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พระราชบัญญัติ
ปองกันและปราบปรามการคาประเวณี
พ.ศ. ๒๕๓๙

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๙
เปนปที่ ๕๑ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด
เกลา ฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการปรามการคาประเวณี
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและ
ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตนิ เี้ รียกวา “พระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม
การคาประเวณี พ.ศ. ๒๕๓๙”
มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัตนิ ี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหกสิบวันนับแตวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิกพระราชบัญญัติปรามการคาประเวณี พ.ศ. ๒๕๐๓
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“การคาประเวณี” หมายความวา การยอมรับการกระทําชําเราหรือการยอมรับ
การกระทําอื่นใด หรือการกระทําอื่นใดเพือ่ สําเร็จความใครในทางกามารมณของผูอื่น อันเปนการ
สําสอนเพื่อสินจางหรือประโยชนอื่นใด ทัง้ นี้ ไมวา ผูยอมรับการกระทําและผูกระทําจะเปนบุคคล
เพศเดียวกันหรือคนละเพศ
“สถานการคาประเวณี” หมายความวา สถานที่ที่จดั ไวเพื่อการคาประเวณีหรือ
ยอมใหมีการคาประเวณี และใหหมายความรวมถึงสถานที่ที่ใชในการติดตอหรือจัดหาบุคคลอื่น
เพื่อกระทําการคาประเวณีดว ย
๑
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“สถานแรกรับ” หมายความวา สถานที่ที่ทางราชการจัดใหมีขึ้น หรือสถานที่ที่
มูลนิธิ สมาคม หรือสถาบันอื่นจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตนิ ี้ เพื่อรับผูรับการคุมครองและพัฒนา
อาชีพไวเปนการชั่วคราวเพื่อพิจารณาวิธกี ารคุมครองและพัฒนาอาชีพใหเหมาะสมสําหรับแตละ
บุคคล
“สถานคุมครองและพัฒนาอาชีพ” หมายความวา สถานที่ที่ทางราชการจัดใหมี
ขึ้น หรือสถานที่ที่มูลนิธิ สมาคม หรือสถาบันอื่นจัดตั้งขึ้นเพื่อคุมครองสวัสดิภาพและพัฒนาอาชีพ
แกผูรับการคุม ครองและพัฒนาอาชีพตามพระราชบัญญัตินี้
“การคุมครองและพัฒนาอาชีพ” หมายความวา การอบรมฟนฟูจิตใจ การ
บําบัดรักษาโรค การฝกอบรมและพัฒนาอาชีพ ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการคุม ครองและพัฒนาอาชีพ หรือกรรมการ
คุมครองและพัฒนาอาชีพประจําจังหวัด แลวแตกรณี
“พนักงานเจาหนาที”่ หมายความวา ผูซงึ่ รัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบตั ิการตาม
พระราชบัญญัตินี้
“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมประชาสงเคราะห
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตนิ ี้
มาตรา ๕ ผูใ ดเขาติดตอ ชักชวน แนะนําตัว ติดตาม หรือรบเราบุคคลตามถนน
หรือสาธารณสถาน หรือกระทําการดังกลาวในที่อื่นใด เพื่อการคาประเวณีอันเปนการเปดเผยและ
นาอับอายหรือเปนที่เดือนรอนรําคาญแกสาธารณชน ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท
มาตรา ๖ ผูใ ดเขาไปมั่วสุมในสถานการคาประเวณีเพื่อประโยชนในการคา
ประเวณีของตนเองหรือผูอื่น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งไดกระทําเพราะถูกบังคับ หรือตกอยูภายใต
อํานาจซึ่งไมสามารถจะหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนได ผูกระทําไมมีความผิด
มาตรา ๗ ผูใ ดโฆษณาหรือรับโฆษณา ชักชวน หรือแนะนําดวยเอกสาร สิ่งพิมพ
หรือกระทําใหแพรหลายดวยวิธีใดไปยังสาธารณะในลักษณะที่เห็นไดวาเปนการเรียกรองหรือการ
ติดตอเพื่อการคาประเวณีของตนเองหรือผูอื่น ตองระวางโทษจําคุกตัง้ แตหกเดือนถึงสองป หรือ
ปรับตั้งแตหนึง่ หมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๘ ผูใ ดกระทําชําเราหรือกระทําอื่นใดเพื่อสําเร็จความใครของตนเองหรือ
ผูอื่นแกบุคคลอายุกวาสิบหาปแตยังไมเกินสิบแปดปในสถานการคาประเวณี โดยบุคคลนั้นจะ
ยินยอมหรือไมก็ตาม ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสามป และปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึง
หกหมื่นบาท
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ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําแกเด็กอายุไมเกินสิบหาป
ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสองปถึงหกปและปรับตั้งแตสี่หมื่นบาทถึงหนึ่งแสนสองหมื่นบาท
ถาการกระทําตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําตอคูสมรสของตน โดยมิใชเพื่อสําเร็จ
ความใครของผูอื่น ผูกระทําไมมีความผิด
มาตรา ๙ ผูใ ดเปนธุระจัดหา ลอไป หรือชักพาไปซึ่งบุคคลใดเพื่อใหบุคคลนั้น
กระทําการคาประเวณีแมบคุ คลนั้นจะยินยอมก็ตาม และไมวาการกระทําตาง ๆ อันประกอบเปน
ความผิดนัน้ จะไดกระทําภายในหรือนอกราชอาณาจักร ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป
และปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท
ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง เปนการกระทําแกบุคคลอายุกวาสิบหาปแต
ยังไมเกินสิบแปดป ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงสิบหาป และปรับตั้งแตหนึ่งแสน
บาทถึงสามแสนบาท
ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง เปนการกระทําแกเด็กอายุยังไมเกินสิบหาป
ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสบิ ปถงึ ยี่สิบปและปรับตั้งแตสองแสนบาทถึงสี่แสนบาท
ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง หรือวรรคสาม เปนการกระทํา
โดยใชอบุ ายหลอกลวง ขูเข็ญ ใชกําลังประทุษราย ใชอาํ นาจครอบงําผิดคลองธรรม หรือใชวิธี
ขมขืนใจดวยประการใด ๆ ผูกระทําตองระวางโทษหนักกวาที่บัญญัตไิ วในวรรคหนึ่ง วรรคสอง
หรือวรรคสาม หนึ่งในสาม แลวแตกรณี
ผูใดเพื่อใหมกี ารกระทําการคาประเวณี รับตัวบุคคลซึ่งตนรูอยูวามีผจู ัดหา ลอไป
หรือชักพาไปตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง วรรคสาม หรือวรรคสี่ หรือสนับสนุนในการกระทํา
ความผิดดังกลาว ตองระวางโทษตามที่บญ
ั ญัตไิ วในวรรคหนึ่ง วรรคสอง วรรคสาม หรือวรรคสี่
แลวแตกรณี
มาตรา ๑๐ ผูใ ดเปนบิดา มารดา หรือผูปกครองของบุคคลซึ่งมีอายุยังไมเกินสิบ
แปดปรูวา มีการกระทําความผิดตามมาตรา ๙ วรรคสอง วรรคสาม หรือวรรคสี่ ตอผูอยูในความ
ปกครองของตน และมีสวนรวมรูเห็นเปนใจใหมีการกระทําความผิดนั้น ตองระวางโทษจําคุก
ตั้งแตสี่ปถึงยีส่ ิบปและปรับตั้งแตแปดหมืน่ บาทถึงสี่แสนบาท
มาตรา ๑๑ ผูใ ดเปนเจาของกิจการการคาประเวณี ผูดแู ล หรือผูจัดการกิจการ
การคาประเวณีหรือสถานการคาประเวณี หรือเปนผูควบคุมผูกระทําการคาประเวณีในสถานการ
คาประเวณี ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามปถึงสิบหาปและปรับตั้งแตหกหมื่นบาทถึงสามแสน
บาท
ถากิจการหรือสถานการคาประเวณีตามวรรคหนึ่งมีบุคคลซึ่งมีอายุกวาสิบหาป
แตยังไมเกินสิบแปดปทําการคาประเวณีอยูดวย ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงสิบหาป
และปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึงสามแสนบาท
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ถากิจการหรือสถานการคาประเวณีตามวรรคหนึ่งมีเด็กอายุยังไมเกินสิบหาปทาํ
การคาประเวณีอยูดวย ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตัง้ แตสิบปถึงยีส่ ิบปและปรับตั้งแตสองแสน
บาทถึงสี่แสนบาท
มาตรา ๑๒ ผูใ ดหนวงเหนี่ยว กักขัง กระทําดวยประการใดใหผูอื่นปราศจาก
เสรีภาพในรางกายหรือทํารายรางกาย หรือขูเข็ญดวยประการใด ๆ วาจะใชกาํ ลังประทุษรายผูอนื่
เพื่อขมขืนใจใหผูอื่นนัน้ กระทําการคาประเวณี ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสิบปถึงยี่สิบป และ
ปรับตั้งแตสองแสนบาทถึงสี่แสนบาท
ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนเหตุใหผูถูกกระทํา
(๑) ไดรับอันตรายสาหัส ผูก ระทําตองระวางโทษจําคุกตลอดชีวิต
(๒) ถึงแกความตาย ผูกระทําตองระวางโทษประหารชีวิต หรือจําคุกตลอดชีวิต
ผูใดสนับสนุนในการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ตองระวางโทษ
ตามทีบ่ ัญญัตไิ วในวรรคหนึง่ หรือวรรคสอง แลวแตกรณี
ถาผูกระทําความผิดหรือผูสนับสนุนการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง เปน
พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ หรือพนักงานเจาหนาที่ หรือเจาหนาที่ในสถานแรกรับหรือ
สถานคุมครองและพัฒนาอาชีพตามพระราชบัญญัตนิ ี้ ผูก ระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสบิ หาป
ถึงยี่สิบปและปรับตั้งแตสามแสนบาทถึงสี่แสนบาท
มาตรา ๑๓ ถาบิดา มารดา หรือผูปกครองของผูกระทําความผิดตามมาตรา ๕
มาตรา ๖ หรือมาตรา ๗ มีสวนรวมรูเห็นเปนใจใหบุคคลผูอยูในความปกครอง กระทําการ
คาประเวณี เมือ่ คณะกรรมการคุมครองและพัฒนาอาชีพมีคําขอ ใหพนักงานอัยการยืน่ คํารองตอ
ศาลใหถอนอํานาจปกครองของบิดามารดา หรือผูปกครองของผูนั้นเสีย และแตงตั้งผูปกครอง
แทนบิดา มารดา หรือผูป กครองนั้น
ในกรณีที่ศาลจะตั้งผูปกครองตามวรรคหนึ่ง และศาลเห็นวาไมมผี ูเหมาะสมที่จะ
ปกครองผูกระทําความผิด ศาลจะตั้งผูอํานวยการสถานแรกรับหรือผูอํานวยการสถานคุมครอง
และพัฒนาอาชีพที่ผูกระทําความผิดนัน้ อยูในเขตอํานาจเปนผูปกครองของผูกระทําความผิดก็ได
ใหนําบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยเกี่ยวกับการตั้งผูปกครอง
มาใชบังคับกับการตั้งผูป กครองตามมาตรานี้ดวยโดยอนุโลม
มาตรา ๑๔ ใหมีคณะกรรมการคุมครองและพัฒนาอาชีพ เรียกโดยยอวา
ก.ค.อ. ประกอบดวยปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เปนประธานกรรมการ อธิบดี
กรมประชาสงเคราะห อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมการจัดหางาน อธิบดีกรมการพัฒนา
ชุมชน อธิบดีกรมการศึกษานอกโรงเรียน อธิบดีกรมควบคุมโรคติดตอ อธิบดีกรมตํารวจ อธิบดี
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน อธิบดีกรมสามัญศึกษา อธิบดีกรมอาชีวศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแหงชาติ เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมและประสานงานเยาวชนแหงชาติ หรือ
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รองอธิบดีหรือรองเลขาธิการซึ่งอธิบดีหรือเลขาธิการดังกลาวขางตนมอบหมาย ผูแ ทนศาลเยาวชน
และครอบครัวกลาง ผูแทนคณะกรรมการสงเสริมและประสานงานสตรีแหงชาติ และผูทรงคุณวุฒิ
ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งไมเกินเจ็ดคน เปนกรรมการ ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการคุมครอง
และพัฒนาอาชีพ เปนกรรมการและเลขานุการ และใหประธานกรรมการแตงตั้งผูชวยเลขานุการ
ไดไมเกินสองคน
กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งตามวรรคหนึ่งตองเปนผูมคี วามรูและ
ประสบการณเกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหาการคาประเวณี และอยางนอยหาคนใหแตงตั้ง
จากผูทรงคุณวุฒิซึ่งดําเนินงานในองคกรเอกชนที่เกี่ยวของในดานการปองกันและแกไขปญหาการ
คาประเวณี
มาตรา ๑๕ ให ก.ค.อ. มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดนโยบายการคุมครองและพัฒนาอาชีพ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผูคาประเวณี
(๒) ประสานแผนงาน โครงการ ระบบงาน และกําหนดแนวทางปฏิบตั ิรวมกัน
กับสวนราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวของในการปองกันและปราบปรามการคาประเวณี
(๓) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการปรับปรุง
การปฏิบัติราชการหรือแผนงานของสวนราชการที่เกี่ยวของในเรื่องที่เกี่ยวกับการปองกันและ
ปราบปรามการคาประเวณี
(๔) เสนอแนะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการแตงตัง้ พนักงานเจาหนาที่ และการจัดตั้ง
สถานแรกรับหรือสถานคุมครองและพัฒนาอาชีพของทางราชการ
(๕) เสนอแนะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินการคุมครองและพัฒนาอาชีพ
(๖) เสนอแนะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงือ่ นไขใน
การปฏิบัตติ ามมาตรา ๒๖
(๗) เสนอแนะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการวางระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งเกี่ยวกับ
การดําเนินงานของสถานแรกรับและสถานคุมครองและพัฒนาอาชีพ
(๘) วางระเบียบเกี่ยวกับการรับตัวและดูแลผูถูกควบคุมตามมาตรา ๓๒
(๙) วางระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการสงตัวบุคคลไปยังสถานแรกรับ
และสถานคุมครองและพัฒนาอาชีพ ตลอดจนการกําหนดระยะเวลาในการรับการคุม ครอง และ
พัฒนาอาชีพในสถานคุมครองและพัฒนาอาชีพ
(๑๐) ดําเนินการอื่นในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๖ ใหมีคณะกรรมการคุมครองและพัฒนาอาชีพประจําจังหวัด เรียก
โดยยอวา ก.ค.อ. จังหวัด ประกอบดวยผูว าราชการจังหวัดหรือรองผูวาราชการจังหวัดซึ่งผูวา
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ราชการจังหวัดมอบหมาย เปนประธานกรรมการ ปลัดจังหวัดหรือผูแทน จัดหางานจังหวัดหรือ
ผูแทน หัวหนาตํารวจจังหวัดหรือผูแทน พัฒนาการจังหวัดหรือผูแทน ศึกษาธิการจังหวัดหรือ
ผูแทน สามัญศึกษาจังหวัดหรือผูแทน ผูอ ํานวยการการประถมศึกษาจังหวัดหรือผูแ ทน
ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดหรือผูแทน สาธารณสุขจังหวัดหรือผูแทน แรงงาน
และสวัสดิการสังคมจังหวัดหรือผูแทน อัยการจังหวัดหรือผูแทน และผูทรงคุณวุฒิซงึ่ ผูวาราชการ
จังหวัดแตงตั้งไมเกินเจ็ดคน เปนกรรมการ และใหประชาสงเคราะหจงั หวัดเปนกรรมการและ
เลขานุการ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งผูวา ราชการจังหวัดแตงตั้งตามวรรคหนึ่งตองเปนผูมี
ความรูและประสบการณเกี่ยววกับการปองกันและแกไขปญหาการคาประเวณี และอยางนอยหา
คนใหแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิซึ่งดําเนินงานในองคกรเอกชนที่เกี่ยวของในดานการปองกันและ
แกไขปญหาการคาประเวณี
มาตรา ๑๗ ให ก.ค.อ. จังหวัดมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) เปนศูนยกลางในการประสานงานระหวางภาครัฐบาลและภาคเอกชน ทั้งใน
ดานขอมูล ทรัพยากร และการปฏิบัติงานในการปองกันและปราบปรามการคาประเวณีของจังหวัด
(๒) สงเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานในการปองกันและปราบปรามการ
คาประเวณีทั้งของภาครัฐบาลและภาคเอกชนในพื้นที่ของจังหวัด
(๓) พิจารณาเสนอแนะตอ ก.ค.อ. เพื่อแกไขปรับปรุง หรือวางระเบียบ
ขอบังคับ และคําสั่งที่เกี่ยวของในการปองกันและปราบปรามการคาประเวณีของจังหวัด
(๔) ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่ ก.ค.อ. มอบหมาย
มาตรา ๑๘ กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสามป กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิซงึ่ พนจากตําแหนงอาจไดรับการแตงตั้งอีกไดแตไมเกินสองวาระติดตอกัน
มาตรา ๑๙ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๑๘ กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒพิ นจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) รัฐมนตรีหรือผูวาราชการจังหวัดซึ่งมีอํานาจแตงตั้ง แลวแตกรณี ใหออก
(๔) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ หรือ
(๕) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีส่ ุดใหจาํ คุก เวนแตเปนโทษสําหรับ
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
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มาตรา ๒๐ ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระและมีการ
แตงตั้งผูอนื่ เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทน ใหผซู ึ่งไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทน อยูใน
ตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งตนแทน
ในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นในระหวางที่กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิซงึ่ แตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง ใหผูซึ่งไดรบั แตงตั้งใหเปนกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับ
แตงตั้งไวแลว
มาตรา ๒๑ ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิดาํ รงตําแหนงครบวาระแลว แตยัง
มิไดมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหม ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตาม
วาระปฏิบตั ิหนาที่ไปพลางกอนจนกวาจะมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหม
มาตรา ๒๒ การประชุมของ ก.ค.อ. หรือ ก.ค.อ. จังหวัด ตองมีกรรมการมา
ประชุมไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม ถาประธาน
กรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการ
คนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่ง
ในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียง
หนึ่งเปนเสียงชี้ขาด กรรมการผูใดมีสวนไดเสียเปนการสวนตัวในเรื่องใดกรรมการผูนั้นไมมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
มาตรา ๒๓ ก.ค.อ. หรือ ก.ค.อ. จังหวัด จะแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อ
พิจารณาหรือปฏิบัติการอยางใดอยางหนึง่ ตามที่ ก.ค.อ. หรือ ก.ค.อ.จังหวัดมอบหมายก็ได และ
ใหนํามาตรา ๒๒ มาใชบังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการดวยโดยอนุโลม
มาตรา ๒๔ ในการปฏิบตั ิหนาทีต่ ามพระราชบัญญัตนิ ี้ ให ก.ค.อ. หรือ ก.ค.อ.
จังหวัด หรือคณะอนุกรรมการที่ ก.ค.อ. หรือ ก.ค.อ. จังหวัดมอบหมายมีอํานาจออกคําสั่งเปน
หนังสือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคําหรือใหสงเอกสารหรือวัตถุใด ๆ มาเพื่อประกอบการพิจารณา
ไดตามความจําเปน
มาตรา ๒๕ ใหจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการคุมครองและพัฒนาอาชีพขึ้นใน
กรมประชาสงเคราะห กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม และใหสาํ นักงานคณะกรรมการ
คุมครองและพัฒนาอาชีพมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) รับผิดชอบในงานธุรการของ ก.ค.อ.
(๒) ประสานงานและรวมมือกับสวนราชการ หนวยงานของรัฐ และเอกชนที่
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เกี่ยวของในการดําเนินงานเกี่ยวกับการคุม ครอง การพัฒนาอาชีพ และการปองกันและปราบปราม
การคาประเวณี
(๓) จัดใหมีการฝกอบรมและพัฒนาอาชีพ
(๔) สงเสริมอาชีพและจัดหางานใหแกผซู ึ่งไดรับการฝกอบรมและพัฒนาอาชีพ
ตาม (๓)
(๕) รวบรวมผลการวิเคราะห วิจัย ดําเนินการ ติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัตติ ามนโยบาย แผนงานคุมครองและพัฒนาอาชีพของสวนราชการ หนวยงานของรัฐและ
เอกชนที่เกี่ยวของ แลวรายงานผลให ก.ค.อ. ทราบ
(๖) ปฏิบตั ิตามมติของ ก.ค.อ. หรือตามที่ ก.ค.อ. มอบหมาย
มาตรา ๒๖ มูลนิธิ สมาคม หรือสถาบันอืน่ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงที่
ประสงคจะจัดตั้งสถานแรกรับหรือสถานคุม ครองและพัฒนาอาชีพตามพระราชบัญญัตินี้ ใหยื่นคํา
ขออนุญาตตออธิบดี
การขออนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่
กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๗ เมื่ออธิบดีอนุญาตใหตั้งสถานแรกรับหรือสถานคุมครองและพัฒนา
อาชีพแลวใหดําเนินการตามมาตรา ๒๘
ในกรณีที่อธิบดีไมอนุญาต ใหผูขออนุญาตมีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตอรัฐมนตรี
ภายในสามสิบวันนับแตวันทีไ่ ดรับหนังสือแจงการไมอนุญาต
คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด
มาตรา ๒๘ ใหอธิบดีกําหนดทองที่ที่อยูในเขตรับผิดชอบของสถานแรกรับหรือ
สถานคุมครองและพัฒนาอาชีพที่จัดตั้งขึ้น โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร อธิบดีอาจเปลี่ยนแปลงทองที่ที่อยูในเขตรับผิดชอบ
ของสถานแรกรับหรือสถานคุมครองและพัฒนาอาชีพก็ได โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๒๙ เมื่อปรากฏวามูลนิธิ สมาคม หรือสถาบันอื่นที่ไดรับอนุญาตตาม
มาตรา ๒๖ ฝาฝนหรือไมปฏิบัตติ ามกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับของทางราชการ หอธิบดีมี
อํานาจสั่งเปนหนังสือใหมูลนิธิ สมาคม หรือสถาบันอื่นดังกลาวระงับการกระทํา ปรับปรุง แกไข
หรือปฏิบัติใหถูกตองตามที่แจงไปภายในเวลาที่กําหนด
ในกรณีที่มูลนิธิ สมาคม หรือสถาบันอืน่ ไมปฏิบัตติ ามหรือปฏิบัตติ ามคําสั่งแตไม
ทันภายในเวลาที่กําหนดตามวรรคหนึ่งโดยไมมีเหตุอันสมควร ใหอธิบดีมีอาํ นาจสั่งใหพนักงาน
เจาหนาที่เขากระทําการแทนเพื่อใหเปนไปตามคําสั่งนัน้ ได และใหมูลนิธิ สมาคม หรือสถาบันอืน่
นั้นเปนผูออกคาใชจา ยในการนี้

-๙-

คาใชจา ยตามวรรคสอง ใหหมายความรวมถึงคาใชจายตามความจําเปนและ
สมควรตามทีอ่ ธิบดีกําหนด
ถาพนักงานเจาหนาที่เห็นวาไมอาจกระทําการตามวรรคสองได หรือแมวาจะได
กระทําตามวรรคสองแลวก็ตาม แตมูลนิธิ สมาคม หรือสถาบันอืน่ นัน้ ก็ยังไมอาจดําเนินกิจการ
ตอไปไดเอง หรือถาจะใหดาํ เนินการตอไปอาจเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกผูรับการคุมครองและ
พัฒนาอาชีพทีอ่ ยูในสถานแรกรับหรือสถานคุมครองและพัฒนาอาชีพดังกลาว ใหเสนออธิบดีเพื่อ
พิจารณาสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ในกรณีที่การฝาฝนหรือไมปฏิบัตติ ามกฎหมาย หรือระเบียบขอบังคับของทาง
ราชการเปนความผิดรายแรงที่อธิบดีเห็นวาไมสมควรสัง่ การตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองเสียกอน
ก็ใหอธิบดีมีอาํ นาจพิจารณาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได
มาตรา ๓๐ มูลนิธิ สมาคม หรือสถาบันอืน่ ที่ไดรับอนุญาตตามมาตรา ๒๖ ซึ่งถูก
สั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๒๙ มีสทิ ธิอุทธรณคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตอรัฐมนตรีเปน
หนังสือภายในสิบหาวันนับแตวันทีไ่ ดรบั แจงคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต และในระหวางรอการ
วินิจฉัยของรัฐมนตรีใหดําเนินการตอไปได
คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด
มาตรา ๓๑ ในกรณีที่รัฐมนตรีมีคําวินจิ ฉัยเปนที่สุดใหเพิกถอนใบอนุญาตตาม
มาตรา ๒๖ ใหพนักงานเจาหนาที่โดยไดรบั อนุมตั ิจากอธิบดีดาํ เนินการสงผูรับการคุม ครองและ
พัฒนาอาชีพไปยังสถานแรกรับหรือสถานคุมครองและพัฒนาอาชีพอืน่
ในกรณีที่สงผูร ับการคุมครองและพัฒนาอาชีพไปยังสถานแรกรับหรือสถาน
คุมครองและพัฒนาอาชีพของมูลนิธิ สมาคม หรือสถาบันอื่น ตองไดรับความยินยอมจากสถาน
แรกรับ หรือสถานคุมครองและพัฒนาอาชีพนั้นดวย
มาตรา ๓๒ ในกรณีที่ตองมีการควบคุมตัวผูตองหาหรือจําเลยในความผิดตาม
มาตรา ๕ หรือมาตรา ๖ ในระหวางการสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือในระหวางการ
พิจารณาคดีของศาล ใหกระทําไดตามกฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง แตให
ควบคุมตัวผูต อ งหาหรือจําเลยนั้นไวตางหากจากผูตองหาหรือจําเลยอื่น หรือจะขอใหกรม
ประชาสงเคราะหเปนผูด ูแลผูถูกควบคุมตามระเบียบที่ ก.ค.อ. กําหนดก็ได
มาตรา ๓๓ ในกรณีที่ผูกระทําความผิดตามมาตรา ๕ หรือมาตรา ๖ เปนบุคคล
อายุยังไมเกินสิบแปดป และไมปรากฏวาตองหาหรืออยูในระหวางถูกดําเนินคดีในความผิดฐาน
อื่นซึ่งเปนความผิดที่มีโทษจําคุก หรือตองคําพิพากษาใหจําคุก ใหพนักงานสอบสวนในกรณีทไี่ ด
เปรียบเทียบคดีแลวแจงกรมประชาสงเคราะหเพื่อดําเนินการจัดสงตัวผูน ั้นไปเพื่อรับการดูแลใน
สถานแรกรับที่มีเขตรับผิดชอบ

- ๑๐ -

กรณีตามวรรคหนึ่งหากเปนบุคคลอายุกวาสิบแปดป ถาบุคคลนัน้ ประสงคที่จะ
ไดรับการคุมครองและพัฒนาอาชีพในสถานคุมครองและพัฒนาอาชีพ ใหพนักงานสอบสวนแจง
กรมประชาสงเคราะหเพื่อดําเนินการจัดสงตัวผูนนั้ ไปเพือ่ รับการดูแลในสถานแรกรับที่มีเขต
รับผิดชอบ
มาตรา ๓๔ ในกรณีที่ผูกระทําความผิดตามมาตรา ๕ มาตรา ๖ หรือมาตรา ๗
เปนบุคคลอายุยังไมเกินสิบแปดป เมื่อศาลไดพิจารณาถึงประวัติความประพฤติ สติปญญา
การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแหงจิต อาชีพ และสิ่งแวดลอมของผูนนั้ แลวเห็นวาไมสมควร
พิพากษาลงโทษแตควรใหผูกระทําความผิดไดรับการคุม ครองและพัฒนาอาชีพแทนการลงโทษก็
ใหกรมประชาสงเคราะหรับตัวผูกระทําความผิดเพื่อดําเนินการจัดสงตัวผูนนั้ ไปเพื่อรับการดูแลใน
สถานแรกรับที่มีเขตรับผิดชอบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษา
กรณีตามวรรคหนึ่งหากเปนบุคคลอายุกวาสิบแปดป ถาบุคคลนัน้ ประสงคท่จี ะ
ไดรับการคุมครองและพัฒนาอาชีพในสถานคุมครองและพัฒนาอาชีพ และศาลเห็นสมควรให
กรมประชาสงเคราะหรับตัวผูกระทําความผิดเพื่อดําเนินการจัดสงตัวผูน ั้นไปเพื่อรับการดูแลใน
สถานแรกรับที่มีเขตรับผิดชอบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษา
ในกรณีที่ศาลพิพากษาลงโทษผูกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง และศาล
เห็นสมควรใหผูกระทําความผิดรับการคุมครองและพัฒนาอาชีพก็ใหกรมประชาสงเคราะหรับตัว
ผูกระทําความผิดเพื่อดําเนินการจัดสงตัวผูน ั้นไปเพื่อรับการดูแลในสถานแรกรับที่มีเขต
รับผิดชอบภายในสิบหาวันนับแตวันทีศ่ าลมีคําพิพากษา และใหผูกระทําความผิดอยูในความ
ควบคุมของสถานแรกรับและสถานคุมครองและพัฒนาอาชีพ
มิใหนับระยะเวลาที่ควบคุมตัวผูกระทําความผิดตามวรรคสามเขาในกําหนด
ระยะเวลาที่อยูในความดูแลของสถานแรกรับและระยะเวลาที่รับการคุมครองและพัฒนาอาชีพของ
สถานคุมครองและพัฒนาอาชีพ
หลักเกณฑและวิธีการรับตัวผูกระทําความผิดจากศาลเพื่อดําเนินการจัดสงตัวผู
นั้นไปเพื่อรับการดูแลในสถานแรกรับที่มีเขตรับผิดชอบ ใหเปนไปตามระเบียบที่อธิบดีกาํ หนด
โดยความเห็นชอบของ ก.ค.อ.
มาตรา ๓๕ ใหสถานแรกรับพิจารณาบุคลิกภาพ พืน้ ฐานการศึกษาอบรม สาเหตุ
การกระทําความผิด และทดสอบแนวถนัด แลวพิจารณาจัดสงตัวผูอยูใ นความดูแลตามมาตรา
๓๓ หรือมาตรา ๓๔ ไปยังสถานคุมครองและพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมเพื่อใหการคุม ครองและ
พัฒนาอาชีพภายในระยะเวลาตามระเบียบที่ ก.ค.อ. กําหนดแตตองไมเกินหกเดือนนับแตวนั ที่
รับตัวผูน ั้นไว
ภายใตบังคับมาตรา ๓๔ วรรคสาม ในกรณีที่สถานแรกรับพิจารณาแลวเห็นวายัง
ไมมีความจําเปนจะตองสงผูนั้นไปรับการคุมครองและพัฒนาอาชีพจะไมสงตัวผูน ั้นไปยังสถาน
คุมครองและพัฒนาอาชีพก็ได ทั้งนี้ ใหเปนไปตามระเบียบที่ ก.ค.อ.กําหนด

- ๑๑ -

มาตรา ๓๖ หลักเกณฑและวิธีการสงตัวบุคคลไปเพื่อรับการดูแลในสถานแรกรับ
ตามมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๔ และการสงตัวไปเพื่อรับการคุมครองและพัฒนาอาชีพในสถาน
คุมครองและพัฒนาอาชีพตามมาตรา ๓๕ ใหเปนไปตามระเบียบที่ ก.ค.อ.กําหนด
มาตรา ๓๗ ผูรับการคุมครองและพัฒนาอาชีพตองอยูร ับการคุมครองและ
พัฒนาอาชีพในสถานคุมครองและพัฒนาอาชีพตามระเบียบที่ ก.ค.อ. กําหนดเปนเวลาไมเกิน
สองปนับแตวนั ที่สถานคุมครองและพัฒนาอาชีพรับตัวไว
มาตรา ๓๘ ในระหวางที่รับการดูแลในสถานแรกรับหรือรับการคุมครองและ
พัฒนาอาชีพในสถานคุมครองและพัฒนาอาชีพ ถาผูใ ดหลบหนีออกนอกสถานแรกรับ หรือสถาน
คุมครองและพัฒนาอาชีพ ใหเจาหนาที่ของสถานแรกรับหรือสถานคุม ครองและพัฒนาอาชีพมี
อํานาจหนาทีอ่ อกติดตามตัวผูนั้นเพื่อสงตัวกลับไปยังสถานแรกรับหรือสถานคุมครองและพัฒนา
อาชีพได แลวแตกรณี ในการนี้ สถานแรกรับหรือสถานคุมครองและพัฒนาอาชีพจะรองขอให
เจาหนาทีต่ ํารวจชวยดําเนินการใหดวยก็ได
เมื่อบุคคลใดไดรับการคุมครองและพัฒนาอาชีพครบกําหนดเวลาแลวให
เจาหนาที่ของสถานแรกรับหรือสถานคุมครองและพัฒนาอาชีพดําเนินการจัดสงบุคคลนั้นกลับไป
ยังถิ่นที่อยูหรือภูมิลําเนาของผูนั้น เวนแต ก.ค.อ. เห็นสมควรจะดําเนินการเปนอยางอื่น
มาตรา ๓๙ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) เขาไปในสถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการในเวลากลางวันและ
กลางคืน เพื่อตรวจตราการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) นําผูถูกลอลวงหรือถูกบังคับใหทําการคาประเวณีซงึ่ ยินยอมใหนาํ ตัวไปรับ
การคุมครองและพัฒนาอาชีพสงพนักงานสอบสวนเพื่อพิจารณาดําเนินการหาตัวผูกระทําความผิด
มาดําเนินการตอไป ทั้งนี้ โดยใหนาํ ความในมาตรา ๓๓ มาใชบังคับกับการสงตัวผูค า ประเวณีไป
รับการดูแลในสถานแรกรับดวยโดยอนุโลม
มาตรา ๔๐ ใหกรรมการ อนุกรรมการ และพนักงานเจาหนาทีต่ าม
พระราชบัญญัตินี้เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๔๑ ผูใ ดฝาฝนไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ผูปฏิบัตติ าม
มาตรา ๓๙ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือนหรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๔๒ ในระหวางที่ยังมิไดจดั ตั้งสํานักงานคณะกรรมการคุมครองและ
พัฒนาอาชีพ ใหกรมประชาสงเคราะหมีอํานาจหนาทีต่ ามมาตรา ๒๕

- ๑๒ -

มาตรา ๔๓ ใหสถานสงเคราะหที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติปรามการคา
ประเวณี พ.ศ. ๒๕๐๓ เปนสถานคุมครองและพัฒนาอาชีพตามพระราชบัญญัตนิ ี้
ใหผูรับการสงเคราะหตามพระราชบัญญัตปิ รามการคาประเวณี พ.ศ. ๒๕๐๓ ซึ่ง
ยังคงรับการสงเคราะหอยูในวันที่พระราชบัญญัตินใี้ ชบังคับ รับการคุมครองและพัฒนาอาชีพ
ตอไปจนกวาจะครบระยะเวลาที่อธิบดีไดกําหนดไว
มาตรา ๔๔ บรรดาประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสัง่ ที่ออกตาม
พระราชบัญญัติปรามการคาประเวณี พ.ศ. ๒๕๐๓ ใหยังคงใชบังคับไดตอไปเทาทีไ่ มขัดหรือแยง
กับพระราชบัญญัตนิ ี้ ทั้งนีจ้ นกวาจะมีประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งที่ออกตาม
พระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมรักษาการ
ตามพระราชบัญญัตนิ ี้ และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่กับออกกฎกระทรวง และประกาศ
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงและประกาศนัน้ เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใช
บังคับได
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
บรรหาร ศิลปอาชา
นายกรัฐมนตรี

- ๑๓ -

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปราม
การคาประเวณี พ.ศ. ๒๕๐๓ ไดประกาศใชบังคับมาเปนเวลานาน บทบัญญัติที่มีอยูโดยเฉพาะ
อยางยิ่งบทกําหนดโทษไมเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน และโดยที่การคาประเวณีมีสาเหตุ
สําคัญมาจากสภาพเศรษฐกิจและสังคม ผูกระทําการคาประเวณีสวนมากเปนผูซ ึ่งดอยสติปญญา
และการศึกษา สมควรลดโทษผูกระทําการคาประเวณี และเปดโอกาสใหบุคคลเหลานั้นไดรับการ
คุมครองและพัฒนาอาชีพ ไมวาจะเปนการใหการอบรมฟนฟูจิตใจ การบําบัดรักษาโรค การ
ฝกอบรมและพัฒนาอาชีพตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตและในขณะเดียวกันเพื่อเปนการ
ปราบปรามการคาประเวณีและเพื่อคุมครองบุคคลโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่อาจถูกลอลวงหรือ
ชักพาไปเพื่อการคาประเวณี สมควรกําหนดโทษบุคคลซึง่ กระทําชําเราโสเภณีเด็กในสถานการ
คาประเวณี บุคคลซึ่งหารายไดจากการคาประเวณีของเด็กและเยาวชน และบิดา มารดา หรือ
ผูปกครอง ซึ่งมีสวนรวมรูเห็นเปนใจในการจัดหาผูอยูในความปกครอง ไปเพื่อการคาประเวณีกับ
ใหอํานาจศาลที่จะถอนอํานาจปกครองของบิดา มารดา หรือผูปกครองของผูกระทําความผิดซึ่ง
เปนเด็กเพราะเหตุที่มีสวนรวมรูเห็นเปนใจใหผูอยูในความปกครองกระทําการคาประเวณี
นอกจากนั้น ในปจจุบันปรากฏวาไดมีการโฆษณาชักชวนหรือแนะนําตัวทางสื่อมวลชนในลักษณะที่
เห็นไดวา เปนการเรียกรองการติดตอในการคาประเวณีกันอยางแพรหลาย สมควรกําหนดใหการ
กระทําดังกลาวเปนความผิด จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

content

กฎกระทรวง
(พ.ศ. ๒๕๔๒)
ออกตามความในพระราชบัญญัตปิ องกันและปราบปรามการคาประเวณี
พ.ศ. ๒๕๓๙
---------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๖ และมาตรา ๔๕ แหงพระราชบัญญัติ
ปองกันและปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ. ๒๕๓๙ รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานและ
สวัสดิการสังคมออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ มูลนิธหิ รือสมาคมที่ประสงคจะจัดตั้งสถานแรกรับหรือสถานคุม ครอง
และพัฒนาอาชีพ ใหยื่นคําขออนุญาตตามแบบ ปคณ.๑ ทายกฎกระทรวงนี้ พรอมดวยเอกสาร
และหลักฐาน ดังตอไปนี้
(๑) ภาพถายหนังสือจัดตั้งมูลนิธิหรือสมาคม และวัตถุประสงคของมูลนิธิหรือ
สมาคม
(๒) หลักฐานแสดงวาผูยนื่ คําขอเปนผูมอี ํานาจกระทําการแทนมูลนิธิหรือสมาคม
(๓) แผนผังโดยสังเขปแสดงสถานที่ตั้งของสถานแรกรับหรือสถานคุมครองและ
พัฒนาอาชีพ
(๔) เอกสารแสดงฐานะทางการเงินของมูลนิธิหรือสมาคม
ขอ ๒ สถานแรกรับหรือสถานคุมครองและพัฒนาอาชีพที่ขอจัดตั้งตามขอ ๑
จะตองมีวัตถุประสงคของการดําเนินงานเพื่อปองกันและแกไขปญหาการคาประเวณี และตอง
จัดใหมผี ูอํานวยการสถานแรกรับหรือผูอํานวยการสถานคุมครองและพัฒนาอาชีพ ซึ่งเปนผูมี
คุณสมบัติที่กาํ หนดตามขอ ๖ เปนผูรับผิดชอบดําเนินงาน รวมทั้งจัดใหมีเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติ
หนาทีต่ ามมาตรา ๓๘
ขอ ๓ การยื่นคําขออนุญาตตามขอ ๑ ใหยื่น ณ สํานักงานคณะกรรมการ
คุมครองและพัฒนาอาชีพในกรณีที่สถานแรกรับหรือสถานคุมครองและพัฒนาอาชีพตั้งอยูใน
เขตกรุงเทพมหานคร หรือสํานักงานประชาสงเคราะหจังหวัดในกรณีทสี่ ถานแรกรับหรือสถาน
คุมครองและพัฒนาอาชีพตัง้ อยูในเขตจังหวัดนั้น
ขอ ๔ เมื่อไดรับคําขออนุญาตพรอมเอกสารและหลักฐานตามขอ ๑ แลว
ใหผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการคุมครองและพัฒนาอาชีพหรือประชาสงเคราะหจังหวัด
แลวแตกรณี ดําเนินการดังนี้
(๑) ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารและหลักฐาน
(๒) ตรวจสอบสถานทีต่ ั้งของสถานแรกรับหรือสถานคุม ครองและพัฒนาอาชีพ
โดยใหพิจารณาตามหลักเกณฑที่กําหนดในขอ ๗
(๓) สงคําขออนุญาต เอกสารและหลักฐาน และรายงานการตรวจสอบสถานทีต่ ั้ง
ของสถานแรกรับหรือสถานคุมครองและพัฒนาอาชีพ ไปใหอธิบดีภายในสิบวันนับแตวนั ที่ไดรบั

๒

คําขออนุญาตพรอมเอกสารและหลักฐานที่ครบถวนถูกตอง
ขอ ๕ เมื่ออธิบดีพิจารณาเห็นสมควรอนุญาต ใหออกใบอนุญาตใหจดั ตั้งสถาน
แรกรับหรือสถานคุมครองและพัฒนาอาชีพ ตามแบบ ปคณ.๒ ทายกฎกระทรวงนี้
ขอ ๖ ผูอํานวยการสถานแรกรับและผูอาํ นวยการสถานคุมครองและพัฒนา
อาชีพ ตองมีคุณสมบัตดิ ังตอไปนี้
(๑) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบหาปบริบูรณ
(๒) สําเร็จการศึกษาไมตา่ํ กวามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา
(๓) มีความรู ความเขาใจ และมีประสบการณเกี่ยวกับการปองกันและแกไข
ปญหา
การคาประเวณี
(๔) ไมเปนผูม ีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี
(๕) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(๖) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๗) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษ
สําหรับความผิดทีไ่ ดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) ไมเปนผูเจ็บปวยดวยโรคเรื้อน โรคเอดส วัณโรคในระยะอันตราย
โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รงั เกียจแกสังคม โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือติดยาเสพติด
ขอ ๗ สถานแรกรับหรือสถานคุมครองและพัฒนาอาชีพตองจัดใหมีหองนอน
หองพยาบาล หองตอนรับผูม าเยี่ยมเยียน หองอาหาร หองน้ํา และสวม แยกเปนสัดสวนไมปะปน
กัน โดยใหมีชอ งแสงสวางและชองระบายอากาศอยางเพียงพอ และตองมีสุขลักษณะดังตอไปนี้
อีกดวย คือ
(๑) หองนอนตองมีเนื้อที่ไมนอยกวา ๙.๐๐ ตารางเมตร โดยมีสวนกวาง
ไมนอยกวา ๒.๕๐ เมตร และตองมีเนื้อที่ไมนอยกวา ๔.๐๐ ตารางเมตร ตอผูอยูในความดูแล
หรือผูรับการคุมครองและพัฒนาอาชีพหนึ่งคน
(๒) หองพยาบาล หองตอนรับผูมาเยี่ยมและหองอาหารตองมีเนื้อที่แตละหอง
ไมนอยกวา ๙.๐๐ ตารางเมตร
(๓) หองน้ําและสวมตองมีไมนอยกวาอยางละหนึ่งที่ตอผูอยูในความดูแลหรือ
ผูรับการคุมครองและพัฒนาอาชีพไมเกินสิบคน
ขอ ๘ สถานแรกรับและสถานคุมครองและพัฒนาอาชีพตองจัดใหมีบริการ
ดังตอไปนี้
(๑) อาหาร ทีพ่ ัก เครื่องนุงหม และของใชสวนตัวที่จําเปน
(๒) ผูดูแลทีม่ ีจํานวนเพียงพอแกผูอยูในความดูแลหรือผูรับการคุมครองและ
พัฒนาอาชีพโดยใหมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับภารกิจ
(๓) การตรวจรักษาโรคหรือบริการทางการแพทย
(๔) ที่พักโดยเฉพาะสําหรับผูที่เปนโรคติดตอรายแรง

๓

(๕) บริการดานสังคมสงเคราะห จิตวิทยา หรือการฟนฟูสภาพจิตใจ
(๖) กิจกรรมหรือนันทนาการตามความเหมาะสม
ขอ ๙ สถานคุมครองและพัฒนาอาชีพตองจัดใหมีบริการเพิ่มเติมจากขอ ๘
ดังตอไปนี้
(๑) การศึกษาประเภทสามัญหรือวิชาชีพตามหลักสูตรที่ทางราชการรับรอง
ตามความเหมาะสมแกสติปญ
 ญาและความถนัดของผูรับการคุมครองและพัฒนาอาชีพ
(๒) การจัดหางานอาชีพใหทําตามความเหมาะสมและความถนัดของผูรับการ
คุมครองและพัฒนาอาชีพ
(๓) การจัดสงกลับถิ่นที่อยูหรือภูมิลําเนา
(๔) การสอดสอง ติดตาม และใหคาํ แนะนําปรึกษาหรือชวยเหลือแกผูรับการ
คุมครองและพัฒนาอาชีพซึง่ ออกจากสถานคุมครองและพัฒนาอาชีพไปแลว
ขอ ๑๐ สถานแรกรับและสถานคุมครองและพัฒนาอาชีพ ตองจัดใหมีทะเบียน
ประวัติ และทะเบียนรับและจําหนายของผูอยูในความดูแลหรือผูรับการคุมครองและพัฒนา
อาชีพแลวแตกรณี ตามแบบที่อธิบดีกาํ หนด
ขอ ๑๑ ใบอนุญาตใหจดั ตัง้ สถานแรกรับหรือสถานคุมครองและพัฒนาอาชีพ
ตองแสดงไว ณ ที่เปดเผยใหเห็นไดงา ยในสถานแรกรับหรือสถานคุม ครองและพัฒนาอาชีพ
ขอ ๑๒ ใหมปี ายชื่อสถานแรกรับหรือสถานคุมครองและพัฒนาอาชีพเปน
ภาษาไทย ขนาดใหญพอเห็นไดในระยะอันสมควร ติดไว ณ สถานแรกรับหรือสถานคุมครอง
และพัฒนาอาชีพในที่เปดเผยและเห็นไดชัดเจนจากภายนอกอาคาร
ขอ ๑๓ หามมิใหสถานแรกรับหรือสถานคุมครองและพัฒนาอาชีพเรียกเก็บ
คาบริการ คาใชจาย หรือเงินอื่นใดจากผูอยูในความดูแลหรือผูรับการคุมครองและพัฒนาอาชีพ
ขอ ๑๔ เมื่อมีการดัดแปลงหรือตอเติมอาคาร หรือขยายสถานแรกรับหรือสถาน
คุมครองและพัฒนาอาชีพ ใหมูลนิธิหรือสมาคมที่ไดรบั อนุญาตใหจดั ตั้งแจงเปนหนังสือตออธิบดี
ลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวันกอนมีการดัดแปลงหรือตอเติมอาคาร หรือขยายสถานแรกรับหรือ
สถานคุมครองและพัฒนาอาชีพ แลวแตกรณี
ขอ ๑๕ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผูอํานวยการสถานแรกรับหรือผูอํานวยการสถาน
คุมครองและพัฒนาอาชีพ หรือเมื่อมีการเลิกดําเนินกิจการสถานแรกรับหรือสถานคุมครองและ
พัฒนาอาชีพ ใหมูลนิธิหรือสมาคมที่ไดรบั อนุญาตใหจดั ตั้งแจงเปนหนังสือตออธิบดีลวงหนา
ไมนอยกวาสิบหาวันกอนมีการเปลี่ยนแปลงผูอํานวยการ หรือไมนอยกวาสามสิบวันกอนมีการ
เลิกดําเนินการ แลวแตกรณี
ใหไว ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๒
สมพงษ อมรวิวัฒน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

๔

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๒๖ แหงพระราช
บัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ. ๒๕๓๙ บัญญัตใิ หการขออนุญาตและ
การอนุญาตใหจัดตั้งสถานแรกรับหรือสถานคุมครองและพัฒนาอาชีพ ตองเปนไปตามหลักเกณฑ
วิธีการ และเงือ่ นไขที่กําหนดในกฎกระทรวง จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้

content

ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
เรื่อง กําหนดแบบบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่
----------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๕ แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการ
คาประเวณี พ.ศ. ๒๕๓๙ รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมจึงกําหนดแบบบัตร
และการออกบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาทีใ่ หมีสีขาว ขนาดและลักษณะตามแบบทาย
ประกาศนี้
ขอ ๒ ใหอธิบดีกรมประชาสงเคราะหเปนผูออกบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ซงึ่
ปฏิบัติหนาที่ในเขตกรุงเทพมหานครและปฏิบัติหนาทีท่ ั่วราชอาณาจักรและผูวาราชการจังหวัดเปนผู
ออกบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาทีซ่ ึ่งปฏิบัติหนาที่ในเขตจังหวัดที่ตนรับผิดชอบ
ขอ ๓ ใหผูซึ่งไดรับคําสั่งแตงตั้งใหเปนพนักงานเจาหนาที่ ทําคําขอมีบตั รประจําตัว
พนักงานเจาหนาที่พรอมแนบรูปถายจํานวนสองรูป ยื่นตออธิบดีกรมประชาสงเคราะหหรือผูวาาชการ
จังหวัดแลวแตกรณีโดยผานผูบังคับบัญชาตามลําดับชัน้
ขอ ๔ คําขอตามขอ ๓ ใหเปนไปตามแบบแนบทายประกาศนี้
รูปถายตามขอ ๓ ใหใชรูปถายที่ถายไมเกินหกเดือนกอนวันยื่นคําขอมีบัตรประจําตัว
ขนาด ๒.๕ ( ๓ เซนติเมตร ครึ่งตัว หนาตรง ไมสวมหมวก แตงเครือ่ งแบบปฏิบัตริ าชการหรือครื่อง
แบบพิธีการ
ขอ ๕ บัตรประจําตัวตามประกาศนีใ้ หใชไดสองปนับแตวันออกบัตร
ขอ ๖ เมื่อไดออกบัตรประจําตัวใหแกผใู ด ใหผูออกบัตรประจําตัวจัดใหมีสําเนา
ขอความและรายการแบบบัตรประจําตัวซึง่ ติดรูปถายผูน ั้นไวดวยหนึง่ ฉบับและใหเก็บไวเปนหลัก
ฐานที่กรมประชาสงเคราะหหรือสํานักงานประชาสงเคราะหจังหวัดแลวแตกรณี
ขอ ๗ การออกบัตรประจําตัวในกรณีทบี่ ตั รประจําตัวหมดอายุ สูญหายหรือชํารุดใน
สาระสําคัญหรือผูถือบัตรประจําตัวไดเลื่อนระดับหรือยายสังกัด ใหนาํ ความใน ขอ ๑ ขอ ๒
ขอ ๓ ขอ ๔ ขอ ๕ และขอ ๖ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๘ ผูใ ดไดรับบัตรประจําตัวใหม หรือผูถ ือบัตรไมมีสทิ ธิใชบตั รประจําตัวนั้น
ตอไป ใหคืนบัตรตออธิบดีกรมประชาสงเคราะหหรือผูว าราชการจังหวัดแลวแตกรณีภายในสิบหา
วันนับแตวนั ทีไ่ ดรับบัตรประจําตัวใหม หรือไมมีสิทธิใชบัตรประจําตัวนั้น
ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๐
ทศพร มูลศาสตรสาทร
รัฐมนตรีชวยวาการ ฯ ปฏิบตั ิราชการแทน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
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content

ระเบียบคณะกรรมการคุมครองและพัฒนาอาชีพ
วาดวยวิธีการสงตัวบุคคลไปยังสถานแรกรับและสถานคุมครอง
และพัฒนาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๐
---------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕ (๙) และมาตรา ๓๖ แหงพระราชบัญญัติ
ปองกันและปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ. ๒๕๓๙ คณะกรรมการคุมครองและพัฒนาอาชีพ
ออกระเบียบวาดวยวิธีการสงตัวบุคคลไปยังสถานแรกรับและสถานคุม ครองและพัฒนาอาชีพไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา "ระเบียบคณะกรรมการคุมครองและพัฒนาอาชีพวา
ดวยวิธีการสงตัวบุคคลไปยังสถานแรกรับและสถานคุมครองและพัฒนาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๐"
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาระเบียบ ขอบังคับ และคําสัง่ อื่นใดที่กาํ หนดไวแลวในระเบียบนี้
หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนีแ้ ทน
ขอ ๔ ในกรณีผูกระทําความผิดตามมาตรา ๕ หรือมาตรา ๖ เปนบุคคลอายุยัง
ไมเกินสิบแปดปและไมปรากฏวาบุคคลดังกลาวตองหาหรืออยูในระหวางถูกดําเนินคดีในความผิด
ฐานอื่นซึ่งเปนความผิดที่มีโทษจําคุก หรือตองคําพิพากษาใหจําคุก ใหพนักงานสอบสวนในกรณีที่
ไดเปรียบเทียบคดีแลว แจงเจาหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการคุมครองและพัฒนาอาชีพหรือ
สํานักงานประชาสงเคราะหจงั หวัด โดยประสานกับพนักงานสอบสวนในการสงตัวบุคคลไปยัง
สถานแรกรับในเขตที่มีความรับผิดชอบโดยไมชักชา
ในกรณีที่บุคคลนั้นอายุกวาสิบแปดป ซึ่งประสงคจะไดรับการคุมครองและพัฒนา
อาชีพในสถานคุมครองและพัฒนาอาชีพ ใหนาํ ความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับ
ขอ ๕ ในกรณีที่บุคคลกระทําความผิดตามมาตรา ๗ ซึง่ พนักงานสอบสวนไม
สามารถเปรียบเทียบคดีได หรือกรณีตามมาตรา ๓๔ ซึง่ ผูกระทําความผิดตามมาตรา ๕ มาตรา ๖
หรือมาตรา ๗ ปฏิเสธขอกลาวหากอนวันที่พนักงานสอบสวนสงสํานวนไปยังพนักงานอัยการ ให
พนักงานสอบสวนแจงการจับกุมโดยเรงดวนไปยังอธิบดีกรมประชาสงเคราะหสําหรับคดีที่เกิดขึ้น
ในกรุงเทพมหานคร หรือไปยังผูวาราชการจังหวัดสําหรับคดีที่เกิดขึ้นในสวนภูมภิ าค
ขอ ๖ เมื่ออธิบดีกรมประชาสงเคราะหหรือผูวาราชการจังหวัดไดรับแจงผลการ
จับกุมแลวใหเจาหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการคุมครองและพัฒนาอาชีพหรือสํานักงาน
ประชาสงเคราะหจังหวัดประสานงานพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ แลวแตกรณี เพื่อขอ
ทราบผลการดําเนินคดีโดยเรงดวน
ขอ ๗ เมื่ออธิบดีกรมประชาสงเคราะหหรือผูวาราชการจังหวัดไดรับทราบคํา
พิพากษาของศาลอยางใดอยางหนึ่งตามมาตรา ๓๔ แลว ใหเจาหนาทีข่ องสํานักงานคณะกรรมการ
คุมครองและพัฒนาอาชีพ หรือสํานักงานประชาสงเคราะหจังหวัดแจงเปนหนังสือตอพนักงาน
สอบสวนหรือพนักงานอัยการ แลวแตกรณีขอรับตัวบุคคลผูกระทําความผิดจากศาลนําสงสถาน

แรกรับในเขตที่มีความรับผิดชอบทันที
ขอ ๘ คาใชจา ยของเจาหนาที่ตาํ รวจที่สงตัวผูรับการคุม ครองและพัฒนาอาชีพ
ไปยังสถานแรกรับ เชน คาเชาที่พัก คายานพาหนะ และคาเบี้ยเลี้ยง ใหเบิกเงินทดรองจายจาก
กรมประชาสงเคราะหหรือสํานักงานประชาสงเคราะหจังหวัด
ขอ ๙ อัตราคาเบี้ยเลี้ยงการเดินทางสําหรับผูรับการคุมครองและพัฒนาอาชีพ
คาโดยสารรถไฟ หรือยานพาหนะ อืน่ ๆ ชั้นต่ําสุด ยกเวนคาโดยสารเครื่องบิน สวนใบสําคัญคู
จาย
เงินและรายงานการเดินทางใหรวบรวมขอเบิกไปยังสถานแรกรับนั้นโดยใหเบิกเงินทดรองจาย
ตาม
ขอ ๘
ขอ ๑๐ เมื่อสถานแรกรับไดดําเนินกระบวนการตามขั้นตอนแลว หากเห็นวา
จําเปนจะตองสงผูรับการคุมครองและพัฒนาอาชีพ ไปยังสถานคุมครองและพัฒนาอาชีพให
เจาหนาที่ของสถานแรกรับดําเนินการสงตัวโดยมิชักชา
ขอ ๑๑ ในการสงตัวผูรับการคุมครองและพัฒนาอาชีพไปยังสถานแรกรับและ
สถานคุมครองและพัฒนาอาชีพ ตามขอ ๗ และขอ ๑๐ ในกรณีจาํ เปนจะขอความรวมมือเจาหนา
ที่ตํารวจชวยควบคุมดวยก็ได
ประกาศ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๐
ผัน จันทรปาน
ปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
ประธานคณะกรรมการคุมครองและพัฒนาอาชีพ
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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
ข อ 4 เมื่ อ มีการจั บ กุ มผู ต อ งหาวา กระทํ า ความผิด ตามมาตรา 5 หรือมาตรา 6 ให
พนักงานสอบสวนควบคุมตัวผูตองหาในระหวางการสอบสวนไดโดยใหดําเนินการตามกฎหมายวา
ดวยวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงแตใหควบคุมตัวผูตองหาไวตางหากจากผูตองหาอื่น ใน
กรณีนี้พนักงานสอบสวนอาจขอใหกรมประชาสงเคราะหเปนผูดูแลผูตองหาแทน โดยใหพนักงาน
สอบสวนประสานงานกับกรมประชาสงเคราะหหรือสํานักงานประชาสงเคราะหจังหวัดเพื่อสงตัว
บุคคลดังกลาวไปยังสถานแรกรับในเขตที่มีความรับผิดชอบหรือสถานที่ควบคุมตัวตามรายชื่อ
ทายระเบียบนี้ก็ได
การสงตัวผูตองหาใหพนักงานสอบสวนแจงเปนหนังสือโดยมีรายละเอียดของบุคคล
นั้น ไดแก ชื่อ ชื่อสกุล อายุ ภูมิสําเนา และขอหาของผูตองหาใหผูอํานวยการทราบ
ในกรณีที่มีความจําเปนจะตองสงตัวผูตองหานอกเวลาทําการใหพนักงานสอบสวน
แจงเปนการลวงหนา
ข อ 5 คดี ที่ อ ยู ใ นระหว า งการพิ จ ารณาของศาล หากศาลเห็ น สมควรให ก รม
ประชาสงเคราะหเปนผูดูแลจําเลยใหปฏิบัติตามขอ 4 โดยอนุโลม
ขอ 6 ผูอํานวยการตองอํานวยความสะดวกและรับตัวผูถูกควบคุมไวพรอมหลักฐานใน
การสงตัว
ขอ 7 ใหผูอํานวยการจัดใหบุคคลผูถูกควบคุมรับการดูแลในสถานที่ที่แยกตางหากจาก
ผูรับการสงเคราะหอื่นและใหจัดเจาหนาที่ดูแลอยางเครงครัด
ข อ 8 ให ผู อํ า นวยการจั ด ทํ า รายงานการรั บ ตั ว ผู ถู ก ควบคุ ม ตามระเบี ย บนี้ ต อ กรม
ประชาสงเคราะห
ขอ 9 คาใชจายของเจาหนาที่ตํารวจที่สงตัวผูรับการคุมครองและพัฒนาอาชีพไปยังสถาน

ข อ 10 อั ตราค าเบี้ยเลี้ยงการเดิน ทางสําหรั บผูรับ การคุมครองและพัฒ นาอาชีพคา
โดยสารรถไฟหรือยานพาหนะอื่น ๆ ชั้นต่ําสุด ยกเวนคาโดยสารเครื่องบิน สวนใบสําคัญคูจายเงิน
และรายงานการเดินทางใหรวบรวมขอเบิกไปยังสถานแรกนั้นโดยใหเบิกเงินทดรองจายตามขอ 9
ประกาศ ณ วันที่ 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
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ครบ 36 พรรษา
กองสวัสดิการสงเคราะห 5 แหง
-สถานสงเคราะหคนชราบานนครปฐม
-ศูนยบริการผูสูงอายุ
-สถานสงเคราะหคนชราบานจันทบุรี
-สถานสงเคราะหคนไรที่พึ่งกุมสะแก
-ศูนยฝกอาชีพประจวบคีรีขันธ

จังหวัดนครปฐม
จังหวัดลพบุรี
จังหวัดจันทบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ

กองสงเคราะหเด็กและบุคคลวัยรุน 1 แหง
-สถานสงเคราะหเด็กหญิงจังหวัดสระบุรี

จังหวัดสระบุรี

จังหวัดชลบุรี

ภาคใต จํานวน 8 แหง
กองสัมมาอาชีวสงเคราะห 1 แหง
-ศูนยสงเคราะหและฝกอาชีพสตรีภาคใต
กองสวัสดิการสงเคราะห 3 แหง
-สถานสงเคราะหคนชราบานอูทอง-พนังตัก
-สถานสงเคราะหคนชราบานภูเก็ต
-สถานสงเคราะหคนชราบานศรีตรัง
กองสงเคราะหเด็กและบุคคลวัยรุน 4 แหง
-สถานสงเคราะหเด็กชายบานศรีธรรมราช
-สถานสงเคราะหเด็กจังหวัดปตตานี
-สถานสงเคราะหเด็กจังหวัดยะลา
-สถานสงเคราะหเด็กจังหวัดนราธิวาส

จังหวัดสงขลา
จังหวัดชุมพร
จังหวัดภูเก็ต
จังหวัดตรัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดปตตานี
จังหวัดยะลา
จังหวัดนราธิวาส

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 5 แหง
กองสัมมาอาชีวสงเคราะห 2 แหง
-ศูนยสงเคราะหและฝกอาชีพสตรี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
-ศูนยสงเคราะหและฝกอาชีพสตรีรัตนาภา
กองสวัสดิการสงเคราะห 1 แหง
-สถานสงเคราะหคนชราบานมหาสารคาม
กองสงเคราะหเด็กและบุคคลวัยรุน 2 แหง
-สถานสงเคราะหเด็กชายบานหนองคาย
-สถานสงเคราะหเด็กหญิงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดขอนแกน
จังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดหนองคาย
จังหวัดอุดรธานี

content

ระเบียบคณะกรรมการคุมครองและพัฒนาอาชีพ
วาดวยระยะเวลาในการรับการคุมครองและพัฒนาอาชีพ
ในสถานคุมครองและพัฒนาอาชีพ พ.ศ. 2540
--------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15(9) มาตรา 35 และมาตรา 37 แหงพระราชบัญญัติ
ปองกันและปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ. 2539 คณะกรรมการคุมครองและพัฒนาอาชีพออก
ระเบียบวาดวยระยะเวลาในการรับการคุมครองและพัฒนาอาชีพในสถานคุม ครองและพัฒนา
อาชีพไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา ระเบียบคณะกรรมการคุมครองและพัฒนาอาชีพวาดวยระยะเวลา
ในการรับการคุมครองและพัฒนาอาชีพในสถานคุมครองและพัฒนาอาชีพ พ.ศ. 2540
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ขอ 3 ใหสถานแรกรับและคณะกรรมการคุมครองและพัฒนาอาชีพประจําจังหวัดที่สถาน
แรกรับนั้นตั้งอยูรวมกันพิจารณาจัดสงตัวผูอ ยูในความดูแลไปยังสถานคุมครองและพัฒนาอาชีพที่
เหมาะสมโดยเร็ว แตทงั้ นี้ตองไมเกินหกเดือนนับแตวนั รับตัวผูนนั้ ไว
สถานแรกรับและคณะกรรมการคุมครองและพัฒนาอาชีพประจําจังหวัดตามวรรคหนึ่ง
อาจพิจารณาไมสงผูนนั้ ไปยังสถานคุม ครองและพัฒนาอาชีพหรือจะใหผูนั้นพนจากการดูแลกอน
ครบกําหนดเวลาหกเดือนก็ไดในกรณีดังตอไปนี้
(1) ไดตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ สติปญ
 ญา การศึกษาและขอเท็จจริงอื่น
ประกอบกับมีบิดา มารดา หรือผูปกครอง รับรองวาจะใหการปกครองดูแลโดยใกลชิด และนาเชื่อ
วาผูน ั้นจะไมกลับไปคาประเวณีอีก หรือ
(2) เปนโรคติดตอรายแรงตามคําวินจิ ฉัยของแพทย หรือ
(3) เปนผูเจ็บปวยเรื้อรังไมสามารถรักษาใหหายขาด และแพทยมีความเห็นวา
จําเปนตองรักษาตัวนอกสถานแรกรับหรือสถานคุม ครองและพัฒนาอาชีพ
ขอ 4 ใหผูทถี่ ูกสงตัวมาเพื่อรับการคุมครองและพัฒนาอาชีพอยูรับการคุมครองและพัฒนา
อาชีพในสถานคุมครองและพัฒนาอาชีพไมนอยกวาหนึ่งปเวนแตสถานคุมครองและพัฒนาอาชีพ
และคณะกรรมการคุมครองและพัฒนาอาชีพประจําจังหวัดนัน้ รวมกันพิจารณาเห็นวาผูรับการ
คุมครองและพัฒนาอาชีพไมมีความจําเปนจะตองไดรับการคุมครองและพัฒนาอาชีพอีกตอไป
ดวยเหตุผลตาม
ขอ 3 วรรคสอง จะใหผูนนั้ พนจากการคุมครองและพัฒนาอาชีพกอนครบกําหนดก็ได
ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2540
ผัน จันทรปาน
ลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
ประธานคณะกรรมการคุมครองและพัฒนาอาชีพ
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บันทึกขอตกลง
เรื่อง แนวทางปฏิบตั ิรวมกันระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ
ในการดําเนินการกรณีเด็กและหญิง
ซึ่งตกเปนเหยือ่ ของการคามนุษยในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ 1
พ.ศ. 2546
------------------------------1. ความเปนมา หลักการ และเหตุผล
ดวยพิจารณาเห็นวา ขณะนี้สถานการณการคาเด็กและหญิงยังคงรุนแรงอยู แมจะมีการใช
บันทึกขอตกลง เรื่อง แนวทางปฏิบัติรวมกันระหวางหนวยงานทีเ่ กีย่ วของในการดําเนินการกรณีการคาหญิง
และเด็กที่ตกเปนเหยื่อของการคามนุษย พ.ศ. 2542 แลวก็ตาม การปฏิบัติงานตามบันทึกขอตกลงดังกลาว มี
ขอบกพรองในหลายประเด็น คณะอนุกรรมการประสานการแกไขปญหาการคาหญิงและเด็ก จึงไดปรับปรุง
แกไขเปนบันทึกขอตกลงเรื่อง แนวทางปฏิบัติรวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของในการดําเนินการ
กรณีการคาเด็กและหญิง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 เพื่อใชแทน ประกอบกับ
1.1 การคาเด็กและหญิงยังคงเปนปญหาที่สังคมโลกไดตระหนักและเห็นพองตองกันวา
เปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยางรุนแรง
1.2 ประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งในภูมิภาคลุมแมน้ําโขงที่ไดรับผลกระทบจากปญหานี้
อยางมากและปญหาทวีความรุนแรงขึ้น เมื่อองคกรอาชญากรรมขามชาติใชประเทศไทยเปนแหลงแสวงหา
ประโยชนจาํ นวนมหาศาลจากการคาเด็กและหญิง ประเทศไทยถูกใชใน 3 สถานะ คือ สถานะประเทศตนทาง
โดยมีการสงเด็กและหญิงเพื่อการแสวงหาประโยชนทั้งภายในประเทศ และตางประเทศ ขณะเดียวกันมี
สถานะเปนประเทศปลายทาง คือ มีเด็กและหญิงตางประเทศถูกนํามาคา และสถานะเปนประเทศทางผาน
คือ ใชประเทศไทยเปนทางผานเพื่อสงออกไปยังประเทศอื่น อยางไรก็ตาม ปญหาที่เกิดขึน้ มิไดมีผลกระทบ
ตอประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงประเทศเดียว แตมีผลกระทบอยางกวางขวางทั้งในระดับภูมิภาคและระหวาง
ประเทศ จําเปนอยางยิ่งที่ทกุ ประเทศจะตองชวยกันแกไขปญหานี้
1.3 การคาเด็กและหญิงไทยภายในประเทศก็ยังปรากฏอยูแมวา จะไมมากเทาที่เปนมาเมื่อ
ยี่สิบปที่แลวก็ตาม
1.4 หลายประเทศไดใหความสนใจกับปญหาดังกลาวมากขึ้น โดยการจัดประชุมหา
แนวทางแกไขปญหาทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค ผลการประชุมแตละครั้งไดมีขอเสนอแนะอยาง
กวางขวาง สําหรับประเทศไทยไดจัดประชุมหลายครั้ง อาทิ การจัดประชุมสัมมนาระดับภูมภิ าคเรื่องการคา
เด็กขามชาติเมือ่ เดือนเมษายน 2540 ตอมาในเดือนพฤศจิกายนปเดียวกันไดจัดประชุมสัมมนาระดับภูมภิ าค
1

เชียงใหม เชียงราย แมฮองสอน พะเยา แพร นาน ลําปาง ลําพูน ตาก

เรื่องการคาเด็กและหญิงขามชาติ นอกจากนี้ยังไดมีการประชุมระดับภูมิภาคเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2544 เพื่อ
รายงานความกาวหนาและวางแผนรวมกันในการดําเนินการตอไป
สําหรับการประชุมระดับโลกไดมกี ารประชุมครั้งแรกทีป่ ระเทศสวีเดน เมื่อป พ.ศ. 2539
และครั้งที่สองที่ประเทศญี่ปุน เมื่อป พ.ศ. 2544 ซึ่งประเทศไทยไดสงผูแทนเขารวมประชุมดวย
1.5 เมื่อเดือนกุมภาพันธ 2541 ไดมีการจัดตัง้ คณะอนุกรรมการแกไขปญหาการคาเด็กและ
หญิงขามชาติขึ้น ตอมาในป 2542 ไดมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง โดยใชชื่อวา “คณะอนุกรรมการ
ประสานการแกไขปญหาการคาเด็กและหญิงขามชาติ” และในป พ.ศ. 2546 ไดปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง
โดยใชชื่อวา “คณะอนุกรรมการประสานการแกไขปญหาการคาเด็กและหญิง”
โดยคณะอนุกรรมการ
ประกอบดวยผูแทนหนวยงานที่เกีย่ วของจากภาครัฐ องคกรเอกชน นักวิชาการ และผูแ ทนองคกรระหวาง
ประเทศในประเทศไทยที่ทํางานเกีย่ วของและองคกรเหลานี้ไดใหการสนับสนุนดานงบประมาณชวยเหลือใน
การแกไขปญหาดังกลาว
1.6 เมื่อเดือนธันวาคม 2541 ไดมีการประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารเจาหนาที่ตาํ รวจระดับผูก ํากับการ
และรองผูกํากับการเกี่ยวกับปญหาการคาเด็กและหญิงขามชาติ
ที่ประชุมเห็นรวมกันวาควรจะใหการดูแล
ชวยเหลือแกผทู ี่ตกเปนเหยื่อของการคามนุษยและนําผูกระทําผิดมาลงโทษ โดยกําหนดเปนขัน้ ตอนปฏิบัติ
ใหแกหนวยงานที่เกีย่ วของไดใชรวมกันเพือ่ ใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน และใหนําประมวลกฎหมายอาญา
พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ. 2539
พระราชบัญญัติมาตรการในการปองกันและปราบปรามการคาหญิงและเด็ก พ.ศ. 2540 และกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวของมาใชในการดําเนินการและเพื่อใหงานนี้เปนไปตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวจงึ ไดมีการลงนามรวมกันใน
บันทึกขอตกลง เรื่อง แนวทางปฏิบัติรวมกันระหวางหนวยงานทีเ่ กีย่ วของในการดําเนินการกรณีการคาหญิง
และเด็กที่ตกเปนเหยื่อของการคามนุษย พ.ศ. 2542 ระหวางหัวหนาหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ ไดแก ปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ อธิบดีกรมประชาสงเคราะห (ในขณะนัน้ ) ประธานคณะกรรมการ
ประสานงานเรื่องเด็กแหงชาติ และผูแทนเครือขายปองกันและแกไขปญหาการคาหญิงและเด็ก
1.7 เนื่องจากมีการประกาศใชพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545
ประกอบกับบันทึกขอตกลงดังกลาวไดใชปฏิบัติมาเปนเวลาเกือบสี่ป
ซึ่งที่ผานมาไดจดั ใหมีการฝกอบรม
ผูเกี่ยวของ อาทิ ตํารวจภูธร ตํารวจนครบาล ตํารวจตรวจคนเขาเมือง ตํารวจตระเวนชายแดน เจาหนาที่กรม
ประชาสงเคราะห (ในขณะนั้น) พนักงานอัยการ ผูพพิ ากษา แพทยและบุคลากรทางการแพทยจากกระทรวง
สาธารณสุข ผูแทนจากหนวยงานการศึกษาทีเ่ กีย่ วของ ผูแทนกระทรวงมหาดไทย และผูแทนจากองคกรเอกชน
ทานเหลานี้ไดใหขอคิดเห็นเชิงปฏิบัติตองการการแกไขขอความตางๆ ใหเปนปจจุบนั และใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
คณะอนุกรรมการประสานการแกไขปญหาการคาเด็กและหญิง ไดนําขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะจากการฝกอบรมและขอคิดเห็นของผูปฏิบัติงานตามบันทึกขอตกลงฉบับแรก ดําเนินการ
ปรับปรุงใหมคี วามครอบคลุมและสมบูรณยิ่งขึ้น โดยไดผานการประชุมปรึกษาหารือกับผูเกี่ยวของทั้งหมด
และใชเวลาเพือ่ การนี้เปนเวลาประมาณ 1 ป

แตเนื่องจากพืน้ ที่ ภาคเหนือตอนบน ประกอบดวย 9 จังหวัด ไดแก จังหวัดเชียงใหม
เชียงราย แมฮอ งสอน แพร นาน พะเยา ลําพูน ลําปาง และตาก เปนพื้นที่ที่ประสบปญหาการคาเด็กและ
หญิงตามความหมายในขอ 2.1 นอกจากนี้พื้นที่บางแหงยังเปนเสนทางผานของเด็กและหญิงจากตางประเทศ
เดินทางเขามาคาประเวณีในประเทศไทยหรือเดินทางตอไปยังประเทศที่สาม แมวารัฐไดกําหนดนโยบายและ
มาตรการเพื่อการแกปญหานี้ในหลายประการ แตปญ
 หาดังกลาวก็ยังมิไดลดนอยลง ดังนั้น เพื่อใหการ
ชวยเหลือเด็กและหญิงของพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือมีการประสานงานและมีการสงตอภารกิจกันอยางเปน
ระบบ และกําหนดรูปแบบขั้นตอนการปฏิบัติของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของใชเปนแนวทางในการชวยเหลือเด็กและ
หญิงอยางสอดคลองกัน จึงเห็นควรจัดทําบันทึกขอตกลง เรื่อง แนวทางปฏิบัติรวมกันของหนวยงานที่
เกี่ยวของในการดําเนินการกรณีเด็กและหญิงซึ่งตกเปนเหยื่อของการคามนุษยในพืน้ ที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ
พ.ศ. 2546
คณะอนุกรรมการจัดทําบันทึกขอตกลง เรื่อง แนวทางปฏิบัติรวมกันของหนวยงานที่
เกี่ยวของในการดําเนินการกรณีเด็กและหญิงซึ่งตกเปนเหยื่อของการคามนุษยในพืน้ ที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ
พ.ศ. 2546 จึงไดจัดใหมกี ารลงนามโดยผูแทนหนวยงานตางๆ คือ ผูวาราชการจังหวัด ผูบังคับการตํารวจภูธร
จังหวัด ผูบังคับการกองตรวจคนเขาเมือง 3 สํานักงานตรวจคนเขาเมือง ผูอํานวยการโรงพยาบาลประจํา
จังหวัด อัยการจังหวัด พัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด ผูแทนจากองคกรเอกชน และพยานตามรายนามลง
ลายมือชื่อทายบันทึกขอตกลงนี้
2. กรณีที่ถือวาเด็กและหญิงตกเปนเหยื่อของการคามนุษยและพึงไดรับการชวยเหลือ
2.1 เด็กหรือหญิงที่ถูกบุคคล กลุมคน หรือองคกร เปนธุระจัดหา ซื้อ ขาย จําหนาย พามา
จากหรือสงไปยังที่ใด รับ หนวงเหนีย่ ว หรือกักขัง ซอนเรน ซึ่งเด็กหรือหญิง โดยใชอุบายลอลวง ขูเข็ญ
ประทุษราย ใชอํานาจครอบงําผิดคลองธรรม หรือใชวิธีขมขืนใจดวยประการอื่นใด ทั้งนี้ไมวาจะกระทํา
ภายในหรือนอกราชอาณาจักรและการกระทําดังกลาวทําใหเด็กหรือหญิงนั้นตกอยูใ นสภาวะจํายอม กระทําการ
หรือยอมรับการกระทําใดๆ อันมิชอบดวยกฎหมาย เชน การคาบริการทางเพศ การขมขูบังคับจิตใจ การใช
แรงงานโดยกดขี่ทารุณ หรือโดยเอาเปรียบในทางแรงงานประการอื่น อาทิ การเอาเปรียบคาจางแรงงาน หรือ
บังคับขูเข็ญใหเปนขอทาน หรือการกระทําอื่นใดที่ไรคณ
ุ ธรรม
2.2 มีพฤติการณตามที่กําหนดไวใน 2.1 กระทําตอเด็กทั้งหญิงและชายหรือหญิง ไมวาเด็ก
หรือหญิงนั้นจะยินยอมหรือมีสวนรูเห็นตอการกระทําในเบื้องตนหรือไมก็ตาม ใหถือวาเด็กหรือหญิงนั้นตก
เปนเหยื่อของการคามนุษย

3. เด็กหรือหญิงที่ตกเปนเหยื่อของการคามนุษย 2 แบงออกเปน 4 กลุม คือ
3.1 เด็กและหญิงไทยที่ตกเปนเหยื่อของการคามนุษย
3.2 เด็กและหญิงตางดาวที่เขาประเทศไทยหรืออยูในราชอาณาจักร โดยไมถูกตองตาม
กฎหมาย และตกเปนเหยื่อของการคามนุษย
3.3 เด็กและหญิงตางดาวที่เขาประเทศไทยถูกตองตามกฎหมาย แตภายหลังตกเปนเหยื่อ
ของการคามนุษย
3.4 เด็กและหญิงที่มิไดมีสัญชาติไทย แตอาศัยอยูในประเทศไทยและตกเปนเหยื่อของ
การคามนุษย
การวินจิ ฉัยวาเด็กและหญิงนัน้ ตกเปนเหยื่อของการคามนุษยหรือไมใหเปนไปตามประมวล
กฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญา โดยผูมีอาํ นาจวินิจฉัยตองรับฟงพยานหลักฐานและเหตุผลจากหนวยงานที่พบ
หรือดูแลเด็กและหญิงนั้นอยู 3
4. การปฏิบตั ิการใหความคุมครองกอนการชวยเหลือเด็กและหญิง
4.1 การสรางกลไกการใหความคุมครองเด็กและหญิง
4.1.1 การจัดตัง้ ศูนยปฏิบัติการระดับจังหวัด
ใหจังหวัดจัดตัง้ ศูนยปฏิบัติการระดับจังหวัด โดยมีผูวา ราชการจังหวัดหรือรอง
ผูวาราชการจังหวัด ที่ไดรับมอบหมาย เปนประธาน คณะกรรมการศูนยปฏิบัติการ ประกอบดวย ผูบังคับการ
ตํารวจภูธรจังหวัด นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด อัยการจังหวัด ปลัดจังหวัด จัดหางานจังหวัด สวัสดิการ
และคุมครองแรงงานจังหวัด ผูแทนสํานักงานตรวจคนเขาเมือง พัฒนาการจังหวัด เกษตรจังหวัด
ผูอํานวยการศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัด ผูปกครองสถานสงเคราะห (ถามี) องคกรเอกชน หนวยงาน
และบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวของ และใหพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด เปนเลขานุการศูนยปฏิบัติการ
4.1.2 ใหศูนยปฏิบัตกิ ารระดับจังหวัด มีหนาที่
1) ประสานงานระหวางหนวยงานภาครัฐและองคกรเอกชนที่เปนเครือขายใน
การรับแจงเหตุ ชวยเหลือคุมครอง บําบัดฟนฟู และสงตัวเด็กและหญิงกลับคืนสูภูมลิ ําเนา
2) ดําเนินการกับผูกระทําความผิดเกี่ยวกับการคามนุษย
2

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 สรุปขอสงสัยจากการประชุมชี้แจง บันทึก ขอตกลง

3) จัดระบบการเก็บขอมูล ประมวลขอมูล และวิเคราะหขอมูล และจัดทํา
รายงาน การดําเนินการคุมครอง ชวยเหลือ บําบัดฟนฟู และการคืนสูสังคม รวมทั้งการดําเนินคดีกับผูกระทํา
ความผิดเปนรายกรณี
4) ประสานงานระหวางหนวยงานภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาศักยภาพของ
บุคคลใหมีความรู ความตระหนักและทักษะในการปฏิบัติงานในทุกดาน อาทิ ดานการคุมครอง ปราบปราม
และแกไขปญหาการคาเด็กและหญิง
5) ติดตามประเมินผลการดําเนินงานเสนอตอคณะกรรมการเกี่ยวกับการคาเด็ก
และหญิงในระดับชาติ
6) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานในระดับตางๆ
7) มีหนาที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการศูนยปฏิบัติการเห็นสมควร
4.1.3 ใหสํานักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด เปนหนวยงานประสานงานใน
การรับแจงเหตุ และใหประชาสัมพันธหนวยงานใหเปนที่รูจักอยางทัว่ ถึงและตอเนื่อง
4.2 กระบวนการชวยเหลือเด็กและหญิง
4.2.1 ใหศูนยปฏิบัตกิ ารระดับจังหวัดจัดตั้งชุดปฏิบัติการชวยเหลือในรูปแบบ สหวิชาชีพ
ประกอบดวย ตํารวจ เจาหนาที่ฝายปกครอง นักสังคมสงเคราะห (ภาครัฐและองคกรเอกชน) นักจิตวิทยา
แพทย ลาม และบุคคลที่เกีย่ วของและเหมาะสม (ภาครัฐและองคกรเอกชน) เพื่อชวยเหลือเด็กและหญิงตาม
บันทึกขอตกลง เรื่อง แนวทางปฏิบัติรวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของในการดําเนินการกรณีการคา
เด็กและหญิง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 และบันทึกขอตกลงระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของในการดําเนินการกรณี
เด็กและหญิงซึง่ ตกเปนเหยื่อของการคามนุษยในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ
จังหวัดใดเห็นสมควรจัดตั้งชุดปฏิบัติการชวยเหลือในรูปแบบสหวิชาชีพในระดับอําเภอ
ที่มีความพรอมใหจดั ตั้งไดตามความจําเปน
กรณีจังหวัดใดที่มีศูนยปฏิบตั ิการที่ทํางานคลายคลึงกันกับขอ 4.1.1 และ 4.1.2 ใหเพิม่
ภารกิจในการใหความชวยเหลือเด็กและหญิงที่ตกเปนเหยื่อของการคามนุษยดวย
4.2.2 ในกรณีที่มีการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคามนุษยคาบเกี่ยวในหลายจังหวัด
และมีความจําเปนตองดําเนินการประสานงานกันในหลายจังหวัด ใหศูนยปฏิบัติการระดับจังหวัดประสานงานกับ
ศูนยพิทกั ษเด็กและสตรี กองบัญชาการตํารวจภูธร ภาค 5 หรือภาค 6 หรือภาคอื่นๆ หรือศูนยพทิ ักษเด็กและ
สตรี (พดส.) สํานักงานตํารวจแหงชาติหรือหนวยงานอืน่ ที่เกีย่ วของ แลวแตกรณี
กรณีมีความจําเปนเรงดวน และมีเหตุอันควรเชื่อวาเด็กและหญิงจะไดรบั อันตรายหรือ
ถูกเคลื่อนยายใหเจาหนาที่ชดุ ปฏิบัติการในพื้นที่เกิดเหตุดําเนินการชวยเหลือโดยทันที และใหแจงศูนย
ปฏิบัติการจังหวัดทราบโดยเร็ว

4.2.3 กอนดําเนินการเพื่อชวยเหลือเด็กและหญิงออกจากสถานการคาประเวณี หรือ
สถานบริการ หรือสถานที่อื่นใด ควรมีการตรวจสอบขอเท็จจริง และหากมีเหตุอนั ควรเชื่อวามีเด็กและหญิงที่
ตกเปนเหยื่อของการคามนุษยใหชดุ ปฏิบัตกิ ารชวยเหลืออยางเรงดวน
4.2.4 ในกระบวนการชวยเหลือเด็กและหญิงผูตกเปนเหยื่อหามบันทึกภาพ แพรภาพ
พิมพรูป หรือบันทึกเสียง เผยแพรเสียงของบุคคลซึ่งเปนผูเสียหายหรือผูซึ่งเปนพยาน หรือหามโฆษณาหรือ
เผยแพรขอความ ภาพหรือเสียงไมวาโดยสื่อสารสนเทศใด ซึ่งปรากฏในทางสอบสวนของพนักงานสอบสวน
ที่ทําใหบุคคลอื่นรูจักชื่อตัว ชื่อสกุลของผูเสียหายหรือบุคคลในครอบครัวผูเสียหาย หรือโฆษณาหรือเผยแพร
ขอความ ภาพหรือเสียงไมวา โดยสื่อสารสนเทศประเภทใด เปดเผยประวัติ สถานที่อยู สถานที่ทํางาน หรือ
สถานศึกษาของบุคคลซึ่งเปนพยานและผูเสียหายนั้น
เวนแตเปนการกระทําที่จาํ เปนเพื่อประโยชนในการ
คุมครองและชวยเหลือผูเสียหายและพยาน
4.2.5 การดําเนินการขององคกรที่มิใชองคกรเอกชนไทยใหปฏิบัติดังนี้
ก) กรณีองคกรนานาชาติใหประสานงานกับศูนยปฏิบัติการตามขอ 4.1
ข) กรณีองคกรเอกชนตางประเทศ ที่ไดรับการอนุญาตใหทาํ งานในประเทศไทย
ตามกฎหมาย ใหประสานนโยบายและกิจกรรมกับศูนยปฏิบัติการ และปฏิบัติตามบันทึกขอตกลงฉบับนี้
4.2.6 ในกรณีเขาไปปฏิบัติการชวยเหลือใหเจาหนาที่ตํารวจเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน
ตามกฎหมายใหมากที่สุด
5. แนวทางปฏิบัติกรณีเด็กและหญิงไทยที่ตกเปนเหยื่อของการคามนุษย
กรณีที่เด็กและหญิงไทยตกเปนเหยื่อของการคามนุษยภายในประเทศหรือที่ถูกแสวงประโยชน
โดยสงออกไปนอกประเทศ ใหนําประมวลกฎหมายอาญา พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการ
คาประเวณี พ.ศ. 2539 พระราชบัญญัติมาตรการในการปองกันและปราบปรามการคาหญิงและเด็ก พ.ศ. 2540
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของมาพิจารณา
ดําเนินการโดยยึดแนวทางปฏิบัติดังตอไปนี้
5.1 ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อวาเด็กหรือหญิงตกเปนเหยื่อของการคามนุษย เมื่อเจาหนาที่
ตํารวจชวยเหลือเด็กหรือหญิงออกมาจากสถานการคาประเวณี หรือสถานบริการหรือสถานที่อื่นใด ใหรีบ
สอบปากคําเด็กหรือหญิงนัน้ ไวเปนพยานและประสานพนักงานอัยการเพื่อยื่นคํารองตอศาลใหมีการสืบพยาน
ไวกอนตามมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัตมิ าตรการในการปองกันและปราบปรามการคาเด็กและหญิง พ.ศ. 2540
โดยทันที แมการสอบสวนจะยังทําไมแลวเสร็จก็ตาม4
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ใชเฉพาะกรณีหญิงตกเปนเหยื่อของการคามนุษย สวนกรณีเด็กตกเปนเหยื่อของการคามนุษยตองใชบังคับตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2542

ในการสอบปากคําดังกลาวตามวรรคหนึ่ง หญิงที่ตกเปนเหยื่อของการคามนุษยอาจรองขอให
เจาหนาทีต่ ํารวจติดตอหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อสงตัวแทนหรือเจาหนาที่เขารวมรับฟงการสอบปากคําดวยก็ได
5.2 ใหเจาหนาที่ตาํ รวจดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดในการคาเด็กและหญิงซึ่งเปนผูที่เปน
ธุระจัดหา ลอไป พาไป ซื้อ ขาย จําหนาย พามาจากหรือสงไปยังทีใ่ ด รับ หนวงเหนีย่ ว หรือกักขัง ซอนเรน
ใชอุบายลอลวง ขูเข็ญ ประทุษราย ใชอํานาจครอบงําผิดคลองธรรม หรือผูที่ใชวิธขี มขืนใจดวยประการอื่นใด
ซึ่งเด็กหรือหญิง ผูประกอบการ ผูดูแลหรือจัดการกิจการ ผูควบคุม หรือผูจัดใหเด็กหรือหญิงกระทําการหรือ
ยอมรับการกระทําใด เพื่อสนองความใครของผูอื่น เพื่อการอนาจารหรือเพื่อแสวงหาประโยชนอันมิควรได
โดยชอบสําหรับตนเองหรือผูอื่น และผูที่เปนลูกคาใชบริการทางเพศกับเด็กอายุไมเกิน 18 ป ในสถานการ
คาประเวณี อันเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
คาประเวณี กฎหมายวาดวยสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน กฎหมายวาดวยมาตรการในการปองกันและปราบปราม
การคาหญิงและเด็ก หรือกฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
หลักเกณฑการนับอายุเด็กเพื่อดําเนินคดีกบั บุคคลตามวรรคหนึ่ง
ใหถืออายุเด็กในขณะที่
ความผิดเกิดครั้งแรก และหากความผิดเกิดเมื่อเด็กอายุไมเกิน 18 ป แตพบการกระทําความผิดเมือ่ เด็กอายุเกิน
18 ป ใหดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดในฐานะเปนผูกระทําความผิดแกเด็กอายุไมเกิน 18 ป
5.3 ในกรณีที่ตองดําเนินการตามมาตรา 10 และมาตรา 11 แหงพระราชบัญญัติมาตรการ
ในการปองกันและปราบปรามการคาหญิงและเด็ก พ.ศ. 2540 หลังจากสอบปากคําภายใน 24 ชั่วโมง ใหรีบ
นําเด็กและหญิงสงสถานแรกรับหรือสถานสงเคราะหของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการหรือสถานสงเคราะห
ของเอกชนที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยรับรองและศูนยปฏิบัติการจังหวัดเห็นชอบ
เพื่อใหความชวยเหลือดูแลและใหสถานแรกรับหรือสถานสงเคราะห แลวแตกรณี จัดใหมีการตรวจรางกาย
เด็กและหญิงนั้นทุกกรณี 5
ในกรณีที่การสอบปากคําไมแลวเสร็จภายใน 24 ชัว่ โมง ก็ใหสงตัวเด็กและหญิงเขาอยูใน
ความดูแลของสถานแรกรับหรือสถานสงเคราะหของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการหรือสถานสงเคราะหของ
เอกชนที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยรับรองและศูนยปฏิบัตกิ ารจังหวัดเห็นชอบ
หากจังหวัดใดไมมีสถานแรกรับหรือสถานสงเคราะหดงั กลาว ใหจัดหาสถานที่ที่เหมาะสม
และปลอดภัย โดยความเห็นชอบของศูนยปฏิบัติการจังหวัด
กรณีเปนหญิงอายุเกิน 18 ป หลังสอบปากคําแลว หากหญิงนั้นสมัครใจขออยูฝกอาชีพกับ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยก็ใหเปนไปตามนั้น ในกรณีสอบปากคํายังไมแลวเสร็จ
และมีความจําเปนตองดําเนินการตามมาตรา 10 และมาตรา 11 แหงพระราชบัญญัติมาตรการในการปองกัน
และปราบปรามการคาหญิงและเด็ก พ.ศ. 2540 ใหสงหญิงนั้นไปอยูใ นความดูแลของสถานแรกรับหรือสถาน
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ในกรณีเด็กใหเปนไปตามหลักการของกฎหมายคุมครองเด็ก

สงเคราะหของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ หรือสถานสงเคราะหของเอกชนที่กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมัน่ คงของมนุษยรบั รอง
5.4 ในกรณีที่เด็กหรือหญิงไมมีหลักฐานบัตรประจําตัวประชาชนหรือมีบัตรประจําตัว
ประชาชนแตรปู ถายในบัตรประจําตัวประชาชนนั้นไมเหมือนผูใชบัตรประจําตัวประชาชน หรือมีเหตุอันควร
สงสัยวามิใชบตั รประจําตัวประชาชนของเด็กหรือหญิงนัน้ หรือมีการปลอมแปลง แกไข เปลี่ยนแปลงบัตร
ประจําตัวประชาชนนั้น หรือมีหลักฐานทีท่ างราชการออกใหใชแทนบัตรประจําตัวประชาชนเปนการชั่วคราว
ใหเจาหนาทีก่ ระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยดําเนินการตรวจสอบหลักฐานทางทะเบียน
ราษฎรและอายุกับสํานักงานทะเบียนราษฎร และประสานแจงผลการตรวจสอบใหพนักงานสอบสวนทราบ
5.5 ในกรณีที่เด็กหรือหญิงอางวาอายุเกิน 18 ป และไมมบี ัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตร
แสดงตัวอืน่ และมีเหตุอันควรสงสัยวาเด็กและหญิงนัน้ อายุไมเกิน 18 ป ใหพนักงานสอบสวนหรือเจาหนาที่
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย จัดใหมกี ารตรวจรางกายเด็กหรือหญิงนั้นทางการแพทย
โดยการตรวจฟนหรือตรวจรางกายดวยวิธอี ื่นใด เพื่อวินจิ ฉัยวาเด็กหรือหญิงนั้นอายุเกินสิบแปดป หรือไม ใน
กรณีที่เจาหนาที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษยเปนผูจัดใหมีการตรวจใหประสานแจงผล
การตรวจใหพนักงานสอบสวนทราบโดยเร็ว
5.6 ใหเจาหนาทีก่ ระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย สอบถามขอเท็จจริง
เบื้องตนโดยละเอียดจากเด็กหรือหญิงที่ตกเปนผูเสียหาย
และดําเนินการรวบรวมขอมูลทั้งหมดเก็บไวเปน
หลักฐานอยางเปนระบบ และประสานสงขอมูลนั้นใหพนักงานสอบสวนเพื่อประกอบการสอบสวนดําเนินคดี
กับผูกระทําความผิดตอไป
5.7 การสอบปากคําเบื้องตน 6 การสืบสวนสอบสวนและการสืบพยานในศาล ใหพนักงาน
สอบสวนประสานงานแจง สํานักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด หรือองคกรเอกชน ใหจดั หาหรือ
ประสานงานใหมีเจาหนาที่ทมี่ ีประสบการณการทํางานดานเด็กและหญิง ซึ่งไดแก นักสังคมสงเคราะห
นักจิตวิทยา และจิตแพทย แลวแตกรณี เขารวมฟงการสอบปากคําเบื้องตน การสอบสวนและการสืบพยาน
ในศาลดวย
5.8 ในระหวางที่เด็กและหญิงอยูในความดูแลของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ใหจัด
สถานที่ดูแลอยางปลอดภัยและเหมาะสม โดยใหความชวยเหลือในเรื่องอาหาร เครื่องนุงหม และบําบัดฟนฟู
สภาพรางกาย จิตใจ ตลอดจนการดําเนินการตามกระบวนการทางสังคมสงเคราะห กอนสงกลับภูมิลําเนา
กรณีเด็กและหญิงอยูในความดูแลขององคกรเอกชน ใหองคกรเอกชนปฏิบัติตามความใน
วรรคหนึ่ง
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การสอบปากคําเบื้องตน หมายความวา การซักถามเพื่อใหทราบวาเด็กและหญิงนั้นเปนผูเสียหาย หรือตกเปนเครื่องมือ/
วัตถุ ของการกระทําความผิดตามกฎหมายที่ระบุไวในบันทึกขอตกลงขอ 1 (5) หรือไม

5.9 มิใหถือวาสถานที่ที่ใชดแู ลเด็กและหญิงของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ หรือสถาน
สงเคราะหของเอกชนที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยรับรอง
และศูนยปฏิบัติการ
จังหวัดเห็นชอบ เปนสถานที่คุมขังบุคคลตามอํานาจของพนักงานสอบสวน หรืออํานาจศาล
5.10 ในกรณีที่เด็กและหญิงไทยตกเปนเหยื่อของการคามนุษยหรือถูกแสวงประโยชนโดย
สงออกไปภายนอกประเทศ เมื่อสถานทูต สถานกงสุลของประเทศไทยที่ประจําในประเทศนั้นๆ ไดชวยเหลือ
สงตัวกลับประเทศไทย ใหกระทรวงการตางประเทศประสานงานกับสํานักงานตรวจคนเขาเมือง กองปราบปราม
สํานักงานตํารวจแหงชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย หรือหนวยงานอืน่ ที่เกีย่ วของ
เพื่อแจงเรื่องการสงตัวกลับ พรอมทั้งขอมูลเกี่ยวกับการคาเด็กและหญิงนั้นใหหนวยงานดังกลาวทราบ ซึ่งเมื่อ
สํานักงานตรวจคนเขาเมือง กองปราบปรามไดรับแจงแลวใหสํานักงานตรวจคนเขาเมือง กองปราบปราม
สํานักงานตํารวจแหงชาติดําเนินการตาม 5.2-5.9
5.11 การปฏิบัติของเจาหนาที่ของหนวยงานภาคเอกชนที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษยรับรองในการใหที่พักพิง อาหาร และการเดินทางแกพยาน หรือเด็กและหญิงที่เปนเหยื่อ
ของการคามนุษยตามบันทึกขอตกลงระหวางหนวยงานทีเ่ กี่ยวของในการดําเนินการกรณีเด็กและหญิงซึ่งตก
เปนเหยื่อของการคามนุษยในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ เปนการปฏิบัติตามหนาที่ในบันทึกขอตกลงนี้
6. แนวทางปฏิบัติกรณีเด็กหรือหญิงตางดาวที่เขาประเทศไทยไมถูกตองตามกฎหมายและตกเปนเหยื่อของ
การคามนุษย และกรณีเด็กหรือหญิงตางดาวที่เขาประเทศไทยถูกตองตามกฎหมายและภายหลังตกเปนเหยื่อ
ของการคามนุษย
ใหนําประมวลกฎหมายอาญาพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ.2522 พระราชบัญญัติปองกัน
และปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ. 2539 พระราชบัญญัติมาตรการในการปองกันและปราบปรามการคาหญิง
และเด็ก พ.ศ.2540 พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
มาพิจารณาดําเนินการ โดยยึดแนวทางปฏิบัติดังตอไปนี้
6.1 ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อวาเด็กและหญิงนั้นตกเปนเหยื่อของการคามนุษย เมื่อ
เจาหนาทีต่ ํารวจชวยเหลือเด็กหรือหญิงตางดาวออกมาจากสถานการคาประเวณีหรือสถานบริการหรือสถานที่
อื่นใดใหรีบสอบปากคําเด็กหรือหญิงนั้นไวเปนพยาน และประสานพนักงานอัยการเพื่อยื่นคํารองตอศาลใหมี
การสืบพยานไวกอน ตามมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติมาตรการในการปองกันและปราบปรามการคาหญิง
และเด็ก พ.ศ. 2540 โดยทันที แมการสอบสวนจะยังทําไมแลวเสร็จก็ตาม 7
ในการสอบปากคําดังกลาวตามวรรคหนึ่ง หญิงที่ตกเปนเหยื่อของการคามนุษยอาจรองขอให
เจาหนาทีต่ ํารวจติดตอหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อสงตัวแทนหรือเจาหนาที่เขารวมรับฟงการสอบปากคําดวยก็ได
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ใชเฉพาะกรณีหญิงตกเปนเหยื่อของการคามนุษย สวนกรณีเด็กตกเปนเหยื่อของการคามนุษยตองใชบังคับตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2542

6.2 ใหเจาหนาที่ตาํ รวจดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดในการคาเด็กและหญิง ซึ่งเปนผูที่เปน
ธุระจัดหา ลอไป พาไป ซือ้ ขาย จําหนาย พามาจากหรือสงไปยังที่ใด รับ หนวงเหนี่ยวหรือกักขัง ซอนเรน
ใหเขาพักอาศัยใชอุบายลอลวง ขูเข็ญ ประทุษราย ใชอํานาจครอบงําผิดคลองธรรม หรือผูที่ใชวิธีขมขืนใจ
ดวยประการอืน่ ใด ซึ่งเด็กหรือหญิง ผูประกอบการ ผูดูแลหรือจัดการกิจการ ผูควบคุม หรือผูจัดใหเด็กหรือ
หญิงกระทําการหรือยอมรับการกระทําใดเพื่อสนองความใครของผูอื่น
เพื่อการอนาจารหรือเพื่อแสวงหา
ประโยชนอันมิควรไดโดยชอบสําหรับตนเองหรือผูอื่น และผูที่เปนลูกคาใชบริการทางเพศกับเด็กอายุไมเกิน
18 ป ในสถานการคาประเวณี อันเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา กฎหมายวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการคาประเวณี กฎหมายวาดวยสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน กฎหมายวาดวยมาตรการในการปองกัน
และปราบปรามการคาหญิงและเด็ก หรือกฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
หลักเกณฑการนับอายุเด็กเพื่อดําเนินคดีกบั ผูกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ใหถืออายุเด็กใน
ขณะที่ความผิดเกิดครั้งแรก และหากความผิดเกิดเมื่อเด็กอายุไมเกิน 18 ป แตพบการกระทําความผิดเมื่อเด็ก
อายุเกิน 18 ป ใหดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดในฐานะเปนผูกระทําความผิดแกเด็กอายุไมเกิน 18 ป
กรณีที่เกีย่ วของกับกฎหมายแรงงาน ใหพนักงานเจาหนาที่ที่เกี่ยวของเขารวมดําเนินการตาม
กฎหมายแรงงานดวย รวมทัง้ ปฏิบัติตอเด็กและหญิงตางดาวนั้นในฐานะที่ตกเปนเหยื่อของการคามนุษยตาม
การวินจิ ฉัยของพนักงานเจาหนาที่ผูมีอํานาจ
6.3 หลังสอบปากคําเด็กหรือหญิงตางดาวที่ตกเปนผูเสียหายใหพนักงานสอบสวนเสนอตอ
พนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมาย8 ดําเนินการผอนผันตามมาตรา 54 แหงพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522
และดําเนินการใหความชวยเหลือตามมาตรา 11 แหงพระราชบัญญัติมาตรการในการปองกันและปราบปราม
การคาหญิงและเด็ก พ.ศ. 2540 แลวใหพนักงานเจาหนาที่ดังกลาวสงตัวเด็กหรือหญิงตางดาวนัน้ ไปอยูใ น
ความดูแลของสถานแรกรับหรือสถานสงเคราะหของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ หรือสถานสงเคราะห
ของเอกชนที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยและศูนยปฏิบัติการจังหวัดเห็นชอบและให
สถานแรกรับหรือสถานสงเคราะห แลวแตกรณี จัดใหมีการตรวจรางกายเด็กและหญิงทุกกรณี 9
ในกรณีที่การสอบปากคําไมแลวเสร็จภายใน 24 ชัว่ โมง ก็ใหสงตัวเด็กและหญิงเขาอยูใน
ความดูแลของสถานแรกรับหรือสถานสงเคราะหของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการหรือสถานสงเคราะหของ
เอกชนที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยรับรองและศูนยปฏิบัตกิ ารจังหวัดเห็นชอบ
หากจังหวัดใดไมมีสถานแรกรับหรือสถานสงเคราะหดงั กลาว ใหจัดหาสถานที่ที่เหมาะสม
และปลอดภัย โดยความเห็นชอบของศูนยปฏิบัติการจังหวัด
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หมายถึงพนักงานเจาหนาที่ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 11 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2541 สําหรับอํานาจหนาที่ของ
พนักงานเจาหนาที่ตามประกาศกระทรวงฉบับนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง เพื่อใหครอบคลุมเด็กและหญิงสัญชาติ
อื่นที่ตกเปนเหยื่อของการคามนุษย
9
ในกรณีเด็กใหเปนไปตามหลักการของกฎหมายคุมครองเด็ก

6.4 ในกรณีที่ไมมหี ลักฐานแสดงตัว หรือมีเหตุอันควรสงสัยในความถูกตองแทจริงของ
เอกสารแสดงตัว
ใหเจาหนาทีก่ ระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยและหรือหนวยงานที่
เกี่ยวของดําเนินการตรวจสอบกับสถานทูต หรือสถานกงสุลที่บุคคลนั้นอางวาเปนพลเมืองของประเทศนั้น
แลวแจงผลการตรวจสอบใหพนักงานสอบสวนทราบ
การตรวจสอบตามวรรคหนึ่งใน 9 จังหวัดภาคเหนือใหตรวจสอบกับสถานกงสุล ณ จังหวัด
เชียงใหมไดดว ย
6.5 ในกรณีที่เด็กหรือหญิงตางดาวนัน้ อางวาอายุเกิน 18 ป แตไมมีหลักฐานแสดงตัว หรือ
มีหลักฐานแสดงตัวแตมีเหตุอันควรสงสัยวามีการปลอมแปลงแกไขหลักฐานแสดงตัวนั้น หรือมิใชหลักฐาน
แสดงตัวที่ออกใหกับบุคคลนั้น และมีเหตุอันควรสงสัยวาเด็กหรือหญิงนั้นอายุไมเกิน 18 ป ใหพนักงาน
สอบสวนหรือเจาหนาทีก่ ระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจัดใหมีการตรวจรางกายเด็กหรือ
หญิงนั้นทางการแพทยโดยการตรวจฟนหรือตรวจรางกายดวยวิธีอื่นใด เพื่อวินิจฉัยวาเด็กหรือหญิงขามชาติ
นั้นอายุเกิน 18 ป หรือต่ํากวา ในกรณีที่เจาหนาทีก่ ระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเปน
ผูจัดใหมกี ารตรวจ ใหประสานแจงผลการตรวจใหพนักงานสอบสวนทราบโดยเร็ว
6.6 ใหเจาหนาทีก่ ระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยสอบถามขอเท็จจริง
เบื้องตนโดยละเอียดจากเด็กหรือหญิงตางดาวที่ตกเปนผูเ สียหาย และดําเนินการรวบรวมขอมูลทั้งหมดไวเปน
หลักฐานอยางเปนระบบ และประสานงานสงขอมูลนั้นใหพนักงานสอบสวน เพื่อประกอบการสอบสวน
ดําเนินคดีกับผูก ระทําความผิดตอไป
สําหรับกระบวนการบําบัดฟนฟูขั้นตน
รวมทั้งการสอบหาสาเหตุการมาคาประเวณีใน
ประเทศไทยหรือมาประกอบอาชีพอื่น เจาหนาทีก่ ระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยตอง
ซักถามและรวบรวมขอเท็จจริงเพื่อใหทราบสภาวะทางดานจิตใจและสังคมของเด็กและหญิง
และสงให
หนวยงานของประเทศตนทางดําเนินการชวยเหลือหลังจากสงกลับไป
6.7 การสอบปากคําเบื้องตน 10 การสืบสวนสอบสวน และการสืบพยานในศาล ให
พนักงานสอบสวนประสานแจงสํานักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดหรือองคกรเอกชน หรือสถานทูต
ใหจดั หาหรือประสานใหมเี จาหนาที่ที่มีประสบการณการทํางานดานเด็กและหญิง ซึ่งไดแก นักสังคม
สงเคราะห นักจิตวิทยา จิตแพทย และลาม แลวแตกรณี เขารวมฟงการสอบปากคําเบื้องตน การสอบสวน
และการสืบพยานในศาลดวย
6.8 การสอบปากคําเบื้องตน การสืบสวนสอบสวน และการสืบพยานในศาลจะตองรีบ
ดําเนินการใหเสร็จโดยเร็ว และสงเด็กหรือหญิงตางดาวนั้นกลับประเทศตนทางทันที หากมีความจําเปนตอง
กักตัวเด็กหรือหญิงไวระยะหนึ่ง เพื่อประโยชนในการติดตามผูกระทําความผิดมาลงโทษก็สามารถทําได แต
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การสอบปากคําเบื้องตน หมายความวา การซักถามเพื่อใหทราบวาเด็กและหญิงนั้นเปนผูเสียหาย หรือ ตกเปนเครื่องมือ/
วัตถุ ของการกระทําความผิดตามกฎหมายที่ระบุไวในบันทึกขอตกลงขอ 1 (5) หรือไม

ตองรีบดําเนินการโดยไมชกั ชา โดยใหเด็กหรือหญิงตางดาวนัน้ อยูใ นความดูแลของสถานแรกรับหรือสถาน
สงเคราะหของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการหรือสถานสงเคราะหของเอกชนที่กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมัน่ คงของมนุษยรบั รองและศูนยปฏิบัติการจังหวัดเห็นชอบ
6.9 ในระหวางที่เด็กหรือหญิงตางดาวนัน้ อยูใ นความดูแลของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ใหจดั สถานที่ดูแลอยางปลอดภัยและเหมาะสมกอนสงกลับประเทศ
โดยใหความชวยเหลือในเรื่องอาหาร
เครื่องนุงหม และบําบัดฟน ฟูสภาพรางกาย จิตใจ ตลอดจนการดําเนินการตามกระบวนการทางสังคม
สงเคราะหกอนสงกลับประเทศ และในกรณีเด็กและหญิงตองอยูในความดูแลเปนระยะเวลานาน อาจจัดใหมี
การฝกอาชีพไดตามความเหมาะสม
กรณีเด็กและหญิงอยูในความดูแลขององคกรเอกชน ใหองคกรเอกชนปฏิบัติตามความใน
วรรคหนึ่ง
6.10 มิใหถือวาสถานที่ที่ดูแลเด็กและหญิงของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการหรือสถาน
สงเคราะหของเอกชนที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยรับรองและศูนยปฏิบัติการจังหวัด
เห็นชอบ เปนสถานที่คุมขังบุคคลตามอํานาจของพนักงานสอบสวน หรืออํานาจศาล
การปฏิบัติของเจาหนาที่ของหนวยงานภาคเอกชนที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษยรับรองในการใหที่พักพิง อาหารและการเดินทางแกพยาน หรือเด็กและหญิงทีต่ กเปนเหยื่อ
ของการคามนุษยตามบันทึกขอตกลงระหวางหนวยงานทีเ่ กี่ยวของในการดําเนินการกรณีเด็กและหญิงที่ตกเปน
เหยื่อของการคามนุษยในพืน้ ที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ เปนการปฏิบัติตามหนาที่ในบันทึกขอตกลงนี้
6.11 ในกรณีทไี่ มทราบสัญชาติของเด็กและหญิงตางดาวทีเ่ ขาเมืองโดยไมถูกตองตามกฎหมาย
ใหยึดหลักเกณฑพิจารณาภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยูเปนลําดับแรก หากสถานทูตหรือรัฐบาลประเทศตนทาง
ไมยอมรับ จึงใหใชการพิสูจนสัญชาติแทน
ในกรณีที่พนักงานเจาหนาทีจ่ ะระบุภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยูของเด็กและหญิงตางดาวทีเ่ ขาเมือง
โดยไมถูกตองตามกฎหมาย ใหพนักงานเจาหนาที่ที่เกี่ยวของรวบรวมพยานหลักฐานหรือถามปากคําเด็กหรือ
หญิงพรอมทั้งบันทึกไวเพื่อคนหารายละเอียดสําหรับใชในการพิสูจน
6.12 ใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย
เจาหนาที่ตํารวจทองที่
สํานักงานตรวจคนเขาเมืองหรือดานตรวจคนเขาเมืองชายแดน องคกรเอกชน และกระทรวงการตางประเทศ
ประสานงานกัน
เพื่อทราบขอมูลของเด็กและหญิงตางดาวและรายละเอียดหรือพยานหลักฐานที่จะเปน
ประเด็นนําสืบหาตัวผูกระทําผิดแจงใหกับประเทศตนทางรับไปดําเนินการกับผูกระทําผิดตอไป เพื่อเปนการ
ทําลายขบวนการคาเด็กและหญิงในประเทศตนทางอีกทางหนึ่ง
6.13 ใหสํานักงานตรวจคนเขาเมืองหรือดานตรวจคนเขาเมืองชายแดน กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวงการตางประเทศ และองคกรเอกชน ประสานงานกันในการ
สงกลับเด็กและหญิงตางดาวไปยังประเทศภูมิลําเนาโดยใหประสานสถานทูต
ดานตรวจคนเขาเมือง

หนวยงานภาครัฐ และองคกรเอกชนของประเทศตนทางใหมารับตัวไป และใหการดูแลมิใหกลับเขามา
ประเทศไทยอีก พรอมทั้งใหขอมูลและรายละเอียดที่จะเปนประเด็นนําสืบไปใหดว ย
7. แนวทางปฏิบัติกรณีเด็กและหญิงที่มิไดมีสัญชาติไทยแตอาศัยอยูใ นประเทศไทยและตกเปนเหยื่อของการคา
มนุษย
กรณีเด็กและหญิงซึ่งเปนบุคคล 15 กลุม ที่กระทรวงมหาดไทยไดจัดทําทะเบียนประวัตแิ ละ
บัตรประจําตัวไว 11 ซึ่งตกเปนเหยื่อของการคามนุษย ใหนําประมวลกฎหมายอาญา และพระราชบัญญัติ
ปองกันและปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ. 2539 พระราชบัญญัติมาตรการในการปองกันและปราบปราม
การคาหญิงและเด็ก พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวของมาพิจารณาดําเนินการโดยยึดแนวทางปฏิบัติดังตอไปนี้
7.1 ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อวา เด็กและหญิงนั้นตกเปนเหยื่อของการคามนุษย เมื่อ
เจาหนาทีต่ ํารวจชวยเหลือเด็กหรือหญิงออกมาจากสถานการคาประเวณีหรือสถานบริการหรือสถานที่อื่นใด
ใหรีบสอบปากคําเด็กหรือหญิงนั้นไวเปนพยาน และประสานพนักงานอัยการเพื่อยื่นคํารองตอศาลใหมีการ
สืบพยานไวกอ น ตามมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติมาตรการในการปองกันและปราบปรามการคาหญิงและ
เด็ก พ.ศ. 2540 โดยทันที แมการสอบสวนจะยังทําไมแลวเสร็จก็ตาม 12
ในการสอบปากคําดังกลาวตามวรรคหนึ่ง หญิงที่ตกเปนเหยื่อของการคามนุษยอาจรองขอให
เจาหนาทีต่ ํารวจติดตอหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อสงตัวแทนหรือเจาหนาที่เขารวมรับฟงการสอบปากคําดวยก็ได
7.2 ใหเจาหนาที่ตาํ รวจดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดในการคาเด็กและหญิง ซึ่งเปนผูที่เปน
ธุระจัดหา ลอไป พาไป ซื้อ ขาย จําหนาย พามาจากหรือสงไปยังทีใ่ ด รับ หนวงเหนีย่ ว หรือกักขัง ซอนเรน
ใชอุบายลอลวง ขูเข็ญ ประทุษราย ใชอํานาจครอบงําผิดคลองธรรม หรือผูที่ใชวิธขี มขืนใจดวยประการอื่นใด
ซึ่งเด็กหรือหญิง ผูประกอบการ ผูดูแลหรือจัดการกิจการ ผูควบคุม หรือผูจัดใหเด็กหรือหญิงกระทําการหรือ
ยอมรับการกระทําใด เพื่อสนองความใครของผูอื่น 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

โดยชอบสําหรับตนเองหรือผูอื่น และผูที่เปนลูกคาใชบริการทางเพศกับเด็กอายุไมเกิน 18 ป ในสถานการ
คาประเวณีอันเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
คาประเวณี
กฎหมายวาดวยสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน
กฎหมายวาดวยมาตรการในการปองกันและ
ปราบปรามการคาหญิงและเด็ก หรือกฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
หลักเกณฑการนับอายุเด็กเพื่อดําเนินคดีกบั ผูกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ใหถืออายุเด็กใน
ขณะที่ความผิดเกิดครั้งแรก และหากความผิดเกิดเมื่อเด็กอายุไมเกิน 18 ป แตพบการกระทําความผิดเมื่อเด็ก
อายุเกิน 18 ป ใหดําเนินคดีกบั ผูกระทําความผิดในฐานะเปนผูกระทําความผิดแกเด็กอายุไมเกิน 18 ป
7.3 หลังสอบปากคําแลว ใหเจาหนาที่ตํารวจนําเด็กหรือหญิงที่ตกเปนผูเสียหายนั้นสงสถาน
แรกรับ หรือสถานสงเคราะหของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการหรือสถานสงเคราะหของเอกชนที่กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษยรับรองและศูนยปฏิบัติการจังหวัดเห็นชอบ 13
7.4 ในกรณีที่ไมมบี ัตรประจําตัวบุคคลเฉพาะกลุม (บัตรสี) หรือมีแตสงสัยในความถูกตอง
แทจริงของเอกสารนั้น ใหเจาหนาทีก่ ระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยดําเนินการตรวจสอบ
หลักฐานทางทะเบียนประวัติและบัตรประจําตัวกับกระทรวงมหาดไทยและแจงผลการตรวจสอบใหพนักงาน
สอบสวนทราบ
7.5 ในกรณีที่เด็กหรือหญิงนั้นอางวาอายุเกิน 18 ป แตไมมีหลักฐานแสดงตัวหรือมี
หลักฐานแสดงตัวแตมเี หตุอนั ควรสงสัยวามีการปลอมแปลงแกไขหลักฐานแสดงตัวนั้น หรือมิใชหลักฐาน
แสดงตัวที่ออกใหกับบุคคลนั้น และมีเหตุอันควรสงสัยวาอายุไมเกิน 18 ป ใหพนักงานสอบสวนหรือ
เจาหนาที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจัดใหมีการตรวจรางกายเด็กหรือหญิงนั้น
ทางการแพทยโดยการตรวจฟนหรือตรวจรางกายดวยวิธอี ื่นใดเพื่อใหทราบและยืนยันอายุที่แทจริงของเด็กหรือ
หญิงนั้น
ในกรณีเจาหนาที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเปนผูจัดใหมีการตรวจให
ประสานแจงผลการตรวจใหพนักงานสอบสวนทราบโดยเร็ว
7.6 ใหเจาหนาทีก่ ระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยและ/หรือหนวยงานที่
เกี่ยวของสอบถามขอเท็จจริงเบื้องตนโดยละเอียดจากเด็กหรือหญิงที่ตกเปนผูเสียหาย และดําเนินการรวบรวม
ขอมูลทั้งหมดไวเปนหลักฐานอยางเปนระบบ และประสานสงขอมูลนั้นใหพนักงานสอบสวนเพือ่ ประกอบการ
สอบสวนดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดตอไป
7.7 การสอบปากคําเบื้องตน 14 การสืบสวนสอบสวน และการสืบพยานในศาลใหพนักงาน
สอบสวนประสานแจงสํานักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดหรือองคกรเอกชนใหจัดหาหรือประสาน
ใหมีเจาหนาทีท่ ี่มีประสบการณการทํางานดานเด็กและหญิง ซึ่งไดแก นักสังคมสงเคราะห นักจิตวิทยา
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ในกรณีเด็กใหเปนไปตามหลักการของกฎหมายคุมครองเด็ก
การสอบปากคําเบื้องตน หมายความวา การซักถามเพื่อใหทราบวาเด็กและหญิงนั้นเปนผูเสียหาย หรือตกเปนเครื่องมือ/
วัตถุของการกระทําความผิดตามกฎหมายที่ระบุไวในบันทึกขอตกลงขอ 1 (5) หรือไม
14

จิตแพทย และลาม แลวแตกรณี เขารวมฟงการสอบปากคําเบื้องตน การสอบสวนและการสืบพยานในศาล
ดวย
7.8 การสอบปากคําเบื้องตน
การสืบสวนสอบสวนและการสืบพยานในศาลจะตองรีบ
ดําเนินการใหเสร็จโดยเร็ว และใหเจาหนาที่ตํารวจ เจาหนาที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย
และเจาหนาที่องคกรเอกชน
ประสานงานกันในการสงเด็กหรือหญิงนั้นกลับไปยังเขตพํานักที่
กําหนดให
7.9 ในระหวางที่เด็กหรือหญิงนัน้ อยูในความดูแลของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ใหจัด
สถานที่ดูแลอยางปลอดภัยและเหมาะสม โดยใหความชวยเหลือในเรื่องอาหาร เครื่องนุงหม และบําบัดฟนฟู
สภาพรางกาย จิตใจ ตลอดจนการดําเนินการตามกระบวนการทางสังคมสงเคราะห กอนสงกลับเขตพํานัก
กรณีเด็กและหญิงอยูในความดูแลขององคกรเอกชน ใหองคกรเอกชนปฏิบัติตามความใน
วรรคหนึ่ง
7.10 กรณีเด็กและหญิงเปนผูเสียหายหรือพยานในคดีเด็กและหญิง หนวยงานที่เกีย่ วของจะ
ชวยเหลือและรวมมือกับหนวยงานที่ดูแลและคุมครองเด็กและหญิงนั้นเพื่อการคุมครองพยาน
8. ในการปฏิบัติงานรวมกันขององคกรเอกชนและหนวยราชการตามขอตกลงนี้ ใหทุกหนวยงานที่รวมปฏิบตั ิ
คํานึงถึงอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย ขอตกลงและคําสั่งตางๆ ของหนวยงานที่เกี่ยวของ
9. ใหหนวยงานภาครัฐขอรับการสนับสนุนเงินงบประมาณจากสํานักงบประมาณเพือ่ เปนคาใชจายในการ
ดําเนินงานตามบันทึกขอตกลงนี้ผา นหนวยงานตนสังกัดแลวแจงสํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย ทราบ เพื่อพิจารณาใหการสนับสนุนตอไป
10. ใหหนวยงานที่เกี่ยวของออกระเบียบหลักเกณฑภายในใหสอดคลองกับบันทึกขอตกลงนี้
บันทึกขอตกลงนี้ทําไว ณ วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2546
ผูวาราชการจังหวัด
ลงนาม สุวัฒน ตันติพัฒน
(นายสุวัฒน ตันติพฒ
ั น)
ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม

ลงนาม

สุกิจจา กรุณานนท
(นายสุกิจจา กรุณานนท)
รองผูวาราชการจังหวัดเชียงราย
รักษาราชการแทนผูวา ราชการจังหวัดเชียงราย

ลงนาม เรืองวรรณ บัวนุช
(นางสาวเรืองวรรณ บัวนุช)
รองผูวาราชการจังหวัดพะเยา
รักษาราชการแทนผูวาราชการจังหวัดพะเยา

ลงนาม

นคร บุญประเสริฐ
(นายนคร บุญประเสริฐ)
รองผูวาราชการจังหวัดแพร
รักษาราชการแทนผูวา ราชการจังหวัดแพร

ลงนาม สุวัฒน โชคสุวัฒนสกุล
(นายสุวัฒน โชควัฒนสกุล)
ผูวาราชการจังหวัดนาน

ลงนาม ธวัช เสถียรนาม
(นายธวัช เสถียรนาม)
ผูวาราชการจังหวัดลําพูน

ลงนาม เฉลิมพล ประทีปะวณิช
(นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช)
ผูวาราชการจังหวัดลําปาง

ลงนาม

พิษณุ สวัสดี
(นายพิษณุ สวัสดี)
รองผูวาราชการจังหวัดแมฮองสอน
รักษาราชการแทนผูวาราชการจังหวัดแมฮอ งสอน

ลงนาม เฉลิมชัย วรวุฒพิ ทุ ธพงศ
(นายเฉลิมชัย วรวุฒพิ ุทธพงศ)
รองผูวาราชการจังหวัดตาก
รักษาราชการแทนผูวาราชการจังหวัดตาก
ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด
ลงนาม พล.ต.ต. เกษม รัตนสุนทร
(เกษม รัตนสุนทร)
ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม
ลงนาม พล.ต.ต. รักชาติ ราชกิจ
(รักชาติ ราชกิจ)
ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดพะเยา
ลงนาม พล.ต.ต. ธีระศักดิ์ ชูกิจคุณ
(ธีระศักดิ์ ชูกิจคุณ)
ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนาน

ลงนาม พล.ต.ต. วุฒิ วิฑิตานนท
(วุฒิ วิฑิตานนท)
ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงราย
ลงนาม พล.ต.ต. นิยม กลัน่ กลิ่นหอม
(นิยม กลั่นกลิ่นหอม)
ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดแพร
ลงนาม พล.ต.ต. วิชัย เชีย่ วเวช
(วิชยั เชี่ยวเวช)
ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดลําพูน

ลงนาม พล.ต.ต. สุวัฒน กรึงไกร
(สุวัฒน กรึงไกร)
ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดลําปาง

ลงนาม พล.ต.ต. ทองอินทร หาญผจญศึก
(ทองอินทร หาญผจญศึก)
ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดแมฮองสอน

ลงนาม พล.ต.ต. เสวก ปนสินชัย
(เสวก ปน สินชัย)
ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดตาก

ลงนาม พล.ต.ต. ภัทรชัย หิรัญญะเวช
(ภัทรชัย หิรัญญะเวช)
ผูบังคับการกองตรวจคนเขาเมือง 3
สํานักงานตรวจคนเขาเมือง
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
อัยการจังหวัด
ลงนาม

ไพบูลย เธียรธัญญกิจ
(นายไพบูลย เธียรธัญญกิจ)
อัยการจังหวัดเชียงใหม

ลงนาม

ลงนาม

สานิต ธนทวี
(นายสานิต ธนทวี)
อัยการจังหวัดพะเยา

ลงนาม

เจน สันติวาสะ
(นายเจน สันติวาสะ)
อัยการจังหวัดแพร

ลงนาม

อภิชาติ เชื้อชอบธรรม
(นายอภิชาติ เชื้อชอบธรรม)
อัยการจังหวัดลําพูน

ลงนาม

มานัส รัตนนาคะ
(นายมานัส รัตนนาคะ)
อัยการพิเศษประจํากรม สํานักงานอัยการเขต 5
รักษาราชการแทนในตําแหนงอัยการจังหวัดนาน

ณรงคศักดิ์ ลิม้ วงษทอง
(รอยโท ณรงคศกั ดิ์ ลิ้มวงษทอง)
อัยการพิเศษประจํากรม
รักษาการตําแหนงอัยการจังหวัดเชียงราย

ลงนาม

ลงนาม

พิชญพันธ เศรษฐบุตร
(นายพิชญพันธ เศรษฐบุตร)
อัยการจังหวัดลําปาง

ลงนาม

สกล ปนตะ
(นายสกล ปนตะ)
อัยการจังหวัดแมฮองสอน

อํานวย สามงามนอย
(นายอํานวย สามงามนอย)
อัยการจังหวัดประจํากรม
รักษาราชการแทนอัยการจังหวัดตาก
ลงนาม

นภา เศรษฐกร
(นางนภา เศรษฐกร)
ผูอํานวยการสํานักปองกันและแกไขปญหาการคาหญิงและเด็ก
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย
พัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด
ลงนาม

มงคล ดานวิไลปติกุล
(นายมงคล ดานวิไลปติกุล)
พัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดเชียงใหม

ลงนาม

ลงนาม

ลงนาม

ลงนาม

ลงนาม

ลงนาม

ลงนาม

สัมพันธ สุวรรณทับ
(นายสัมพันธ สุวรรณทับ)
พัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดพะเยา
พิมล แสงสวาง
(นายพิมล แสงสวาง)
พัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดนาน

สุทธิ โพธิพานิช
(นายสุทธิ โพธิพานิช)
พัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดลําปาง

พนพ สัตโยภาส
(นายพนพ สัตโยภาส)
พัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดเชียงราย
อุดม คําอุดม
(นายอุดม คําอุดม)
พัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดแพร
อวยชัย ชูเลาตระกูล
(นายอวยชัย ชูเลาตระกูล)
พัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดลําพูน

เจนกิจ อินทเชื้อ
(นายเจนกิจ อินทเชื้อ)
พัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดแมฮองสอน

ลงนาม

เสรี เหลาพราหมณ
(นายเสรี เหลาพราหมณ)
พัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดตาก

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ลงนาม
สุพจน วุฒิการณ
(ศาสตราจารยนายแพทยสุพจน วุฒิการณ)
คณบดีคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ผูอํานวยการโรงพยาบาลประจําจังหวัด
ลงนาม

ลงนาม

วิชัย ใจแกว
(นายแพทยวิชยั ใจแกว)
นายแพทย 9
รักษาราชการแทนผูอํานวยการ
โรงพยาบาลนครพิงค
พัชรียา ศักดิ์วีระวงค
(นางพัชรียา ศักดิ์วีระวงค)
ปฏิบัติราชการแทนผูอํานวยการ
โรงพยาบาลพะเยา

ลงนาม

สายสุนี ภูมิวชิ ชุเวช
(แพทยหญิงสายสุนี ภูมิวิชชุเวช)
ผูอํานวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห

ลงนาม

สัญญา สมใจ
(นายแพทยสัญญา สมใจ)
นายแพทย 8 ปฏิบัติราชการแทน
ผูอํานวยการโรงพยาบาลแพร

ลงนาม

คณิต ตันติศิริวิทย
(นายแพทยคณิต ตันติศิรวิ ทิ ย)
ผูอํานวยการโรงพยาบาลนาน

ลงนาม

พรพรรณ วรรณฤทธิ์
(แพทยหญิงพรพรรณ วรรณฤทธิ์)
ปฏิบัติราชการแทน
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสมบูรณศักดิ์ญาณไพศาล

ลงนาม

กานดา บรมพิชัยชาติกุล
(นางกานดา บรมพิชัยชาติกุล)
พยาบาลวิชาชีพ 8
ปฏิบัติราชการแทนผูอํานวยการ
โรงพยาบาลศูนยลําปาง

ลงนาม

อดุง ศรีรัตนมัลล
(นายแพทยอดุง ศรีรัตนมัลล)
ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีสังวาลย
จังหวัดแมฮองสอน

ลงนาม

ลงนาม

ลงนาม

นุคุณ ประยูรวงษ
(นายแพทยนุคณ
ุ ประยูรวงษ)
ผูอํานวยการโรงพยาบาลตาก
เบนโรเบิต สวัสดิวัฒน
(นายเบนโรเบิต สวัสดิวัฒน)
หนวยประสานงานเพื่อตอตานการคามนุษย
ภาคเหนือ (TRAFCORD)
ชลดา มนตรีวัต
(นางชลดา มนตรีวัต)
มูลนิธิศูนยชีวิตใหม

ลงนาม

ลงนาม

ชูศักดิ์ วุฒิวโรภาส
(นายชูศักดิ์ วุฒวิ โรภาส)
มูลนิธิศุภนิมิตแหงประเทศไทย

แสงวรรณ มณีวรรณ
(นางสาวแสงวรรณ มณีวรรณ)
มูลนิธิ ไว.เอ็ม.ซี.เอ กรุงเทพฯ (สาขาพะเยา)

ลงนาม

สุดารัตน เสรีวัฒน
(นางสุดารัตน เสรีวัฒน)
มูลนิธิพัฒนาการคุมครองเด็ก

ลงนาม

สุขใจ สุขสถิตย
(นางสาวสุขใจ สุขสถิตย)
มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา

ลงนาม

อนุชน หวัลทรง
(นายอนุชน หวัลทรง)
กลุมอาสาพัฒนาเด็ก

ลงนาม

อัมรินทร เปลงรัศมี
(นายอัมรินทร เปลงรัศมี)
โครงการละครชุมชน

ลงนาม

อนงค ปะนะทัง
(นางสาวอนงค ปะนะทัง)
มูลนิธิศูนยฮอทไลน

ลงนาม

สุดารัตน เสรีวัฒน
(นางสุดารัตน เสรีวัฒน)
ผูแทนมูลนิธิเพื่อยุติการแสวงหาประโยชน
ทางเพศจากเด็ก

ลงนาม

กฤษณา วรรณคํา
(นางสาวกฤษณา วรรณคํา)
มูลนิธิเรือนรมเย็น

ลงนาม

สมภพ จันทราภา
(นายสมภพ จันทราภา)
ศูนยพัฒนาการศึกษาเพื่อลูกหญิงและชุมชน
จังหวัดเชียงราย

ลงนาม

ดุษฎี จันทราภา
ลงนาม
(นางดุษฎี จันทราภา)
โครงการบานพิทักษและคุมครองสิทธิเด็ก
ชนเผาลุมแมนา้ํ โขง
ศูนยพัฒนาและสงเคราะหชาวเขาจังหวัดเชียงราย

นาฏนารี หลวงมอย
(นางสาวนาฏนารี หลวงมอย)
ศูนยเพื่อนองหญิง
อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย

พยาน
ลงนาม

วีระศักดิ์ โควสุรัตน
(นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน)
ผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย

ลงนาม

พยาน

ผาณิต นิตทิ ัณฑประภาศ
(นางผาณิต นิติทัณฑประภาศ)
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย

พยาน

ลงนาม

สายสุรี จุติกุล
(นางสายสุรี จุติกุล)
ประธานคณะอนุกรรมการประสานการแกไข
ปญหาการคาเด็กและหญิง

พยาน

ลงนาม พล.ต.อ. อํานวย เพชรศิริ
(อํานวย เพชรศิริ)
รองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ/ผูอํานวยการ
งานพิทักษเด็ก เยาวชน และสตรี

พยาน

ลงนาม พล.ต.ต. บํารุง เกิดดี
(บํารุง เกิดดี)
รองผูบัญชาการตํารวจภูธร ภาค 5
รักษาราชการแทนผูบ ัญชาการตํารวจภูธร ภาค 5

พยาน

ลงนาม พล.ต.ต. สุรพล สังขกร
(สุรพล สังขกร)
รองผูบัญชาการตํารวจภูธร ภาค 6
รักษาราชการแทนผูบ ัญชาการตํารวจภูธร ภาค 6

พยาน

ลงนาม

วัยวุฒิ หลอตระกูล
(นายวัยวุฒิ หลอตระกูล)
อธิบดีอัยการเขต 5

พยาน

ลงนาม

ปรีดี จุลเจิม
(นายปรีดี จุลเจิม)
อธิบดีอัยการเขต 6

พยาน

ลงนาม

วัลลภ พลอยทับทิม
(นายวัลลภ พลอยทับทิม)
อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

พยาน

ลงนาม

สุรภี วะสีนนท
พยาน
(นางสุรภี วะสีนนท)
ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก
เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ

ลงนาม

สีนอย เกษมสันต ณ อยุธยา
พยาน
(นางสีนอย เกษมสันต ณ อยุธยา)
ผูอํานวยการสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ลงนาม

พยาน

ศักดิ์ดา แสนมี่
(นายศักดิ์ดา แสนมี่)
สมาคมศูนยรวมการศึกษาและ
วัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทย

ลงนาม

วรเชษฐ เขียวจันทร
พยาน
(นายวรเชษฐ เขียวจันทร)
ศูนยขอมูลคนหาย/กลุมศิลปวัฒนธรรมกระจกเงา

ลงนาม

ทัศนีย ศรีมงคล
พยาน
(นางทัศนีย ศรีมงคล)
สมาคมวางแผนครอบครัวแหงประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ลงนาม

นิรันดร ลุเก
(นายนิรันดร ลุเก)
รักษาการแทนเลขาธิการ
ศูนยประสานงานเอกชนพัฒนาชาวไทยภูเขา

ลงนาม

ศิริพร ปญญาเสน
(นางสาวศิรพิ ร ปญญาเสน)
กลุมประสานงานเพื่อพัฒนาสตรีและเยาวชน

พยาน

พยาน

ลงนาม

ศรีสะเกษ สมาน
(นายศรีสะเกษ สมาน)
โครงการพัฒนาชีวิตและสิ่งแวดลอม

พยาน

ลงนาม

สันติพงษ มูลฟอง
(นายสันติพงษ มูลฟอง)
ศูนยพัฒนาเครือขายเด็กและชุมชน

พยาน

องคการระหวางประเทศ
ลงนาม

Inese Zelitis
(Mr.Inese Zelitis)
ผูแทนองคการทุนเพื่อเด็กแหงสหประชาชาติ

พยาน

ลงนาม

Lance Bonneau
พยาน
(Mr.Lance Bonneau)
ผูแทนองคการระหวางประเทศเพื่อการโยกยายถิน่ ฐาน

ลงนาม

ลงนาม

ปนัดดา บุญผลา
(นางปนัดดา บุญผลา)
ผูแทนองคการแรงงานระหวางประเทศ
Jame R. Klein, Ph.d.
(Dr.Jame R.Klein,Ph.d.)
มูลนิธิอาเซีย

พยาน

พยาน

content

ขอตกลงความรวมมือในการใหความรูแกเยาวสตรีเพื่อปองกันการถูกลอลวง
ระหวาง
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย สํานักงานอัยการสูงสุด กระทรวงมหาดไทย
สํานักงานตํารวจแหงชาติ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงแรงงาน และองคการระหวางประเทศเพื่อการโยกยายถิน่ ฐาน (IOM)
……………...............
ภัยทางเพศที่เกิดขึ้นกับเด็กและสตรีในสังคมปจจุบัน พบในหลายรูปแบบทั้งการลวงละเมิด
ทางเพศ โดยการลอลวงใหมีเพศสัมพันธ และการทารุณกรรมทางเพศ เชน การขมขืน การลอลวง บังคับให
คาประเวณี การนําพามาซึ่งเด็กและหญิงเพื่อแสวงประโยชนในกระบวนการคามนุษย รวมทั้งภัยทางเพศจาก
สื่อประเภทตางๆ โดยเฉพาะสื่อทางอินเตอรเน็ต ที่ทําใหเด็กหญิงตองกลายเปนเหยื่อของกระบวนการลอลวง
และแสวงหาประโยชนทางเพศ โดยเฉพาะเด็กวัยรุนที่มคี านิยมวัตถุ และไมรูเทาทันภัยเหลานี้
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ในฐานะที่เปนหนวยงานหลักภาครัฐที่
ทํางานประสานความรวมมือกับหลายกระทรวงและหลายภาคสวนในการปองกันและแกไขปญหาดังกลาว จึง
ไดดําเนินโครงการใหความรูแกเยาวสตรีเพื่อปองกันการถูกลอลวง เพื่อใหสตรีกลุมเปาหมายที่เปนกลุมเสี่ยง
และชุมชนไดเขาถึงขอมูลที่เกี่ยวกับสถานการณการคาหญิงและเด็ก การคาประเวณี ภัยอันตรายของการ
ลอลวงหญิงไปคาประเวณี และการปองกันตนเองจากภัยดังกลาว การใหความรูดานตางๆ ที่จะเปนประโยชน
ตอการดําเนินชีวิตที่ถูกตอง
อันเปนการดําเนินงานในเชิงปองกันปญหา
และโดยทีโ่ ครงการดังกลาว
จําเปนตองอาศัยการประสานความรวมมือระหวางหนวยงานทั้งในระดับชาติ
ระดับจังหวัดและทองถิ่น
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานอัยการสูงสุด กระทรวง
สาธารณสุข สํานักงานตํารวจแหงชาติ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงแรงงาน และ
องคการระหวางประเทศเพื่อการโยกยายถิน่ ฐาน (IOM) จึงเห็นความสําคัญและประโยชนในความรวมมือ
เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานตามโครงการใหความรูแกเยาวสตรีเพื่อปองกันการถูกลอลวง อัน
เปนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเกิดประโยชนแกเยาวสตรีตอไป จึงไดทําความตกลงรวมกันดังนี้
1. หนวยงานที่รว มลงนาม จะประสานความรวมมือทั้งในสวนกลางระดับกระทรวง กรม
หนวยงานในระดับจังหวัด ทองถิ่น ในการดําเนินการโครงการใหความรูแกเยาวสตรีเพื่อปองกันการถูก
ลอลวง ตามบทบาทภารกิจหนาที่ของแตละสวนราชการ
2. จะสนับสนุนและแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร บทเรียนจากการดําเนินงานเพื่อปรับปรุงและ
พัฒนากระบวนงานใหเกิดประโยชนในการอบรมใหความรูแกเยาวสตรีในโครงการ
3. ตั้งคณะทํางานเพื่อจัดทําหลักสูตรการอบรมและคูมือการปองกันการถูกลอลวง กําหนด
แผนการดําเนินงานตามขอตกลงความรวมมือ การติดตามประเมินผล และแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจากการ
ดําเนินโครงการรวมกัน

บทบาทภารกิจของหนวยงานที่ดําเนินการ
1. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
1.1 ดําเนินการจัดทําโครงการใหความรูแกเยาวสตรีเพื่อปองกันการถูกลอลวง
1.2 จัดทําแผนการฝกอบรมโดยประสานกับหนวยงานทั่วประเทศในการรวบรวมขอมูล
จํานวนกลุมเปาหมายและดําเนินการฝกอบรม
1.3 จัดสรรงบประมาณในการดําเนินงาน
1.4 จัดทําเอกสารในการใหความรูและสื่อรณรงคตอตาน รวมทั้งเผยแพรใหความรูดาน
ภารกิจของหนวยงานที่เกีย่ วของ
1.5 ประสานหนวยงานตางๆ เพือ่ ขอรับการสนับสนุนวิทยากร เอกสารทางวิชาการ และ
สื่อการสอน
1.6 สํารวจ และรวบรวมสถานการณการคามนุษยในปจจุบัน ปญหาสาเหตุของการ
คาประเวณี และกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของกับการคามนุษย เพื่อถายทอดความรูใหแกกลุมเปาหมาย
1.7 ติดตามประเมินผลการฝกอบรม
2. กระทรวงศึกษาธิการ
ใหการสนับสนุนพื้นทีด่ ําเนินการในสถานศึกษาทุกพื้นที่ สนับสนุนวิทยากรหรือบุคลากร
ทางการศึกษา เพื่อใหความรูในเรื่องทักษะหรือแนวทางการดําเนินชีวิตที่ถูกตอง และแนวทางการประกอบ
อาชีพ สื่อการสอน เอกสารความรูทางวิชาการ และขอมูลกลุมเปาหมายเพื่อใชในการวางแผนฝกอบรม
3. สํานักงานอัยการสูงสุด
ใหการสนับสนุนวิทยากร
และหลักสูตรการอบรมเรื่องความรูเกี่ยวกับหลักกฎหมาย
เบื้องตน และกฎหมายอาญาที่เกี่ยวของกับการลวงละเมิดและการคาประเวณี รวมทั้งเอกสารความรูเกีย่ วกับ
กฎหมาย ตลอดจนการชวยเหลือดําเนินคดี ตามอํานาจหนาที่ของพนักงานอัยการตามกฎหมาย เพื่อใหเด็ก
และเยาวชนไดรับความคุมครองสิทธิทางกฎหมาย
4. กระทรวงสาธารณสุข
ใหความรวมมือสนับสนุนวิทยากร เพื่อใหความรูแกกลุม เปาหมาย ในเรื่องของโรคติดตอ
เพศศึกษา โรคเอดส ยาเสพติดใหโทษ ฯลฯ รวมทัง้ ความรูในการสงเสริมสุขภาพอนามัย และการปองกันโรค
ตลอดจนสนับสนุนสื่อการสอน และเอกสารทางวิชาการที่เปนประโยชนเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย
5. สํานักงานตํารวจแหงชาติ
ใหความรวมมือสนับสนุนวิทยากร เพื่อการใหความรูแกกลุมเปาหมายในชุมชนทุกพื้นที่
โดยเนนความรูในเรื่องภัยอันตรายที่เกิดขึน้ กับสตรี การปองกันตนเองเมื่อมีเหตุคับขัน การใหความรูเรื่อง
กฎหมาย และกรณีศกึ ษาหรือคดีตัวอยาง รวมทั้งใหการสนับสนุนสื่อการสอน และเอกสารความรูตางๆ ที่
เกี่ยวของ

6. กระทรวงมหาดไทย
ใหการสนับสนุนวิทยากร
และหลักสูตรการอบรมในเรื่อง
กฎหมายนารูเกี่ยวกับ
ชีวิตประจําวัน สิทธิหนาทีข่ องประชาชนตามระเบียบประชาธิปไตย และเรื่องอื่นๆ ที่อยูในแผนการปองกัน
และชวยเหลือประชาชน สนับสนุนสื่อการสอนและเอกสารความรูตางๆ
7. กระทรวงวัฒนธรรม
ใหการสนับสนุนวิทยากร และหลักสูตรการอบรมในเรื่องศีลธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม
ประเพณี การดําเนินชีวติ ตามระบบครอบครัวและสังคมไทย การสรางคานิยมและการปลูกฝงคุณธรรม
จิตสํานึกของความเปนไทย ความรวมมือในการสนับสนุนสื่อการสอนและเอกสารความรูทางวิชาการ
8. กระทรวงแรงงาน
ใหการสนับสนุนวิทยากรเพือ่ ใหความรูแ กกลุมเปาหมายในเรื่องสิทธิ หนาที่ตามกฎหมาย
คุมครองแรงงาน ความปลอดภัยในการทํางานและสวัสดิการแรงงาน และใหการสนับสนุนสื่อ เอกสาร
เผยแพรความรูที่เปนประโยชนดานแรงงาน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสารสําหรับแรงงานที่เปนสตรี
และเยาวสตรี
9. องคการระหวางประเทศเพื่อการโยกยายถิน่ ฐาน (International Organization for
Migration/TOM)
ใหความรวมมือดานวิชาการ การประสานงานสนับสนุนวิทยากร และการประสานงาน
ตามโครงการเผยแพรเกีย่ วกับการปองกันมิใหหญิงและเด็กตกเปนเหยื่อการคามนุษย และสนับสนุนสื่อการสอน
เอกสารเผยแพรความรูเกี่ยวกับสถานการณ ขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับการคามนุษย
ขอตกลงนี้ทําไว ณ วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2548
ลงนาม

วัลลภ พลอยทับทิม
ลงนาม
(นายวัลลภ พลอยทับทิม)
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย
ลงนาม

ลงนาม

วิชัย เทียนถาวร
(นายแพทยวิชัย เทียนถาวร)
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วีระ โรจนพจนรัตน
(นายวีระ โรจนพจนรัตน)
รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

คัมภีร แกวเจริญ
(นายคัมภีร แกวเจริญ)
อัยการสูงสุด

ลงนาม

จรวยพร ธรณินทร
(ดร. จรวยพร ธรณินทร)
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ลงนาม

อัครพล วนะภูติ
(นายอัครพล วนะภูติ)
รองปลัดกระทรวงแรงงาน

ลงนาม

ฐิระวัตร กุลละวณิชย
ลงนาม พล.ต.ต. คํารณวิทย ธูปกระจาง
(นายฐิระวัตร กุลละวณิชย)
(พล.ต.ต. คํารณวิทย ธูปกระจาง)
ประธานกรรมการกํากับยุทธศาสตรและการบริหารจังหวัด
ผูบังคับการกองบังคับการปราบปราม
กระทรวงมหาดไทย
การกระทําผิดตอเด็ก เยาวชน และสตรี
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
ลงนาม

Irena Vojackova-Sollorano
(Mrs. Irena Vojackova-Sollorano)
Chief of Mission and Representative for Southeast Asia
International Organization for Migration
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บันทึกความเขาใจ
ระหวาง
รัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทย
กับ
รัฐบาลแหงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
วาดวยความรวมมือตอตานการคามนุษยโดยเฉพาะสตรีและเด็ก
-------------------------------------รัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแหงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่ง
ตอไปนี้เรียกวา “ภาคี”
มีความหวงใยเกี่ยวกับการคามนุษย โดยเฉพาะตอสตรีและเด็ก ซึ่งถือวาเปนการละเมิดสิทธิ
อยางรายแรงและเปนการดูหมิ่นเหยียดหยามเกียรติและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย อีกทั้งสงผลกระทบทางลบ
ตอการพัฒนาดานสุขภาพรางกาย จิตใจ อารมณ และศีลธรรมของคน รวมทั้งสงผลเสียหายตอความผูกพัน
และคุณคาของสังคม
เพื่อเปนการสกัดกัน้ และปราบปรามกลุมและองคกรอาชญากรรมขามชาติที่มีสวนเกีย่ วของ
โดยตรงกับการคามนุษย ตามพิธีสารสหประชาชาติวาดวยการปองกัน ปราบปราม และลงโทษการคามนุษย
โดยเฉพาะสตรีและเด็ก
ซึ่งเพิ่มเติมในอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อตอตานอาชญากรรมขามชาติที่จัดตั้งใน
ลักษณะองคกร ป 2000
โดยยอมรับหลักการที่ระบุไวใน “ปฏิญญากรุงเทพวาดวยการโยกยายถิ่นฐานที่ไมปกติป
1999”
โดยเชื่อมั่นวา การปราบปรามอาชญากรรมเกี่ยวกับการคามนุษยโดยเฉพาะสตรีและเด็กโดย
ความรวมมือซึง่ กันและกันเกีย่ วกับการปฏิบัติตามกฎหมายและกระบวนการดําเนินคดีอาญาเปนมาตรการหนึ่ง
ที่มีประสิทธิภาพ
ดวยความปรารถนาที่จะเพิ่มพูนความรวมมือที่เปนประโยชนรวมกันทัง้ สองประเทศ
จึงไดตกลงดังตอไปนี้
ขอบเขตบันทึกความเขาใจ
ขอ 1
บันทึกความเขาใจฉบับนี้จะใชกับการตอตานการคามนุษยโดยเฉพาะสตรีและเด็ก ซึ่งไดระบุ
ไวในขอ 2 ของบันทึกความเขาใจฉบับนี้

คํานิยาม
ขอ 2
เพื่อวัตถุประสงคในการดําเนินการตามบันทึกความเขาใจฉบับนี้
(ก) “การคามนุษย” หมายถึง การจัดหา ขนสง ขนยาย ใหทพี่ ัก หรือรับเอาบุคคลโดยการ
ขมขู ใชกําลัง หรือการกระทําอื่นซึ่งมีลักษณะของการขมขืนใจ ลักพาตัว ฉอฉล ใชกลลวง ใชอํานาจในทาง
มิชอบ หรือใชความออนแอไปในทางมิชอบ หรือการใหหรือรับเงินหรือผลประโยชนเพื่อใหไดมาซึ่งความ
ยินยอมจากบุคคลที่มีอํานาจเหนือบุคคลอีกคนหนึ่งโดยมีวัตถุประสงคเพื่อการแสวงประโยชน
การแสวง
ประโยชนใหรวมถึงการแสวงประโยชนจากผูอื่นโดยการคาประเวณีหรือรูปแบบอื่นของการแสวงประโยชน
ทางเพศ แรงงานหรือการบริการบังคับ แรงงานทาส หรือการใชแรงงานเยีย่ งทาส การเปนทาสรับใช หรือ
การตัดอวัยวะ
(ข) “เด็ก” หมายถึง บุคคลทีม่ ีอายุตา่ํ กวา 18 ป เวนเสียแตกฎหมายภาคีจะระบุไวเปนอยางอื่น
มาตรการปองกัน
ขอ 3
ภาคีจะดําเนินการปรับปรุงแกไขกฎหมายที่จําเปนและใชมาตรการที่เหมาะสม เพื่อประกันวา
การปฏิบัติตามกฎหมายและอํานาจศาลของประเทศตนสอดคลองกับปฏิญญาสากลหรือสนธิสัญญาระหวาง
ประเทศที่รัฐบาลประเทศตนไดเขารวมเปนภาคี
ขอ 4
ภาคีจะจัดใหมโี ครงการเพื่อการศึกษาและฝกอาชีพใหแกสตรีและเด็ก เพื่อสรางโอกาสการมี
งานทําและลดความเสี่ยงจากการคามนุษย
ขอ 5
ภาคีจะพยายามอยางสุดความสามารถในการดําเนินมาตรการสกัดกั้นการคามนุษยโดยเฉพาะ
สตรีและเด็ก โดยจัดโครงการใหการศึกษา การฝกอบรมวิชาชีพ และเพิ่มการบริการทางสังคม เชน บริการ
จัดหางาน สรางรายได และบริการรักษาสุขภาพใหแกสตรีและเด็กที่มคี วามเสี่ยงตอการคามนุษย เผยแพร
ขอมูลขาวสารใหกับประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับปจจัยเสี่ยงตอการคามนุษยโดยเฉพาะสตรีและเด็ก
การปกปองคุมครองเหยื่อหรือผูเสียหายจากการคามนุษยโดยเฉพาะสตรีและเด็ก
ขอ 6
ผูที่เปนเหยื่อหรือผูเสียหายโดยเฉพาะสตรีและเด็ก จะไดรับความยุติธรรมและการปกปอง
คุมครองทางกฎหมายในระหวางที่อยูในกระบวนการสงกลับประเทศอยางเปนทางการ หนวยงานทีเ่ กี่ยวของ
ของภาคีจะจัดหาที่พักอาศัยชั่วคราวและใหการปกปองคุมครองอยางเหมาะสมแกผูที่เปนเหยื่อหรือผูเสียหาย
ตามนโยบายของแตละประเทศ

ขอ 7
ภาคีจะใชมาตรการที่เหมาะสมตอผูกระทําผิดในคดีการคามนุษยตามกฎหมายของแตละ
ประเทศและจะใหการชวยเหลือทางดานกฎหมายตอผูที่เปนเหยื่อหรือผูเสียหายโดยเฉพาะสตรีและเด็กอยาง
ถูกตองและยุตธิ รรม
ขอ 8
หนวยงานทีเ่ กีย่ วของของรัฐจะรวมมือกับองคกรอื่นๆ เพื่อใหความชวยเหลือทางกฎหมาย
การรักษาสุขภาพ และการดําเนินการทีจ่ ําเปนอื่นๆ เพื่อใหการปกปองคุมครองแกเหยื่อหรือผูเสียหาย
โดยเฉพาะสตรีและเด็ก และครอบครัวตามความเหมาะสม
ความรวมมือในการปราบปรามการคามนุษยโดยเฉพาะสตรีและเด็ก
ขอ 9
หนวยงานที่มหี นาที่รับผิดชอบในการบังคับใชกฎหมายของทั้งสองประเทศ โดยเฉพาะที่อยู
บริเวณชายแดนจะรวมมือกันอยางใกลชิด เพื่อเปดโปงการคามนุษยโดยเฉพาะสตรีและเด็กทั้งภายในประเทศ
และขามแดน
ขอ 10
ภาคีจะจัดโครงการฝกอบรมแบบฝายเดียวหรือรวมกันใหแกทกุ ภาคสวนที่เกี่ยวของ เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการปฏิบัติตามกฎหมาย ที่ใชในการดําเนินการสืบสวนสอบสวนคดีการคามนุษย และใน
การปกปองคุมครองผูที่เปนเหยื่อหรือผูเสียหายในคดีการคามนุษยโดยเฉพาะสตรีและเด็ก
ขอ 11
(ก) ภาคีจะสงเสริมความรวมมือทวิภาคี ในการตอตานและสกัดกั้นการคามนุษย เชน การ
ดําเนินคดีกับผูค ามนุษยขามชาติ การสงผูรายขามแดน การใหความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางดานกฎหมาย
ในการดําเนินคดีอาญา และ
(ข) ภาคีฝายหนึ่งจะใหภาคีอีกฝายหนึ่งซึ่งความชวยเหลือซึ่งกันและกันดานกฎหมายทีก่ วาง
ที่สุดเกี่ยวกับการดําเนินคดีตอ ผูกระทําผิดฐานคามนุษยโดยเฉพาะทีก่ ระทําตอสตรีและเด็ก โดยสอดคลองกับ
ความตกลงระหวางประเทศตางๆ ที่รัฐบาลของทั้งสองประเทศไดลงนาม
ขอ 12
หนวยงานทีเ่ กีย่ วของของทั้งสองประเทศจะรวมมือกันจัดเก็บและแลกเปลี่ยนขอมูล
และ
ขาวสารและรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวของกับการคามนุษย เชน เสนทาง สถานที่ เครือขาย รูปแบบและ
วิธีการคามนุษย รวมทั้งขอมูลเกี่ยวกับประวัติของบุคคลที่คามนุษย

ขอ 13
หนวยงานทีเ่ กีย่ วของของทั้งสองประเทศ ตองจัดทําแผนการปกปองคุมครอง เพื่อประกัน
ความปลอดภัยแกผูที่เปนเหยื่อหรือผูเสียหายโดยเฉพาะสตรีและเด็กและพยานบุคคลจากการแกแคนหรือการ
คุกคามในระหวางที่มีการดําเนินคดีและหลังจากนั้นตามทีเ่ ห็นสมควร
การสงกลับประเทศ
ขอ 14
(ก) ในการจัดสงผูที่เปนเหยือ่ หรือผูเสียหายโดยเฉพาะสตรีและเด็กกลับประเทศ หนวยงานที่
เกี่ยวของจะตองแจงรายชื่อและขอมูลดานตางๆ ของผูที่เปนเหยื่อหรือผูเสียหายโดยเฉพาะสตรีและเด็ก ผาน
ชองทางทางการทูตลวงหนาใหภาคีอีกฝายหนึ่งทราบเกีย่ วกับการเตรียมการรับสงผูที่เปนเหยื่อหรือผูเสียหาย
โดยเฉพาะสตรีและเด็กกลับประเทศ ซึ่งจะไดดําเนินการบนพื้นฐานของการใหความเห็นชอบของทั้งสองฝาย
โดยสอดคลองกับเนื้อหาในบันทึกฉบับนี้
(ข) ผูที่เปนเหยื่อหรือผูเสียหายโดยเฉพาะสตรีและเด็ก ตองเปนบุคคลที่มีสํามะโนครัว หรือ
ภูมิลําเนา หรือถิ่นที่อยู หรือมีการรับรองจากอํานาจการปกครองทองถิ่น หรือมีการรับรองจากเจาหนาที่ของ
รัฐที่เกี่ยวของในประเทศที่รบั
ขอ 15
(ก) ภาคีจะกําหนดหนวยงานของรัฐที่มีภาระบทบาทเกีย่ วของกับงานดังกลาวเปนจุด
ประสานงาน เพื่อดําเนินการรับสงผูที่เปนเหยื่อหรือผูเสียหายโดยเฉพาะสตรีและเด็กกลับประเทศ
(ข) จุดประสานงานมีหนาทีด่ ังนี้
1) เตรียมการรับสงผูที่เปนเหยือ่ หรือผูเสียหายโดยเฉพาะสตรีและเด็กกลับประเทศ
2) ดําเนินการรับสงผูที่เปนเหยือ่ หรือผูเสียหายโดยเฉพาะสตรีและเด็กกลับคืนประเทศ
ตามแผนการทีไ่ ดเตรียมไว
3) ประกันความปลอดภัยแกผทู ี่เปนเหยื่อหรือผูเสียหายโดยเฉพาะสตรีและเด็กใน
กระบวนการรับสงกลับคืนประเทศ
4) สอดสอง ดูแล และติดตามการคามนุษยโดยเฉพาะสตรีและเด็ก
5) จัดตั้งเครือขายขอมูลขาวสารเพื่อติดตามการดําเนินงานดานการคามนุษยโดยเฉพาะ
สตรีและเด็ก ระหวางหนวยงานที่บังคับใชกฎหมายและที่ปกปองคุมครองเหยื่อหรือ
ผูเสียหายโดยเฉพาะสตรีและเด็ก ทั้งภายในประเทศ ระหวางประเทศ และองคกร
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ

การกลับคืนสูส ังคม
ขอ 16
ภาคีจะดําเนินการทุกวิถีทางเทาที่เปนไปได เพื่อชวยเหลือเหยื่อหรือผูเสียหายโดยเฉพาะสตรี
และเด็ก ใหกลับคืนสูสังคมและครอบครัวไดอยางปลอดภัย มีประสิทธิภาพ เพื่อฟน ฟูเกียรติ ศักดิศ์ รี เสรีภาพ
และความภาคภูมิใจในตนเองของบุคคลดังกลาว
ขอ 17
ภาคีจะจัดโครงการฝกอบรมวิชาชีพใหแกผูที่เปนเหยื่อหรือผูเสียหายโดยเฉพาะสตรีและเด็ก
รวมทั้งฝกอบรมทักษะชีวิตตางๆ เพื่อเพิ่มโอกาสทางเลือกในการดํารงชีวิตและการกลับคืนสูสังคมอยางมี
ประสิทธิภาพ และจัดโครงการฝกอบรมปลูกจิตสํานึกใหแกเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในการปฏิบัติหนาที่พัฒนาผูที่
เปนเหยื่อหรือผูเสียหายโดยเฉพาะสตรีและเด็ก
การปฏิบตั ิงานรวม
ขอ 18
(ก) ภาคีจะจัดตั้งคณะทํางานรวมจากภาครัฐและองคกรอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการแกไขปญหา
การคามนุษย
(ข) คณะทํางานรวมจะมีการประชุมสามัญหรือวิสามัญตามความจําเปน
(ค) คณะทํางานรวมมีหนาที่ ดังนี้
1) วางแผนการดําเนินงานและขยายผลตามความในบันทึกความเขาใจใหมีประสิทธิผล
รวมกับภาคี
2) ดําเนินงานรวมกับภาคีในขอบเขตงานตอตานการคามนุษยโดยเฉพาะสตรีและเด็ก
3) ประสานงานกับหนวยงานทีเ่ กี่ยวของอื่นๆ เพื่อวางแผนยุทธศาสตร แนวทางปฏิบัติ
และกรอบการดําเนินงานที่จาํ เปนอื่นๆ ในการตอตานการคามนุษยโดยเฉพาะสตรี
และเด็กตามความในบันทึกความเขาใจฉบับนี้
4) ประเมินผลการดําเนินงานรวมกันและรายงานผลใหหนวยงานที่เกีย่ วของของแตละ
ฝายรับทราบอยางสม่ําเสมอ
5) จัดทําขอเสนอเพื่อสงเสริมความรวมมือระหวางภาคีในการตอตานการคามนุษย
โดยเฉพาะสตรีและเด็ก และ
6) รวมกับภาคีเพือ่ ทบทวนการดําเนินงานตามบันทึกความเขาใจฉบับนี้ทกุ ๆ 3 ป
บทบัญญัติสุดทาย
ขอ 19
ภาคีจะพยายามแกไขขอขัดแยงในการตีความหรือการปฏิบัติตามบันทึกความเขาใจฉบับนี้
โดยการเจรจา

ขอ 20
บันทึกความเขาใจฉบับนี้อาจมีการแกไขไดโดยการตกลงเห็นชอบระหวางภาคี
ขอ 21
(ก) บันทึกความเขาใจฉบับนี้จะมีผลบังคับใชนับจากวันที่ลงนามเปนตนไป
(ข) ภาคีฝายใดฝายหนึ่งอาจบอกเลิกบันทึกความเขาใจฉบับนี้เวลาใดก็ได
โดยแจงเปน
ลายลักษณอกั ษรใหภาคีอีกฝายหนึ่งทราบโดยผานชองทางทางการทูต และการบอกเลิกดังกลาวจะมีผลบังคับ
ใชภายหลังจากหกเดือนนับแตวนั ที่ไดรับหนังสือแจงการบอกเลิก
เพื่อเปนพยานแกการนี้
บันทึกความเขาใจฉบับนี้

ผูลงนามขางทายซึ่งไดรบั มอบอํานาจโดยถูกตองจากรัฐบาลของตนไดลงนามใน

ทํา ณ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 13 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2548 คูกันเปนสามฉบับคือภาษาไทย ภาษาลาว
และภาษาอังกฤษ ทุกฉบับถูกตองเทาเทียมกัน ในกรณีทมี่ ีความแตกตางกันในการตีความใหใชฉบับ
ภาษาอังกฤษเปนหลัก
สําหรับรัฐบาล
ราชอาณาจักรไทย
ประชา มาลีนนท
(นายประชา มาลีนนท)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมัน่ คงของมนุษย

สําหรับรัฐบาล
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
เล กากันยา
(นายเล กากันยา)
รักษาการรัฐมนตรีวา การกระทรวงแรงงาน
และสวัสดิการสังคม

content

บันทึกความเขาใจ
ระหวาง
รัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทย
กับ
รัฐบาลแหงราชอาณาจักรกัมพูชา
เรื่อง
ความรวมมือทวิภาคี
วาดวยการขจัดการคาเด็กและหญิงและการชวยเหลือเหยื่อของการคามนุษย
รัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงราชอาณาจักรกัมพูชา

(ซึ่งตอไปจะเรียกวา

“ภาคีคูสัญญา”)
มุงกระชับความสัมพันธแหงมิตรภาพระหวางทั้งสองประเทศและเพิ่มความรวมมือทวิภาคีใน
การปราบปรามการคาเด็กและหญิง
ยอมรับวาการคาเด็กและหญิงเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยางรายแรง และเปนการเหยียบ
ย่ําศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
กังวลอยางยิ่งวาการคาเด็กและหญิงมีผลกระทบทางลบตอการพัฒนาดานกายภาพ
จิตใจ
อารมณ และศีลธรรมของแตละบุคคล รวมทั้งสงผลเสียหายตอสายใยและคุณคาของสังคม
คํานึงถึงวากลุม และองคกรอาชญากรรมขามชาติมีสวนเกีย่ วของอยางแข็งขันในการคาเด็ก
และหญิง
และอาชญากรรมขามชาติดังกลาวไมเพียงแตสงผลกระทบตอประเทศกัมพูชาและประเทศไทย
เทานั้น แตยังกระทบตอทั้งภูมิภาคและประชาคมโลกโดยรวมดวย
ยันยันวาภาคีคสู ัญญามีความวิตกกังวลรวมกันในปญหาการคามนุษยขามชาติดังที่ไดกลาวไว
ในปฏิญญากรุงเทพฯ วาดวยการยายถิ่นฐานแบบไมปกติ ซึ่งไดมีการพิจารณากันในการประชุมนานาชาติ วา
ดวยการโยกยายถิ่นฐานในหัวขอ “มุงสูความรวมมือในระดับภูมภิ าคในเรื่องการยายถิ่นฐานแบบไมปกติ/การ
ยายถิ่นฐานแบบไมมีเอกสารเปนหลักฐาน” ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร ระหวางวันที่ 21-23 เมษายน 2542
และการประชุมระดับรัฐมนตรีเกี่ยวกับการลักลอบขนคนเขาเมือง และการคามนุษยที่บาหลี ระหวางวันที่
26-28 กุมภาพันธ 2545
ระลึกถึงบันทึกการประชุมที่ไดมีการรับรองแลวของการประชุมคณะกรรมาธิการรวมวาดวย
ความรวมมือทวิภาคีระหวางราชอาณาจักรกัมพูชาและราชอาณาจักรไทย ครั้งที่ 3 ที่จังหวัดเสียมเรียบ
ราชอาณาจักรกัมพูชาระหวางวันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ 2543 เกี่ยวกับการเสริมสรางความรวมมือใน
การปราบปรามการคามนุษยขามพรมแดนโดยเฉพาะอยางยิ่งการคาหญิงและเด็ก

อางถึงพิธีสารสหประชาชาติวาดวยการปองกัน ปราบปราม และลงโทษการคามนุษย
โดยเฉพาะหญิงและเด็ก ซึ่งเพิ่มเติมอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อตอตานอาชญากรรมขามชาติที่จัดตั้งใน
ลักษณะองคกร
ตระหนักวาการปราบปรามอาชญากรรมคาเด็กและหญิงโดยการรวมมือกันในเรื่องการบังคับ
ใชกฎหมายและกระบวนการพิจารณาความอาญาเปนมาตรการหนึ่งที่มปี ระสิทธิภาพเพื่อผดุงความยุติธรรมใน
การตอตานการคามนุษย
ปฏิญาณวาภาคีคูสัญญาจะรวมมือกันอยางจริงจังในการขจัดการคาเด็กและหญิงและคุมครอง 1
เหยื่อการคามนุษย
ไดตกลงกันดังตอไปนี้
I. ขอบเขตของบันทึกความเขาใจฉบับนี้
ขอ 1
บันทึกความเขาใจฉบับนี้จะใชกับการคาเด็กและหญิงตามที่กําหนดไวในขอ 2 ของบันทึกความเขาใจฉบับนี้
II. คําจํากัดความ
ขอ 2
เพื่อวัตถุประสงคในการดําเนินการตามบันทึกความเขาใจฉบับนี้
(ก) “การคาเด็กและหญิง” หมายถึงการจัดหา ขนสง ขนยาย ใหทพี่ ัก หรือรับบุคคล โดยการขมขู ใช
กําลัง หรือการกระทําอื่นซึ่งมีลักษณะของการขมขืนใจ ลักพาตัว ฉอฉล ใชกลลวง ใชอํานาจในทาง
มิชอบ หรือใชความออนแอไปในทางมิชอบ หรือการใหหรือรับเงินหรือผลประโยชนเพื่อใหไดมาซึ่ง
ความยินยอมจากบุคคลที่มีอํานาจเหนือบุคคลอีกคนหนึ่งโดยมีวัตถุประสงคเพื่อการแสวงประโยชน
การแสวงประโยชนใหรวมถึงการแสวงประโยชนจากผูอนื่ โดยการคาประเวณีหรือรูปแบบอื่นของการ
แสวงประโยชนทางเพศ แรงงานหรือการบริการบังคับ แรงงานทาสหรือการใชแรงงานเยีย่ งทาส การ
เปนทาสรับใชหรือการตัดอวัยวะ
(ข) ความยินยอมของผูตกเปนเหยื่อการคาเด็กและหญิงตอการแสวงประโยชนตามที่มีเจตนาตามที่ไดระบุไว
ในวรรค (ก) ของขอนี้จะไมเปนประเด็นพิจารณา ในกรณีที่มีการใชวธิ ีการตามที่ระบุไวในวรรค (ก)
(ค) เด็กซึ่งถูกจัดหา ขนสง ขนยาย หรือใหทพี่ ัก เพื่อวัตถุประสงคในการแสวงประโยชนจะถือวาเปน
“เหยื่อของการคามนุษย” แมจะมิไดใชวิธีการที่ระบุไวในวรรค (ก) ของขอนี้ก็ตาม
(ง) “เด็ก” หมายถึง บุคคลใดซึ่งมีอายุต่ํากวาสิบแปดป
ขอ 3
ภาคีคูสัญญารับวา ตัวอยางของวัตถุประสงคในการคาเด็กและสตรีรวมถึง แตไมจํากัดเฉพาะ
(ก) การคาประเวณี
1

“และชวยเหลือ”

ตามขอเสนอแกไขของกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย

(ข)
(ค)
(ง)
(จ)
(ฉ)
(ช)
(ซ)
(ฌ)

แรงงานบังคับหรือแรงงานทีถ่ ูกแสวงประโยชนในบาน
แรงงานทาส และแรงงานรูปแบบอื่นที่เปนงานเสี่ยงภัย มีอันตราย และถูกแสวงประโยชน
การแตงงานเพือ่ ใหเปนขารับใช
การรับเปนบุตรบุญธรรมอันเปนเท็จ
การทองเที่ยวและการใหความบันเทิงทางเพศ
การถายภาพและจัดทําสื่อลามก
การขอทาน และ
การทําใหเด็กและสตรีตกเปนทาสโดยใชยาเสพติด
III. มาตรการปองกัน

ขอ 4
ภาคีคูสัญญาจะดําเนินการปฏิรูปกฎหมายที่จําเปนและใชมาตรการที่เหมาะสมอื่นๆ เพื่อใหแนใจวา กรอบ
กฎหมายในเขตอํานาจศาลของประเทศตนสอดคลองกับปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน อนุสญ
ั ญาวาดวย
สิทธิเด็ก อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีทุกรูปแบบ และตราสารระหวางประเทศอื่นดาน
สิทธิมนุษยชน ซึ่งภาคีคูสัญญาไดใหสัตยาบันหรือภาคยานุวัติ และมีประสิทธิผลในการขจัดการคาเด็กและ
หญิงและคุมครองสิทธิทุกประการของเด็กและหญิงที่ตกเปนเหยื่อการคามนุษย
ขอ 5
ภาคีคูสัญญาจะจัดใหมีโครงการใหการศึกษาและฝกอาชีพ โดยเฉพาะแกหญิงและเด็กเพื่อเพิ่มโอกาสในการมี
งานทําและลดความเสี่ยงจากการคามนุษย
ขอ 6
ภาคีคูสัญญาจะพยายามอยางสุดความสามารถในการปองกันการคาเด็กและหญิงโดยใชมาตรการปองกัน
ดังตอไปนี้
(ก) เพิ่มการบริการทางสังคม เชน บริการจัดหางานและสรางรายได และการจัดการรักษาพยาบาลใหแก
เด็กและหญิงที่อาจตกเปนเหยื่อการคามนุษย
(ข) ปฏิรูปโครงการฝกอบรมดานการศึกษาและการฝกอาชีพเพื่อเพิ่มโอกาสในการทํางาน
(ค) สงเสริมใหสาธารณชนตระหนักและเขาใจในประเด็นเกี่ยวกับการคาเด็กและหญิงมากขึ้น และ
(ง) เผยแพรขอมูลตอสาธารณชนเกี่ยวกับปจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวกับการคาเด็กและหญิงและธุรกิจตางๆ ที่แสวง
ประโยชนจากเด็กและหญิง
IV. การคุมครองเด็กและหญิงที่ถูกคา
ขอ 7
เด็กและหญิงที่ถูกคาจะถือเปนเหยื่อ มิใชผูละเมิดหรือกระทําผิดกฎหมายคนเขาเมือง ดังนั้น
(ก) เด็กและหญิงที่ถูกคาจะไมถกู ดําเนินคดีในขอหาเดินทางเขาประเทศโดยผิดกฎหมาย
(ข) เด็กและหญิงที่ถูกคาจะไมถกู กักกันในศูนยกักกันคนเขาเมืองในระหวางที่รอขั้นตอนการสงกลับ

ประเทศอยางเปนทางการ แตจะใหอยูใ นความดูแลของกระทรวงกิจการสังคม แรงงาน การฝกอาชีพ
และฟนฟูเยาวชน (ประเทศกัมพูชา) หรือกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (ประเทศไทย) และจะมีการ
จัดหาที่พกั และใหความคุมครองแกเหยื่อตามนบายของแตละรัฐ
(ค) หนวยงานทีเ่ กีย่ วของจะดูแลความปลอดภัยของเด็กและหญิงที่ถูกคา และ
(ง) ผูที่ตกเปนเหยือ่ จะไดรับการปฏิบัติอยางมีมนุษยธรรมตลอดกระบวนการใหความคุม ครองและการ
สงกลับประเทศและกระบวนการทางศาล
ขอ 8
ภาคีคูสัญญาจะใชมาตรการที่เหมาะสม ซึง่ อาจรวมถึงการปฏิรูปกฎหมายและการชวยเหลือทางกฎหมาย
เพื่อใหแนใจวาเหยื่อของการคามนุษยจะไดรับการเยียวยาทางกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ ดังนี้
(ก) ผูตกเปนเหยื่ออาจเรียกคืนซึง่ ทรัพยสินและสิ่งของสวนบุคคลที่ไมมีการโตแยงสิทธิและเจาหนาทีร่ ิบ
หรือไดไวในระหวางกระบวนการควบคุมตัวหรือกระบวนการทางอาญาอื่น
(ข) ผูกระทําความผิดในคดีการคามนุษยจะตองรับผิดสําหรับการคืนสิ่งที่ทําใหร่ํารวยผิดปกติซึ่งไดมาจาก
การคามนุษยหรือการแสวงประโยชน
(ค) ผูตกเปนเหยื่ออาจเรียกคาสินไหมทดแทนจากผูกระทําความผิดตอความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการคาเด็ก
และหญิง
(ง) ผูตกเปนเหยื่ออาจเรียกใหผกู ระทําความผิดชําระเงินคาบริการซึ่งตนยังไมไดรับไดและ
(จ) ผูตกเปนเหยื่อสามารถเขาถึงกระบวนการทีถ่ ูกตองของกฎหมายเพื่อเรียกรองความยุติธรรมทางอาญา
การชดใชคาเสียหาย และการเยียวยาอืน่ ๆ ทางศาล
ขอ 9
สวนราชการทีเ่ กี่ยวของโดยการรวมมือกับองคการเอกชนตามความเหมาะสมจะจัดหาที่พักที่ปลอดภัย ใหการ
รักษาพยาบาล ใหความชวยเหลือทางกฎหมาย และดําเนินการที่จําเปนอื่นๆ เพื่อใหความคุมครองแกหญิง
และเด็กที่ถูกคาและครอบครัวของหญิงและเด็ก
V. ความรวมมือในการปราบปรามการคาหญิงและเด็ก
ขอ 10
หนวยงานบังคับใชกฎหมายในประเทศทัง้ สอง โดยเฉพาะอยางยิ่ง ณ บริเวณชายแดน จะทํางานรวมกันอยาง
ใกลชิดเพื่อเปดเผยการคาหญิงและเด็กทั้งในประเทศและขามแดน
ขอ 11
(ก) ใหปรับปรุงกระบวนการบังคับใชกฎหมายใหคลองตัวเพื่อใหสามารถตอสูกับอาชญากรรมการคาเด็ก
และหญิงไดอยางมีประสิทธิภาพ
(ข) ใหดําเนินการสืบสวนสอบสวนและการดําเนินคดีกับผูกระทําผิดและองคกรอาชญากรรมในคดีการคา
มนุษยอยางจริงจัง

(ค) ภาคีคูสัญญาจะจัดโครงการฝกอบรมทั้งฝายเดียวและทวิภาคีเกีย่ วกับกฎหมายที่บังคับใชและทักษะใน
การสืบสวนสอบสวนและการคุมครองในคดีการคามนุษยแกเจาหนาทีบ่ ังคับใชกฎหมาย โดยเนนเรื่อง
สิทธิของหญิงและเด็กตามอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรี
ทุกรูปแบบ หลักเกณฑระหวางประเทศอืน่ ดานสิทธิมนุษยชนและกฎหมายภายในทีเ่ กี่ยวของ
ขอ 12
(ก) ภาคีคูสัญญาจะสงเสริมความรวมมือทวิภาคีในกระบวนการทางศาลตอการคามนุษย อาทิ การดําเนินคดี
กับผูคามนุษยขามชาติ การจัดการสงผูรายขามแดน ความชวยเหลือซึ่งกันและกันในกระบวนการทาง
อาญา
(ข) ภาคีคูสัญญาจะใหซึ่งกันและกันซึ่งมาตรการความชวยเหลือในทางกฎหมายที่กวางทีส่ ุดในการสืบสวน
สอบสวน การดําเนินคดี และกระบวนการทางศาลเกี่ยวกับการคาเด็กและหญิง รวมทั้งขอตกลงสง
ผูรายขามแดนที่มีอยูแลว
ขอ 13
ตํารวจและเจาหนาที่อื่นที่เกีย่ วของในประเทศทั้งสองจะรวมมือกันในการแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับคดีการคา
มนุษย อาทิ เสนทางการคา สถานที่คา รูปพรรณสัณฐานของผูคา เครือขายการคา วิธีการคา และขอมูล
เกี่ยวกับการคา เปนตน
ขอ 14
(ก) กระทรวงการตางประเทศและความรวมมือระหวางประเทศ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกิจการ
สังคม แรงงาน การฝกอาชีพ และฟน ฟูเยาวชน กระทรวงกิจการสตรีและทหารผานศึก กระทรวง
ยุติธรรม และกระทรวงการทองเที่ยว (ประเทศกัมพูชา) และสํานักงานตํารวจแหงชาติ กระทรวงการ
ตางประเทศ กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย กระทรวง
สาธารณสุข และกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ตํารวจทองที่ หรือดานตรวจคนเขาเมือง (ประเทศ
ไทย) พรอมทัง้ องคการเอกชนอื่นๆ ที่เกี่ยวของ จะรวมมือกันในการรวบรวมขอมูลและพยานหลักฐาน
ที่เกี่ยวของกับคดีการคามนุษย
(ข) ขอมูลและพยานหลักฐานทีไ่ ดมาตามวรรคขางตนใหสงโดยถูกตองใหแกสํานักงานตํารวจที่มีอํานาจ
สํานักงานตรวจคนเขาเมือง สํานักงานอัยการที่มีอํานาจ หรือฝายที่เกีย่ วของอื่นๆ ที่เปนผูดําเนินการทาง
กฎหมายตอคดีการคาเด็กและหญิง อาทิ การคนหาผูกระทําความผิด การสืบสวนสอบสวนคดี การ
ดําเนินคดี ผูกระทําความผิด และดําเนินการตามขั้นตอนอื่นๆ ในกระบวนการทางศาล
ขอ 15
ตํารวจและเจาหนาที่อื่นๆ ที่เหมาะสมของรัฐที่เกี่ยวของจะจัดใหมีโครงการใหการคุมครองความปลอดภัยแก
เหยื่อและพยานบุคคลจากการแกแคนหรือการคุกคามระหวางและหลังกระบวนการทางศาลตามที่จําเปน

VI. การสงกลับประเทศ
ขอ 16
(ก) เจาหนาที่ที่รับผิดชอบเรื่องการสงกลับประเทศจะใชชองทางการติดตอทางการทูตในการแจงภาคี
คูสัญญาอีกฝายหนึ่งถึงการเตรียมการสงเด็กและหญิงทีถ่ ูกคากลับประเทศ เปนการลวงหนา
(ข) การสงเด็กและหญิงที่ถูกคากลับประเทศจะเตรียมการและปฏิบัติโดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบุคคล
เหลานั้น
(ค) เด็กและหญิงผูต กเปนเหยื่อของการคาจะไมถูกสงออกนอกประเทศ การสงเด็กและหญิงที่ตกเปนเหยื่อ
กลับประเทศจะดําเนินการโดยสอดคลองกับความขางตน
ขอ 17
(ก) ภาคีคูสัญญาจะจัดตั้งจุดประสานงานเพื่อดําเนินกระบวนการสงเด็กและหญิงที่ถูกคากลับประเทศ
(ข) จุดประสานงานจะประกอบดวยเจาหนาทีท่ ี่เกี่ยวของจากภาคีคูสัญญา
(ค) จุดประสานงานจะปฏิบัตหิ นาที่ดังตอไปนี้
1) เตรียมการสงกลับเด็กและหญิงที่ถูกคา
2) ดําเนินการสงกลับเด็กและหญิงที่ถูกคาตามที่ไดเตรียมการไว
3) ใหความปลอดภัยแกเด็กและหญิงที่ถูกคาในระหวางกระบวนการสงกลับประเทศ
4) พยายามติดตามการคาเด็กและหญิง และ
5) จัดตั้งเครือขายขอมูลเกี่ยวกับทางปฏิบตั ิของการคาเด็กและหญิงระหวางหนวยงานที่บังคับใช
กฎหมายทัง้ ในประเทศและระหวางประเทศและองคกรประชาสังคมที่เกี่ยวของ
VII. การกลับสูสังคม
ขอ 18
(ก) ภาคีคูสัญญาจะพยายามทุกวิถีทางเทาที่เปนไปไดเพื่อใหเหยื่อการคามนุษยกลับเขาสูสังคมและครอบครัว
ไดอยางปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ เพือ่ ฟนฟูศักดิ์ศรี เสรีภาพ และความภาคภูมิใจในตนเองของ
บุคคลดังกลาว
(ข) เพื่อการนี้ ภาคีคูสัญญาจะใชมาตรการที่เหมาะสมเพื่อบรรลุวัตถุประสงคตอไปนี้
1) เหยื่อการคามนุษยจะตองไมทนทุกขใดๆ กับการเปนเหยือ่ ถูกดูแคลน หรือไดรับความกระทบกระเทือน
ทางจิตใจในขัน้ ตอนทางศาลเพิ่มเติมอีก
2) จะตองใหการสนับสนุนดานสังคม ดานการรักษาพยาบาล ดานจิตใจและดานอื่นๆ ที่จําเปน
ตอเนื่องแกเด็กและหญิงที่ตกเปนเหยื่อการคามนุษยและครอบครัวของเด็กและหญิงนั้น โดยเฉพาะ
อยางยิ่งผูไดรบั เชื้อโรคติดตอจากการมีเพศสัมพันธรวมถึงเอซไอวี/เอดส
3) เด็กและหญิงซึง่ เปนเหยื่อจากการคาจะตองไมถูกเลือกปฏิบัติหรือดูแคลนทางดานสังคม และ
4) เหยื่อที่เปนเด็กที่อยูในวัยเรียนจะตองไดรบั โอกาสทางการศึกษาที่เหมาะสม

ขอ 19
ภาคีคูสัญญาจะจัดโครงการฝกอบรมดังตอไปนี้เพื่อการนํากลับเขาสูสังคมอยางมีประสิทธิภาพ
(ก) โครงการฝกอาชีพใหแกผูตกเปนเหยื่อการคามนุษยเพื่อเพิ่มโอกาสทางเลือกในการดํารงชีพ
(ข) โครงการฝกอบรมเพื่อสรางจิตสํานึกใหแกผูปฏิบัติหนาที่กับเหยื่อการคามนุษยในเรือ่ งพัฒนาการของ
เด็ก สิทธิเด็ก และปญหาเกีย่ วกับเด็ก/เพศโดยอางอิงอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก อนุสัญญาวาดวยการ
ขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีทุกรูปแบบ และตราสารอื่นที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนซึ่งภาคีคูสัญญาทั้งสอง
ฝายเปนภาคี
VIII. คณะทํางานรวม
ขอ 20
(ก) ภาคีคูสัญญาจะจัดตั้งคณะทํางานรวม
(ข) คณะทํางานรวมจะประกอบดวยผูแ ทนที่มอี ํานาจจากภาคีคูสัญญาทั้งสองฝาย
(ค) คณะทํางานรวมจะมีการประชุมกันเมื่อมีความจําเปน โดยภาคีคูสัญญาจะตกลงกัน เรื่องวันและสถานที่
ของการประชุมคณะทํางานรวม
(ง) คณะทํางานรวมจะมีหนาที่รบั ผิดชอบดังตอไปนี้
1) ติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามบันทึกความเขาใจฉบับนี้ และรายงานตอทีป่ ระชุม
ประจําปของคณะกรรมาธิการรวมเพื่อความรวมมือทวิภาคีระหวางไทยและกัมพูชา
2) ริเริ่มการจัดทําแผนยุทธศาสตร แนวทางปฏิบัติและกรอบการดําเนินงานที่จําเปนอืน่ เพื่อดําเนินการ
ตามบันทึกความเขาใจฉบับนี้
3) จัดทําขอเสนอแนะเกีย่ วกับการพัฒนาเพิ่มเติมซึ่งความรวมมือซึ่งกันและกันในการตอตาน การคา
เด็กและหญิง
4) ทบทวนการดําเนินการตามบันทึกความเขาใจฉบับนี้ทุกๆ 5 ป
IX. บทสงทาย
ขอ 21
ภาคีคูสัญญาจะพยายามระงับขอพิพาทที่เกี่ยวกับการตีความหรือการใชบันทึกความเขาใจฉบับนี้ดว ยการเจรจา
บันทึกความเขาใจฉบับนี้จะมีผลบังคับใชในวันที่มกี ารลงนามโดยภาคีคูสัญญาทั้งสองฝาย
ขอ 22
คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งอาจบอกเลิกบันทึกความเขาใจฉบับนี้เมื่อใดก็ไดโดยแจงใหคสู ัญญาอีกฝายทราบเปน
ลายลักษณอกั ษรผานชองทางการทูต และการบอกเลิกดังกลาวจะมีผลภายใน 6 เดือน นับจากวันที่ไดรับ
หนังสือแจงการบอกเลิก
ขอ 23
บันทึกความเขาใจฉบับนี้อาจแกไขไดเมื่อรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแหงราชอาณาจักรกัมพูชา
เห็นพองกัน

บันทึกความเขาใจฉบับนี้จดั ทําขึ้นเปนสามภาษา คือ ภาษาเขมร ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ แตละภาษา
ถูกตองเทาเทียมกัน ในกรณีที่มีความแตกตางกันในการตีความใหใชภาษาอังกฤษเปนหลัก
เพื่อเปนพยานแกการนี้ ผูลงนามขางทายนีซ้ ึ่งไดรับมอบอํานาจอยางถูกตองจากรัฐบาลของตนไดลงนามบันทึก
ความเขาใจนี้
ทําขึ้น ณ เสียมเรียบ
เมื่อวันที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2546
สําหรับรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทย
อนุรักษ จุรีมาศ
(นายอนุรักษ จุรมี าศ)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย

สําหรับรัฐบาลแหงราชอาณาจักรกัมพูชา
อิท สัมเฮง
(นายอิท สัมเฮง)
รัฐมนตรีวา การกระทรวงกิจการสังคม
แรงงาน การฝกอาชีพและฟน ฟูเยาวชน

