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พระราชบัญญัติ 
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
                                                                            

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 

เป็นปีที่ ๖๓ ในรัชกาลปัจจุบัน 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า  

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการป้องกัน
และปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก 

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ 
มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำ
และยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี ้เรียกว่า “พระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์พ.ศ. ๒๕๕๑” 

มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๓  ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติมาตรการในการป้องกันและ
ปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๐ 
  

 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนที่ ๒๙ ก/หน้า ๒๘/๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ 
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มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 

“แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ”๒ (ยกเลิก) 

“การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ”๓ (ยกเลิก) 

“องค์กรอาชญากรรม” หมายความว่า คณะบุคคลซึ่งมีการจัดโครงสร้าง
โดยสมคบกันตั้งแต่สามคนขึ้นไป ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วระยะเวลาหนึ่ง และไม่ว่าจะเป็น
โครงสร้างที่ชัดเจน มีการกำหนดบทบาทของสมาชิกอย่างแน่นอน หรือมีความต่อเนื่อง
ของสมาชิกภาพหรือไม่ ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะกระทำความผิดฐานใดฐานหนึ่ง
หรือหลายฐานที่มีอัตราโทษจำคุกขั้นสูงตั้งแต่สี ่ปีขึ ้นไป หรือกระทำความผิดตามที่
กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ทางทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อ่ืนใด
อันมิชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

“เด็ก” หมายความว่า บุคคลผู้มีอายุต่ำกว่าสิบแปดปี 

“กองทุน” หมายความว่า กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ 

“คณะกรรมการ” หมายความว ่า คณะกรรมการป ้องก ันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ 

“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า พนักงานฝ่ายปกครองหรือ
ตำรวจชั ้นผู ้ใหญ่ และให้หมายความรวมถึงข้าราชการซึ ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ า
ข้าราชการพลเรือนสามัญระดับสามซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ที่มีคุณสมบัติตามท่ีกำหนด
ในกฎกระทรวงเพ่ือให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

 
๒ มาตรา ๔ นิยามคำว่า “แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ” ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติป้องกันและ

ปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๓  มาตรา ๔ นิยามคำว่า “การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ” ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติ

ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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มาตรา ๕๔  ให้ประธานศาลฎีกา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของตน 

ให้ประธานศาลฎีกามีอำนาจออกข้อบังคับ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
มีอำนาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่กับออกกฎกระทรวงและระเบียบเพื่อปฏิบัติการ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

ข้อบังคับประธานศาลฎีกา กฎกระทรวง และระเบียบนั้น เมื่อได้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
 

หมวด ๑ 

บททั่วไป 

                                                 

มาตรา ๖๕  ผู้ใดกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นธุระจัดหา ซื้อ ขาย จำหน่าย พามาจากหรือส่งไปยังที ่ใด 
หน่วงเหนี่ยวกักขัง จัดให้อยู่อาศัย หรือรับไว้ซึ่งบุคคลใด โดยข่มขู่ ใช้กำลังบังคับ ลักพาตัว 
ฉ้อฉล หลอกลวง ใช้อำนาจโดยมิชอบ ใช้อำนาจครอบงำบุคคลด้วยเหตุที่อยู่ในภาวะ
อ่อนด้อยทางร่างกาย จิตใจ การศึกษา หรือทางอื ่นใดโดยมิชอบ ขู ่เข็ญว่าจะใช้
กระบวนการทางกฎหมายโดยมิชอบ หรือโดยให้เงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่นแก่ผู้ปกครอง
หรือผู้ดูแลบุคคลนั้นเพื่อให้ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลให้ความยินยอมแก่ผู้กระทำความผิด
ในการแสวงหาประโยชน์จากบุคคลที่ตนดูแล หรือ 

(๒) เป็นธุระจัดหา ซื้อ ขาย จำหน่าย พามาจากหรือส่งไปยังที ่ใด 
หน่วงเหนี่ยวกักขัง จัดให้อยู่อาศัย หรือรับไว้ซึ่งเด็ก 

 
๔ มาตรา ๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดแก้ไขเพิ ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและ

ปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๕ มาตรา ๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและ

ปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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ถ้าการกระทำนั้นได้กระทำโดยมีความมุ่งหมายเพ่ือเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
ผู้นั้นกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ 

การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า การแสวงหา
ประโยชน์จากการค้าประเวณี การผลิตหรือเผยแพร่วัตถุหรือสื่อลามก การแสวงหาประโยชน์
ทางเพศในรูปแบบอื่นการเอาคนลงเป็นทาสหรือให้มีฐานะคล้ายทาส การนำคนมาขอทาน 
การตัดอวัยวะเพ่ือการค้าการบังคับใช้แรงงานหรือบริการตามมาตรา ๖/๑ หรือการอ่ืนใด
ที่คล้ายคลึงกันอันเป็นการขูดรีดบุคคลไม่ว่าบุคคลนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม 

มาตรา ๖/๑๖  ผู้ใดข่มขืนใจผู้อื่นให้ทำงานหรือให้บริการโดยวิธีการ
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

(๑) ทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง 
หรือทรัพย์สินของบุคคลนั้นเองหรือของผู้อื่น 

(๒) ขู่เข็ญด้วยประการใด ๆ 

(๓) ใช้กำลังประทุษร้าย 

(๔) ยึดเอกสารสำคัญประจำตัวของบุคคลนั้นไว้ 

(๕) นำภาระหนี้ของบุคคลนั้นหรือของผู้อ่ืนมาเป็นสิ่งผูกมัดโดยมิชอบ 

(๖) ทำด้วยประการอื ่นใดอันมีลักษณะคล้ายคลึงกับการกระทำ
ดังกล่าวข้างต้น  
ถ้าได้กระทำให้ผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ ผู้นั้นกระทำความผิด
ฐานบังคับใช้แรงงานหรือบริการ  

มาตรา ๖/๒๗  บทบัญญัติในมาตรา ๖/๑ ไม่ใช้บังคับกับ 

(๑) งานหรือบริการซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
สำหรับงานในหน้าที่ราชการโดยเฉพาะ 

 
๖ มาตรา ๖/๑ เพิ่มโดยพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม

การค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๗ มาตรา ๖/๒ เพิ่มโดยพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม

การค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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(๒) งานหรือบริการซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติหน้าที่พลเมืองหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐตามรัฐธรรมนูญหรือตามกฎหมาย 

(๓) งานหรือบริการอันเป็นผลมาจากคำพิพากษาของศาลหรือที่ต้องทำ
ในระหว่างการต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล 

(๔) งานหรือบริการเพื่อประโยชน์ในการป้องกันภัยพิบัติสาธารณะ 
หรือในกรณีที ่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือในขณะที่ประเทศอยู ่ในภาวะ
สงครามหรือการรบ 

มาตรา ๗  ผู ้ใดกระทำการดังต่อไปนี ้ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับ
ผู้กระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ 

(๑) สนับสนุนการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ 

(๒) อุปการะโดยให้ทรัพย์สิน จัดหาที ่ประชุมหรือที ่พำนักให้แก่
ผู้กระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ 

(๓) ช่วยเหลือด้วยประการใดเพื่อให้ผู้กระทำความผิดฐานค้ามนุษย์
พ้นจากการถูกจับกุม 

(๔) เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้กระทำ
ความผิดฐานค้ามนุษย์ เพ่ือมิให้ผู้กระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ถูกลงโทษ 

(๕) ชักชวน ชี้แนะ หรือติดต่อบุคคลให้เข้าเป็นสมาชิกขององค์กร
อาชญากรรมเพ่ือประโยชน์ในการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ 

มาตรา ๘  ผู ้ ใดตระเตร ียมเพื ่อกระทำความผิดตามมาตรา ๖  
ต้องระวางโทษหนึ่งในสามของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น 

มาตรา ๙  ผ ู ้ ใดสมคบโดยการตกลงก ันต ั ้ งแต ่สองคนขึ ้นไป 
เพื่อกระทำความผิดตามมาตรา ๖ ต้องระวางโทษไม่เกินกึ่งหนึ่งของโทษที่กฎหมาย
กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น 
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ถ้าผู้ที่สมคบกันกระทำความผิดคนหนึ่งคนใดได้ลงมือกระทำความผิด
ตามที่ได้สมคบกันผู้ร่วมสมคบด้วยกันทุกคนต้องระวางโทษตามที่ได้บัญญัติไว้
สำหรับความผิดนั้นอีกกระทงหนึ่งด้วย 

ในกรณีที่ความผิดได้กระทำถึงขั้นลงมือกระทำความผิด แต่เนื่องจาก
การเข้าขัดขวางของผู้สมคบ ทำให้การกระทำนั้นกระทำไปไม่ตลอด หรือกระทำ
ไปตลอดแล้วแต่การกระทำนั้นไม่บรรลุผล ผู้สมคบที่กระทำการขัดขวางนั้นต้องรับโทษ
ตามท่ีกำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง 

ถ้าผู้กระทำความผิดตามวรรคหนึ่งกลับใจให้ความจริงแห่งการสมคบ
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ก่อนที่จะมีการกระทำความผิดตามที่ได้มีการสมคบกัน ศาลจะ
ไม่ลงโทษหรือลงโทษผู้นั้นน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้ 

มาตรา ๑๐  ถ้าการกระทำความผิดตามมาตรา ๖ ได้กระทำโดยร่วมกัน
ตั้งแต่สามคนขึ้นไปหรือโดยสมาชิกขององค์กรอาชญากรรม ต้องระวางโทษหนักกว่า
โทษที่กฎหมายบัญญัติไว้กึ่งหนึ่ง 

ในกรณีที่สมาชิกขององค์กรอาชญากรรมได้กระทำความผิดตาม
มาตรา ๖ สมาชิกขององค์กรอาชญากรรมทุกคนที่เป็นสมาชิกอยู่ในขณะที่กระทำความผิด 
และรู้เห็นหรือยินยอมกับการกระทำความผิดดังกล่าว ต้องระวางโทษตามที่บัญญัติไว้
สำหรับความผิดนั้น แม้จะมิได้เป็นผู้กระทำความผิดนั้นเอง 

ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งได้กระทำเพื่อให้ผู้เสียหาย
ที่ถูกพาเข้ามาหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ตกอยู่ในอำนาจของผู้อื่นโดยมิชอบ
ด้วยกฎหมาย ต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น 

มาตรา ๑๑  ผู้ใดกระทำความผิดตามมาตรา ๖ นอกราชอาณาจักร 
ผู้นั้นจะต้องรับโทษในราชอาณาจักรตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ โดยให้นำ
มาตรา ๑๐ แห่งประมวลกฎหมายอาญา มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๒  ผู้ใดกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ โดยแสดงตนเป็น
เจ้าพนักงานและกระทำการเป็นเจ้าพนักงาน โดยตนเองมิได้เป็นเจ้าพนักงานที่มีอำนาจ
หน้าที่กระทำการนั้น ต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น 
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มาตรา ๑๓  ผู ้ใดเป็นสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 
สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นข้าราชการ พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พนักงานองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ กรรมการ หรือผู้บริหารหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
เจ้าพนักงาน หรือกรรมการองค์กรต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ กระทำความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น 

กรรมการ กรรมการ ปกค. อนุกรรมการ สมาชิกของคณะทำงาน 
และพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ผู้ใดกระทำความผิดใดตามพระราชบัญญัตินี้
เสียเอง ต้องระวางโทษเป็นสามเท่าของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น 

มาตรา ๑๓/๑๘  ผู้ ใดแจ้งแก่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงาน
ฝ่ายปกครองหรือตำรวจให้ทราบว่ามีการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ถ้าได้
กระทำโดยสุจริตย่อมได้รับความคุ้มครอง ไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญา 

มาตรา ๑๔๙ ให้ความผิดตามมาตรา ๖/๑ ที่เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำ
ได้รับอันตรายสาหัสหรือถึงแก่ความตาย เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

 

มาตรา ๑๔/๑๑๐  เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหาย 
ให้คำว่า “ค้ามนุษย์” ในหมวด ๓ และหมวด ๔ หมายความรวมถึง “บังคับใช้แรงงาน
หรือบริการ” ด้วย 

ให้นำกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์มาใช้บังคับกับ
การพิจารณาคดีบังคับใช้แรงงานหรือบริการด้วยโดยอนุโลม   

 
๘ มาตรา ๑๓/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๙ มาตรา ๑๔ แก้ไขเพิ ่มเติมโดยพระราชกำหนดแก้ไขเพิ ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและ

ปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๐ มาตรา ๑๔/๑ เพิ่มโดยพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม

การค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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หมวด ๒ 

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
                                       

มาตรา ๑๕  ให้มีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
เรียกโดยย่อว่า “คณะกรรมการ ปคม.” ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
กรรมการ รองนายกรัฐมนตรี ซึ ่งเป็นประธานคณะกรรมการ ปกค. เป็นรองประธาน
กรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนสี่คน  
ซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์
ด้านการป้องกัน การปราบปราม การบำบัดฟื้นฟูและการประสานงานระหว่างประเทศ
เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ไม่น้อยกว่าเจ็ดปี ด้านละหนึ่งคน โดยต้องเป็นภาคเอกชนไม่น้อยกวา่
กึ่งหนึ่งเป็นกรรมการ และมีปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เป็นเลขานุการ และให้ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แต่งตั้ง
ข้าราชการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำนวนไม่เกินสองคน 
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ๑๑ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งต้องเป็นสตรีไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 

มาตรา ๑๖  ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  

(๑) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีในการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับ
การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

(๒) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้มีการปรับปรุงกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ หรือโครงสร้างของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ เพ่ือให้การปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 
๑๑ มาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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(๒/๑)๑๒ เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเพื ่อกำหนดมาตรการ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในสถานประกอบกิจการ โรงงาน และยานพาหนะ 
และกำหนดให้สถานประกอบกิจการ โรงงานและยานพาหนะ ต้องอยู่ภายใต้บังคับ
ของมาตรการดังกล่าว 

(๓) กำหนดยุทธศาสตร์และมาตรการในการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ 

(๔) กำหนดแนวทางและกำกับดูแลการดำเนินการตามพันธกรณี
ระหว่างประเทศตลอดจนการให้ความร่วมมือและประสานงานกับต่างประเทศเกี่ยวกับ
การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

(๕) สั่งการและกำกับดูแลให้มีการศึกษาวิจัยและจัดทำข้อมูล
แบบบูรณาการ เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

(๖) วางระเบียบเกี่ยวกับการจดทะเบียนองค์กรเอกชนที่มีวัตถุประสงค์
ด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ตลอดจนหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือ
การดำเนินกิจกรรมขององค์กรดังกล่าว 

(๗) วางระเบียบโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับ
การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน์ และการจัดการกองทุน 

(๘) วางระเบียบเกี่ยวกับการรายงานสถานะการเงินและการจัดการกองทุน
เพ่ือปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๙) สั่งการและกำกับดูแลการดำเนินงานของคณะกรรมการ ปกค. 

(๑๐) ดำเนินการตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

มาตรา ๑๖/๑๑๓ ให้นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรฐัมนตรี
มีอำนาจออกประกาศกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในสถาน

 
๑๒ มาตรา ๑๖ (๒/๑) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๓ มาตรา ๑๖/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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ประกอบกิจการ โรงงาน และยานพาหนะ และประกาศกำหนดให้สถานประกอบกิจการ 
โรงงาน และยานพาหนะใด ๆ ต้องอยู่ภายใต้บังคับของมาตรการดังกล่าว  ทั้งนี้ โดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๑๖/๒๑๔  ในกรณีท่ีพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่ามีการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือพบการกระทำ
ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ในสถานประกอบกิจการ โรงงาน หรือยานพาหนะ
ตามมาตรา ๑๖/๑ หากเจ้าของ ผู้ครอบครองหรือผู้ดำเนินกิจการสถานประกอบกิจการ 
โรงงาน หรือยานพาหนะ ดังกล่าว ไม่สามารถชี้แจงหรือพิสูจน์ให้คณะอนุกรรมการ
ตามมาตรา ๒๕ วรรคสอง เชื่อได้ว่ าตนได้ ใช้ความระมัดระวังตาม สมควร
แก่กรณีแล้ว ให้คณะอนุกรรมการตามมาตรา ๒๕ วรรคสอง มีอำนาจสั่งอย่างหนึ่ง
อย่างใดดังต่อไปนี้ 

(๑) ปิดสถานประกอบกิจการหรือโรงงานชั่วคราว 

(๒) พักใช้ใบอนุญาตประกอบการสำหรับการประกอบธุรกิจหรือโรงงาน 

(๓) ห้ามใช้ยานพาหนะเป็นการชั่วคราว 

(๔) ดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพ่ือป้องกันมิให้มีการกระทำผิดเกิดขึ้นอีก 

ทั้งนี้ การสั่งตาม (๑) (๒) และ (๓) ต้องไม่เกินครั้งละสามสิบวันนับแต่
วันที่เจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้ดำเนินกิจการสถานประกอบกิจการ โรงงาน หรือ
ยานพาหนะ ได้รับทราบคำสั่ง 

ในกรณีมีการออกคำสั่งใด ๆ  ตามวรรคหนึ่ง ให้คณะอนุกรรมการตาม
มาตรา ๒๕ วรรคสอง แจ้งให้หน่วยงานซึ่งควบคุมสถานประกอบกิจการ โรงงาน หรือ
ยานพาหนะนั้นทราบ และให้หน่วยงานดังกล่าวถือปฏิบัติตามนั้น 

การพิจารณาปิดสถานประกอบกิจการหรือโรงงานชั่วคราว การพักใช้
ใบอนุญาตประกอบการสำหร ับการประกอบธุรก ิจหร ือโรงงาน การห้ามใช้
ยานพาหนะเป็นการชั่วคราวหรือการดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อป้องกันมิให้

 
๑๔ มาตรา ๑๖/๒ เพิ่มโดยพระราชบญัญัตปิ้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย ์(ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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มีการกระทำผิดเกิดขึ้นอีก ตามวรรคหนึ่ง และการแจ้งให้หน่วยงานรับทราบ 
ตามวรรคสาม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด 

มาตรา ๑๖/๓๑๕  ให้แจ้งคำสั่งตามมาตรา ๑๖/๒ ต่อเจ้าของ ผู้ครอบครอง 
หรือผู้ดำเนินกิจการสถานประกอบกิจการ โรงงาน หรือยานพาหนะนั้นทราบเป็นหนังสือ 
ณ ภูมิลำเนาของผู้นั้น ภายในเจ็ดวันนับแต่วันออกคำสั่ง 

ในกรณีที่ไม่มีผู้รับ ให้ปิดคำสั่งไว้ที่ ภูมิลำเนาของผู้นั้นในที่เปิดเผย 
และให้ถือว่าเจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้ดำเนินกิจการสถานประกอบกิจการ โรงงาน 
หรือยานพาหนะ ได้รับแจ้งคำสั่งนั้นแล้ว เมื่อพ้นกำหนดสิบห้าวันนับแต่วันปิดคำสั่ง 

ในกรณีเจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้ดำเนินกิจการสถานประกอบกิจการ 
โรงงาน หรือยานพาหนะไม่เห็นด้วยกับคำสั่งของคณะอนุกรรมการตามมาตรา ๒๕ 
วรรคสอง ให้อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง
จากคณะอนุกรรมการ 

การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งของคณะอนุกรรมการ
ตามมาตรา ๒๕ วรรคสอง 

คำวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด 

มาตรา ๑๗  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปี 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้
แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 

มาตรา ๑๘  นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

 
๑๕ มาตรา ๑๖/๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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(๓) นายกรัฐมนตรีให้ออก เพราะบกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าที่หรือ
มีความประพฤติเสื่อมเสีย 

(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย 

(๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

(๖) ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด เว้นแต่เป็นโทษสำหรับ
ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๗) ขาดการประชุมสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร 

มาตรา ๑๙  ในกรณีท่ีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ 
ให้นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเช่นเดียวกันเป็นกรรมการแทน เว้นแต่วาระ
การดำรงตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเหลือไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่แต่งตั้งก็ได้ และ
ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่
ของกรรมการซึ่งตนแทน 

มาตรา ๒๐  ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดำรงตำแหน่งครบวาระ
แล้วแต่ยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระปฏิบัติหน้าที่ ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ 

มาตรา ๒๑  การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุม
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  
ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม หากรองประธานกรรมการไม่มาประชุม
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธาน
ในที่ประชุม 

การลงมติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียง
ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียง
หนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

คณะกรรมการต้องมีการประชุมอย่างน้อยปีละสามครั้ง 



~ 15 ~ 
 

มาตรา ๒๒  ให้มีคณะกรรมการประสานและกำกับการดำเนินงานป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ เรียกโดยย่อว่า “คณะกรรมการ ปกค.” ประกอบด้วย รอง
นายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั ่นคงของมนุษย์เป็นรองประธานกรรมการ 
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปลัดกระทรวง 
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวง
ยุติธรรม ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
อัยการสูงสุด ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมสอบสวน
คดีพิเศษ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เลขาธิการ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เลขาธิการสภาความมั ่นคงแห่งชาติ ปลัด
กรุงเทพมหานคร และผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนแปดคนซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ เชี่ยวชาญ
และมีประสบการณ์ด้านการป้องกัน การปราบปราม การบำบัดฟื้นฟูและการประสานงาน
ระหว่างประเทศเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ไม่น้อยกว่าเจ็ดปี ด้านละสองคน โดยต้องเป็น
ภาคเอกชนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง เป็นกรรมการ และมีรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์ เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ให้คณะกรรมการ ปกค. มีอำนาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ โดยอาจ
แต่งตั้งจากข้าราชการหรือภาคเอกชนก็ได้ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งต้องเป็นสตรีไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 

มาตรา ๒๓  ให้คณะกรรมการ ปกค. มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดทำและกำกับการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการและแผน
ประสานงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น 
ชุมชน และประชาสังคมให้สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการในการป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ 

(๒) จัดทำและกำกับการดำเนินการตามแผนงานและแนวทาง
ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที ่เกี ่ยวข้องกับการดำเนินงานป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ 
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(๓) จัดให้มีและกำกับการดำเนินการตามโครงการรณรงค์และการให้
การศึกษากับประชาชนทั่วไป เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

(๔) จัดให้มีการรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
ตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี ้เสนอต่อ
คณะกรรมการ 

(๕) ติดตามและจัดทำรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการตามพันธกรณี
ระหว่างประเทศการให้ความร่วมมือและประสานงานกับต่างประเทศเกี่ยวกับ
การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์เสนอต่อคณะกรรมการ 

(๖) กำหนดหลักเกณฑ์และอนุมัติการใช้เงินและทรัพย์สินของกองทุน
ตามมาตรา ๔๔ (๔) 

(๗) จัดทำและกำกับแผนปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อให้
การบังคับใช้กฎหมายเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง และพันธกรณีระหว่างประเทศ 

(๘) ดำเนินการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

มาตรา ๒๔  ให้นำบทบัญญัติมาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ 
มาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๑ มาใช้บังคับกับการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง
ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และการประชุมของคณะกรรมการ ปกค. โดยอนุโลม 

คณะกรรมการ ปกค. ต้องมีการประชุมอย่างน้อยปีละหกครั้ง 

มาตรา ๒๕๑๖  คณะกรรมการและคณะกรรมการ ปกค. จะแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด
หรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด ตามที่คณะกรรมการและคณะกรรมการ ปกค. 
มอบหมายก็ได้ 

ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือทำการตามมาตรา ๑๖/๒ 

 
๑๖ มาตรา ๒๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนษุย ์(ฉบับที ่๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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ให้นำมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บังคับ
กับการประชุมของคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานโดยอนุโลม 

มาตรา ๒๖  ให้สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ ทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการและคณะกรรมการ 
ปกค. โดยให้มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ปฏิบัติงานธุรการทั่วไปของคณะกรรมการและคณะกรรมการ ปกค. 

(๒) เป็นศูนย์กลางในการประสานงานและร่วมมือกับส่วนราชการ 
หน่วยงานของรัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและต่างประเทศ ในการดำเนินงาน
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๓) จัดระบบงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
รวมทั้งช่วยเหลือเยียวยาและคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหาย ให้มีประสิทธิภาพ 

(๔) จัดให้มีการรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประโยชน์
ในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ รวมทั้งจัดให้มีการศึกษาวิจัย เพื่อประโยชน์
ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๕) จัดให้มีข้อมูลสารสนเทศและการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล
ด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

(๖) ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการและคณะกรรมการ ปกค. หรือ
ตามท่ีคณะกรรมการและคณะกรรมการ ปกค. มอบหมาย 

ให้สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จัดงบประมาณและบุคลากรให้เพียงพอและเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง 
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หมวด ๓ 

อำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
                                       

มาตรา ๒๗  เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการกระทำ
ความผิดฐานค้ามนุษย์ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีหนังสือเรียกให้บุคคลใดมาให้ถ้อยคำหรือส่งเอกสารหรือ
พยานหลักฐาน 

(๒) ตรวจตัวบุคคลที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเป็นผู้เสียหายจากการกระทำ
ความผิดฐานค้ามนุษย์ เมื่อผู้นั้นยินยอม แต่ถ้าผู้นั้นเป็นหญิงจะต้องให้หญิงอ่ืนเป็นผู้ตรวจ 

(๓) ตรวจค้นยานพาหนะใด ๆ ที่มีเหตุอันควรสงสัยตามสมควรวา่มี
พยานหลักฐานหรือบุคคลที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์
อยู่ในยานพาหนะนั้น 

(๔) เข้าไปในเคหสถานหรือสถานที่ใด ๆ เพื่อตรวจค้น ยึด หรืออายัด 
เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีพยานหลักฐานในการค้ามนุษย์ หรือเพ่ือพบและช่วยบุคคล
ที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ และหากเนิ่นช้ากว่า
จะเอาหมายค้นมาได้ พยานหลักฐานนั้นอาจถูกโยกย้าย ซ่อนเร้น หรือทำลายไป
เสียก่อน หรือบุคคลนั้นอาจถูกประทุษร้าย โยกย้าย หรือซ่อนเร้น 

ในการใช้อำนาจตาม (๔) พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงความบริสุทธิ์
ก่อนการเข้าค้นและรายงานเหตุผลที่ทำให้สามารถเข้าค้นได้ รวมทั้งผลการตรวจค้น
เป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ตลอดจนจัดทำสำเนารายงานดังกล่าวให้ไว้
แก่ผู้ครอบครองเคหสถานหรือสถานที่ค้น ถ้าไม่มีผู้ครอบครองอยู่ ณ ที่นั้น ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ส่งมอบสำเนารายงานนั้นให้แก่ผู ้ครอบครองดังกล่าวในทันทีที่กระทำได้  
และหากเป็นการเข้าค้นในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ตกและขึ้น พนักงานเจ้าหน้าที่
ผู้เป็นหัวหน้าในการเข้าค้นต้องดำรงตำแหน่งนายอำเภอหรือรองผู้กำกับการตำรวจ
ขึ้นไป หรือเป็นข้าราชการพลเรือนตั้งแต่ระดับเจ็ดขึ้นไป  ทั้งนี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ผ ู ้ เป ็นห ัวหน ้าในการเข ้าค ้นส ่งสำเนารายงานเหต ุผลและผลการตรวจค้น  
บัญชีพยานหลักฐานหรือบุคคลที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์
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และบัญชีทรัพย์ที่ได้ยึดหรืออายัดไว้ต่อศาลจังหวัดที่มีเขตอำนาจเหนือท้องที่ที่ทำการค้น
หรือศาลอาญา ภายในสี่สิบแปดชั่วโมงหลังจากสิ้นสุดการตรวจค้นเพื่อเป็นหลักฐาน 

ในการดำเนินการตาม (๒) และ (๓) พนักงานเจ้าหน้าที่อาจสั่งให้
ผู้ใต้บังคับบัญชา ทำแทนได ้

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจ้าหน้าที่จะขอ
ความช่วยเหลือจากบุคคลใกล้เคียง เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ก็ได้ แต่จะ
บังคับให้ผู้ใดช่วยโดยอาจเกิดอันตรายแก่ผู้นั้นไม่ได้ 

มาตรา ๒๘  ในการปฏิบัติหน้าที ่ตามพระราชบัญญัตินี ้ พนักงาน
เจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง  

บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรี
กำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๒๙  ในกรณีที ่มีเหตุจำเป็นเพื ่อประโยชน์ในการแสวงหา
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการค้ามนุษย์และเพื่อคุ้มครองป้องกันภัยแก่บุคคลที่มีเหตุอันควร
เชื่อได้ว่าเป็นผู้เสียหายจากการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ พนักงานเจ้าหน้าที่
อาจจัดให้บุคคลดังกล่าวอยู่ในความคุ้มครองเป็นการชั่วคราวได้ แต่ต้องไม่เกิน
ยี่สิบสี่ชั่วโมง  ทั้งนี้ ให้รายงานให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ อธิบดีกรมสอบสวน
คดีพิเศษ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ หรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี 
ทราบโดยไม่ชักช้า 

ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องให้การคุ้มครองบุคคลซึ่งอาจจะเป็น
ผู้เสียหายเกินกว่ากำหนดเวลาในวรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ยื่นคำร้องต่อศาล
เพ่ือมีคำสั่งอนุญาต  ทั้งนี้ ศาลจะอนุญาตได้ไม่เกินเจ็ดวัน โดยจะกำหนดเงื่อนไขใด ๆ ไว้
ด้วยก็ได้ 

การจัดให้บุคคลซึ่งอาจจะเป็นผู้ เสียหายอยู่ ในความคุ้มครอง
เป็นการชั่วคราวตามมาตรานี้ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวอยู่ในสถานที่อันสมควร ซึ่งมิใช่
ห้องขังหรือสถานคุมขัง  ทั้งนี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด 

การปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรานี้ให้คำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนโดย
เคร่งครัด 
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มาตรา ๓๐  ในกรณีที ่มีเหตุอันควรเชื ่อได้ว่าเอกสารหรือข้อมูล
ข่าวสารอ่ืนใดซึ่งส่งทางไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์ โทรสาร คอมพิวเตอร์เครื่องมือหรือ
อุปกรณ์ในการสื่อสารสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อสารสนเทศอื่นใด ถูกใช้หรืออาจถูกใช้
เพื่อประโยชน์ในการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับอนุมัติ
เป็นหนังสือจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือผู้ว ่า
ราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี จะยื่นคำขอฝ่ายเดียวต่อศาลอาญาหรือศาลจังหวัด
ที่มีเขตอำนาจ เพื่อมีคำสั่งอนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มาซึ่งเอกสาร หรือข้อมูล
ข่าวสารดังกล่าวก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในข้อบังคับประธานศาลฎีกา 

การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้ศาลพิจารณาถึงผลกระทบต่อสิทธิส่วนบุคคล
หรือสิทธิอ่ืนใดประกอบกับเหตุผลและความจำเป็น ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการกระทำความผิดหรือจะมีการกระทำ
ความผิดฐานค้ามนุษย์ 

(๒) มีเหตุอันควรเชื่อว่าจะได้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการกระทำความผิด
ฐานค้ามนุษย์ จากการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารดังกล่าว 

(๓) ไม่อาจใช้วิธีการอ่ืนใดที่เหมาะสมหรือมีประสิทธิภาพมากกว่าได้ 

การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้ศาลสั่งอนุญาตได้คราวละไม่เกินเก้าสบิวนั 
โดยจะกำหนดเงื่อนไขใด ๆ ก็ได้ และให้ผู้เกี่ยวข้องกับเอกสารหรือข้อมูลข่าวสาร
ตามคำสั่งดังกล่าวให้ความร่วมมือเพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรานี้ ภายหลังที่มีคำสั่ง
อนุญาต หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าเหตุผลความจำเป็นไม่เป็นไปตามที ่ระบุหรือ
พฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไป ให้ศาลมีอำนาจเปลี่ยนแปลงคำสั่งอนุญาตได้ตามที่เห็นสมควร 

ในการดำเนินการตามคำสั่งของศาล ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจ
ร้องขอให้บุคคลใดช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ได้ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการ
ตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกรายละเอียดผลการดำเนินการนั้น 
และให้ส่งบันทึกนั้นไปยังศาลที่มีคำสั่งโดยเร็ว 

บรรดาเอกสารหรือข้อมูลข่าวสารที ่ได้มาตามวรรคหนึ่ง  ให้เก็บ
รักษาและใช้ประโยชน์ในการสืบสวนและใช้เป็นพยานหลักฐานในการดำเนินคดี
ความผิดฐานค้ามนุษย์เท่านั้น ทั้งนี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด  
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มาตรา ๓๑  ก่อนฟ้องคดีต่อศาล ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นเพื่อประโยชน์
ในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พนักงานอัยการโดยตนเองหรือโดยได้รับ 
คำร้องขอจากพนักงานสอบสวนจะนำผู้เสียหายหรือพยานบุคคลมายื่นคำร้อง
ต่อศาล โดยระบุการกระทำทั้ งหลายที่อ้างว่าได้มีการกระทำความผิดและเหตุ
แห่งความจำเป็นที่จะต้องมีการสืบพยานไว้โดยพลันก็ได้ 

ในกรณีที ่ผู ้เสียหายหรือพยานบุคคลจะให้การต่อศาลเอง เมื่อ
ผู้เสียหายหรือพยานบุคคลแจ้งแก่พนักงานอัยการแล้ว ให้พนักงานอัยการยื่นคำร้อง
ต่อศาลโดยไม่ชักช้า 

ให้ศาลสืบพยานทันทีที่ได้รับคำร้องตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ในการนี้ 
หากผู้มีส่วนได้เสียในคดีคนใดยื่นคำร้องต่อศาลแถลงเหตุผลและความจำเป็นขอถามค้าน
หรือตั้งทนายความถามค้านเมื่อเห็นสมควร ก็ให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตได้ และให้นำความ
ในมาตรา ๒๓๗ ทวิ วรรคสาม และวรรคสี่ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ถ้าต่อมามีการฟ้องผู้ต้องหาเป็นจำเลยในการกระทำความผิด
ตามที่กำหนดไว้ในหมวด ๑ ก็ให้รับฟังพยานดังกล่าวในการพิจารณาพิพากษาคดีนั้นได้ 

มาตรา ๓๒  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 

หมวด ๔ 

การช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 
                                       

มาตรา ๓๓  ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
พิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลซึ่งเป็นผู้เสียหายจากการกระทำความผิดฐาน
ค้ามนุษย์อย่างเหมาะสมในเรื่องอาหาร ที่พักการรักษาพยาบาล การบำบัดฟ้ืนฟูทางร่างกาย
และจิตใจ การให้การศึกษา การฝึกอบรม การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย การส่งกลับ
ไปยังประเทศเดิมหรือภูมิลำเนาของผู้นั้น  การดำเนินคดีเพ่ือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
ให้ผู้เสียหายตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด โดยให้คำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และ
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ความแตกต่างทางเพศ อายุ สัญชาติ เชื้อชาติ ประเพณีวัฒนธรรมของผู้เสียหาย การแจ้ง
สิทธิของผู้เสียหายที่พึงได้รับการคุ้มครองในแต่ละขั้นตอนทั้งก่อน ระหว่าง และหลัง
การช่วยเหลือ ตลอดจนขอบเขตระยะเวลาในการดำเนินการช่วยเหลือในแต่ละขั้นตอน 
และต้องรับฟังความคิดเห็นของผู้เสียหายก่อนด้วย 

การให้ความช่วยเหลือตามวรรคหนึ่ง อาจจัดให้บุคคลซึ่งเป็นผู้เสียหาย
ได้รับการดูแลในสถานแรกรับตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี 
สถานแรกรับตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก หรือสถานสงเคราะห์อ่ืนของรัฐ
หรือเอกชนก็ได้ 

มาตรา ๓๔  เพื่อประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้เสียหาย ให้พนักงาน
สอบสวนหรือพนักงานอัยการแจ้งให้ผู้เสียหายทราบในโอกาสแรกถึงสิทธิที่จะเรียก
ค่าสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจากการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ และสิทธิที่จะได้รับ
ความช่วยเหลือทางกฎหมาย 

มาตรา ๓๕  ในกรณีท่ีผู้เสียหายมีสิทธิและประสงค์ท่ีจะเรียกค่าสินไหม
ทดแทนอันเนื่องมาจากการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์  ให้พนักงานอัยการ
เรียกค่าสินไหมทดแทนแทนผู้เสียหายตามที่ได้รับแจ้งจากปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

วรรคสอง๑๗ (ยกเลิก) 

วรรคสาม๑๘ (ยกเลิก) 

วรรคสี่๑๙ (ยกเลิก) 

มาตรา ๓๖  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดให้มีการคุ้มครองความปลอดภัย
ให้แก่ผู้เสียหายระหว่างที่อยู่ในความดูแลไม่ว่าบุคคลนั้นจะพำนักอยู่ ณ ที่ใด ไม่ว่าก่อน 

 
๑๗ มาตรา ๓๕ วรรคสอง ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๑๘ มาตรา ๓๕ วรรคสาม ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๑๙ มาตรา ๓๕ วรรคสี่ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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ขณะ หรือหลังการดำเนินคดี  ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงความปลอดภัยของบุคคลในครอบครัวของ
ผู้เสียหายด้วย 

ในกรณีที่ผู้เสียหายจะให้การหรือเบิกความเป็นพยานในความผิด
ฐานค้ามนุษย์ตามพระราชบัญญัตินี้ให้ผู้เสียหายซึ่งเป็นพยานได้รับความคุ้มครอง
ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพยานในคดีอาญา 

ถ้าผู้เสียหายต้องเดินทางกลับประเทศที่เป็นถิ่นที่อยู่หรือภูมิลำเนา 
หรือถ้าบุคคลในครอบครัวของผู้เสียหายอาศัยอยู่ในประเทศอื่น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ประสานงานกับหน่วยงานในประเทศนั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน 
และไม่ว่าจะกระทำผ่านสถานทูตหรือสถานกงสุลของประเทศนั้น ๆ หรือไม่ก็ตาม 
เพื่อให้มีการคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ผู ้ เสียหายและบุค คลในครอบครัว
อย่างต่อเนื่องในประเทศนั้น 

มาตรา ๓๗  เพื่อประโยชน์ในการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ การรักษาพยาบาล การบำบัดฟื้นฟู การเรียกร้องสิทธิของผู้เสียหาย 
พนักงานเจ้าหน้าที่อาจดำเนินการให้มีการผ่อนผันให้ผู้เสียหายนั้นอยู่ในราชอาณาจักร
ได้เป็นการชั่วคราว และได้รับอนุญาตให้ทำงานเป็นการชั่วคราว ตามกฎหมายได้ ทั้งนี้ 
โดยให้คำนึงถึงเหตุผลทางด้านมนุษยธรรมเป็นหลัก 

มาตรา ๓๘  ภายใต้บังคับมาตรา ๓๗ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งตัว
ผู้เสียหายซึ่งเป็นคนต่างด้าวกลับประเทศที่เป็นถิ่นที่อยู่หรือภูมิลำเนาโดยไม่ชักช้า เว้นแต่
บุคคลนั้นเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามกฎหมายวา่ด้วยคนเข้าเมอืง 
หรือเป็นผู้ได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย โดยมีหลักฐานเอกสารตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรหรือ
กฎหมายว่าด้วยการทะเบียนคนต่างด้าว 

ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้คำนึงถึงความปลอดภัยและ
สวัสดิภาพของบุคคลนั้น  
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มาตรา ๓๙  ในกรณีที่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยตกเป็นผู้ เสียหาย
จากการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ในต่างประเทศ หากผู้นั้นประสงค์จะกลับเข้ามา
ในราชอาณาจักรหรือถิ่นที่อยู่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบว่าบุคคลนั้น
เป็นผู้มีสัญชาติไทยจริงหรือไม่ หากบุคคลนั้นเป็นผู้มี สัญชาติไทยให้พนักงาน
เจ้าหน้าที ่ดำเนินการตามที่จำเป็นเพื ่อให้บุคคลนั้นเดินทางกลับเข้ามาใ น
ราชอาณาจักรหรือถิ่นที่อยู่โดยไม่ชักช้า และให้คำนึงถึงความปลอดภัยและสวัสดิภาพ
ของผู้นั้น 

ในกรณีที่ผู้เสียหายในต่างประเทศเป็นคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้มี
ถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง หรือเป็นผู้ได้รับการผ่อนผัน
ให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและก่อน
ออกนอกราชอาณาจักร สถานะของการได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่เป็นการชั่วคราวยังไม่
สิ้นสุด เมื่อได้ตรวจพิสูจน์ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความถูกต้องของผู้เสียหายที่ถือเอกสารแล้ว 
หากผู้นั้นประสงค์จะกลับเข้ามาในราชอาณาจักร ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามที่
จำเป็นเพื่อให้ผู้เสียหายนั้นเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ 
ให้คำนึงถึงความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู้นั้น และให้ได้รับการพิจารณาให้อยู่ใน
ราชอาณาจักรต่อไปได้ตามสถานะและระยะเวลาที่เป็นอยู่เดิมก่อนออกไปนอกราชอาณาจักร 

ในกรณีที่ผู้เสียหายในต่างประเทศเป็นคนต่างด้าวและไม่มีเอกสาร
ประจำตัว แต่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเป็นผู้ที่มีหรือเคยมีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่
ในราชอาณาจักรโดยถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อได้ตรวจพิสูจน์สถานะของการมีภูมิลำเนา
หรือถิ่นที่อยู่ ในราชอาณาจักรของผู้นั้นแล้ว หากผู้นั้นประสงค์จะกลับเข้ามา
ในราชอาณาจักร ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อให้ผู้เสียหายนั้น
เดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ชักช้า  ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงความปลอดภัยและ
สวัสดิภาพของผู้นั้นและให้ได้รับการพิจารณาให้อยู่ในราชอาณาจักรต่อไปได้ตามสถานะ
และระยะเวลาที่เป็นอยู่เดิมก่อนออกไปนอกราชอาณาจักร 

มาตรา ๔๐  ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับสถานการณ์ จำนวนคดี การดำเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง และแนวทางการดำเนินงานในอนาคตเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์เสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
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มาตรา ๔๑  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรม ห้ามมิให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีกับผู้เสียหายในความผิดฐาน
เข้ามา ออกไปหรืออยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย
คนเข้าเมือง ความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานฐานปลอมหรือใช้ซึ ่ ง
หนังสือเดินทางปลอม ตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีเฉพาะที่เกี่ยวกับการติดต่อ ชักชวน 
แนะนำตัว ติดตามหรือรบเร้าบุคคลเพื่อค้าประเวณีและการเข้าไปมั่ วสุม
ในสถานการค้าประเวณีเพื่อค้าประเวณี หรือความผิดฐานเป็นคนต่างด้าวทำงาน
โดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าว 
 

หมวด ๕ 

กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
                                       

มาตรา ๔๒  ให้จัดตั้งกองทุนในกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ เรียกว่า“กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์”  
เพ่ือเป็นทุนใช้จ่ายสำหรับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และเป็นค่าใช้จ่าย
ในการบริหารกองทุน ประกอบด้วย 

(๑) เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้ 

(๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

(๓) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรืออุทิศให้ 

(๔) เงินที่ได้รับจากต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ 

(๕) ดอกผลและผลประโยชน์ที่เกิดจากกองทุน 

(๖) เงินที่ได้จากการขายทรัพย์สินของกองทุนหรือที่ได้จากการจัดหารายได้ 
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(๖/๑)๒๐ ค่าปรับตามที่กระทรวงการคลังอนุญาต ให้นำไปใช้ได้โดยไม่ต้อง
นำส่งคลังเป็นรายได้ของแผ่นดิน 

(๗) เงินหรือทรัพย์สินที่ตกเป็นของกองทุนหรือที่กองทุนได้รับ
ตามกฎหมายอ่ืน 

มาตรา ๔๓  เงินและดอกผลที่กองทุนได้รับตามมาตรา ๔๒ ไม่ต้องนำส่ง
กระทรวงการคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 

มาตรา ๔๔  เงินและทรัพย์สินของกองทุนให้ใช้จ่ายเพื ่อกิจการ 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) การช่วยเหลือผู้เสียหายตามมาตรา ๓๓ 

(๒) การคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ผู้เสียหายตามมาตรา ๓๖ 

(๓) การช่วยเหลือผู้เสียหายในต่างประเทศให้เดินทางกลับเข้ามา
ในราชอาณาจักรหรือถิ่นที่อยู่ตามมาตรา ๓๙ 

(๔) การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ตามระเบียบที่คณะกรรมการ 
ปกค. กำหนด 

(๕) การบริหารกองทุน 

มาตรา ๔๕  ให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะหนึ่ง ประกอบด้วย 
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั ่นคงของมนุษย์เป็นประธานกรรมการ 
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ผู้แทนสำนักงบประมาณ ผู้แทน
กรมบัญชีกลาง และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งจำนวนสามคน ในจำนวนนี้
ต้องเป็นผู้แทนจากภาคเอกชนจำนวนสองคนซึ่งเกี่ยวข้องกับงานด้านพัฒนาสังคม 
ด้านสังคมสงเคราะห์ ด้านป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือด้านการเงิน
เป็นกรรมการ และให้รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมาย เป็นกรรมการและเลขานุการ 

 
๒๐ มาตรา ๔๒ (๖/๑) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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มาตรา ๔๖  ให้นำมาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ 
มาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๕มาใช้บังคับกับการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง
ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การประชุมของคณะกรรมการบริหารกองทุน และการแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการของคณะกรรมการบริหารกองทุน โดยอนุโลม 

มาตรา ๔๗  ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(๑) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๔๔ 

(๒) บริหารกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด 

(๓) รายงานสถานะการเงินและการจัดการกองทุนต่อคณะกรรมการ
ตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด 

มาตรา ๔๘  การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหา
ผลประโยชน์ และการจัดการกองทุน ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

มาตรา ๔๙  ให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
ของกองทุนจำนวนห้าคนประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านการเงิน 
การสังคมสงเคราะห์ และการประเมินผล ด้านละหนึ่งคนและให้รองปลัดกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ซึ ่ งปลัดกระทรวงมอบหมาย เป็น
กรรมการและเลขานุการ 

ให้นำมาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๑ 
มาใช้บังคับกับการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง และการประชุมของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกองทุน โดยอนุโลม 

มาตรา ๕๐  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
ของกองทุนมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของกองทุน 

(๒) รายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ 
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(๓) เรียกเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนจากบุคคลใด
หรือเรียกบุคคลใดมาชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาประเมินผล 

มาตรา ๕๑  ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดทำงบดุลและบัญชี
ทำการ ส่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบและรับรองภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน
นับแต่วันสิ้นปีบัญชีทุกปี 

ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทำรายงานผลการสอบและรับรอง
บัญชีและการเงินของกองทุนเสนอต่อคณะกรรมการภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับ แต่วัน
สิ้นปีบัญชี เพ่ือให้คณะกรรมการเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพ่ือทราบ 

รายงานผลการสอบบัญชีตามวรรคสอง ให้ร ัฐมนตรีเสนอต่อ
นายกรัฐมนตรี เพื่อนำเสนอสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาทราบและจัดให้มีการประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 
 

หมวด ๖ 

บทกำหนดโทษ 
                                       

มาตรา ๕๒๒๑  ผู้ใดกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ ต้องระวางโทษ
จำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบสองปีและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงหนึ่งล้านสองแสนบาท 

ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง ได้กระทำแก่บุคคลอายุเกิน
สิบห้าปีแต่ไม่ถึงสิบแปดปีต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่
หกแสนบาทถึงหนึ่งล้านห้าแสนบาท 

ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง ได้กระทำแก่บุคคลอายุไม่เกิน
สิบห้าปีหรือผู้มีกายพิการหรือมีจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่
แปดปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่แปดแสนบาทถึงสองล้านบาท 

 

 
๒๑ มาตรา ๕๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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มาตรา ๕๒/๑๒๒  ผู้ใดกระทำความผิดตามมาตรา ๖/๑ ต้องระวาง
โทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสี่ปี หรือปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงสี่แสนบาทต่อผู้เสียหาย
หนึ่งคน หรือท้ังจำทั้งปรับ 

ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง เป็นเหตุให้ผู ้ถูกกระทำ
ได้รับอันตรายสาหัสหรือเป็นโรคร้ายแรงซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อชีวิต ต้องระวาง
โทษจำคุกตั้งแต่แปดปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่แปดแสนบาทถึงสองล้านบาท หรือ
จำคุกตลอดชีวิต 

ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำถึงแก่
ความตาย ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิต หรือประหารชีวิต 

ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม 
เป็นกรณีที่ผู ้บุพการี ให้ผู้สืบสันดานทำงานหรือให้บริการเพราะเหตุความยากจน
เหลือทนทาน หรือเมื่อพิจารณาถึงสภาพความผิดหรือเหตุอันควรปรานีอื่นแล้ว ศาล
จะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ลงโทษผู้กระทำความผิดเลยก็ได้ 

มาตรา ๕๓๒๓  นิติบุคคลใดกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ ต้องระวางโทษ
ปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท 

ในกรณีที่ผู้กระทำความผิดตามวรรคหนึ่งหรือตามมาตรา ๖/๑ เป็น
นิติบุคคล ถ้าการกระทำความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทำ
ของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใด ซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของ
นิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือ กระทำการ 
และละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทำการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทำความผิด ผู้นั้น
ต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้สำหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย๒๔  

 
๒๒ มาตรา ๕๒/๑ เพิ ่มโดยพระราชกำหนดแก้ไขเพิ ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและ

ปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒๓ มาตรา ๕๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒๔มาตรา ๕๓ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ

ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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มาตรา ๕๓/๑๒๕  ถ้าการกระทำผิดตามมาตรา ๕๒ หรือมาตรา ๕๓ 
วรรคสอง เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำ 

(๑)๒๖ รับอันตรายสาหัส หรือเป็นโรคร้ายแรงซึ่งอาจเป็นอันตราย
ต่อชีวิตต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่แปดปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่แปดแสนบาทถึง
สองล้านบาท หรือจำคุกตลอดชีวิต 

(๒) ถึงแก่ความตาย ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิต หรือประหารชีวิต 

มาตรา ๕๓/๒๒๗  เจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้ดำเนินกิจการ สถาน
ประกอบกิจการ โรงงานหรือยานพาหนะ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งตาม
มาตรา ๑๖/๒ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึง
หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำท้ังปรับ 

มาตรา ๕๔  ผู้ใดขัดขวางการสืบสวน การสอบสวน การฟ้องร้อง หรือ
การดำเนินคดีความผิดฐานค้ามนุษย์ เพื่อมิให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถ้าเป็น
การกระทำอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกิน
สองแสนบาท หรือทั้งจำท้ังปรับ 

(๑) ให้ ขอให้ หรือรับว่า จะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
แก่ผู้เสียหายหรือพยาน เพื่อจูงใจให้ผู้นั้นไม่ไปพบพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานสอบสวน 
พนักงานอัยการ หรือไม่ไปศาลเพื่อให้ข้อเท็จจริงหรือเบิกความ หรือเพื่อให้ข้อเท็จจริง
หรือเบิกความอันเป็นเท็จ หรือไม่ให้ข้อเท็จจริงหรือเบิกความในการดำเนินคดีแก่
ผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๒) ใช้กำลังบังคับ ขู่เข็ญ ข่มขู่ ข่มขืนใจ หลอกลวง หรือกระทำการ
อันมิชอบประการอื่น เพื่อมิให้ผู้เสียหายหรือพยานไปพบพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงาน
สอบสวน พนักงานอัยการ หรือไม่ไปศาลเพื่อให้ข้อเท็จจริงหรือเบิกความ หรือ

 
๒๕ มาตรา ๕๓/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒๖ มาตรา ๕๓/๑ (๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการคา้มนุษย์ 

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒๗ มาตรา ๕๓/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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เพื่อให้ผู้นั้นให้ข้อเท็จจริงหรือเบิกความอันเป็นเท็จ หรือไม่ให้ข้อเท็จจริงหรือเบิกความ 
ในการดำเนินคดีแก่ผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๓) ทำให้เสียหาย ทำลาย ทำให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์ เอาไปเสีย แก้ไข 
เปลี่ยนแปลง ปกปิด หรือซ่อนเร้น เอกสารหรือพยานหลักฐานใด ๆ  หรือปลอม ทำ หรือใช้
เอกสารหรือพยานหลักฐานใด ๆ อันเป็นเท็จ ในการดำเนินคดีแก่ผู้กระทำความผิด
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๔) ให้  ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
แก่กรรมการ กรรมการ ปกค. อนุกรรมการ สมาชิกของคณะทำงาน หรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเจ้าพนักงานในตำแหน่งตุลาการ พนักงานอัยการ 
หรือพนักงานสอบสวน หรือเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด  
เพื่อจูงใจให้กระทำการ ไม่กระทำการ หรือประวิงการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ 

(๕) ใช้กำลังบังคับ ขู่เข็ญ ข่มขู่ ข่มขืนใจ หรือกระทำการอันมิชอบ
ประการอื่นต่อกรรมการ กรรมการ ปกค. อนุกรรมการ สมาชิกของคณะทำงาน หรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเจ้าพนักงานในตำแหน่งตุลาการ 
พนักงานอัยการ หรือพนักงานสอบสวน เพื่อจูงใจให้กระทำการ ไม่กระทำการ 
หรือประวิงการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๕๕  ผู้ใดกระทำการดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน
ห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท เว้นแต่เป็นการเปิดเผยในการปฏิบัติตามหน้าที่หรือ
กฎหมาย 

(๑) รู้ว่ามีการยื่นคำขอเพื่อให้ได้มาซึ่งเอกสารหรือข้อมูลข่าวสาร
ตามมาตรา ๓๐ แล้วเปิดเผยแก่บุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องให้รู้ว่ามี หรือจะมีการยื่นคำขอ
เพื่อให้ได้มาซึ่งเอกสารหรือข้อมูลข่าวสารดังกล่าว โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้ยื่นคำขอ
สูญเสียโอกาสที่จะได้มาซึ่งเอกสารหรือข้อมูลข่าวสารนั้น หรือ 

(๒) รู้หรือได้มาซึ่งเอกสารหรือข้อมูลข่าวสารที่ได้มาตามมาตรา ๓๐ 
แล้วเปิดเผยแก่บุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องให้รู้เอกสารหรือข้อมูลข่าวสารดังกล่าว 
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มาตรา ๕๖  ผู้ใดกระทำการหรือจัดให้มีการกระทำการดังต่อไปนี้ 
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำท้ังปรับ 

(๑) บันทึกภาพ แพร่ภาพ พิมพ์รูป หรือบันทึกเสียง แพร่เสียงหรือสิ่งอ่ืน
ที่สามารถแสดงว่าบุคคลใดเป็นผู้เสียหายจากการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ ทั้งนี้ 
ไม่ว่าขั้นตอนใด ๆ 

(๒) โฆษณาหรือเผยแพร่ข้อความ ซึ่งปรากฏในทางสอบสวน
ของพนักงานสอบสวนหรือในทางพิจารณาคดีของศาล ที่ทำให้บุคคลอื่นรู้จักชื่อตัว 
ชื่อสกุล ของผู้เสียหายจากการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์หรือบุคคลในครอบครัว
ผู้เสียหายนั้น  ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยสื่อสารสนเทศประเภทใด 

(๓) โฆษณาหรือเผยแพร่ข้อความ ภาพหรือเสียง ไม่ว่าโดยสื่อ
สารสนเทศประเภทใด เปิดเผยประวัติ สถานที่อยู่ สถานที่ทำงาน หรือสถานศึกษา 
ของบุคคลซึ่งเป็นผู้เสียหายจากการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ 

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่การกระทำที่ผู้กระทำจำต้องกระทำ
เพื่อประโยชน์ของทางราชการในการคุ้มครองหรือช่วยเหลือผู้ เสียหาย หรือผู้เสียหาย
ยินยอมโดยบริสุทธิ์ใจ 

มาตรา ๕๖/๑๒๘  ผู้ใดเป็นธุระจัดหา ซื้อ ขาย จำหน่าย พามาจาก
หรือส่งไปยังที่ใด หน่วงเหนี่ยวกักขัง จัดให้อยู่อาศัย หรือรับไว้ ซึ่งบุคคลอายุไม่เกินสิบห้าปี 
ให้ทำงาน หรือให้บริการที่เป็นอันตรายอย่างร้ายแรงและมีผลกระทบต่อร่างกายหรือจิตใจ 
การเจริญเติบโต หรือพัฒนาการ หรือในลักษณะหรือในสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตราย
ต่อความปลอดภัยของบุคคลนั้น หรือขัดต่อศีลธรรมอันดี ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน
สี่ปีและปรับไม่เกินสี่แสนบาท 

ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง เป็นกรณีที่ผู้บุพการีให้ผู้สืบสันดาน
ทำงานหรือให้บริการเพราะเหตุความยากจนเหลือทนทาน หรือเมื่อพิจารณาถึง
สภาพความผิด หรือเหตุอันควรปรานีอื่นแล้วศาลจะไม่ลงโทษผู้กระทำความผิดเลยก็ได้ 
  

 
๒๘ มาตรา ๕๖/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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บทเฉพาะกาล 
                                       

มาตรา ๕๗  ให้โอนเงินทุนสงเคราะห์เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย์ตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนษุย์
ว่าด้วยการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินสำหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาเป็นทุนประเดิมแก่กองทุนตามพระราชบัญญัตินี้ 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก สุรยุทธ์  จุลานนท์ 

นายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติ
มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๐ ยังมิได้กำหนด
ลักษณะความผิดให้ครอบคลุมการกระทำเพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากบคุคล
ที่มิได้จำกัดแต่เฉพาะหญิงและเด็ก และกระทำด้วยวิธีการที่หลากหลายมากขึ้น เช่น การนำ
บุคคลเข้ามาค้าประเวณีในหรือส่งไปค้านอกราชอาณาจักร บังคับใช้แรงงานบริการหรือ
ขอทาน บังคับตัดอวัยวะเพื่อการค้า หรือการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบประการอ่ืน 
ซึ่งในปัจจุบันได้กระทำในลักษณะองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติมากขึ้น ประกอบกับ
ประเทศไทยได้ลงนามอนุสัญญาสหประชาชาติเพ่ือต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้ง
ในลักษณะองค์กร และพิธีสารเพื ่อป้องกัน ปราบปรามและลงโทษการค้ ามนุษย์ 
โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็ก เพิ่มเติมอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรม
ข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร จึงสมควรกำหนดลักษณะความผิดให้ครอบคลุม
การกระทำดังกล่าวเพ่ือให้การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น สอดคล้องกับพันธกรณีของอนุสัญญาและพิธีสารจัดตั้งกองทุนเพื่อป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ รวมทั ้งปรับปรุงการช่วยเหลือและคุ ้มครองสวัสดิภาพ
ผู ้เสียหายให้เหมาะสม  ทั้งนี ้ เพื ่อประโยชน์สูงสุดของผู ้เสียหาย  จึงจำเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘๒๙ 

 
๒๙ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒/ตอนที่ ๓๔ ก/หน้า ๒๗/๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ 
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มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มีบทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสม
ต่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในปัจจุบันที่มีความรุนแรง ซับซ้อน และเป็น
อาชญากรรมข้ามชาติ จึงเห็นควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยกำหนด 
ให้มีมาตรการสร้างแรงจูงใจให้ผู้พบเห็นเหตุการค้ามนุษย์แจ้งข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่
ของรัฐ และกำหนดมาตรการเพิ่มอำนาจทางปกครองให้แก่เจ้าหน้าที่ รวมทั้งปรับปรุง
บทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
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พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐๓๐ 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี ้ คือ โดยที่ปัจจุบัน
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มีบทบัญญัติบางประการ
ที่ไม่เหมาะสมต่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ที่มีความรุนแรงและซับซ้อน
มากยิ่งขึ้น สมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินมาตรการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  
โดยแก้ไขบทนิยามคำว่า “แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ” และ “การบังคับใช้แรงงาน
หรือบริการ” ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเรียกค่าสินไหม
ทดแทนอันเนื่องมาจากการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ และกำหนดฐานความผิด
ซึ่งได้กระทำต่อเด็กที่มีอายุไม่เกินสิบห้าปีให้ทำงานหรือให้บริการอันอาจเป็นอันตราย
อย่างร้ายแรงและมีผลกระทบต่อร่างกายหรือจิตใจ การเจริญเติบโต หรือพัฒนาการของ
บุคคลนั้น รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมบทกำหนดโทษให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  จึงจำเป็นต้องตรา 
พระราชบัญญัตินี้ 
 

  

 
๓๐ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนที่ ๑๒ ก/หนา้ ๑๙/๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ 
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พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ. ๒๕๖๒๓๑ 

มาตรา ๒  พระราชกำหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกำหนดฉบับนี้ คือ โดยที่ในปัจจุบันยังไม่มี
บทบัญญัติของกฎหมายที่กำหนดความผิดและมาตรการในการคุ้มครองผู้เสียหายจาก
การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ ทำให้ไม่สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาการบังคับ
ใช้แรงงานหรือบริการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบตามความผิด
ฐานค้ามนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สมควรกำหนดลักษณะการกระทำที่เป็นความผิด
ฐานบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และกำหนดอัตราโทษให้เหมาะสม เพ่ือเป็นการป้องกัน
และขจัดการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ รวมทั้งกำหนดมาตรการในการช่วยเหลือและ
คุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการถูกบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการพิจารณาคดี
ให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนตามแนวทางเดียวกับผู้เสียหายจากการกระทำความผิด
ฐานค้ามนุษย์ ตลอดจนเพื่อเป็นการอนุวัติการให้เป็นไปตามพิธีสาร ค.ศ. ๒๐๑๔ 
ส่วนเสริมอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ ๒๙ ว่าด้วยแรงงานบังคับ 
ค.ศ. ๑๙๓๐ และโดยที่การดำเนินการดังกล่าวต้องกระทำให้เสร็จโดยเร็ว เพื่อประโยชน์
ในการสร้างความมั่นคงทางด้านแรงงาน สังคม และความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ 
จึงจำเป็นต้องตราพระราชกำหนดนี้ 
  

 
๓๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖/ตอนที่ ๔๕ ก/หนา้ ๑/๗ เมษายน ๒๕๖๒ 



~ 37 ~ 
 
  



~ 38 ~ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดทำโดย 
ศูนย์บัญชาการป้องกันการค้ามนุษยด์้านแรงงาน 

กระทรวงแรงงาน 


