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พระราชบัญญัติ 
ป�องกันและปราบปรามการค�ามนุษย  

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให�ไว� ณ วันท่ี ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
เป2นป3ที่ ๖๓ ในรัชกาลป5จจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล�าฯ 

ให�ประกาศว:า 
 
โดยท่ีเป2นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว:าด�วยมาตรการในการป�องกันและ

ปราบปรามการค�าหญิงและเด็ก 
 
พระราชบัญญัติน้ีมีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา 
๔๑ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแห:งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให�กระทําได�โดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแห:งกฎหมาย 

 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล�าฯ ให�ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว�โดยคําแนะนําและยินยอม

ของสภานิติบัญญัติแห:งชาติ ดังต:อไปน้ี 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัติน้ีเรียกว:า “พระราชบัญญัติป�องกันและปราบปราม

การค�ามนุษย  พ.ศ. ๒๕๕๑” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัติน้ีให�ใช�บังคับเม่ือพ�นหน่ึงร�อยย่ีสิบวันนับแต:วันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป2นต�นไป 
 
มาตรา ๓ ให�ยกเลิกพระราชบัญญัติมาตรการในการป�องกันและปราบปรามการค�า

หญิงและเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัติน้ี 
“แสวงหาประโยชน โดยมิชอบ” หมายความว:า การแสวงหาประโยชน จากการค�า

ประเวณี การผลิตหรือเผยแพร:วัตถุหรือสื่อลามก การแสวงหาประโยชน ทางเพศในรูปแบบอ่ืน การเอา

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล:ม ๑๒๕/ตอนท่ี ๒๙ ก/หน�า ๒๘/๖ กุมภาพันธ  ๒๕๕๑ 
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คนลงเป2นทาส การนําคนมาขอทาน การบังคับใช�แรงงานหรือบริการ การบังคับตัดอวัยวะเพ่ือการค�า 
หรือการอ่ืนใดท่ีคล�ายคลึงกันอันเป2นการขูดรีดบุคคล ไม:ว:าบุคคลน้ันจะยินยอมหรือไม:ก็ตาม 

“การบังคับใช�แรงงานหรือบริการ” หมายความว:า การข:มขืนใจให�ทํางานหรือ
ให�บริการโดยทําให�กลัวว:าจะเกิดอันตรายต:อชีวิต ร:างกาย เสรีภาพ ช่ือเสียง หรือทรัพย สินของบุคคล
น้ันเองหรือของผู�อ่ืน โดยขู:เข็ญด�วยประการใด ๆ โดยใช�กําลังประทุษร�าย หรือโดยทําให�บุคคลน้ันอยู:
ในภาวะท่ีไม:สามารถขัดขืนได� 

“องค กรอาชญากรรม” หมายความว:า คณะบุคคลซึ่งมีการจัดโครงสร�างโดยสมคบ
กันต้ังแต:สามคนข้ึนไปไม:ว:าจะเป2นการถาวรหรือช่ัวระยะเวลาหน่ึง และไม:ว:าจะเป2นโครงสร�างท่ีชัดเจน
มีการกําหนดบทบาทของสมาชิกอย:างแน:นอนหรือมีความต:อเน่ืองของสมาชิกภาพหรือไม:  ท้ังน้ี โดยมี
วัตถุประสงค ท่ีจะกระทําความผิดฐานใดฐานหน่ึงหรือหลายฐานท่ีมีอัตราโทษจําคุกข้ันสูงต้ังแต:สี่ป3ข้ึน
ไปหรือกระทําความผิดตามท่ีกําหนดไว�ในพระราชบัญญัติน้ี เพ่ือแสวงหาผลประโยชน ทางทรัพย สิน
หรือผลประโยชน อ่ืนใดอันมิชอบด�วยกฎหมายไม:ว:าโดยทางตรงหรือทางอ�อม 

“เด็ก” หมายความว:า บุคคลผู�มีอายุตํ่ากว:าสิบแปดป3 
“กองทุน” หมายความว:า กองทุนเพ่ือการป�องกันและปราบปรามการค�ามนุษย  
“คณะกรรมการ” หมายความว:า คณะกรรมการป�องกันและปราบปรามการค�า

มนุษย  
“กรรมการ” หมายความว:า กรรมการป�องกันและปราบปรามการค�ามนุษย  
“พนักงานเจ�าหน�าท่ี” หมายความว:า พนักงานฝMายปกครองหรือตํารวจช้ันผู�ใหญ: 

และให�หมายความรวมถึงข�าราชการซึ่งดํารงตําแหน:งไม:ตํ่ากว:าข�าราชการพลเรือนสามัญระดับสามซึ่ง
รัฐมนตรีแต:งต้ังจากผู�ที่มีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงเพ่ือให�ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 

“รัฐมนตรี” หมายความว:า รัฐมนตรีผู�รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
 
มาตรา ๕  ให�ประธานศาลฎีกา และรัฐมนตรีว:าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความม่ันคงของมนุษย  รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี  ท้ังน้ี ในส:วนท่ีเก่ียวข�องกับอํานาจหน�าท่ีของตน 
ให�ประธานศาลฎีกามีอํานาจออกข�อบังคับ และรัฐมนตรีว:าการกระทรวงการพัฒนา

สังคมและความม่ันคงของมนุษย มีอํานาจแต:งต้ังพนักงานเจ�าหน�าท่ีกับออกกฎกระทรวงและระเบียบ
เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 

ข�อบังคับประธานศาลฎีกา กฎกระทรวงและระเบียบน้ัน เม่ือได�ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาแล�วให�ใช�บังคับได� 

 
หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

   
 
มาตรา ๖  ผู�ใดเพ่ือแสวงหาประโยชน โดยมิชอบ กระทําการอย:างหน่ึงอย:างใด 

ดังต:อไปน้ี 
(๑) เป2นธุระจัดหา ซื้อ ขาย จําหน:าย พามาจากหรือส:งไปยังท่ีใด หน:วงเหน่ียวกักขัง 

จัดให�อยู:อาศัย หรือรับไว�ซึ่งบุคคลใด โดยข:มขู: ใช�กําลังบังคับ ลักพาตัว ฉ�อฉล หลอกลวง ใช�อํานาจ
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โดยมิชอบ หรือโดยให�เงินหรือผลประโยชน อย:างอ่ืนแก:ผู�ปกครองหรือผู�ดูแลบุคคลน้ันเพ่ือให�ผู�ปกครอง
หรือผู�ดูแลให�ความยินยอมแก:ผู�กระทําความผิดในการแสวงหาประโยชน จากบุคคลท่ีตนดูแล หรือ 

(๒) เป2นธุระจัดหา ซื้อ ขาย จําหน:าย พามาจากหรือส:งไปยังท่ีใด หน:วงเหน่ียวกักขัง 
จัดให�อยู:อาศัย หรือรับไว�ซึ่งเด็ก 

ผู�น้ันกระทําความผิดฐานค�ามนุษย  
 
มาตรา ๗  ผู�ใดกระทําการดังต:อไปน้ีต�องระวางโทษเช:นเดียวกับผู�กระทําความผิด

ฐานค�ามนุษย  
(๑) สนับสนุนการกระทําความผิดฐานค�ามนุษย  
(๒) อุปการะโดยให�ทรัพย สิน จัดหาท่ีประชุมหรือท่ีพํานักให�แก:ผู�กระทําความผิดฐาน

ค�ามนุษย  
(๓) ช:วยเหลือด�วยประการใดเพ่ือให�ผู�กระทําความผิดฐานค�ามนุษย พ�นจากการถูก

จับกุม 
(๔) เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย สินหรือประโยชน อ่ืนใดจากผู�กระทําความผิดฐาน

ค�ามนุษย เพ่ือมิให�ผู�กระทําความผิดฐานค�ามนุษย ถูกลงโทษ 
(๕) ชักชวน ช้ีแนะ หรือติดต:อบุคคลให�เข�าเป2นสมาชิกขององค กรอาชญากรรมเพ่ือ

ประโยชน ในการกระทําความผิดฐานค�ามนุษย  
 
มาตรา ๘  ผู�ใดตระเตรียมเพ่ือกระทําความผิดตามมาตรา ๖ ต�องระวางโทษหน่ึงใน

สามของโทษท่ีกําหนดไว�สําหรับความผิดน้ัน 
 
มาตรา ๙  ผู�ใดสมคบโดยการตกลงกันต้ังแต:สองคนข้ึนไปเพ่ือกระทําความผิดตาม

มาตรา ๖ ต�องระวางโทษไม:เกินก่ึงหน่ึงของโทษท่ีกฎหมายกําหนดไว�สําหรับความผิดน้ัน 
ถ�าผู�ท่ีสมคบกันกระทําความผิดคนหน่ึงคนใดได�ลงมือกระทําความผิดตามท่ีได�สมคบ

กันผู�ร:วมสมคบด�วยกันทุกคนต�องระวางโทษตามท่ีได�บัญญัติไว�สําหรับความผิดน้ันอีกกระทงหน่ึงด�วย 
ในกรณีที่ความผิดได�กระทําถึงข้ันลงมือกระทําความผิด แต:เน่ืองจากการเข�าขัดขวาง

ของผู�สมคบทําให�การกระทําน้ันกระทําไปไม:ตลอด หรือกระทําไปตลอดแล�วแต:การกระทําน้ันไม:
บรรลุผล ผู�สมคบท่ีกระทําการขัดขวางน้ันต�องรับโทษตามท่ีกําหนดไว�ในวรรคหน่ึง 

ถ�าผู�กระทําความผิดตามวรรคหน่ึงกลับใจให�ความจริงแห:งการสมคบต:อพนักงาน
เจ�าหน�าท่ีก:อนท่ีจะมีการกระทําความผิดตามท่ีได�มีการสมคบกัน ศาลจะไม:ลงโทษหรือลงโทษผู�น้ัน
น�อยกว:าท่ีกฎหมายกําหนดไว�สําหรับความผิดน้ันเพียงใดก็ได� 

 
มาตรา ๑๐  ถ�าการกระทําความผิดตามมาตรา ๖ ได�กระทําโดยร:วมกันต้ังแต:สามคน

ข้ึนไปหรือโดยสมาชิกขององค กรอาชญากรรม ต�องระวางโทษหนักกว:าโทษท่ีกฎหมายบัญญัติไว�ก่ึงหน่ึง 
ในกรณีท่ีสมาชิกขององค กรอาชญากรรมได�กระทําความผิดตามมาตรา ๖ สมาชิก

ขององค กรอาชญากรรมทุกคนท่ีเป2นสมาชิกอยู:ในขณะท่ีกระทําความผิด และรู�เห็นหรือยินยอมกับการ
กระทําความผิดดังกล:าว ต�องระวางโทษตามท่ีบัญญัติไว�สําหรับความผิดน้ันแม�จะมิได�เป2นผู�กระทํา
ความผิดน้ันเอง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 
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ถ�าการกระทําความผิดตามวรรคหน่ึงได�กระทําเพ่ือให�ผู�เสียหายท่ีถูกพาเข�ามาหรือ
ส:งออกไปนอกราชอาณาจักรตกอยู:ในอํานาจของผู�อ่ืนโดยมิชอบด�วยกฎหมาย ต�องระวางโทษเป2นสอง
เท:าของโทษท่ีกําหนดไว�สําหรับความผิดน้ัน 

 
มาตรา ๑๑  ผู�ใดกระทําความผิดตามมาตรา ๖ นอกราชอาณาจักร ผู�น้ันจะต�องรับ

โทษในราชอาณาจักรตามท่ีกําหนดไว�ในพระราชบัญญัติน้ี โดยให�นํามาตรา ๑๐ แห:งประมวลกฎหมาย
อาญามาใช�บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๒  ผู �ใดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี ้ โดยแสดงตนเป2นเจ�า

พนักงานและกระทําการเป2นเจ�าพนักงาน โดยตนเองมิได�เป2นเจ�าพนักงานท่ีมีอํานาจหน�าท่ีกระทําการ
น้ัน ต�องระวางโทษเป2นสองเท:าของโทษท่ีกําหนดไว�สําหรับความผิดน้ัน 

 
มาตรา ๑๓  ผู�ใดเป2นสมาชิกสภาผู�แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท�องถ่ิน 

ผู�บริหารท�องถ่ิน ข�าราชการ พนักงานองค กรปกครองส:วนท�องถ่ิน พนักงานองค การหรือหน:วยงาน
ของรัฐ กรรมการหรือผู�บริหารหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ เจ�าพนักงาน หรือกรรมการองค กรต:าง ๆ ตาม
รัฐธรรมนูญ กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี ต�องระวางโทษเป2นสองเท:าของโทษท่ีกําหนดไว�
สําหรับความผิดน้ัน 

กรรมการ กรรมการ ปกค. อนุกรรมการ สมาชิกของคณะทํางาน และพนักงาน
เจ�าหน�าท่ีตามพระราชบัญญัติน้ี ผู�ใดกระทําความผิดใดตามพระราชบัญญัติน้ีเสียเอง ต�องระวางโทษ
เป2นสามเท:าของโทษท่ีกําหนดไว�สําหรับความผิดน้ัน 

 
มาตรา ๑๓/๑๒  ผู�ใดแจ�งแก:พนักงานเจ�าหน�าท่ีหรือพนักงานฝMายปกครองหรือตํารวจ

ให�ทราบว:ามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี ถ�าได�กระทําโดยสุจริตย:อมได�รับความคุ�มครอง
ไม:ต�องรับผิดท้ังทางแพ:งและทางอาญา 

 
มาตรา ๑๔  ให�ความผิดตามพระราชบัญญั ติ น้ี เป2นความผิดมูลฐานตาม

พระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 

หมวด ๒ 
คณะกรรมการป�องกันและปราบปรามการค�ามนุษย  

   
 
มาตรา ๑๕  ให�มีคณะกรรมการป�องกันและปราบปรามการค�ามนุษย  เรียกโดยย:อว:า 

“คณะกรรมการ ปคม.” ประกอบด�วย นายกรัฐมนตรีเป2นประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรี 
ซึ่งเป2นประธานคณะกรรมการ ปกค. เป2นรองประธานกรรมการ รัฐมนตรีว:าการกระทรวงกลาโหม 
รัฐมนตรีว:าการกระทรวงการต:างประเทศ รัฐมนตรีว:าการกระทรวงการท:องเท่ียวและกีฬา 
                                                 

๒ มาตรา ๑๓/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการค�ามนุษย  (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 
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รัฐมนตรีว:าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย  รัฐมนตรีว:าการกระทรวงมหาดไทย 
รัฐมนตรีว:าการกระทรวงยุติธรรม รัฐมนตรีว:าการกระทรวงแรงงาน และผู�ทรงคุณวุฒิจํานวนสี่คน 
ซึ่งนายกรัฐมนตรีแต:งต้ังจากผู�เช่ียวชาญและมีประสบการณ โดดเด:นเป2นท่ีประจักษ ด�านการป�องกัน 
การปราบปราม การบําบัดฟVWนฟูและการประสานงานระหว:างประเทศเก่ียวกับการค�ามนุษย ไม:น�อย
กว:าเจ็ดป3 ด�านละหน่ึงคน โดยต�องเป2นภาคเอกชนไม:น�อยกว:าก่ึงหน่ึงเป2นกรรมการ และมี
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย เป2นเลขานุการ และให�ปลัดกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย แต:งต้ังข�าราชการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย  จํานวนไม:เกินสองคน เป2นผู�ช:วยเลขานุการ๓ 

กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิตามวรรคหน่ึงต�องเป2นสตรีไม:น�อยกว:าก่ึงหน่ึง 
 
มาตรา ๑๖  ให�คณะกรรมการมีอํานาจหน�าท่ีดังต:อไปน้ี 
(๑) เสนอความเห็นต:อคณะรัฐมนตรีในการกําหนดนโยบายเก่ียวกับการป�องกันและ

ปราบปรามการค�ามนุษย  
(๒) เสนอความเห็นต:อคณะรัฐมนตรีเพ่ือให�มีการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ 

หรือโครงสร�างของส:วนราชการท่ีเก่ียวข�องกับการป�องกันและปราบปรามการค�ามนุษย  เพ่ือให�การ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ีมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

(๒/๑)๔ เสนอความเห็นต:อคณะรัฐมนตรีเพ่ือกําหนดมาตรการป�องกันและ
ปราบปรามการค�ามนุษย ในสถานประกอบกิจการ โรงงาน และยานพาหนะ และกําหนดให�สถาน
ประกอบกิจการ โรงงาน และยานพาหนะ ต�องอยู:ภายใต�บังคับของมาตรการดังกล:าว 

(๓) กําหนดยุทธศาสตร และมาตรการในการป�องกันและปราบปรามการค�ามนุษย  
(๔) กําหนดแนวทางและกํากับดูแลการดําเนินการตามพันธกรณีระหว:างประเทศ

ตลอดจนการให�ความร:วมมือและประสานงานกับต:างประเทศเก่ียวกับการป�องกันและปราบปราม
การค�ามนุษย  

(๕) สั่งการและกํากับดูแลให�มีการศึกษาวิจัยและจัดทําข�อมูลแบบบูรณาการ เพ่ือ
ประโยชน ในการป�องกันและปราบปรามการค�ามนุษย  

(๖) วางระเบียบเก่ียวกับการจดทะเบียนองค กรเอกชนท่ีมีวัตถุประสงค ด�านการ
ป�องกันและปราบปรามการค�ามนุษย  ตลอดจนหลักเกณฑ ในการช:วยเหลือการดําเนินกิจกรรมของ
องค กรดังกล:าว 

(๗) วางระเบียบโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังเก่ียวกับการรับเงิน การ
จ:ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน  และการจัดการกองทุน 

(๘) วางระเบียบเก่ียวกับการรายงานสถานะการเงินและการจัดการกองทุนเพ่ือ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี 

(๙) สั่งการและกํากับดูแลการดําเนินงานของคณะกรรมการ ปกค. 

                                                 
๓ มาตรา ๑๕ วรรคหน่ึง แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการค�ามนุษย  

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๔ มาตรา ๑๖ (๒/๑) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการค�ามนุษย  (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 
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(๑๐) ดําเนินการตามท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 
มาตรา ๑๖/๑๕  ให�นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอํานาจออก

ประกาศกําหนดมาตรการป�องกันและปราบปรามการค�ามนุษย ในสถานประกอบกิจการ โรงงาน และ
ยานพาหนะ และประกาศกําหนดให�สถานประกอบกิจการ โรงงาน และยานพาหนะใด ๆ ต�องอยู:
ภายใต�บังคับของมาตรการดังกล:าว  ท้ังน้ี โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๑๖/๒๖  ในกรณีท่ีพนักงานเจ�าหน�าท่ีตรวจพบว:ามีการฝMาฝVนหรือไม:ปฏิบัติ

ตามมาตรการป�องกันและปราบปรามการค�ามนุษย หรือพบการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี
ในสถานประกอบกิจการโรงงาน หรือยานพาหนะตามมาตรา ๑๖/๑ หากเจ�าของ ผู�ครอบครอง 
หรือผู�ดําเนินกิจการสถานประกอบกิจการโรงงาน หรือยานพาหนะ ดังกล:าวไม:สามารถช้ีแจงหรือ
พิสูจน ให�คณะอนุกรรมการตามมาตรา ๒๕ วรรคสอง เชื่อได�ว:าตนได�ใช�ความระมัดระวังตาม
สมควรแก:กรณีแล�ว ให�คณะอนุกรรมการตามมาตรา ๒๕ วรรคสอง มีอํานาจสั่งอย:างหน่ึงอย:างใด 
ดังต:อไปน้ี 

(๑) ปYดสถานประกอบกิจการหรือโรงงานช่ัวคราว 
(๒) พักใช�ใบอนุญาตประกอบการสําหรับการประกอบธุรกิจหรือโรงงาน 
(๓) ห�ามใช�ยานพาหนะเป2นการช่ัวคราว 
(๔) ดําเนินมาตรการท่ีจําเป2นเพ่ือป�องกันมิให�มีการกระทําผิดเกิดข้ึนอีก 
ทั้งนี ้ การสั ่งตาม (๑) (๒) และ (๓) ต�องไม:เกินครั้งละสามสิบวันนับแต:วันท่ี

เจ�าของ ผู�ครอบครอง หรือผู�ดําเนินกิจการสถานประกอบกิจการ โรงงาน หรือยานพาหนะ ได�รับ
ทราบคําสั่ง 

ในกรณีมีการออกคําสั่งใด ๆ ตามวรรคหน่ึง ให�คณะอนุกรรมการตามมาตรา ๒๕ 
วรรคสอง แจ�งให�หน:วยงานซึ่งควบคุมสถานประกอบกิจการ โรงงาน หรือยานพาหนะน้ันทราบ และ
ให�หน:วยงานดังกล:าวถือปฏิบัติตามน้ัน 

การพิจารณาปYดสถานประกอบกิจการหรือโรงงานช่ัวคราว การพักใช�ใบอนุญาต
ประกอบการสําหรับการประกอบธุรกิจหรือโรงงาน การห�ามใช�ยานพาหนะเป2นการช่ัวคราวหรือการ
ดําเนินมาตรการท่ีจําเป2นเพ่ือป�องกันมิให�มีการกระทําผิดเกิดข้ึนอีก ตามวรรคหน่ึง และการแจ�งให�
หน:วยงานรับทราบตามวรรคสามให�เป2นไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ และเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีประกาศ
กําหนด 

 

                                                 
๕ มาตรา ๑๖/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการค�ามนุษย  (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๘ 
๖ มาตรา ๑๖/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการค�ามนุษย  (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 
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มาตรา ๑๖/๓๗  ให�แจ�งคําสั่งตามมาตรา ๑๖/๒ ต:อเจ�าของ ผู�ครอบครองหรือผู�ดําเนิน
กิจการสถานประกอบกิจการ โรงงาน หรือยานพาหนะน้ันทราบเป2นหนังสือ ณ ภูมิลําเนาของผู�น้ัน 
ภายในเจ็ดวันนับแต:วันออกคําสั่ง 

ในกรณีท่ีไม:มีผู�รับ ให�ปYดคําสั่งไว�ท่ีภูมิลําเนาของผู�น้ันในท่ีเปYดเผย และให�ถือว:า
เจ�าของ ผู�ครอบครอง หรือผู�ดําเนินกิจการสถานประกอบกิจการ โรงงาน หรือยานพาหนะ ได�รับแจ�ง
คําสั่งน้ันแล�ว เม่ือพ�นกําหนดสิบห�าวันนับแต:วันปYดคําสั่ง 

ในกรณีเจ�าของ ผู�ครอบครอง หรือผู�ดําเนินกิจการสถานประกอบกิจการ โรงงาน 
หรือยานพาหนะไม:เห็นด�วยกับคําสั่งของคณะอนุกรรมการตามมาตรา ๒๕ วรรคสอง ให�อุทธรณ ต:อ
คณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต:วันท่ีได�รับแจ�งคําสั่งจากคณะอนุกรรมการ 

การอุทธรณ ไม:เป2นเหตุให�ทุเลาการบังคับตามคําสั่งของคณะอนุกรรมการตามมาตรา ๒๕ 
วรรคสอง 

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการให�เป2นท่ีสุด 
 
มาตรา ๑๗  กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน:งคราวละสี่ป3 
กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิซึ่งพ�นจากตําแหน:งตามวาระอาจได�รับแต:งต้ังอีกได�แต:ต�องไม:

เกินสองวาระติดต:อกัน 
 
มาตรา ๑๘  นอกจากการพ�นจากตําแหน:งตามวาระ กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิพ�นจาก

ตําแหน:งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) นายกรัฐมนตรีให�ออก เพราะบกพร:องหรือไม:สุจริตต:อหน�าท่ีหรือมีความ

ประพฤติเสื่อมเสีย 
(๔) เป2นบุคคลล�มละลาย 
(๕) เป2นคนไร�ความสามารถหรือคนเสมือนไร�ความสามารถ 
(๖) ได�รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุด เว�นแต:เป2นโทษสําหรับความผิดท่ีได�

กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๗) ขาดการประชุมสามคร้ังติดต:อกันโดยไม:มีเหตุอันสมควร 
 
มาตรา ๑๙  ในกรณีท่ีกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิพ�นจากตําแหน:งก:อนวาระ ให�

นายกรัฐมนตรีแต:งต้ังบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเช:นเดียวกันเป2นกรรมการแทน เว�นแต:วาระการดํารง
ตําแหน:งของกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิเหลือไม:ถึงเก�าสิบวันจะไม:แต:งต้ังก็ได� และให�ผู�ท่ีได�รับแต:งต้ังให�
ดํารงตําแหน:งแทนอยู:ในตําแหน:งเท:ากับวาระท่ีเหลืออยู:ของกรรมการซึ่งตนแทน 

 

                                                 
๗ มาตรา ๑๖/๓ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการค�ามนุษย  (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 
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มาตรา ๒๐  ในกรณีที่กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิดํารงตําแหน:งครบวาระแล�วแต:ยังมิได�มี
การแต:งต้ังกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิข้ึนใหม: ให�กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิท่ีพ�นจากตําแหน:งตามวาระปฏิบัติ
หน�าท่ีไปพลางก:อนจนกว:าจะมีการแต:งต้ังกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม: 

 
มาตรา ๒๑  การประชุมของคณะกรรมการต�องมีกรรมการมาประชุมไม:น�อยกว:าก่ึง

หน่ึงของจํานวนกรรมการท้ังหมด จึงจะเป2นองค ประชุม 
ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม:มาประชุมหรือไม:อาจปฏิบัติหน�าท่ีได� ให�รองประธาน

กรรมการเป2นประธานในท่ีประชุม หากรองประธานกรรมการไม:มาประชุมหรือไม:อาจปฏิบัติหน�าท่ีได�
ให�กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป2นประธานในท่ีประชุม 

การลงมติของท่ีประชุมให�ถือเสียงข�างมาก กรรมการคนหน่ึงให�มีหน่ึงเสียงในการ
ลงคะแนนถ�าคะแนนเสียงเท:ากัน ให�ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป2นเสียงช้ีขาด 

คณะกรรมการต�องมีการประชุมอย:างน�อยป3ละสามคร้ัง 
 
มาตรา ๒๒  ให�มีคณะกรรมการประสานและกํากับการดําเนินงานป�องกันและ

ปราบปรามการค�ามนุษย  เรียกโดยย:อว:า “คณะกรรมการ ปกค.” ประกอบด�วย รองนายกรัฐมนตรีท่ี
นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป2นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว:าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย เป2นรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการต:างประเทศ ปลัดกระทรวงการ
ท:องเท่ียวและกีฬา ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย  ปลัดกระทรวง
มหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข อัยการสูงสุด ผู�บัญชาการตํารวจแห:งชาติ อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมสอบสวนคดี
พิเศษ เลขาธิการคณะกรรมการป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห:งชาติ เลขาธิการสภาความม่ันคงแห:งชาติ ปลัดกรุงเทพมหานคร และผู�ทรงคุณวุฒิจํานวน
แปดคนซึ่งรัฐมนตรีแต:งต้ังจากผู�เช่ียวชาญและมีประสบการณ ด�านการป�องกัน การปราบปราม การ
บําบัดฟVWนฟูและการประสานงานระหว:างประเทศเก่ียวกับการค�ามนุษย ไม:น�อยกว:าเจ็ดป3 ด�านละสอง
คน โดยต�องเป2นภาคเอกชนไม:น�อยกว:าก่ึงหน่ึง เป2นกรรมการ และมีรองปลัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย  เป2นกรรมการและเลขานุการ 

ให�คณะกรรมการ ปกค. มีอํานาจแต:งต้ังผู�ช:วยเลขานุการ โดยอาจแต:งต้ังจาก
ข�าราชการหรือภาคเอกชนก็ได� 

กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิตามวรรคหน่ึงต�องเป2นสตรีไม:น�อยกว:าก่ึงหน่ึง 
 
มาตรา ๒๓  ให�คณะกรรมการ ปกค. มีอํานาจหน�าท่ีดังต:อไปน้ี 
(๑) จัดทําและกํากับการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการและแผนประสานงานของ

หน:วยงานท่ีเก่ียวข�อง ท้ังในระดับส:วนกลาง ส:วนภูมิภาค ส:วนท�องถ่ิน ชุมชน และประชาสังคมให�
สอดคล�องกับนโยบาย ยุทธศาสตร  และมาตรการในการป�องกันและปราบปรามการค�ามนุษย  

(๒) จัดทําและกํากับการดําเนินการตามแผนงานและแนวทางในการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรท่ีเก่ียวข�องกับการดําเนินงานป�องกันและปราบปรามการค�ามนุษย  

(๓) จัดให�มีและกํากับการดําเนินการตามโครงการรณรงค และการให�การศึกษากับ
ประชาชนท่ัวไปเพ่ือประโยชน ในการป�องกันและปราบปรามการค�ามนุษย  



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 
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(๔) จัดให�มีการรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบาย 
ยุทธศาสตร  มาตรการ และการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ีเสนอต:อคณะกรรมการ 

(๕) ติดตามและจัดทํารายงานเก่ียวกับการดําเนินการตามพันธกรณีระหว:างประเทศ 
การให�ความร:วมมือและประสานงานกับต:างประเทศเก่ียวกับการป�องกันและปราบปรามการค�ามนุษย 
เสนอต:อคณะกรรมการ 

(๖) กําหนดหลักเกณฑ และอนุมัติการใช�เงินและทรัพย สินของกองทุนตามมาตรา 
๔๔ (๔) 

(๗) จัดทําและกํากับแผนปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี เพ่ือให�การบังคับใช�
กฎหมายเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และสอดคล�องกับกฎหมายว:าด�วยการป�องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินกฎหมายว:าด�วยการป�องกันและปราบปรามการทุจริตแห:งชาติและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง 
และพันธกรณีระหว:างประเทศ 

(๘) ดําเนินการตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
 
มาตรา ๒๔  ให�นําบทบัญญัติมาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ และ

มาตรา ๒๑ มาใช�บังคับกับการดํารงตําแหน:ง การพ�นจากตําแหน:งของกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ และการ
ประชุมของคณะกรรมการ ปกค. โดยอนุโลม 

คณะกรรมการ ปกค. ต�องมีการประชุมอย:างน�อยป3ละหกคร้ัง 
 
มาตรา ๒๕๘  คณะกรรมการและคณะกรรมการ ปกค. จะแต:งต้ังคณะอนุกรรมการ

หรือคณะทํางานเพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นในเร่ืองหน่ึงเร่ืองใดหรือปฏิบัติการอย:างหน่ึงอย:างใด
ตามท่ีคณะกรรมการและคณะกรรมการ ปกค. มอบหมายก็ได� 

ให�คณะกรรมการแต:งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือทําการตามมาตรา ๑๖/๒ 
ให�นํามาตรา ๒๑ วรรคหน่ึง วรรคสอง และวรรคสาม มาใช�บังคับกับการประชุมของ

คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๒๖  ให�สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 

ทําหน�าท่ีเป2นสํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการและคณะกรรมการ ปกค. โดยให�มีอํานาจหน�าท่ี 
ดังต:อไปน้ี 

(๑) ปฏิบัติงานธุรการท่ัวไปของคณะกรรมการและคณะกรรมการ ปกค. 
(๒) เป2นศูนย กลางในการประสานงานและร:วมมือกับส:วนราชการ หน:วยงานของรัฐ 

และเอกชนท่ีเก่ียวข�องท้ังภายในและต:างประเทศ ในการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติน้ี 
(๓) จัดระบบงานด�านการป�องกันและปราบปรามการค�ามนุษย  รวมท้ังช:วยเหลือ

เยียวยาและคุ�มครองสวัสดิภาพผู�เสียหายให�มีประสิทธิภาพ 
(๔) จัดให�มีการรวบรวม ศึกษา วิเคราะห ข�อมูลเพ่ือประโยชน ในการป�องกันและ

ปราบปรามการค�ามนุษย  รวมท้ังจัดให�มีการศึกษาวิจัยเพ่ือประโยชน ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี 
                                                 

๘ มาตรา ๒๕ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการค�ามนุษย  (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 
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(๕) จัดให�มีข�อมูลสารสนเทศและการเช่ือมโยงระบบฐานข�อมูลด�านการป�องกันและ
ปราบปรามการค�ามนุษย  

(๖) ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการและคณะกรรมการ ปกค. หรือตามท่ี
คณะกรรมการและคณะกรรมการ ปกค. มอบหมาย 

ให�สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย จัด
งบประมาณและบุคลากรให�เพียงพอและเหมาะสมกับการปฏิบัติหน�าท่ีตามวรรคหน่ึง 

 
หมวด ๓ 

อํานาจหน�าท่ีของพนักงานเจ�าหน�าท่ี 
   

 
มาตรา ๒๗  เพ่ือประโยชน ในการป�องกันและปราบปรามการกระทําความผิดฐานค�า

มนุษย  ให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีมีอํานาจหน�าท่ีดังต:อไปน้ี 
(๑) มีหนังสือเรียกให�บุคคลใดมาให�ถ�อยคําหรือส:งเอกสารหรือพยานหลักฐาน 
(๒) ตรวจตัวบุคคลท่ีมีเหตุอันควรเช่ือได�ว:าเป2นผู�เสียหายจากการกระทําความผิดฐาน

ค�ามนุษย เม่ือผู�น้ันยินยอม แต:ถ�าผู�น้ันเป2นหญิงจะต�องให�หญิงอ่ืนเป2นผู�ตรวจ 
(๓) ตรวจค�นยานพาหนะใด ๆ ท่ีมีเหตุอันควรสงสัยตามสมควรว:ามีพยานหลักฐาน

หรือบุคคลท่ีตกเป2นผู�เสียหายจากการกระทําความผิดฐานค�ามนุษย อยู:ในยานพาหนะน้ัน 
(๔) เข�าไปในเคหสถานหรือสถานท่ีใด ๆ เพ่ือตรวจค�น ยึด หรืออายัด เม่ือมีเหตุอัน

ควรเช่ือได�ว:ามีพยานหลักฐานในการค�ามนุษย  หรือเพ่ือพบและช:วยบุคคลท่ีตกเป2นผู�เสียหายจากการ
กระทําความผิดฐานค�ามนุษย  และหากเน่ินช�ากว:าจะเอาหมายค�นมาได� พยานหลักฐานน้ันอาจถูก
โยกย�าย ซ:อนเร�น หรือทําลายไปเสียก:อน หรือบุคคลน้ันอาจถูกประทุษร�าย โยกย�าย หรือซ:อนเร�น 

ในการใช�อํานาจตาม (๔) พนักงานเจ�าหน�าท่ีต�องแสดงความบริสุทธ์ิก:อนการเข�าค�น
และรายงานเหตุผลท่ีทําให�สามารถเข�าค�นได� รวมท้ังผลการตรวจค�นเป2นหนังสือต:อผู�บังคับบัญชา
เหนือขึ้นไป ตลอดจนจัดทําสําเนารายงานดังกล:าวให�ไว�แก:ผู�ครอบครองเคหสถานหรือสถานที่ค�น 
ถ�าไม:มีผู�ครอบครองอยู: ณ ท่ีน้ัน ให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีส:งมอบสําเนารายงานน้ันให�แก:ผู�ครอบครอง
ดังกล:าวในทันทีท่ีกระทําได� และหากเป2นการเข�าค�นในเวลาระหว:างพระอาทิตย ตกและข้ึน พนักงาน
เจ�าหน�าท่ีผู�เป2นหัวหน�าในการเข�าค�นต�องดํารงตําแหน:งนายอําเภอหรือรองผู�กํากับการตํารวจข้ึนไป 
หรือเป2นข�าราชการพลเรือนต้ังแต:ระดับเจ็ดข้ึนไป  ท้ังน้ี ให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีผู�เป2นหัวหน�าในการเข�า
ค�นส:งสําเนารายงานเหตุผลและผลการตรวจค�น บัญชีพยานหลักฐานหรือบุคคลท่ีตกเป2นผู�เสียหาย
จากการกระทําความผิดฐานค�ามนุษย และบัญชีทรัพย ที่ได�ยึดหรืออายัดไว�ต:อศาลจังหวัดท่ีมีเขตอํานาจ
เหนือท�องท่ีท่ีทําการค�นหรือศาลอาญา ภายในสี่สิบแปดช่ัวโมงหลังจากสิ้นสุดการตรวจค�นเพ่ือเป2น
หลักฐาน 

ในการดําเนินการตาม (๒) และ (๓) พนักงานเจ�าหน�าท่ีอาจสั่งให�ผู�ใต�บังคับบัญชาทํา
แทนได� 

ในการปฏิบัติหน�าท่ีตามพระราชบัญญัติน้ี พนักงานเจ�าหน�าท่ีจะขอความช:วยเหลือ
จากบุคคลใกล�เคียงเพ่ือดําเนินการตามพระราชบัญญัติน้ีก็ได� แต:จะบังคับให�ผู�ใดช:วยโดยอาจเกิด
อันตรายแก:ผู�น้ันไม:ได� 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 
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มาตรา ๒๘  ในการปฏิบัติหน�าท่ีตามพระราชบัญญัติน้ี พนักงานเจ�าหน�าท่ีต�องแสดง

บัตรประจําตัวพนักงานเจ�าหน�าท่ีต:อบุคคลท่ีเก่ียวข�อง 
บัตรประจําตัวพนักงานเจ�าหน�าท่ีให�เป2นไปตามแบบท่ีรัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๒๙  ในกรณีท่ีมีเหตุจําเป2นเพ่ือประโยชน ในการแสวงหาข�อเท็จจริงเก่ียวกับ

การค�ามนุษย และเพ่ือคุ�มครองป�องกันภัยแก:บุคคลท่ีมีเหตุอันควรเช่ือได�ว:าเป2นผู�เสียหายจากการ
กระทําความผิดฐานค�ามนุษย  พนักงานเจ�าหน�าท่ีอาจจัดให�บุคคลดังกล:าวอยู:ในความคุ�มครองเป2นการ
ช่ัวคราวได�แต:ต�องไม:เกินย่ีสิบสี่ช่ัวโมง  ท้ังน้ี ให�รายงานให�ผู�บัญชาการตํารวจแห:งชาติ อธิบดีกรม
สอบสวนคดีพิเศษ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ หรือผู�ว:าราชการจังหวัด แล�วแต:กรณี ทราบ
โดยไม:ชักช�า 

ในกรณีท่ีมีความจําเป2นต�องให�การคุ�มครองบุคคลซึ่งอาจจะเป2นผู�เสียหายเกินกว:า
กําหนดเวลาในวรรคหน่ึง ให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีย่ืนคําร�องต:อศาลเพ่ือมีคําสั่งอนุญาต  ท้ังน้ี ศาลจะ
อนุญาตได�ไม:เกินเจ็ดวัน โดยจะกําหนดเง่ือนไขใด ๆ ไว�ด�วยก็ได� 

การจัดให�บุคคลซึ่งอาจจะเป2นผู�เสียหายอยู:ในความคุ�มครองเป2นการช่ัวคราวตาม
มาตราน้ีต�องจัดให�บุคคลดังกล:าวอยู:ในสถานท่ีอันสมควรซึ่งมิใช:ห�องขังหรือสถานคุมขัง  ท้ังน้ี ตาม
ระเบียบท่ีรัฐมนตรีกําหนด 

การปฏิบัติหน�าท่ีตามมาตราน้ีให�คํานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนโดยเคร:งครัด 
 
มาตรา ๓๐  ในกรณีท่ีมีเหตุอันควรเช่ือได�ว:าเอกสารหรือข�อมูลข:าวสารอ่ืนใดซึ่งส:ง

ทางไปรษณีย  โทรเลข โทรศัพท  โทรสาร คอมพิวเตอร  เคร่ืองมือหรืออุปกรณ ในการสื่อสารสื่อ
อิเล็กทรอนิกส หรือสื่อสารสนเทศอ่ืนใด ถูกใช�หรืออาจถูกใช�เพ่ือประโยชน ในการกระทําความผิดฐาน
ค�ามนุษย  พนักงานเจ�าหน�าท่ีซึ่งได�รับอนุมัติเป2นหนังสือจากผู�บัญชาการตํารวจแห:งชาติ อธิบดีกรม
สอบสวนคดีพิเศษ หรือผู�ว:าราชการจังหวัด แล�วแต:กรณี จะย่ืนคําขอฝMายเดียวต:อศาลอาญาหรือศาล
จังหวัดท่ีมีเขตอํานาจเพ่ือมีคําสั่งอนุญาตให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีได�มาซึ่งเอกสาร หรือข�อมูลข:าวสาร
ดังกล:าวก็ได�  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑ และวิธีการท่ีกําหนดในข�อบังคับประธานศาลฎีกา 

การอนุญาตตามวรรคหน่ึง ให�ศาลพิจารณาถึงผลกระทบต:อสิทธิส:วนบุคคลหรือสิทธิ
อ่ืนใดประกอบกับเหตุผลและความจําเป2น ดังต:อไปน้ี 

(๑) มีเหตุอันควรเช่ือว:ามีการกระทําความผิดหรือจะมีการกระทําความผิดฐานค�า
มนุษย  

(๒) มีเหตุอันควรเช่ือว:าจะได�ข�อมูลข:าวสารเก่ียวกับการกระทําความผิดฐานค�า
มนุษย จากการเข�าถึงข�อมูลข:าวสารดังกล:าว 

(๓) ไม:อาจใช�วิธีการอ่ืนใดท่ีเหมาะสมหรือมีประสิทธิภาพมากกว:าได� 
การอนุญาตตามวรรคหน่ึง ให�ศาลสั่งอนุญาตได�คราวละไม:เกินเก�าสิบวันโดยจะ

กําหนดเง่ือนไขใด ๆ ก็ได� และให�ผู�เก่ียวข�องกับเอกสารหรือข�อมูลข:าวสารตามคําสั่งดังกล:าวให�ความ
ร:วมมือเพ่ือให�เป2นไปตามความในมาตราน้ี ภายหลังท่ีมีคําสั่งอนุญาต หากปรากฏข�อเท็จจริงว:าเหตุผล



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

ความจําเป2นไม:เป2นไปตามท่ีระบุหรือพฤติการณ เปลี่ยนแปลงไป ให�ศาลมีอํานาจเปลี่ยนแปลงคําสั่ง
อนุญาตได�ตามท่ีเห็นสมควร 

ในการดําเนินการตามคําสั่งของศาล ให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีมีอํานาจร�องขอให�บุคคลใด
ช:วยเหลือในการปฏิบัติหน�าท่ีได� เม่ือพนักงานเจ�าหน�าท่ีได�ดําเนินการตามท่ีได�รับอนุญาตแล�ว ให�
พนักงานเจ�าหน�าท่ีบันทึกรายละเอียดผลการดําเนินการน้ัน และให�ส:งบันทึกน้ันไปยังศาลท่ีมีคําสั่ง
โดยเร็ว 

บรรดาเอกสารหรือข�อมูลข:าวสารท่ีได�มาตามวรรคหน่ึง ให�เก็บรักษาและใช�
ประโยชน ในการสืบสวนและใช�เป2นพยานหลักฐานในการดําเนินคดีความผิดฐานค�ามนุษย เท:าน้ัน  
ท้ังน้ี ตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีกําหนด 

 
มาตรา ๓๑  ก:อนฟ�องคดีต:อศาล ในกรณีท่ีมีเหตุจําเป2นเพ่ือประโยชน ในการป�องกัน

และปราบปรามการค�ามนุษย  พนักงานอัยการโดยตนเองหรือโดยได�รับคําร�องขอจากพนักงาน
สอบสวนจะนําผู�เสียหายหรือพยานบุคคลมาย่ืนคําร�องต:อศาล โดยระบุการกระทําท้ังหลายท่ีอ�างว:าได�
มีการกระทําความผิดและเหตุแห:งความจําเป2นท่ีจะต�องมีการสืบพยานไว�โดยพลันก็ได� 

ในกรณีท่ีผู�เสียหายหรือพยานบุคคลจะให�การต:อศาลเอง เม่ือผู�เสียหายหรือพยาน
บุคคลแจ�งแก:พนักงานอัยการแล�ว ให�พนักงานอัยการย่ืนคําร�องต:อศาลโดยไม:ชักช�า 

ให�ศาลสืบพยานทันทีท่ีได�รับคําร�องตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง ในการน้ี หากผู�มี
ส:วนได�เสียในคดีคนใดย่ืนคําร�องต:อศาลแถลงเหตุผลและความจําเป2นขอถามค�านหรือต้ังทนายความ
ถามค�านเม่ือเห็นสมควรก็ให�ศาลมีคําสั่งอนุญาตได� และให�นําความในมาตรา ๒๓๗ ทวิ วรรคสาม และ
วรรคสี่ แห:งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใช�บังคับโดยอนุโลม 

ถ�าต:อมามีการฟ�องผู�ต�องหาเป2นจําเลยในการกระทําความผิดตามท่ีกําหนดไว�ใน
หมวด ๑ ก็ให�รับฟ5งพยานดังกล:าวในการพิจารณาพิพากษาคดีน้ันได� 

 
มาตรา ๓๒  ในการปฏิบัติหน�าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให�พนักงานเจ�าหน�าที่เป2น

เจ�าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 

หมวด ๔ 
การช:วยเหลือและคุ�มครองสวัสดิภาพผู�เสียหายจากการค�ามนุษย  

   
 
มาตรา ๓๓  ให�กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย พิจารณาให�

ความช:วยเหลือแก:บุคคลซึ่งเป2นผู�เสียหายจากการกระทําความผิดฐานค�ามนุษย อย:างเหมาะสมในเร่ือง
อาหาร ท่ีพักการรักษาพยาบาล การบําบัดฟVWนฟูทางร:างกายและจิตใจ การให�การศึกษา การฝ[กอบรม 
การให�ความช:วยเหลือทางกฎหมาย การส:งกลับไปยังประเทศเดิมหรือภูมิลําเนาของผู� น้ัน การ
ดําเนินคดีเพ่ือเรียกร�องค:าสินไหมทดแทนให�ผู�เสียหายตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีกําหนด โดยให�คํานึงถึง
ศักด์ิศรีความเป2นมนุษย และความแตกต:างทางเพศ อายุ สัญชาติ เช้ือชาติ ประเพณีวัฒนธรรมของ
ผู�เสียหาย การแจ�งสิทธิของผู�เสียหายท่ีพึงได�รับการคุ�มครองในแต:ละข้ันตอนท้ังก:อน ระหว:าง และหลัง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 
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การช:วยเหลือ ตลอดจนขอบเขตระยะเวลาในการดําเนินการช:วยเหลือในแต:ละข้ันตอน และต�องรับฟ5ง
ความคิดเห็นของผู�เสียหายก:อนด�วย 

การให�ความช:วยเหลือตามวรรคหน่ึง อาจจัดให�บุคคลซึ่งเป2นผู�เสียหายได�รับการดูแล
ในสถานแรกรับตามกฎหมายว:าด�วยการป�องกันและปราบปรามการค�าประเวณี สถานแรกรับตาม
กฎหมายว:าด�วยการคุ�มครองเด็ก หรือสถานสงเคราะห อ่ืนของรัฐหรือเอกชนก็ได� 

 
มาตรา ๓๔  เพ่ือประโยชน ในการช:วยเหลือผู�เสียหาย ให�พนักงานสอบสวนหรือ

พนักงานอัยการแจ�งให�ผู� เสียหายทราบในโอกาสแรกถึงสิทธิท่ีจะเรียกค:าสินไหมทดแทนอัน
เน่ืองมาจากการกระทําความผิดฐานค�ามนุษย  และสิทธิที่จะได�รับความช:วยเหลือทางกฎหมาย 

 
มาตรา ๓๕  ในกรณีท่ีผู�เสียหายมีสิทธิและประสงค ท่ีจะเรียกค:าสินไหมทดแทนอัน

เน่ืองมาจากการกระทําความผิดฐานค�ามนุษย  ให�พนักงานอัยการเรียกค:าสินไหมทดแทนแทน
ผู�เสียหายตามท่ีได�รับแจ�งจากปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย หรือผู�ท่ีได�รับ
มอบหมาย 

การเรียกค:าสินไหมทดแทนตามวรรคหน่ึง พนักงานอัยการจะขอรวมไปกับคดีอาญา
หรือจะย่ืนคําร�องในระยะใดระหว:างท่ีคดีอาญากําลังพิจารณาอยู:ในศาลช้ันต�นก็ได� 

คําพิพากษาในส:วนท่ีเรียกค:าสินไหมทดแทน ให�รวมเป2นส:วนหน่ึงแห:งคําพิพากษาใน
คดีอาญาและในกรณีท่ีศาลสั่งให�ใช�ค:าสินไหมทดแทน ให�ถือว:าผู�เสียหายเป2นเจ�าหน้ีตามคําพิพากษา 
และให�อธิบดีกรมบังคับคดีมีหน�าท่ีดําเนินการบังคับคดีตามคําพิพากษาในกรณีน้ีด�วย 

ในการดําเนินกระบวนพิจารณาเพ่ือเรียกค:าสินไหมทดแทนตามวรรคหน่ึง และการ
บังคับคดีตามวรรคสามมิให�เรียกค:าธรรมเนียม และให�นําความในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญามาบังคับใช�โดยอนุโลมเท:าท่ีไม:ขัดหรือแย�งกับบทบัญญัติในพระราชบัญญัติน้ี 

 
มาตรา ๓๖  ให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีจัดให�มีการคุ�มครองความปลอดภัยให�แก:

ผู�เสียหายระหว:างท่ีอยู:ในความดูแลไม:ว:าบุคคลน้ันจะพํานักอยู: ณ ท่ีใด ไม:ว:าก:อน ขณะ หรือหลังการ
ดําเนินคดี  ท้ังน้ี ให�คํานึงถึงความปลอดภัยของบุคคลในครอบครัวของผู�เสียหายด�วย 

ในกรณีท่ีผู�เสียหายจะให�การหรือเบิกความเป2นพยานในความผิดฐานค�ามนุษย ตาม
พระราชบัญญัติน้ีให�ผู�เสียหายซึ่งเป2นพยานได�รับความคุ�มครองตามกฎหมายว:าด�วยการคุ�มครองพยาน
ในคดีอาญา 

ถ�าผู�เสียหายต�องเดินทางกลับประเทศท่ีเป2นถ่ินท่ีอยู:หรือภูมิลําเนา หรือถ�าบุคคลใน
ครอบครัวของผู�เสียหายอาศัยอยู:ในประเทศอ่ืน ให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีประสานงานกับหน:วยงานใน
ประเทศน้ัน ๆ ไม:ว:าจะเป2นหน:วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน และไม:ว:าจะกระทําผ:านสถานทูตหรือ
สถานกงสุลของประเทศน้ัน ๆ หรือไม:ก็ตาม เพ่ือให�มีการคุ�มครองความปลอดภัยให�แก:ผู�เสียหายและ
บุคคลในครอบครัวอย:างต:อเน่ืองในประเทศน้ัน 

 
มาตรา ๓๗  เพ่ือประโยชน ในการดําเนินคดีกับผู�กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี 

การรักษาพยาบาล การบําบัดฟVWนฟู การเรียกร�องสิทธิของผู�เสียหาย พนักงานเจ�าหน�าท่ีอาจดําเนินการ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 
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ให�มีการผ:อนผันให�ผู�เสียหายน้ันอยู:ในราชอาณาจักรได�เป2นการช่ัวคราว และได�รับอนุญาตให�ทํางาน
เป2นการช่ัวคราวตามกฎหมายได�  ท้ังน้ี โดยให�คํานึงถึงเหตุผลทางด�านมนุษยธรรมเป2นหลัก 

 
มาตรา ๓๘  ภายใต�บังคับมาตรา ๓๗ ให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีส:งตัวผู�เสียหายซึ่งเป2น

คนต:างด�าวกลับประเทศท่ีเป2นถ่ินท่ีอยู:หรือภูมิลําเนาโดยไม:ชักช�า เว�นแต:บุคคลน้ันเป2นผู�ได�รับอนุญาต
ให�มีถ่ินท่ีอยู:ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว:าด�วยคนเข�าเมือง หรือเป2นผู�ได�รับการผ:อนผันให�อยู:ใน
ราชอาณาจักรเป2นกรณีพิเศษจากรัฐมนตรีว:าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีหลักฐานเอกสารตาม
กฎหมายว:าด�วยการทะเบียนราษฎรหรือกฎหมายว:าด�วยการทะเบียนคนต:างด�าว 

ในการดําเนินการตามวรรคหน่ึง ให�คํานึงถึงความปลอดภัยและสวัสดิภาพของบุคคลน้ัน 
 
มาตรา ๓๙  ในกรณีที่บุคคลผู�มีสัญชาติไทยตกเป2นผู�เสียหายจากการกระทําความผดิ

ฐานค�ามนุษย ในต:างประเทศ หากผู�น้ันประสงค จะกลับเข�ามาในราชอาณาจักรหรือถ่ินท่ีอยู: ให�
พนักงานเจ�าหน�าท่ีดําเนินการตรวจสอบว:าบุคคลน้ันเป2นผู�มีสัญชาติไทยจริงหรือไม: หากบุคคลน้ันเป2น
ผู�มีสัญชาติไทยให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีดําเนินการตามท่ีจําเป2นเพ่ือให�บุคคลน้ันเดินทางกลับเข�ามาใน
ราชอาณาจักรหรือถ่ินท่ีอยู:โดยไม:ชักช�า และให�คํานึงถึงความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู�น้ัน 

ในกรณีท่ีผู�เสียหายในต:างประเทศเป2นคนต:างด�าวท่ีได�รับอนุญาตให�มีถ่ินท่ีอยู:ใน
ราชอาณาจักรตามกฎหมายว:าด�วยคนเข�าเมือง หรือเป2นผู�ได�รับการผ:อนผันให�อยู:ในราชอาณาจักรเป2น
กรณีพิเศษจากรัฐมนตรีว:าการกระทรวงมหาดไทยและก:อนออกนอกราชอาณาจักร สถานะของการ
ได�รับอนุญาตให�มีถ่ินท่ีอยู:เป2นการช่ัวคราวยังไม:สิ้นสุด เม่ือได�ตรวจพิสูจน ข�อเท็จจริงเก่ียวกับความ
ถูกต�องของผู�เสียหายท่ีถือเอกสารแล�ว หากผู�น้ันประสงค จะกลับเข�ามาในราชอาณาจักร ให�พนักงาน
เจ�าหน�าท่ีดําเนินการตามท่ีจําเป2นเพ่ือให�ผู�เสียหายน้ันเดินทางกลับเข�ามาในราชอาณาจักรโดยไม:ชักช�า  
ท้ังน้ี ให�คํานึงถึงความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู� น้ัน และให�ได� รับการพิจารณาให�อยู:ใน
ราชอาณาจักรต:อไปได�ตามสถานะและระยะเวลาท่ีเป2นอยู:เดิมก:อนออกไปนอกราชอาณาจักร 

ในกรณีท่ีผู�เสียหายในต:างประเทศเป2นคนต:างด�าวและไม:มีเอกสารประจําตัว แต:มี
เหตุอันควรเช่ือได�ว:าเป2นผู� ท่ีมีหรือเคยมีภูมิลําเนาหรือถ่ินท่ีอยู:ในราชอาณาจักรโดยถูกต�องตาม
กฎหมาย เม่ือได�ตรวจพิสูจน สถานะของการมีภูมิลําเนาหรือถ่ินท่ีอยู:ในราชอาณาจักรของผู�น้ันแล�ว 
หากผู�น้ันประสงค จะกลับเข�ามาในราชอาณาจักร ให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีดําเนินการตามท่ีจําเป2นเพ่ือให�
ผู�เสียหายน้ันเดินทางกลับเข�ามาในราชอาณาจักรโดยไม:ชักช�า  ท้ังน้ี ให�คํานึงถึงความปลอดภัยและ
สวัสดิภาพของผู� น้ันและให�ได�รับการพิจารณาให�อยู:ในราชอาณาจักรต:อไปได�ตามสถานะและ
ระยะเวลาท่ีเป2นอยู:เดิมก:อนออกไปนอกราชอาณาจักร 

 
มาตรา ๔๐  ให�กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย จัดทํารายงาน

ประจําป3เก่ียวกับสถานการณ  จํานวนคดี การดําเนินการของหน:วยงานต:าง ๆ ท่ีเก่ียวข�อง และ
แนวทางการดําเนินงานในอนาคตเก่ียวกับการป�องกันและปราบปรามการค�ามนุษย เสนอต:อ
คณะรัฐมนตรี 

 
มาตรา ๔๑  เว�นแต:จะได�รับอนุญาตเป2นหนังสือจากรัฐมนตรีว:าการกระทรวง

ยุติธรรม ห�ามมิให�พนักงานสอบสวนดําเนินคดีกับผู�เสียหายในความผิดฐานเข�ามา ออกไปหรืออยู:ใน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

ราชอาณาจักรโดยไม:ได�รับอนุญาตตามกฎหมายว:าด�วยคนเข�าเมือง ความผิดฐานแจ�งความเท็จต:อเจ�า
พนักงานฐานปลอมหรือใช�ซึ่งหนังสือเดินทางปลอม ตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตาม
กฎหมายว:าด�วยการป�องกันและปราบปรามการค�าประเวณีเฉพาะท่ีเก่ียวกับการติดต:อ ชักชวน 
แนะนําตัว ติดตามหรือรบเร�าบุคคลเพ่ือค�าประเวณีและการเข�าไปม่ัวสุมในสถานการค�าประเวณีเพ่ือ
ค�าประเวณี หรือความผิดฐานเป2นคนต:างด�าวทํางานโดยไม:ได�รับอนุญาตตามกฎหมายว:าด�วยการ
ทํางานของคนต:างด�าว 

 
หมวด ๕ 

กองทุนเพ่ือการป�องกันและปราบปรามการค�ามนุษย  
   

 
มาตรา ๔๒  ให�จัดต้ังกองทุนในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 

เรียกว:า “กองทุนเพ่ือการป�องกันและปราบปรามการค�ามนุษย ” เพ่ือเป2นทุนใช�จ:ายสําหรับการป�องกัน
และปราบปรามการค�ามนุษย  และเป2นค:าใช�จ:ายในการบริหารกองทุน ประกอบด�วย 

(๑) เงินทุนประเดิมท่ีรัฐบาลจัดสรรให� 
(๒) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลจัดสรรให�จากงบประมาณรายจ:ายประจําป3 
(๓) เงินหรือทรัพย สินท่ีมีผู�บริจาคหรืออุทิศให� 
(๔) เงินท่ีได�รับจากต:างประเทศหรือองค การระหว:างประเทศ 
(๕) ดอกผลและผลประโยชน ที่เกิดจากกองทุน 
(๖) เงินท่ีได�จากการขายทรัพย สินของกองทุนหรือท่ีได�จากการจัดหารายได� 
(๖/๑)๙ ค:าปรับตามท่ีกระทรวงการคลังอนุญาต ให�นําไปใช�ได�โดยไม:ต�องนําส:งคลัง

เป2นรายได�ของแผ:นดิน 
(๗) เงินหรือทรัพย สินท่ีตกเป2นของกองทุนหรือท่ีกองทุนได�รับตามกฎหมายอ่ืน 
 
มาตรา ๔๓  เ งินและดอกผลท่ีกองทุนได� รับตามมาตรา ๔๒ ไม:ต�องนําส:ง

กระทรวงการคลังเป2นรายได�แผ:นดิน 
 
มาตรา ๔๔  เงินและทรัพย สินของกองทุนให�ใช�จ:ายเพ่ือกิจการ ดังต:อไปน้ี 
(๑) การช:วยเหลือผู�เสียหายตามมาตรา ๓๓ 
(๒) การคุ�มครองความปลอดภัยให�แก:ผู�เสียหายตามมาตรา ๓๖ 
(๓) การช:วยเหลือผู�เสียหายในต:างประเทศให�เดินทางกลับเข�ามาในราชอาณาจักร

หรือถ่ินท่ีอยู:ตามมาตรา ๓๙ 
(๔) การป�องกันและปราบปรามการค�ามนุษย  ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการ ปกค. 

กําหนด 
(๕) การบริหารกองทุน 
 

                                                 
๙ มาตรา ๔๒ (๖/๑) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการค�ามนุษย  (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 
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มาตรา ๔๕  ให� มีคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะหน่ึง ประกอบด�วย 
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย เป2นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการ
ต:างประเทศ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ผู�แทนสํานักงบประมาณ ผู�แทนกรมบัญชีกลาง และผู�ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งคณะกรรมการแต:งต้ังจํานวนสามคน ในจํานวนน้ีต�องเป2นผู�แทนจากภาคเอกชนจํานวนสองคนซึ่ง
เก่ียวข�องกับงานด�านพัฒนาสังคม ด�านสังคมสงเคราะห  ด�านป�องกันและปราบปรามการค�ามนุษย  
หรือด�านการเงิน เป2นกรรมการ และให�รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 
ซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมายเป2นกรรมการและเลขานุการ 

 
มาตรา ๔๖  ให�นํามาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ และ

มาตรา ๒๕ มาใช�บังคับกับการดํารงตําแหน:งและการพ�นจากตําแหน:งของกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ การ
ประชุมของคณะกรรมการบริหารกองทุน และการแต:งต้ังคณะอนุกรรมการของคณะกรรมการบริหาร
กองทุนโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๔๗  ให�คณะกรรมการบริหารกองทุนมีอํานาจหน�าท่ี ดังต:อไปน้ี 
(๑) พิจารณาอนุมัติการจ:ายเงินตามท่ีกําหนดไว�ในมาตรา ๔๔ 
(๒) บริหารกองทุนให�เป2นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 
(๓) รายงานสถานะการเงินและการจัดการกองทุนต:อคณะกรรมการตามระเบียบ

ท่ีคณะกรรมการกําหนด 
 
มาตรา ๔๘  การรับเงิน การจ:ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน  และ

การจัดการกองทุน ให� เป2นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบของ
กระทรวงการคลัง 

 
มาตรา ๔๙  ให�มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน

จํานวนห�าคนประกอบด�วย ประธานกรรมการและกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการแต:งต้ังจาก
ผู�ท่ีมีความรู�ความสามารถและประสบการณ ด�านการเงิน การสังคมสงเคราะห  และการประเมินผล
ด�านละหน่ึงคนและให�รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ซึ่งปลัดกระทรวง
มอบหมายเป2นกรรมการและเลขานุการ 

ให�นํามาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๑ มาใช�บังคับ
กับการดํารงตําแหน:ง การพ�นจากตําแหน:ง และการประชุมของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานของกองทุน โดยอนุโลม 

 
มาตรา ๕๐  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนมี

อํานาจหน�าท่ี ดังต:อไปน้ี 
(๑) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน 
(๒) รายงานผลการปฏิบัติงานพร�อมท้ังข�อเสนอแนะต:อคณะกรรมการ 
(๓) เรียกเอกสารหรือหลักฐานท่ีเก่ียวข�องกับกองทุนจากบุคคลใดหรือเรียกบุคคลใด

มาช้ีแจงข�อเท็จจริงเพ่ือประกอบการพิจารณาประเมินผล 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 
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มาตรา ๕๑  ให�คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดทํางบดุลและบัญชีทําการส:ง

สํานักงานการตรวจเงินแผ:นดินตรวจสอบและรับรองภายในหน่ึงร�อยย่ีสิบวันนับแต:วันสิ้นป3บัญชีทุกป3 
ให�สํานักงานการตรวจเงินแผ:นดินทํารายงานผลการสอบและรับรองบัญชีและ

การเงินของกองทุนเสนอต:อคณะกรรมการภายในหน่ึงร�อยห�าสิบวันนับแต:วันสิ้นป3บัญชี เพ่ือให�
คณะกรรมการเสนอต:อคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ 

รายงานผลการสอบบัญชีตามวรรคสอง ให�รัฐมนตรีเสนอต:อนายกรัฐมนตรี เพื่อ
นําเสนอสภาผู�แทนราษฎรและวุฒิสภาทราบและจัดให�มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาต:อไป 

 
หมวด ๖ 

บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๕๒  ผู�ใดกระทําความผิดฐานค�ามนุษย  ต�องระวางโทษจําคุกต้ังแต:สี่ป3ถึงสิบป3 

และปรับต้ังแต:แปดหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท 
ถ�าการกระทําความผิดตามวรรคหน่ึง ได�กระทําแก:บุคคลอายุเกินสิบห�าป3 แต:ไม:ถึง

สิบแปดป3ต�องระวางโทษจําคุกต้ังแต:หกป3ถึงสิบสองป3 และปรับต้ังแต:หน่ึงแสนสองหม่ืนบาทถึงสอง
แสนสี่หม่ืนบาท 

ถ�าการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ได�กระทําแก:บุคคลอายุไม:เกินสิบห�าป3 ต�อง
ระวางโทษจําคุกต้ังแต:แปดป3ถึงสิบห�าป3 และปรับต้ังแต:หน่ึงแสนหกหม่ืนบาทถึงสามแสนบาท 

 
มาตรา ๕๓  นิติบุคคลใดกระทําความผิดฐานค�ามนุษย  ต�องระวางโทษปรับต้ังแต:

สองแสนบาทถึงหน่ึงล�านบาท 
ในกรณีที่ผู�กระทําความผิดเป2นนิติบุคคล ถ�าการกระทําความผิดของนิติบุคคลน้ันเกิด

จากการสั่งการ หรือการกระทําของบุคคลใด หรือไม:สั่งการ หรือไม:กระทําการอันเป2นหน�าท่ีท่ีต�อง
กระทําของกรรมการผู�จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลน้ัน บุคคล
ดังกล:าวต�องระวางโทษจําคุกต้ังแต:หกป3ถึงสิบสองป3 และปรับต้ังแต:หน่ึงแสนสองหม่ืนบาทถึงสองแสน
สี่หม่ืนบาท 

 
มาตรา ๕๓/๑๑๐  ถ�าการกระทําผิดตามมาตรา ๕๒ หรือมาตรา ๕๓ วรรคสอง เป2นเหตุ

ให�ผู�ถูกกระทํา 
(๑) รับอันตรายสาหัส ต�องระวางโทษจําคุกตั้งแต:แปดป3ถึงยี่สิบป3 และปรับตั้งแต:

หน่ึงแสนหกหม่ืนบาทถึงสี่แสนบาท หรือจําคุกตลอดชีวิต 
(๒) ถึงแก:ความตาย ต�องระวางโทษจําคุกตลอดชีวิต หรือประหารชีวิต 
 

                                                 
๑๐ มาตรา ๕๓/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการค�ามนุษย  (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 
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มาตรา ๕๓/๒๑๑  เจ�าของ ผู�ครอบครอง หรือผู�ดําเนินกิจการสถานประกอบกิจการ 
โรงงานหรือยานพาหนะ ผู�ใดฝMาฝVนหรือไม:ปฏิบัติตามคําสั่งตามมาตรา ๑๖/๒ ต�องระวางโทษจําคุกไม:เกิน
หกเดือนหรือปรับต้ังแต:หน่ึงหม่ืนบาทถึงหน่ึงแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๕๔  ผู�ใดขัดขวางการสืบสวน การสอบสวน การฟ�องร�อง หรือการดําเนินคดี

ความผิดฐานค�ามนุษย  เพ่ือมิให�เป2นไปด�วยความเรียบร�อย ถ�าเป2นการกระทําอย:างหน่ึงอย:างใด
ดังต:อไปน้ี ต�องระวางโทษจําคุกไม:เกินสิบป3 หรือปรับไม:เกินสองแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

(๑) ให� ขอให� หรือรับว:าจะให�ทรัพย สินหรือประโยชน อ่ืนใดแก:ผู�เสียหายหรือพยาน
เพ่ือจูงใจให�ผู�น้ันไม:ไปพบพนักงานเจ�าหน�าท่ี พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือไม:ไปศาลเพ่ือให�
ข�อเท็จจริงหรือเบิกความ หรือเพ่ือให�ข�อเท็จจริงหรือเบิกความอันเป2นเท็จ หรือไม:ให�ข�อเท็จจริงหรือ
เบิกความ ในการดําเนินคดีแก:ผู�กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี 

(๒) ใช�กําลังบังคับ ขู:เข็ญ ข:มขู: ข:มขืนใจ หลอกลวง หรือกระทําการอันมิชอบ
ประการอ่ืนเพ่ือมิให�ผู�เสียหายหรือพยานไปพบพนักงานเจ�าหน�าท่ี พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ 
หรือไม:ไปศาลเพ่ือให�ข�อเท็จจริงหรือเบิกความ หรือเพ่ือให�ผู�น้ันให�ข�อเท็จจริงหรือเบิกความอันเป2นเท็จ 
หรือไม:ให�ข�อเท็จจริงหรือเบิกความ ในการดําเนินคดีแก:ผู�กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี 

(๓) ทําให�เสียหาย ทําลาย ทําให�สูญหายหรือไร�ประโยชน  เอาไปเสีย แก�ไข 
เปลี่ยนแปลง ปกปYด หรือซ:อนเร�น เอกสารหรือพยานหลักฐานใด ๆ หรือปลอม ทํา หรือใช�เอกสาร
หรือพยานหลักฐานใด ๆ อันเป2นเท็จในการดําเนินคดีแก:ผู�กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี 

(๔) ให� ขอให� หรือรับว:าจะให�ทรัพย สินหรือประโยชน อ่ืนใดแก:กรรมการ กรรมการ 
ปกค. อนุกรรมการ สมาชิกของคณะทํางาน หรือพนักงานเจ�าหน�าท่ีตามพระราชบัญญัติน้ี หรือเจ�า
พนักงานในตําแหน:งตุลาการ พนักงานอัยการ หรือพนักงานสอบสวน หรือเรียก รับ หรือยอมจะรับ
ทรัพย สินหรือประโยชน อ่ืนใด เพ่ือจูงใจให�กระทําการ ไม:กระทําการ หรือประวิงการกระทําอันมิชอบ
ด�วยหน�าท่ีตามพระราชบัญญัติน้ี หรือ 

(๕) ใช�กําลังบังคับ ขู:เข็ญ ข:มขู: ข:มขืนใจ หรือกระทําการอันมิชอบประการอ่ืนต:อ
กรรมการ กรรมการ ปกค. อนุกรรมการ สมาชิกของคณะทํางาน หรือพนักงานเจ�าหน�าท่ีตาม
พระราชบัญญัติน้ีหรือเจ�าพนักงานในตําแหน:งตุลาการ พนักงานอัยการ หรือพนักงานสอบสวน เพ่ือจูง
ใจให�กระทําการ ไม:กระทําการ หรือประวิงการกระทําอันมิชอบด�วยหน�าท่ีตามพระราชบัญญัติน้ี 

 
มาตรา ๕๕  ผู�ใดกระทําการดังต:อไปน้ี ต�องระวางโทษจําคุกไม:เกินห�าป3 หรือปรับไม:

เกินหน่ึงแสนบาท เว�นแต:เป2นการเปYดเผยในการปฏิบัติตามหน�าท่ีหรือกฎหมาย 
(๑) รู�ว:ามีการย่ืนคําขอเพ่ือให�ได�มาซึ่งเอกสารหรือข�อมูลข:าวสารตามมาตรา ๓๐ แล�ว

เปYดเผยแก:บุคคลท่ีไม:มีหน�าท่ีเก่ียวข�องให�รู�ว:ามีหรือจะมีการย่ืนคําขอเพ่ือให�ได�มาซึ่งเอกสารหรือข�อมูล
ข:าวสารดังกล:าวโดยประการท่ีน:าจะทําให�ผู�ย่ืนคําขอสูญเสียโอกาสท่ีจะได�มาซึ่งเอกสารหรือข�อมูล
ข:าวสารน้ัน หรือ 

(๒) รู�หรือได�มาซึ่งเอกสารหรือข�อมูลข:าวสารท่ีได�มาตามมาตรา ๓๐ แล�วเปYดเผยแก:
บุคคลท่ีไม:มีหน�าท่ีเก่ียวข�องให�รู�เอกสารหรือข�อมูลข:าวสารดังกล:าว 
                                                 

๑๑ มาตรา ๕๓/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการค�ามนุษย  (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 
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มาตรา ๕๖  ผู�ใดกระทําการหรือจัดให�มีการกระทําการดังต:อไปน้ี ต�องระวางโทษ

จําคุกไม:เกินหกเดือน หรือปรับไม:เกินหกหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
(๑) บันทึกภาพ แพร:ภาพ พิมพ รูป หรือบันทึกเสียง แพร:เสียงหรือสิ่งอ่ืนท่ีสามารถ

แสดงว:าบุคคลใดเป2นผู�เสียหายจากการกระทําความผิดฐานค�ามนุษย   ท้ังน้ี ไม:ว:าข้ันตอนใด ๆ 
(๒) โฆษณาหรือเผยแพร:ข�อความ ซึ่งปรากฏในทางสอบสวนของพนักงานสอบสวน

หรือในทางพิจารณาคดีของศาลท่ีทําให�บุคคลอ่ืนรู�จักช่ือตัว ช่ือสกุลของผู�เสียหายจากการกระทํา
ความผิดฐานค�ามนุษย หรือบุคคลในครอบครัวผู�เสียหายน้ัน  ท้ังน้ี ไม:ว:าโดยสื่อสารสนเทศประเภทใด 

(๓) โฆษณาหรือเผยแพร:ข�อความ ภาพหรือเสียง ไม:ว:าโดยสื่อสารสนเทศประเภทใด 
เปYดเผยประวัติ สถานท่ีอยู: สถานท่ีทํางาน หรือสถานศึกษาของบุคคลซึ่งเป2นผู�เสียหายจากการกระทํา
ความผิดฐานค�ามนุษย  

ความในวรรคหน่ึงมิให�ใช�บังคับแก:การกระทําท่ีผู�กระทําจําต�องกระทําเพ่ือประโยชน 
ของทางราชการในการคุ�มครองหรือช:วยเหลือผู�เสียหาย หรือผู�เสียหายยินยอมโดยบริสุทธ์ิใจ 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 
มาตรา ๕๗  ให�โอนเงินทุนสงเคราะห เก่ียวกับการป�องกันและแก�ไขป5ญหาการค�า

มนุษย ตามระเบียบคณะกรรมการป�องกันและปราบปรามการค�ามนุษย ว:าด�วยการดําเนินงานและการ
ใช�จ:ายเงินสําหรับการป�องกันและแก�ไขป5ญหาการค�ามนุษย  พ.ศ. ๒๕๕๐ มาเป2นทุนประเดิมแก:
กองทุนตามพระราชบัญญัติน้ี 

 
 

ผู�รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก สุรยุทธ   จุลานนท  

นายกรัฐมนตรี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติมาตรการใน
การป�องกันและปราบปรามการค�าหญิงและเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๐ ยังมิได�กําหนดลักษณะความผิดให�
ครอบคลุมการกระทําเพ่ือแสวงหาประโยชน โดยมิชอบจากบุคคลท่ีมิได�จํากัดแต:เฉพาะหญิงและเด็ก
และกระทําด�วยวิธีการท่ีหลากหลายมากข้ึน เช:น การนําบุคคลเข�ามาค�าประเวณีในหรือส:งไปค�านอก
ราชอาณาจักร บังคับใช�แรงงานบริการหรือขอทาน บังคับตัดอวัยวะเพ่ือการค�า หรือการแสวงหา
ประโยชน โดยมิชอบประการอ่ืน ซึ่งในป5จจุบันได�กระทําในลักษณะองค กรอาชญากรรมข�ามชาติมากข้ึน 
ประกอบกับประเทศไทยได�ลงนามอนุสัญญาสหประชาชาติเพ่ือต:อต�านอาชญากรรมข�ามชาติท่ีจัดต้ัง
ในลักษณะองค กร และพิธีสารเพ่ือป�องกัน ปราบปรามและลงโทษการค�ามนุษย  โดยเฉพาะผู�หญงิและเด็ก 
เพ่ิมเติมอนุสัญญาสหประชาชาติเพ่ือต:อต�านอาชญากรรมข�ามชาติที่จัดต้ังในลักษณะองค กร จึงสมควร
กําหนดลักษณะความผิดให�ครอบคลุมการกระทําดังกล:าวเพ่ือให�การป�องกันและปราบปรามการค�า
มนุษย มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน สอดคล�องกับพันธกรณีของอนุสัญญาและพิธีสารจัดต้ังกองทุนเพ่ือป�องกัน
และปราบปรามการค�ามนุษย  รวมท้ังปรับปรุงการช:วยเหลือและคุ�มครองสวัสดิภาพผู�เสียหายให�
เหมาะสม  ท้ังน้ี เพ่ือประโยชน สูงสุดของผู�เสียหาย  จึงจําเป2นต�องตราพระราชบัญญัติน้ี 

 
พระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการค�ามนุษย  (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘๑๒ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัติน้ีให�ใช�บังคับต้ังแต:วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป2นต�นไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติป�องกันและ
ปราบปรามการค�ามนุษย  พ.ศ. ๒๕๕๑ มีบทบัญญัติบางประการไม:เหมาะสมต:อการป�องกันและ
ปราบปรามการค�ามนุษย ในป5จจุบันท่ีมีความรุนแรง ซับซ�อน และเป2นอาชญากรรมข�ามชาติ จึงเห็น
ควรปรับปรุงกฎหมายว:าด�วยการป�องกันและปราบปรามการค�ามนุษย  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ป�องกันและปราบปรามการค�ามนุษย โดยกําหนดให�มีมาตรการสร�างแรงจูงใจให�ผู�พบเห็นเหตุการค�า
มนุษย แจ�งข�อมูลต:อเจ�าหน�าท่ีของรัฐ และกําหนดมาตรการเพ่ิมอํานาจทางปกครองให�แก:เจ�าหน�าท่ี 
รวมท้ังปรับปรุงบทกําหนดโทษท่ีเก่ียวข�องให�เหมาะสมย่ิงข้ึน  จึงจําเป2นต�องตราพระราชบัญญัติน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
๑๒ ราชกิจจานุเบกษา เล:ม ๑๓๒/ตอนท่ี ๓๔ ก/หน�า ๒๗/๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 
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อมรรัตน /แก�ไข 

วศิน/ตรวจ 
๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ 

 
สุกัญญา/ผู�จัดทํา 

๑๖ มีนาคม ๒๕๕๔ 
 

นุสรา/เพ่ิมเติม 
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


