีเก่ียวกับการวางระเบียบ ข�อบังคับ หรือคําสั่งเก่ียวกับการ
ดําเนินงานของสถานแรกรับและสถานคุ�มครองและพัฒนาอาชีพ 

(๘) วางระเบียบเก่ียวกับการรับตัวและดูแลผู�ถูกควบคุมตามมาตรา ๓๒ 
(๙) วางระเบียบเก่ียวกับหลักเกณฑBและวิธีการส9งตัวบุคคลไปยังสถานแรกรับและ

สถานคุ�มครองและพัฒนาอาชีพ ตลอดจนการกําหนดระยะเวลาในการรับการคุ�มครอง และพัฒนา
อาชีพในสถานคุ�มครองและพัฒนาอาชีพ 

(๑๐) ดําเนินการอ่ืนในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๑๖  ให�มีคณะกรรมการคุ�มครองและพัฒนาอาชีพประจําจังหวัด เรียกโดย

ย9อว9า ก.ค.อ. จังหวัด ประกอบด�วยผู�ว9าราชการจังหวัดหรือรองผู�ว9าราชการจังหวัดซ่ึงผู�ว9าราชการ
จังหวัดมอบหมาย เป2นประธานกรรมการ ปลัดจังหวัดหรือผู�แทน จัดหางานจังหวัดหรือผู�แทน หัวหน�า
ตํารวจจังหวัดหรือผู�แทน พัฒนาการจังหวัดหรือผู�แทน ศึกษาธิการจังหวัดหรือผู�แทน สามัญศึกษา
จังหวัดหรือผู�แทน ผู�อํานวยการการประถมศึกษาจังหวัดหรือผู�แทน ผู�อํานวยการศูนยBการศึกษานอก
โรงเรียนจังหวัดหรือผู�แทน สาธารณสุขจังหวัดหรือผู�แทน แรงงานและสวัสดิการสังคมจังหวัดหรือ
ผู�แทน อัยการจังหวัดหรือผู�แทน และผู�ทรงคุณวุฒิซ่ึงผู�ว9าราชการจังหวัดแต9งต้ังไม9เกินเจ็ดคน เป2น
กรรมการ และให�พัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด* เป2นกรรมการและเลขานุการ 

กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิซ่ึงผู�ว9าราชการจังหวัดแต9งต้ังตามวรรคหนึ่งต�องเป2นผู�มีความรู�
และประสบการณBเก่ียวกับการป�องกันและแก�ไขป4ญหาการค�าประเวณี และอย9างน�อยห�าคนให�แต9งต้ัง
จากผู�ทรงคุณวุฒิซ่ึงดําเนินงานในองคBกรเอกชนท่ีเก่ียวข�องในด�านการป�องกันและแก�ไขป4ญหาการ
ค�าประเวณี 

 
มาตรา ๑๗  ให� ก.ค.อ. จังหวัดมีอํานาจหน�าท่ี ดังต9อไปนี้ 
(๑) เป2นศูนยBกลางในการประสานงานระหว9างภาครัฐบาลและภาคเอกชน ท้ังในด�าน

ข�อมูล ทรัพยากร และการปฏิบัติงานในการป�องกันและปราบปรามการค�าประเวณีของจังหวัด 
(๒) ส9งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานในการป�องกันและปราบปรามการ

ค�าประเวณีท้ังของภาครัฐบาลและภาคเอกชนในพ้ืนท่ีของจังหวัด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๓) พิจารณาเสนอแนะต9อ ก.ค.อ. เพ่ือแก�ไขปรับปรุง หรือวางระเบียบ ข�อบังคับ 
และคําสั่งท่ีเก่ียวข�องในการป�องกันและปราบปรามการค�าประเวณีของจังหวัด 

(๔) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ี ก.ค.อ. มอบหมาย 
 
มาตรา ๑๘  กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู9ในตําแหน9งคราวละสามป3 กรรมการ

ผู�ทรงคุณวุฒิซ่ึงพ�นจากตําแหน9งอาจได�รับการแต9งต้ังอีกได� แต9ไม9เกินสองวาระติดต9อกัน 
 
มาตรา ๑๙  นอกจากการพ�นจากตําแหน9งตามวาระตามมาตรา ๑๘ กรรมการ

ผู�ทรงคุณวุฒิพ�นจากตําแหน9งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) รัฐมนตรีหรือผู�ว9าราชการจังหวัดซ่ึงมีอํานาจแต9งต้ัง แล�วแต9กรณี ให�ออก 
(๔) เป2นคนไร�ความสามารถหรือคนเสมือนไร�ความสามารถ หรือ 
(๕) ได�รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให�จําคุก เว�นแต9เป2นโทษสําหรับความผิด

ท่ีได�กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 
มาตรา ๒๐  ในกรณีท่ีกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิพ�นจากตําแหน9งก9อนวาระและมีการ

แต9งต้ังผู�อ่ืนเป2นกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิแทน ให�ผู�ซ่ึงได�รับแต9งต้ังให�ดํารงตําแหน9งแทน อยู9ในตําแหน9ง
เท9ากับวาระท่ีเหลืออยู9ของกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิซ่ึงตนแทน 

ในกรณี ท่ี มีการแต9งต้ังกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ เพ่ิมข้ึนในระหว9างท่ีกรรมการ
ผู�ทรงคุณวุฒิซ่ึงแต9งต้ังไว�แล�วยังมีวาระอยู9ในตําแหน9ง ให�ผู�ซ่ึงได�รับแต9งต้ังให�เป2นกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ
เพ่ิมข้ึนอยู9ในตําแหน9งเท9ากับวาระท่ีเหลืออยู9ของกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิซ่ึงได�รับแต9งต้ังไว�แล�ว 

 
มาตรา ๒๑  ในกรณีท่ีกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิดํารงตําแหน9งครบวาระแล�ว แต9ยังมิได�

มีการแต9งต้ังกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิข้ึนใหม9 ให�กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิซ่ึงพ�นจากตําแหน9งตามวาระ
ปฏิบัติหน�าท่ีไปพลางก9อนจนกว9าจะมีการแต9งต้ังกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิข้ึนใหม9 

 
มาตรา ๒๒  การประชุมของ ก.ค.อ. หรือ ก.ค.อ. จังหวัด ต�องมีกรรมการมาประชุม

ไม9น�อยกว9าหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการท้ังหมดจึงจะเป2นองคBประชุม ถ�าประธานกรรมการไม9อยู9
ในท่ีประชุมหรือไม9อาจปฏิบัติหน�าท่ีได� ให�กรรมการซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป2นประธาน
ในท่ีประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชุมให�ถือเสียงข�างมาก กรรมการคนหนึ่งให�มีเสียงหนึ่งใน
การลงคะแนน ถ�าคะแนนเสียงเท9ากันให�ประธานในท่ีประชุมมีสิทธิออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป2น
เสียงชี้ขาด กรรมการผู�ใดมีส9วนได�เสียเป2นการส9วนตัวในเรื่องใดกรรมการผู�นั้นไม9มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่องนั้น 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๒๓  ก.ค.อ. หรือ ก.ค.อ. จังหวัด จะแต9งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณา
หรือปฏิบัติการอย9างใดอย9างหนึ่งตามท่ี ก.ค.อ. หรือ ก.ค.อ. จังหวัดมอบหมายก็ได� และให�นํามาตรา 
๒๒ มาใช�บังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการด�วยโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๒๔  ในการปฏิบัติหน�าท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ ให� ก.ค.อ. หรือ ก.ค.อ. 

จังหวัด หรือคณะอนุกรรมการท่ี ก.ค.อ. หรือ ก.ค.อ. จังหวัดมอบหมายมีอํานาจออกคําสั่งเป2นหนังสือ
เรียกบุคคลใดมาให�ถ�อยคําหรือให�ส9งเอกสารหรือวัตถุใด ๆ มาเพ่ือประกอบการพิจารณาได�ตามความ
จําเป2น 

 
มาตรา ๒๕  ให�จัดต้ังสํานักงานคณะกรรมการคุ�มครองและพัฒนาอาชีพข้ึนในกรม

พัฒนาสังคมและสวัสดิการ* กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยB* และให�สํานักงาน
คณะกรรมการคุ�มครองและพัฒนาอาชีพมีอํานาจหน�าท่ี ดังต9อไปนี้ 

(๑) รับผิดชอบในงานธุรการของ ก.ค.อ. 
(๒) ประสานงานและร9วมมือกับส9วนราชการ หน9วยงานของรัฐ และเอกชนท่ี

เก่ียวข�องในการดําเนินงานเก่ียวกับการคุ�มครอง การพัฒนาอาชีพ และการป�องกันและปราบปราม
การค�าประเวณี 

(๓) จัดให�มีการฝMกอบรมและพัฒนาอาชีพ 
(๔) ส9งเสริมอาชีพและจัดหางานให�แก9ผู�ซ่ึงได�รับการฝMกอบรมและพัฒนาอาชีพตาม 

(๓) 
(๕) รวบรวมผลการวิเคราะหB วิจัย ดําเนินการ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติ

ตามนโยบาย แผนงานคุ�มครองและพัฒนาอาชีพของส9วนราชการ หน9วยงานของรัฐและเอกชนท่ี
เก่ียวข�อง แล�วรายงานผลให� ก.ค.อ. ทราบ 

(๖) ปฏิบัติตามมติของ ก.ค.อ. หรือตามท่ี ก.ค.อ. มอบหมาย 
 
มาตรา ๒๖  มูลนิธิ สมาคม หรือสถาบันอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงท่ีประสงคB

จะจัดต้ังสถานแรกรับหรือสถานคุ�มครองและพัฒนาอาชีพตามพระราชบัญญัตินี้ ให�ยื่นคําขออนุญาต
ต9ออธิบดี 

การขออนุญาตและการอนุญาต ให�เป2นไปตามหลักเกณฑB วิธีการ และเง่ือนไขท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๒๗  เม่ืออธิบดีอนุญาตให�ต้ังสถานแรกรับหรือสถานคุ�มครองและพัฒนา

อาชีพแล�วให�ดําเนินการตามมาตรา ๒๘ 
ในกรณีท่ีอธิบดีไม9อนุญาต ให�ผู�ขออนุญาตมีสิทธิอุทธรณBเป2นหนังสือต9อรัฐมนตรี

ภายในสามสิบวันนับแต9วันท่ีได�รับหนังสือแจ�งการไม9อนุญาต 
คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีให�เป2นท่ีสุด 
 
มาตรา ๒๘  ให�อธิบดีกําหนดท�องท่ีท่ีอยู9ในเขตรับผิดชอบของสถานแรกรับหรือ

สถานคุ�มครองและพัฒนาอาชีพท่ีจัดต้ังข้ึน โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควร อธิบดีอาจเปลี่ยนแปลงท�องท่ีท่ีอยู9ในเขตรับผิดชอบของ
สถานแรกรับหรือสถานคุ�มครองและพัฒนาอาชีพก็ได� โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๒๙  เม่ือปรากฏว9ามูลนิธิ สมาคม หรือสถาบันอ่ืนท่ีได�รับอนุญาตตามมาตรา 

๒๖ ฝYาฝJนหรือไม9ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบข�อบังคับของทางราชการ ให�อธิบดีมีอํานาจสั่งเป2น
หนังสือให�มูลนิธิ สมาคม หรือสถาบันอ่ืนดังกล9าวระงับการกระทํา ปรับปรุง แก�ไข หรือปฏิบัติให�
ถูกต�องตามท่ีแจ�งไปภายในเวลาท่ีกําหนด 

ในกรณีท่ีมูลนิธิ สมาคม หรือสถาบันอ่ืนไม9ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติตามคําสั่งแต9ไม9ทัน
ภายในเวลาท่ีกําหนดตามวรรคหนึ่งโดยไม9มีเหตุอันสมควร ให�อธิบดีมีอํานาจสั่งให�พนักงานเจ�าหน�าท่ี
เข�ากระทําการแทนเพ่ือให�เป2นไปตามคําสั่งนั้นได� และให�มูลนิธิ สมาคม หรือสถาบันอ่ืนนั้นเป2นผู�ออก
ค9าใช�จ9ายในการนี้ 

ค9าใช�จ9ายตามวรรคสอง ให�หมายความรวมถึงค9าใช�จ9ายตามความจําเป2นและสมควร
ตามท่ีอธิบดีกําหนด 

ถ�าพนักงานเจ�าหน�าท่ีเห็นว9าไม9อาจกระทําการตามวรรคสองได� หรือแม�ว9าจะได�
กระทําตามวรรคสองแล�วก็ตาม แต9มูลนิธิ สมาคม หรือสถาบันอ่ืนนั้นก็ยังไม9อาจดําเนินกิจการต9อไปได�
เอง หรือถ�าจะให�ดําเนินการต9อไปอาจเป2นเหตุให�เกิดอันตรายแก9ผู�รับการคุ�มครองและพัฒนาอาชีพท่ี
อยู9ในสถานแรกรับหรือสถานคุ�มครองและพัฒนาอาชีพดังกล9าว ให�เสนออธิบดีเพ่ือพิจารณาสั่งเพิก
ถอนใบอนุญาต 

ในกรณีท่ีการฝYาฝJนหรือไม9ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือระเบียบข�อบังคับของทาง
ราชการเป2นความผิดร�ายแรงท่ีอธิบดีเห็นว9าไม9สมควรสั่งการตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองเสียก9อน ก็ให�
อธิบดีมีอํานาจพิจารณาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได� 

 
มาตรา ๓๐  มูลนิธิ สมาคม หรือสถาบันอ่ืนท่ีได�รับอนุญาตตามมาตรา ๒๖ ซ่ึงถูกสั่ง

เพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๒๙ มีสิทธิอุทธรณBคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตต9อรัฐมนตรีเป2นหนังสือ
ภายในสิบห�าวันนับแต9วันท่ีได�รับแจ�งคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต และในระหว9างรอการวินิจฉัยของ
รัฐมนตรีให�ดําเนินการต9อไปได� 

คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีให�เป2นท่ีสุด 
 
มาตรา ๓๑  ในกรณีท่ีรัฐมนตรีมีคําวินิจฉัยเป2นท่ีสุดให�เพิกถอนใบอนุญาตตาม

มาตรา ๒๖ ให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีโดยได�รับอนุมัติจากอธิบดีดําเนินการส9งผู�รับการคุ�มครองและพัฒนา
อาชีพไปยังสถานแรกรับหรือสถานคุ�มครองและพัฒนาอาชีพอ่ืน 

ในกรณีท่ีส9งผู�รับการคุ�มครองและพัฒนาอาชีพไปยังสถานแรกรับหรือสถานคุ�มครอง
และพัฒนาอาชีพของมูลนิธิ สมาคม หรือสถาบันอ่ืน ต�องได�รับความยินยอมจากสถานแรกรับ หรือ
สถานคุ�มครองและพัฒนาอาชีพนั้นด�วย 

 
มาตรา ๓๒  ในกรณีท่ีต�องมีการควบคุมตัวผู�ต�องหาหรือจําเลยในความผิดตาม

มาตรา ๕ หรือมาตรา ๖ ในระหว9างการสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือในระหว9างการพิจารณา
คดีของศาล ให�กระทําได�ตามกฎหมายว9าด�วยวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง แต9ให�ควบคุมตัว



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ผู�ต�องหาหรือจําเลยนั้นไว�ต9างหากจากผู�ต�องหาหรือจําเลยอ่ืน หรือจะขอให�กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ*เป2นผู�ดูแลผู�ถูกควบคุมตามระเบียบท่ี ก.ค.อ. กําหนดก็ได� 

 
มาตรา ๓๓  ในกรณีท่ีผู�กระทําความผิดตามมาตรา ๕ หรือมาตรา ๖ เป2นบุคคลอายุ

ยังไม9เกินสิบแปดป3 และไม9ปรากฏว9าต�องหาหรืออยู9ในระหว9างถูกดําเนินคดีในความผิดฐานอ่ืนซ่ึงเป2น
ความผิดท่ีมีโทษจําคุก หรือต�องคําพิพากษาให�จําคุก ให�พนักงานสอบสวนในกรณีท่ีได�เปรียบเทียบคดี
แล�วแจ�งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ*เพ่ือดําเนินการจัดส9งตัวผู�นั้นไปเพ่ือรับการดูแลในสถานแรก
รับท่ีมีเขตรับผิดชอบ 

กรณีตามวรรคหนึ่งหากเป2นบุคคลอายุกว9าสิบแปดป3 ถ�าบุคคลนั้นประสงคBท่ีจะได�รับ
การคุ�มครองและพัฒนาอาชีพในสถานคุ�มครองและพัฒนาอาชีพ ให�พนักงานสอบสวนแจ�งกรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ*เพ่ือดําเนินการจัดส9งตัวผู�นั้นไปเพ่ือรับการดูแลในสถานแรกรับท่ีมีเขตรับผิดชอบ 

 
มาตรา ๓๔  ในกรณีท่ีผู�กระทําความผิดตามมาตรา ๕ มาตรา ๖ หรือมาตรา ๗ เป2น

บุคคลอายุยังไม9เกินสิบแปดป3 เม่ือศาลได�พิจารณาถึงประวัติ ความประพฤติ สติป4ญญา การศึกษา
อบรม สุขภาพ ภาวะแห9งจิต อาชีพ และสิ่งแวดล�อมของผู�นั้นแล�วเห็นว9าไม9สมควรพิพากษาลงโทษแต9
ควรให�ผู�กระทําความผิดได�รับการคุ�มครองและพัฒนาอาชีพแทนการลงโทษ ก็ให�กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ*รับตัวผู�กระทําความผิดเพ่ือดําเนินการจัดส9งตัวผู�นั้นไปเพ่ือรับการดูแลในสถานแรกรับท่ีมี
เขตรับผิดชอบภายในสิบห�าวันนับแต9วันท่ีศาลมีคําพิพากษา 

กรณีตามวรรคหนึ่งหากเป2นบุคคลอายุกว9าสิบแปดป3 ถ�าบุคคลนั้นประสงคBท่ีจะได�รับ
การคุ�มครองและพัฒนาอาชีพในสถานคุ�มครองและพัฒนาอาชีพ และศาลเห็นสมควรให�กรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ*รับตัวผู�กระทําความผิดเพ่ือดําเนินการจัดส9งตัวผู�นั้นไปเพ่ือรับการดูแลในสถาน
แรกรับท่ีมีเขตรับผิดชอบภายในสิบห�าวันนับแต9วันท่ีศาลมีคําพิพากษา 

ในกรณีท่ีศาลพิพากษาลงโทษผู�กระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง และศาลเห็นสมควร
ให�ผู�กระทําความผิดรับการคุ�มครองและพัฒนาอาชีพด�วย ก็ให�กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ*รับตัว
ผู�กระทําความผิดเพ่ือดําเนินการจัดส9งตัวผู�นั้นไปเพ่ือรับการดูแลในสถานแรกรับท่ีมีเขตรับผิดชอบ
ภายในสิบห�าวันนับแต9วันท่ีศาลมีคําพิพากษา และให�ผู�กระทําความผิดอยู9ในความควบคุมของสถาน
แรกรับและสถานคุ�มครองและพัฒนาอาชีพ 

มิให�นับระยะเวลาท่ีควบคุมตัวผู�กระทําความผิดตามวรรคสามเข�าในกําหนด
ระยะเวลาท่ีอยู9ในความดูแลของสถานแรกรับและระยะเวลาท่ีรับการคุ�มครองและพัฒนาอาชีพของ
สถานคุ�มครองและพัฒนาอาชีพ 

หลักเกณฑBและวิธีการรับตัวผู�กระทําความผิดจากศาลเพ่ือดําเนินการจัดส9งตัวผู�นั้น
ไปเพ่ือรับการดูแลในสถานแรกรับท่ีมีเขตรับผิดชอบ ให�เป2นไปตามระเบียบท่ีอธิบดีกําหนด โดยความ
เห็นชอบของ ก.ค.อ. 

 
มาตรา ๓๕  ให�สถานแรกรับพิจารณาบุคลิกภาพ พ้ืนฐานการศึกษาอบรม สาเหตุ

การกระทําความผิด และทดสอบแนวถนัด แล�วพิจารณาจัดส9งตัวผู�อยู9ในความดูแลตามมาตรา ๓๓ 
หรือมาตรา ๓๔ ไปยังสถานคุ�มครองและพัฒนาอาชีพท่ีเหมาะสมเพ่ือให�การคุ�มครองและพัฒนาอาชีพ
ภายในระยะเวลาตามระเบียบท่ี ก.ค.อ. กําหนดแต9ต�องไม9เกินหกเดือนนับแต9วันท่ีรับตัวผู�นั้นไว� 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ภายใต�บังคับมาตรา ๓๔ วรรคสาม ในกรณีท่ีสถานแรกรับพิจารณาแล�วเห็นว9ายังไม9
มีความจําเป2นจะต�องส9งผู�นั้นไปรับการคุ�มครองและพัฒนาอาชีพ จะไม9ส9งตัวผู�นั้นไปยังสถานคุ�มครอง
และพัฒนาอาชีพก็ได�  ท้ังนี้ ให�เป2นไปตามระเบียบท่ี ก.ค.อ. กําหนด 

 
มาตรา ๓๖  หลักเกณฑBและวิธีการส9งตัวบุคคลไปเพ่ือรับการดูแลในสถานแรกรับ

ตามมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๔ และการส9งตัวไปเพ่ือรับการคุ�มครองและพัฒนาอาชีพในสถาน
คุ�มครองและพัฒนาอาชีพตามมาตรา ๓๕ ให�เป2นไปตามระเบียบท่ี ก.ค.อ. กําหนด 

 
มาตรา ๓๗  ผู�รับการคุ�มครองและพัฒนาอาชีพต�องอยู9รับการคุ�มครองและพัฒนา

อาชีพในสถานคุ�มครองและพัฒนาอาชีพตามระเบียบท่ี ก.ค.อ. กําหนดเป2นเวลาไม9เกินสองป3นับแต9
วันท่ีสถานคุ�มครองและพัฒนาอาชีพรับตัวไว� 

 
มาตรา ๓๘  ในระหว9างท่ีรับการดูแลในสถานแรกรับหรือรับการคุ�มครองและพัฒนา

อาชีพในสถานคุ�มครองและพัฒนาอาชีพ ถ�าผู�ใดหลบหนีออกนอกสถานแรกรับ หรือสถานคุ�มครอง
และพัฒนาอาชีพ ให�เจ�าหน�าท่ีของสถานแรกรับหรือสถานคุ�มครองและพัฒนาอาชีพมีอํานาจหน�าท่ี
ออกติดตามตัวผู�นั้นเพ่ือส9งตัวกลับไปยังสถานแรกรับหรือสถานคุ�มครองและพัฒนาอาชีพได� แล�วแต9
กรณี ในการนี้ สถานแรกรับหรือสถานคุ�มครองและพัฒนาอาชีพจะร�องขอให�เจ�าหน�าท่ีตํารวจช9วย
ดําเนินการให�ด�วยก็ได� 

เม่ือบุคคลใดได�รับการคุ�มครองและพัฒนาอาชีพครบกําหนดเวลาแล�วให�เจ�าหน�าท่ี
ของสถานแรกรับหรือสถานคุ�มครองและพัฒนาอาชีพดําเนินการจัดส9งบุคคลนั้นกลับไปยังถ่ินท่ีอยู9หรือ
ภูมิลําเนาของผู�นั้น เว�นแต9 ก.ค.อ. เห็นสมควรจะดําเนินการเป2นอย9างอ่ืน 

 
มาตรา ๓๙  ให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีมีอํานาจหน�าท่ี ดังต9อไปนี้ 
(๑) เข�าไปในสถานบริการตามกฎหมายว9าด�วยสถานบริการในเวลากลางวันและ

กลางคืน เพ่ือตรวจตราการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) นําผู�ถูกล9อลวงหรือถูกบังคับให�ทําการค�าประเวณีซ่ึงยินยอมให�นําตัวไปรับการ

คุ�มครองและพัฒนาอาชีพส9งพนักงานสอบสวนเพ่ือพิจารณาดําเนินการหาตัวผู�กระทําความผิดมา
ดําเนินการต9อไป  ท้ังนี้ โดยให�นําความในมาตรา ๓๓ มาใช�บังคับกับการส9งตัวผู�ค�าประเวณีไปรับการ
ดูแลในสถานแรกรับด�วยโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๔๐  ให�กรรมการ อนุกรรมการ และพนักงานเจ�าหน�าท่ีตามพระราชบัญญัติ

นี้เป2นเจ�าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 
มาตรา ๔๑  ผู�ใดฝYาฝJนไม9อํานวยความสะดวกแก9พนักงานเจ�าหน�าท่ีผู�ปฏิบัติตาม

มาตรา ๓๙ ต�องระวางโทษจําคุกไม9เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม9เกินหนึ่งพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๔๒  ในระหว9างท่ียังมิได�จัดต้ังสํานักงานคณะกรรมการคุ�มครองและพัฒนา

อาชีพ ให�กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ*มีอํานาจหน�าท่ีตามมาตรา ๒๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
มาตรา ๔๓  ให�สถานสงเคราะหBท่ีจัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติปรามการค�าประเวณี 

พ.ศ. ๒๕๐๓ เป2นสถานคุ�มครองและพัฒนาอาชีพตามพระราชบัญญัตินี้ 
ให�ผู�รับการสงเคราะหBตามพระราชบัญญัติปรามการค�าประเวณี พ.ศ. ๒๕๐๓ ซ่ึง

ยังคงรับการสงเคราะหBอยู9ในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช�บังคับ รับการคุ�มครองและพัฒนาอาชีพต9อไป
จนกว9าจะครบระยะเวลาท่ีอธิบดีได�กําหนดไว� 

 
มาตรา ๔๔   บรรดาประกาศ  ระเบี ยบ  ข� อ บั งคับ  หรือ คํ าสั่ ง ท่ี ออกตาม

พระราชบัญญัติปรามการค�าประเวณี พ.ศ. ๒๕๐๓ ให�ยังคงใช�บังคับได�ต9อไปเท9าท่ีไม9ขัดหรือแย�งกับ
พระราชบัญญัตินี้  ท้ังนี้ จนกว9าจะมีประกาศ ระเบียบ ข�อบังคับ หรือคําสั่งท่ีออกตามพระราชบัญญัติ
นี้ 

 
มาตรา ๔๕  ให�รัฐมนตรีว9าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ

มนุษยB*รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให�มีอํานาจแต9งต้ังพนักงานเจ�าหน�าท่ีกับออกกฎกระทรวง 
และประกาศเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงและประกาศนั้น เม่ือได�ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล�วให�ใช�บังคับได� 
 
 

ผู�รับสนองพระบรมราชโองการ 
บรรหาร  ศิลปอาชา 

นายกรัฐมนตรี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติปรามการค�า
ประเวณี พ.ศ. ๒๕๐๓ ได�ประกาศใช�บังคับมาเป2นเวลานาน บทบัญญัติท่ีมีอยู9โดยเฉพาะอย9างยิ่งบท
กําหนดโทษไม9เหมาะสมกับสถานการณBป4จจุบัน และโดยท่ีการค�าประเวณีมีสาเหตุสําคัญมาจากสภาพ
เศรษฐกิจและสังคม ผู�กระทําการค�าประเวณีส9วนมากเป2นผู�ซ่ึงด�อยสติป4ญญาและการศึกษา สมควรลด
โทษผู�กระทําการค�าประเวณี และเปQดโอกาสให�บุคคลเหล9านั้นได�รับการคุ�มครองและพัฒนาอาชีพ ไม9
ว9าจะเป2นการให�การอบรมฟJKนฟูจิตใจ การบําบัดรักษาโรค การฝMกอบรมและพัฒนาอาชีพตลอดจน
พัฒนาคุณภาพชีวิต และในขณะเดียวกันเพ่ือเป2นการปราบปรามการค�าประเวณีและเพ่ือคุ�มครอง
บุคคลโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนท่ีอาจถูกล9อลวงหรือชักพาไปเพ่ือการค�าประเวณี สมควรกําหนดโทษ
บุคคลซ่ึงกระทําชําเราโสเภณีเด็กในสถานการค�าประเวณี บุคคลซ่ึงหารายได�จากการค�าประเวณีของ
เด็กและเยาวชน และบิดา มารดา หรือผู�ปกครอง ซ่ึงมีส9วนร9วมรู�เห็นเป2นใจในการจัดหาผู�อยู9ในความ
ปกครองไปเพ่ือการค�าประเวณี กับให�อํานาจศาลท่ีจะถอนอํานาจปกครองของบิดา มารดา หรือ
ผู�ปกครองของผู�กระทําความผิดซ่ึงเป2นเด็ก เพราะเหตุท่ีมีส9วนร9วมรู�เห็นเป2นใจให�ผู�อยู9ในความปกครอง
กระทําการค�าประเวณี นอกจากนั้น ในป4จจุบันปรากฏว9าได�มีการโฆษณาชักชวนหรือแนะนําตัวทาง
สื่อมวลชนในลักษณะท่ีเห็นได�ว9าเป2นการเรียกร�องการติดต9อในการค�าประเวณีกันอย9างแพร9หลาย 
สมควรกําหนดให�การกระทําดังกล9าวเป2นความผิด  จึงจําเป2นต�องตราพระราชบัญญัตินี้ 
       
*พระราชกฤษฎีกาแก�ไขบทบัญญัติให�สอดคล�องกับการโอนอํานาจหน�าท่ีของส9วนราชการให�เป2นไป
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๒ 

 
มาตรา ๗๓  ในพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการค�าประเวณี พ.ศ. ๒๕๓๙ 

ให�แก�ไขคําว9า “กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม” เป2น “กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษยB” คํ าว9า  “รัฐมนตรีว9 าการกระทรวงแรงงานและสวัส ดิการสั งคม” เป2 น 
“รัฐมนตรีว9าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยB” คําว9า “ปลัดกระทรวงแรงงาน
และสวัสดิการสังคม” เป2น “ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยB” คําว9า “กรม
ประชาสงเคราะหB” เป2น “กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ” คําว9า “อธิบดีกรมประชาสงเคราะหB” เป2น 
“อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ” คําว9า “เลขาธิการคณะกรรมการส9งเสริมและประสานงาน
เยาวชนแห9งชาติ” เป2น “ผู� อํานวยการสํานักงานส9งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษB เด็ก เยาวชน 
ผู�ด�อยโอกาส คนพิการ และผู�สูงอายุ” และคําว9า “ประชาสงเคราะหBจังหวัด” เป2น “พัฒนาสังคมและ
สวัสดิการจังหวัด” 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได�บัญญัติให�จัดต้ังส9วนราชการข้ึนใหม9โดยมีภารกิจใหม9 ซ่ึงได�มี
การตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหน�าท่ีของส9วนราชการให�เป2นไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแล�ว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกล9าวได�
บัญญัติให�โอนอํานาจหน�าท่ีของส9วนราชการ รัฐมนตรีผู�ดํารงตําแหน9งหรือผู�ซ่ึงปฏิบัติหน�าท่ีในส9วน
ราชการเดิมมาเป2นของส9วนราชการใหม9 โดยให�มีการแก�ไขบทบัญญัติต9าง ๆ ให�สอดคล�องกับอํานาจ

                                                 
๒ ราชกิจจานุเบกษา เล9ม ๑๑๙/ตอนท่ี ๑๐๒ ก/หน�า ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

หน�าท่ีท่ีโอนไปด�วย ฉะนั้น เพ่ืออนุวัติให�เป2นไปตามหลักการท่ีปรากฏในพระราชบัญญัติและพระราช
กฤษฎีกาดังกล9าว จึงสมควรแก�ไขบทบัญญัติของกฎหมายให�สอดคล�องกับการโอนส9วนราชการ เพ่ือให�
ผู�เก่ียวข�องมีความชัดเจนในการใช�กฎหมายโดยไม9ต�องไปค�นหาในกฎหมายโอนอํานาจหน�าท่ีว9าตาม
กฎหมายใดได�มีการโอนภารกิจของส9วนราชการหรือผู�รับผิดชอบตามกฎหมายนั้นไปเป2นของ
หน9วยงานใดหรือผู�ใดแล�ว โดยแก�ไขบทบัญญัติของกฎหมายให�มีการเปลี่ยนชื่อส9วนราชการ รัฐมนตรี 
ผู�ดํารงตําแหน9งหรือผู�ซ่ึงปฏิบัติหน�าท่ีของส9วนราชการให�ตรงกับการโอนอํานาจหน�าท่ี และเพ่ิมผู�แทน
ส9วนราชการในคณะกรรมการให�ตรงตามภารกิจท่ีมีการตัดโอนจากส9วนราชการเดิมมาเป2นของส9วน
ราชการใหม9รวมท้ังตัดส9วนราชการเดิมท่ีมีการยุบเลิกแล�ว ซ่ึงเป2นการแก�ไขให�ตรงตามพระราชบัญญัติ
และพระราชกฤษฎีกาดังกล9าว  จึงจําเป2นต�องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชาญ/ผู�จัดทํา 
๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 

 


