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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้

ประกาศว่า 

  
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการปรามการค้าประเวณี 
  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของรัฐสภา 

ดังต่อไปนี้ 
  
มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี 

พ.ศ. 2539” 

  
มาตรา 21  พระราชบัญญัตินี้ ให้ ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศใน                 

ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  
มาตรา 3  ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2503 

  
มาตรา 4  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“การค้าประเวณี” หมายความว่า การยอมรับการกระท าช าเราหรือการยอมรับการกระท าอ่ืนใด 

หรือการกระท าอ่ืนใดเพ่ือส าเร็จความใคร่ในทางกามารมณ์ของผู้อ่ืน อันเป็นการส าส่อนเพ่ือสินจ้างหรือประโยชน์
อ่ืนใด ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้ยอมรับการกระท าและผู้กระท าจะเป็นบุคคลเพศเดียวกันหรือคนละเพศ 

                                                           
1 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 113/ตอนที่ 54 ก/หน้า 1/22 ตุลาคม 2539 



“สถานการค้าประเวณี” หมายความว่า สถานที่ที่จัดไว้เพ่ือการค้าประเวณีหรือยอมให้มีการ
ค้าประเวณี และให้หมายความรวมถึงสถานที่ที่ใช้ในการติดต่อหรือจัดหาบุคคลอ่ืนเพ่ือกระท าการค้าประเวณีด้วย 

“สถานแรกรับ” หมายความว่า สถานที่ที่ทางราชการจัดให้มีขึ้น หรือสถานที่ที่มูลนิธิ สมาคม 
หรือสถาบันอ่ืนจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้ เพ่ือรับผู้รับการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพไว้เป็นการชั่วคราวเพ่ือ
พิจารณาวิธีการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพให้เหมาะสมส าหรับแต่ละบุคคล 

“สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ” หมายความว่า สถานที่ที่ทางราชการจัดให้มีขึ้น หรือสถานที่ที่
มูลนิธิ สมาคม หรือสถาบันอ่ืนจัดตั้งขึ้นเพ่ือคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาอาชีพแก่ผู้รับการคุ้มครองและพัฒนา
อาชีพตามพระราชบัญญัตินี้ 

“การคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ” หมายความว่า การอบรมฟ้ืนฟูจิตใจ การบ าบัดรักษาโรค การ
ฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต 

“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ หรือกรรมการคุ้มครองและ
พัฒนาอาชีพประจ าจังหวัด แล้วแต่กรณี 

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ* 

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  
มาตรา 5  ผู้ ใดเข้าติดต่อ ชักชวน แนะน าตัว ติดตาม หรือรบเร้าบุคคลตามถนนหรือ

สาธารณสถาน หรือกระท าการดังกล่าวในที่อ่ืนใด เพ่ือการค้าประเวณีอันเป็นการเปิดเผยและน่าอับอายหรือเป็นที่
เดือนร้อนร าคาญแก่สาธารณชน ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 

  
มาตรา 6  ผู้ใดเข้าไปมั่วสุมในสถานการค้าประเวณีเพ่ือประโยชน์ในการค้าประเวณีของตนเอง

หรือผู้อื่น ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งได้กระท าเพราะถูกบังคับ หรือตกอยู่ภายใต้อ านาจซึ่งไม่
สามารถจะหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนได้ ผู้กระท าไม่มีความผิด 

  
มาตรา 7  ผู้ใดโฆษณาหรือรับโฆษณา ชักชวน หรือแนะน าด้วยเอกสาร สิ่งพิมพ์ หรือกระท าให้

แพร่หลายด้วยวิธีใดไปยังสาธารณะในลักษณะที่ เห็นได้ว่าเป็นการเรียกร้องหรือการติดต่อเพ่ือการค้าประเวณีของ
ตนเองหรือผู้อื่น ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสองปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ า
ทั้งปรับ 

  



มาตรา 8  ผู้ใดกระท าช าเราหรือกระท าอ่ืนใดเพ่ือส าเร็จความใคร่ของตนเองหรือผู้ อ่ืนแก่บุคคล
อายุกว่าสิบห้าปีแต่ยังไม่เกินสิบแปดปีในสถานการค้าประเวณี โดยบุคคลนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม ต้องระวาง
โทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสามปีและปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหกหมื่นบาท 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระท าแก่เด็กอายุไม่เกินสิบห้าปี ต้องระวางโทษ
จ าคุกตั้งแต่สองปีถึงหกปีและปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงหนึ่งแสนสองหมื่นบาท 

ถ้าการกระท าตามวรรคหนึ่งเป็นการกระท าต่อคู่สมรสของตน โดยมิใช่เพ่ือส าเร็จความใคร่ของ
ผู้อื่น ผู้กระท าไม่มีความผิด 

  
มาตรา 9  ผู้ใดเป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือชักพาไปซึ่งบุคคลใดเพ่ือให้บุคคลนั้นกระท าการ

ค้าประเวณีแม้บุคคลนั้นจะยินยอมก็ตาม และไม่ว่าการกระท าต่าง ๆ อันประกอบเป็นความผิดนั้นจะได้กระท า
ภายในหรือนอกราชอาณาจักร ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปีและปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสน
บาท 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง เป็นการกระท าแก่บุคคลอายุกว่าสิบห้าปีแต่ยังไม่เกินสิบ
แปดปี ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบห้าปีและปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสามแสนบาท 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง เป็นการกระท าแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปี ผู้กระท าต้อง
ระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สิบปีถึงยี่สิบปีและปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงสี่แสนบาท 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง หรือวรรคสาม เป็นการกระท าโดยใช้อุบาย
หลอกลวง ขู่เข็ญ ใช้ก าลังประทุษร้าย ใช้อ านาจครอบง าผิดคลองธรรม หรือใช้วิธีข่มขืนใจด้วยประการใด ๆ 
ผู้กระท าต้องระวางโทษหนักกว่าที่บัญญัติไว้ในวรรคหนึ่ง วรรคสอง หรือวรรคสาม หนึ่งในสาม แล้วแต่กรณี 

ผู้ใดเพ่ือให้มีการกระท าการค้าประเวณี รับตัวบุคคลซึ่งตนรู้อยู่ว่ามีผู้จัดหา ล่อไป หรือชักพาไป
ตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง วรรคสาม หรือวรรคสี่ หรือสนับสนุนในการกระท าความผิดดังกล่าว ต้องระวางโทษตามที่
บัญญัติไว้ในวรรคหนึ่ง วรรคสอง วรรคสาม หรือวรรคสี่ แล้วแต่กรณี 

  
มาตรา 10  ผู้ใดเป็นบิดา มารดา หรือผู้ปกครองของบุคคลซึ่งมีอายุยังไม่เกินสิบแปดปี รู้ว่ามีการ

กระท าความผิดตามมาตรา 9 วรรคสอง วรรคสาม หรือวรรคสี่ ต่อผู้อยู่ในความปกครองของตน และมีส่วนร่วมรู้
เห็นเป็นใจให้มีการกระท าความผิดนั้น ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สี่ปีถึงยี่สิบปีและปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสี่
แสนบาท 

  



มาตรา 11  ผู้ใดเป็นเจ้าของกิจการการค้าประเวณี ผู้ดูแล หรือผู้จัดการกิจการการค้าประเวณี
หรือสถานการค้าประเวณี หรือเป็นผู้ควบคุมผู้กระท าการค้าประเวณีในสถานการค้าประเวณี ต้องระวางโทษจ าคุก
ตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปีและปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถึงสามแสนบาท 

ถ้ากิจการหรือสถานการค้าประเวณีตามวรรคหนึ่งมีบุคคลซึ่งมีอายุกว่าสิบห้าปี แต่ยังไม่เกินสิบ
แปดปีท าการค้าประเวณีอยู่ด้วย ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบห้าปีและปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึง
สามแสนบาท 

ถ้ากิจการหรือสถานการค้าประเวณีตามวรรคหนึ่งมีเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีท าการค้าประเวณี
อยู่ด้วย ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สิบปีถึงยี่สิบปีและปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงสี่แสนบาท 

  
มาตรา 12  ผู้ใดหน่วงเหนี่ยว กักขัง กระท าด้วยประการใดให้ผู้อ่ืนปราศจากเสรีภาพในร่างกาย 

หรือท าร้ายร่างกาย หรือขู่เข็ญด้วยประการใด ๆ ว่าจะใช้ก าลังประทุษร้ายผู้อ่ืนเพ่ือข่มขืนใจให้ผู้อ่ืนนั้นกระท าการ
ค้าประเวณี ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สิบปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงสี่แสนบาท 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท า 

(1) ได้รับอันตรายสาหัส ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตลอดชีวิต 

(2) ถึงแก่ความตาย ผู้กระท าต้องระวางโทษประหารชีวิต หรือจ าคุกตลอดชีวิต 

ผู้ใดสนับสนุนในการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ต้องระวางโทษตามที่บัญญัติไว้
ในวรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง แล้วแต่กรณี 

ถ้าผู้กระท าความผิดหรือผู้สนับสนุนการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง เป็นพนักงานฝ่ายปกครอง
หรือต ารวจ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเจ้าหน้าที่ในสถานแรกรับหรือสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพตาม
พระราชบัญญัตินี้ ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สิบห้าปีถึงยี่สิบปีและปรับตั้งแต่สามแสนบาทถึงสี่แสนบาท 

  
มาตรา 13  ถ้าบิดา มารดา หรือผู้ปกครองของผู้กระท าความผิดตามมาตรา 5 มาตรา 6 หรือ

มาตรา 7 มีส่วนร่วมรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลผู้อยู่ในความปกครอง กระท าการค้าประเวณี เมื่อคณะกรรมการคุ้มครอง
และพัฒนาอาชีพมีค าขอ ให้พนักงานอัยการยื่นค าร้องต่อศาลให้ถอนอ านาจปกครองของบิดา มารดา หรือ
ผู้ปกครองของผู้นั้นเสีย และแต่งตั้งผู้ปกครองแทนบิดา มารดา หรือผู้ปกครองนั้น 

ในกรณีที่ศาลจะตั้งผู้ปกครองตามวรรคหนึ่ง และศาลเห็นว่าไม่มีผู้เหมาะสมที่จะปกครองผู้กระท า
ความผิด ศาลจะตั้งผู้อ านวยการสถานแรกรับหรือผู้อ านวยการสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพที่ผู้กระท าความผิด
นั้นอยู่ในเขตอ านาจเป็นผู้ปกครองของผู้กระท าความผิดก็ได้ 

ให้น าบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เกี่ยวกับการตั้งผู้ปกครองมาใช้บังคับกับ
การตั้งผู้ปกครองตามมาตรานี้ด้วยโดยอนุโลม 



  
มาตรา 14  ให้มีคณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ เรียกโดยย่อว่า ก.ค.อ. ประกอบด้วย

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์* เป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ* อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมการจัดหางาน อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน อธิบดีกรมการศึกษานอก
โรงเรียน อธิบดีกรมควบคุมโรคติดต่อ อธิบดีกรมต ารวจ อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน อธิบดีกรมสามัญศึกษา 
อธิบดีกรมอาชีวศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมสวัสดิ
ภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ* หรือรองอธิบดีหรือรองเลขาธิการซึ่งอธิบดีหรือ
เลขาธิการดังกล่าวข้างต้นมอบหมาย ผู้แทนศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ผู้แทนคณะกรรมการส่งเสริมและ
ประสานงานสตรีแห่งชาติ และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งไม่เกินเจ็ดคน เป็นกรรมการ ผู้อ านวยการส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ประธานกรรมการแต่งตั้ง
ผู้ช่วยเลขานุการได้ไม่เกินสองคน 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งตามวรรคหนึ่งต้องเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์
เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี และอย่างน้อยห้าคนให้แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งด าเนินงาน
ในองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี 

  
มาตรา 15  ให้ ก.ค.อ. มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(1) ก าหนดนโยบายการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้

ค้าประเวณ ี

(2) ประสานแผนงาน โครงการ ระบบงาน และก าหนดแนวทางปฏิบัติร่วมกันกับส่วนราชการและ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี 

(3) เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการปรับปรุงการปฏิบัติราชการ
หรือแผนงานของส่วนราชการที่เก่ียวข้องในเรื่องที่เก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี 

(4) เสนอแนะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ และการจัดตั้งสถานแรกรับหรือ
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพของทางราชการ 

(5) เสนอแนะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการด าเนินการคุ้มครองและ
พัฒนาอาชีพ 

(6) เสนอแนะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการปฏิบัติตาม
มาตรา 26 

(7) เสนอแนะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการวางระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่งเกี่ยวกับการด าเนินงานของ
สถานแรกรับและสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ 



(8) วางระเบียบเกี่ยวกับการรับตัวและดูแลผู้ถูกควบคุมตามมาตรา 32 

(9) วางระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการส่งตัวบุคคลไปยังสถานแรกรับและสถานคุ้มครอง
และพัฒนาอาชีพ ตลอดจนการก าหนดระยะเวลาในการรับการคุ้มครอง และพัฒนาอาชีพในสถานคุ้มครองและ
พัฒนาอาชีพ 

(10) ด าเนินการอ่ืนในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  
มาตรา 16  ให้มีคณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพประจ าจังหวัด เรียกโดยย่อว่า ก.ค.อ. 

จังหวัด ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย เป็นประธาน
กรรมการ ปลัดจังหวัดหรือผู้แทน จัดหางานจังหวัดหรือผู้แทน หัวหน้าต ารวจจังหวัดหรือผู้แทน พัฒนาการจังหวัด
หรือผู้แทน ศึกษาธิการจังหวัดหรือผู้แทน สามัญศึกษาจังหวัดหรือผู้แทน ผู้อ านวยการการประถมศึกษาจังหวัดหรือ
ผู้แทน ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดหรือผู้แทน สาธารณสุขจังหวัดหรือผู้แทน แรงงานและ
สวัสดิการสังคมจังหวัดหรือผู้แทน อัยการจังหวัดหรือผู้แทน และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งไม่เกิน
เจ็ดคน เป็นกรรมการ และให้พัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด* เป็นกรรมการและเลขานุการ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งตามวรรคหนึ่งต้องเป็นผู้มีความรู้และ
ประสบการณ์เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี และอย่างน้อยห้าคนให้แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ซ่ึงด าเนนิงานในองค์กรเอกชนท่ีเก่ียวข้องในด้านการปอ้งกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี 

  
มาตรา 17  ให้ ก.ค.อ. จังหวัดมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(1) เป็นศูนย์กลางในการประสานงานระหว่างภาครัฐบาลและภาคเอกชน ทั้งในด้านข้อมูล 

ทรัพยากร และการปฏิบัติงานในการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีของจังหวัด 

(2) ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานในการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีทั้งของ
ภาครัฐบาลและภาคเอกชนในพื้นที่ของจังหวัด 

(3) พิจารณาเสนอแนะต่อ ก.ค.อ. เพ่ือแก้ไขปรับปรุง หรือวางระเบียบ ข้อบังคับ และค าสั่งที่
เกี่ยวข้องในการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีของจังหวัด 

(4) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ี ก.ค.อ. มอบหมาย 

  
มาตรา 18  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสามปี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ง

พ้นจากต าแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้ แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 

  



มาตรา 19  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา 18 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจาก
ต าแหน่งเมื่อ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) รัฐมนตรีหรือผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งมีอ านาจแต่งตั้ง แล้วแต่กรณี ให้ออก 

(4) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือ 

(5) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท า
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

  
มาตรา 20  ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระและมีการแต่งตั้งผู้อ่ืนเป็น

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทน ให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งแทน อยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งตนแทน 

ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้ง
ไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในต าแหน่ง ให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่
เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งไว้แล้ว 

  
มาตรา 21  ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด ารงต าแหน่งครบวาระแล้ว แต่ยังมิได้มีการแต่งตั้ง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน
จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ 

  
มาตรา 22  การประชุมของ ก.ค.อ. หรือ ก.ค.อ. จังหวัด ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า

หนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
กรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียเป็นการส่วนตัวในเรื่องใดกรรมการผู้นั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น 

  
มาตรา 23  ก.ค.อ. หรือ ก.ค.อ. จังหวัด จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการ

อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ ก.ค.อ. หรือ ก.ค.อ. จังหวัดมอบหมายก็ได้ และให้น ามาตรา 22 มาใช้บังคับกับการประชุม
ของคณะอนุกรรมการด้วยโดยอนุโลม 



  
มาตรา 24  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ ก.ค.อ. หรือ ก.ค.อ . จังหวัด หรือ

คณะอนุกรรมการที่ ก.ค.อ. หรือ ก.ค.อ. จังหวัดมอบหมายมีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยค า
หรือให้ส่งเอกสารหรือวัตถุใด ๆ มาเพ่ือประกอบการพิจารณาได้ตามความจ าเป็น 

  
มาตรา 25  ให้จัดตั้งส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพขึ้นในกรมพัฒนาสังคม

และสวัสดิการ* กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์* และให้ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
และพัฒนาอาชีพมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(1) รับผิดชอบในงานธุรการของ ก.ค.อ. 
(2) ประสานงานและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้องในการ

ด าเนินงานเกี่ยวกับการคุ้มครอง การพัฒนาอาชีพ และการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี 
(3) จัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ 

(4) ส่งเสริมอาชีพและจัดหางานให้แก่ผู้ซึ่งได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพตาม (3) 
(5) รวบรวมผลการวิเคราะห์ วิจัย ด าเนินการ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย 

แผนงานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง แล้วรายงานผลให้ 
ก.ค.อ. ทราบ 

(6) ปฏิบัติตามมติของ ก.ค.อ. หรือตามท่ี ก.ค.อ. มอบหมาย 

  
มาตรา 26  มูลนิธิ สมาคม หรือสถาบันอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงที่ประสงค์จะจัดตั้งสถาน

แรกรับหรือสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ยื่นค าขออนุญาตต่ออธิบดี 
การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดใน

กฎกระทรวง 

  
มาตรา 27  เมื่ออธิบดีอนุญาตให้ตั้งสถานแรกรับหรือสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพแล้วให้

ด าเนินการตามมาตรา 28 

ในกรณีที่อธิบดีไม่อนุญาต ให้ผู้ขออนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการไม่อนุญาต 

ค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 

  



มาตรา 28  ให้อธิบดีก าหนดท้องที่ท่ีอยู่ในเขตรับผิดชอบของสถานแรกรับหรือสถานคุ้มครองและ
พัฒนาอาชีพที่จัดตั้งข้ึน โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร อธิบดีอาจเปลี่ยนแปลงท้องที่ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของสถานแรกรับ
หรือสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพก็ได้ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  
มาตรา 29  เมื่อปรากฏว่ามูลนิธิ สมาคม หรือสถาบันอ่ืนที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 26 ฝ่าฝืน

หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับของทางราชการ ให้อธิบดีมีอ านาจสั่งเป็นหนังสือให้มูลนิธิ สมาคม 
หรือสถาบันอื่นดังกล่าวระงับการกระท า ปรับปรุง แก้ไข หรือปฏิบัติให้ถูกต้องตามท่ีแจ้งไปภายในเวลาที่ก าหนด 

ในกรณีที่มูลนิธิ สมาคม หรือสถาบันอ่ืนไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติตามค าสั่งแต่ไม่ทันภายในเวลาที่
ก าหนดตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้อธิบดีมีอ านาจสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้ากระท าการแทนเพ่ือให้
เป็นไปตามค าสั่งนั้นได้ และให้มูลนิธิ สมาคม หรือสถาบันอื่นนั้นเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการนี้ 

ค่าใช้จ่ายตามวรรคสอง ให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายตามความจ าเป็นและสมควรตามที่อธิบดี
ก าหนด 

ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าไม่อาจกระท าการตามวรรคสองได้ หรือแม้ว่าจะได้กระท าตามวรรค
สองแล้วก็ตาม แต่มูลนิธิ สมาคม หรือสถาบันอ่ืนนั้นก็ยังไม่อาจด าเนินกิจการต่อไปได้เอง หรือถ้าจะให้ด าเนินการ
ต่อไปอาจเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่ผู้รับการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพที่อยู่ในสถานแรกรับหรือสถานคุ้มครองและ
พัฒนาอาชีพดังกล่าว ให้เสนออธิบดีเพื่อพิจารณาสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

ในกรณีที่การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของทางราชการเป็น
ความผิดร้ายแรงที่อธิบดีเห็นว่าไม่สมควรสั่งการตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองเสียก่อน ก็ให้อธิบดีมีอ านาจพิจารณา
สั่งเพิกถอนใบอนุญาตได ้

  
มาตรา 30  มูลนิธิ สมาคม หรือสถาบันอ่ืนที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 26 ซึ่งถูกสั่งเพิกถอน

ใบอนุญาตตามมาตรา 29 มีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตต่อรัฐมนตรีเป็นหนังสือภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต และในระหว่างรอการวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้ด าเนินการต่อไปได้ 

ค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 

  
มาตรา 31  ในกรณีที่รัฐมนตรีมีค าวินิจฉัยเป็นที่สุดให้เพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา 26 ให้

พนักงานเจ้าหน้าที่โดยได้รับอนุมัติจากอธิบดีด าเนินการส่งผู้รับการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพไปยังสถานแรกรับ
หรือสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพอ่ืน 



ในกรณีที่ส่งผู้รับการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพไปยังสถานแรกรับหรือสถานคุ้มครองและพัฒนา
อาชีพของมูลนิธิ สมาคม หรือสถาบันอ่ืน ต้องได้รับความยินยอมจากสถานแรกรับ หรือสถานคุ้มครองและพัฒนา
อาชีพนั้นด้วย 

  
มาตรา 32  ในกรณีที่ต้องมีการควบคุมตัวผู้ต้องหาหรือจ าเลยในความผิดตามมาตรา 5 หรือ

มาตรา 6 ในระหว่างการสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือในระหว่างการพิจารณาคดีของศาล ให้กระท าได้ตาม
กฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง แต่ให้ควบคุมตัวผู้ต้องหาหรือจ าเลยนั้นไว้ต่างหากจาก
ผู้ต้องหาหรือจ าเลยอ่ืน หรือจะขอให้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ*เป็นผู้ดูแลผู้ถูกควบคุมตามระเบียบที่ ก.ค.อ. 
ก าหนดก็ได ้

  
มาตรา 33  ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดตามมาตรา 5 หรือมาตรา 6 เป็นบุคคลอายุยังไม่เกินสิบ

แปดปี และไม่ปรากฏว่าต้องหาหรืออยู่ในระหว่างถูกด าเนินคดีในความผิดฐานอ่ืนซึ่งเป็นความผิดที่มีโทษจ าคุก 
หรือต้องค าพิพากษาให้จ าคุก ให้พนักงานสอบสวนในกรณีที่ได้เปรียบเทียบคดีแล้วแจ้งกรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ*เพื่อด าเนินการจัดส่งตัวผู้นั้นไปเพ่ือรับการดูแลในสถานแรกรับที่มีเขตรับผิดชอบ 

กรณีตามวรรคหนึ่งหากเป็นบุคคลอายุกว่าสิบแปดปี ถ้าบุคคลนั้นประสงค์ที่จะได้รับการคุ้มครอง
และพัฒนาอาชีพในสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ ให้พนักงานสอบสวนแจ้งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ*เพ่ือ
ด าเนินการจัดส่งตัวผู้นั้นไปเพ่ือรับการดูแลในสถานแรกรับที่มีเขตรับผิดชอบ 

  
มาตรา 34  ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดตามมาตรา 5 มาตรา 6 หรือมาตรา 7 เป็นบุคคลอายุยังไม่

เกินสิบแปดปี เมื่อศาลได้พิจารณาถึงประวัติ ความประพฤติ สติปัญญา การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแห่งจิต 
อาชีพ และสิ่งแวดล้อมของผู้นั้นแล้วเห็นว่าไม่สมควรพิพากษาลงโทษแต่ควรให้ผู้กระท าความผิดได้รับการคุ้มครอง
และพัฒนาอาชีพแทนการลงโทษ ก็ให้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ*รับตัวผู้กระท าความผิดเพ่ือด าเนินการจัดส่ง
ตัวผู้นั้นไปเพ่ือรับการดูแลในสถานแรกรับที่มีเขตรับผิดชอบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ศาลมีค าพิพากษา 

กรณีตามวรรคหนึ่งหากเป็นบุคคลอายุกว่าสิบแปดปี ถ้าบุคคลนั้นประสงค์ที่จะได้รับการคุ้มครอง
และพัฒนาอาชีพในสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ และศาลเห็นสมควรให้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ*รับตัว
ผู้กระท าความผิดเพ่ือด าเนินการจัดส่งตัวผู้นั้นไปเพ่ือรับการดูแลในสถานแรกรับที่มีเขตรับผิดชอบภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ศาลมีค าพิพากษา 

ในกรณีที่ศาลพิพากษาลงโทษผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง และศาลเห็นสมควรให้ผู้กระท า
ความผิดรับการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพด้วย ก็ให้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ*รับตัวผู้กระท าความผิดเพ่ือ



ด าเนินการจัดส่งตัวผู้นั้นไปเพ่ือรับการดูแลในสถานแรกรับที่มีเขตรับผิดชอบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ศาลมีค า
พิพากษา และให้ผู้กระท าความผิดอยู่ในความควบคุมของสถานแรกรับและสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ 

มิให้นับระยะเวลาที่ควบคุมตัวผู้กระท าความผิดตามวรรคสามเข้าในก าหนดระยะเวลาที่อยู่ใน
ความดูแลของสถานแรกรับและระยะเวลาที่รับการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพของสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ 

หลักเกณฑ์และวิธีการรับตัวผู้กระท าความผิดจากศาลเพ่ือด าเนินการจัดส่งตัวผู้นั้นไปเพ่ือรับการ
ดูแลในสถานแรกรับที่มีเขตรับผิดชอบ ให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีก าหนด โดยความเห็นชอบของ ก.ค.อ. 

  
มาตรา 35  ให้สถานแรกรับพิจารณาบุคลิกภาพ พ้ืนฐานการศึกษาอบรม สาเหตุการกระท า

ความผิด และทดสอบแนวถนัด แล้วพิจารณาจัดส่งตัวผู้อยู่ในความดูแลตามมาตรา 33 หรือมาตรา 34 ไปยังสถาน
คุ้มครองและพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมเพ่ือให้การคุ้มครองและพัฒนาอาชีพภายในระยะเวลาตามระเบียบที่ ก.ค.อ. 
ก าหนดแต่ต้องไม่เกินหกเดือนนับแต่วันที่รับตัวผู้นั้นไว้ 

ภายใต้บังคับมาตรา 34 วรรคสาม ในกรณีที่สถานแรกรับพิจารณาแล้วเห็นว่ายังไม่มีความจ าเป็น
จะต้องส่งผู้นั้นไปรับการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ จะไม่ส่งตัวผู้นั้นไปยังสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพก็ได้  ทั้งนี้ 
ให้เป็นไปตามระเบียบที่ ก.ค.อ. ก าหนด 

  
มาตรา 36  หลักเกณฑ์และวิธีการส่งตัวบุคคลไปเพ่ือรับการดูแลในสถานแรกรับตามมาตรา 33 

และมาตรา 34 และการส่งตัวไปเพ่ือรับการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพในสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพตามมาตรา 
35 ให้เป็นไปตามระเบียบที่ ก.ค.อ. ก าหนด 

  
มาตรา 37  ผู้รับการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพต้องอยู่รับการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพในสถาน

คุ้มครองและพัฒนาอาชีพตามระเบียบที่ ก.ค.อ. ก าหนดเป็นเวลาไม่เกินสองปีนับแต่วันที่สถานคุ้มครองและพัฒนา
อาชีพรับตัวไว้ 

  
มาตรา 38  ในระหว่างที่รับการดูแลในสถานแรกรับหรือรับการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพใน

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ ถ้าผู้ใดหลบหนีออกนอกสถานแรกรับ หรือสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ ให้
เจ้าหน้าที่ของสถานแรกรับหรือสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพมีอ านาจหน้าที่ออกติดตามตัวผู้นั้นเพ่ือส่งตัวกลับไป
ยังสถานแรกรับหรือสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพได้ แล้วแต่กรณี ในการนี้ สถานแรกรับหรือสถานคุ้มครองและ
พัฒนาอาชีพจะร้องขอให้เจ้าหน้าที่ต ารวจช่วยด าเนินการให้ด้วยก็ได้ 



เมื่อบุคคลใดได้รับการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพครบก าหนดเวลาแล้วให้เจ้าหน้าที่ของสถานแรก
รับหรือสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพด าเนินการจัดส่งบุคคลนั้นกลับไปยังถิ่นที่อยู่หรือภูมิล าเนาของผู้นั้น เว้นแต่ 
ก.ค.อ. เห็นสมควรจะด าเนินการเป็นอย่างอ่ืน 

  
มาตรา 39  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(1) เข้าไปในสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการในเวลากลางวันและกลางคืน เพ่ือ

ตรวจตราการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
(2) น าผู้ถูกล่อลวงหรือถูกบังคับให้ท าการค้าประเวณีซึ่งยินยอมให้น าตัวไปรับการคุ้มครองและ

พัฒนาอาชีพส่งพนักงานสอบสวนเพ่ือพิจารณาด าเนินการหาตัวผู้กระท าความผิดมาด าเนินการต่อไป   ทั้งนี้ โดยให้
น าความในมาตรา 33 มาใช้บังคับกับการส่งตัวผู้ค้าประเวณีไปรับการดูแลในสถานแรกรับด้วยโดยอนุโลม 

  
มาตรา 40  ให้กรรมการ อนุกรรมการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้เป็นเจ้า

พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

  
มาตรา 41  ผู้ใดฝ่าฝืนไม่อ านวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตามมาตรา 39 ต้อง

ระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 42  ในระหว่างที่ยังมิได้จัดตั้งส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ ให้กรม

พัฒนาสังคมและสวัสดิการ*มีอ านาจหน้าที่ตามมาตรา 25 

  
มาตรา 43  ให้สถานสงเคราะห์ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2503 

เป็นสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพตามพระราชบัญญัตินี้ 
ให้ผู้รับการสงเคราะห์ตามพระราชบัญญัติปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2503 ซึ่งยังคงรับการ

สงเคราะห์อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ รับการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพต่อไปจนกว่าจะครบระยะเวลาที่
อธิบดีได้ก าหนดไว้ 

  
มาตรา 44  บรรดาประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติปรามการค้า

ประเวณี พ.ศ. 2503 ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ จนกว่าจะมีประกาศ 
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ 

  



มาตรา 45  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์*รักษาการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่กับออกกฎกระทรวง และประกาศเพ่ือปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
  

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

บรรหาร  ศิลปอาชา 

นายกรัฐมนตรี 
 
 

หมายเหตุ  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 
2503 ได้ประกาศใช้บังคับมาเป็นเวลานาน บทบัญญัติที่มีอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทก าหนดโทษไม่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน และโดยที่การค้าประเวณีมีสาเหตุส าคัญมาจากสภาพเศรษฐกิจและสั งคม ผู้กระท าการค้า
ประเวณีส่วนมากเป็นผู้ซึ่งด้อยสติปัญญาและการศึกษา สมควรลดโทษผู้กระท าการค้าประเวณี และเปิดโอกาสให้
บุคคลเหล่านั้นได้รับการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นการให้การอบรมฟ้ืนฟูจิตใจ การบ าบัดรักษาโรค 
การฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต และในขณะเดียวกันเพ่ือเป็นการปราบปรามการ
ค้าประเวณีและเพ่ือคุ้มครองบุคคลโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่อาจถูกล่อลวงหรือชักพาไปเพ่ือการค้าประเวณี 
สมควรก าหนดโทษบุคคลซึ่งกระท าช าเราโสเภณีเด็กในสถานการค้าประเวณี บุคคลซึ่งหารายได้จากการค้าประเวณี
ของเด็กและเยาวชน และบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ซึ่งมีส่วนร่วมรู้เห็นเป็นใจในการจัดหาผู้อยู่ในความปกครอง
ไปเพ่ือการค้าประเวณี กับให้อ านาจศาลที่จะถอนอ านาจปกครองของบิดา มารดา หรือผู้ปกครองของผู้กระท า
ความผิดซึ่งเป็นเด็ก เพราะเหตุที่มีส่วนร่วมรู้เห็นเป็นใจให้ผู้อยู่ในความปกครองกระท าการค้าประเวณี นอกจากนั้น 
ในปัจจุบันปรากฏว่าได้มีการโฆษณาชักชวนหรือแนะน าตัวทางสื่อมวลชนในลักษณะที่เห็นได้ว่าเป็นการเรียกร้อง
การติดต่อในการค้าประเวณีกันอย่างแพร่หลาย สมควรก าหนดให้การกระท าดังกล่าวเป็นความผิด   จึงจ าเป็นต้อง
ตราพระราชบัญญัตินี้ 
                      
พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 25452 

  

                                                           
2 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 119/ตอนที่ 102 ก/หน้า 66/8 ตุลาคม 2545 



มาตรา 73  ในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 ให้แก้ไขค า
ว่า “กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม” เป็น “กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์” ค า
ว่า “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม” เป็น “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์” ค าว่า “ปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม” เป็น “ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์” ค าว่า “กรมประชาสงเคราะห์” เป็น “กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ” ค าว่า “อธิบดี
กรมประชาสงเคราะห์” เป็น “อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ” ค าว่า “เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริม
และประสานงานเยาวชนแห่งชาติ” เป็น “ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน 
ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ” และค าว่า “ประชาสงเคราะห์จังหวัด” เป็น “พัฒนาสังคมและสวัสดิการ
จังหวัด” 

  
หมายเหตุ   เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง 
กรม พ.ศ. 2545 ได้บัญญัติให้จัดตั้งส่วนราชการขึ้นใหม่โดยมีภารกิจใหม่ ซึ่งได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาโอน
กิจการบริหารและอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้น
แล้ว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกล่าวได้บัญญัติให้โอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ รัฐมนตรีผู้ด ารงต าแหน่ง
หรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่ โดยให้มีการแก้ไขบทบัญญัติต่าง ๆ ให้
สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ที่โอนไปด้วย ฉะนั้น เพ่ืออนุวัติให้เป็นไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติและ
พระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึงสมควรแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้สอดคล้องกับการโอนส่วนราชการ เพ่ือให้
ผู้เกี่ยวข้องมีความชัดเจนในการใช้กฎหมายโดยไม่ต้องไปค้นหาในกฎหมายโอนอ านาจหน้าที่ว่าตามกฎหมายใดได้มี
การโอนภารกิจของส่วนราชการหรือผู้รับผิดชอบตามกฎหมายนั้นไปเป็นของหน่วยงานใดหรือผู้ใดแล้ว โดยแก้ไข
บทบัญญัติของกฎหมายให้มีการเปลี่ยนชื่อส่วนราชการ รัฐมนตรี ผู้ด ารงต าแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ของส่วน
ราชการให้ตรงกับการโอนอ านาจหน้าที่ และเพ่ิมผู้แทนส่วนราชการในคณะกรรมการให้ตรงตามภารกิจที่มีการตัด
โอนจากส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่รวมทั้งตัดส่วนราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแล้ว ซึ่งเป็นการแก้ไข
ให้ตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
  
  
  
  
  
  

 
 


