
พระราชบญัญตักิารป้องกนัการคกุคามทางเพศ 

บททีห่น่ึง บทบญัญตัทิ ั่วไป 

มาตรา  1 เพือ่ป้องกนัการคกุคามทางเพศและคุม้ครองสทิธปิระโยชนข์องผูเ้สยีหาย  จึง

บญัญตักิฎหมายนีข้ึน้โดยเฉพาะ 

 นิยามการคกุคามทางเพศ  และการจดัการกบัคดกีารคุกคามทางเพศและการ

ป้องกนั  ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดในพระราชบญัญตันีิ ้ หากพระราชบญัญตันีิ้

ไม่ไดก้ าหนดไวใ้หใ้ชก้ฎหมายอืน่  แต่หากเขา้ขา่ยพระราชบญัญตัคิวามเทา่

เทยีมระหวา่งเพศในการท างานและพระราชบญัญตัคิวามเทา่เทยีมทางเพศ

ดา้นการศกึษาจะไม่ใชพ้ระราชบญัญตันีิ้  ยกเวน้ในมาตรา  12 มาตรา 24 และ  

มาตรา  25 

มาตรา  2 การคกุคามทางเพศตามพระราชบญัญตันีิ้  นอกจากหมายถงึอาชญากรรมการ

ขม่ขนืแลว้   ยังหมายถงึพฤตกิรรมทางเพศหรอืทีเ่กีย่วกบัเพศทีก่ระท าตอ่ผูอ้ืน่

โดยขดัขนืความตอ้งการของเขา  และมลีกัษณะหน่ึงดงัตอ่ไปนี ้

หน่ึง ใชก้ารทีผู่อ้ ืน่น้ันยอมท าตามหรอืปฏเิสธพฤตกิรรมน้ันเป็นเงือ่นไขของการ

ไดร้บั  การสูญเสยี  หรอืลดสทิธปิระโยชนใ์นการท างาน การศกึษา  การ

ฝึกอบรม  บรกิาร  แผนการ กิจกรรม   

สอง ใชว้ธิแีสดงใหเ้ห็นหรอืแพรก่ระจายตวัอกัษร  รูปภาพ  เสียง  วีดทิศัน์  หรอื

สิง่ของอืน่  หรอืใชค้ าพูดหรอืการกระท าทีเ่ป็นการเลอืกปฏบิตัิ  การดูถูก  



หรอืใชว้ธิกีารอืน่ๆ  ซึง่เป็นการท าลายเกยีรตศิกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษยข์อง

ผูอ้ืน่  หรอืกอ่ใหเ้กดิความกลวั  สถานการณท์ีเ่ป็นปฏปัิกษห์รอืลว่งละเมดิ  

หรอืกระทบกบัการท างาน  การศกึษา  บรกิาร  แผนการ  กิจกรรม  หรอืการ

ใชช้วีติปกตอิยา่งไม่เหมาะสม 

มาตรา  3 ขา้ราชการตามพระราชบญัญตันีิ้  หมายถงึบุคคลทีท่ างานใหบ้รกิารสาธารณะ

ตามกฎหมาย  หน่วยงานตามพระราชบญัญตันีิ้  หมายถงึหน่วยงานรฐับาล   

กองก าลงัตามพระราชบญัญตันีิ้  หมายถงึกองทหารหรอืโรงเรยีนภายใต ้

กระทรวงกลาโหม 

โรงเรยีนตามพระราชบญัญตันีิ้  หมายถงึโรงเรยีนรฐัหรอืเอกชนทกุระดบั 

องคก์รตามพระราชบญัญตันีิ้  หมายถงึนิตบิุคคล  หุน้ส่วน  องคก์ร  กลุ่มทีม่ี

ตวัแทนหรอืนักบรหิารซึง่มใิชนิ่ตบิุคคล  และองคก์รอืน่ๆ  

มาตรา  4  พนักงานเจา้หนา้ทีต่ามพระราชบญัญตันีิ้  ส าหรบัสว่นกลางคอื

กระทรวงมหาดไทย  ส าหรบัเทศบาลพเิศษคอืรฐับาลเทศบาลพเิศษ  ส าหรบั

เทศมณฑล (เมอืง)  คือรฐับาลเทศมณฑล  (เมอืง)    

มาตรา  5  พนักงานเจา้หนา้ทีส่ว่นกลางด าเนินงานตอ่ไปนี้  แต่หากเกีย่วขอ้งกบัอ านาจ

หนา้ทีข่องพนักงานเจา้หนา้ทีใ่นแตล่ะหน่วยงานของสว่นกลาง  ใหพ้นักงาน

เจา้หนา้ทีใ่นแตล่ะหน่วยงานของสว่นกลางด าเนินการ 



หน่ึง เกีย่วกบัการศกึษาและจดัท ารา่ง  และการพจิารณานโยบายและขอ้บงัคบั

การป้องกนัการคกุคามทางเพศ   

สอง เกีย่วกบัการประสานงาน  ก ากบัดแูล  และการประเมนิผลการด าเนินงาน

เพือ่ป้องกนัการคกุคามทางเพศของรฐับาลแตล่ะระดบั   

สาม เกีย่วกบัการตรวจตราพนักงานเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่ในการจดัท าขัน้ตอนการ

จดัการคดคีกุคามทางเพศ  การใหค้ าปรกึษา  การรกัษาพยาบาลและ

เครอืขา่ยการบรกิาร 

 สี ่ เกีย่วกบัการใหก้ารศกึษาและการประชาสมัพนัธท์ีเ่กีย่วกบัการป้องกนัการ 

คกุคามทางเพศ 

 หา้ เกีย่วกบัการใหร้างวลัหน่วยงาน  โรงเรยีน  องคก์ร  นายจา้ง  กลุ่มหรอื

บุคคลทีม่ ี

ผลงานในการป้องกนัการคกุคามทางเพศทีด่เียีย่ม 

 หก เกีย่วกบัการรวบรวมขอ้มูลดา้นตา่งๆ  และสถติขิองคดกีารคกุคามทางเพศ 

 เจ็ด เกีย่วกบัการวจิยัแนวโนม้และปัญหาทีเ่กีย่วขอ้งในการป้องกนัการคกุคาม

ทางเพศ 

 แปด เกีย่วกบังานอืน่ๆ  ในการป้องกนัการคกุคามทางเพศ 



มาตรา  6  รฐับาลเทศบาลพเิศษ  เทศมณฑล (เมอืง)  ควรจะจดัตัง้คณะกรรมการป้องกนั

การคกุคามทางเพศ  ด าเนินงานดงัตอ่ไปนี้  แต่หากเกีย่วขอ้งกบัอ านาจหนา้ที่

ของพนักงานเจา้หนา้ทีข่องเทศบาลพเิศษ  เทศมณฑล (เมอืง)  ในแต่

หน่วยงาน  ใหพ้นักงานเจา้หนา้ทีใ่นแตล่ะหน่วยงานของเทศบาลพเิศษ  เทศ

มณฑล (เมอืง)  ด าเนินการ  

 หน่ึง  เกีย่วกบัการรา่งนโยบายและขอ้บงัคบัในการป้องกนัการคกุคามทางเพศ 

 สอง   เกีย่วกบัการประสานงาน  ก ากบัดแูล  และด าเนินงานป้องกนัการ

คกุคามทางเพศ 

 สาม เกีย่วกบัการสบืสวนคดทีีเ่ป็นขอ้ถกเถยีงเกีย่วกบัการคกุคามทางเพศ   

การไกลเ่กลีย่  และการสง่ไปยงัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

  สี ่ เกีย่วกบัการการศกึษาและการฝึกอบรมทีเ่กีย่วกบัการป้องกนัการ 

คกุคามทางเพศ  และการประชาสมัพนัธ ์

  หา้ เกีย่วกบัการรวบรวมขอ้มูลดา้นตา่งๆ  และสถติขิองคดกีารคกุคามทางเพศ 

  หก เกีย่วกบังานอืน่ๆ  ในการป้องกนัการคกุคามทางเพศ 

คณะกรรมการการป้องกนัการคกุคามทางเพศในวรรคกอ่นตอ้งจดัตัง้ประธาน

คณะกรรมการ  1 คน  โดยใหน้ายกเทศมณฑล (เมอืง) หรอืรองควบต าแหน่ง  



และประกอบดว้ยเจา้หนา้ทีร่ะดบัสงูของหน่วยงาน  ผูม้ีความเป็นกลางทาง

สงัคม  ตวัแทนกลุม่องคก์รเอกชน  นักวชิาการ  ผูเ้ช ีย่วชาญ  ในจ านวนนีผู้ม้ี

ความเป็นกลางทางสงัคม  ตัวแทนกลุม่องคก์รเอกชน  นักวชิาการ  ผูเ้ช ีย่วชาญ

ตอ้งไม่นอ้ยกวา่  1 ใน  2 และตวัแทนทีเ่ป็นเพศหญงิตอ้งไม่นอ้ยกวา่  1 ใน 2  

การจดัตัง้คณะกรรมการนีใ้หพ้นักงานเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่เป็นผูก้ าหนด 

บททีส่อง  การป้องกนัการคุกคามทางเพศและความรบัผดิชอบ 

มาตรา  7  หน่วยงาน  กองก าลงั  โรงเรยีน  องคก์ร  หรอืนายจา้งควรจะป้องกนัการเกดิการ

คกุคามทางเพศ  เมื่อทราบวา่มสีถานการณก์ารคกุคามทางเพศเกดิขึน้  ควรจะ

ใชม้าตรการในการแกไ้ขและการชว่ยเหลอืเยยีวยาทีม่ปีระสทิธภิาพโดยทนัที   

หากสมาชกิองคก์รในวรรคกอ่น  ลูกจา้ง  หรอืผูร้บับรกิาร  มีจ านวน  10 คนขึน้ไป  

ควรจะจดัตัง้ชอ่งทางรอ้งทกุขก์ลา่วโทษเพือ่ประสานงานและจดัการ  หากมี

จ านวนตัง้แต่  30 คนขึน้ไป ควรจะจดัท านโยบายการป้องกนัการคกุคามทาง

เพศและเปิดเผยตอ่สาธารณะ   

  เพือ่เป็นการป้องกนัและจดัการกบัคดคีุกคามทางเพศลว่งหนา้  พนักงาน

เจา้หนา้ทีส่ว่นกลางควรจะจดัท ามาตรฐานในการป้องกนัการคกุคามทางเพศ  เนือ้หาควร

ประกอบดว้ยหลกัการในการป้องกนัการคกุคามทางเพศ ช่องทางรอ้งทกุขก์ลา่วโทษ 

วธิกีารลงโทษ  หลกัสตูรการศกึษาและการฝึกอบรม  และนโยบายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 



มาตรา  8  หน่วยงาน  กองก าลงั  โรงเรยีน  องคก์ร  หรอืนายจา้งในมาตรากอ่นควรจะจดั

หรอืสง่เสรมิใหบุ้คคลทีอ่ยูภ่ายใตบ้งัคบัเขา้รว่มการศกึษาการฝึกอบรมที่

เกีย่วกบัการป้องกนัการคกุคามทางเพศ 

มาตรา  9  ผูค้กุคามทางเพศตอ่บุคคลอืน่ตอ้งรบัผดิชอบชดเชยความเสยีหาย 

 สถานการณว์รรคกอ่นแมม้ใิชค่วามเสยีหายทางทรพัยส์นิก็ตอ้งเรยีกรอ้ง

คา่ชดเชยเป็น 

จ านวนเงนิทีเ่หมาะสม  หากชือ่เสยีงไดร้บัความเสยีหายตอ้งเรยีกรอ้งการ

จดัการส าหรบัการกูช้ ือ่เสยีงกลบัคนืมาดว้ย 

มาตรา  10 ในขัน้ตอนการรอ้งทกุขก์ลา่วโทษ  การสบืสวน  การสอบสวน  หรอืการ

พจิารณาคดสี าหรบัคดคีกุคามทางเพศ  หน่วยงาน  กองก าลงั  โรงเรยีน  องคก์ร  

นายจา้ง  เพื่อรอ้งทกุขก์ลา่วโทษ  ฟ้องศาล  ยกหลกัฐานพสิจูนค์วามผดิ  

ฟ้องรอ้งด าเนินคดี  เป็นพยาน  ใหค้วามชว่ยเหลอื  หรอืเป็นผูม้พีฤตกิรรมที่

เกีย่วขอ้งอืน่  จะตอ้งปฏบิตัอิยา่งเทา่เทยีมอยา่งเหมาะสม  

  ผูฝ่้าฝืนขอ้ก าหนดวรรคกอ่นจะตอ้งรบัผดิชอบชดเชยความเสยีหาย  

มาตรา  11 หากลกูจา้ง  ผูร้บัผดิชอบขององคก์รใชป้ระโยชนจ์ากความสะดวกสบาย

ในการท าหนา้ที่  กระท าการคกุคามทางเพศตอ่บุคคลอืน่ จะตอ้งมกีารลงโทษ

ทีเ่หมาะสมเพือ่ทีจ่ะกูช้ ือ่เสยีงของผูเ้สยีหายกลบัคนืมาตามมาตรา  9 วรรค  2   



นายจา้ง  องคก์รควรจะใหค้วามชว่ยเหลอืทีเ่หมาะสม  เมือ่นักเรยีน  บุคคลทีร่บั

การศกึษาหรอืการฝึกอบรม เมื่อรบัการศกึษาหรอืการฝึกอบรมทีโ่รงเรยีนหรอื

องคก์รทีใ่หก้ารศกึษาหรอืการฝึกอบรมแลว้กระท าการคกุคามทางเพศตอ่

บุคคลอืน่  ตอ้งลงโทษเพือ่กูช้ ือ่เสยีงของผูเ้สยีหายกลบัคนืมาตามมาตรา  9 

วรรค  2  โรงเรยีนหรอืองคก์รทีใ่หก้ารศกึษาหรอืการฝึกอบรมควรจะใหค้วาม

ชว่ยเหลอืทีเ่หมาะสม 

  ขอ้ก าหนดทัง้สองวรรคกอ่นไม่บงัคบัใชก้บัหน่วยงาน 

มาตรา  12 โฆษณา  สิ่งพมิพ ์ การกระจายเสยีงและภาพ  โทรทศัน ์การส่งสญัญาณ

อเิล็กทรอนิกส ์ คอมพวิเตอรแ์ละอนิเทอรเ์น็ต  หรอืสือ่อีน่ๆ  ตอ้งไม่รายงานหรอื

บนัทกึชือ่และนามสกลุของผูเ้สยีหายหรอืขอ้มูลอืน่ทีเ่พยีงพอทีจ่ะระบุตวั

บุคคลผูเ้ป็นผูเ้สยีหาย  แต่หากผูเ้สยีหายซึง่เป็นบุคคลทีม่คีวามสามารถใหก้าร

ยนิยอม  หรอืหน่วยงานทีส่บืสวนการกระท าความผดิตามกฎหมายเห็นวา่

จ าเป็นก็ไม่อยูภ่ายใตข้อ้ก าหนดนี ้

บททีส่าม  การรอ้งทุกขก์ล่าวโทษและขัน้ตอนการสบืสวน 

มาตรา  13 ผูเ้สยีหายคดกีารคกุคามทางเพศ  นอกจากจะขอความชว่ยเหลอืไดต้าม

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งแลว้  ยงัยืน่ค ารอ้งทกุขต์อ่หน่วยงาน กองก าลงั  โรงเรยีน  

องคก์ร  นายจา้ง  หรอืพนักงานเจา้หนา้ทีข่องเทศบาลพเิศษ  เทศมณฑล 



(เมอืง)  ซึง่เป็นผูบ้งัคบับญัชาของผูก้ระท าความผดิไดภ้ายใน  1 ปีหลงัจากเกดิ

เหตกุารณข์ึน้ 

 พนักงานเจา้หนา้ทีเ่ทศบาลพเิศษ  เทศมณฑล (เทศบาลมณฑล) ในวรรคกอ่น

เมือ่รบัเร ือ่งรอ้งทกุขแ์ลว้  ควรจะน าเร ือ่งสง่ใหห้น่วยงาน  กองก าลงั  โรงเรยีน  

องคก์ร  หรอืนายจา้งของผูก้ระท าความผดิเพือ่ท าการสบืสวน  และบนัทกึคดไีว ้

ในการดแูล  เมื่อไม่ทราบผูก้ระท าความผดิทีแ่น่ชดัหรอืไม่ทราบวา่มหีน่วยงาน  

กองก าลงั  โรงเรยีน  องคก์ร หรอืนายจา้งทีเ่ป็นผูบ้งัคบับญัชาหรอืไม่  ควรจะสง่

และขอใหห้น่วยงานเจา้หนา้ทีต่ ารวจในทอ้งทีท่ีเ่กดิคดที าการสบืสวน 

 หน่วยงาน  กองก าลงั  โรงเรยีน  องคก์ร  หรอืนายจา้งควรเร ิม่สบืสวนภายใน  7 

วนัหลงัจากวนัทีม่กีารรอ้งทกุขห์รอืคดสีง่ถงึ  และควรจะสบืสวนแลว้เสรจ็

ภายในเวลา  2 เดอืน  หากมคีวามจ าเป็นตอ้งยดืเวลาออกไป  1 เดอืน  ควร

จะแจง้ฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้งใหท้ราบ 

ผลการสบืสวนในวรรคกอ่นควรจะแจง้ฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้งและพนักงานเจา้หนา้ที่

เทศบาลพเิศษ  เทศมณฑล (เมอืง)  โดยท าขึน้เป็นหนังสอื 

หากหน่วยงาน  กองก าลงั  โรงเรยีน  องคก์ร  หรอืนายจา้งสบืสวนยงัไม่แลว้เสรจ็

ในเวลาทีก่ าหนด  หรอืฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้งไม่ยอมรบัผลการสบืสวนน้ัน  ฝ่ายที่

เกีย่วขอ้งตอ้งรอ้งทกุขก์ลา่วโทษอกีคร ัง้ตอ่พนักงานเจา้หนา้ทีเ่ทศบาลพเิศษ  



เทศมณฑล (เมอืง)  ภายใน 30 วนันับตัง้แตว่นัถดัจากวนัทีถ่งึก าหนดหรอืการ

แจง้ผลการสบืสวนมาถงึ 

ฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้งยืน่ค ารอ้งทกุขห์รอืรอ้งทกุขก์ลา่วโทษอกีคร ัง้เกนิเวลาที่

ก าหนด  พนักงานเจา้หนา้ทีเ่ทศบาลพเิศษ  เทศมณฑล (เมอืง)  ตอ้งไม่รบัเร ือ่ง 

มาตรา  14 หลงัจากทีพ่นักงานเจา้หนา้ทีเ่ทศบาลพเิศษ  เทศมณฑล (เมอืง) รบัเร ือ่ง

รอ้งทกุขก์ลา่วโทษอกีคร ัง้  ประธานคณะกรรมการป้องกนัการคกุคามทางเพศ

ควรจะมอบหมายใหก้รรมการ  3 – 5 คน  จดัตัง้กลุม่สบืสวนขึน้ภายใน  7 วนั  

และเลอืกหรอืเสนอ  1 คนเป็นผูเ้รยีกประชมุ  เพื่อด าเนินการสบืสวน  และ

ด าเนินการตามทีก่ าหนดไวใ้นวรรคที่  3 และ  4  ของมาตรากอ่น   

มาตรา  15 คดกีารคุกคามทางเพศเขา้สูข่ ัน้ตอนการสบืสวนอาชญากรรมหรอืการพจิารณา

คดใีนศาล  เมื่อคณะกรรมการป้องกนัการคกุคามทางเพศของเทศบาลพเิศษ  

เทศมณฑล (เมอืง)  เห็นวา่มคีวามจ าเป็น  ตอ้งลงมตใิหห้ยดุการจดัการคดน้ัีน  

กอ่นทีข่ ัน้ตอนดงักลา่วจะสิน้สดุลง 

บททีส่ี่  ขัน้ตอนการไกล่เกลีย่ขอ้พพิาท 

มาตรา  16 คดกีารคุกคามทางเพศ  ฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้งทัง้สองฝ่ายจะตอ้งรอ้งขอใหม้ี

การไกลเ่กลีย่ขอ้พพิาทตอ่พนักงานเจา้หนา้ทีเ่ทศบาลพเิศษ  เทศมณฑล 

(เมอืง)  โดยท าเป็นหนังสอืหรอืทางวาจา   ส าหรบัผูท้ีร่อ้งขอทางวาจาควร

จะท าการลงบนัทกึ 



การรอ้งขอในวรรคกอ่น  ควรจะแสดงสาเหตกุารไกลเ่กลีย่และลกัษณะขอ้

พพิาทใหช้ดัเจน 

เกีย่วกบัเขตอ านาจศาลทีไ่กลเ่กลีย่คดคีวามตามวรรคแรก  การรกัษาความลบั

ในการไกลเ่กลีย่คดี  การไม่ปรากฏตวัในวนัทีก่ าหนด  การรอ้งขอใหห้น่วยงานที่

เกีย่วขอ้งชว่ยเหลอื  เป็นตน้ พนักงานเจา้หนา้ทีส่ว่นกลางเป็นผูก้ าหนดวธิกีาร

ตา่งหาก 

มาตรา  17 ในการไกลเ่กลีย่ควรจะจา่ยตามจรงิโดยฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้ง  ไม่ควรรบัคา่ใชจ้า่ย

หรอืคา่ตอบแทนใด  ยกเวน้คา่พสิจูนต์รวจสอบ 

มาตรา  18 หากการไกลเ่กลีย่ส าเรจ็ควรจะท าขึน้เป็นหนังสอืไกลเ่กลีย่   

ความสมบูรณแ์ละการมผีลบงัคบัใชข้องหนังสอืไกลเ่กลีย่ในวรรคกอ่น  อนุญาต

ใหป้ระยกุตใ์ชข้อ้ก าหนดในกฎหมายการไกลเ่กลีย่ของเทศบาลมณฑลและ

เมอืงภายใตเ้ทศมณฑล  มาตรา  25 ถงึมาตรา  29  

มาตรา  19 หากการไกลเ่กลีย่ไม่ส าเรจ็  ฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้งตอ้งรอ้งขอตอ่คณะกรรมการ

ป้องกนัการคกุคามทางเพศของรฐับาลทอ้งถิน่ทีด่แูลน้ัน ใหส้่งเร ือ่งไกลเ่กลีย่

ไปยงัหน่วยงานศาลทีด่แูล  คา่ธรรมเนียมการตดัสนิพพิากษาคดขีองศาลในช ัน้

แรกงดเก็บช ัว่คราว 

บททีห่า้  บทลงโทษ 



มาตรา  20 ผูท้ีค่กุคามทางเพศตอ่บุคคลอืน่  พนักงานเจา้หนา้ทีเ่ทศบาลพเิศษ  เทศ

มณฑล (เมอืง)  เป็นผูส้ ัง่ใหล้งโทษปรบั  10,000 ดอลลารไ์ตห้วนัขึน้ไป  แต่ไม่

เกนิ  100,000 ดอลลารไ์ตห้วนั   

มาตรา  21 ส าหรบัผูท้ีใ่ชป้ระโยชนจ์ากอ านาจหรอืโอกาสกระท าการคกุคามทางเพศผูอ้ืน่

ซ ึง่อยูใ่ตก้ารก ากบั  การดูแลของตน  ในดา้นการศกึษา การฝึกอบรม  การ

รกัษาพยาบาล  งานราชการ ธุรกจิ  การหางาน  หรอืลกัษณะอืน่ทีค่ลา้ยคลงึกนั  

ตอ้งระวางโทษปรบัเพิม่  1 ใน  2   

มาตรา  22 ผูฝ่้าฝืนมาตรา  7 วรรค  1  ช่วงทา้ย  และวรรค 2 พนักงานเจา้หนา้ที่

เทศบาลพเิศษ  เทศมณฑล (เมอืง)  เป็นผูส้ ัง่ใหล้งโทษปรบัตัง้แต่  10,000 

ดอลลารไ์ตห้วนัขึน้ไป  แต่ไม่เกนิ  100,000 ดอลลารไ์ตห้วนั  ผูท้ีย่งัคงไม่

ปรบัปรงุตวัภายในเวลาทีก่ าหนดหลงัไดร้บัแจง้ตอ้งถกูปรบัตอ่เน่ืองเป็นคร ัง้ 

มาตรา  23 หน่วยงาน  กองก าลงั  โรงเรยีน  องคก์ร  หรอืนายจา้งกระท าผดิตามมาตรา  

10 วรรค1  พนักงานเจา้หนา้ทีเ่ทศบาลพเิศษ  เทศมณฑล (เมอืง) เป็นผูส้ ัง่

ลงโทษปรบัตัง้แต่  10,000 ดอลลารไ์ตห้วนัขึน้ไป  แต่ไม่เกนิ  100,000 

ดอลลารไ์ตห้วนั  ผูท้ีย่งัคงไม่ปรบัปรงุตวัภายในเวลาทีก่ าหนดหลงัไดร้บัแจง้

ตอ้งถกูปรบัตอ่เน่ืองเป็นคร ัง้ 

มาตรา  24 ผูท้ีฝ่่าฝืนขอ้ก าหนดในมาตรา  12 พนักงานเจา้หนา้ทีใ่นแตล่ะหน่วยงาน

น้ันเป็นผูส้ ัง่ลงโทษปรบัตัง้แต่ 60,000 ดอลลารไ์ตห้วนัขึน้ไป  แต่ไม่เกนิ  



300,000 ดอลลารไ์ตห้วนั และสิง่ของในมาตรา  12 จะตอ้งยดึหรอืใชว้ธิกีาร

จดัการอืน่ทีจ่ าเป็น  ผูท้ีย่งัคงไม่ปรบัปรงุตวัภายในเวลาทีก่ าหนดหลงัไดร้บัแจง้

ตอ้งถกูปรบัตอ่เน่ืองเป็นคร ัง้ 

มาตรา  25 ผูท้ีม่พีฤตกิรรมคุกคามทางเพศอยา่งจงใจ   จูบ  กอด  หรอืสมัผสัสะโพก  

หนา้อก  หรอืสว่นทีเ่ป็นสว่นตวัอืน่ของรา่งกายโดยทีผู่อ้ ืน่ไม่ทนัขดัขนืได ้ ตอ้ง

ระวางโทษจ าคกุไม่เกนิ  2 ปี กักขงัหรอืปรบั  หรอืทัง้จ าทัง้ปรบัไม่เกนิ  

100,000 ดอลลารไ์ตห้วนั   

ความผดิในวรรคกอ่นตอ้งฟ้องรอ้งจงึจะด าเนินคด ี

บททีห่ก  บทบญัญตัเิพิม่เตมิ 

มาตรา  26 ขอ้ก าหนดในมาตรา  7  ถึงมาตรา 11  มาตรา  22  และมาตรา  23  อนุญาต

ใหใ้ชก้บัความผดิคดขีม่ขนื การปรบัเงนิคดปีกครองตามวรรคกอ่น  พนักงาน

เจา้หนา้ทีใ่นการป้องกนัอาชญากรรมขม่ขนืเป็นผูก้ าหนด 

มาตรา  27    กฎหมายในการด าเนินการตามพระราชบญัญตันีิใ้หพ้นักงานเจา้หนา้ที่

สว่นกลางเป็นผู ้

ก าหนด 

มาตรา 28 พระราชบญัญตันีิใ้หบ้งัคบัใชห้ลงัจากประกาศ  1  ปี  

 


