ชื่ อกฎหมาย
1. United Nations Convention
on the Rights of the Child

บทบัญญัติกฎหมาย

สาระสาคัญ

อนุสัญญาการคุม้ ครองสิ ทธิเด็ก
กาหนดให้ประเทศสมาชิกออก
States Parties undertake to protect the กฎหมายและทาความตกลงระหว่าง
child from all forms of sexual
ประเทสเพื่อคุม้ ครองการกระทาผิดทาง
exploitation and sexual abuse. For
เพศต่อเด็ก
these pur- poses, States Parties shall in
particular take all appropriate
national, bilateral and multilateral
measures
to prevent:
(a) The inducement or coercion of a
child to engage in any unlawful sexual
activity;
Article 34

ข้ อสั งเกต
อนุสญ
ั ญาเป็ นการกาหนดหลักเกณฑ์
ในภาพกว้างที่เกี่ยวกับการคุม้ ครองเด็ก
จากการกระทาผิดทางเพศในทุก
รู ปแบบ แม้ไม่ได้กาหนดเรื่ อง
Commercial Sexual Exploitation of
Children ไว้โดยเฉพาะ แต่อนุสญ
ั ญา
ฉบับนี้กค็ รอบคลุมเรื่ องดังกล่าวไว้ดว้ ย
เพราะถือว่าเป็ นรู ปแบบหนึ่งในการ
กระทาผิดทางเพศต่อเด็ก

(b) The exploitative use of children in
prostitution or other unlawful sexual
practices;
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(c) The exploitative use of children in
pornographic performances and
materials.

2 Optional Protocol to the
Convention on the Rights of
the Child on the Sale of
Children, Child Prostitution
and Child Pornography

พิธีสารฉบับนี้มีการกาหนดเกี่ยวกับ
มีกาหนดถึงการกระทาผิดต่อเด็กของ
ความหมายของการค้าเด็กไว้ดว้ ยใน
ทั้งบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลไว้ดว้ ย
For the purposes of the present
มาตรา ๒ และกาหนดให้ประเทศ
Protocol:
สมาชิกออกกฎหมายภายในเพื่อเอาผิด
(a) Sale of children means any act or การกระทาของบุคคลหรื อองค์กรที่มี
transaction whereby a child is
การทาความผิดเกี่ยวกับเพศต่อเด็ก
transferred by any person or group of โดยรวมถึงการค้าเด็กที่มีพฤติกรรมที่มี
persons to another for remuneration or การละเมิดทางเพศต่อเด็ก
any other consideration;
Article 2

Article 3
1. Each State Party shall ensure that,
as a minimum, the following acts and
activities are fully covered under its
criminal or penal law, whether such
offences are committed domestically
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or transnationally or on an individual
or organized basis:
(a) In the context of sale of children as
defined in article 2:
(i) Offering, delivering or accepting,
by whatever means, a child for the
purpose of:
a. Sexual exploitation of the child;

3. International Labour
Organisation (ILO) Worst
Forms of Child Labour
Convention, 1999 (No. 182)

Article 3
For the purposes of this Convention,
the term the worst forms of child
labour comprises:

อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการคุม้ ครองแรงงาน
เด็กก็มีการกาหนดห้ามเรื่ องการจัดหา
เด็กเพื่อให้บริ การทางเพศ

กรณี น้ ีรวมถึงธุรกิจบันเทิงและธุรกิจ
ท่องเที่ยวที่มีการจัดเด็กเพื่อให้บริ การ
ทางเพศด้วย

(b) the use, procuring or offering of
a child for prostitution, for the
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production of pornography or for
pornographic performances;

4. United Nations Convention
against Transnational
Organized Crime (UNTOC)
and its Protocol to Prevent,
Suppress and Punish
Trafficking in Persons,
especially Women and Children
2000

Article 2

5. 18 US §2251 Sexual
Exploitation of Children

(a)
Any person who employs, uses,
persuades, induces, entices, or coerces
any minor to engage in, or who has
a minor assist any other person to
engage in, or who transports

Statement of purpose
The purposes of this Protocol are:

อนุสญ
ั ญาสหประชาชาติเพือ่ ต่อต้าน กรณี ยอ่ มรวมถึง Commercial Sexual
องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติกม็ ีการ
Exploitation of Children
กาหนดวัตถุประสงค์เพื่อต่อต้านการค้า
เด็ก

(a) To prevent and combat trafficking
in persons, paying particular attention
to women and children;

ในสหรัฐอเมริ กามีการกาหนดเอาผิด มีการกาหนดให้ความผิดสาเร็ จกับ
กับการกระทาต่อเด็ก โดยเอาผิดพ่อแม่ ความผิดฐานพยายามมีโทษเท่ากัน
หรื อผูใ้ ช้อานาจปกครองหากรู ้ถึงการ
กระทาผิดแต่กระทาการใดๆ เป็ นการ
ช่วยเหลือการกระทาผิดดังกล่าว การ
กระทาผิดประเภทนี้กฎหมายกาหนด
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any minor in or affecting interstate or
foreign commerce, or in any Territory
or Possession of the United States,
with the intent that such minor engage
in, any sexually explicit conduct for
the purpose of producing any visual
depiction of such conduct or for the
purpose of transmitting a live visual
depiction of such conduct, shall be
punished

โทษขั้นต่าไว้ดว้ ยคือจาคุกไม่นอ้ ยกว่า
๑๕ ปี และโทษจาคุกสู งสุ ดไม่เกิน ๓๐
ปี แต่หากมีพฤติกรรมเป็ นการที่รุนแรง
ขึ้นก็มีการรับโทษสู งขึ้นเป็ นลาดับ คือ
จาคุกตั้งแต่ ๒๕ ปี ถึง ๕๐ปี และ
กาหนดโทษสูงสุ ดเกี่ยวข้องกับเรื่ องนี้
คือ โทษจาคุกตั้งแต่ ๓๕ ปี ถึงจาคุก
ตลอดชีวิต

(b)
Any parent, legal guardian,
or person having custody or control of
a minor who knowingly permits such
minor to engage in, or to assist any
other person to engage in, sexually
explicit conduct for the purpose of
producing any visual depiction of
such conduct or for the purpose of
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transmitting a live visual depiction of
such conduct shall be punished as
provided
(e)
Any individual who violates, or
attempts or conspires to violate, this
section shall be fined under this title
and imprisoned not less than 15 years
nor more than 30 years, but if
such person has one prior conviction
under this chapter, section 1591,
chapter 71, chapter 109A, or chapter
117, or under section 920 of title
10 (article 120 of the Uniform Code
of Military Justice), or under the laws
of any State relating to aggravated
sexual abuse, sexual abuse, abusive
sexual contact involving a minor or
ward, or sex trafficking of children, or
the production, possession, receipt,
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mailing, sale, distribution, shipment,
or transportation of child
pornography, such person shall be
fined under this title and imprisoned
for not less than 25 years nor more
than 50 years, but if such person has 2
or more prior convictions under this
chapter, chapter 71, chapter 109A, or
chapter 117, or under section 920 of
title 10 (article 120 of the Uniform
Code of Military Justice), or under the
laws of any State relating to the
sexual exploitation of children, such
person shall be fined under this title
and imprisoned not less than 35 years
nor more than life.

7

6. Crimes (Child Sex Tourism)
Amendment Act 1994 of
Australia

Inducing child under 16 to be
กฎหมายกาหนดห้ามการกระทากับเด็ก
involved in sexual conduct
อายุไม่เกิน ๑๖ ปี
"50BD.(1) A person ('the first
person') must not induce a person who
is under 16 to commit, to submit to, or
to be present while a third person
commits, an act of indecency that:
(a) is committed outside Australia
and in the presence of the first person;
and

กฎหมายเขียนห้ามการชักชวนซึ่งเป็ น
องค์ประกอบหนึ่งของ Grooming ซึ่ง
เป็ นพฤติกรรมที่นาไปสู่ การกระทา
ความผิดทางเพศต่อเด็กได้

7. Swiss Criminal Code

สวิสเซอร์แลนด์กาหนดเอาผิดกับการ
Article 187 para 1
Any person who engages in a sexual กระทากับเด็กที่มีอายุไม่เกิน ๑๖ ปี
act with a child under 16 years of age, กาหนดโทษสูงสุ ดไว้เพียงจาคุก ๕ ปี
or, incites a child to commit such an
activity, or involves a child in a sexual
act, is liable to a custodial sentence
not exceeding five years or to a
monetary penalty.

กฎหมายไม่ได้กาหนดถึงลักษณะของ
การประกอบธุรกิจ แต่กาหนดใน
ลักษณะของการจ่ายค่าตอบแทนต่อ
การกระทาทางเพศ ซึ่งถือเป็ นส่ วนหนึ่ง
ของ Child sex tourism
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Article 196
Any person who carries out sexual
acts with a minor or induces a minor
to carry out such acts and who makes
or promises payment in return is liable
to a custodial sentence not exceeding
three years or to a monetary penalty.
ประเทศอังกฤษกาหนดการกระทา
กฎหมายนี้สามารถปรับใช้กบั กรณี
Paying for sexual services of a child ความผิดทางเพศที่กระทาต่อเด็กโดยมี Child Sex Tourism ได้
การเสนอการจ่ายค่าตอบแทนไว้ใน
(1) A person (A) commits an offence
กฎหมายว่าด้วยการกระทาความผิดทาง
if—
เพศ การกระทาความผิดในมาตรานี้มี
(a)he intentionally obtains for himself โทษจาคุกสู งสุ ดถึงจาคุกตลอดชีวิต
the sexual services of another person
(B),

8. UK Sexual Offence Act 2003 Article 47

(b)before obtaining those services, he
has made or promised payment for
those services to B or a third person,
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or knows that another person has
made or promised such a payment,
and
(c)either—
(i)B is under 18, and A does not
reasonably believe that B is 18 or
over, or
(ii)B is under 13.
(2) In this section, “payment” means
any financial advantage, including the
discharge of an obligation to pay or
the provision of goods or services
(including sexual services)
gratuitously or at a discount.
(3)A person guilty of an offence under
this section against a person under 13,
where subsection (6) applies, is liable
on conviction on indictment to
imprisonment for life.
10

(4)Unless subsection (3) applies, a
person guilty of an offence under this
section against a person under 16 is
liable—
(a)where subsection (6) applies, on
conviction on indictment, to
imprisonment for a term not
exceeding 14 years;
(b)in any other case—
(i)on summary conviction, to
imprisonment for a term not
exceeding 6 months or a fine not
exceeding the statutory maximum or
both;
(ii)on conviction on indictment, to
imprisonment for a term not
exceeding 14 years.
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ชื่ อกฎหมาย

บทบัญญัตกิ ฎหมาย

สาระสาคัญ

ข้ อสังเกต

1. U.S. Code § 2422 – Coercion
and enticement

(b) Whoever, using the mail or any
facility or means of interstate or
foreign commerce, or within the
special maritime and territorial
jurisdiction of the United States
knowingly persuades, induces,
entices, or coerces any individual who
has not attained the age of 18 years, to
engage in prostitution or any sexual
activity for which any person can be
charged with a criminal offense, or
attempts to do so, shall be fined under
this title and imprisoned not less than
10 years or for life.

มีการกาหนดรู ปแบบของการล่อลวงไว้
ดังนี้ การชักชวน ชักจูงใจ ล่อไป หรื อ
การบังคับ โดยไม่จากัดว่าจะเป็ นไป
เพื่อการค้าบริ การทางเพศเท่านั้น แต่ให้
รวมถึงเพื่อกิจกรรมทางเพศทุกประเภท
ด้วย

สหรัฐอเมริ กาใช้บงั คับกฎหมายนี้เพื่อ
คุม้ ครองเด็กที่มีอายุต่ากว่า ๑๘ ปี โดย
กาหนดให้มีโทษขั้นต่าจาคุกไม่นอ้ ย
กว่า ๑๐ ปี และโทษขั้นสู งสุ ดคือจาคุก
ตลอดชีวิต ทั้งนี้กฎหมายได้กาหนดให้
การกระทาความผิดหรื อการพยายาม
กระทาความผิดในฐานนี้ได้รับโทษ
เท่ากัน เนื่ องจากกฎหมายมุ่งคุม้ ครอง
เหยือ่ ซึ่งเป็ นผูเ้ ยาว์

2. Sexual Offences Act 2003 of
United Kingdom (Part 1)

Meeting a child following sexual
grooming etc.
F1 (1) A person aged 18 or over (A)
commits an offence if—

มีการกาหนดแยกกันระหว่างการ
ติดต่อสื่ อสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่ อง
กิจกรรมทางเพศกับเด็กหรื อเยาวชนที่มี
อายุไม่เกิน ๑๖ ปี กับกรณี การที่มีการ

กรณี น้ ีบทบัญญัติของกฏหมายมีการ
กาหนดถึงการนัดหมายที่เกิดขึ้นที่ใด
ในโลกก็ได้ ถือเป็ นการนาหลัก
Extraterritorial มาใช้ (ในส่ วนนี้ไม่
1

F2 (a) A has met or communicated นัดหมายเจอกันกับเด็กหรื อเยาวชน ซึ่ง
with another person (B) [F3on one or มีการกาหนดโทษไว้แตกต่างกัน
more occasions] and subsequently—
(i) A intentionally meets B,
(ii) A travels with the
intention of meeting B in any part of
the world or arranges to meet B in any
part of the world, or
(iii) B travels with the
intention of meeting A in any part of
the world,
(b) A intends to do anything to or
in respect of B, during or after the
meeting mentioned in paragraph (a)(i)
to (iii) and in any part of the world,
which if done will involve the
commission by A of a relevant
offence,]
(c) B is under 16, and

จาเป็ นต้องใส่ ไว้ตามแบบของกฎหมาย
อังกฤษ แต่สามารถนาบทบัญญัติตาม
ร่ างกฎหมายที่ได้ยกขึ้นไว้น้ ี ไปบัญญัติ
ไว้ในมาตรา ๘ ของประมวลกฎหมาย
อาญา ก็จะทาให้ความผิดนั้นเป็ น
ความผิดที่กระทานอกราชอาณาจักรที่
สามารถลงโทษได้ในราชอาณาจักรใน
ลักษณะเดียวกันกับตัวบทกฎหมายของ
อังกฤษมาตรานี้)
ข้อสังเกตเกี่ยวกับอายุของผูท้ ี่กฎหมาย
มุ่งคุม้ ครองคือเด็กหรื อเยาวชนที่มีอายุ
ไม่เกิน ๑๖ ปี ซึ่ งแตกต่างสหรัฐอเมริ กา
ที่กาหนดคุม้ ครองบุคคลที่มีอายุไม่เกิน
๑๘ ปี
กฎหมายมีการบัญญัติแยกการกระทาที่
เป็ นการกระทาผิดต่างกรรมต่างวาระ
ไว้โดยกาหนดโทษแยกไว้ต่างหาก นัน่
คือ หากผูก้ ระทาผิดมีการติดต่อกับเด็ก

2

(d) A does not reasonably believe
that B is 16 or over.
(2) In subsection (1)—
(a) the reference to A having met
or communicated with B is a
reference to A having met B in any
part of the world or having
communicated with B by any means
from, to or in any part of the world;
(b) “relevant offence” means—
(i) an offence under this Part,
(ii) F4. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
............
(iii) anything done outside
England and Wales F5. . . which is not
an offence within sub-paragraph (i)
F5. . . but would be an offence within
sub-paragraph (i) if done in England
and Wales.

หรื อเยาวชนเกี่ยวกับเรื่ องกิจกรรมทาง
เพศ แม้ไม่ได้มีการหลอกลวงหรื อนัด
พบกัน ก็ถือว่ามีความผิดสาเร็ จแล้วซึ่ ง
มีโทษจาคุกสู งสุ ดไม่เกิน ๒ ปี แต่หาก
มีการนัดพบกับเด็กหรื อเยาวชนจะมี
โทษจาคุกสู งสุ ดไม่เกิน ๑๐
ข้อสังเกตอีกประการหนึ่งคือ กฎหมาย
ของอังกฤษไม่ได้กาหนดวิธีการว่าการ
นัดเจอกับเหยื่อนั้นจะเป็ นการกระทาที่
เกิดจากการชักชวน ชักจูงใจ ล่อไป
หรื อบังคับ เหมือนเช่นที่บญั ญัติไว้ใน
กฎหมายของสหรัฐอเมริ กา ซึ่ งกรณี น้ ี
หมายความว่าหากมีการนัดกันไม่วา่
เกิดการเหตุผลใดผูก้ ระทาย่อมต้องรับ
ผิด
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(3) F6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.......
(4) A person guilty of an offence
under this section is liable—
(a) on summary conviction, to
imprisonment for a term not
exceeding 6 months or a fine not
exceeding the statutory maximum or
both;
(b) on conviction on indictment,
to imprisonment for a term not
exceeding 10 years.]
[F7 15A Sexual communication with
a child
(1) A person aged 18 or over (A)
commits an offence if—
(a) for the purpose of
obtaining sexual gratification, A
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intentionally communicates with
another person (B),
(b) the communication is
sexual or is intended to encourage B
to make (whether to A or to another) a
communication that is sexual, and
(c) B is under 16 and A
does not reasonably believe that B is
16 or over.
(2) For the purposes of this
section, a communication is sexual
if—
(a) any part of it relates to
sexual activity, or
(b) a reasonable person
would, in all the circumstances but
regardless of any person's purpose,
consider any part of the
communication to be sexual; and in
paragraph (a) “sexual activity” means
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an activity that a reasonable person
would, in all the circumstances but
regardless of any person's purpose,
consider to be sexual.
(3) A person guilty of an offence
under this section is liable—
(a) on summary conviction,
to imprisonment for a term not
exceeding 12 months or a fine or both;
(b) on conviction on
indictment, to imprisonment for a
term not exceeding 2 years.]
ในประมวลกฎหมายอาญาของ
3. Criminal Code Amendment CRIMINAL CODE 1899 –
(Protecting Minors Online) Bill Using internet etc. to procure children ออสเตรเลีย กาหนดเอาผิดกับการ
จัดหาเด็กหรื อเยาวชนที่มีอายุต่ากว่า
under 16
of Australia 2017
218A Using internet etc. to procure
children under 16
(1) Any adult who uses
electronic communication with intent

กฎหมายของออสเตรเลียกาหนดเรื่ อง
Extraterritorial เหมือนในกฎหมาย
อังกฤษเอาไว้ดว้ ย (วิธีร่างจะใช้การ
๑๖ ปี เพื่อกิจกรรมทางเพศ โดยใช้
กาหนดไว้ในมาตรา ๘ เหมือนกับที่
วิธีการผ่านทางเครื่ องมืออิเล็กทรอนิกส์ เสนอในข้อสังเกตของกฎหมายอังกฤษ
โดยกาหนดโทษสู งสุ ดอยูท่ ี่จาคุกไม่
ด้านบน)
เกิน ๑๐ ปี

6

to procure a person under the age of
16 years, or a person the adult
believes is under the age of 16 years,
to engage in a sexual act, either in
Queensland or elsewhere, commits a
crime.
Penalty: Maximum penalty—10 years
imprisonment.
(2) The adult is liable to 14
years imprisonment if—
(a) the person is—
(i) a person under 12
years; or
(ii) a person the adult
believes is under 12 years; or
(b) the offence involves the
adult—
(i) intentionally meeting
the person; or

แต่หาผูก้ ระทาผิดได้กระทาต่อเด็กที่มี
อายุไม่เกิน ๑๒ปี หรื อมีเจตนาที่จะนัด
พบกับเด็กหรื อเยาวชนดังกล่าวด้วย
โทษจาคุกสู งสุ ดจะเพิ่มขึ้นเป็ น ๑๔ ปี

นอกจากนี้ ออสเตรเลียยังได้มีการแบ่ง
การกระทาเป็ น ๒ ช่วง เช่นด้วยกับ
อังกฤษ กล่าวคือ การกาหนดสาหรับ
การติดต่อที่เกี่ยวกับเรื่ องกิจกรรมทาง
เพศกับเด็กหรื อเยาชน กับเจตนาที่
ผูก้ ระทามุ่งที่จะนัดพบเด็กหรื อเยาวชน
เพราะผลร้ายของการกระทาทั้ง ๒
อย่างนั้นมีอตั ราส่ วนไม่เท่ากัน จึงมีการ
กาหนดโทษที่แตกต่างกัน
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(ii) going to a place with
the intention of meeting the person.

4. Criminal Law of Canada
1985 (amended 2012)

172.1 (1) Every person commits an
offence who, by means of a computer
system within the meaning of
subsection 342.1
(2), communicates with
(a) a person who is, or who
the accused believes is, under the age
of eighteen years, for the purpose of
facilitating the commission of an
offence under subsection 153(1),
section 155 or 163.1, subsection
212(1) or (4) or section 271, 272 or
273 with respect to that person;
(b) a person who is, or who
the accused believes is, under the age
of 16 years, for the purpose of
facilitating the commission of an

กฎหมายกาหนดเอาผิดต่อบุคคลที่
ติดต่อกับเด็กหรื อเยาวชนที่มีอายุไม่
เกิน ๑๘ และ อายุไม่เกิน ๑๖ ในเรื่ องที่
เกี่ยวกับการกิจกรรมทางเพศผ่านทาง
ระบบคอมพิวเตอร์ โดยกาหนดโทษ
ขั้นต่าไม่นอ้ ยกว่า ๑ ปี และโทษขั้นสู ง
ไม่เกิน ๑๐ ปี

กฎหมายกาหนดเอาผิดกับการกระทาที่
เป็ นความผิดเกี่ยวกับเพศที่ผา่ นระบบ
คอมพิวเตอร์ โดยเริ่ มเอาผิดตั้งแต่มีการ
สื่ อสารเพื่อวัตถุประสงค์ที่จะมุ่งไปสู่
การกระทาความผิดเกี่ยวกับเพศ โดย
ในแคนาดากาหนดคุม้ ครองไว้ท้ งั อายุ
ไม่เกิน ๑๖ และไม่เกิน ๑๘ ทั้งนี้
เนื่องจากมีการกาหนดแยกประเภท
ความผิดที่คุม้ ครองเยาวชนไว้ใน ๒
ช่วงอายุที่แตกต่างกัน แต่อย่างไรก็ตาม
การติดต่อที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อกระทา
ผิดทางเพศได้มีระบุไว้ท้ งั ในสองช่วง
อายุ
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offence under section 151 or 152,
subsection 160(3) or 173(2) or section
280 with respect to that person; or
(c) a person who is, or who
the accused believes is, under the age
of 14 years, for the purpose of
facilitating the commission of an
offence under section 281 with respect
to that person.
Punishment
(2) Every person who commits
an offence under subsection (1)
(a) is guilty of an indictable
offence and is liable to imprisonment
for a term of not more than 10 years
and to a minimum punishment of
imprisonment for a term of one year;
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กฎหมายได้ให้นิยามศัพท์ของคาว่า
5. Anti-Child Pornography Act Section 3. Definition of Terms. (h) "Grooming" refers to the act “Grooming” หมายถึงการกระทาเพื่อ
of the Philippines of ( 2009R.A.
of preparing a child or someone who เตรี ยมเด็กหรื อบุคคลที่ผกู ้ ระทา
.)9775

มีการกาหนดเอาผิดถึงการล่อลวงเด็กที่
ผ่านระบบออนไลน์ไว้ดว้ ย ต่างจาก
ประเทศที่กาหนดให้การกระทาผ่าน
the offender believes to be a child for ความผิดเชื่ อว่าเป็ นเด็กสาหรับกิจกรรม ระบบอิเล็กทรอนิกส์หรื อระบบ
คอมพิวเตอร์ ที่น่าจะมีความหมายและ
sexual activity or sexual relationship ทางเพศหรื อการมีเพศสัมพันธ์โดย
by communicating any form of child วิธีการสื่ อสารที่ใช้ภาพลามกอนาจาร วิธีการที่ครอบคลุมและคุม้ ครองเด็ก
เด็ก ทั้งนี้ให้รวมถึงการล่อลวงผ่านสื่ อ และเยาวชนมากกว่าที่จะจากัดอยูเ่ พียง
pornography. It includes online
enticement or enticement through any ออนไลน์หรื อด้วยวิธีการอื่นใดก็ตาม การกระทาผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น
other means.
Section 4. Unlawful or Prohibited กฎหมายมีการกาหนดการห้ามล่อลวง
เด็กไว้ โดยให้ครอบคลุมถึงการ
Acts. - It shall be unlawful for any
ดาเนินการผ่านระบบออนไลน์
person:
(h) To engage in the luring
กฎหมายกาหนดโทษจาคุกสู งสุ ดไว้ไม่
or grooming of a child;
เกิน ๒๐ ปี
Section One. — Duration of
Penalties
Reclusion temporal. —
The penalty of reclusion temporal
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shall be from twelve years and one
day to twenty years.

6. Penal Code of Brunei

377G. Sexual grooming of person
under 16 years
377G. (1) Whoever is of or above
the age of 21 years (A) if having met
or communicated with another person
(B) on two or more previous
occasions —
(a) An intentionally meets
B or travels with the intention of
meeting B; and
(b) at the time of the acts
referred to in paragraph (a) —
(i) A intends to do
anything to or in respect of B, during
or after the meeting, which if done
will involve the commission by A of a
relevant offence;

กฎหมายกาหนดเอาผิดกับบุคคลที่
บรู ไนก็ใช้หลักเรื่ อง Extraterritorial
ติดต่อหรื อนัดพบกับเด็กหรื อเยาวชนที่ ด้วยเช่นกัน
มีอายุไม่เกิน ๑๖ ปี ที่เกี่ยวข้องกับการ
กระทาความผิดทางเพศ กฎหมาย
กาหนดโทษจาคุกสู งสุ ดไว้ไม่เกิน ๓ ปี บรู ไนกาหนดโทษไว้ไม่สูงเนื่องจาก
เพราะการกระทาผิดทางเพศก็มี
กฎหมายกาหนดโทษไว้สูงกว่าโทษนี้
และหากผูก้ ระทาผิดเป็ นชายยังคงมี
โทษโบยด้วย เช่น section 3(1) of the
Women and Girls Protection Act
(Chapter 120) กาหนดโทษจาคุกไว้ ๕
ปี และมีโทษโบย “shall be guilty of an
offence: Penalty, imprisonment for 5
years and a fine of $20,000” และ “(2)
Any male person who is convicted
under subsection (1) (a), (b), (c), (d),
(e), (f) or (g) may, at the discretion of
the Court and in addition to any other
11

(ii) B is under the age of
16 years; and
(iii) A does not
reasonably believe that B is of or
above the age of 16 years, shall be
punished with imprisonment for a
term not exceeding 3 years, fine or
both.
(2) In subsection (1),
“relevant offence” means an offence
under —
(a) section 354, 354A,
354B, 375, 377, 377B, 377C or 377D;
(b) section 2 of the
Unlawful Carnal Knowledge Act
(Chapter 29); or
(c) section
3(1) of the Women and Girls
Protection Act (Chapter 120).

punish- ment which may be awarded
in respect of such offence, be
sentenced to be whipped”
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(3) For the purposes of
this section, it is immaterial whether
the two or more previous occasions of
A having met or communicated with
B referred to in subsection (1) took
place in or outside Brunei
Darussalam.

7. Sexual Offences Against
Children Act 2017 of Malaysia

Sexually communicating with a
child
11. (1) Subject to subsection (3), any
person who— (a) sexually
communicates with a child; or
(b) encourages a child to sexually
communicate,
by any means, commits an offence
and shall, on conviction, be punished

กฎหมายเริ่ มเอาผิดนับแต่มีการ
ติดต่อสื่ อสารเกี่ยวกับเรื่ องเพศกับเด็ก
หรื อเยาวชนที่มีอายุไม่เกิน ๑๘ ปี ไม่วา่
ด้วยวิธีการใดๆ ก็ตาม โดยกาหนดโทษ
จาคุกไว้ไม่เกิน ๓ ปี
นอกจากนี้ในส่ วนของการล่อลวงเด็ก
กฎหมายได้กาหนดเอาผิดแยกกัน
ระหว่างการติดต่อเพื่อล่อลวงเด็กหรื อ
เยาวชนไม่วา่ ด้วยวิธีการใดก็ตามไป
เพื่อการกระทาความผิดเกี่ยวกับเพศ
ต้องรับโทษไม่จาคุกไม่เกิน ๕ ปี และมี

กฎหมายมีการกาหนดแยกไว้ใน
กฎหมายเฉพาะเพื่อคุม้ ครองการกระทา
ความผิดที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนที่มี
อายุไม่เกิน ๑๘ ปี
มีการแยกความผิดเป็ น ๓ ส่ วน คือการ
ติดต่อพูดคุยเรื่ องทางเพศ การติดต่อ
เพื่อล่อลวงทางเพศ และการล่อลวงโดย
การนัดหมายเพื่อมีกิจกรรมทางเพศ
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with imprisonment for a term not
exceeding three years.
Sexual Offences against Children 11
(2) For the purposes of this section, a
person is said to sexually

โทษโบยด้วย กับการล่อลวงโดยนัดพบ
เด็กหรื อเยาวชนเพื่อกระทาความผิด
เกี่ยวกับเพศที่มีโทษจาคุกสู งสุ ดไม่เกิน
๑๐ ปี และมีโทษโบยด้วยเช่นกัน

communicate if—
(a) the communication or any part of
the communication relates to an
activity that is sexual in nature; or
(b) any reasonable person would
consider any part of the
communication to be sexual.
(3) No person shall be convicted of an
offence under this section if the
communication is for education,
scientific or medical purposes.

14

Child grooming
12. (1) Any person who
communicates by any means with a
child with the intention to commit or
to facilitate the commission of any
offence under section 5, 6, 7, 8, 14 or
15 or any offence specified in the
Schedule against the child commits an
offence and shall, on conviction, be
punished with imprisonment for a
term not exceeding five years and
shall also be liable to whipping.
(2) In any proceedings under this
section, the fact that any offence
under section 5, 6, 7, 8, 14 or 15 or
any offence specified in the Schedule
has been committed need not be
specified or proven.
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Meeting following child grooming
13. (1) Any person who, having
communicated by any means with a
child, travels to meet with the child or
meets with the child with the intention
to commit or to facilitate the
commission of any offence under
section 5, 6, 7, 8, 14 or 15 or any
offence specified in the Schedule
against the child commits an offence
and shall, on conviction, be punished
with imprisonment for a term not
exceeding ten years and shall also be
liable to whipping.
(2) In any proceedings under this
section, the fact that any offence
under section 5, 6, 7, 8, 14 or 15 or
any offence specified in the Schedule
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has been committed need not be
specified or proven.

8. Penal Code of Singapore

Sexual grooming of minor under 16
376E.—(1) Any person of or above
the age of 21 years (A) shall be guilty
of an offence if having met or
communicated with another person
(B) on 2 or more previous occasions
—
(a) A intentionally meets B
or travels with the intention of
meeting B; and
(b) at the time of the acts
referred to in paragraph (a) —
(i) A intends to do
anything to or in respect of B, during
or after the meeting, which if done
will involve the commission by A of a
relevant offence;

กฎหมายกาหนดเอาผิดกับบุคคลที่
สิ งคโปร์ กาหนดหลักเรื่ อง
ติดต่อหรื อนัดพบกับเด็กหรื อเยาวชนที่ Extraterritorial เหมือนของ UK,
มีอายุไม่เกิน ๑๖ ปี ที่เกี่ยวข้องกับการ Australia และ Brunei
กระทาความผิดทางเพศ กฎหมาย
กาหนดโทษจาคุกสู งสุ ดไว้ไม่เกิน ๓ ปี
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(ii) B is under 16 years of
age; and
(iii) A does not
reasonably believe that B is of or
above the age of 16 years.
(2) In subsection (1),
“relevant offence” means an offence
under —
(a) section 354, 354A,
375, 376, 376A, 376B, 376F, 376G or
377A;
(b) section 7 of the
Children and Young Persons Act
(Cap. 38); or
(c) section 140(1) of the
Women’s Charter (Cap. 353).
(3) For the purposes of this
section, it is immaterial whether the 2
or more previous occasions of A
having met or communicated with B
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referred to in subsection (1) took
place in or outside Singapore.
(4) A person who is guilty of
an offence under this section shall be
punished with imprisonment for a
term which may extend to 3 years, or
with fine, or with both.
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