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พระราชบัญญัติ 
ปองกันและปราบปรามการคามนุษย 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

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

เปนปที่  ๖๓  ในรัชกาลปจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหประกาศวา 

โดยที่ เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยมาตรการในการปองกันและปราบปราม 

การคาหญิงและเด็ก 

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๖  มาตรา  ๔๑   

และมาตรา  ๔๕  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจ 

ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแหงชาติ  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย  

พ.ศ.  ๒๕๕๑” 



หน้า   ๒๗ 
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พระราชบัญญัติ 
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  (ฉบับที่  ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๘  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

เป็นปีที่  ๗๐  ในรัชกาลปัจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  

(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๑๓/๑  แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม

การค้ามนุษย์  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
“มาตรา  ๑๓/๑  ผู้ใดแจ้งแก่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจให้ทราบว่า

มีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  ถ้าได้กระทําโดยสุจริตย่อมได้รับความคุ้มครองไม่ต้องรับผิด 
ทั้งทางแพ่งและทางอาญา” 

มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในวรรคหน่ึงของมาตรา  ๑๕  แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน 
และปราบปรามการค้ามนุษย์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 



หน้า   ๒๘ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๓๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   เมษายน   ๒๕๕๘ 
 

 

“มาตรา  ๑๕  ให้มีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  เรียกโดยย่อว่า  
“คณะกรรมการ  ปคม.”  ประกอบด้วย  นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ  รองนายกรัฐมนตรี  ซึ่งเป็น
ประธานคณะกรรมการ  ปกค.  เป็นรองประธานกรรมการ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ยุติธรรม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  และผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนสี่คน  ซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจาก
ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ด้านการป้องกัน  การปราบปราม  การบําบัดฟื้นฟู  
และการประสานงานระหว่างประเทศเก่ียวกับการค้ามนุษย์ไม่น้อยกว่าเจ็ดปี  ด้านละหน่ึงคน  โดยต้องเป็น
ภาคเอกชนไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งเป็นกรรมการ  และมีปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เป็นเลขานุการ  และให้ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แต่งตั้งข้าราชการของ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  จํานวนไม่เกินสองคน  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ” 

มาตรา ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น  (๒/๑)  ของมาตรา  ๑๖  แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

“(๒/๑)  เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกําหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
ในสถานประกอบกิจการ  โรงงาน  และยานพาหนะ  และกําหนดให้สถานประกอบกิจการ  โรงงาน   
และยานพาหนะ  ต้องอยู่ภายใต้บังคับของมาตรการดังกล่าว” 

มาตรา ๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๑๖/๑  มาตรา  ๑๖/๒  และมาตรา  ๑๖/๓   
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

“มาตรา  ๑๖/๑  ให้นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอํานาจออกประกาศ
กําหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในสถานประกอบกิจการ  โรงงาน  และยานพาหนะ  
และประกาศกําหนดให้สถานประกอบกิจการ  โรงงาน  และยานพาหนะใด ๆ  ต้องอยู่ภายใต้บังคับของ
มาตรการดังกล่าว  ทั้งนี้  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา  ๑๖/๒  ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์หรือพบการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ในสถานประกอบกิจการ  
โรงงาน  หรือยานพาหนะตามมาตรา  ๑๖/๑  หากเจ้าของ  ผู้ครอบครอง  หรือผู้ดําเนินกิจการสถานประกอบกิจการ  
โรงงาน  หรือยานพาหนะ  ดังกล่าวไม่สามารถชี้แจงหรือพิสูจน์ให้คณะอนุกรรมการตามมาตรา  ๒๕  วรรคสอง  
เชื่อได้ว่าตนได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่กรณีแล้ว  ให้คณะอนุกรรมการตามมาตรา  ๒๕  วรรคสอง
มีอํานาจสั่งอย่างหน่ึงอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ปิดสถานประกอบกิจการหรือโรงงานชั่วคราว 
(๒) พักใช้ใบอนุญาตประกอบการสําหรับการประกอบธุรกิจหรือโรงงาน 
(๓) ห้ามใช้ยานพาหนะเป็นการชั่วคราว  
(๔) ดําเนินมาตรการที่จําเป็นเพื่อป้องกันมิให้มีการกระทําผิดเกิดขึ้นอีก 



หน้า   ๒๙ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๓๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   เมษายน   ๒๕๕๘ 
 

 

ทั้งนี้  การสั่งตาม  (๑)  (๒)  และ  (๓)  ต้องไม่เกินคร้ังละสามสิบวันนับแต่วันที่เจ้าของ  ผู้ครอบครอง  
หรือผู้ดําเนินกิจการสถานประกอบกิจการ  โรงงาน  หรือยานพาหนะ  ได้รับทราบคําสั่ง 

ในกรณีมีการออกคําสั่งใด ๆ  ตามวรรคหนึ่ง  ให้คณะอนุกรรมการตามมาตรา  ๒๕  วรรคสอง  
แจ้งให้หน่วยงานซึ่งควบคุมสถานประกอบกิจการ  โรงงาน  หรือยานพาหนะนั้นทราบ  และให้หน่วยงานดังกล่าว
ถือปฏิบัติตามนั้น 

การพิจารณาปิดสถานประกอบกิจการหรือโรงงานชั่วคราว  การพักใช้ใบอนุญาตประกอบการ
สําหรับการประกอบธุรกิจหรือโรงงาน  การห้ามใช้ยานพาหนะเป็นการชั่วคราวหรือการดําเนินมาตรการ 
ที่จําเป็นเพื่อป้องกันมิให้มีการกระทําผิดเกิดขึ้นอีก  ตามวรรคหน่ึง  และการแจ้งให้หน่วยงานรับทราบ 
ตามวรรคสามให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

มาตรา  ๑๖/๓  ให้แจ้งคําสั่งตามมาตรา  ๑๖/๒  ต่อเจ้าของ  ผู้ครอบครองหรือผู้ดําเนินกิจการ
สถานประกอบกิจการ  โรงงาน  หรือยานพาหนะนั้นทราบเป็นหนังสือ  ณ  ภูมิลําเนาของผู้นั้น  ภายในเจ็ดวัน
นับแต่วันออกคําสั่ง 

ในกรณีที่ไม่มีผู้รับ  ให้ปิดคําสั่งไว้ที่ภูมิลําเนาของผู้นั้นในท่ีเปิดเผย  และให้ถือว่าเจ้าของ  ผู้ครอบครอง  
หรือผู้ดําเนินกิจการสถานประกอบกิจการ  โรงงาน  หรือยานพาหนะ  ได้รับแจ้งคําสั่งนั้นแล้ว  เม่ือพ้นกําหนด
สิบห้าวันนับแต่วันปิดคําสั่ง 

ในกรณีเจ้าของ  ผู้ครอบครอง  หรือผู้ดําเนินกิจการสถานประกอบกิจการ  โรงงาน  หรือยานพาหนะ  
ไม่เห็นด้วยกับคําสั่งของคณะอนุกรรมการตามมาตรา  ๒๕  วรรคสอง  ให้อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่งจากคณะอนุกรรมการ 

การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามคําสั่งของคณะอนุกรรมการตามมาตรา  ๒๕  วรรคสอง 
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด” 
มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม

การค้ามนุษย์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา  ๒๕  คณะกรรมการและคณะกรรมการ  ปกค.  จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน

เพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเร่ืองหนึ่งเร่ืองใดหรือปฏิบัติการอย่างหน่ึงอย่างใดตามที่คณะกรรมการ
และคณะกรรมการ  ปกค.  มอบหมายก็ได้ 

ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทําการตามมาตรา  ๑๖/๒ 
ให้นํามาตรา  ๒๑  วรรคหน่ึง  วรรคสอง  และวรรคสาม  มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการ

หรือคณะทํางานโดยอนุโลม” 
มาตรา ๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น  (๖/๑)  ของมาตรา  ๔๒  แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน

และปราบปรามการค้ามนุษย์  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
“(๖/๑)  ค่าปรับตามที่กระทรวงการคลังอนุญาต  ให้นําไปใช้ได้โดยไม่ต้องนําส่งคลังเป็นรายได้

ของแผ่นดิน” 



หน้า   ๓๐ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๓๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   เมษายน   ๒๕๕๘ 
 

 

มาตรา ๙ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๕๓/๑  และมาตรา  ๕๓/๒  แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

“มาตรา  ๕๓/๑  ถ้าการกระทําผิดตามมาตรา  ๕๒  หรือมาตรา  ๕๓  วรรคสอง  เป็นเหตุให้
ผู้ถูกกระทํา 

(๑) รับอันตรายสาหัส  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่แปดปีถึงย่ีสิบปี  และปรับตั้งแต่หนึ่งแสน 
หกหม่ืนบาทถึงสี่แสนบาท  หรือจําคุกตลอดชีวิต 

(๒) ถึงแก่ความตาย  ต้องระวางโทษจําคุกตลอดชีวิต  หรือประหารชีวิต 
มาตรา  ๕๓/๒  เจ้าของ  ผู้ครอบครอง  หรือผู้ดําเนินกิจการสถานประกอบกิจการ  โรงงาน   

หรือยานพาหนะ  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งตามมาตรา  ๑๖/๒  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน  
หรือปรับตั้งแต่หนึ่งหม่ืนบาทถึงหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ” 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า   ๓๑ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๓๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   เมษายน   ๒๕๕๘ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยท่ีพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  มีบทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมต่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
ในปัจจุบันที่มีความรุนแรง  ซับซ้อน  และเป็นอาชญากรรมข้ามชาติ  จึงเห็นควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  
โดยกําหนดให้มีมาตรการสร้างแรงจูงใจให้ผู้พบเห็นเหตุการค้ามนุษย์แจ้งข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ  และกําหนด
มาตรการเพ่ิมอํานาจทางปกครองให้แก่เจ้าหน้าที่  รวมท้ังปรับปรุงบทกําหนดโทษท่ีเก่ียวข้องให้เหมาะสมย่ิงขึ้น  
จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

พระราชบัญญัติ 
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันที ่๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
เป็นปีที่ ๖๓ ในรัชกาลปัจจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 

ให้ประกาศว่า 
 
โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการป้องกันและ

ปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก 
 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา 
๔๑ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอม

ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม

การค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้า

หญิงและเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ”๒ (ยกเลิก) 
“การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ”๓ (ยกเลิก) 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนที่ ๒๙ ก/หน้า ๒๘/๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ 
๒ มาตรา ๔ นิยามคําว่า “แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ” ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติป้องกัน

และปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

“องค์กรอาชญากรรม” หมายความว่า คณะบุคคลซึ่งมีการจัดโครงสร้างโดยสมคบ
กันต้ังแต่สามคนขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วระยะเวลาหนึ่ง และไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างที่ชัดเจน
มีการกําหนดบทบาทของสมาชิกอย่างแน่นอนหรือมีความต่อเนื่องของสมาชิกภาพหรือไม่  ทั้งนี้ โดยมี
วัตถุประสงค์ที่จะกระทําความผิดฐานใดฐานหนึ่งหรือหลายฐานที่มีอัตราโทษจําคุกขั้นสูงต้ังแต่สี่ปีขึ้น
ไปหรือกระทําความผิดตามท่ีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ทางทรัพย์สิน
หรือผลประโยชน์อ่ืนใดอันมิชอบด้วยกฎหมายไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

“เด็ก” หมายความว่า บุคคลผู้มีอายุตํ่ากว่าสิบแปดปี 
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้า

มนุษย์ 
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า พนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจชั้นผู้ใหญ่ 

และให้หมายความรวมถึงข้าราชการซึ่งดํารงตําแหน่งไม่ตํ่ากว่าข้าราชการพลเรือนสามัญระดับสามซึ่ง
รัฐมนตรีแต่งต้ังจากผู้ที่มีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงเพื่อให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๕  ให้ประธานศาลฎีกา และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์ รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอํานาจหน้าที่ของตน 
ให้ประธานศาลฎีกามีอํานาจออกข้อบังคับ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีอํานาจแต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าที่กับออกกฎกระทรวงและระเบียบ
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

ข้อบังคับประธานศาลฎีกา กฎกระทรวงและระเบียบนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

 
หมวด ๑ 
บททั่วไป 

   
 
มาตรา ๖๔  ผู้ใดกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นธุระจัดหา ซื้อ ขาย จําหน่าย พามาจากหรือส่งไปยังที่ใด หน่วงเหนี่ยวกักขัง 

จัดให้อยู่อาศัยหรือรับไว้ซึ่งบุคคลใด โดยข่มขู่ ใช้กําลังบังคับ ลักพาตัว ฉ้อฉล หลอกลวง ใช้อํานาจโดย
มิชอบ ใช้อํานาจครอบงําบุคคลด้วยเหตุที่อยู่ในภาวะอ่อนด้อยทางร่างกาย จิตใจ การศึกษา หรือทาง
อ่ืนใดโดยมิชอบ ขู่เข็ญ ว่าจะใช้กระบวนการทางกฎหมายโดยมิชอบ หรือโดยให้เงินหรือผลประโยชน์

                                                                                                                                            
๓ มาตรา ๔ นิยามคําว่า “การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ” ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติ

ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๔ มาตรา ๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับท่ี 

๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

อย่างอื่นแก่ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลบุคคลน้ันเพื่อให้ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลให้ความยินยอมแก่ผู้กระทํา
ความผิดในการแสวงหาประโยชน์จากบุคคลที่ตนดูแล หรือ 

(๒) เป็นธุระจัดหา ซื้อ ขาย จําหน่าย พามาจากหรือส่งไปยังที่ใด หน่วงเหนี่ยวกักขัง
จัดให้อยู่อาศัย หรือรับไว้ซึ่งเด็ก 

ถ้าการกระทํานั้นได้กระทําโดยมีความมุ่งหมายเพื่อเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิ
ชอบผู้นั้นกระทําความผิดฐานค้ามนุษย์ 

การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า การแสวงหา
ประโยชน์จากการค้าประเวณี การผลิตหรือเผยแพร่วัตถุหรือสื่อลามก การแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
ในรูปแบบอื่นการเอาคนลงเป็นทาสหรือให้มีฐานะคล้ายทาส การนําคนมาขอทาน การตัดอวัยวะเพื่อ
การค้า การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ หรือการอื่นใดที่คล้ายคลึงกันอันเป็นการขูดรีดบุคคล ไม่ว่า
บุคคลนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม 

การบังคับใช้แรงงานหรือบริการตามวรรคสอง หมายความว่า การข่มขืนใจให้ทํางาน
หรือให้บริการโดยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

(๑) ทําให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ช่ือเสียง หรือทรัพย์สิน
ของบุคคลนั้นเองหรือของผู้อ่ืน 

(๒) ขู่เข็ญด้วยประการใด ๆ 
(๓) ใช้กําลังประทุษร้าย 
(๔) ยึดเอกสารสําคัญประจําตัวของบุคคลนั้นไว้ หรือนําภาระหนี้ของบุคคลนั้นหรือ

ของผู้อ่ืนมาเป็นสิ่งผูกมัดโดยมิชอบ 
(๕) ทําให้บุคคลนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ 
 
มาตรา ๗  ผู้ใดกระทําการดังต่อไปนี้ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้กระทําความผิด

ฐานค้ามนุษย์ 
(๑) สนับสนุนการกระทําความผิดฐานค้ามนุษย์ 
(๒) อุปการะโดยให้ทรัพย์สิน จัดหาที่ประชุมหรือที่พํานักให้แก่ผู้กระทําความผิดฐาน

ค้ามนุษย์ 
(๓) ช่วยเหลือด้วยประการใดเพื่อให้ผู้กระทําความผิดฐานค้ามนุษย์พ้นจากการถูก

จับกุม 
(๔) เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้กระทําความผิดฐาน

ค้ามนุษย์เพื่อมิให้ผู้กระทําความผิดฐานค้ามนุษย์ถูกลงโทษ 
(๕) ชักชวน ช้ีแนะ หรือติดต่อบุคคลให้เข้าเป็นสมาชิกขององค์กรอาชญากรรมเพื่อ

ประโยชน์ในการกระทําความผิดฐานค้ามนุษย์ 
 
มาตรา ๘  ผู้ใดตระเตรียมเพื่อกระทําความผิดตามมาตรา ๖ ต้องระวางโทษหนึ่งใน

สามของโทษที่กําหนดไว้สําหรับความผิดนั้น 
 
มาตรา ๙  ผู้ใดสมคบโดยการตกลงกันต้ังแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทําความผิดตาม

มาตรา ๖ ต้องระวางโทษไม่เกินกึ่งหนึ่งของโทษที่กฎหมายกําหนดไว้สําหรับความผิดนั้น 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ถ้าผู้ที่สมคบกันกระทําความผิดคนหนึ่งคนใดได้ลงมือกระทําความผิดตามที่ได้สมคบ
กันผู้ร่วมสมคบด้วยกันทุกคนต้องระวางโทษตามที่ได้บัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้นอีกกระทงหนึ่งด้วย 

ในกรณีที่ความผิดได้กระทําถึงขั้นลงมือกระทําความผิด แต่เนื่องจากการเข้าขัดขวาง
ของผู้สมคบทําให้การกระทํานั้นกระทําไปไม่ตลอด หรือกระทําไปตลอดแล้วแต่การกระทํานั้นไม่
บรรลุผล ผู้สมคบที่กระทําการขัดขวางนั้นต้องรับโทษตามที่กําหนดไว้ในวรรคหนึ่ง 

ถ้าผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่งกลับใจให้ความจริงแห่งการสมคบต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ก่อนที่จะมีการกระทําความผิดตามที่ได้มีการสมคบกัน ศาลจะไม่ลงโทษหรือลงโทษผู้นั้น
น้อยกว่าที่กฎหมายกําหนดไว้สําหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้ 

 
มาตรา ๑๐  ถ้าการกระทําความผิดตามมาตรา ๖ ได้กระทําโดยร่วมกันต้ังแต่สามคน

ขึ้นไปหรือโดยสมาชิกขององค์กรอาชญากรรม ต้องระวางโทษหนักกว่าโทษที่กฎหมายบัญญัติไว้ก่ึงหนึ่ง 
ในกรณีที่สมาชิกขององค์กรอาชญากรรมได้กระทําความผิดตามมาตรา ๖ สมาชิก

ขององค์กรอาชญากรรมทุกคนที่เป็นสมาชิกอยู่ในขณะที่กระทําความผิด และรู้เห็นหรือยินยอมกับการ
กระทําความผิดดังกล่าว ต้องระวางโทษตามที่บัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้นแม้จะมิได้เป็นผู้กระทํา
ความผิดนั้นเอง 

ถ้าการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งได้กระทําเพื่อให้ผู้เสียหายที่ถูกพาเข้ามาหรือ
ส่งออกไปนอกราชอาณาจักรตกอยู่ในอํานาจของผู้อ่ืนโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ต้องระวางโทษเป็นสอง
เท่าของโทษที่กําหนดไว้สําหรับความผิดนั้น 

 
มาตรา ๑๑  ผู้ใดกระทําความผิดตามมาตรา ๖ นอกราชอาณาจักร ผู้นั้นจะต้องรับ

โทษในราชอาณาจักรตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ โดยให้นํามาตรา ๑๐ แห่งประมวลกฎหมาย
อาญามาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๒  ผู ้ใดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี ้ โดยแสดงตนเป็นเจ้า

พนักงานและกระทําการเป็นเจ้าพนักงาน โดยตนเองมิได้เป็นเจ้าพนักงานที่มีอํานาจหน้าที่กระทําการ
นั้น ต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษที่กําหนดไว้สําหรับความผิดนั้น 

 
มาตรา ๑๓  ผู้ใดเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงานองค์การหรือหน่วยงาน
ของรัฐ กรรมการหรือผู้บริหารหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าพนักงาน หรือกรรมการองค์กรต่าง ๆ ตาม
รัฐธรรมนูญ กระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษที่กําหนดไว้
สําหรับความผิดนั้น 

กรรมการ กรรมการ ปกค. อนุกรรมการ สมาชิกของคณะทํางาน และพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ผู้ใดกระทําความผิดใดตามพระราชบัญญัตินี้เสียเอง ต้องระวางโทษ
เป็นสามเท่าของโทษที่กําหนดไว้สําหรับความผิดนั้น 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๑๓/๑๕  ผู้ใดแจ้งแก่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจ
ให้ทราบว่ามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ถ้าได้กระทําโดยสุจริตย่อมได้รับความคุ้มครอง
ไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญา 

 
มาตรา  ๑๔   ให้ความผิดตามพระราชบัญญั ตินี้ เ ป็นความผิดมูลฐานตาม

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 

หมวด ๒ 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

   
 
มาตรา ๑๕  ให้มีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เรียกโดยย่อว่า 

“คณะกรรมการ ปคม.” ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรี 
ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการ ปกค. เป็นรองประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนสี่คน 
ซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งต้ังจากผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ด้านการป้องกัน 
การปราบปราม การบําบัดฟ้ืนฟูและการประสานงานระหว่างประเทศเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ไม่น้อย
กว่าเจ็ดปี ด้านละหนึ่งคน โดยต้องเป็นภาคเอกชนไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งเป็นกรรมการ และมี
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นเลขานุการ และให้ปลัดกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แต่งต้ังข้าราชการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ จํานวนไม่เกินสองคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ๖ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งต้องเป็นสตรีไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่ง 
 
มาตรา ๑๖  ให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีในการกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันและ

ปราบปรามการค้ามนุษย์ 
(๒) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้มีการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ 

หรือโครงสร้างของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เพื่อให้การ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

                                                 
๕ มาตรา ๑๓/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๘ 
๖ มาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๒/๑)๗ เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกําหนดมาตรการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ในสถานประกอบกิจการ โรงงาน และยานพาหนะ และกําหนดให้สถาน
ประกอบกิจการ โรงงาน และยานพาหนะ ต้องอยู่ภายใต้บังคับของมาตรการดังกล่าว 

(๓) กําหนดยุทธศาสตร์และมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
(๔) กําหนดแนวทางและกํากับดูแลการดําเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศ

ตลอดจนการให้ความร่วมมือและประสานงานกับต่างประเทศเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ 

(๕) สั่งการและกํากับดูแลให้มีการศึกษาวิจัยและจัดทําข้อมูลแบบบูรณาการ เพื่อ
ประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

(๖) วางระเบียบเก่ียวกับการจดทะเบียนองค์กรเอกชนที่มีวัตถุประสงค์ด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ตลอดจนหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือการดําเนินกิจกรรมของ
องค์กรดังกล่าว 

(๗) วางระเบียบโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการรับเงิน การ
จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน์ และการจัดการกองทุน 

(๘) วางระเบียบเกี่ยวกับการรายงานสถานะการเงินและการจัดการกองทุนเพื่อ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๙) สั่งการและกํากับดูแลการดําเนินงานของคณะกรรมการ ปกค. 
(๑๐) ดําเนินการตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 
มาตรา ๑๖/๑๘  ให้นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอํานาจออก

ประกาศกําหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในสถานประกอบกิจการ โรงงาน และ
ยานพาหนะ และประกาศกําหนดให้สถานประกอบกิจการ โรงงาน และยานพาหนะใด ๆ ต้องอยู่
ภายใต้บังคับของมาตรการดังกล่าว  ทั้งนี้ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๑๖/๒๙  ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ

ตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์หรือพบการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
ในสถานประกอบกิจการโรงงาน หรือยานพาหนะตามมาตรา ๑๖/๑ หากเจ้าของ ผู้ครอบครอง 
หรือผู้ดําเนินกิจการสถานประกอบกิจการโรงงาน หรือยานพาหนะ ดังกล่าวไม่สามารถชี้แจงหรือ
พิสูจน์ให้คณะอนุกรรมการตามมาตรา ๒๕ วรรคสอง เชื ่อได้ว่าตนได้ใช้ความระมัดระวังตาม
สมควรแก่กรณีแล้ว ให้คณะอนุกรรมการตามมาตรา ๒๕ วรรคสอง มีอํานาจสั่งอย่างหนึ่งอย่างใด 
ดังต่อไปนี้ 

                                                 
๗ มาตรา ๑๖ (๒/๑) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
๘ มาตรา ๑๖/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๘ 
๙ มาตรา ๑๖/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๑) ปิดสถานประกอบกิจการหรือโรงงานชั่วคราว 
(๒) พักใช้ใบอนุญาตประกอบการสําหรับการประกอบธุรกิจหรือโรงงาน 
(๓) ห้ามใช้ยานพาหนะเป็นการชั่วคราว 
(๔) ดําเนินมาตรการที่จําเป็นเพื่อป้องกันมิให้มีการกระทําผิดเกิดขึ้นอีก 
ทั ้งนี ้ การสั ่งตาม (๑) (๒) และ (๓) ต้องไม่เกินครั ้งละสามสิบวันนับแต่วันที่

เจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้ดําเนินกิจการสถานประกอบกิจการ โรงงาน หรือยานพาหนะ ได้รับ
ทราบคําสั่ง 

ในกรณีมีการออกคําสั่งใด ๆ ตามวรรคหนึ่ง ให้คณะอนุกรรมการตามมาตรา ๒๕ 
วรรคสอง แจ้งให้หน่วยงานซึ่งควบคุมสถานประกอบกิจการ โรงงาน หรือยานพาหนะนั้นทราบ และ
ให้หน่วยงานดังกล่าวถือปฏิบัติตามน้ัน 

การพิจารณาปิดสถานประกอบกิจการหรือโรงงานชั่วคราว การพักใช้ใบอนุญาต
ประกอบการสําหรับการประกอบธุรกิจหรือโรงงาน การห้ามใช้ยานพาหนะเป็นการชั่วคราวหรือการ
ดําเนินมาตรการที่จําเป็นเพื่อป้องกันมิให้มีการกระทําผิดเกิดขึ้นอีก ตามวรรคหนึ่ง และการแจ้งให้
หน่วยงานรับทราบตามวรรคสามให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศ
กําหนด 

 
มาตรา ๑๖/๓๑๐  ให้แจ้งคําสั่งตามมาตรา ๑๖/๒ ต่อเจ้าของ ผู้ครอบครองหรือผู้

ดําเนินกิจการสถานประกอบกิจการ โรงงาน หรือยานพาหนะนั้นทราบเป็นหนังสือ ณ ภูมิลําเนาของผูน้ัน้ 
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันออกคําสั่ง 

ในกรณีที่ไม่มีผู้รับ ให้ปิดคําสั่งไว้ที่ภูมิลําเนาของผู้นั้นในที่เปิดเผย และให้ถือว่า
เจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้ดําเนินกิจการสถานประกอบกิจการ โรงงาน หรือยานพาหนะ ได้รับแจ้ง
คําสั่งนั้นแล้ว เมื่อพ้นกําหนดสิบห้าวันนับแต่วันปิดคําสั่ง 

ในกรณีเจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้ดําเนินกิจการสถานประกอบกิจการ โรงงาน 
หรือยานพาหนะไม่เห็นด้วยกับคําสั่งของคณะอนุกรรมการตามมาตรา ๒๕ วรรคสอง ให้อุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่งจากคณะอนุกรรมการ 

การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามคําสั่งของคณะอนุกรรมการตามมาตรา ๒๕ 
วรรคสอง 

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด 
 
มาตรา ๑๗  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปี 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งต้ังอีกได้แต่ต้องไม่

เกินสองวาระติดต่อกัน 
 
มาตรา ๑๘  นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจาก

ตําแหน่งเมื่อ 
(๑) ตาย 

                                                 
๑๐ มาตรา ๑๖/๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๒) ลาออก 
(๓) นายกรัฐมนตรีให้ออก เพราะบกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าที่หรือมีความ

ประพฤติเสื่อมเสีย 
(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๖) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้

กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๗) ขาดการประชุมสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร 
 
มาตรา ๑๙  ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ ให้

นายกรัฐมนตรีแต่งต้ังบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเช่นเดียวกันเป็นกรรมการแทน เว้นแต่วาระการดํารง
ตําแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเหลือไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่แต่งต้ังก็ได้ และให้ผู้ที่ได้รับแต่งต้ังให้
ดํารงตําแหน่งแทนอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน 

 
มาตรา ๒๐  ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดํารงตําแหน่งครบวาระแล้วแต่ยังมิได้มี

การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระปฏิบัติ
หน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ 

 
มาตรา ๒๑  การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึง

หนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธาน

กรรมการเป็นประธานในที่ประชุม หากรองประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

การลงมติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียงในการ
ลงคะแนนถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

คณะกรรมการต้องมีการประชุมอย่างน้อยปีละสามครั้ง 
 
มาตรา ๒๒  ให้มีคณะกรรมการประสานและกํากับการดําเนินงานป้องกันและ

ปราบปรามการค้ามนุษย์ เรียกโดยย่อว่า “คณะกรรมการ ปกค.” ประกอบด้วย รองนายกรัฐมนตรีที่
นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์เป็นรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวง
มหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข อัยการสูงสุด ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมสอบสวนคดี
พิเศษ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน
แปดคนซึ่งรัฐมนตรีแต่งต้ังจากผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการป้องกัน การปราบปราม การ
บําบัดฟ้ืนฟูและการประสานงานระหว่างประเทศเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ไม่น้อยกว่าเจ็ดปี ด้านละสอง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

คน โดยต้องเป็นภาคเอกชนไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่ง เป็นกรรมการ และมีรองปลัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ให้คณะกรรมการ ปกค. มีอํานาจแต่งต้ังผู้ช่วยเลขานุการ โดยอาจแต่งต้ังจาก
ข้าราชการหรือภาคเอกชนก็ได้ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งต้องเป็นสตรีไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่ง 
 
มาตรา ๒๓  ให้คณะกรรมการ ปกค. มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดทําและกํากับการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการและแผนประสานงานของ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น ชุมชน และประชาสังคมให้
สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

(๒) จัดทําและกํากับการดําเนินการตามแผนงานและแนวทางในการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

(๓) จัดให้มีและกํากับการดําเนินการตามโครงการรณรงค์และการให้การศึกษากับ
ประชาชนทั่วไปเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

(๔) จัดให้มีการรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ มาตรการ และการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้เสนอต่อคณะกรรมการ 

(๕) ติดตามและจัดทํารายงานเกี่ยวกับการดําเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศ 
การให้ความร่วมมือและประสานงานกับต่างประเทศเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
เสนอต่อคณะกรรมการ 

(๖) กําหนดหลักเกณฑ์และอนุมัติการใช้เงินและทรัพย์สินของกองทุนตามมาตรา 
๔๔ (๔) 

(๗) จัดทําและกํากับแผนปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อให้การบังคับใช้
กฎหมายเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
และพันธกรณีระหว่างประเทศ 

(๘) ดําเนินการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
 
มาตรา ๒๔  ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ และ

มาตรา ๒๑ มาใช้บังคับกับการดํารงตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และการ
ประชุมของคณะกรรมการ ปกค. โดยอนุโลม 

คณะกรรมการ ปกค. ต้องมีการประชุมอย่างน้อยปีละหกครั้ง 
 
มาตรา ๒๕๑๑  คณะกรรมการและคณะกรรมการ ปกค. จะแต่งต้ังคณะอนุกรรมการ

หรือคณะทํางานเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด
ตามท่ีคณะกรรมการและคณะกรรมการ ปกค. มอบหมายก็ได้ 
                                                 

๑๑ มาตรา ๒๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับ
ท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ให้คณะกรรมการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อทําการตามมาตรา ๑๖/๒ 
ให้นํามาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บังคับกับการประชุมของ

คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๒๖  ให้สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ทําหน้าที่เป็นสํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการและคณะกรรมการ ปกค. โดยให้มีอํานาจหน้าที่ 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ปฏิบัติงานธุรการทั่วไปของคณะกรรมการและคณะกรรมการ ปกค. 
(๒) เป็นศูนย์กลางในการประสานงานและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ 

และเอกชนที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและต่างประเทศ ในการดําเนินงานตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๓) จัดระบบงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ รวมท้ังช่วยเหลือ

เยียวยาและคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายให้มีประสิทธิภาพ 
(๔) จัดให้มีการรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและ

ปราบปรามการค้ามนุษย์ รวมทั้งจัดให้มีการศึกษาวิจัยเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๕) จัดให้มีข้อมูลสารสนเทศและการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการค้ามนุษย์ 
(๖) ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการและคณะกรรมการ  ปกค . หรือตามที่

คณะกรรมการและคณะกรรมการ ปกค. มอบหมาย 
ให้สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัด

งบประมาณและบุคลากรให้เพียงพอและเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง 
 

หมวด ๓ 
อํานาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

   
 
มาตรา ๒๗  เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิดฐานค้า

มนุษย์ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีหนังสือเรียกให้บุคคลใดมาให้ถ้อยคําหรือส่งเอกสารหรือพยานหลักฐาน 
(๒) ตรวจตัวบุคคลที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเป็นผู้เสียหายจากการกระทําความผิดฐาน

ค้ามนุษย์เมื่อผู้นั้นยินยอม แต่ถ้าผู้นั้นเป็นหญิงจะต้องให้หญิงอื่นเป็นผู้ตรวจ 
(๓) ตรวจค้นยานพาหนะใด ๆ ที่มีเหตุอันควรสงสัยตามสมควรว่ามีพยานหลักฐาน

หรือบุคคลที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการกระทําความผิดฐานค้ามนุษย์อยู่ในยานพาหนะนั้น 
(๔) เข้าไปในเคหสถานหรือสถานที่ใด ๆ เพื่อตรวจค้น ยึด หรืออายัด เมื่อมีเหตุอัน

ควรเชื่อได้ว่ามีพยานหลักฐานในการค้ามนุษย์ หรือเพื่อพบและช่วยบุคคลที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการ
กระทําความผิดฐานค้ามนุษย์ และหากเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้ พยานหลักฐานนั้นอาจถูก
โยกย้าย ซ่อนเร้น หรือทําลายไปเสียก่อน หรือบุคคลนั้นอาจถูกประทุษร้าย โยกย้าย หรือซ่อนเร้น 

ในการใช้อํานาจตาม (๔) พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงความบริสุทธ์ิก่อนการเข้าค้น
และรายงานเหตุผลที่ทําให้สามารถเข้าค้นได้ รวมทั้งผลการตรวจค้นเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชา



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

เหนือขึ้นไป ตลอดจนจัดทําสําเนารายงานดังกล่าวให้ไว้แก่ผู้ครอบครองเคหสถานหรือสถานที่ค้น 
ถ้าไม่มีผู้ครอบครองอยู่ ณ ที่นั้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งมอบสําเนารายงานนั้นให้แก่ผู้ครอบครอง
ดังกล่าวในทันทีที่กระทําได้ และหากเป็นการเข้าค้นในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ตกและขึ้น พนักงาน
เจ้าหน้าที่ผู้เป็นหัวหน้าในการเข้าค้นต้องดํารงตําแหน่งนายอําเภอหรือรองผู้กํากับการตํารวจขึ้นไป 
หรือเป็นข้าราชการพลเรือนตั้งแต่ระดับเจ็ดขึ้นไป  ทั้งนี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เป็นหัวหน้าในการเข้า
ค้นส่งสําเนารายงานเหตุผลและผลการตรวจค้น บัญชีพยานหลักฐานหรือบุคคลที่ตกเป็นผู้เสียหาย
จากการกระทําความผิดฐานค้ามนุษย์และบัญชีทรัพย์ที่ได้ยึดหรืออายัดไว้ต่อศาลจังหวัดที่มีเขตอํานาจ
เหนือท้องที่ที่ทําการค้นหรือศาลอาญา ภายในสี่สิบแปดช่ัวโมงหลังจากสิ้นสุดการตรวจค้นเพื่อเป็น
หลักฐาน 

ในการดําเนินการตาม (๒) และ (๓) พนักงานเจ้าหน้าที่อาจสั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทํา
แทนได้ 

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจ้าหน้าที่จะขอความช่วยเหลือ
จากบุคคลใกล้เคียงเพื่อดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ก็ได้ แต่จะบังคับให้ผู้ใดช่วยโดยอาจเกิด
อันตรายแก่ผู้นั้นไม่ได้ 

 
มาตรา ๒๘  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดง

บัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
บัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๒๙  ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นเพื่อประโยชน์ในการแสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ

การค้ามนุษย์และเพื่อคุ้มครองป้องกันภัยแก่บุคคลที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเป็นผู้เสียหายจากการ
กระทําความผิดฐานค้ามนุษย์ พนักงานเจ้าหน้าที่อาจจัดให้บุคคลดังกล่าวอยู่ในความคุ้มครองเป็นการ
ช่ัวคราวได้แต่ต้องไม่เกินยี่สิบสี่ช่ัวโมง  ทั้งนี้ ให้รายงานให้ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ อธิบดีกรม
สอบสวนคดีพิเศษ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ หรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี ทราบ
โดยไม่ชักช้า 

ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องให้การคุ้มครองบุคคลซึ่งอาจจะเป็นผู้เสียหายเกินกว่า
กําหนดเวลาในวรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ย่ืนคําร้องต่อศาลเพื่อมีคําสั่งอนุญาต  ทั้งนี้ ศาลจะ
อนุญาตได้ไม่เกินเจ็ดวัน โดยจะกําหนดเงื่อนไขใด ๆ ไว้ด้วยก็ได้ 

การจัดให้บุคคลซึ่งอาจจะเป็นผู้เสียหายอยู่ในความคุ้มครองเป็นการชั่วคราวตาม
มาตรานี้ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวอยู่ในสถานที่อันสมควรซึ่งมิใช่ห้องขังหรือสถานคุมขัง  ทั้งนี้ ตาม
ระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

การปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรานี้ให้คํานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนโดยเคร่งครัด 
 
มาตรา ๓๐  ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเอกสารหรือข้อมูลข่าวสารอ่ืนใดซึ่งส่ง

ทางไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์ โทรสาร คอมพิวเตอร์ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการสื่อสารสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อสารสนเทศอื่นใด ถูกใช้หรืออาจถูกใช้เพื่อประโยชน์ในการกระทําความผิดฐาน
ค้ามนุษย์ พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับอนุมัติเป็นหนังสือจากผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ อธิบดีกรม



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

สอบสวนคดีพิเศษ หรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี จะยื่นคําขอฝ่ายเดียวต่อศาลอาญาหรือศาล
จังหวัดที่มีเขตอํานาจเพื่อมีคําสั่งอนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มาซึ่งเอกสาร หรือข้อมูลข่าวสาร
ดังกล่าวก็ได้  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในข้อบังคับประธานศาลฎีกา 

การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้ศาลพิจารณาถึงผลกระทบต่อสิทธิส่วนบุคคลหรือสิทธิ
อ่ืนใดประกอบกับเหตุผลและความจําเป็น ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการกระทําความผิดหรือจะมีการกระทําความผิดฐานค้า
มนุษย์ 

(๒) มีเหตุอันควรเชื่อว่าจะได้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการกระทําความผิดฐานค้า
มนุษย์จากการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารดังกล่าว 

(๓) ไม่อาจใช้วิธีการอื่นใดที่เหมาะสมหรือมีประสิทธิภาพมากกว่าได้ 
การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้ศาลสั่งอนุญาตได้คราวละไม่เกินเก้าสิบวันโดยจะ

กําหนดเงื่อนไขใด ๆ ก็ได้ และให้ผู้เกี่ยวข้องกับเอกสารหรือข้อมูลข่าวสารตามคําสั่งดังกล่าวให้ความ
ร่วมมือเพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรานี้ ภายหลังที่มีคําสั่งอนุญาต หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าเหตุผล
ความจําเป็นไม่เป็นไปตามที่ระบุหรือพฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไป ให้ศาลมีอํานาจเปลี่ยนแปลงคําสั่ง
อนุญาตได้ตามท่ีเห็นสมควร 

ในการดําเนินการตามคําสั่งของศาล ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจร้องขอให้บุคคลใด
ช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ได้ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดําเนินการตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว ให้
พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกรายละเอียดผลการดําเนินการนั้น และให้ส่งบันทึกนั้นไปยังศาลที่มีคําสั่ง
โดยเร็ว 

บรรดาเอกสารหรือข้อมูลข่าวสารท่ีได้มาตามวรรคหนึ่ง ให้เก็บรักษาและใช้
ประโยชน์ในการสืบสวนและใช้เป็นพยานหลักฐานในการดําเนินคดีความผิดฐานค้ามนุษย์เท่านั้น  
ทั้งนี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

 
มาตรา ๓๑  ก่อนฟ้องคดีต่อศาล ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นเพื่อประโยชน์ในการป้องกัน

และปราบปรามการค้ามนุษย์ พนักงานอัยการโดยตนเองหรือโดยได้รับคําร้องขอจากพนักงาน
สอบสวนจะนําผู้เสียหายหรือพยานบุคคลมาย่ืนคําร้องต่อศาล โดยระบุการกระทําทั้งหลายที่อ้างว่าได้
มีการกระทําความผิดและเหตุแห่งความจําเป็นที่จะต้องมีการสืบพยานไว้โดยพลันก็ได้ 

ในกรณีที่ผู้เสียหายหรือพยานบุคคลจะให้การต่อศาลเอง เมื่อผู้เสียหายหรือพยาน
บุคคลแจ้งแก่พนักงานอัยการแล้ว ให้พนักงานอัยการยื่นคําร้องต่อศาลโดยไม่ชักช้า 

ให้ศาลสืบพยานทันทีที่ได้รับคําร้องตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ในการนี้ หากผู้มี
ส่วนได้เสียในคดีคนใดยื่นคําร้องต่อศาลแถลงเหตุผลและความจําเป็นขอถามค้านหรือต้ังทนายความ
ถามค้านเมื่อเห็นสมควรก็ให้ศาลมีคําสั่งอนุญาตได้ และให้นําความในมาตรา ๒๓๗ ทวิ วรรคสาม และ
วรรคสี่ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ถ้าต่อมามีการฟ้องผู้ต้องหาเป็นจําเลยในการกระทําความผิดตามที่กําหนดไว้ใน
หมวด ๑ ก็ให้รับฟังพยานดังกล่าวในการพิจารณาพิพากษาคดีนั้นได้ 

 
มาตรา ๓๒  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็น

เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
หมวด ๔ 

การช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 
   

 
มาตรา ๓๓  ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พิจารณาให้

ความช่วยเหลือแก่บุคคลซึ่งเป็นผู้เสียหายจากการกระทําความผิดฐานค้ามนุษย์อย่างเหมาะสมในเรื่อง
อาหาร ที่พักการรักษาพยาบาล การบําบัดฟ้ืนฟูทางร่างกายและจิตใจ การให้การศึกษา การฝึกอบรม 
การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย การส่งกลับไปยังประเทศเดิมหรือภูมิลําเนาของผู้นั้น การ
ดําเนินคดีเพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้ผู้เสียหายตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด โดยให้คํานึงถึง
ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์และความแตกต่างทางเพศ อายุ สัญชาติ เชื้อชาติ ประเพณีวัฒนธรรมของ
ผู้เสียหาย การแจ้งสิทธิของผู้เสียหายที่พึงได้รับการคุ้มครองในแต่ละขั้นตอนทั้งก่อน ระหว่าง และหลัง
การช่วยเหลือ ตลอดจนขอบเขตระยะเวลาในการดําเนินการช่วยเหลือในแต่ละขั้นตอน และต้องรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้เสียหายก่อนด้วย 

การให้ความช่วยเหลือตามวรรคหนึ่ง อาจจัดให้บุคคลซึ่งเป็นผู้เสียหายได้รับการดูแล
ในสถานแรกรับตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี สถานแรกรับตาม
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก หรือสถานสงเคราะห์อ่ืนของรัฐหรือเอกชนก็ได้ 

 
มาตรา ๓๔  เพื่อประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้เสียหาย ให้พนักงานสอบสวนหรือ

พนักงานอัยการแจ้งให้ผู้ เสียหายทราบในโอกาสแรกถึงสิทธิที่จะเรียกค่าสินไหมทดแทนอัน
เนื่องมาจากการกระทําความผิดฐานค้ามนุษย์ และสิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมาย 

 
มาตรา ๓๕  ในกรณีที่ผู้เสียหายมีสิทธิและประสงค์ที่จะเรียกค่าสินไหมทดแทนอัน

เนื่องมาจากการกระทําความผิดฐานค้ามนุษย์ ให้พนักงานอัยการเรียกค่าสินไหมทดแทนแทน
ผู้เสียหายตามที่ได้รับแจ้งจากปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 

วรรคสอง๑๒ (ยกเลิก) 
วรรคสาม๑๓ (ยกเลิก) 
วรรคสี่๑๔ (ยกเลิก) 
 

                                                 
๑๒ มาตรา ๓๕ วรรคสอง ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๑๓ มาตรา ๓๕ วรรคสาม ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๑๔ มาตรา ๓๕ วรรคสี ่ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๓๖  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดให้มีการคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่
ผู้เสียหายระหว่างที่อยู่ในความดูแลไม่ว่าบุคคลน้ันจะพํานักอยู่ ณ ที่ใด ไม่ว่าก่อน ขณะ หรือหลังการ
ดําเนินคดี  ทั้งนี้ ให้คํานึงถึงความปลอดภัยของบุคคลในครอบครัวของผู้เสียหายด้วย 

ในกรณีที่ผู้เสียหายจะให้การหรือเบิกความเป็นพยานในความผิดฐานค้ามนุษย์ตาม
พระราชบัญญัตินี้ให้ผู้เสียหายซึ่งเป็นพยานได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพยาน
ในคดีอาญา 

ถ้าผู้เสียหายต้องเดินทางกลับประเทศที่เป็นถิ่นที่อยู่หรือภูมิลําเนา หรือถ้าบุคคลใน
ครอบครัวของผู้เสียหายอาศัยอยู่ในประเทศอื่น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานใน
ประเทศนั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน และไม่ว่าจะกระทําผ่านสถานทูตหรือ
สถานกงสุลของประเทศนั้น ๆ หรือไม่ก็ตาม เพื่อให้มีการคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ผู้เสียหายและ
บุคคลในครอบครัวอย่างต่อเนื่องในประเทศนั้น 

 
มาตรา ๓๗  เพื่อประโยชน์ในการดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

การรักษาพยาบาล การบําบัดฟ้ืนฟู การเรียกร้องสิทธิของผู้เสียหาย พนักงานเจ้าหน้าที่อาจดําเนินการ
ให้มีการผ่อนผันให้ผู้เสียหายนั้นอยู่ในราชอาณาจักรได้เป็นการชั่วคราว และได้รับอนุญาตให้ทํางาน
เป็นการชั่วคราวตามกฎหมายได้  ทั้งนี้ โดยให้คํานึงถึงเหตุผลทางด้านมนุษยธรรมเป็นหลัก 

 
มาตรา ๓๘  ภายใต้บังคับมาตรา ๓๗ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งตัวผู้เสียหายซึ่งเป็น

คนต่างด้าวกลับประเทศที่เป็นถิ่นที่อยู่หรือภูมิลําเนาโดยไม่ชักช้า เว้นแต่บุคคลนั้นเป็นผู้ได้รับอนุญาต
ให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง หรือเป็นผู้ได้รับการผ่อนผันให้อยู่ใน
ราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีหลักฐานเอกสารตาม
กฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรหรือกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนคนต่างด้าว 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้คํานึงถึงความปลอดภัยและสวัสดิภาพของบุคคลนั้น 
 
มาตรา ๓๙  ในกรณีที่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยตกเป็นผู้เสียหายจากการกระทําความผดิ

ฐานค้ามนุษย์ในต่างประเทศ หากผู้นั้นประสงค์จะกลับเข้ามาในราชอาณาจักรหรือถิ่นที่อยู่ ให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการตรวจสอบว่าบุคคลนั้นเป็นผู้มีสัญชาติไทยจริงหรือไม่ หากบุคคลนั้นเป็น
ผู้มีสัญชาติไทยให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการตามที่จําเป็นเพื่อให้บุคคลนั้นเดินทางกลับเข้ามาใน
ราชอาณาจักรหรือถิ่นที่อยู่โดยไม่ชักช้า และให้คํานึงถึงความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู้นั้น 

ในกรณีที่ผู้เสียหายในต่างประเทศเป็นคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ใน
ราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง หรือเป็นผู้ได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็น
กรณีพิเศษจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและก่อนออกนอกราชอาณาจักร สถานะของการ
ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่เป็นการชั่วคราวยังไม่สิ้นสุด เมื่อได้ตรวจพิสูจน์ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความ
ถูกต้องของผู้เสียหายที่ถือเอกสารแล้ว หากผู้นั้นประสงค์จะกลับเข้ามาในราชอาณาจักร ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ดําเนินการตามที่จําเป็นเพื่อให้ผู้เสียหายนั้นเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ชักช้า  
ทั้งนี้ ให้คํานึงถึงความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู้นั้น และให้ได้รับการพิจารณาให้อยู่ ใน
ราชอาณาจักรต่อไปได้ตามสถานะและระยะเวลาที่เป็นอยู่เดิมก่อนออกไปนอกราชอาณาจักร 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ในกรณีที่ผู้เสียหายในต่างประเทศเป็นคนต่างด้าวและไม่มีเอกสารประจําตัว แต่มี
เหตุอันควรเชื่อได้ว่าเป็นผู้ที่มีหรือเคยมีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรโดยถูกต้องตาม
กฎหมาย เมื่อได้ตรวจพิสูจน์สถานะของการมีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรของผู้นั้นแล้ว 
หากผู้นั้นประสงค์จะกลับเข้ามาในราชอาณาจักร ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการตามที่จําเป็นเพื่อให้
ผู้เสียหายนั้นเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ชักช้า  ทั้งนี้ ให้คํานึงถึงความปลอดภัยและ
สวัสดิภาพของผู้นั้นและให้ได้รับการพิจารณาให้อยู่ในราชอาณาจักรต่อไปได้ตามสถานะและ
ระยะเวลาที่เป็นอยู่เดิมก่อนออกไปนอกราชอาณาจักร 

 
มาตรา ๔๐  ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดทํารายงาน

ประจําปีเกี่ยวกับสถานการณ์ จํานวนคดี การดําเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ
แนวทางการดําเนินงานในอนาคตเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์เสนอต่อ
คณะรัฐมนตรี 

 
มาตรา ๔๑  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ยุติธรรม ห้ามมิให้พนักงานสอบสวนดําเนินคดีกับผู้เสียหายในความผิดฐานเข้ามา ออกไปหรืออยู่ใน
ราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้า
พนักงานฐานปลอมหรือใช้ซึ่งหนังสือเดินทางปลอม ตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีเฉพาะที่เกี่ยวกับการติดต่อ ชักชวน 
แนะนําตัว ติดตามหรือรบเร้าบุคคลเพื่อค้าประเวณีและการเข้าไปมั่วสุมในสถานการค้าประเวณีเพื่อ
ค้าประเวณี หรือความผิดฐานเป็นคนต่างด้าวทํางานโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการ
ทํางานของคนต่างด้าว 

 
หมวด ๕ 

กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย ์
   

 
มาตรา ๔๒  ให้จัดต้ังกองทุนในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เรียกว่า “กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์” เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายสําหรับการป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ และเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน ประกอบด้วย 

(๑) เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้ 
(๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้จากงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
(๓) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรืออุทิศให้ 
(๔) เงินที่ได้รับจากต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ 
(๕) ดอกผลและผลประโยชน์ที่เกิดจากกองทุน 
(๖) เงินที่ได้จากการขายทรัพย์สินของกองทุนหรือที่ได้จากการจัดหารายได้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๖/๑)๑๕ ค่าปรับตามที่กระทรวงการคลังอนุญาต ให้นําไปใช้ได้โดยไม่ต้องนําส่งคลัง
เป็นรายได้ของแผ่นดิน 

(๗) เงินหรือทรัพย์สินที่ตกเป็นของกองทุนหรือที่กองทุนได้รับตามกฎหมายอื่น 
 
มาตรา ๔๓  เงินและดอกผลที่กองทุนได้รับตามมาตรา ๔๒ ไม่ ต้องนําส่ง

กระทรวงการคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
 
มาตรา ๔๔  เงินและทรัพย์สินของกองทุนให้ใช้จ่ายเพื่อกิจการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) การช่วยเหลือผู้เสียหายตามมาตรา ๓๓ 
(๒) การคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ผู้เสียหายตามมาตรา ๓๖ 
(๓) การช่วยเหลือผู้เสียหายในต่างประเทศให้เดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักร

หรือถิ่นที่อยู่ตามมาตรา ๓๙ 
(๔) การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ตามระเบียบที่คณะกรรมการ ปกค. 

กําหนด 
(๕) การบริหารกองทุน 
 
มาตรา  ๔๕   ให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะหนึ่ ง  ประกอบด้วย 

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการ
ต่างประเทศ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ผู้แทนสํานักงบประมาณ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง และผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งคณะกรรมการแต่งต้ังจํานวนสามคน ในจํานวนนี้ต้องเป็นผู้แทนจากภาคเอกชนจํานวนสองคนซึ่ง
เกี่ยวข้องกับงานด้านพัฒนาสังคม ด้านสังคมสงเคราะห์ ด้านป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
หรือด้านการเงิน เป็นกรรมการ และให้รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ 

 
มาตรา ๔๖  ให้นํามาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ และ

มาตรา ๒๕ มาใช้บังคับกับการดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การ
ประชุมของคณะกรรมการบริหารกองทุน และการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการของคณะกรรมการบริหาร
กองทุนโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๔๗  ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินตามที่กําหนดไว้ในมาตรา ๔๔ 
(๒) บริหารกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 
(๓) รายงานสถานะการเงินและการจัดการกองทุนต่อคณะกรรมการตามระเบียบ

ที่คณะกรรมการกําหนด 
 

                                                 
๑๕ มาตรา ๔๒ (๖/๑) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับท่ี 

๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๔๘  การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน์ และ
การจัดการกองทุน ให้ เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบของ
กระทรวงการคลัง 

 
มาตรา ๔๙  ให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน

จํานวนห้าคนประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการแต่งต้ังจาก
ผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านการเงิน การสังคมสงเคราะห์ และการประเมินผล
ด้านละหนึ่งคนและให้รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งปลัดกระทรวง
มอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ 

ให้นํามาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๑ มาใช้บังคับ
กับการดํารงตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่ง และการประชุมของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานของกองทุน โดยอนุโลม 

 
มาตรา ๕๐  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนมี

อํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน 
(๒) รายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ 
(๓) เรียกเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนจากบุคคลใดหรือเรียกบุคคลใด

มาช้ีแจงข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาประเมินผล 
 
มาตรา ๕๑  ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดทํางบดุลและบัญชีทําการส่ง

สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบและรับรองภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีทุกปี 
ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทํารายงานผลการสอบและรับรองบัญชีและ

การเงินของกองทุนเสนอต่อคณะกรรมการภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี เพื่อให้
คณะกรรมการเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 

รายงานผลการสอบบัญชีตามวรรคสอง ให้รัฐมนตรีเสนอต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อ
นําเสนอสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาทราบและจัดให้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 

 
หมวด ๖ 

บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๕๒๑๖  ผู้ใดกระทําความผิดฐานค้ามนุษย์ ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่สี่ปีถึง

สิบสองปีและปรับต้ังแต่สี่แสนบาทถึงหนึ่งล้านสองแสนบาท 

                                                 
๑๖ มาตรา ๕๒แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับท่ี 

๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ถ้าการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ได้กระทําแก่บุคคลอายุเกินสิบห้าปีแต่ไม่ถึง
สิบแปดปีต้องระวางโทษจําคุกต้ังแต่หกปีถึงสิบห้าปี และปรับต้ังแต่หกแสนบาทถึงหนึ่งล้านห้าแสน
บาท 

ถ้าการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ได้กระทําแก่บุคคลอายุไม่เกินสิบห้าปีหรือผู้มี
กายพิการหรือมีจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ ต้องระวางโทษจําคุกต้ังแต่แปดปีถึงยี่สิบปี และปรับต้ังแต่
แปดแสนบาทถึงสองล้านบาท 

 
มาตรา ๕๓๑๗  นิติบุคคลใดกระทําความผิดฐานค้ามนุษย์ ต้องระวางโทษปรับต้ังแต่

หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท 
ในกรณีที่การกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งของนิติบุคคลเกิดจากการส่ังการหรือการ

กระทําของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือ
ในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทําการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทําการจน
เป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทําความผิด ผู้นั้นต้องระวางโทษจําคุกต้ังแต่หกปีถึงสิบสองปี และปรับต้ัง
แต่หกแสนบาทถึงหนึ่งล้านสองแสนบาท แต่ถ้าเป็นการกระทําแก่บุคคลตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง 
หรือมาตรา ๕๒ วรรคสาม ต้องระวางโทษตามที่กําหนดไว้ในมาตราดังกล่าว แล้วแต่กรณี 

 
มาตรา ๕๓/๑๑๘  ถ้าการกระทําผิดตามมาตรา ๕๒ หรือมาตรา ๕๓ วรรคสอง เป็นเหตุ

ให้ผู้ถูกกระทํา 
(๑)๑๙ รับอันตรายสาหัส หรือเป็นโรคร้ายแรงซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตต้องระวาง

โทษจําคุกต้ังแต่แปดปีถึงยี่สิบปี และปรับต้ังแต่แปดแสนบาทถึงสองล้านบาท หรือจําคุกตลอดชีวิต 
(๒) ถึงแก่ความตาย ต้องระวางโทษจําคุกตลอดชีวิต หรือประหารชีวิต 
 
มาตรา ๕๓/๒๒๐  เจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้ดําเนินกิจการสถานประกอบกิจการ 

โรงงานหรือยานพาหนะ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งตามมาตรา ๑๖/๒ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน
หกเดือนหรือปรับต้ังแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๕๔  ผู้ใดขัดขวางการสืบสวน การสอบสวน การฟ้องร้อง หรือการดําเนินคดี

ความผิดฐานค้ามนุษย์ เพื่อมิให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถ้าเป็นการกระทําอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

                                                 
๑๗ มาตรา ๕๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับ

ท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๑๘ มาตรา ๕๓/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๙ มาตรา ๕๓/๑ (๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

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

พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๑) ให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดแก่ผู้เสียหายหรือพยาน
เพื่อจูงใจให้ผู้นั้นไม่ไปพบพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือไม่ไปศาลเพื่อให้
ข้อเท็จจริงหรือเบิกความ หรือเพื่อให้ข้อเท็จจริงหรือเบิกความอันเป็นเท็จ หรือไม่ให้ข้อเท็จจริงหรือ
เบิกความ ในการดําเนินคดีแก่ผู้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๒) ใช้กําลังบังคับ ขู่เข็ญ ข่มขู่ ข่มขืนใจ หลอกลวง หรือกระทําการอันมิชอบ
ประการอื่นเพื่อมิให้ผู้เสียหายหรือพยานไปพบพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ 
หรือไม่ไปศาลเพื่อให้ข้อเท็จจริงหรือเบิกความ หรือเพื่อให้ผู้นั้นให้ข้อเท็จจริงหรือเบิกความอันเป็นเท็จ 
หรือไม่ให้ข้อเท็จจริงหรือเบิกความ ในการดําเนินคดีแก่ผู้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๓) ทําให้เสียหาย ทําลาย ทําให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์ เอาไปเสีย แก้ไข 
เปลี่ยนแปลง ปกปิด หรือซ่อนเร้น เอกสารหรือพยานหลักฐานใด ๆ หรือปลอม ทํา หรือใช้เอกสาร
หรือพยานหลักฐานใด ๆ อันเป็นเท็จในการดําเนินคดีแก่ผู้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๔) ให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดแก่กรรมการ กรรมการ 
ปกค. อนุกรรมการ สมาชิกของคณะทํางาน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเจ้า
พนักงานในตําแหน่งตุลาการ พนักงานอัยการ หรือพนักงานสอบสวน หรือเรียก รับ หรือยอมจะรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด เพื่อจูงใจให้กระทําการ ไม่กระทําการ หรือประวิงการกระทําอันมิชอบ
ด้วยหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ 

(๕) ใช้กําลังบังคับ ขู่เข็ญ ข่มขู่ ข่มขืนใจ หรือกระทําการอันมิชอบประการอื่นต่อ
กรรมการ กรรมการ ปกค. อนุกรรมการ สมาชิกของคณะทํางาน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือเจ้าพนักงานในตําแหน่งตุลาการ พนักงานอัยการ หรือพนักงานสอบสวน เพื่อจูง
ใจให้กระทําการ ไม่กระทําการ หรือประวิงการกระทําอันมิชอบด้วยหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๕๕  ผู้ใดกระทําการดังต่อไปน้ี ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่

เกินหนึ่งแสนบาท เว้นแต่เป็นการเปิดเผยในการปฏิบัติตามหน้าที่หรือกฎหมาย 
(๑) รู้ว่ามีการยื่นคําขอเพื่อให้ได้มาซึ่งเอกสารหรือข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๓๐ แล้ว

เปิดเผยแก่บุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องให้รู้ว่ามีหรือจะมีการย่ืนคําขอเพื่อให้ได้มาซึ่งเอกสารหรือข้อมูล
ข่าวสารดังกล่าวโดยประการที่น่าจะทําให้ผู้ย่ืนคําขอสูญเสียโอกาสที่จะได้มาซึ่งเอกสารหรือข้อมูล
ข่าวสารนั้น หรือ 

(๒) รู้หรือได้มาซึ่งเอกสารหรือข้อมูลข่าวสารที่ได้มาตามมาตรา ๓๐ แล้วเปิดเผยแก่
บุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องให้รู้เอกสารหรือข้อมูลข่าวสารดังกล่าว 

 
มาตรา ๕๖  ผู้ใดกระทําการหรือจัดให้มีการกระทําการดังต่อไปน้ี ต้องระวางโทษ

จําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
(๑) บันทึกภาพ แพร่ภาพ พิมพ์รูป หรือบันทึกเสียง แพร่เสียงหรือสิ่งอื่นที่สามารถ

แสดงว่าบุคคลใดเป็นผู้เสียหายจากการกระทําความผิดฐานค้ามนุษย์  ทั้งนี้ ไม่ว่าขั้นตอนใด ๆ 
(๒) โฆษณาหรือเผยแพร่ข้อความ ซึ่งปรากฏในทางสอบสวนของพนักงานสอบสวน

หรือในทางพิจารณาคดีของศาลที่ทําให้บุคคลอ่ืนรู้จักช่ือตัว ช่ือสกุลของผู้เสียหายจากการกระทํา
ความผิดฐานค้ามนุษย์หรือบุคคลในครอบครัวผู้เสียหายนั้น  ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยสื่อสารสนเทศประเภทใด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๓) โฆษณาหรือเผยแพร่ข้อความ ภาพหรือเสียง ไม่ว่าโดยสื่อสารสนเทศประเภทใด 
เปิดเผยประวัติ สถานที่อยู่ สถานที่ทํางาน หรือสถานศึกษาของบุคคลซึ่งเป็นผู้เสียหายจากการกระทํา
ความผิดฐานค้ามนุษย์ 

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่การกระทําที่ผู้กระทําจําต้องกระทําเพื่อประโยชน์
ของทางราชการในการคุ้มครองหรือช่วยเหลือผู้เสียหาย หรือผู้เสียหายยินยอมโดยบริสุทธ์ิใจ 

 
มาตรา ๕๖/๑๒๑  ผู้ใดเป็นธุระจัดหา ซื้อ ขาย จําหน่าย พามาจากหรือส่งไปยังที่ใด 

หน่วงเหนี่ยวกักขังจัดให้อยู่อาศัย หรือรับไว้ ซึ่งบุคคลอายุไม่เกินสิบห้าปี ให้ทํางาน หรือให้บริการท่ี
เป็นอันตรายอย่างร้ายแรงและมีผลกระทบต่อร่างกายหรือจิตใจ การเจริญเติบโต หรือพัฒนาการ หรือ
ในลักษณะหรือในสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของบุคคลน้ัน หรือขัดต่อศีลธรรม
อันดี ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสี่ปีและปรับไม่เกินสี่แสนบาท 

ถ้าการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง เป็นกรณีที่ผู้บุพการีให้ผู้สืบสันดานทํางานหรือ
ให้บริการเพราะเหตุความยากจนเหลือทนทาน หรือเมื่อพิจารณาถึงสภาพความผิด หรือเหตุอันควร
ปรานีอ่ืนแล้วศาลจะไม่ลงโทษผู้กระทําความผิดเลยก็ได้ 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 
มาตรา ๕๗  ให้โอนเงินทุนสงเคราะห์เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้า

มนุษย์ตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ว่าด้วยการดําเนินงานและการ
ใช้จ่ายเงินสําหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาเป็นทุนประเดิมแก่
กองทุนตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก สุรยุทธ์  จุลานนท ์

นายกรัฐมนตร ี

                                                 
๒๑ มาตรา ๕๖/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติมาตรการใน
การป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๐ ยังมิได้กําหนดลักษณะความผิดให้
ครอบคลุมการกระทําเพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากบุคคลที่มิได้จํากัดแต่เฉพาะหญิงและเด็ก
และกระทําด้วยวิธีการที่หลากหลายมากขึ้น เช่น การนําบุคคลเข้ามาค้าประเวณีในหรือส่งไปค้านอก
ราชอาณาจักร บังคับใช้แรงงานบริการหรือขอทาน บังคับตัดอวัยวะเพื่อการค้า หรือการแสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบประการอื่น ซึ่งในปัจจุบันได้กระทําในลักษณะองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติมากขึ้น 
ประกอบกับประเทศไทยได้ลงนามอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดต้ัง
ในลักษณะองค์กร และพิธีสารเพื่อป้องกัน ปราบปรามและลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะผูห้ญงิและเดก็ 
เพิ่มเติมอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดต้ังในลักษณะองค์กร จึงสมควร
กําหนดลักษณะความผิดให้ครอบคลุมการกระทําดังกล่าวเพื่อให้การป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สอดคล้องกับพันธกรณีของอนุสัญญาและพิธีสารจัดต้ังกองทุนเพื่อป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ รวมทั้งปรับปรุงการช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายให้
เหมาะสม  ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เสียหาย  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘๒๒ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มีบทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมต่อการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ในปัจจุบันที่มีความรุนแรง ซับซ้อน และเป็นอาชญากรรมข้ามชาติ จึงเห็น
ควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์โดยกําหนดให้มีมาตรการสร้างแรงจูงใจให้ผู้พบเห็นเหตุการค้า
มนุษย์แจ้งข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ และกําหนดมาตรการเพิ่มอํานาจทางปกครองให้แก่เจ้าหน้าที่ 
รวมทั้งปรับปรุงบทกําหนดโทษที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐๒๓ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีปัจจุบันพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มีบทบัญญัติบางประการที่ไม่เหมาะสมต่อการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ที่มีความรุนแรงและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น สมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการ

                                                 
๒๒ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒/ตอนที่ ๓๔ ก/หน้า ๒๗/๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ 
๒๓ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนที่ ๑๒ ก/หน้า ๑๙/๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินมาตรการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยแก้ไขบทนิยามคําว่า “แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ” และ “การบังคับ
ใช้แรงงานหรือบริการ” ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเรียกค่าสินไหม
ทดแทนอันเนื่องมาจากการกระทําความผิดฐานค้ามนุษย์ และกําหนดฐานความผิดซึ่งได้กระทําต่อเด็ก
ที่มีอายุไม่เกินสิบห้าปีให้ทํางานหรือให้บริการอันอาจเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงและมีผลกระทบต่อ
ร่างกายหรือจิตใจ การเจริญเติบโต หรือพัฒนาการของบุคคลนั้น รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมบทกําหนดโทษ
ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อมรรัตน์/แก้ไข 
วศิน/ตรวจ 

๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ 
 

สุกัญญา/ผู้จัดทํา 
๑๖ มีนาคม ๒๕๕๔ 

 
นุสรา/เพิ่มเติม 

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
 

ปริญสินีย์/เพิ่มเติม 
๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๔๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

	
 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติ 
วิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๙  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

เป็นปีที่  ๗๑  ในรัชกาลปัจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัตแิห่งชาติ  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“คดีค้ามนุษย์”  หมายความว่า  คดีที่มีข้อหาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม

การค้ามนุษย์  ไม่ว่าจะมีข้อหาความผิดอื่นรวมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม 
ความในวรรคหน่ึงมิให้รวมถึง 
(๑) คดีที่อยู่ในอํานาจของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๒) คดีที่อยู่ในอํานาจของศาลเยาวชนและครอบครัวตามกฎหมายว่าด้วยศาลเยาวชนและครอบครัว

และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 



หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๔๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ 

มาตรา ๔ ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๘  ไปใช้บังคับแก่การพิจารณาพิพากษาคดีค้ามนุษย์ 
ในศาลทหารด้วย  โดย 

(๑) การดําเนินการเกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทนและค่าเสียหายเพื่อการลงโทษตามมาตรา  ๑๓  
มาตรา  ๑๔  และมาตรา  ๑๕  ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยธรรมนูญศาลทหาร 

(๒) การจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายแก่ทนายความที่ศาลทหารตั้งให้แก่จําเลยตามมาตรา  ๒๔  
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยธรรมนูญศาลทหาร 

(๓) การจ่ายค่าป่วยการ  ค่าพาหนะเดินทาง  ค่าเช่าที่พัก  และค่าใช้จ่ายอื่นแก่บุคคลตามมาตรา  ๓๒  
ให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงกลาโหมกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

(๔) การอุทธรณ์และฎีกาในศาลทหารให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยธรรมนูญศาลทหาร 
(๕) ให้คําว่า  “พนักงานอัยการ”  หมายความรวมถึงอัยการทหารตามกฎหมายว่าด้วยธรรมนูญ

ศาลทหาร 
ให้ที่ประชุมใหญ่ตุลาการพระธรรมนูญในศาลทหารสูงสุดมีอํานาจออกระเบียบเก่ียวกับการดําเนินคดี

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้  หรือเพื่อให้การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลทหารเป็นไปด้วยความสะดวก  
รวดเร็ว  เป็นธรรม  และมีประสิทธิภาพ  เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้  และเม่ือประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

มาตรา ๕ ห้ามมิให้ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญา
และการค้าระหว่างประเทศ  และศาลล้มละลายตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณา
คดีล้มละลายรับคดีที่มีข้อหาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
ไว้พิจารณาพิพากษา 

มาตรา ๖ ในกรณีมีปัญหาว่าคดีใดเป็นคดีค้ามนุษย์หรือไม่  ให้ประธานศาลอุทธรณ์เป็น 
ผู้วินิจฉัย  คําวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด  แต่ทั้งนี้ไม่กระทบถึงกระบวนพิจารณาใด ๆ  ที่ได้
กระทําไปก่อนที่จะมีคําวินิจฉัยนั้น 

การขอให้ประธานศาลอุทธรณ์วินิจฉัยปัญหาตามวรรคหนึ่ง  ต้องกระทําอย่างช้าในวันตรวจ
พยานหลักฐานหรือวันสืบพยานในกรณีไม่มีการตรวจพยานหลักฐาน  หากพ้นกําหนดเวลาดังกล่าวแล้ว  
ห้ามมิให้มีการขอให้วินิจฉัยปัญหาดังกล่าวอีก  และเม่ือได้รับคําขอจากศาลชั้นต้นแล้ว  ให้ประธาน 
ศาลอุทธรณ์มีคําวินิจฉัยและแจ้งผลไปยังศาลชั้นต้นโดยเร็ว 

เพื่อให้การดําเนินคดีเป็นไปด้วยความรวดเร็ว  การดําเนินการใด ๆ  ระหว่างศาลชั้นต้นกับศาลอุทธรณ์
ตามมาตรานี้  จะดําเนินการโดยทางโทรสารหรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นใดก็ได้ 
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มาตรา ๗ ให้ประธานศาลฎีการักษาการตามพระราชบัญญัตินี้   
ประธานศาลฎีกาโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกามีอํานาจออกข้อบังคับเพื่อให้เป็นไป

ตามพระราชบัญญัตินี้  หรือเพื่อให้การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลเป็นไปด้วยความสะดวก  รวดเร็ว  
และเที่ยงธรรม  และเม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

มาตรา ๘ วิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ให้ใช้ระบบไต่สวนและเป็นไปโดยรวดเร็วตามที่กําหนด 
ในพระราชบัญญัตินี้และข้อบังคับของประธานศาลฎีกา  ในกรณีที่ไม่มีบทบัญญัติและข้อบังคับดังกล่าว   
ให้นําบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  
หรือกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง  มาใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัด
หรือแย้งกับบทบัญญัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

คดีค้ามนุษย์ใดมีข้อหาความผิดเก่ียวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดียาเสพติด
รวมอยู่ด้วย  ให้นําบทบัญญัติตามกฎหมายดังกล่าวมาใช้บังคับแก่ข้อหาความผิดนั้นเท่าที่ไม่ขัดหรือ 
แย้งกับบทบัญญัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๙ ในการสืบพยานก่อนฟ้องคดี  การไต่สวนมูลฟ้อง  หรือการพิจารณาคดี  หากมี
เหตุจําเป็นอันไม่อาจนําพยานมาเบิกความในศาลได้  เม่ือคู่ความร้องขอหรือศาลเห็นสมควร  ศาลอาจอนุญาต
ให้พยานดังกล่าวเบิกความที่ศาลอื่นหรือสถานที่ทําการของทางราชการหรือสถานที่แห่งอื่นซึ่งอยู่ในประเทศ
หรือต่างประเทศ  โดยจัดให้มีการถ่ายทอดภาพและเสียงในลักษณะการประชุมทางจอภาพได้  ทั้งนี้   
การเบิกความดังกล่าวให้ถือเสมือนว่าพยานเบิกความในห้องพิจารณาของศาล 

หลักเกณฑ์และวิธีดําเนินการตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามที่กําหนดในข้อบังคับของประธานศาลฎีกา 
มาตรา ๑๐ ให้ศาลมีอํานาจส่ังให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดทําข้อมูลประวัติ  ผลกระทบ 

หรือความเสียหายที่เกิดต่อร่างกายหรือจิตใจ  และข้อวิตกกังวลหรือข้อคิดเห็นอย่างอื่นของผู้เสียหาย  
ตลอดจนพฤติการณ์อื่นใดที่เก่ียวข้องซึ่งศาลเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการวินิจฉัยคําร้องขอปล่อยชั่วคราว
หรือการพิจารณาพิพากษาคดี 

มาตรา ๑๑ นอกจากที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  การวินิจฉัย
คําร้องขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจําเลย  ให้พิจารณาถึงพฤติการณ์แห่งการกระทําความผิดว่ามีลักษณะ
เป็นเครือข่ายหรือเป็นองค์กรอาชญากรรมหรือผู้ต้องหาหรือจําเลยนั้นเป็นผู้มีอิทธิพลหรือมีเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เข้าไปเก่ียวข้องกับการกระทําผิดหรือไม่ประกอบด้วย  โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของผู้เสียหายและ 
ภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้นแก่พยานหลักฐานเป็นสําคัญ 
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มาตรา ๑๒ ในการสั่งปล่อยชั่วคราว  จะต้องกําหนดมาตรการเพื่อป้องกันการหลบหนี 
และภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้นอย่างเพียงพอ  และในกรณีที่เป็นคําสั่งของศาล  หากมีการสั่งให้ใช้อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อื่นใดที่สามารถใช้ตรวจสอบหรือจํากัดการเดินทางของผู้ถูกปล่อยชั่วคราว   
ให้ศาลมีอํานาจกําหนดเจ้าพนักงานหรือบุคคลซึ่งจะต้องรับผิดชอบดําเนินการให้เป็นไปตามคําสั่งได้ด้วย 

มาตรา ๑๓ การเรียกค่าสินไหมทดแทนแทนผู้เสียหายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน 
และปราบปรามการค้ามนุษย์  พนักงานอัยการจะขอรวมไปกับฟ้องคดีอาญาหรือจะย่ืนคําร้องในระหว่าง
การพิจารณาของศาลชั้นต้นก็ได้  ทั้งนี้  ไม่ตัดสิทธิของผู้เสียหายที่จะย่ืนคําร้องเพื่อเรียกค่าสินไหมทดแทน
เพิ่มเติมได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก่อนที่ศาลจะมีคําวินิจฉัยชี้ขาดคดี   

ถึงแม้ไม่มีคําขอให้ใช้ค่าสินไหมทดแทนตามวรรคหนึ่ง  หากศาลมีคําพิพากษาลงโทษจําเลย   
ศาลจะสั่งในคําพิพากษาคดีอาญาให้จําเลยใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายตามจํานวนที่เห็นสมควรก็ได้  
คําสั่งดังกล่าวไม่กระทบถึงสิทธิของผู้เสียหายในอันที่จะฟ้องจําเลยเป็นคดีแพ่งเพื่อเรียกเอาค่าสินไหมทดแทน
ในส่วนที่ยังขาดอยู่ 

มาตรา ๑๔ นอกจากการให้ใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา  ๑๓  แล้ว  ถ้าปรากฏว่า 
ในการกระทําความผิดมีการกระทําทารุณกรรม  หน่วงเหนี่ยวกักขัง  ทําร้ายร่างกาย  หรือกดขี่ข่มเหง 
โดยขาดมนุษยธรรมอย่างร้ายแรงต่อผู้เสียหาย  เม่ือศาลมีคําพิพากษาให้จําเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
แก่ผู้เสียหาย  ให้ศาลมีอํานาจสั่งให้จําเลยจ่ายค่าเสียหายเพื่อการลงโทษเพ่ิมขึ้นได้ตามที่เห็นสมควร   
โดยคํานึงถึงพฤติการณ์ต่าง ๆ  เช่น  ความรุนแรงของความเสียหายที่เกิดขึ้น  ผลประโยชน์ที่จําเลยได้รับ  
ฐานะทางการเงินของจําเลย  ตลอดจนประวัติการกระทําความผิดเก่ียวกับการค้ามนุษย์ของจําเลยประกอบด้วย 

มาตรา ๑๕ คําพิพากษาในส่วนที่เก่ียวกับค่าสินไหมทดแทนและค่าเสียหายเพื่อการลงโทษ  
ให้รวมเป็นส่วนหนึ่งแห่งคําพิพากษาในคดีอาญา  และในกรณีที่ต้องมีการบังคับคดีให้ถือว่าผู้เสียหายเป็นเจ้าหนี้
ตามคําพิพากษา  ในการนี้ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ดําเนินการให้ความช่วยเหลือ
ทางกฎหมายแก่ผู้เสียหายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์เพื่อบังคับคดี 
ให้เป็นไปตามคําพิพากษา 

ในการดําเนินกระบวนพิจารณาเพื่อเรียกค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา  ๑๓  ตลอดจนการบังคับคดี
ตามวรรคหน่ึง  ให้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมทั้งปวง 

มาตรา ๑๖ ในกรณีที่ศาลอาญาสั่งรับคดีค้ามนุษย์ซึ่งเกิดขึ้นนอกเขตศาลไว้พิจารณาพิพากษา
ตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม  หรือได้รับโอนคดีค้ามนุษย์จากศาลอื่นภายใต้บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา  ให้ศาลอาญามีอํานาจดําเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ  นอกเขตศาลได้ตามที่เห็นสมควร 

การดําเนินคดีตามวรรคหนึ่ง  ศาลอาญาอาจกําหนดให้ทําการไต่สวนมูลฟ้อง  หรือนั่งพิจารณา
และพิพากษาคดีที่ศาลช้ันต้นอื่นโดยใช้เจ้าหน้าที่ธุรการของศาลนั้นหรือของศาลอาญาเองทําหน้าที่ช่วยเหลือ
ในทางธุรการก็ได้ 
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มาตรา ๑๗ เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม  ศาลอาจมีคําสั่งให้คู่ความที่ดําเนินกระบวน
พิจารณาไม่ถูกต้อง  ดําเนินกระบวนพิจารณาให้ถูกต้องได้ภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่ศาลเห็นสมควร
กําหนด 

มาตรา ๑๘ ระยะเวลาที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนที่บทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัตินี้ให้นํามาใช้บังคับ  ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา  หรือตามที่ศาลกําหนด  เม่ือศาลเห็นสมควร
หรือเม่ือคู่ความมีคําขอ  ศาลอาจย่นหรือขยายได้ตามความจําเป็นและเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม 

มาตรา ๑๙ ให้คู่ความฝ่ายที่ย่ืนคําคู่ความ  คําร้อง  คําขอ  คําแถลง  และสรรพเอกสาร 
จัดทําสําเนาย่ืนต่อศาลในจํานวนที่เพียงพอต่อองค์คณะผู้พิพากษาและคู่ความฝ่ายอื่น  เว้นแต่ศาลจะมี
คําสั่งเป็นอย่างอื่น 

ความในวรรคหน่ึงมิให้รวมเอกสารตามมาตรา  ๒๖ 
มาตรา ๒๐ ในคดีค้ามนุษย์  ถ้าศาลเห็นว่าผู้กระทําความผิดผู้ใดได้ให้ข้อมูลที่สําคัญ 

และเป็นประโยชน์อย่างย่ิงในการปราบปรามการกระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ต่อพนักงานฝ่ายปกครอง  หรือตํารวจ  หรือพนักงานสอบสวน  ศาลจะลงโทษผู้นั้นน้อยกว่า
อัตราโทษข้ันต่ําที่กําหนดไว้สําหรับความผิดนั้นก็ได้ 

มาตรา ๒๑ ในการดําเนินคดีค้ามนุษย์  ถ้าผู้ต้องหาหรือจําเลยหลบหนีไปในระหว่าง 
ถูกดําเนินคดีหรือระหว่างการพิจารณาคดีของศาล  มิให้นับระยะเวลาที่ผู้ต้องหาหรือจําเลยหลบหนี 
รวมเป็นส่วนหนึ่งของอายุความ 

ในกรณีมีคําพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจําเลย  ถ้าจําเลยหลบหนีไปในระหว่างต้องคําพิพากษา 
ถึงที่สุดให้ลงโทษ  มิให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๙๘  แห่งประมวลกฎหมายอาญามาใช้บังคับ 

มาตรา ๒๒ ผู้ต้องหาหรือจําเลยที่หลบหนีไปในระหว่างที่ได้รับการปล่อยชั่วคราวต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ความผิดตามวรรคหนึ่งไม่ระงับไปเพราะเหตุที่คดีของผู้ต้องหาหรือจําเลยนั้น  มีการส่ังไม่ฟ้อง   
ยกฟ้อง  จําหน่ายคดี  หรือถอนฟ้อง   

ให้ผู้ซึ่งชี้ช่องจนนําไปสู่การจับกุมผู้ต้องหาหรือจําเลยตามวรรคหนึ่ง  รวมทั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้จับ
มีสิทธิได้รับเงินรางวัลตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

หมวด  ๒ 
วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น 

 
 

มาตรา ๒๓ ฟ้องต้องทําเป็นหนังสือมีข้อความตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๑๕๘  แห่ง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  ในกรณีที่ศาลเห็นว่าฟ้องไม่ถูกต้อง  ให้ศาลมีคําสั่งให้โจทก์แก้ฟ้อง
ให้ถูกต้อง 
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มาตรา ๒๔ ในคดีที่มีการไต่สวนมูลฟ้อง  ก่อนเร่ิมไต่สวนมูลฟ้อง  ถ้าจําเลยมาศาล  ให้ศาล
ถามจําเลยว่ามีทนายความหรือไม่  ถ้าจําเลยไม่มี  ก็ให้ศาลพิจารณาตั้งทนายความให้โดยให้นําบทบัญญัติ
มาตรา  ๑๗๓  แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ในการไต่สวนมูลฟ้อง  จําเลยอาจแถลงให้ศาลทราบถึงข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายอันสําคัญ 
ที่ศาลควรสั่งว่าคดีไม่มีมูล  และจะระบุในคําแถลงถึงตัวบุคคล  เอกสารหรือวัตถุที่จะสนับสนุนข้อเท็จจริง
ตามคําแถลงของจําเลยด้วยก็ได้  กรณีเช่นว่านี้  ศาลอาจเรียกบุคคล  เอกสารหรือวัตถุดังกล่าวมาเป็นพยานศาล
เพื่อประกอบการวินิจฉัยสั่งคดีได้ตามที่เห็นสมควร  โดยโจทก์และจําเลยอาจถามพยานศาลได้เม่ือได้รับ
อนุญาตจากศาล 

คําสั่งของศาลที่ว่าคดีมีมูลให้แสดงเหตุผลอย่างชัดเจนประกอบด้วย 
มาตรา ๒๕ ในชั้นพิจารณา  ถ้าจําเลยให้การรับสารภาพตามฟ้อง  ศาลจะพิพากษาโดยไม่สืบ

พยานหลักฐานต่อไปก็ได้  เว้นแต่กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าจําเลยไม่ได้กระทําความผิดหรือคดีที่มีข้อหา
ความผิดซึ่งจําเลยรับสารภาพนั้นกฎหมายกําหนดอัตราโทษอย่างต่ําให้จําคุกตลอดชีวิตหรือโทษสถานท่ี
หนักกว่านั้น  ศาลต้องฟังพยานหลักฐานโจทก์จนกว่าจะพอใจว่าจําเลยได้กระทําความผิดจริง 

มาตรา ๒๖ ในคดีซึ่งพนักงานอัยการเป็นโจทก์  ถ้าจําเลยให้การปฏิเสธ  ให้โจทก์ส่งสํานวน
การสอบสวนพร้อมสําเนาต่อศาลก่อนวันตรวจพยานหลักฐานหรือวันสืบพยานในกรณีไม่มีการตรวจพยานหลักฐาน
ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน  ทั้งนี้  สําเนาสํานวนการสอบสวนดังกล่าวอาจจัดทําในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 

มาตรา ๒๗ คู่ความทั้งสองฝ่ายอาจอ้างตนเอง  บุคคล  หรือหลักฐานอื่นเป็นพยานได้   
ตามท่ีศาลเห็นสมควร  มีสิทธิขอตรวจพยานหลักฐาน  และมีสิทธิคัดสําเนาพยานหลักฐานของตนเอง 
หรือของคู่ความอีกฝ่ายหน่ึงที่ได้มีการสืบพยานหลักฐานนั้นแล้วได้ 

ในกรณีจําเป็นเพื่อความปลอดภัยของบุคคล  ให้ปกปิดชื่อและที่อยู่ของบุคคลหรือข้อมูลอย่างอื่น
ที่สามารถระบุตัวบุคคลได้  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดในข้อบังคับของประธานศาลฎีกา 

มาตรา ๒๘ ในคดีซึ่งพนักงานอัยการเป็นโจทก์  ให้ศาลนําสํานวนการสอบสวนของโจทก์ 
มาเป็นแนวทางในการพิจารณา  และอาจสืบพยานเพิ่มเติมเพื่อหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานได้ตามที่
เห็นสมควร 

มาตรา ๒๙ ศาลมีอํานาจเรียกพยานหลักฐานที่เก่ียวข้องจากหน่วยงานหรือบุคคลใด   
หรือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยคํา  หรือดําเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน์แก่การพิจารณา  รวมทั้งมีอํานาจสั่งให้
หน่วยงานหรือบุคคลใดตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม  แล้วรายงานให้ศาลทราบและจัดส่ง
พยานหลักฐานดังกล่าวต่อศาลภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนด 

ศาลมีอํานาจแต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่มอบหมาย 
มาตรา ๓๐ ให้ศาลพิจารณาและสืบพยานหลักฐานต่อเนื่องติดต่อกันไปจนกว่าจะเสร็จ 

การพิจารณา  เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอื่นอันมิอาจก้าวล่วงได้ 
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มาตรา ๓๑ ในการสืบพยานบุคคล  ไม่ว่าจะเป็นพยานที่คู่ความฝ่ายใดอ้างหรือที่ศาลเรียกมาเอง  
ให้ศาลแจ้งให้พยานทราบประเด็นและข้อเท็จจริงที่จะทําการสืบพยาน  แล้วให้พยานเบิกความในข้อนั้น
ด้วยตนเองหรือตอบคําถามศาล  ให้ศาลมีอํานาจถามพยานเกี่ยวกับข้อเท็จจริงใด ๆ  ที่เก่ียวเนื่องกับคดี 
แม้จะไม่มีคู่ความฝ่ายใดยกข้ึนอ้างก็ตาม  แล้วจึงอนุญาตให้คู่ความถามพยานเพิ่มเติม 

การถามพยานของคู่ความตามวรรคหน่ึงจะใช้คําถามนําก็ได้   
หลังจากคู่ความถามพยานตามวรรคหนึ่งแล้ว  ห้ามมิให้คู่ความฝ่ายใดถามพยานอีก  เว้นแต่ 

จะได้รับอนุญาตจากศาล 
มาตรา ๓๒ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญที่ศาลขอให้มาให้ความเห็นและพยานที่ศาลเรียกมาเอง  

รวมทั้งบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งได้รับแต่งตั้งตามมาตรา  ๒๙  วรรคสอง  มีสิทธิได้รับค่าป่วยการ  ค่าพาหนะเดินทาง  
ค่าเช่าที่พัก  และค่าใช้จ่ายอื่น  ตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการศาลยุติธรรมกําหนด 

มาตรา ๓๓ การพิจารณาและสืบพยานในศาล  ให้ทําโดยเปิดเผยต่อหน้าจําเลย   
เม่ือศาลเห็นเป็นการสมควร  เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปโดยไม่ชักช้า  ศาลมีอํานาจพิจารณา 

และสืบพยานลับหลังจําเลยได้  ในกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) จําเลยไม่อาจมาฟังการพิจารณาและการสืบพยานได้เนื่องจากความเจ็บป่วยหรือมีเหตุจําเป็นอื่น

อันมิอาจก้าวล่วงได้  เม่ือจําเลยมีทนายและจําเลยได้รับอนุญาตจากศาลท่ีจะไม่มาฟังการพิจารณาและสืบพยาน 
(๒) จําเลยเป็นนิติบุคคลและศาลได้ออกหมายจับผู้จัดการหรือผู้แทนของนิติบุคคลนั้นแล้ว   

แต่ยังจับตัวมาไม่ได้ 
(๓) จําเลยอยู่ในอํานาจศาลแล้วแต่ได้หลบหนีไปและศาลได้ออกหมายจับแล้ว  แต่ยังจับตัวมาไม่ได้ 
(๔) ในระหว่างพิจารณาหรือสืบพยาน  ศาลมีคําสั่งให้จําเลยออกจากห้องพิจารณาเพราะเหตุขัดขวาง

การพิจารณา  หรือจําเลยออกไปจากห้องพิจารณาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากศาล 
ในกรณีดังกล่าว  เม่ือศาลพิจารณาคดีเสร็จสิ้นแล้ว  ให้ศาลมีคําพิพากษาในคดีนั้นต่อไป 
มาตรา ๓๔ เม่ือคู่ความร้องขอและมีเหตุอันสมควรศาลอาจอนุญาตให้คัดคําเบิกความพยาน

และรายงานกระบวนพิจารณาของศาลได้โดยกําหนดวิธีการและเง่ือนไขตามที่เห็นสมควร 
มาตรา ๓๕ เม่ือการสืบพยานหลักฐานเสร็จสิ้น  คู่ความมีสิทธิแถลงปิดคดีของตนด้วยวาจา

หรือเป็นหนังสือภายในเวลาที่ศาลกําหนด 
มาตรา ๓๖ ในกรณีที่ศาลนัดฟังคําพิพากษาหรือคําสั่ง  แต่จําเลยไม่อยู่หรือไม่มาฟังคําพิพากษา

หรือคําสั่ง  ให้ศาลเลื่อนการอ่านไป  และออกหมายจับจําเลยมาฟังคําพิพากษาหรือคําสั่ง  เม่ือได้ออกหมายจับแล้ว
ไม่ได้ตัวจําเลยมาศาลภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันออกหมายจับ  ให้ศาลอ่านคําพิพากษาหรือคําสั่งลับหลัง
จําเลยได้  และให้ถือว่าจําเลยได้ฟังคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้นแล้ว 



หน้า   ๘ 
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หมวด  ๓ 
อุทธรณ ์

 
 

มาตรา ๓๗ ให้จัดตั้งแผนกคดีค้ามนุษย์ขึ้นในศาลอุทธรณ์  โดยให้มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดี
ค้ามนุษย์ที่มีการอุทธรณ์คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลชั้นต้นและตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๓๘ ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติมาตรา  ๔๐  การอุทธรณ์คําพิพากษาหรือคําสั่งของ
ศาลชั้นต้นในคดีค้ามนุษย์  ให้อุทธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์แผนกคดีค้ามนุษย์  โดยยื่นต่อศาลชั้นต้นภายในกําหนด
หนึ่งเดือนนับแต่วันอ่านหรือถือว่าได้อ่านคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้นให้คู่ความฝ่ายที่อุทธรณ์ฟัง 

เม่ือศาลชั้นต้นมีคําสั่งรับอุทธรณ์หรือเม่ือมีการย่ืนคําร้องอุทธรณ์คําสั่งไม่รับอุทธรณ์ของศาลชั้นต้น  
ให้ศาลชั้นต้นรีบส่งอุทธรณ์หรือคําร้องเช่นว่านั้นพร้อมสํานวนไปยังศาลอุทธรณ์แผนกคดีค้ามนุษย์เพื่อพิจารณา
พิพากษาหรือมีคําสั่งโดยเร็ว 

มาตรา ๓๙ ในกรณีที่จําเลยซึ่งไม่ได้ถูกคุมขังเป็นผู้อุทธรณ์  จําเลยจะย่ืนอุทธรณ์ได้ต่อเม่ือ
แสดงตนต่อเจ้าพนักงานศาลในขณะย่ืนอุทธรณ์  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาลให้ขยายระยะเวลาแสดงตน  
มิฉะนั้นให้ศาลอุทธรณ์แผนกคดีค้ามนุษย์มีคําสั่งไม่รับอุทธรณ์ 

มาตรา ๔๐ คดีที่ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ลงโทษประหารชีวิตหรือจําคุกตลอดชีวิตเม่ือไม่มี
การอุทธรณ์คําพิพากษา  ให้ศาลช้ันต้นส่งสํานวนและคําพิพากษาไปยังศาลอุทธรณ์แผนกคดีค้ามนุษย์ 
ตามมาตรา  ๒๔๕  แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

มาตรา ๔๑ ให้ศาลอุทธรณ์แผนกคดีค้ามนุษย์พิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งโดยมิชักช้า  
และภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติมาตรา  ๔๓  คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณ์แผนกคดีค้ามนุษย์ 
ให้เป็นที่สุด 

มาตรา ๔๒ การพิจารณาและการชี้ขาดตัดสินคดีของศาลอุทธรณ์แผนกคดีค้ามนุษย์ 
ให้นําบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้  และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว่าด้วยการพิจารณา 
และการชี้ขาดตัดสินคดีในชั้นอุทธรณ์มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

หมวด  ๔ 
ฎีกา 

 
 

มาตรา ๔๓ การฎีกาคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณ์แผนกคดีค้ามนุษย์  ให้ผู้ฎีกา 
ย่ืนคําร้องแสดงเหตุที่ศาลฎีกาควรรับฎีกาไว้พิจารณาตามมาตรา  ๔๕  พร้อมกับคําฟ้องฎีกาต่อศาลชั้นต้น 
ที่มีคําพิพากษาหรือคําสั่งในคดีนั้นภายในกําหนดหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้อ่านหรือถือว่าได้อ่านคําพิพากษา
หรือคําสั่งของศาลอุทธรณ์แผนกคดีค้ามนุษย์แล้วให้ศาลชั้นต้นรีบส่งคําร้องพร้อมคําฟ้องฎีกาดังกล่าวไปยัง
ศาลฎีกา  และให้ศาลฎีกาพิจารณาวินิจฉัยคําร้องให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว   
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ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๓๙  มาใช้บังคับกับการฎีกาด้วยโดยอนุโลม 
มาตรา ๔๔ คําร้องตามมาตรา  ๔๓  ให้พิจารณาและวินิจฉัยโดยองค์คณะผู้พิพากษา 

ที่ประธานศาลฎีกาแต่งตั้ง  ซึ่งประกอบด้วยรองประธานศาลฎีกาหน่ึงคนและผู้พิพากษาในศาลฎีกาซึ่งดํารงตําแหน่ง
ไม่ต่ํากว่าผู้พิพากษาศาลฎีกาอีกอย่างน้อยสามคน 

การวินิจฉัยให้เป็นไปตามเสียงข้างมาก  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้บังคับตามความเห็นของฝ่ายที่
เห็นควรรับฎีกา 

มาตรา ๔๕ ให้ศาลฎีกามีอํานาจรับฎีกาตามมาตรา  ๔๓  ไว้พิจารณาได้  เม่ือเห็นว่าปัญหา
ตามฎีกานั้นเป็นปัญหาสําคัญที่ศาลฎีกาควรวินิจฉัย 

ปัญหาสําคัญตามวรรคหน่ึงให้รวมถึงกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) ปัญหาที่เก่ียวพันกับประโยชน์สาธารณะ 
(๒) เม่ือคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณ์แผนกคดีค้ามนุษย์ได้วินิจฉัยข้อกฎหมายที่สําคัญ

ขัดกันหรือขัดกับแนวบรรทัดฐานของคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลฎีกา 
(๓) คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณ์แผนกคดีค้ามนุษย์ได้วินิจฉัยข้อกฎหมายที่สําคัญ 

ซึ่งยังไม่มีแนวคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลฎีกามาก่อน 
(๔) เม่ือคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณ์แผนกคดีค้ามนุษย์ขัดกับคําพิพากษาหรือคําสั่ง

อันถึงที่สุดของศาลอื่น 
(๕) เพื่อเป็นการพัฒนาการตีความกฎหมาย 
(๖) เม่ือจําเลยต้องคําพิพากษาของศาลอุทธรณ์แผนกคดีค้ามนุษย์ให้ประหารชีวิต  หรือจําคุก

ตลอดชีวิต 
(๗) เม่ือพิจารณาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายแล้วอาจมีผลเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญในคําพิพากษา

หรือคําสั่งของศาลอุทธรณ์แผนกคดีค้ามนุษย์ 
(๘) ปัญหาสําคัญอื่นตามข้อบังคับของประธานศาลฎีกา 
ในกรณีที่ศาลฎีกามีคําสั่งไม่รับฎีกาไว้พิจารณา  ให้คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณ์แผนกคดี

ค้ามนุษย์เป็นที่สุดตั้งแต่วันที่ได้อ่านหรือถือว่าได้อ่านคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้น 
ในกรณีที่อัยการสูงสุดหรือพนักงานอัยการซึ่งอัยการสูงสุดได้มอบหมายลงลายมือชื่อรับรอง 

ในฎีกาของพนักงานอัยการว่ามีเหตุอันควรที่ศาลฎีกาจะได้วินิจฉัย  ให้ถือว่าเป็นปัญหาสําคัญและให้ศาลฎีกา
รับฎีกา 

มาตรา ๔๖ หลักเกณฑ์และวิธีการในการย่ืนคําร้อง  การพิจารณาวินิจฉัยและระยะเวลา 
ในการพิจารณาคําร้องตามมาตรา  ๔๓  การตรวจรับฎีกา  การแก้ฎีกา  การพิจารณา  และการพิพากษาคดี
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของประธานศาลฎีกา 
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มาตรา ๔๗ การพิจารณาและการพิพากษาคดีของศาลฎีกา  ให้นําบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้  
และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว่าด้วยการพิจารณาพิพากษาและการชี้ขาดตัดสินคดีในชั้นฎีกา
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๔๘ บรรดาคดีค้ามนุษย์ที่ค้างพิจารณาอยู่ในศาลใดในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  
ให้ศาลซึ่งคดีนั้นค้างพิจารณาอยู่คงมีอํานาจพิจารณาพิพากษาต่อไป  และให้นํากฎหมายซึ่งใช้บังคับอยู่ใน
วันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  มาใช้บังคับจนกว่าคดีนั้นจะถึงที่สุด 
 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยที่การค้ามนุษย์เป็นปัญหาที่กระทบต่อ 
สิทธิมนุษยชน  เป็นอันตรายต่อเสถียรภาพความม่ันคงทางสังคม  และการพัฒนาอย่างย่ังยืนของประเทศ   
หากไม่ได้รับการแก้ไขโดยเร่งด่วน  นอกจากจะส่งผลต่อเสถียรภาพทางการเมือง  เศรษฐกิจ  และความม่ันคง 
ของรัฐแล้ว  ยังส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางทั้งในระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศอีกด้วย  ดังน้ัน  เพ่ือให้การป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ดําเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและคดีความที่เก่ียวข้องทั้งหลายได้รับการพิจารณา
พิพากษาอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม  สมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ขึ้น  จึงจําเป็นต้อง 
ตราพระราชบัญญัติน้ี 
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ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา 
ว่าด้วยวิธีการดําเนินคดีค้ามนุษย์ 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗  วรรคสอง  มาตรา  ๙  วรรคสอง  มาตรา  ๒๗  วรรคสอง  
มาตรา  ๔๕  วรรคสอง  (๘)  และมาตรา  ๔๖  แห่งพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์  พ.ศ.  ๒๕๕๙  
ประธานศาลฎีกาโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาออกข้อบังคับไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยวิธีการดําเนินคดีค้ามนุษย์  
พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้ 
“องค์คณะผู้พิพากษา”  หมายความว่า  องค์คณะผู้พิพากษาซึ่งมีอํานาจหน้าที่ในการพิจารณา 

และวนิิจฉัยคําร้องตามมาตรา  ๔๔ 
ข้อ ๔ ในกรณีมีความจําเป็นต้องมีวิธีการอย่างหน่ึงอย่างใดในทางธุรการเพื่อให้การปฏิบัติ 

ตามข้อบังคับนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ให้เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมเป็นผู้กําหนดวิธีการนั้น 
ข้อ ๕ ให้ประธานศาลฎีการักษาการและมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติ

รวมทั้งออกระเบียบ  ประกาศ  คําสั่ง  หรือคําแนะนําเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้   

หมวด  ๑ 
หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับพยานหลักฐานที่ต้องมีการปกปิด 

 

 

ข้อ ๖ ให้คู่ความส่งพยานเอกสารและพยานวัตถุที่ยังอยู่ในความครอบครองของตนต่อศาล
ก่อนวันตรวจพยานหลักฐานหรือวันสืบพยานในกรณีไม่มีการตรวจพยานหลักฐานไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน   
หากคู่ความฝ่ายใดเห็นว่ามีความจําเป็นต้องปกปิดชื่อและที่อยู่ของบุคคลหรือข้อมูลอย่างอื่นที่อาจระบุ 
ตัวบุคคลได้ซึ่งปรากฏอยู่ในพยานเอกสารหรือพยานวัตถุที่ส่งศาลเพื่อความปลอดภัยของบุคคล  ให้แถลง 
ให้ศาลทราบกับให้จัดทําสําเนาหรือภาพถ่ายพยานหลักฐานนั้นโดยปิดหรือลบชื่อและที่อยู่หรือข้อมูลใด 
ที่อาจระบุตัวบุคคลนั้นได้  แต่หากการปิดหรือลบชื่อและที่อยู่หรือข้อมูลอย่างอื่นนั้นไม่อาจกระทําได้   
ให้คู่ความฝ่ายที่อ้างพยานหลักฐานทําบันทึกสรุปเร่ืองเก่ียวกับพยานหลักฐานรวมไว้กับพยานหลักฐานอื่น 
ที่ส่งศาล  และให้นําพยานหลักฐานที่ต้องการปกปิดใส่ซองหรือบรรจุภัณฑ์ปิดผนึกประทับตรา  “ลับ”   
ย่ืนต่อศาล   
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ข้อ ๗ ในกรณีที่คู่ความประสงค์จะขอตรวจหรือคัดสําเนาพยานหลักฐานตามข้อ  ๖  ให้คู่ความ
ย่ืนคําร้องต่อศาล  หากศาลเห็นว่าพยานหลักฐานที่คู่ความขอตรวจหรือคัดสําเนาเป็นพยานหลักฐาน 
ที่คู่ความอีกฝ่ายต้องการปกปิด  ให้ศาลอนุญาตให้คู่ความฝ่ายนั้นตรวจหรือคัดสําเนาพยานหลักฐานที่ได้มี
การปิดหรือลบชื่อและที่อยู่หรือข้อมูลใดที่อาจระบุตัวบุคคลหรือบันทึกสรุปเร่ือง  แล้วแต่กรณี 

หมวด  ๒ 
การดําเนินกระบวนพิจารณาในลักษณะการประชุมทางจอภาพ 

 

 

ข้อ ๘ การสืบพยานก่อนฟ้องคดี  การไต่สวนมูลฟ้อง  หรือการพิจารณาคดีในกรณีที่ศาลอนุญาต
ให้พยานเบิกความที่ศาลอื่นหรือสถานที่ทําการของทางราชการหรือสถานที่แห่งอื่น  โดยจัดให้มีการถ่ายทอดภาพ
และเสียงในลักษณะการประชุมทางจอภาพ  ให้นําข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการสืบพยานในลักษณะ
การประชุมทางจอภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๖  มาใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ 

ข้อ ๙ ในกรณีที่พยานมีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ  และสถานท่ีที่จะให้พยานเบิกความในลักษณะ
การประชุมทางจอภาพเป็นศาลในต่างประเทศ  หรือสถานที่ของหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศ  หรือสถานที่
ขององค์กรระหว่างประเทศ  ให้ดําเนินการตามความตกลงระหว่างกัน  ถ้าไม่มีความตกลงเช่นว่านั้น   
ให้สํานักงานศาลยุติธรรมเปน็ผู้ติดต่อประสานงานตามหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติระหว่างประเทศ 

ในกรณีมีเหตุจําเป็นเร่งด่วนอย่างย่ิงซึ่งหากเนิ่นช้าไปจะทําให้พยานบุคคลดังกล่าวยากแก่การนํามาสืบ
หรือสูญหาย  ให้สํานักงานศาลยุติธรรมติดต่อประสานงานกับศาลในต่างประเทศ  หรือหน่วยงานของรัฐ 
ในต่างประเทศ  หรือองค์กรระหว่างประเทศได้โดยตรง 

ในกรณีศาลในต่างประเทศต้องการสืบพยานบุคคลในลักษณะการประชุมทางจอภาพในศาลใด 
ถ้าไม่มีความตกลงใดกําหนดวิธีการไว้  ให้สํานักงานศาลยุติธรรมเป็นผู้ติดต่อประสานงานกับศาลนั้น 
ตามหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติระหว่างประเทศ 

ข้อ ๑๐ การติดต่อหรือส่งเอกสารระหว่างศาลหรือสถานที่ที่ใช้ในการพิจารณาคดีในลักษณะ
การประชุมทางจอภาพ  อาจดําเนินการทางไปรษณีย์ตอบรบั  โทรสาร  หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นใดก็ได้ 

หมวด  ๓ 
ฎีกา 

 

 

ข้อ ๑๑ คําร้องแสดงเหตุที่ศาลฎีกาควรรับฎีกาไว้พิจารณาต้องแสดงถึง   
(๑) ปัญหาข้อเท็จจริงหรือปัญหาข้อกฎหมายที่ขออนุญาตฎีกาโดยชัดแจ้ง  และ   
(๒) ปัญหาที่ขออนุญาตฎีกานั้นเป็นปัญหาสําคัญดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๔๕  หรือในข้อบังคับนี้  

ซึ่งศาลฎีกาควรรับวินิจฉัย   



 หน้า   ๒๑ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๖๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กรกฎาคม   ๒๕๕๙ 
   

 

กรณีตามมาตรา  ๔๕  วรรคสี่  คําร้องเพียงแสดงว่าอัยการสูงสุดหรือพนักงานอัยการ  ซึ่งอัยการสูงสุด
ได้มอบหมายลงลายมือชื่อรับรองในฎีกาของพนักงานอัยการว่ามีเหตุอันควรที่ศาลฎีกาจะได้วินิจฉัย 

ข้อ ๑๒ กรณีที่กฎหมายกําหนดให้ผู้ฎีกาต้องชําระค่าธรรมเนียมชั้นฎีกา  ผู้ฎีกาต้องย่ืนคําร้อง
พร้อมกับคําฟ้องฎีกาโดยเสียค่าขึ้นศาลชั้นฎีกาและต้องนําเงินค่าธรรมเนียมซึ่งจะต้องใช้แก่คู่ความอีกฝ่ายหน่ึง
ตามคําพิพากษาหรือคําสั่งมาวางศาลพร้อมกับคําฟ้องฎีกานั้นด้วย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตให้ยกเว้นค่าธรรมเนียม 

ถ้าผู้ร้องไม่ปฏิบัติตามวรรคหน่ึง  ให้ศาลชั้นต้นรีบส่งคําร้องพร้อมสํานวนความไปยังศาลฎีกา   
กรณีเช่นว่าน้ี  ให้องค์คณะผู้พิพากษามีคําสั่งไม่รับคําร้องและไม่รับฎีกาโดยสั่งคืนค่าขึ้นศาลชั้นฎีกาทั้งหมด  
หากมี  ให้แก่ผู้ฎีกา 

ข้อ ๑๓ ให้ศาลชั้นต้นมีอํานาจตรวจคําร้องแสดงเหตุที่ศาลฎีกาควรรับฎีกาไว้พิจารณาและ 
คําฟ้องฎีกาและมีคําสั่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา  ๑๕  ประกอบประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง  มาตรา  ๑๘  และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา  ๔๐  หากผู้ฎีกา
ไม่ปฏิบัติตามคําสั่ง  ให้ศาลชั้นต้นรีบส่งคําร้องและคําฟ้องฎีกาดังกล่าวพร้อมสํานวนไปยังศาลฎีกาเพื่อพิจารณาสั่ง
โดยเร็วต่อไป 

กรณีตามวรรคหนึ่ง  ถ้าองค์คณะผู้พิพากษาเห็นว่าคําสั่งของศาลชั้นต้นถูกต้อง  ให้มีคําสั่งไม่รับคําร้อง
และไม่รับฎีกา  หรือถ้าไม่มีคําร้องก็ให้สั่งไม่รับฎีกาและสั่งคืนค่าขึ้นศาลชั้นฎีกาทั้งหมด  หากมี  ให้แก่ผู้ร้อง 

ข้อ ๑๔ ในกรณีมีการขอขยายระยะเวลาใด  ๆ  เช่น  การย่ืนคําร้องหรือคําฟ้องฎีกา  หรือการชําระ
หรือวางเงินค่าธรรมเนียมตามข้อ  ๑๒  หากศาลชั้นต้นเห็นสมควรอนุญาตให้ขยาย  ให้ศาลชั้นต้นสั่งตามที่
เห็นสมควร  มิฉะนั้นให้รีบส่งคําร้องขอขยายระยะเวลาพร้อมสํานวนความไปยังศาลฎีกาเพื่อพิจารณาส่ัง
โดยเร็วต่อไป 

ข้อ ๑๕ เม่ือศาลชั้นต้นได้รับคําร้องและคําฟ้องฎีกาตามข้อ  ๑๑  แล้ว  ให้รีบส่งสําเนาคําร้อง
และคําฟ้องฎีกานั้นให้คู่ความอีกฝ่ายแล้วส่งคําร้องพร้อมคําฟ้องฎีกาและสํานวนความไปยังศาลฎีกาโดยเร็ว  
ทั้งนี้  ไม่จําต้องรอคําคัดค้านของคู่ความฝ่ายนั้น  แต่ในกรณีที่คู่ความอีกฝ่ายได้ย่ืนคําร้องและคําฟ้องฎีกาด้วย  
ให้ศาลชั้นต้นดําเนินการเก่ียวกับคําร้องดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนแล้วจึงส่งคําร้องและคําฟ้องฎีกาของ
คู่ความทุกฝ่ายไปยังศาลฎีกาในคราวเดียวกัน 

ถ้ามีการย่ืนคําคัดค้านภายหลังที่ได้ดําเนินการตามวรรคหน่ึงแล้ว  ก็ให้ส่งคําคัดค้านนั้นไปยังศาลฎีกา
เพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัย 

ข้อ ๑๖ การขอแก้ไขคําร้องหรือคําฟ้องฎีกาให้กระทําได้ภายในกําหนดระยะเวลาตามมาตรา  ๔๓  
หรือตามที่ศาลมีคําสั่งให้ขยายออกไป 

ข้้อ ๑๗ การพิจารณาคําร้้องตามมาตรา  ๔๔  องค์คณะผู้้พิพากษาพึงพิจารณาวินิจฉัยและมีคําสั่ง
ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับสํานวนหรือตามระเบียบของประธานศาลฎีกา 



 หน้า   ๒๒ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๖๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กรกฎาคม   ๒๕๕๙ 
   

 

ข้อ ๑๘ ปัญหาสําคัญอื่นตามมาตรา  ๔๕  วรรคสอง  (๘)  ได้แก่  กรณีดังต่่อไปนี้ 
(๑) คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณ์แผนกคดีค้ามนุษย์มีความเห็นแย้งในสาระสําคัญ 
(๒) คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณ์แผนกคดีค้ามนุษย์ได้วินิจฉัยข้อกฎหมายสําคัญ 

ที่ไม่่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศที่มีผลผูกพันกับประเทศไทย 
(๓) คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณ์แผนกคดีค้ามนุษย์กําหนดให้จําเลยชดใช้ค่าเสียหาย

เพื่อการลงโทษตามมาตรา  ๑๔  สูงเกินส่วน 
(๔) ปัญหาที่เก่ียวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง 
ข้อ ๑๙ ในกรณีที่องค์คณะผู้พิพากษาเห็นว่า  ปัญหาตามคําร้องแสดงเหตุที่ศาลฎีกาควรรับ

ฎีกาทั้งหมดหรือบางข้อเป็นปัญหาสําคัญที่ศาลฎีกาควรวินิจฉัย  ให้มีคําสั่งอนุญาตให้ฎีกาและสั่งรับฎีกา
ทั้งหมดหรือบางข้อไว้พิจารณาแล้วส่งให้ศาลชั้นต้นอ่านคําสั่งดังกล่าวให้คู่ความฟัง 

จําเลยฎีกาอาจย่ืนคําแก้ฎีกาต่อศาลชั้นต้นได้ภายในกําหนดสิบห้าวันนับแต่วันฟังคําสั่ง  และภายใน
กําหนดเจ็ดวันนับแต่วันที่จําเลยฎีกาย่ืนคําแก้ฎีกาหรือนับแต่ระยะเวลาที่กําหนดไว้สําหรับการย่ืนคําแก้ฎีกา
ได้สิ้นสุดลง  ให้ศาลชั้นต้นส่งคําแก้ฎีกาไปยังศาลฎีกาหรือแจ้งให้ทราบว่าไม่มีคําแก้ฎีกา  เม่ือศาลฎีกาได้รับ 
คําแก้ฎีกาหรือแจ้งความเช่นว่าแล้ว  ให้นําคดีลงสารบบความโดยพลัน 

การขอขยายระยะเวลาย่ืนคําแก้ฎีกาให้นําความในข้อ  ๑๔  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
ข้อ ๒๐ ในกรณีที่องค์คณะผู้พิพากษาเห็นว่า  คําร้องมิได้ปฏิบัติตามข้อ  ๑๑  หรือปัญหา 

ตามคําร้องทั้งหมดมิใช่ปัญหาสําคัญที่ศาลฎีกาควรวินิจฉัย  ให้มีคําสั่งยกคําร้องและไม่รับฎีกาแล้วส่งสํานวนความ
คืนศาลชั้นต้นเพื่อแจ้งให้คู่ความทราบโดยเร็ว 

คําสั่งที่ไม่อนุญาตตามวรรคหนึ่งให้แสดงเหตุผลโดยย่อ  และให้องค์คณะผู้พิพากษามีอํานาจสั่งคืน
ค่าขึ้นศาลชั้นฎีกาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแก่ผู้ฎีกาได้ตามที่เห็นสมควร 

ข้อ ๒๑ ในกรณีที่มีคู่ความหลายฝ่ายต่างย่ืนคําร้องแสดงเหตุที่ศาลฎีกาควรรับฎีกาไว้พิจารณา  
ให้วินิจฉัยโดยทําเป็นคําสั่งฉบับเดียวกันก็ได้ 

ข้อ ๒๒ ห้ามมิให้ผู้พิพากษาซึ่งเป็นองค์คณะที่พิจารณาสั่งอนุญาตให้ฎีกาคดีใดเป็นองค์คณะ
พิจารณาพิพากษาคดีนั้นอีก 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

วีระพล  ตั้งสุวรรณ 
ประธานศาลฎีกา 



หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

	
พระราชบัญญัติ 

ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  (ฉบับที่  ๓) 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๖  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

เป็นปีที่  ๒  ในรัชกาลปัจจุบัน 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  

(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกบทนิยามคําว่า  “แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ”  และคําว่า  “การบังคับใช้

แรงงานหรือบริการ”  ในมาตรา  ๔  แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๖  แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  

พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๖ ผู้ใดกระทําการอย่างหน่ึงอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นธุระจัดหา  ซื้อ  ขาย  จําหน่าย  พามาจากหรือส่งไปยังที่ใด  หน่วงเหนี่ยวกักขัง  จัดให้อยู่อาศัย  

หรือรับไว้ซึ่งบุคคลใด  โดยข่มขู่  ใช้กําลังบังคับ  ลักพาตัว  ฉ้อฉล  หลอกลวง  ใช้อํานาจโดยมิชอบ  ใช้อํานาจ
ครอบงําบุคคลด้วยเหตุที่อยู่ในภาวะอ่อนด้อยทางร่างกาย  จิตใจ  การศึกษา  หรือทางอื่นใดโดยมิชอบ  ขู่เข็ญ
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ว่าจะใช้กระบวนการทางกฎหมายโดยมิชอบ  หรือโดยให้เงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่นแก่ผู้ปกครอง 
หรือผู้ดูแลบุคคลนั้นเพื่อให้ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลให้ความยินยอมแก่ผู้กระทําความผิดในการแสวงหาประโยชน์
จากบุคคลที่ตนดูแล  หรือ 

(๒) เป็นธุระจัดหา  ซื้อ  ขาย  จําหน่าย  พามาจากหรือส่งไปยังที่ใด  หน่วงเหนี่ยวกักขัง   
จัดให้อยู่อาศัย  หรือรับไว้ซึ่งเด็ก 

ถ้าการกระทํานั้นได้กระทําโดยมีความมุ่งหมายเพื่อเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ   
ผู้นั้นกระทําความผิดฐานค้ามนุษย์   

การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบตามวรรคหนึ่ง  หมายความว่า  การแสวงหาประโยชน์จาก 
การค้าประเวณี  การผลิตหรือเผยแพร่วัตถุหรือสื่อลามก  การแสวงหาประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอื่น   
การเอาคนลงเป็นทาสหรือให้มีฐานะคล้ายทาส  การนําคนมาขอทาน  การตัดอวัยวะเพื่อการค้า  การบังคับ
ใช้แรงงานหรือบริการ  หรือการอื่นใดที่คล้ายคลึงกันอันเป็นการขูดรีดบุคคล  ไม่ว่าบุคคลนั้นจะยินยอม
หรือไม่ก็ตาม 

การบังคับใช้แรงงานหรือบริการตามวรรคสอง  หมายความว่า  การข่มขืนใจให้ทํางานหรือให้บริการ
โดยวิธีการอย่างหน่ึงอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ทําให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต  ร่างกาย  เสรีภาพ  ชื่อเสียง  หรือทรัพย์สินของบุคคลนั้นเอง
หรือของผู้อื่น 

(๒) ขู่เข็ญด้วยประการใด ๆ  
(๓) ใช้กําลังประทุษร้าย   
(๔) ยึดเอกสารสําคัญประจําตัวของบุคคลน้ันไว้  หรือนําภาระหนี้ของบุคคลนั้นหรือของผู้อื่น 

มาเป็นสิ่งผูกมัดโดยมิชอบ   
(๕) ทําให้บุคคลนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้” 
มาตรา ๕ ให้ยกเลิกวรรคสอง  วรรคสาม  และวรรคสี่ของมาตรา  ๓๕  แห่งพระราชบัญญัติ

ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๕๒  และมาตรา  ๕๓  แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน

และปราบปรามการค้ามนุษย์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๕๒ ผู้ใดกระทําความผิดฐานค้ามนุษย์  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบสองปี  

และปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงหนึ่งล้านสองแสนบาท 
ถ้าการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง  ได้กระทําแก่บุคคลอายุเกินสิบห้าปีแต่ไม่ถึงสิบแปดปี   

ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หกปีถึงสิบห้าปี  และปรับตั้งแต่หกแสนบาทถึงหนึ่งล้านห้าแสนบาท 
ถ้าการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง  ได้กระทําแก่บุคคลอายุไม่เกินสิบห้าปีหรือผู้มีกายพิการ

หรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่แปดปีถึงย่ีสิบปี  และปรับตั้งแต่แปดแสนบาท
ถึงสองล้านบาท 
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มาตรา ๕๓ นิติบุคคลใดกระทําความผิดฐานค้ามนุษย์  ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาท
ถึงห้าล้านบาท 

ในกรณีที่การกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งของนิติบุคคลเกิดจากการสั่งการหรือการกระทํา 
ของกรรมการ  หรือผู้จัดการ  หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น  หรือในกรณี 
ที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทําการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้ 
นิติบุคคลน้ันกระทําความผิด  ผู้นั้นต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หกปีถึงสิบสองปี  และปรับตั้งแต่หกแสนบาท
ถึงหนึ่งล้านสองแสนบาท  แต่ถ้าเป็นการกระทําแก่บุคคลตามมาตรา  ๕๒  วรรคสอง  หรือมาตรา  ๕๒  วรรคสาม  
ต้องระวางโทษตามที่กําหนดไว้ในมาตราดังกล่าว  แล้วแต่กรณี” 

มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความใน  (๑)  ของมาตรา  ๕๓/๑  แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน 
และปราบปรามการค้ามนุษย์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๘  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๑)  รับอันตรายสาหัส  หรือเป็นโรคร้ายแรงซ่ึงอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตต้องระวางโทษจําคุก
ตั้งแต่แปดปีถึงย่ีสิบปี  และปรับตั้งแต่แปดแสนบาทถึงสองล้านบาท  หรือจําคุกตลอดชีวิต” 

มาตรา ๘ ให้ เพิ่มความต่อไปนี้ เ ป็นมาตรา   ๕๖/๑   ในหมวด   ๖   บทกําหนดโทษ   
แห่งพระราชบัญญัตป้ิองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

“มาตรา ๕๖/๑ ผู้ใดเป็นธุระจัดหา  ซื้อ  ขาย  จําหน่าย  พามาจากหรือส่งไปยังที่ใด  หน่วงเหนี่ยวกักขัง  
จัดให้อยู่อาศัย  หรือรับไว้  ซึ่งบุคคลอายุไม่เกินสิบห้าปี  ให้ทํางาน  หรือให้บริการที่เป็นอันตรายอย่างร้ายแรง
และมีผลกระทบต่อร่างกายหรือจิตใจ  การเจริญเติบโต  หรือพัฒนาการ  หรือในลักษณะหรือในสภาพแวดล้อม
ที่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของบุคคลนั้น  หรือขัดต่อศีลธรรมอันดี  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสี่ปี  
และปรับไม่เกินสี่แสนบาท 

ถ้าการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง  เป็นกรณีที่ผู้บุพการีให้ผู้สืบสันดานทํางานหรือให้บริการ
เพราะเหตุความยากจนเหลือทนทาน  หรือเม่ือพิจารณาถึงสภาพความผิด  หรือเหตุอันควรปรานีอื่นแล้ว  
ศาลจะไม่ลงโทษผู้กระทําความผิดเลยก็ได้” 

 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยที่ปัจจุบันพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  มีบทบัญญัติบางประการท่ีไม่เหมาะสมต่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
ที่มีความรุนแรงและซับซ้อนมากย่ิงขึ้น  สมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินมาตรการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  โดยแก้ไขบทนิยามคําว่า  
“แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ”  และ  “การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ”  ให้ชัดเจนย่ิงขึ้น  ปรับปรุงบทบัญญัติ
เก่ียวกับหลักเกณฑ์การเรียกค่าสินไหมทดแทนอันเน่ืองมาจากการกระทําความผิดฐานค้ามนุษย์  และกําหนด 
ฐานความผิดซึ่งได้กระทําต่อเด็กที่มีอายุไม่เกินสิบห้าปีให้ทํางานหรือให้บริการอันอาจเป็นอันตรายอย่างร้ายแรง
และมีผลกระทบต่อร่างกายหรือจิตใจ  การเจริญเติบโต  หรือพัฒนาการของบุคคลนั้น  รวมทั้งแก้ไขเพ่ิมเติม 
บทกําหนดโทษให้เหมาะสมย่ิงขึ้น  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 
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มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนหนึ่งรอยย่ีสิบวันนับแตวันประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

มาตรา ๓ ใหยกเลิกพระราชบัญญัติมาตรการในการปองกันและปราบปรามการคาหญิง

และเด็ก  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 

“แสวงหาประโยชนโดยมิชอบ”  หมายความวา  การแสวงหาประโยชนจากการคาประเวณี   

การผลิตหรือเผยแพรวัตถุหรือส่ือลามก  การแสวงหาประโยชนทางเพศในรูปแบบอื่น  การเอาคน 

ลงเปนทาส  การนําคนมาขอทาน  การบังคับใชแรงงานหรือบริการ  การบังคับตัดอวัยวะเพื่อการคา  

หรือการอื่นใดที่คลายคลึงกันอันเปนการขูดรีดบุคคล  ไมวาบุคคลนั้นจะยินยอมหรือไมก็ตาม 

“การบังคับใชแรงงานหรือบริการ”  หมายความวา  การขมขืนใจใหทํางานหรือใหบริการ   

โดยทําใหกลัววาจะเกิดอันตรายตอชีวิต  รางกาย  เสรีภาพ  ชื่อเสียง  หรือทรัพยสินของบุคคลนั้นเอง 

หรือของผูอื่น  โดยขูเข็ญดวยประการใด ๆ  โดยใชกําลังประทุษราย  หรือโดยทําใหบุคคลนั้นอยูในภาวะ

ที่ไมสามารถขัดขืนได 

“องคกรอาชญากรรม”  หมายความวา  คณะบุคคลซ่ึงมีการจัดโครงสรางโดยสมคบกันต้ังแต

สามคนขึ้นไปไมวาจะเปนการถาวรหรือชั่วระยะเวลาหนึ่ง  และไมวาจะเปนโครงสรางที่ชัดเจน   

มีการกํ าหนดบทบาทของสมาชิกอย างแนนอนหรือมีความตอเนื่องของสมาชิกภาพหรือไม   

ทั้งนี้  โดยมีวัตถุประสงคที่จะกระทําความผิดฐานใดฐานหนึ่งหรือหลายฐานที่มีอัตราโทษจําคุกข้ันสูงต้ังแต 

ส่ีป ข้ึนไปหรือกระทําความผิดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้  เพื่อแสวงหาผลประโยชน 

ทางทรัพยสินหรือผลประโยชนอื่นใดอันมิชอบดวยกฎหมายไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 

“เด็ก”  หมายความวา  บุคคลผูมีอายุตํ่ากวาสิบแปดป 

“กองทุน”  หมายความวา  กองทุนเพื่อการปองกันและปราบปรามการคามนุษย 

“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการคามนุษย 

“กรรมการ”  หมายความวา  กรรมการปองกันและปราบปรามการคามนุษย 

“พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา  พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ  และ 

ใหหมายความรวมถึงขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงไมตํ่ากวาขาราชการพลเรือนสามัญระดับสาม   
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ซ่ึง รัฐมนตรีแตง ต้ังจากผูที่มี คุณสมบั ติตามที่ กําหนดในกฎกระทรวงเพื่อใหปฏิบั ติการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 

“รัฐมนตรี”  หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๕ ใหประธานศาลฎีกา   และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ 

ความมั่นคงของมนุษย  รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  ในสวนที่เกี่ยวของกับอํานาจหนาที่ 

ของตน   

ใหประธานศาลฎีกามีอํานาจออกขอบังคับ  และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคม 

และความมั่นคงของมนุษยมีอํานาจแตงต้ังพนักงานเจาหนาที่กับออกกฎกระทรวงและระเบียบ 

เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

ขอบังคับประธานศาลฎีกา  กฎกระทรวงและระเบียบนั้น  เมื่อไดประกาศในราชกิจจานเุบกษาแลว

ใหใชบังคับได 

หมวด  ๑ 

บททั่วไป 
 

 

มาตรา ๖ ผูใดเพื่อแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ  กระทําการอยางหนึ่งอยางใด  ดังตอไปนี้ 

(๑) เปนธุระจัดหา  ซ้ือ  ขาย  จําหนาย  พามาจากหรือสงไปยังที่ใด  หนวงเหนี่ยวกักขัง   

จัดใหอยูอาศัย  หรือรับไวซ่ึงบุคคลใด   โดยขมขู  ใชกําลังบังคับ  ลักพาตัว  ฉอฉล  หลอกลวง   

ใชอํานาจโดยมิชอบ  หรือโดยใหเงินหรือผลประโยชนอยางอื่นแกผูปกครองหรือผูดูแลบุคคลนั้น 

เพื่อใหผูปกครองหรือผูดูแลใหความยินยอมแกผูกระทําความผิดในการแสวงหาประโยชนจากบุคคล 

ที่ตนดูแล  หรือ 

(๒) เปนธุระจัดหา  ซ้ือ  ขาย  จําหนาย  พามาจากหรือสงไปยังที่ใด  หนวงเหนี่ยวกักขัง   

จัดใหอยูอาศัย  หรือรับไวซ่ึงเด็ก 

ผูนั้นกระทําความผิดฐานคามนุษย 

มาตรา ๗ ผูใดกระทําการดังตอไปนี้ตองระวางโทษเชนเดียวกับผูกระทําความผิดฐาน 

คามนุษย 
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(๑) สนับสนุนการกระทําความผิดฐานคามนุษย 

(๒) อุปการะโดยใหทรัพยสิน  จัดหาที่ประชุมหรือที่พํานักใหแกผูกระทําความผิดฐาน 

คามนุษย 

(๓) ชวยเหลือดวยประการใดเพื่อใหผูกระทําความผิดฐานคามนุษยพนจากการถูกจับกุม 

(๔) เรียก  รับ  หรือยอมจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากผูกระทําความผิดฐาน 

คามนุษยเพื่อมิใหผูกระทําความผิดฐานคามนุษยถูกลงโทษ 

(๕) ชักชวน   ชี้แนะ   หรือติดตอบุคคลให เข าเปนสมาชิกขององคกรอาชญากรรม 

เพื่อประโยชนในการกระทําความผิดฐานคามนุษย 

มาตรา ๘ ผูใดตระเตรียมเพื่อกระทําความผิดตามมาตรา  ๖  ตองระวางโทษหนึ่งในสาม

ของโทษที่กําหนดไวสําหรับความผิดนั้น 

มาตรา ๙ ผูใดสมคบโดยการตกลงกันต้ังแตสองคนขึ้นไปเพื่อกระทําความผิดตามมาตรา  ๖  

ตองระวางโทษไมเกินกึ่งหนึ่งของโทษที่กฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิดนั้น 

ถาผูที่สมคบกันกระทําความผิดคนหนึ่งคนใดไดลงมือกระทําความผิดตามที่ไดสมคบกัน   

ผูรวมสมคบดวยกันทุกคนตองระวางโทษตามที่ไดบัญญัติไวสําหรับความผิดนั้นอีกกระทงหนึ่งดวย 

ในกรณีที่ความผิดไดกระทําถึงข้ันลงมือกระทําความผิด  แตเนื่องจากการเขาขัดขวางของ 

ผูสมคบทําใหการกระทํานั้นกระทําไปไมตลอด  หรือกระทําไปตลอดแลวแตการกระทํานั้นไมบรรลุผล  

ผูสมคบที่กระทําการขัดขวางนั้นตองรับโทษตามที่กําหนดไวในวรรคหนึ่ง 

ถาผูกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งกลับใจใหความจริงแหงการสมคบตอพนักงานเจาหนาที่

กอนที่จะมีการกระทําความผิดตามที่ไดมีการสมคบกัน  ศาลจะไมลงโทษหรือลงโทษผูนั้นนอยกวา 

ที่กฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได 

มาตรา ๑๐ ถาการกระทําความผิดตามมาตรา  ๖  ไดกระทําโดยรวมกันต้ังแตสามคนขึ้นไป

หรือโดยสมาชิกขององคกรอาชญากรรม  ตองระวางโทษหนักกวาโทษที่กฎหมายบัญญัติไวก่ึงหนึ่ง 

ในกรณีที่สมาชิกขององคกรอาชญากรรมไดกระทําความผิดตามมาตรา  ๖  สมาชิกของ 

องคกรอาชญากรรมทุกคนที่เปนสมาชิกอยูในขณะที่กระทําความผิด  และรูเห็นหรือยินยอมกับการ

กระทําความผิดดังกลาว  ตองระวางโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้นแมจะมิไดเปนผูกระทํา

ความผิดนั้นเอง 
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ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งไดกระทําเพื่อใหผูเสียหายที่ถูกพาเขามาหรือสงออกไป

นอกราชอาณาจักรตกอยูในอํานาจของผูอื่นโดยมิชอบดวยกฎหมาย  ตองระวางโทษเปนสองเทาของ

โทษที่กําหนดไวสําหรับความผิดนั้น 

มาตรา ๑๑ ผูใดกระทําความผิดตามมาตรา  ๖  นอกราชอาณาจักร  ผูนั้นจะตองรับโทษ 

ในราชอาณาจักรตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้  โดยใหนํามาตรา  ๑๐  แหงประมวลกฎหมายอาญา 

มาใชบังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๒ ผูใดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  โดยแสดงตนเปนเจาพนักงานและ

กระทําการเปนเจาพนักงาน  โดยตนเองมิไดเปนเจาพนักงานที่มีอํานาจหนาที่กระทําการนั้น  ตองระวางโทษ

เปนสองเทาของโทษที่กําหนดไวสําหรับความผิดนั้น 

มาตรา ๑๓ ผูใดเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร   สมาชิกวุฒิสภา   สมาชิกสภาทองถิ่น   

ผูบริหารทองถิ่น  ขาราชการ  พนักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น  พนักงานองคการหรือหนวยงานของรัฐ  

กรรมการหรือผูบริหารหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ  เจาพนักงาน   หรือกรรมการองคกรตาง  ๆ   

ตามรัฐธรรมนูญ  กระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  ตองระวางโทษเปนสองเทาของโทษที่กําหนดไว

สําหรับความผิดนั้น 

กรรมการ  กรรมการ  ปกค.  อนุกรรมการ  สมาชิกของคณะทํางาน  และพนักงานเจาหนาที่ 

ตามพระราชบัญญัตินี้  ผูใดกระทําความผิดใดตามพระราชบัญญัตินี้เสียเอง  ตองระวางโทษเปนสามเทา

ของโทษที่กําหนดไวสําหรับความผิดนั้น 

มาตรา ๑๔ ใหความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เปนความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติ

ปองกนัและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

หมวด  ๒ 

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการคามนุษย 
 

 

มาตรา ๑๕ ใหมีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการคามนุษย   เ รียกโดยยอวา

“คณะกรรมการ  ปคม.”  ประกอบดวย  นายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ  รองนายกรัฐมนตรี 

ซ่ึงเปนประธานคณะกรรมการ  ปกค.  เปนรองประธานกรรมการ  รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม  
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รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ   รัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา  

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย   รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย   

รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม  รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน  และผูทรงคุณวุฒิจํานวนสี่คน 

ซ่ึงนายกรัฐมนตรีแตงต้ังจากผูเชี่ยวชาญและมีประสบการณโดดเดนเปนที่ประจักษดานการปองกัน   

การปราบปราม  การบําบัดฟนฟู  และการประสานงานระหวางประเทศเกี่ยวกับการคามนุษยไมนอยกวา

เจ็ดปดานละหนึ่งคนโดยตองเปนภาคเอกชนไมนอยกวากึ่งหนึ่งเปนกรรมการ  และมีปลัดกระทรวง 

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเปนเลขานุการ  อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการและ

ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก  เยาวชน  ผูดอยโอกาส  คนพิการ  และผูสูงอายุ  

เปนผูชวยเลขานุการ 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งตองเปนสตรีไมนอยกวากึ่งหนึ่ง 

มาตรา ๑๖ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีในการกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการปองกันและ

ปราบปรามการคามนุษย 

(๒) เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีเพื่อใหมีการปรับปรุงกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  หรือ

โครงสรางของสวนราชการที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามการคามนุษย  เพื่อใหการปฏิบัติ

ตามพระราชบัญญัตินี้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

(๓) กําหนดยุทธศาสตรและมาตรการในการปองกันและปราบปรามการคามนุษย   

(๔) กําหนดแนวทางและกํากับดูแลการดําเนินการตามพันธกรณีระหวางประเทศตลอดจน

การใหความรวมมือและประสานงานกับตางประเทศเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการคามนุษย 

(๕) ส่ังการและกํากับดูแลใหมีการศึกษาวิจัยและจัดทําขอมูลแบบบูรณาการ  เพื่อประโยชน 

ในการปองกันและปราบปรามการคามนุษย 

(๖) วางระเบียบเกี่ยวกับการจดทะเบียนองคกรเอกชนที่มีวัตถุประสงคดานการปองกันและ

ปราบปรามการคามนุษย  ตลอดจนหลักเกณฑในการชวยเหลือการดําเนินกิจกรรมขององคกรดังกลาว 

(๗) วางระเบียบโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการรับเงิน  การจายเงิน   

การเก็บรักษาเงิน  การจัดหาผลประโยชน  และการจัดการกองทุน 
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(๘) วางระเบียบเกี่ยวกับการรายงานสถานะการเงินและการจัดการกองทุนเพื่อปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัตินี้ 

(๙) ส่ังการและกํากับดูแลการดําเนินงานของคณะกรรมการ  ปกค. 

(๑๐) ดําเนินการตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

มาตรา ๑๗ กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงต้ังอีกไดแตตองไมเกิน 

สองวาระติดตอกัน 

มาตรา ๑๘ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ  กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงเมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) นายกรัฐมนตรีใหออก  เพราะบกพรองหรือไมสุจริตตอหนาที่หรือมีความประพฤติ 

เส่ือมเสีย 

(๔) เปนบุคคลลมละลาย 

(๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 

(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทํา 

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๗) ขาดการประชุมสามครั้งติดตอกันโดยไมมีเหตุอันสมควร 

มาตรา ๑๙ ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ  ใหนายกรัฐมนตรี

แตงต้ังบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติเชนเดียวกันเปนกรรมการแทน  เวนแตวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิเหลือไมถึงเกาสิบวันจะไมแตงต้ังก็ได  และใหผูที่ไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงแทน 

อยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน 

มาตรา ๒๐ ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิดํารงตําแหนงครบวาระแลวแตยังมิไดมีการแตงต้ัง

กรรมการผูทรงคุณวุฒิข้ึนใหม  ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่พนจากตําแหนงตามวาระปฏิบัติหนาที่ 

ไปพลางกอนจนกวาจะมีการแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิข้ึนใหม 

มาตรา ๒๑ การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ

จํานวนกรรมการทั้งหมด  จึงจะเปนองคประชุม 
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ในกรณีที่ประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  ใหรองประธานกรรมการ

เปนประธานในที่ประชุม  หากรองประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได   

ใหกรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

การลงมติของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก  กรรมการคนหนึ่งใหมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน  

ถาคะแนนเสียงเทากัน  ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

คณะกรรมการตองมีการประชุมอยางนอยปละสามครั้ง  

มาตรา ๒๒ ใหมีคณะกรรมการประสานและกํากับการดําเนินงานปองกันและปราบปราม

การคามนุษย  เรียกโดยยอวา  “คณะกรรมการ  ปกค.”  ประกอบดวย  รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรี

มอบหมายเปนประธานกรรมการ  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

เปนรองประธานกรรมการ  ปลัดกระทรวงการตางประเทศ  ปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา  

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ปลัดกระทรวงยุติธรรม  

ปลัดกระทรวงแรงงาน   ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   ปลัดกระทรวงสาธารณสุข   อัยการสูงสุด   

ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  อธิบดีกรมการปกครอง  อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ  เลขาธิการ

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  

เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ   ปลัดกรุงเทพมหานคร  และผูทรงคุณวุฒิจํานวนแปดคน   

ซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังจากผูเชี่ยวชาญและมีประสบการณดานการปองกัน  การปราบปราม  การบําบัดฟนฟู  

และการประสานงานระหวางประเทศเกี่ยวกับการคามนุษยไมนอยกวาเจ็ดปดานละสองคน  โดยตองเปน

ภาคเอกชนไมนอยกวากึ่งหนึ่ง  เปนกรรมการ  และมีรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย  เปนกรรมการและเลขานุการ   

ใหคณะกรรมการ  ปกค.  มีอํานาจแตงต้ังผูชวยเลขานุการ  โดยอาจแตงต้ังจากขาราชการหรือ

ภาคเอกชนก็ได 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งตองเปนสตรีไมนอยกวากึ่งหนึ่ง 

มาตรา ๒๓ ใหคณะกรรมการ  ปกค.  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) จัดทําและกํากับการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการและแผนประสานงานของหนวยงาน 

ที่เกี่ยวของ  ทั้งในระดับสวนกลาง  สวนภูมิภาค  สวนทองถิ่น  ชุมชน  และประชาสังคมใหสอดคลองกับ

นโยบาย  ยุทธศาสตร  และมาตรการในการปองกันและปราบปรามการคามนุษย  
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(๒) จัดทําและกํากับการดําเนินการตามแผนงานและแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานปองกันและปราบปรามการคามนุษย  

(๓) จัดใหมีและกํากับการดําเนินการตามโครงการรณรงคและการใหการศึกษากับประชาชนทั่วไป  

เพื่อประโยชนในการปองกันและปราบปรามการคามนุษย 

(๔) จัดใหมีการรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบาย  ยุทธศาสตร  

มาตรการ  และการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้เสนอตอคณะกรรมการ 

(๕) ติดตามและจัดทํารายงานเกี่ยวกับการดําเนินการตามพันธกรณีระหวางประเทศ   

การใหความรวมมือและประสานงานกับตางประเทศเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการคามนุษย

เสนอตอคณะกรรมการ 

(๖) กําหนดหลักเกณฑและอนุมัติการใชเงินและทรัพยสินของกองทุนตามมาตรา  ๔๔  (๔) 

(๗) จัดทําและกํากับแผนปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  เพื่อใหการบังคับใชกฎหมาย 

เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  และสอดคลองกับกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  

กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติและกฎหมายอื่นที่ เกี่ยวของ  และ

พันธกรณีระหวางประเทศ 

(๘) ดําเนินการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

มาตรา ๒๔ ใหนําบทบัญญัติมาตรา  ๑๗  มาตรา  ๑๘  มาตรา  ๑๙  มาตรา  ๒๐  และมาตรา  ๒๑  

มาใชบังคับกับการดํารงตําแหนง  การพนจากตําแหนงของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ  และการประชุมของ

คณะกรรมการ  ปกค.  โดยอนุโลม 

คณะกรรมการ  ปกค.  ตองมีการประชุมอยางนอยปละหกคร้ัง  

มาตรา ๒๕ คณะกรรมการและคณะกรรมการ  ปกค.  จะแตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือ

คณะทํางานเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเร่ืองหนึ่งเร่ืองใดหรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามที่

คณะกรรมการและคณะกรรมการ  ปกค.  มอบหมายก็ได 

ใหนํามาตรา  ๒๑  วรรคหนึ่ง  วรรคสองและวรรคสาม  มาใชบังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการ

หรือคณะทํางานโดยอนุโลม 
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มาตรา ๒๖ ใหสํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย   

ทําหนาที่เปนสํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการและคณะกรรมการ  ปกค.  โดยใหมีอํานาจหนาที่

ดังตอไปนี้ 

(๑) ปฏิบัติงานธุรการทั่วไปของคณะกรรมการและคณะกรรมการ  ปกค. 

(๒) เปนศูนยกลางในการประสานงานและรวมมือกับสวนราชการ  หนวยงานของรัฐ  และ

เอกชนที่เกี่ยวของทั้งภายในและตางประเทศ  ในการดําเนินงานตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๓) จัดระบบงานดานการปองกันและปราบปรามการคามนุษย  รวมทั้งชวยเหลือเยียวยาและ

คุมครองสวัสดิภาพผูเสียหายใหมีประสิทธิภาพ 

(๔) จัดใหมีการรวบรวม  ศึกษา  วิเคราะหขอมูลเพื่อประโยชนในการปองกันและปราบปราม

การคามนุษย  รวมทั้งจัดใหมีการศึกษาวิจัยเพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๕) จัดใหมีขอมูลสารสนเทศและการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลดานการปองกันและ

ปราบปรามการคามนุษย 

(๖) ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการและคณะกรรมการ  ปกค.  หรือตามที่คณะกรรมการ

และคณะกรรมการ  ปกค.  มอบหมาย 

ใหสํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจัดงบประมาณและ

บุคลากรใหเพียงพอและเหมาะสมกับการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง 

หมวด  ๓ 

อํานาจหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ 
 

 

มาตรา ๒๗ เพื่อประโยชนในการปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดฐานคามนุษย  

ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) มีหนังสือเรียกใหบุคคลใดมาใหถอยคําหรือสงเอกสารหรือพยานหลักฐาน   

(๒) ตรวจตัวบุคคลที่มีเหตุอันควรเชื่อไดวาเปนผูเสียหายจากการกระทําความผิดฐานคามนุษย

เมื่อผูนั้นยินยอม  แตถาผูนั้นเปนหญิงจะตองใหหญิงอื่นเปนผูตรวจ 
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(๓) ตรวจคนยานพาหนะใด ๆ  ที่มีเหตุอันควรสงสัยตามสมควรวามีพยานหลักฐานหรือ

บุคคลที่ตกเปนผูเสียหายจากการกระทําความผิดฐานคามนุษยอยูในยานพาหนะนั้น 

(๔) เขาไปในเคหสถานหรือสถานที่ใด ๆ  เพื่อตรวจคน  ยึด  หรืออายัด  เมื่อมีเหตุอันควร 

เชื่อไดวามีพยานหลักฐานในการคามนุษย  หรือเพื่อพบและชวยบุคคลที่ตกเปนผู เสียหายจากการ 

กระทําความผิดฐานคามนุษย  และหากเนิ่นชากวาจะเอาหมายคนมาได  พยานหลักฐานนั้นอาจถูก

โยกยาย  ซอนเรน  หรือทําลายไปเสียกอน  หรือบุคคลนั้นอาจถูกประทุษราย  โยกยาย  หรือซอนเรน  

ในการใชอํานาจตาม  (๔)  พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงความบริสุทธิ์กอนการเขาคนและ

รายงานเหตุผลที่ทําใหสามารถเขาคนได  รวมทั้งผลการตรวจคนเปนหนังสือตอผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไป  

ตลอดจนจัดทําสําเนารายงานดังกลาวใหไวแกผูครอบครองเคหสถานหรือสถานที่คน  ถาไมมี 

ผูครอบครองอยู  ณ  ที่นั้น  ใหพนักงานเจาหนาที่สงมอบสําเนารายงานนั้นใหแกผูครอบครองดังกลาว

ในทันทีที่กระทําได  และหากเปนการเขาคนในเวลาระหวางพระอาทิตยตกและขึ้น  พนักงานเจาหนาที่ 

ผูเปนหัวหนาในการเขาคนตองดํารงตําแหนงนายอําเภอหรือรองผูกํากับการตํารวจข้ึนไป  หรือ 

เปนขาราชการพลเรือนต้ังแตระดับเจ็ดข้ึนไป  ทั้งนี้  ใหพนักงานเจาหนาที่ผูเปนหัวหนาในการเขาคน 

สงสําเนารายงานเหตุผลและผลการตรวจคน  บัญชีพยานหลักฐานหรือบุคคลที่ตกเปนผูเสียหายจากการ

กระทําความผิดฐานคามนุษยและบัญชีทรัพยที่ไดยึดหรืออายัดไวตอศาลจังหวัดที่มีเขตอํานาจเหนือ

ทองที่ที่ทําการคนหรือศาลอาญา  ภายในสี่สิบแปดชั่วโมงหลังจากสิ้นสุดการตรวจคนเพื่อเปนหลักฐาน 

ในการดําเนินการตาม  (๒)  และ  (๓)  พนักงานเจาหนาที่อาจสั่งใหผูใตบังคับบัญชาทําแทนได 

ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้  พนักงานเจาหนาที่จะขอความชวยเหลือจากบุคคลใกลเคียง

เพื่อดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ก็ได  แตจะบังคับใหผูใดชวยโดยอาจเกิดอันตรายแกผูนั้นไมได 

มาตรา ๒๘ ในการปฏิบั ติหนาที่ตามพระราชบัญญั ตินี้   พนักงานเจ าหน าที่ ตองแสดง 

บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ตอบุคคลที่เกี่ยวของ 

บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่ รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษา 
มาตรา ๒๙ ในกรณีที่มีเหตุจําเปนเพื่อประโยชนในการแสวงหาขอเท็จจริงเกี่ยวกับการคามนุษย

และเพื่อคุมครองปองกันภัยแกบุคคลที่มีเหตุอันควรเชื่อไดวาเปนผูเสียหายจากการกระทําความผิดฐาน
คามนุษย  พนักงานเจาหนาที่อาจจัดใหบุคคลดังกลาวอยูในความคุมครองเปนการชั่วคราวไดแตตอง 
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ไมเกินย่ีสิบส่ีชั่วโมง  ทั้งนี้  ใหรายงานใหผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ  
อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการหรือผูวาราชการจังหวัด  แลวแตกรณี  ทราบโดยไมชักชา 

ในกรณีที่มีความจําเปนตองใหการคุมครองบุคคลซ่ึงอาจจะเปนผูเสียหายเกินกวากําหนดเวลา
ในวรรคหนึ่ง  ใหพนักงานเจาหนาที่ย่ืนคํารองตอศาลเพื่อมีคําส่ังอนุญาต  ทั้งนี้  ศาลจะอนุญาตได 
ไมเกินเจ็ดวัน  โดยจะกําหนดเง่ือนไขใด ๆ  ไวดวยก็ได 

การจัดใหบุคคลซ่ึงอาจจะเปนผูเสียหายอยูในความคุมครองเปนการชั่วคราวตามมาตรานี้   
ตองจัดใหบุคคลดังกลาวอยูในสถานที่อันสมควรซึ่งมิใชหองขังหรือสถานคุมขัง  ทั้งนี้  ตามระเบียบ 
ที่รัฐมนตรีกําหนด  

การปฏิบัติหนาที่ตามมาตรานี้ใหคํานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนโดยเครงครัด 
มาตรา ๓๐ ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อไดวาเอกสารหรือขอมูลขาวสารอื่นใดซึ่งสงทาง

ไปรษณีย  โทรเลข   โทรศัพท   โทรสาร   คอมพิวเตอร   เคร่ืองมือหรืออุปกรณในการสื่อสาร   
ส่ืออิเล็กทรอนิกสหรือส่ือสารสนเทศอื่นใด  ถูกใชหรืออาจถูกใชเพื่อประโยชนในการกระทําความผิด
ฐานคามนุษย  พนักงานเจาหนาที่ซ่ึงไดรับอนุมัติเปนหนังสือจากผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  อธิบดี 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ  หรือผูวาราชการจังหวัด  แลวแตกรณี  จะย่ืนคําขอฝายเดียวตอศาลอาญาหรือ 
ศาลจังหวัดที่มีเขตอํานาจเพื่อมีคําส่ังอนุญาตใหพนักงานเจาหนาที่ไดมาซ่ึงเอกสาร  หรือขอมูลขาวสาร
ดังกลาวก็ได  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในขอบังคับประธานศาลฎีกา 

การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง  ใหศาลพิจารณาถึงผลกระทบตอสิทธิสวนบุคคลหรือสิทธิอื่นใด
ประกอบกับเหตุผลและความจําเปน  ดังตอไปนี้ 

(๑) มีเหตุอันควรเชื่อวามีการกระทําความผิดหรือจะมีการกระทําความผิดฐานคามนุษย 
(๒) มีเหตุอันควรเชื่อวาจะไดขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการกระทําความผิดฐานคามนุษยจาก 

การเขาถึงขอมูลขาวสารดังกลาว 
(๓) ไมอาจใชวิธีการอื่นใดที่เหมาะสมหรือมีประสิทธภิาพมากกวาได 
การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง  ใหศาลส่ังอนุญาตไดคราวละไมเกินเกาสิบวันโดยจะกําหนด

เง่ือนไขใด ๆ  ก็ได  และใหผูเกี่ยวของกับเอกสารหรือขอมูลขาวสารตามคําส่ังดังกลาวใหความรวมมือ
เพื่อใหเปนไปตามความในมาตรานี้  ภายหลังที่มีคําส่ังอนุญาต  หากปรากฏขอเท็จจริงวาเหตุผล 
ความจําเปนไมเปนไปตามที่ระบุหรือพฤติการณเปลี่ยนแปลงไป   ใหศาลมีอํานาจเปลี่ยนแปลง 
คําส่ังอนุญาตไดตามที่เห็นสมควร 
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ในการดําเนินการตามคําส่ังของศาล  ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจรองขอใหบุคคลใดชวยเหลือ
ในการปฏิบัติหนาที่ได  เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดดําเนินการตามที่ไดรับอนุญาตแลว  ใหพนักงาน
เจาหนาที่บันทึกรายละเอียดผลการดําเนินการนั้น  และใหสงบันทึกนั้นไปยังศาลที่มีคําส่ังโดยเร็ว 

บรรดาเอกสารหรือขอมูลขาวสารที่ไดมาตามวรรคหนึ่ง  ใหเก็บรักษาและใชประโยชน 
ในการสืบสวนและใช เปนพยานหลักฐานในการดํ า เนินคดีความผิดฐานคามนุษย เท านั้ น   
ทั้งนี้  ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๓๑ กอนฟองคดีตอศาล  ในกรณีที่มีเหตุจําเปนเพื่อประโยชนในการปองกันและ
ปราบปรามการคามนุษย  พนักงานอัยการโดยตนเองหรือโดยไดรับคํารองขอจากพนักงานสอบสวน 
จะนําผูเสียหายหรือพยานบุคคลมาย่ืนคํารองตอศาล  โดยระบุการกระทําทั้งหลายที่อางวาไดมีการกระทํา
ความผิดและเหตุแหงความจําเปนที่จะตองมีการสืบพยานไวโดยพลันก็ได 

ในกรณีที่ผูเสียหายหรือพยานบุคคลจะใหการตอศาลเอง  เมื่อผูเสียหายหรือพยานบุคคล 
แจงแกพนักงานอัยการแลว  ใหพนักงานอัยการย่ืนคํารองตอศาลโดยไมชักชา 

ใหศาลสืบพยานทันทีที่ไดรับคํารองตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  ในการนี้  หากผูมีสวนไดเสีย
ในคดีคนใดย่ืนคํารองตอศาลแถลงเหตุผลและความจําเปนขอถามคานหรือต้ังทนายความถามคาน   
เมื่อเห็นสมควรก็ใหศาลมีคําส่ังอนุญาตได  และใหนําความในมาตรา  ๒๓๗  ทวิ  วรรคสาม  และวรรคสี่  
แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใชบังคับโดยอนุโลม 

ถาตอมามีการฟองผูตองหาเปนจําเลยในการกระทําความผิดตามที่กําหนดไวในหมวด  ๑   
ก็ใหรับฟงพยานดังกลาวในการพิจารณาพิพากษาคดีนั้นได 

มาตรา ๓๒ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ใหพนักงานเจาหนาที่เปนเจาพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา 

หมวด  ๔ 
การชวยเหลือและคุมครองสวัสดิภาพผูเสียหายจากการคามนุษย 

 

 

มาตรา ๓๓ ใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยพิจารณาใหความชวยเหลือ
แกบุคคลซ่ึงเปนผูเสียหายจากการกระทําความผิดฐานคามนุษยอยางเหมาะสมในเรื่องอาหาร  ที่พัก   
การรักษาพยาบาล  การบําบัดฟนฟูทางรางกายและจิตใจ  การใหการศึกษา  การฝกอบรม  การใหความชวยเหลือ
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ทางกฎหมาย  การสงกลับไปยังประเทศเดิมหรือภูมิลําเนาของผูนั้น  การดําเนินคดีเพื่อเรียกรอง 
คาสินไหมทดแทนใหผูเสียหายตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด  โดยใหคํานึงถึงศักด์ิศรีความเปนมนุษย
และความแตกตางทางเพศ  อายุ  สัญชาติ  เชื้อชาติ  ประเพณีวัฒนธรรมของผูเสียหาย  การแจงสิทธิของ
ผูเสียหายที่พึงไดรับการคุมครองในแตละข้ันตอนทั้งกอน  ระหวาง  และหลังการชวยเหลือ  ตลอดจน
ขอบเขตระยะเวลาในการดําเนินการชวยเหลือในแตละข้ันตอน  และตองรับฟงความคิดเห็นของ
ผูเสียหายกอนดวย 

การใหความชวยเหลือตามวรรคหนึ่ง  อาจจัดใหบุคคลซ่ึงเปนผูเสียหายไดรับการดูแลใน 
สถานแรกรบัตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการคาประเวณี  สถานแรกรับตามกฎหมาย
วาดวยการคุมครองเด็ก  หรือสถานสงเคราะหอื่นของรัฐหรือเอกชนก็ได 

มาตรา ๓๔ เพื่อประโยชนในการชวยเหลือผูเสียหาย  ใหพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ
แจงใหผูเสียหายทราบในโอกาสแรกถึงสิทธิที่จะเรียกคาสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจากการกระทํา
ความผิดฐานคามนุษย  และสิทธิที่จะไดรับความชวยเหลือทางกฎหมาย 

มาตรา ๓๕ ในกรณีที่ผู เ สียหายมี สิทธิและประสงคที่ จะ เ รียกค า สินไหมทดแทน 
อันเนื่องมาจากการกระทําความผิดฐานคามนุษย   ใหพนักงานอัยการเรียกคาสินไหมทดแทน 
แทนผู เสียหายตามที่ไดรับแจงจากปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยหรือ 
ผูที่ไดรับมอบหมาย 

การเรียกคาสินไหมทดแทนตามวรรคหนึ่ง   พนักงานอัยการจะขอรวมไปกับคดีอาญา   
หรือจะย่ืนคํารองในระยะใดระหวางที่คดีอาญากําลังพิจารณาอยูในศาลชั้นตนก็ได   

คําพิพากษาในสวนที่เรียกคาสินไหมทดแทน  ใหรวมเปนสวนหนึ่งแหงคําพิพากษาในคดีอาญา  
และในกรณีที่ศาลส่ังใหใชคาสินไหมทดแทน  ใหถือวาผูเสียหายเปนเจาหนี้ตามคําพิพากษา  และ 
ใหอธิบดีกรมบังคับคดีมีหนาที่ดําเนินการบังคับคดีตามคําพิพากษาในกรณีนี้ดวย 

ในการดําเนนิกระบวนพิจารณาเพื่อเรียกคาสินไหมทดแทนตามวรรคหนึ่ง  และการบังคับคดี
ตามวรรคสามมิใหเรียกคาธรรมเนียม  และใหนําความในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาบังคับใชโดยอนุโลมเทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติในพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๓๖ ใหพนักงานเจาหนาที่ จัดใหมีการคุมครองความปลอดภัยใหแกผู เ สียหาย 
ระหวางที่อยูในความดูแลไมวาบุคคลนั้นจะพํานักอยู  ณ  ที่ใด  ไมวากอน  ขณะ  หรือหลังการดําเนินคดี  
ทั้งนี้  ใหคํานึงถึงความปลอดภัยของบุคคลในครอบครัวของผูเสียหายดวย 
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ในกรณีที่ผูเสียหายจะใหการหรือเบิกความเปนพยานในความผิดฐานคามนุษยตามพระราชบัญญัตินี้  
ใหผูเสียหายซ่ึงเปนพยานไดรับความคุมครองตามกฎหมายวาดวยการคุมครองพยานในคดีอาญา 

ถาผูเสียหายตองเดินทางกลับประเทศที่เปนถิ่นที่อยูหรือภูมิลําเนา  หรือถาบุคคลในครอบครัว
ของผูเสียหายอาศัยอยูในประเทศอื่น  ใหพนักงานเจาหนาที่ประสานงานกับหนวยงานในประเทศนั้น ๆ  
ไมวาจะเปนหนวยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน  และไมวาจะกระทําผานสถานทูตหรือสถานกงสุลของ
ประเทศนั้น ๆ   หรือไมก็ตาม  เพื่อใหมีการคุมครองความปลอดภัยใหแกผู เ สียหายและบุคคล 
ในครอบครัวอยางตอเนื่องในประเทศนั้น 

มาตรา ๓๗ เพื่อประโยชนในการดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้   
การรักษาพยาบาล  การบําบดัฟนฟู  การเรียกรองสิทธิของผูเสียหาย  พนักงานเจาหนาที่อาจดําเนินการ
ใหมีการผอนผันใหผูเสียหายนั้นอยูในราชอาณาจักรไดเปนการชั่วคราว  และไดรับอนุญาตใหทํางาน
เปนการชั่วคราวตามกฎหมายได  ทั้งนี้  โดยใหคํานึงถึงเหตุผลทางดานมนุษยธรรมเปนหลัก 

มาตรา ๓๘ ภายใตบังคับมาตรา  ๓๗  ใหพนักงานเจาหนาที่สงตัวผูเสียหายซ่ึงเปนคนตางดาว
กลับประเทศที่เปนถิ่นที่อยูหรือภูมิลําเนาโดยไมชักชา  เวนแตบุคคลนั้นเปนผูไดรับอนุญาตใหมีถ่ินที่อยู
ในราชอาณาจักรตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง  หรือเปนผูไดรับการผอนผันใหอยูในราชอาณาจักร 
เปนกรณีพิเศษจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  โดยมีหลักฐานเอกสารตามกฎหมายวาดวย 
การทะเบียนราษฎรหรือกฎหมายวาดวยการทะเบียนคนตางดาว 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ใหคํานึงถึงความปลอดภัยและสวัสดิภาพของบุคคลนั้น 
มาตรา ๓๙ ในกรณีที่บุคคลผูมีสัญชาติไทยตกเปนผูเสียหายจากการกระทําความผิดฐาน 

คามนุษยในตางประเทศ  หากผูนั้นประสงคจะกลับเขามาในราชอาณาจักรหรือถ่ินที่อยู  ใหพนักงาน
เจาหนาที่ดําเนินการตรวจสอบวาบุคคลนั้นเปนผูมีสัญชาติไทยจริงหรือไม  หากบุคคลนั้นเปนผูมี
สัญชาติไทยใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการตามที่ จําเปนเพื่อใหบุคคลนั้นเดินทางกลับเขามา 
ในราชอาณาจักรหรือถ่ินที่อยูโดยไมชักชา  และใหคํานึงถึงความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผูนั้น   

ในกรณีที่ผูเสียหายในตางประเทศเปนคนตางดาวที่ไดรับอนุญาตใหมีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักร
ตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง  หรือเปนผูไดรับการผอนผันใหอยูในราชอาณาจักรเปนกรณีพิเศษ 
จากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยและกอนออกนอกราชอาณาจักร  สถานะของการไดรับอนุญาต
ใหมีถ่ินที่อยู เปนการชั่วคราวยังไมส้ินสุด  เมื่อไดตรวจพิสูจนขอเท็จจริงเกี่ยวกับความถูกตองของ
ผูเสียหายที่ถือเอกสารแลว  หากผูนั้นประสงคจะกลับเขามาในราชอาณาจักร  ใหพนักงานเจาหนาที่
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ดําเนินการตามที่ จําเปนเพื่อใหผู เ สียหายนั้นเดินทางกลับเขามาในราชอาณาจักรโดยไมชักชา   
ทั้งนี้  ใหคํานึงถึงความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผูนั้น  และใหไดรับการพิจารณาใหอยูในราชอาณาจักร
ตอไปไดตามสถานะและระยะเวลาที่เปนอยูเดิมกอนออกไปนอกราชอาณาจักร 

ในกรณีที่ผูเสียหายในตางประเทศเปนคนตางดาวและไมมีเอกสารประจําตัว  แตมีเหตุอันควร
เชื่อไดวาเปนผูที่มีหรือเคยมีภูมิ ลําเนาหรือถ่ินที่อยูในราชอาณาจักรโดยถูกตองตามกฎหมาย   
เมื่อไดตรวจพิสูจนสถานะของการมีภูมิลําเนาหรือถ่ินที่อยูในราชอาณาจักรของผูนั้นแลว  หากผูนั้น
ประสงคจะกลับเขามาในราชอาณาจักร  ใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการตามที่จําเปนเพื่อใหผูเสียหายนั้น
เดินทางกลับเขามาในราชอาณาจักรโดยไมชักชา  ทั้งนี้  ใหคํานึงถึงความปลอดภัยและสวัสดิภาพของ 
ผูนั้นและใหไดรับการพิจารณาใหอยูในราชอาณาจักรตอไปไดตามสถานะและระยะเวลาที่เปนอยูเดิม
กอนออกไปนอกราชอาณาจักร 

มาตรา ๔๐ ใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจัดทํารายงานประจําป
เกี่ยวกับสถานการณ  จํานวนคดี  การดําเนินการของหนวยงานตาง ๆ  ที่เกี่ยวของ  และแนวทาง 
การดําเนินงานในอนาคตเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการคามนุษยเสนอตอคณะรัฐมนตรี 

มาตรา ๔๑ เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม   
หามมิใหพนักงานสอบสวนดําเนินคดีกับผูเสียหายในความผิดฐานเขามา  ออกไปหรืออยูในราชอาณาจักร 
โดยไมไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง  ความผิดฐานแจงความเท็จตอเจาพนักงาน   
ฐานปลอมหรือใชซ่ึงหนังสือเดินทางปลอม  ตามประมวลกฎหมายอาญา  ความผิดตามกฎหมายวาดวย
การปองกันและปราบปรามการคาประเวณีเฉพาะที่เกี่ยวกับการติดตอ  ชักชวน  แนะนําตัว  ติดตามหรือ
รบเราบุคคลเพื่อคาประเวณีและการเขาไปมั่วสุมในสถานการคาประเวณีเพื่อคาประเวณี  หรือความผิด
ฐานเปนคนตางดาวทํางานโดยไมไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการทํางานของคนตางดาว  

หมวด  ๕ 

กองทุนเพื่อการปองกันและปราบปรามการคามนุษย 
 

 

มาตรา ๔๒ ใหจัดต้ังกองทุนในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  

เรียกวา  “กองทุนเพื่อการปองกันและปราบปรามการคามนุษย”  เพื่อเปนทุนใชจายสําหรับการปองกัน

และปราบปรามการคามนุษย  และเปนคาใชจายในการบริหารกองทุน  ประกอบดวย 
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(๑) เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให 

(๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรใหจากงบประมาณรายจายประจําป 

(๓) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคหรืออุทิศให 

(๔) เงินที่ไดรับจากตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ  

(๕) ดอกผลและผลประโยชนที่เกิดจากกองทุน 

(๖) เงินที่ไดจากการขายทรัพยสินของกองทุนหรือที่ไดจากการจัดหารายได 

(๗) เงินหรือทรัพยสินที่ตกเปนของกองทุนหรือที่กองทุนไดรับตามกฎหมายอื่น 

มาตรา ๔๓ เงินและดอกผลที่กองทุนไดรับตามมาตรา  ๔๒  ไมตองนําสงกระทรวงการคลัง

เปนรายไดแผนดิน 

มาตรา ๔๔ เงินและทรัพยสินของกองทุนใหใชจายเพื่อกิจการ  ดังตอไปนี้ 

(๑) การชวยเหลือผูเสียหายตามมาตรา  ๓๓ 

(๒) การคุมครองความปลอดภัยใหแกผูเสียหายตามมาตรา  ๓๖ 

(๓) การชวยเหลือผูเสียหายในตางประเทศใหเดินทางกลับเขามาในราชอาณาจักรหรือถ่ินที่อยู

ตามมาตรา  ๓๙ 

(๔) การปองกันและปราบปรามการคามนุษย  ตามระเบียบที่คณะกรรมการ  ปกค.  กําหนด 

(๕) การบริหารกองทุน 

มาตรา ๔๕ ใหมีคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะหนึ่ง  ประกอบดวย  ปลัดกระทรวง 

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเปนประธานกรรมการ  ปลัดกระทรวงการตางประเทศ    

ปลัดกระทรวงยุ ติธรรม   ผูแทนสํานักงบประมาณ   ผูแทนกรมบัญชีกลาง   และผูทรงคุณวุฒิ 

ซ่ึงคณะกรรมการแตงต้ังจํานวนสามคน  ในจํานวนนี้ตองเปนผูแทนจากภาคเอกชนจํานวนสองคน 

ซ่ึงเกี่ยวของกับงานดานพัฒนาสังคม  ดานสังคมสงเคราะห  ดานปองกันและปราบปรามการคามนุษย  

หรือดานการเงิน  เปนกรรมการ  และใหรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

ซ่ึงปลัดกระทรวงมอบหมายเปนกรรมการและเลขานุการ 

มาตรา ๔๖ ใหนํามาตรา  ๑๗  มาตรา  ๑๘  มาตรา  ๑๙  มาตรา  ๒๐  มาตรา  ๒๑  และมาตรา  ๒๕  

มาใชบังคับกับการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนงของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ  การประชุมของ
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คณะกรรมการบริหารกองทุน  และการแตงต้ังคณะอนุกรรมการของคณะกรรมการบริหารกองทุน 

โดยอนุโลม 

มาตรา ๔๗ ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนมีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 

(๑) พิจารณาอนุมัติการจายเงินตามที่กําหนดไวในมาตรา  ๔๔ 

(๒) บริหารกองทุนใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

(๓) รายงานสถานะการเงินและการจัดการกองทุนตอคณะกรรมการตามระเบียบ 

ที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๔๘ การรับเงิน  การจายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การจัดหาผลประโยชน  และ 

การจัดการกองทุน   ให เปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบของ

กระทรวงการคลัง 

มาตรา ๔๙ ใหมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนจํานวนหาคน  

ประกอบดวย  ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงคณะกรรมการแตงต้ังจากผูที่มีความรู

ความสามารถและประสบการณดานการเงิน  การสังคมสงเคราะห  และการประเมินผลดานละหนึ่งคน  

และใหรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยซ่ึงปลัดกระทรวงมอบหมายเปน

กรรมการและเลขานุการ  

ใหนํามาตรา  ๑๗  มาตรา  ๑๘  มาตรา  ๑๙  มาตรา  ๒๐  และมาตรา  ๒๑  มาใชบังคับกับการ

ดํารงตําแหนง  การพนจากตําแหนง  และการประชุมของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

การดําเนินงานของกองทุน  โดยอนุโลม 

มาตรา ๕๐ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนมีอํานาจหนาที่  

ดังตอไปนี้ 

(๑) ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน 

(๒) รายงานผลการปฏิบัติงานพรอมทั้งขอเสนอแนะตอคณะกรรมการ 

(๓) เรียกเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวของกับกองทุนจากบุคคลใดหรือเรียกบุคคลใดมาชี้แจง

ขอเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาประเมินผล 

มาตรา ๕๑ ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดทํางบดุลและบัญชีทําการสงสํานักงาน 

การตรวจเงินแผนดินตรวจสอบและรับรองภายในหนึ่งรอยย่ีสิบวันนับแตวันส้ินปบัญชีทุกป 
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ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินทํารายงานผลการสอบและรับรองบัญชีและการเงินของ

กองทุนเสนอตอคณะกรรมการภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันส้ินปบัญชี  เพื่อใหคณะกรรมการ

เสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 

รายงานผลการสอบบัญชีตามวรรคสอง  ใหรัฐมนตรีเสนอตอนายกรัฐมนตรี  เพื่อนําเสนอ 

สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาทราบและจัดใหมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาตอไป 

หมวด  ๖ 

บทกําหนดโทษ 
 

 

มาตรา ๕๒ ผูใดกระทําความผิดฐานคามนุษย  ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตส่ีปถึงสิบป  และ

ปรับต้ังแตแปดหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 

ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง  ไดกระทําแกบุคคลอายุเกินสิบหาป  แตไมถึงสิบแปดป  

ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหกปถึงสิบสองป  และปรับต้ังแตหนึ่งแสนสองหมื่นบาทถึงสองแสนสี่หมื่นบาท 

ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง  ไดกระทําแกบุคคลอายุไมเกินสิบหาป  ตองระวางโทษ

จําคุกต้ังแตแปดปถึงสิบหาป  และปรับต้ังแตหนึ่งแสนหกหมื่นบาทถึงสามแสนบาท 

มาตรา ๕๓ นิติบุคคลใดกระทําความผิดฐานคามนุษย  ตองระวางโทษปรับต้ังแตสองแสนบาท

ถึงหนึ่งลานบาท 

ในกรณีที่ผูกระทําความผิดเปนนิติบุคคล  ถาการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจาก 

การสั่งการ  หรือการกระทําของบุคคลใด  หรือไมส่ังการ  หรือไมกระทําการอันเปนหนาที่ที่ตองกระทํา

ของกรรมการผูจัดการ  หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น  บุคคลดังกลาว

ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหกปถึงสิบสองป  และปรับต้ังแตหนึ่งแสนสองหมื่นบาทถึงสองแสนสี่หมื่นบาท 

มาตรา ๕๔ ผูใดขัดขวางการสืบสวน   การสอบสวน   การฟองรอง  หรือการดําเนินคดี

ความผิดฐานคามนุษย  เพื่อมิใหเปนไปดวยความเรียบรอย  ถาเปนการกระทําอยางหนึ่งอยางใด

ดังตอไปนี้  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป  หรือปรับไมเกินสองแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

(๑) ให  ขอให  หรือรับวาจะใหทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดแกผู เสียหายหรือพยาน   

เพื่อจูงใจใหผูนั้นไมไปพบพนักงานเจาหนาที่  พนักงานสอบสวน  พนักงานอัยการ  หรือไมไปศาล
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เพื่อใหขอเท็จจริงหรือเบิกความ  หรือเพื่อใหขอเท็จจริงหรือเบิกความอันเปนเท็จ  หรือไมใหขอเท็จจริง

หรือเบิกความ  ในการดําเนินคดีแกผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๒) ใชกําลังบังคับ  ขูเข็ญ  ขมขู  ขมขืนใจ  หลอกลวง  หรือกระทําการอันมิชอบประการอื่น

เพื่อมิใหผูเสียหายหรือพยานไปพบพนักงานเจาหนาที่  พนักงานสอบสวน  พนักงานอัยการ  หรือ 

ไมไปศาลเพื่อใหขอเท็จจริงหรือเบิกความ  หรือเพื่อใหผูนั้นใหขอเท็จจริงหรือเบิกความอันเปนเท็จ   

หรือไมใหขอเท็จจริงหรือเบิกความ  ในการดําเนินคดีแกผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๓) ทําใหเสียหาย  ทําลาย  ทําใหสูญหายหรือไรประโยชน  เอาไปเสีย  แกไข  เปลี่ยนแปลง  

ปกปด   หรือซอนเรน  เอกสารหรือพยานหลักฐานใด  ๆ  หรือปลอม  ทํา  หรือใชเอกสารหรือ

พยานหลักฐานใด ๆ  อันเปนเท็จในการดําเนินคดีแกผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๔) ให  ขอให  หรือรับวาจะใหทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดแกกรรมการ  กรรมการ  ปกค.  

อนุกรรมการ  สมาชิกของคณะทํางาน  หรือพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้  หรือเจาพนักงาน

ในตําแหนงตุลาการ  พนักงานอัยการ  หรือพนักงานสอบสวน  หรือเรียก  รับ  หรือยอมจะรับทรัพยสิน

หรือประโยชนอื่นใด  เพื่อจูงใจใหกระทําการ  ไมกระทําการ  หรือประวิงการกระทําอันมิชอบดวยหนาที่

ตามพระราชบัญญัตินี้  หรือ 

(๕) ใชกําลังบังคับ  ขูเข็ญ  ขมขู  ขมขืนใจ  หรือกระทําการอันมิชอบประการอื่นตอกรรมการ  

กรรมการ  ปกค.  อนุกรรมการ  สมาชิกของคณะทํางาน  หรือพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้  

หรือเจาพนักงานในตําแหนงตุลาการ  พนักงานอัยการ  หรือพนักงานสอบสวน  เพื่อจูงใจใหกระทําการ  

ไมกระทําการ  หรือประวิงการกระทาํอันมิชอบดวยหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๕๕ ผูใดกระทําการดังตอไปนี้  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป  หรือปรับไมเกิน

หนึ่งแสนบาท  เวนแตเปนการเปดเผยในการปฏิบัติตามหนาที่หรือกฎหมาย 

(๑) รูว ามีการ ย่ืนคําขอเพื่อใหไดมาซ่ึง เอกสารหรือขอมูลข าวสารตามมาตรา   ๓๐   

แลวเปดเผยแกบุคคลที่ไมมีหนาที่เกี่ยวของใหรูวามีหรือจะมีการย่ืนคําขอเพื่อใหไดมาซ่ึงเอกสารหรือ

ขอมูลขาวสารดังกลาวโดยประการที่นาจะทําใหผูย่ืนคําขอสูญเสียโอกาสที่จะไดมาซ่ึงเอกสารหรือ 

ขอมูลขาวสารนั้น  หรือ 

(๒) รูหรือไดมาซ่ึงเอกสารหรือขอมูลขาวสารที่ไดมาตามมาตรา  ๓๐  แลวเปดเผยแกบุคคล 

ที่ไมมีหนาที่เกี่ยวของใหรูเอกสารหรือขอมูลขาวสารดังกลาว 
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มาตรา ๕๖ ผูใดกระทําการหรือจัดใหมีการกระทําการดังตอไปนี้  ตองระวางโทษจําคุก 

ไมเกินหกเดือน  หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

(๑) บันทึกภาพ  แพรภาพ  พิมพรูป  หรือบันทึกเสียง  แพรเสียงหรือส่ิงอื่นที่สามารถแสดงวา

บุคคลใดเปนผูเสียหายจากการกระทําความผิดฐานคามนุษย  ทั้งนี้  ไมวาข้ันตอนใด ๆ 

(๒) โฆษณาหรือเผยแพรขอความ  ซ่ึงปรากฏในทางสอบสวนของพนักงานสอบสวนหรือ

ในทางพิจารณาคดีของศาลที่ทําใหบุคคลอื่นรูจักชื่อตัว  ชื่อสกุลของผูเสียหายจากการกระทําความผิด

ฐานคามนุษยหรือบุคคลในครอบครัวผูเสียหายนั้น  ทั้งนี้  ไมวาโดยส่ือสารสนเทศประเภทใด 

(๓) โฆษณาหรือเผยแพรขอความ  ภาพหรือเสียง  ไมวาโดยส่ือสารสนเทศประเภทใด  

เปดเผยประวัติ  สถานที่อยู  สถานที่ทํางาน  หรือสถานศึกษาของบุคคลซ่ึงเปนผูเสียหายจากการกระทํา

ความผิดฐานคามนุษย 

ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกการกระทําที่ผูกระทําจําตองกระทําเพื่อประโยชนของ 

ทางราชการในการคุมครองหรือชวยเหลือผูเสียหาย  หรือผูเสียหายยินยอมโดยบริสุทธิ์ใจ 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๕๗ ใหโอนเงินทุนสงเคราะหเกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย  

ตามระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการคามนุษยวาดวยการดําเนินงานและการใชจายเงิน

สําหรับการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย  พ.ศ.  ๒๕๕๐  มาเปนทุนประเดิมแกกองทุน 

ตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหต ุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่พระราชบัญญัติมาตรการในการปองกัน

และปราบปรามการคาหญิงและเด็ก  พ.ศ.  ๒๕๔๐  ยังมิไดกําหนดลักษณะความผิดใหครอบคลุมการกระทํา 

เพ่ือแสวงหาประโยชนโดยมิชอบจากบุคคลที่มิไดจํากัดแตเฉพาะหญิงและเด็กและกระทําดวยวิธีการที่

หลากหลายมากขึ้น  เชน  การนําบุคคลเขามาคาประเวณีในหรือสงไปคานอกราชอาณาจักร  บังคับใชแรงงาน  

บริการหรือขอทาน  บังคับตัดอวัยวะเพื่อการคา  หรือการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบประการอ่ืน  ซ่ึงในปจจุบัน

ไดกระทําในลักษณะองคกรอาชญากรรมขามชาติมากขึ้น  ประกอบกับประเทศไทยไดลงนามอนุสัญญา

สหประชาชาติเพ่ือตอตานอาชญากรรมขามชาติท่ีจัดตั้งในลักษณะองคกร  และพิธีสารเพื่อปองกัน  ปราบปรามและ

ลงโทษการคามนุษย  โดยเฉพาะผูหญิงและเด็ก  เพ่ิมเติมอนุสัญญาสหประชาชาติเพ่ือตอตานอาชญากรรมขามชาติ

ท่ีจัดตั้งในลักษณะองคกร  จึงสมควรกําหนดลักษณะความผิดใหครอบคลุมการกระทําดังกลาวเพื่อใหการปองกัน

และปราบปรามการคามนุษยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  สอดคลองกับพันธกรณีของอนุสัญญาและพิธีสารจัดตั้งกองทุน

เพ่ือปองกันและปราบปรามการคามนุษย  รวมท้ังปรับปรุงการชวยเหลือและคุมครองสวัสดิภาพผูเสียหาย 

ใหเหมาะสม  ท้ังนี้  เพ่ือประโยชนสูงสุดของผูเสียหาย  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 


