
 
พระราชก าหนด 

แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญตัิป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๖  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

เป็นปทีี่  ๔  ในรัชกาลปัจจบุัน 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ  
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๗๒  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  จึงทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชก าหนดขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชก าหนดนี้เรียกว่า  “พระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติป้องกัน

และปราบปรามการค้ามนุษย์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

มาตรา ๒ พระราชก าหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม 

การค้ามนุษย์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๕ ให้ประธานศาลฎีกา  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์  และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

กับอ านาจหน้าที่ของตน 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๔๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   เมษายน   ๒๕๖๒



ให้ประธานศาลฎีกามีอ านาจออกข้อบังคับ  และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม  

และความมั่นคงของมนุษย์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมีอ านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่กับ

ออกกฎกระทรวงและระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

ข้อบังคับประธานศาลฎีกา  กฎกระทรวง  และระเบียบนั้น  เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

ให้ใช้บังคับได้” 

มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๖  แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม 

การค้ามนุษย์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  

(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๖ ผู้ใดกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นธุระจัดหา  ซื้อ  ขาย  จ าหน่าย  พามาจากหรือส่งไปยังที่ ใด  หน่วงเหนี่ยวกักขัง   

จัดให้อยู่อาศัย  หรือรับไว้ซึ่งบุคคลใด  โดยข่มขู่  ใช้ก าลังบังคับ  ลักพาตัว ฉ้อฉล  หลอกลวง  ใช้อ านาจ

โดยมิชอบ  ใช้อ านาจครอบง าบุคคลด้วยเหตุที่อยู่ในภาวะอ่อนด้อยทางร่างกาย  จิตใจ  การศึกษา   

หรือทางอื่นใดโดยมิชอบ  ขู่เข็ญว่าจะใช้กระบวนการทางกฎหมายโดยมิชอบ  หรือโดยให้เงินหรือ

ผลประโยชน์อย่างอื่นแก่ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลบุคคลนั้นเพ่ือให้ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลให้ความยินยอมแก่

ผู้กระท าความผิดในการแสวงหาประโยชน์จากบุคคลที่ตนดูแล  หรือ 

(๒) เป็นธุระจัดหา  ซื้อ  ขาย  จ าหน่าย  พามาจากหรือส่งไปยังที่ ใด  หน่วงเหนี่ยวกักขัง   

จัดให้อยู่อาศัย  หรือรับไว้ซึ่งเด็ก 

ถ้าการกระท านั้นได้กระท าโดยมีความมุ่งหมายเพ่ือเป็นการแสวงหาประโยชน์ โดยมิชอบ  ผู้นั้นกระท า

ความผิดฐานค้ามนุษย์ 

การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบตามวรรคหนึ่ง  หมายความว่า  การแสวงหาประโยชน์จาก

การค้าประเวณี  การผลิตหรือเผยแพร่วัตถุหรือสื่อลามก  การแสวงหาประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอื่น  

การเอาคนลงเป็นทาสหรือให้มีฐานะคล้ายทาส  การน าคนมาขอทาน  การตัดอวัยวะเพ่ือการค้า   

การบังคับใช้แรงงานหรือบริการตามมาตรา  ๖/๑  หรือการอื่นใดที่คล้ายคลึงกันอันเป็นการขูดรีดบุคคล

ไม่ว่าบุคคลนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม” 

มาตรา ๕ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๖/๑  และมาตรา  ๖/๒  แห่งพระราชบัญญัติ

ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๔๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   เมษายน   ๒๕๖๒



“มาตรา ๖/๑ ผู้ใดข่มขืนใจผู้อื่นให้ท างานหรือให้บริการโดยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ท าให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชวีิต  ร่างกาย  เสรีภาพ  ชื่อเสียง  หรือทรัพย์สินของบคุคล

นั้นเองหรือของผู้อื่น 
(๒) ขู่เข็ญด้วยประการใด ๆ 
(๓) ใช้ก าลังประทุษร้าย 
(๔) ยึดเอกสารส าคัญประจ าตัวของบุคคลนั้นไว้  
(๕) น าภาระหนี้ของบุคคลนั้นหรือของผู้อื่นมาเป็นสิ่งผูกมัดโดยมิชอบ 
(๖) ท าด้วยประการอื่นใดอันมีลักษณะคล้ายคลึงกับการกระท าดังกล่าวข้างต้น   

ถ้าได้กระท าให้ผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้  ผู้นั้นกระท าความผิดฐานบังคับใช้แรงงาน  
หรือบริการ 

มาตรา ๖/๒ บทบัญญัติในมาตรา  ๖/๑  ไม่ใช้บังคับกับ 
(๑) งานหรือบริการซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารส าหรับงานในหน้าที่ราชการ

โดยเฉพาะ 
(๒) งานหรือบริการซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติหน้าที่พลเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ  

ตามรัฐธรรมนูญหรือตามกฎหมาย 
(๓) งานหรือบริการอันเปน็ผลมาจากค าพิพากษาของศาลหรือที่ตอ้งท าในระหวา่งการต้องโทษ

ตามค าพิพากษาของศาล 
(๔) งานหรือบริการเพ่ือประโยชน์ในการป้องกันภัยพิบัติสาธารณะ  หรือในกรณีที่มีการประกาศ

สถานการณ์ฉุกเฉิน  หรือในขณะที่ประเทศอยู่ในภาวะสงครามหรือการรบ” 
มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๔  แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม

การค้ามนุษย์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๑๔ ให้ความผิดตามมาตรา  ๖/๑  ที่เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท าได้รับอันตรายสาหัส 

หรือถึงแก่ความตาย  เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน” 
มาตรา ๗ ให้เพ่ิมความตอ่ไปนีเ้ป็นมาตรา  ๑๔/๑  ของหมวด  ๑  บททั่วไป  แห่งพระราชบญัญตัิ

ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
“มาตรา ๑๔/๑ เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ การบังคับใช้แรงงาน

หรือบริการ  และการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหาย  ให้ค าว่า  “ค้ามนุษย์”  ในหมวด  ๓  และหมวด  ๔  
หมายความรวมถึง  “บังคับใช้แรงงานหรือบริการ”  ด้วย 

้หนา   ๓
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ให้น ากฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์มาใช้บังคับกับการพิจารณาคดีบังคับใช้แรงงาน
หรือบริการด้วยโดยอนุโลม” 

มาตรา ๘ ให้ เพ่ิมความต่อไปนี้ เป็นมาตรา  ๕๒/๑  แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ 
ปราบปรามการค้ามนุษย์  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

“มาตรา ๕๒/๑ ผู้ใดกระท าความผิดตามมาตรา  ๖/๑  ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หกเดือน
ถึงสี่ปี  หรือปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงสี่แสนบาทต่อผู้เสียหายหนึ่งคน  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง  เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท าได้รับอันตรายสาหัสหรือ 
เป็นโรคร้ายแรงซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อชีวิต  ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่แปดปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่  
แปดแสนบาทถึงสองล้านบาท  หรือจ าคุกตลอดชีวิต 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง  เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท าถึงแก่ความตาย  ต้องระวางโทษ
จ าคุกตลอดชีวิต  หรือประหารชีวิต 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง  วรรคสอง  และวรรคสาม  เป็นกรณีที่ผู้บุพการี 
ให้ผู้สืบสันดานท างานหรือให้บริการเพราะเหตุความยากจนเหลือทนทาน  หรือเมื่อพิจารณาถึงสภาพความผิด
หรือเหตุอันควรปรานีอื่นแล้ว  ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายก าหนดหรือไม่ลงโทษผู้กระท าความผิดเลย
ก็ได้” 

มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา  ๕๓  แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่งหรือตามมาตรา  ๖/๑  เป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระท า
ความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระท าของกรรมการ หรือผู้จัดการ  หรือบุคคลใด  
ซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติบุคคลนั้น  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือ
กระท าการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระท าการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระท าความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษ
ตามที่บัญญัติไว้ส าหรับความผิดนั้น ๆ  ด้วย” 

 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรฐัมนตร ี
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่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๔๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   เมษายน   ๒๕๖๒



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชก าหนดฉบับนี้  คือ  โดยที่ในปัจจุบันยังไม่มีบทบัญญัติของ
กฎหมายที่ก าหนดความผิดและมาตรการในการคุ้มครองผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ  ท าให้
ไม่สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาการบังคับใช้แรงงานหรือบริการซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการแสวงหาประโยชน์
โดยมิชอบตามความผิดฐานค้ามนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สมควรก าหนดลักษณะการกระท าที่เป็นความผิดฐาน
บังคับใช้แรงงานหรือบริการและก าหนดอัตราโทษให้เหมาะสม  เพ่ือเป็นการป้องกันและขจัดการบังคับใช้แรงงาน
หรือบริการ  รวมทั้งก าหนดมาตรการในการช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการถูกบังคับใช้แรงงาน
หรือบริการ  และการพิจารณาคดีให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนตามแนวทางเดียวกับผู้เสียหายจาก  
การกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์  ตลอดจนเพ่ือเป็นการอนุวัตการให้เป็นไปตามพิธีสาร  ค.ศ.  ๒๐๑๔  ส่วนเสริม
อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ  ฉบับที่  ๒๙  ว่าด้วยแรงงานบังคับ  ค.ศ.  ๑๙๓๐  และโดยที่ 
การด าเนินการดังกล่าวต้องกระท าให้เสร็จโดยเร็วเพ่ือประโยชน์ในการสร้างความมั่นคงทางด้านแรงงาน  สังคม  
และความม่ันคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชก าหนดนี้ 

้หนา   ๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๔๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   เมษายน   ๒๕๖๒


