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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศ

ว่า 

  
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้าหญิง

และเด็ก 

  
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง

มาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 35 มาตรา 36 มาตรา 41 และมาตรา 45 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของสภานิติ

บัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้ 
  
มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 

2551” 

  
มาตรา 21 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป็นต้นไป 

  
มาตรา 3 ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก 

พ.ศ. 2540 

                                                           
1 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125/ตอนที่ 29 ก/หน้า 28/6 กุมภาพันธ์ 2551 



  
มาตรา 4  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ”2 (ยกเลิก) 
“การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ”3 (ยกเลิก) 
“องค์กรอาชญากรรม” หมายความว่า คณะบุคคลซึ่งมีการจัดโครงสร้างโดยสมคบกันตั้งแต่สาม

คนข้ึนไปไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วระยะเวลาหนึ่ง และไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างที่ชัดเจนมีการก าหนดบทบาทของ
สมาชิกอย่างแน่นอนหรือมีความต่อเนื่องของสมาชิกภาพหรือไม่ ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะกระท าความผิดฐาน
ใดฐานหนึ่งหรือหลายฐานที่มีอัตราโทษจ าคุกขั้นสูงตั้งแต่สี่ปีขึ้นไปหรือกระท าความผิดตามที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัตินี้ เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ทางทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดอันมิชอบด้วยกฎหมายไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม 

“เด็ก” หมายความว่า บุคคลผู้มีอายุต่ ากว่าสิบแปดปี 
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจชั้นผู้ใหญ่ และให้

หมายความรวมถึงข้าราชการซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าข้าราชการพลเรือนสามัญระดับสามซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้
ที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงเพ่ือให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  
มาตรา 54  ให้ประธานศาลฎีกา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอ านาจ
หน้าที่ของตน 

ให้ประธานศาลฎีกามีอ านาจออกข้อบังคับ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมีอ านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่กับออกกฎกระทรวง
และระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

ข้อบังคับประธานศาลฎีกา กฎกระทรวง และระเบียบนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
ให้ใช้บังคับได้ 

  
                                                           
2 มาตรา 4 นยิามค าว่า “แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ” ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2560 
3 มาตรา 4 นยิามค าว่า “การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ” ยกเลิกโดยพระราชบญัญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนษุย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 
4 มาตรา 5 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติปอ้งกนัและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2562 



หมวด 1 

บททั่วไป 

 

  
มาตรา 65   ผู้ใดกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
(1)  เป็นธุระจัดหา ซื้อ ขาย จ าหน่าย พามาจากหรือส่งไปยังที่ใด หน่วงเหนี่ยวกักขัง จัดให้

อยู่อาศัย หรือรับไว้ซึ่งบุคคลใด โดยข่มขู่ ใช้ก าลังบังคับ ลักพาตัว ฉ้อฉล หลอกลวง ใช้อ านาจโดยมิชอบ ใช้อ านาจ
ครอบง าบุคคลด้วยเหตุที่อยู่ในภาวะอ่อนด้อยทางร่างกาย จิตใจ การศึกษา หรือทางอ่ืนใดโดยมิชอบ ขู่เข็ญว่าจะใช้
กระบวนการทางกฎหมายโดยมิชอบ หรือโดยให้เงินหรือผลประโยชน์อย่างอ่ืนแก่ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลบุคคลนั้น
เพ่ือให้ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลให้ความยินยอมแก่ผู้กระท าความผิดในการแสวงหาประโยชน์จากบุคคลที่ตนดูแล หรือ 

(2)  เป็นธุระจัดหา ซื้อ ขาย จ าหน่าย พามาจากหรือส่งไปยังที่ใด หน่วงเหนี่ยวกักขังจัดให้อยู่
อาศัย หรือรับไว้ซึ่งเด็ก 

ถ้าการกระท านั้นได้กระท าโดยมีความมุ่งหมายเพ่ือเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ผู้นั้นกระท าความผิดฐาน
ค้ามนุษย์ 

การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า การแสวงหาประโยชน์จากการค้า
ประเวณี การผลิตหรือเผยแพร่วัตถุหรือสื่อลามก การแสวงหาประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอ่ืน การเอาคนลงเป็นทาส
หรือให้มีฐานะคล้ายทาส การน าคนมาขอทาน การตัดอวัยวะเพื่อการค้า การบังคับใช้แรงงานหรือบริการตาม
มาตรา 6/1 หรือการอ่ืนใดที่คล้ายคลึงกันอันเป็นการขูดรีดบุคคลไม่ว่าบุคคลนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม  

  
มาตรา 6/16  ผู้ใดข่มขืนใจผู้อื่นให้ท างานหรือให้บริการโดยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
(1) ท าให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง หรือทรัพย์สินของบุคคลนั้นเอง

หรือของผู้อื่น 

(2) ขู่เข็ญด้วยประการใด ๆ 

(3) ใช้ก าลังประทุษร้าย 

(4) ยึดเอกสารส าคัญประจ าตัวของบุคคลนั้นไว้ 
(5) น าภาระหนี้ของบุคคลนั้นหรือของผู้อื่นมาเป็นสิ่งผูกมัดโดยมิชอบ 

(6) ท าด้วยประการอ่ืนใดอันมีลักษณะคล้ายคลึงกับการกระท าดังกล่าวข้างต้น 

ถ้าได้กระท าให้ผู้อ่ืนนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ ผู้นั้นกระท าความผิดฐานบังคับใช้แรงงานหรือบริการ 

  
                                                           
5 มาตรา 6 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติปอ้งกนัและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2562 
6 มาตรา 6/1 เพิ่มโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย ์พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2562 



มาตรา 6/27  บทบัญญัติในมาตรา 6/1 ไม่ใช้บังคับกับ 

(1) งานหรือบริการซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารส าหรับงานใน หน้าที่
ราชการโดยเฉพาะ 

(2) งานหรือบริการซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติหน้าที่พลเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐตาม
รัฐธรรมนูญหรือตามกฎหมาย 

(3) งานหรือบริการอันเป็นผลมาจากค าพิพากษาของศาลหรือที่ต้องท าในระหว่างการต้องโทษ
ตามค าพิพากษาของศาล 

(4) งานหรือบริการเพ่ือประโยชน์ในการป้องกันภัยพิบัติสาธารณะ หรือในกรณีที่มีการประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉิน หรือในขณะที่ประเทศอยู่ในภาวะสงครามหรือการรบ 

  
มาตรา 7  ผู้ใดกระท าการดังต่อไปนี้ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้กระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ 
(1) สนับสนุนการกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ 
(2) อุปการะโดยให้ทรัพย์สิน จัดหาที่ประชุมหรือท่ีพ านักให้แก่ผู้กระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ 
(3) ช่วยเหลือด้วยประการใดเพ่ือให้ผู้กระท าความผิดฐานค้ามนุษย์พ้นจากการถูกจับกุม 

(4) เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้กระท าความผิดฐานค้ามนุษย์เพ่ือ
มิให้ผู้กระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ถูกลงโทษ 

(5) ชักชวน ชี้แนะ หรือติดต่อบุคคลให้เข้าเป็นสมาชิกขององค์กรอาชญากรรมเพ่ือประโยชน์ใน
การกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ 

  
มาตรา 8  ผู้ใดตระเตรียมเพ่ือกระท าความผิดตามมาตรา 6 ต้องระวางโทษหนึ่งในสามของโทษที่

ก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้น 

  
มาตรา 9  ผู้ใดสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพ่ือกระท าความผิดตามมาตรา 6 ต้อง

ระวางโทษไม่เกินกึ่งหนึ่งของโทษที่กฎหมายก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้น 

ถ้าผู้ที่สมคบกันกระท าความผิดคนหนึ่งคนใดได้ลงมือกระท าความผิดตามที่ได้สมคบกันผู้ร่วม
สมคบด้วยกันทุกคนต้องระวางโทษตามท่ีได้บัญญัติไว้ส าหรับความผิดนั้นอีกกระทงหนึ่งด้วย 

ในกรณีที่ความผิดได้กระท าถึงขั้นลงมือกระท าความผิด แต่เนื่องจากการเข้าขัดขวางของผู้ สมคบ
ท าให้การกระท านั้นกระท าไปไม่ตลอด หรือกระท าไปตลอดแล้วแต่การกระท านั้นไม่บรรลุผล ผู้สมคบที่กระท าการ
ขัดขวางนั้นต้องรับโทษตามท่ีก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง 

                                                           
7 มาตรา 6/2 เพิ่มโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย ์พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2562 



ถ้าผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่งกลับใจให้ความจริงแห่งการสมคบต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนที่
จะมีการกระท าความผิดตามที่ได้มีการสมคบกัน ศาลจะไม่ลงโทษหรือลงโทษผู้นั้นน้อยกว่าที่กฎหมายก าหนดไว้
ส าหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้ 

  
มาตรา 10  ถ้าการกระท าความผิดตามมาตรา 6 ได้กระท าโดยร่วมกันตั้งแต่สามคนขึ้นไปหรือโดย

สมาชิกขององค์กรอาชญากรรม ต้องระวางโทษหนักกว่าโทษที่กฎหมายบัญญัติไว้กึ่งหนึ่ง 
ในกรณีที่สมาชิกขององค์กรอาชญากรรมได้กระท าความผิดตามมาตรา 6 สมาชิกขององค์กร

อาชญากรรมทุกคนที่เป็นสมาชิกอยู่ในขณะที่กระท าความผิด และรู้เห็นหรือยินยอมกับการกระท าความผิดดังกล่าว 
ต้องระวางโทษตามท่ีบัญญัติไว้ส าหรับความผิดนั้นแม้จะมิได้เป็นผู้กระท าความผิดนั้นเอง 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งได้กระท าเพ่ือให้ผู้เสียหายที่ถูกพาเข้ามาหรือส่งออกไปนอก
ราชอาณาจักรตกอยู่ในอ านาจของผู้อ่ืนโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษที่ก าหนดไว้
ส าหรับความผิดนั้น 

  
มาตรา 11  ผู้ใดกระท าความผิดตามมาตรา 6 นอกราชอาณาจักร ผู้นั้นจะต้องรับโทษใน

ราชอาณาจักรตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้  โดยให้น ามาตรา 10 แห่งประมวลกฎหมายอาญามาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 

  
มาตรา 12  ผู ้ใดกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี ้ โดยแสดงตนเป็นเจ้าพนักงานและ

กระท าการเป็นเจ้าพนักงาน โดยตนเองมิได้เป็นเจ้าพนักงานที่มีอ านาจหน้าที่กระท าการนั้น ต้องระวางโทษเป็นสอง
เท่าของโทษที่ก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้น 

  
มาตรา 13  ผู้ใดเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหาร

ท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงานองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ กรรมการหรือ
ผู้บริหารหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าพนักงาน หรือกรรมการองค์กรต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ กระท าความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษที่ก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้น 

กรรมการ กรรมการ ปกค. อนุกรรมการ สมาชิกของคณะท างาน และพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัตินี้ ผู้ใดกระท าความผิดใดตามพระราชบัญญัตินี้เสียเอง ต้องระวางโทษเป็นสามเท่าของโทษที่
ก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้น 

  



มาตรา 13/18  ผู้ใดแจ้งแก่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจให้ทราบว่ามี
การกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ถ้าได้กระท าโดยสุจริตย่อมได้รับความคุ้มครองไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง
และทางอาญา 

  
มาตรา 149  ให้ความผิดตามมาตรา 6/1 ที่เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท าได้รับอันตรายสาหัสหรือถึงแก่

ความตาย เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

  
มาตรา 14/110  เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ การบังคับใช้แรงงานหรือ

บริการ และการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหาย ให้ค าว่า “ค้ามนุษย์” ในหมวด 3 และหมวด 4 หมายความรวมถึง 
“บังคับใช้แรงงานหรือบริการ” ด้วย 

ให้น ากฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์มาใช้บังคับกับการพิจารณาคดีบังคับใช้แรงงานหรือ
บริการด้วยโดยอนุโลม 

  
หมวด 2 

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
 

  
มาตรา 15   ให้มีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  เรียกโดยย่อ

ว่า “คณะกรรมการ ปคม.” ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่ง เป็น
ประธานคณะกรรมการ ปกค. เป็นรองประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงาน และผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนสี่คน ซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์โดด
เด่นเป็นที่ประจักษ์ด้านการป้องกัน การปราบปราม การบ าบัดฟ้ืนฟูและการประสานงานระหว่างประเทศเกี่ยวกับ
การค้ามนุษย์ไม่น้อยกว่าเจ็ดปี ด้านละหนึ่งคน โดยต้องเป็นภาคเอกชนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเป็นกรรมการ และมี
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นเลขานุการ และให้ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม

                                                           
8 มาตรา 13/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปอ้งกันและปราบปรามการค้ามนุษย ์(ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2558 
9 มาตรา 14 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบญัญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย ์พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2562 
10 มาตรา 14/1 เพิ่มโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2562 



และความมั่นคงของมนุษย์แต่งตั้งข้าราชการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ านวนไม่
เกินสองคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ11 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งต้องเป็นสตรีไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 

  
มาตรา 16  ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(1) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีในการก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม

การค้ามนุษย ์

(2) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้มีการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือโครงสร้าง
ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เพ่ือให้การปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

(2/1)12 เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือก าหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์ในสถานประกอบกิจการ โรงงาน และยานพาหนะ และก าหนดให้สถานประกอบกิจการ โรงงาน และ
ยานพาหนะ ต้องอยู่ภายใต้บังคับของมาตรการดังกล่าว 

(3) ก าหนดยุทธศาสตร์และมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
(4) ก าหนดแนวทางและก ากับดูแลการด าเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศตลอดจนการให้

ความร่วมมือและประสานงานกับต่างประเทศเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
(5) สั่งการและก ากับดูแลให้มีการศึกษาวิจัยและจัดท าข้อมูลแบบบูรณาการ เพ่ือประโยชน์ในการ

ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
(6) วางระเบียบเกี่ยวกับการจดทะเบียนองค์กรเอกชนที่มีวัตถุประสงค์ด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการค้ามนุษย์ ตลอดจนหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือการด าเนินกิจกรรมขององค์กรดังกล่าว 

(7) วางระเบียบโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บ
รักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน์ และการจัดการกองทุน 

(8) วางระเบียบเกี่ยวกับการรายงานสถานะการเงินและการจัดการกองทุนเพ่ือปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

(9) สั่งการและก ากับดูแลการด าเนินงานของคณะกรรมการ ปกค. 
(10) ด าเนินการตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

                                                           
11 มาตรา 15 วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตปิ้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย ์(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2558 
12 มาตรา 16 (2/1) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2558 

  

 



  
มาตรา 16/113  ให้นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอ านาจออกประกาศ

ก าหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในสถานประกอบกิจการ โรงงาน และยานพาหนะ และ
ประกาศก าหนดให้สถานประกอบกิจการ โรงงาน และยานพาหนะใด ๆ ต้องอยู่ภายใต้บังคับของมาตรการ
ดังกล่าว  ทั้งนี้ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  
มาตรา 16/214  ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรการ

ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์หรือพบการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ในสถานประกอบกิจการ 
โรงงาน หรือยานพาหนะตามมาตรา 16/1 หากเจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้ด าเนินกิจการสถานประกอบกิจการ 
โรงงาน หรือยานพาหนะ ดังกล่าวไม่สามารถชี้แจงหรือพิสูจน์ให้คณะอนุกรรมการตามมาตรา 25 วรรคสอง เชื่อ
ได้ว่าตนได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่กรณีแล้ว ให้คณะอนุกรรมการตามมาตรา 25 วรรคสอง มีอ านาจสั่ง
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

(1) ปิดสถานประกอบกิจการหรือโรงงานชั่วคราว 

(2) พักใช้ใบอนุญาตประกอบการส าหรับการประกอบธุรกิจหรือโรงงาน 

(3) ห้ามใช้ยานพาหนะเป็นการชั่วคราว 

(4) ด าเนินมาตรการที่จ าเป็นเพื่อป้องกันมิให้มีการกระท าผิดเกิดข้ึนอีก 

ทั้งนี้ การสั่งตาม (1) (2) และ (3) ต้องไม่เกินครั้งละสามสิบวันนับแต่วันที่เจ้าของ ผู้ครอบครอง 
หรือผู้ด าเนินกิจการสถานประกอบกิจการ โรงงาน หรือยานพาหนะ ได้รับทราบค าสั่ง 

ในกรณีมีการออกค าสั่งใด ๆ ตามวรรคหนึ่ง ให้คณะอนุกรรมการตามมาตรา 25 วรรคสอง แจ้งให้
หน่วยงานซึ่งควบคุมสถานประกอบกิจการ โรงงาน หรือยานพาหนะนั้นทราบ และให้หน่วยงานดังกล่าวถือปฏิบัติ
ตามนั้น 

การพิจารณาปิดสถานประกอบกิจการหรือโรงงานชั่วคราว การพักใช้ใบอนุญาตประกอบการ
ส าหรับการประกอบธุรกิจหรือโรงงาน การห้ามใช้ยานพาหนะเป็นการชั่วคราวหรือการด าเนินมาตรการที่จ าเป็น
เพ่ือป้องกันมิให้มีการกระท าผิดเกิดขึ้นอีก ตามวรรคหนึ่ง และการแจ้งให้หน่วยงานรับทราบตามวรรคสามให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

  

                                                           
13 มาตรา 16/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปอ้งกันและปราบปรามการค้ามนุษย ์(ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2558 
14 มาตรา 16/2 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปอ้งกันและปราบปรามการค้ามนุษย ์(ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2558 



มาตรา 16/315  ให้แจ้งค าสั่งตามมาตรา 16/2 ต่อเจ้าของ ผู้ครอบครองหรือผู้ด าเนินกิจการสถาน
ประกอบกิจการ โรงงาน หรือยานพาหนะนั้นทราบเป็นหนังสือ ณ ภูมิล าเนาของผู้นั้น ภายในเจ็ดวันนับแต่วันออก
ค าสั่ง 

ในกรณีที่ไม่มีผู้รับ ให้ปิดค าสั่งไว้ที่ภูมิล าเนาของผู้นั้นในที่เปิดเผย และให้ถือว่าเจ้าของ ผู้
ครอบครอง หรือผู้ด าเนินกิจการสถานประกอบกิจการ โรงงาน หรือยานพาหนะ ได้รับแจ้งค าสั่งนั้นแล้ว เมื่อพ้น
ก าหนดสิบห้าวันนับแต่วันปิดค าสั่ง 

ในกรณีเจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้ด าเนินกิจการสถานประกอบกิจการ โรงงาน หรือยานพาหนะ
ไม่เห็นด้วยกับค าสั่งของคณะอนุกรรมการตามมาตรา 25 วรรคสอง ให้อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งจากคณะอนุกรรมการ 

การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามค าสั่งของคณะอนุกรรมการตามมาตรา 25 วรรคสอง 

ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด 

  
มาตรา 17  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่ต้องไม่เกินสองวาระ

ติดต่อกัน 

  
มาตรา 18  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) นายกรัฐมนตรีให้ออก เพราะบกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าที่หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย 

(4) เป็นบุคคลล้มละลาย 

(5) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

(6) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(7) ขาดการประชุมสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร 

  
มาตรา 19  ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ ให้นายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง

บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเช่นเดียวกันเป็นกรรมการแทน เว้นแต่วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเหลือ

                                                           
15 มาตรา 16/3 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปอ้งกันและปราบปรามการค้ามนุษย ์(ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2558 



ไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่แต่งตั้งก็ได้ และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งแทนอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่
ของกรรมการซึ่งตนแทน 

  
มาตรา 20  ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด ารงต าแหน่งครบวาระแล้วแต่ยังมิได้มีการแต่งตั้ง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน
จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ 

  
มาตรา 21  การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ

จ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็น
ประธานในที่ประชุม หากรองประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

การลงมติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนนถ้า
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

คณะกรรมการต้องมีการประชุมอย่างน้อยปีละสามครั้ง 

  
มาตรา 22  ให้มีคณะกรรมการประสานและก ากับการด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้า

มนุษย์ เรียกโดยย่อว่า “คณะกรรมการ ปกค.” ประกอบด้วย รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็น
ประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นรองประธานกรรมการ 
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข อัยการสูงสุด ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมสอบสวน
คดีพิเศษ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนแปดคนซึ่งรัฐมนตรี
แต่งตั้งจากผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการป้องกัน การปราบปราม การบ าบัดฟ้ืนฟูและการประสานงาน
ระหว่างประเทศเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ไม่น้อยกว่าเจ็ดปี ด้านละสองคน โดยต้องเป็นภาคเอกชนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
เป็นกรรมการ และมีรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ให้คณะกรรมการ ปกค. มีอ านาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ โดยอาจแต่งตั้งจากข้าราชการหรือ
ภาคเอกชนก็ได้ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งต้องเป็นสตรีไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 

 



มาตรา 23  ให้คณะกรรมการ ปกค. มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(1) จัดท าและก ากับการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการและแผนประสานงานของหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น ชุมชน และประชาสังคมให้สอดคล้องกับนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ และมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

(2) จัดท าและก ากับการด าเนินการตามแผนงานและแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

(3) จัดให้มีและก ากับการด าเนินการตามโครงการรณรงค์และการให้การศึกษากับประชาชนทั่วไป
เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

(4) จัดให้มีการรายงานผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
มาตรการ และการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้เสนอต่อคณะกรรมการ 

(5) ติดตามและจัดท ารายงานเกี่ยวกับการด าเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศ การให้ความ
ร่วมมือและประสานงานกับต่างประเทศเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์เสนอต่อคณะกรรมการ 

(6) ก าหนดหลักเกณฑ์และอนุมัติการใช้เงินและทรัพย์สินของกองทุนตามมาตรา 44 (4) 
(7) จัดท าและก ากับแผนปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ เพ่ือให้การบังคับใช้กฎหมายเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด และสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และพันธกรณีระหว่างประเทศ 

(8) ด าเนินการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

  
มาตรา 24  ให้น าบทบัญญัติมาตรา 17 มาตรา 18 มาตรา 19 มาตรา 20 และมาตรา 21 มาใช้

บังคับกับการด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และการประชุมของคณะกรรมการ 
ปกค. โดยอนุโลม 

คณะกรรมการ ปกค. ต้องมีการประชุมอย่างน้อยปีละหกครั้ง 

  
มาตรา 2516  คณะกรรมการและคณะกรรมการ ปกค. จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือ

คณะท างานเพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่
คณะกรรมการและคณะกรรมการ ปกค. มอบหมายก็ได้ 

ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือท าการตามมาตรา 16/2 

ให้น ามาตรา 21 วรรคหนึ่ ง วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บังคับกับการประชุมของ
คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานโดยอนุโลม  

                                                           
16 มาตรา 25 แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบัญญตัิป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558 



มาตรา 26  ให้ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท าหน้าที่เป็น
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการและคณะกรรมการ ปกค. โดยให้มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(1) ปฏิบัติงานธุรการทั่วไปของคณะกรรมการและคณะกรรมการ ปกค. 
(2) เป็นศูนย์กลางในการประสานงานและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และเอกชนที่

เกี่ยวข้องทั้งภายในและต่างประเทศ ในการด าเนินงานตามพระราชบัญญัตินี้ 
(3) จัดระบบงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ รวมทั้งช่วยเหลือเยียวยาและ

คุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายให้มีประสิทธิภาพ 

(4) จัดให้มีการรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์ รวมทั้งจัดให้มีการศึกษาวิจัยเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

(5) จัดให้มีข้อมูลสารสนเทศและการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย ์

(6) ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการและคณะกรรมการ ปกค. หรือตามที่คณะกรรมการและ
คณะกรรมการ ปกค. มอบหมาย 

ให้ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดงบประมาณและ
บุคลากรให้เพียงพอและเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง 

  
หมวด 3 

อ านาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
 

  
มาตรา 27  เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ ให้

พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(1) มีหนังสือเรียกให้บุคคลใดมาให้ถ้อยค าหรือส่งเอกสารหรือพยานหลักฐาน 

(2) ตรวจตัวบุคคลที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเป็นผู้เสียหายจากการกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์เมื่อ
ผู้นั้นยินยอม แต่ถ้าผู้นั้นเป็นหญิงจะต้องให้หญิงอ่ืนเป็นผู้ตรวจ 

(3) ตรวจค้นยานพาหนะใด ๆ ที่มีเหตุอันควรสงสัยตามสมควรว่ามีพยานหลักฐานหรือบุคคลที่ตก
เป็นผู้เสียหายจากการกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์อยู่ในยานพาหนะนั้น 

(4) เข้าไปในเคหสถานหรือสถานที่ใด ๆ เพ่ือตรวจค้น ยึด หรืออายัด เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามี
พยานหลักฐานในการค้ามนุษย์ หรือเพ่ือพบและช่วยบุคคลที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ 
และหากเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้ พยานหลักฐานนั้นอาจถูกโยกย้าย ซ่อนเร้น หรือท าลายไปเสียก่อน หรือ
บุคคลนั้นอาจถูกประทุษร้าย โยกย้าย หรือซ่อนเร้น 



ในการใช้อ านาจตาม (4) พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงความบริสุทธิ์ก่อนการเข้าค้นและรายงาน
เหตุผลที่ท าให้สามารถเข้าค้นได้ รวมทั้งผลการตรวจค้นเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ตลอดจนจัดท า
ส าเนารายงานดังกล่าวให้ไว้แก่ผู ้ครอบครองเคหสถานหรือสถานที่ค้น ถ้า ไม่มีผู้ครอบครองอยู่ ณ ที่นั้น ให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งมอบส าเนารายงานนั้นให้แก่ผู้ครอบครองดังกล่าวในทันทีที่กระท าได้ และหากเป็นการเข้าค้น
ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ตกและขึ้น พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เป็นหัวหน้าในการเข้าค้นต้องด ารงต าแหน่งนายอ าเภอ
หรือรองผู้ก ากับการต ารวจขึ้นไป หรือเป็นข้าราชการพลเรือนตั้งแต่ระดับเจ็ดขึ้นไป  ทั้งนี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้
เป็นหัวหน้าในการเข้าค้นส่งส าเนารายงานเหตุผลและผลการตรวจค้น บัญชีพยานหลักฐานหรือบุคคลที่ตกเป็น
ผู้เสียหายจากการกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์และบัญชีทรัพย์ที่ได้ยึดหรืออายัดไว้ต่อศาลจังหวัดที่มีเขตอ านาจ
เหนือท้องที่ท่ีท าการค้นหรือศาลอาญา ภายในสี่สิบแปดชั่วโมงหลังจากสิ้นสุดการตรวจค้นเพื่อเป็นหลักฐาน 

ในการด าเนินการตาม (2) และ (3) พนักงานเจ้าหน้าที่อาจสั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท าแทนได้ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจ้าหน้าที่จะขอความช่วยเหลือจากบุคคล

ใกล้เคียงเพื่อด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ก็ได้ แต่จะบังคับให้ผู้ใดช่วยโดยอาจเกิดอันตรายแก่ผู้นั้นไม่ได้ 
  
มาตรา 28  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจ าตัว

พนักงานเจ้าหน้าที่ต่อบุคคลที่เก่ียวข้อง 

บัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้ เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศใน              
ราชกิจจานุเบกษา 

  
มาตรา 29  ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการแสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการค้ามนุษย์

และเพ่ือคุ้มครองป้องกันภัยแก่บุคคลที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเป็นผู้เสียหายจากการกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ 
พนักงานเจ้าหน้าที่อาจจัดให้บุคคลดังกล่าวอยู่ในความคุ้มครองเป็นการชั่วคราวได้แต่ต้องไม่เกินยี่สิบสี่ชั่วโมง  ทั้งนี้ 
ให้รายงานให้ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ หรือ
ผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี ทราบโดยไม่ชักช้า 

ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องให้การคุ้มครองบุคคลซึ่งอาจจะเป็นผู้เสียหายเกินกว่าก าหนดเวลาใน
วรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ยื่นค าร้องต่อศาลเพ่ือมีค าสั่งอนุญาต  ทั้งนี้ ศาลจะอนุญาตได้ไม่เกินเจ็ดวัน โดยจะ
ก าหนดเงื่อนไขใด ๆ ไว้ด้วยก็ได้ 

การจัดให้บุคคลซึ่งอาจจะเป็นผู้เสียหายอยู่ในความคุ้มครองเป็นการชั่วคราวตามมาตรานี้ต้องจัด
ให้บุคคลดังกล่าวอยู่ในสถานที่อันสมควรซึ่งมิใช่ห้องขังหรือสถานคุมขัง  ทั้งนี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด 

การปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรานี้ให้ค านึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนโดยเคร่งครัด 

  



มาตรา 30  ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเอกสารหรือข้อมูลข่าวสารอ่ืนใดซึ่งส่งทางไปรษณีย์ 
โทรเลข โทรศัพท์ โทรสาร คอมพิวเตอร์ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการสื่อสารสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อสารสนเทศ
อ่ืนใด ถูกใช้หรืออาจถูกใช้เพ่ือประโยชน์ในการกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับอนุมัติเป็น
หนังสือจากผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี จะยื่น
ค าขอฝ่ายเดียวต่อศาลอาญาหรือศาลจังหวัดที่มีเขตอ านาจเพ่ือมีค าสั่งอนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มาซึ่งเอกสาร 
หรือข้อมูลข่าวสารดังกล่าวก็ได้  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในข้อบังคับประธานศาลฎีกา 

การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้ศาลพิจารณาถึงผลกระทบต่อสิทธิส่วนบุคคลหรือสิทธิอ่ืนใด
ประกอบกับเหตุผลและความจ าเป็น ดังต่อไปนี้ 

(1) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการกระท าความผิดหรือจะมีการกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ 
(2) มีเหตุอันควรเชื่อว่าจะได้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์จากการ

เข้าถึงข้อมูลข่าวสารดังกล่าว 

(3) ไม่อาจใช้วิธีการอ่ืนใดที่เหมาะสมหรือมีประสิทธิภาพมากกว่าได้ 
การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้ศาลสั่งอนุญาตได้คราวละไม่เกินเก้าสิบวันโดยจะก าหนดเงื่อนไขใด 

ๆ ก็ได้ และให้ผู้เกี่ยวข้องกับเอกสารหรือข้อมูลข่าวสารตามค าสั่งดังกล่าวให้ความร่วมมือเพ่ือให้เป็นไปตามความใน
มาตรานี้ ภายหลังที่มีค าสั่งอนุญาต หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าเหตุผลความจ าเป็นไม่เป็นไปตามที่ระบุหรือ
พฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไป ให้ศาลมีอ านาจเปลี่ยนแปลงค าสั่งอนุญาตได้ตามท่ีเห็นสมควร 

ในการด าเนินการตามค าสั่งของศาล ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจร้องขอให้บุคคลใดช่วยเหลือใน
การปฏิบัติหน้าที่ได้ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ด าเนินการตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึก
รายละเอียดผลการด าเนินการนั้น และให้ส่งบันทึกนั้นไปยังศาลที่มีค าสั่งโดยเร็ว 

บรรดาเอกสารหรือข้อมูลข่าวสารที่ได้มาตามวรรคหนึ่ง ให้เก็บรักษาและใช้ประโยชน์ใน การ
สืบสวนและใช้เป็นพยานหลักฐานในการด าเนินคดีความผิดฐานค้ามนุษย์เท่านั้น   ทั้งนี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรี
ก าหนด 

  
มาตรา 31  ก่อนฟ้องคดีต่อศาล ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการป้องกันและ

ปราบปรามการค้ามนุษย์ พนักงานอัยการโดยตนเองหรือโดยได้รับค าร้องขอจากพนักงานสอบสวนจะน าผู้เสียหาย
หรือพยานบุคคลมายื่นค าร้องต่อศาล โดยระบุการกระท าทั้งหลายที่อ้างว่าได้มีการกระท าความผิดและเหตุแห่ง
ความจ าเป็นที่จะต้องมีการสืบพยานไว้โดยพลันก็ได้ 

ในกรณีที่ผู้เสียหายหรือพยานบุคคลจะให้การต่อศาลเอง เมื่อผู้เสียหายหรือพยานบุคคลแจ้งแก่
พนักงานอัยการแล้ว ให้พนักงานอัยการยื่นค าร้องต่อศาลโดยไม่ชักช้า 



ให้ศาลสืบพยานทันทีที่ได้รับค าร้องตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ในการนี้ หากผู้มีส่วนได้เสียในคดี
คนใดยื่นค าร้องต่อศาลแถลงเหตุผลและความจ าเป็นขอถามค้านหรือตั้งทนายความถามค้านเมื่อเห็นสมควรก็ให้
ศาลมีค าสั่งอนุญาตได้ และให้น าความในมาตรา 237 ทวิ วรรคสาม และวรรคสี่ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญามาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ถ้าต่อมามีการฟ้องผู้ต้องหาเป็นจ าเลยในการกระท าความผิดตามที่ก าหนดไว้ในหมวด 1 ก็ให้รับ
ฟังพยานดังกล่าวในการพิจารณาพิพากษาคดีนั้นได้ 

  
มาตรา 32  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงาน

ตามประมวลกฎหมายอาญา 

  
หมวด 4 

การช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 
 

  
มาตรา 33  ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พิจารณาให้ความช่วยเหลือ

แก่บุคคลซึ่งเป็นผู้ เสียหายจากการกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์อย่างเหมาะสมในเรื่องอาหาร ที่พักการ
รักษาพยาบาล การบ าบัดฟ้ืนฟูทางร่างกายและจิตใจ การให้การศึกษา การฝึกอบรม การให้ความช่วยเหลือทาง
กฎหมาย การส่งกลับไปยังประเทศเดิมหรือภูมิล าเนาของผู้นั้น การด าเนินคดีเพ่ือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้
ผู้เสียหายตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด โดยให้ค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และความแตกต่างทางเพศ อายุ 
สัญชาติ เชื้อชาติ ประเพณีวัฒนธรรมของผู้เสียหาย การแจ้งสิทธิของผู้เสียหายที่พึงได้รับการคุ้มครองในแต่ละ
ขั้นตอนทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการช่วยเหลือ ตลอดจนขอบเขตระยะเวลาในการด าเนินการช่วยเหลือในแต่ละ
ขั้นตอน และต้องรับฟังความคิดเห็นของผู้เสียหายก่อนด้วย 

การให้ความช่วยเหลือตามวรรคหนึ่ง อาจจัดให้บุคคลซึ่งเป็นผู้เสียหายได้รับการดูแลในสถานแรก
รับตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี สถานแรกรับตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
เด็ก หรือสถานสงเคราะห์อ่ืนของรัฐหรือเอกชนก็ได้ 

  
มาตรา 34  เพ่ือประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้เสียหาย ให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ

แจ้งให้ผู้เสียหายทราบในโอกาสแรกถึงสิทธิที่จะเรียกค่าสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจากการกระท าความผิดฐานค้า
มนุษย์ และสิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมาย 

  



มาตรา 35  ในกรณีที่ผู้เสียหายมีสิทธิและประสงค์ท่ีจะเรียกค่าสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจากการ
กระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ ให้พนักงานอัยการเรียกค่าสินไหมทดแทนแทนผู้เสียหายตามที่ได้รับแจ้งจาก
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

วรรคสอง17 (ยกเลิก) 
วรรคสาม18 (ยกเลิก) 
วรรคสี่19 (ยกเลิก) 
  
มาตรา 36  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดให้มีการคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ผู้เสียหายระหว่างที่อยู่

ในความดูแลไม่ว่าบุคคลนั้นจะพ านักอยู่ ณ ที่ใด ไม่ว่าก่อน ขณะ หรือหลังการด าเนินคดี   ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงความ
ปลอดภัยของบุคคลในครอบครัวของผู้เสียหายด้วย 

ในกรณีที่ผู้ เสียหายจะให้การหรือเบิกความเป็นพยานในความผิดฐานค้ามนุษย์ตาม
พระราชบัญญัตินี้ให้ผู้เสียหายซึ่งเป็นพยานได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพยานในคดีอาญา 

ถ้าผู้เสียหายต้องเดินทางกลับประเทศที่เป็นถิ่นที่อยู่หรือภูมิล าเนา หรือถ้าบุคคลในครอบครัวของ
ผู้เสียหายอาศัยอยู่ในประเทศอ่ืน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานในประเทศนั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็น
หน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน และไม่ว่าจะกระท าผ่านสถานทูตหรือสถานกงสุลของประเทศนั้น ๆ หรือไม่ก็ตาม 
เพ่ือให้มีการคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ผู้เสียหายและบุคคลในครอบครัวอย่างต่อเนื่องในประเทศนั้น 

  
มาตรา 37  เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติ นี้  การ

รักษาพยาบาล การบ าบัดฟ้ืนฟู การเรียกร้องสิทธิของผู้เสียหาย พนักงานเจ้าหน้าที่อาจด าเนินการให้มีการผ่อนผัน
ให้ผู้เสียหายนั้นอยู่ในราชอาณาจักรได้เป็นการชั่วคราว และได้รับอนุญาตให้ท างานเป็นการชั่วคราวตามกฎหมาย
ได ้ ทั้งนี้ โดยให้ค านึงถึงเหตุผลทางด้านมนุษยธรรมเป็นหลัก 

  
มาตรา 38  ภายใต้บังคับมาตรา 37 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งตัวผู้เสียหายซึ่งเป็นคนต่างด้าวกลับ

ประเทศที่เป็นถิ่นที่อยู่หรือภูมิล าเนาโดยไม่ชักช้า เว้นแต่บุคคลนั้นเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง หรือเป็นผู้ได้รับการผ่อนผันให้อยู่ ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีหลักฐานเอกสารตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรหรือกฎหมายว่า
ด้วยการทะเบียนคนต่างด้าว 

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ค านึงถึงความปลอดภัยและสวัสดิภาพของบุคคลนั้น 

                                                           
17 มาตรา 35 วรรคสอง ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2560 
18 มาตรา 35 วรรคสาม ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2560 
19 มาตรา 35 วรรคสี่ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 



มาตรา 39  ในกรณีที่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยตกเป็นผู้เสียหายจากการกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์
ในต่างประเทศ หากผู้นั้นประสงค์จะกลับเข้ามาในราชอาณาจักรหรือถิ่นที่อยู่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ด าเนินการ
ตรวจสอบว่าบุคคลนั้นเป็นผู้มีสัญชาติไทยจริงหรือไม่ หากบุคคลนั้นเป็นผู้มีสัญชาติไทยให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ด าเนินการตามที่จ าเป็นเพ่ือให้บุคคลนั้นเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรหรือถิ่นที่อยู่โดยไม่ชักช้า และให้
ค านึงถึงความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู้นั้น 

ในกรณีที่ผู้เสียหายในต่างประเทศเป็นคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง หรือเป็นผู้ได้รับการผ่อนผันให้อยู่ ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและก่อนออกนอกราชอาณาจักร สถานะของการได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่เป็น
การชั่วคราวยังไม่สิ้นสุด เมื่อได้ตรวจพิสูจน์ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความถูกต้องของผู้เสียหายที่ถือเอกสารแล้ว หากผู้
นั้นประสงค์จะกลับเข้ามาในราชอาณาจักร ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการตามที่จ าเป็นเพ่ือให้ผู้เสียหายนั้น
เดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ชักช้า  ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู้นั้น และให้
ได้รับการพิจารณาให้อยู่ในราชอาณาจักรต่อไปได้ตามสถานะและระยะเวลาที่เป็นอยู่เดิมก่อนออกไปนอก
ราชอาณาจักร 

ในกรณีที่ผู้เสียหายในต่างประเทศเป็นคนต่างด้าวและไม่มีเอกสารประจ าตัว แต่มีเหตุอันควรเชื่อ
ได้ว่าเป็นผู้ที่มีหรือเคยมีภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรโดยถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อได้ตรวจพิสูจน์สถานะ
ของการมีภูมิล าเนาหรือถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักรของผู้นั้นแล้ว หากผู้นั้นประสงค์จะกลับเข้ามาในราชอาณาจักร ให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการตามที่จ าเป็นเพ่ือให้ผู้เสียหายนั้นเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่
ชักช้า  ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู้นั้นและให้ได้รับการพิจารณาให้อยู่ในราชอาณาจักร
ต่อไปได้ตามสถานะและระยะเวลาที่เป็นอยู่เดิมก่อนออกไปนอกราชอาณาจักร 

  
มาตรา 40  ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดท ารายงานประจ าปี

เกี่ยวกับสถานการณ์ จ านวนคดี การด าเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และแนวทางการด าเนินงานใน
อนาคตเก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์เสนอต่อคณะรัฐมนตรี 

  
มาตรา 41  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ห้ามมิให้

พนักงานสอบสวนด าเนินคดีกับผู้เสียหายในความผิดฐานเข้ามา ออกไปหรืออยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับ
อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานฐานปลอมหรือใช้ซึ่งหนังสือ
เดินทางปลอม ตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ค้าประเวณีเฉพาะที่เกี่ยวกับการติดต่อ ชักชวน แนะน าตัว ติดตามหรือรบเร้าบุคคลเพ่ือค้าประเวณีและการเข้าไป



มั่วสุมในสถานการค้าประเวณีเพ่ือค้าประเวณี หรือความผิดฐานเป็นคนต่างด้าวท างานโดยไม่ได้รับอนุญาตตาม
กฎหมายว่าด้วยการท างานของคนต่างด้าว 

  
หมวด 5 

กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
 

 

มาตรา 42  ให้จัดตั้ งกองทุนในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เรียกว่า “กองทุนเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์” เพ่ือเป็นทุนใช้จ่ายส าหรับการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ และเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน ประกอบด้วย 

(1) เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้ 
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้จากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
(3) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรืออุทิศให้ 
(4) เงินที่ได้รับจากต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ 

(5) ดอกผลและผลประโยชน์ที่เกิดจากกองทุน 

(6) เงินที่ได้จากการขายทรัพย์สินของกองทุนหรือที่ได้จากการจัดหารายได้ 
(6/1)20 ค่าปรับตามที่กระทรวงการคลังอนุญาต ให้น าไปใช้ได้โดยไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้ของ

แผ่นดิน 

(7) เงินหรือทรัพย์สินที่ตกเป็นของกองทุนหรือที่กองทุนได้รับตามกฎหมายอ่ืน 

  
มาตรา 43  เงินและดอกผลที่กองทุนได้รับตามมาตรา 42 ไม่ต้องน าส่งกระทรวงการคลังเป็น

รายได้แผ่นดิน 

  
มาตรา 44  เงินและทรัพย์สินของกองทุนให้ใช้จ่ายเพ่ือกิจการ ดังต่อไปนี้ 
(1) การช่วยเหลือผู้เสียหายตามมาตรา 33 

(2) การคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ผู้เสียหายตามมาตรา 36 

(3) การช่วยเหลือผู้เสียหายในต่างประเทศให้เดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรหรือถิ่นที่อยู่
ตามมาตรา 39 

(4) การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ตามระเบียบที่คณะกรรมการ ปกค. ก าหนด 

(5) การบริหารกองทุน 

                                                           
20 มาตรา 42 (6/1) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2558 



มาตรา 45  ให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะหนึ่ง ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวงยุติธรรม 
ผู้แทนส านักงบประมาณ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งจ านวนสามคน ในจ านวน
นี้ต้องเป็นผู้แทนจากภาคเอกชนจ านวนสองคนซึ่งเกี่ยวข้องกับงานด้านพัฒนาสังคม ด้านสังคมสงเคราะห์ ด้าน
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือด้านการเงิน เป็นกรรมการ และให้รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์ซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ 

  
มาตรา 46  ให้น ามาตรา 17 มาตรา 18 มาตรา 19 มาตรา 20 มาตรา 21 และมาตรา 25 มาใช้

บังคับกับการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การประชุมของคณะ
กรรมการบริหารกองทุน และการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการของคณะกรรมการบริหารกองทุนโดยอนุโลม 

  
มาตรา 47  ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(1) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 44 

(2) บริหารกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 

(3) รายงานสถานะการเง ินและการจ ัดการกองท ุนต ่อคณะกรรมการตามระเบ ียบที่
คณะกรรมการก าหนด 

  
มาตรา 48  การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน์ และการจัดการ

กองทุน ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

  
มาตรา 49  ให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนจ านวนห้าคน

ประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์ด้านการเงิน การสังคมสงเคราะห์ และการประเมินผลด้านละหนึ่งคนและให้รองปลัดกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ 

ให้น ามาตรา 17 มาตรา 18 มาตรา 19 มาตรา 20 และมาตรา 21 มาใช้บังคับกับการด ารง
ต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง และการประชุมของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของ
กองทุน โดยอนุโลม 

  
มาตรา 50  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนมีอ านาจหน้าที่ 

ดังต่อไปนี้ 



(1) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของกองทุน 

(2) รายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ 

(3) เรียกเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนจากบุคคลใดหรือเรียกบุคคลใดมาชี้แจง
ข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาประเมินผล 

  
มาตรา 51  ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดท างบดุลและบัญชีท าการส่งส านักงานการตรวจ

เงินแผ่นดินตรวจสอบและรับรองภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีทุกปี 
ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินท ารายงานผลการสอบและรับรองบัญชีและการเงินของกองทุน

เสนอต่อคณะกรรมการภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี เพ่ือให้คณะกรรมการเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
เพ่ือทราบ 

รายงานผลการสอบบัญชีตามวรรคสอง ให้รัฐมนตรีเสนอต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อน าเสนอสภา
ผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาทราบและจัดให้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 

 

  
หมวด 6 

บทก าหนดโทษ 

 

  
มาตรา 5221  ผู้ใดกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบสองปีและ

ปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงหนึ่งล้านสองแสนบาท 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง ได้กระท าแก่บุคคลอายุเกินสิบห้าปีแต่ไม่ถึงสิบแปดปีต้อง
ระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หกปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่หกแสนบาทถึงหนึ่งล้านห้าแสนบาท 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง ได้กระท าแก่บุคคลอายุไม่เกินสิบห้าปีหรือผู้มีกายพิการหรือ
มีจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่แปดปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่แปดแสนบาทถึงสองล้าน
บาท 

  
มาตรา 52/122  ผู้ใดกระท าความผิดตามมาตรา 6/1 ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสี่ปี 

หรือปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงสี่แสนบาทต่อผู้เสียหายหนึ่งคน หรือทั้งจ าทั้งปรับ  

                                                           
21 มาตรา 52 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 
22 มาตรา 52/1 เพิ่มโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2562 



ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท าได้รับอันตรายสาหัสหรือเป็นโรค
ร้ายแรงซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อชีวิต ต้องระวางโทษจ าคุกตั้ งแต่แปดปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่แปดแสนบาทถึง
สองล้านบาท หรือจ าคุกตลอดชีวิต 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท าถึงแก่ความตาย ต้องระวางโทษ
จ าคุกตลอดชีวิต หรือประหารชีวิต 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม เป็นกรณีที่ผู้บุพการีให้
ผู้สืบสันดานท างานหรือให้บริการเพราะเหตุความยากจนเหลือทนทาน หรือเมื่อพิจารณาถึงสภาพความผิดหรือเหตุ
อันควรปรานีอื่นแล้ว ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายก าหนดหรือไม่ลงโทษผู้กระท าความผิดเลยก็ได้ 

  
มาตรา 5323  นิติบุคคลใดกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาท

ถึงห้าล้านบาท 

ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่งหรือตามมาตรา 6/1 เป็นนิติบุคคล ถ้าการกระท า
ความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระท าของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบ
ในการด าเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระท าการ และละเว้นไม่สั่ง
การหรือไม่กระท าการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระท าความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้ส าหรับความผิด
นั้น ๆ ด้วย24 

  
มาตรา 53/125 ถ้าการกระท าผิดตามมาตรา 52 หรือมาตรา 53 วรรคสอง เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท า 

(1)26 รับอันตรายสาหัส หรือเป็นโรคร้ายแรงซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตต้องระวางโทษจ าคุก
ตั้งแต่แปดปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่แปดแสนบาทถึงสองล้านบาท หรือจ าคุกตลอดชีวิต 

(2) ถึงแก่ความตาย ต้องระวางโทษจ าคุกตลอดชีวิต หรือประหารชีวิต 

  
มาตรา 53/227  เจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้ด าเนินกิจการสถานประกอบกิจการ  โรงงานหรือ

ยานพาหนะ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งตามมาตรา 16/2 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับตั้งแต่
หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

  

                                                           
23 มาตรา 53 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 
24 มาตรา 53 วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบญัญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนษุย์ พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2562 
25 มาตรา 53/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปอ้งกันและปราบปรามการค้ามนุษย ์(ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2558 
26 มาตรา 53/1 (1) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2560 
27 มาตรา 53/2 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปอ้งกันและปราบปรามการค้ามนุษย ์(ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2558 



มาตรา 54  ผู้ใดขัดขวางการสืบสวน การสอบสวน การฟ้องร้อง หรือการด าเนินคดีความผิดฐาน
ค้ามนุษย์ เพ่ือมิให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถ้าเป็นการกระท าอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจ าคุก
ไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

(1) ให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดแก่ผู้เสียหายหรือพยานเพ่ือจูงใจให้ผู้
นั้นไม่ไปพบพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือไม่ไปศาลเพ่ือให้ข้อเท็จจริงหรือเบิกความ 
หรือเพ่ือให้ข้อเท็จจริงหรือเบิกความอันเป็นเท็จ หรือไม่ให้ข้อเท็จจริงหรือเบิกความ ในการด าเนินคดีแก่ผู้กระท า
ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

(2) ใช้ก าลังบังคับ ขู่เข็ญ ข่มขู่ ข่มขืนใจ หลอกลวง หรือกระท าการอันมิชอบประการอ่ืนเพ่ือมิให้
ผู้เสียหายหรือพยานไปพบพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือไม่ไปศาลเพ่ือให้ข้อเท็จจริง
หรือเบิกความ หรือเพ่ือให้ผู้นั้นให้ข้อเท็จจริงหรือเบิกความอันเป็นเท็จ หรือไม่ให้ข้อเท็จจริงหรือเบิกความ ในการ
ด าเนินคดีแก่ผู้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

(3) ท าให้เสียหาย ท าลาย ท าให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์ เอาไปเสีย แก้ไข เปลี่ยนแปลง ปกปิด 
หรือซ่อนเร้น เอกสารหรือพยานหลักฐานใด ๆ หรือปลอม ท า หรือใช้เอกสารหรือพยานหลักฐานใด ๆ อันเป็นเท็จ
ในการด าเนินคดีแก่ผู้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

(4) ให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดแก่กรรมการ กรรมการ ปกค. 
อนุกรรมการ สมาชิกของคณะท างาน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเจ้าพนักงานในต าแหน่ง
ตุลาการ พนักงานอัยการ หรือพนักงานสอบสวน หรือเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด เพ่ือ
จูงใจให้กระท าการ ไม่กระท าการ หรือประวิงการกระท าอันมิชอบด้วยหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ 

(5) ใช้ก าลังบังคับ ขู่เข็ญ ข่มขู่ ข่มขืนใจ หรือกระท าการอันมิชอบประการอ่ืนต่อกรรมการ 
กรรมการ ปกค. อนุกรรมการ สมาชิกของคณะท างาน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้หรือเจ้า
พนักงานในต าแหน่งตุลาการ พนักงานอัยการ หรือพนักงานสอบสวน เพ่ือจูงใจให้กระท าการ ไม่กระท าการ หรือ
ประวิงการกระท าอันมิชอบด้วยหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ 

  
มาตรา 55  ผู้ใดกระท าการดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสน

บาท เว้นแต่เป็นการเปิดเผยในการปฏิบัติตามหน้าที่หรือกฎหมาย 

(1) รู้ว่ามีการยื่นค าขอเพ่ือให้ได้มาซึ่งเอกสารหรือข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 30 แล้วเปิดเผยแก่
บุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องให้รู้ว่ามีหรือจะมีการยื่นค าขอเพ่ือให้ได้มาซึ่งเอกสารหรือข้อมูลข่าวสารดังกล่าวโดย
ประการที่น่าจะท าให้ผู้ยื่นค าขอสูญเสียโอกาสที่จะได้มาซึ่งเอกสารหรือข้อมูลข่าวสารนั้น หรือ 

(2) รู้หรือได้มาซึ่งเอกสารหรือข้อมูลข่าวสารที่ได้มาตามมาตรา 30 แล้วเปิดเผยแก่บุคคลที่ไม่มี
หน้าที่เกี่ยวข้องให้รู้เอกสารหรือข้อมูลข่าวสารดังกล่าว 

 



มาตรา 56  ผู้ใดกระท าการหรือจัดให้มีการกระท าการดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหก
เดือน หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

(1) บันทึกภาพ แพร่ภาพ พิมพ์รูป หรือบันทึกเสียง แพร่เสียงหรือสิ่งอ่ืนที่สามารถแสดงว่าบุคคล
ใดเป็นผู้เสียหายจากการกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์  ทั้งนี้ ไม่ว่าขั้นตอนใด ๆ 

(2) โฆษณาหรือเผยแพร่ข้อความ ซึ่งปรากฏในทางสอบสวนของพนักงานสอบสวนหรือในทาง
พิจารณาคดีของศาลที่ท าให้บุคคลอ่ืนรู้จักชื่อตัว ชื่อสกุลของผู้เสียหายจากการกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์หรือ
บุคคลในครอบครัวผู้เสียหายนั้น  ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยสื่อสารสนเทศประเภทใด 

(3) โฆษณาหรือเผยแพร่ข้อความ ภาพหรือเสียง ไม่ว่าโดยสื่อสารสนเทศประเภทใด เปิดเผย
ประวัติ สถานที่อยู่ สถานที่ท างาน หรือสถานศึกษาของบุคคลซึ่งเป็นผู้เสียหายจากการกระท าความผิดฐานค้า
มนุษย ์

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่การกระท าที่ผู้กระท าจ าต้องกระท าเพ่ือประโยชน์ของทาง
ราชการในการคุ้มครองหรือช่วยเหลือผู้เสียหาย หรือผู้เสียหายยินยอมโดยบริสุทธิ์ใจ 

  
มาตรา 56/128  ผู้ใดเป็นธุระจัดหา ซื้อ ขาย จ าหน่าย พามาจากหรือส่งไปยังที่ใด หน่วงเหนี่ยว

กักขัง จัดให้อยู่อาศัย หรือรับไว้ ซึ่งบุคคลอายุไม่เกินสิบห้าปี ให้ท างาน หรือให้บริการที่เป็นอันตรายอย่างร้ายแรง
และมีผลกระทบต่อร่างกายหรือจิตใจ การเจริญเติบโต หรือพัฒนาการ หรือในลักษณะหรือในสภาพแวดล้อมที่เป็น
อันตรายต่อความปลอดภัยของบุคคลนั้น หรือขัดต่อศีลธรรมอันดี ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสี่ปีและปรับไม่เกินสี่
แสนบาท 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง เป็นกรณีที่ผู้บุพการีให้ผู้สืบสันดานท างานหรือให้บริการ
เพราะเหตุความยากจนเหลือทนทาน หรือเมื่อพิจารณาถึงสภาพความผิด หรือเหตุอันควรปรานีอ่ืนแล้วศาลจะไม่
ลงโทษผู้กระท าความผิดเลยก็ได้ 

  
  

                                                           
28 มาตรา 56/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัตปิ้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย ์(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 



บทเฉพาะกาล 

 

  
มาตรา 57  ให้โอนเงินทุนสงเคราะห์เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ตาม

ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ว่าด้วยการด าเนินงานและการใช้จ่ายเงินส าหรับการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2550 มาเป็นทุนประเดิมแก่กองทุนตามพระราชบัญญัตินี้ 

  
  

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก สุรยุทธ์  จุลานนท์ 
นายกรัฐมนตรี 

 
 

หมายเหตุ  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติมาตรการในการป้องกันและ
ปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก พ.ศ. 2540 ยังมิได้ก าหนดลักษณะความผิดให้ครอบคลุมการกระท าเพ่ือแสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบจากบุคคลที่มิได้จ ากัดแต่เฉพาะหญิงและเด็กและกระท าด้วยวิธีการที่หลากหลายมากขึ้น เช่น 
การน าบุคคลเข้ามาค้าประเวณีในหรือส่งไปค้านอกราชอาณาจักร บังคับใช้แรงงานบริการหรือขอทาน บังคับตัด
อวัยวะเพ่ือการค้า หรือการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบประการอ่ืน ซึ่งในปัจจุบันได้กระท าในลักษณะองค์กร
อาชญากรรมข้ามชาติมากขึ้น ประกอบกับประเทศไทยได้ลงนามอนุสัญญาสหประชาชาติเพ่ือต่อต้านอาชญากรรม
ข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร และพิธีสารเพ่ือป้องกัน ปราบปรามและลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะผู้หญิงและ
เด็ก เพ่ิมเติมอนุสัญญาสหประชาชาติเพ่ือต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร จึงสมควรก าหนด
ลักษณะความผิดให้ครอบคลุมการกระท าดังกล่าวเพ่ือให้การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น สอดคล้องกับพันธกรณีของอนุสัญญาและพิธีสารจัดตั้งกองทุนเพ่ือป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
รวมทั้งปรับปรุงการช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายให้เหมาะสม  ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์สูงสุดของ
ผู้เสียหาย  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
                      
  



พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 255829 

  
มาตรา 2  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น

ไป 

  
หมายเหตุ  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 มีบทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมต่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ใน
ปัจจุบันที่มีความรุนแรง ซับซ้อน และเป็นอาชญากรรมข้ามชาติ จึงเห็นควรปรับปรุงกฎหมายว่ าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์โดยก าหนดให้มี
มาตรการสร้างแรงจูงใจให้ผู้พบเห็นเหตุการค้ามนุษย์แจ้งข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ และก าหนดมาตรการเพ่ิม
อ านาจทางปกครองให้แก่เจ้าหน้าที่ รวมทั้งปรับปรุงบทก าหนดโทษที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  จึงจ าเป็นต้อง
ตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 256030 

  
มาตรา 2  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น

ไป 

  
หมายเหตุ  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 มีบทบัญญัติบางประการที่ไม่เหมาะสมต่อการป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์ที่มีความรุนแรงและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น สมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินมาตรการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยแก้ไขบทนิยามค า
ว่า “แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ” และ “การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ” ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ปรับปรุงบทบัญญัติ
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเรียกค่าสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจากการกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ และก าหนดฐาน
ความผิดซึ่งได้กระท าต่อเด็กที่มีอายุไม่เกินสิบห้าปีให้ท างานหรือให้บริการอันอาจเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงและมี
ผลกระทบต่อร่างกายหรือจิตใจ การเจริญเติบโต หรือพัฒนาการของบุคคลนั้น รวมทั้งแก้ไขเพ่ิมเติมบทก าหนดโทษ
ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  

                                                           
29 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132/ตอนที่ 34 ก/หน้า 27/28 เมษายน 2558 
30 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134/ตอนที่ 12 ก/หน้า 19/27 มกราคม 2560 



พระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 พ.ศ. 256231 

  
มาตรา 2  พระราชก าหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น

ไป 

  
หมายเหตุ  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชก าหนดฉบับนี้ คือ โดยที่ในปัจจุบันยังไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายที่
ก าหนดความผิดและมาตรการในการคุ้มครองผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ ท าให้ไม่สามารถ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการบังคับใช้แรงงานหรือบริการซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบตาม
ความผิดฐานค้ามนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สมควรก าหนดลักษณะการกระท าที่เป็นความผิดฐานบังคับใช้
แรงงานหรือบริการและก าหนดอัตราโทษให้เหมาะสม เพ่ือเป็นการป้องกันและขจัดการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ 
รวมทั้งก าหนดมาตรการในการช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการถูกบังคับใช้แรงงานหรือ
บริการ และการพิจารณาคดีให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนตามแนวทางเดียวกับผู้เสียหายจากการ
กระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ ตลอดจนเพ่ือเป็นการอนุวัตการให้เป็นไปตามพิธีสาร ค.ศ. 2014 ส่วนเสริม
อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 29 ว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ. 1930 และโดยที่การด าเนินการ
ดังกล่าวต้องกระท าให้เสร็จโดยเร็วเพื่อประโยชน์ในการสร้างความมั่นคงทางด้านแรงงาน สังคม และ ความ
มั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชก าหนดนี้ 
 
 

  
  
  

                                                           
31 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136/ตอนที่ 45 ก/หน้า 1/7 เมษายน 2562 


