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พระราชบัญญัต ิ
ปองกันและปราบปรามการคามนุษย 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

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

เปนปที่ ๖๓ ในรัชกาลปจจุบัน 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ
โปรดเกลาฯ ใหประกาศวา  

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยมาตรการในการปองกัน
และปราบปรามการคาหญิงและเด็ก 

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ 
มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
บัญญัติใหกระทำไดโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคำแนะนำ
และยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี ้

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี ้เรียกวา “พระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. ๒๕๕๑” 

มาตรา ๒0

๑ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเม่ือพนหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแต
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

มาตรา ๓  ใหยกเลิกพระราชบัญญัติมาตรการในการปองกันและ
ปราบปรามการคาหญิงและเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๐ 

 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๕/ตอนที่ ๒๙ ก/หนา ๒๘/๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ 



~ 3 ~ 
 

มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 

“แสวงหาประโยชนโดยมิชอบ”๒ (ยกเลิก) 

“การบังคับใชแรงงานหรือบริการ”๓ (ยกเลิก) 

“องคกรอาชญากรรม” หมายความวา คณะบุคคลซึ่งมีการจัดโครงสราง
โดยสมคบกันตั้งแตสามคนข้ึนไป ไมวาจะเปนการถาวรหรือชั่วระยะเวลาหนึ่ง และไมวาจะเปน
โครงสรางที่ชัดเจน มีการกำหนดบทบาทของสมาชิกอยางแนนอน หรือมีความตอเนื่อง
ของสมาชิกภาพหรือไม ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงคที่จะกระทำความผิดฐานใดฐานหนึ่ง
หรือหลายฐานที่มีอัตราโทษจำคุกขั้นสูงตั้งแตสี ่ปขึ ้นไป หรือกระทำความผิดตามท่ี
กำหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ เพ่ือแสวงหาผลประโยชนทางทรัพยสินหรือผลประโยชนอ่ืนใด
อันมิชอบดวยกฎหมาย ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 

“เด็ก” หมายความวา บุคคลผูมีอายุต่ำกวาสิบแปดป 

“กองทุน” หมายความวา กองทุนเพื่อการปองกันและปราบปราม
การคามนุษย 

“คณะกรรมการ” หมายความว า คณะกรรมการป องก ันและ
ปราบปรามการคามนุษย 

“กรรมการ” หมายความวา กรรมการปองกันและปราบปรามการคามนุษย 

“พนักงานเจาหนาท่ี” หมายความวา พนักงานฝายปกครองหรือ
ตำรวจชั ้นผู ใหญ และใหหมายความรวมถึงขาราชการซึ ่งดำรงตำแหนงไมต่ำกวา
ขาราชการพลเรือนสามัญระดับสามซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกำหนด
ในกฎกระทรวงเพ่ือใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้

“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 

 
๒ มาตรา ๔ นิยามคำวา “แสวงหาประโยชนโดยมิชอบ” ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติปองกันและ

ปราบปรามการคามนุษย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๓  มาตรา ๔ นิยามคำวา “การบังคับใชแรงงานหรือบริการ” ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติ

ปองกันและปราบปรามการคามนุษย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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มาตรา ๕3

๔  ใหประธานศาลฎีกา รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย และรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน รักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ ท้ังนี้ ในสวนท่ีเก่ียวของกับอำนาจหนาท่ีของตน 

ใหประธานศาลฎีกามีอำนาจออกขอบังคับ และรัฐมนตรวีาการกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยและรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน
มีอำนาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่กับออกกฎกระทรวงและระเบียบเพื่อปฏิบัติการ 
ตามพระราชบัญญัตินี ้

ขอบังคับประธานศาลฎีกา กฎกระทรวง และระเบียบนั้น เม่ือไดประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 

หมวด ๑ 

บทท่ัวไป 

                                                 

มาตรา ๖4

๕  ผูใดกระทำการอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี ้

(๑) เปนธุระจัดหา ซื้อ ขาย จำหนาย พามาจากหรือสงไปยังที ่ใด 
หนวงเหนี่ยวกักขัง จัดใหอยูอาศัย หรือรับไวซ่ึงบุคคลใด โดยขมขู ใชกำลังบังคับ ลักพาตัว 
ฉอฉล หลอกลวง ใชอำนาจโดยมิชอบ ใชอำนาจครอบงำบุคคลดวยเหตุที่อยูในภาวะ
ออนดอยทางรางกาย จิตใจ การศึกษา หรือทางอื ่นใดโดยมิชอบ ขู เข็ญวาจะใช
กระบวนการทางกฎหมายโดยมิชอบ หรือโดยใหเงินหรือผลประโยชนอยางอื่นแกผูปกครอง
หรือผูดูแลบุคคลนั้นเพื่อใหผูปกครองหรือผูดูแลใหความยินยอมแกผูกระทำความผิด
ในการแสวงหาประโยชนจากบุคคลท่ีตนดูแล หรือ 

(๒) เปนธุระจัดหา ซื้อ ขาย จำหนาย พามาจากหรือสงไปยังที ่ใด 
หนวงเหนี่ยวกักขัง จัดใหอยูอาศัย หรือรับไวซ่ึงเด็ก 

 
๔ มาตรา ๕ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดแกไขเพิ ่มเติมพระราชบัญญัติปองกันและ

ปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๕ มาตรา ๖ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติปองกันและ

ปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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ถาการกระทำนั้นไดกระทำโดยมีความมุงหมายเพ่ือเปนการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ 
ผูนั้นกระทำความผิดฐานคามนุษย 

การแสวงหาประโยชนโดยมิชอบตามวรรคหนึ่ง หมายความวา การแสวงหา
ประโยชนจากการคาประเวณี การผลิตหรือเผยแพรวัตถุหรือสื่อลามก การแสวงหาประโยชน
ทางเพศในรูปแบบอื่นการเอาคนลงเปนทาสหรือใหมีฐานะคลายทาส การนำคนมาขอทาน 
การตัดอวัยวะเพ่ือการคาการบังคับใชแรงงานหรือบริการตามมาตรา ๖/๑ หรือการอ่ืนใด
ท่ีคลายคลึงกันอันเปนการขูดรีดบุคคลไมวาบุคคลนั้นจะยินยอมหรือไมก็ตาม 

มาตรา ๖/๑5

๖  ผูใดขมขืนใจผูอื่นใหทำงานหรือใหบริการโดยวิธีการ
อยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี ้

(๑) ทำใหกลัววาจะเกิดอันตรายตอชีวิต รางกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง 
หรือทรัพยสินของบุคคลนั้นเองหรือของผูอ่ืน 

(๒) ขูเข็ญดวยประการใด ๆ 

(๓) ใชกำลังประทุษราย 

(๔) ยึดเอกสารสำคัญประจำตัวของบุคคลนั้นไว 

(๕) นำภาระหนี้ของบุคคลนั้นหรือของผูอ่ืนมาเปนสิ่งผูกมัดโดยมิชอบ 

(๖) ทำดวยประการอื ่นใดอันมีลักษณะคลายคลึงกับการกระทำ
ดังกลาวขางตน  
ถาไดกระทำใหผูอื่นนั้นอยูในภาวะที่ไมสามารถขัดขืนได ผูนั้นกระทำความผิด
ฐานบังคับใชแรงงานหรือบริการ 

มาตรา ๖/๒6

๗  บทบัญญัติในมาตรา ๖/๑ ไมใชบังคับกับ 

(๑) งานหรือบริการซึ่งอยูภายใตกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร
สำหรับงานในหนาท่ีราชการโดยเฉพาะ 

 
๖ มาตรา ๖/๑ เพิ่มโดยพระราชกำหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม

การคามนุษย พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๗ มาตรา ๖/๒ เพิ่มโดยพระราชกำหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัตปิองกันและปราบปราม

การคามนุษย พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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(๒) งานหรือบริการซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติหนาท่ีพลเมืองหรือ
เจาหนาท่ีของรัฐตามรัฐธรรมนูญหรือตามกฎหมาย 

(๓) งานหรือบริการอันเปนผลมาจากคำพิพากษาของศาลหรือท่ีตองทำ
ในระหวางการตองโทษตามคำพิพากษาของศาล 

(๔) งานหรือบริการเพื่อประโยชนในการปองกันภัยพิบัติสาธารณะ 
หรือในกรณีที ่มีการประกาศสถานการณฉุกเฉิน หรือในขณะที่ประเทศอยู ในภาวะ
สงครามหรือการรบ 

มาตรา ๗  ผู ใดกระทำการดังตอไปนี ้ตองระวางโทษเชนเดียวกับ
ผูกระทำความผิดฐานคามนุษย 

(๑) สนับสนุนการกระทำความผิดฐานคามนุษย 

(๒) อุปการะโดยใหทรัพยสิน จัดหาที ่ประชุมหรือที ่พำนักใหแก
ผูกระทำความผิดฐานคามนุษย 

(๓) ชวยเหลือดวยประการใดเพื่อใหผูกระทำความผิดฐานคามนุษย
พนจากการถูกจับกุม 

(๔) เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากผูกระทำ
ความผิดฐานคามนุษย เพ่ือมิใหผูกระทำความผิดฐานคามนุษยถูกลงโทษ 

(๕) ชักชวน ชี้แนะ หรือติดตอบุคคลใหเขาเปนสมาชิกขององคกร
อาชญากรรมเพ่ือประโยชนในการกระทำความผิดฐานคามนุษย 

มาตรา ๘  ผู  ใดตระเตร ียมเพื ่อกระทำความผิดตามมาตรา ๖  
ตองระวางโทษหนึ่งในสามของโทษท่ีกำหนดไวสำหรับความผิดนั้น 

มาตรา ๙  ผ ู  ใดสมคบโดยการตกลงก ันต ั ้ งแต สองคนข ึ ้นไป 
เพื่อกระทำความผิดตามมาตรา ๖ ตองระวางโทษไมเกินกึ่งหนึ่งของโทษที่กฎหมาย
กำหนดไวสำหรับความผิดนั้น 
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ถาผูที่สมคบกันกระทำความผิดคนหนึ่งคนใดไดลงมือกระทำความผิด
ตามที่ไดสมคบกันผูรวมสมคบดวยกันทุกคนตองระวางโทษตามที่ไดบัญญัติไว
สำหรับความผิดนั้นอีกกระทงหนึ่งดวย 

ในกรณีที่ความผิดไดกระทำถึงขั้นลงมือกระทำความผิด แตเนื่องจาก
การเขาขัดขวางของผูสมคบ ทำใหการกระทำนั้นกระทำไปไมตลอด หรือกระทำ
ไปตลอดแลวแตการกระทำนั้นไมบรรลุผล ผูสมคบที่กระทำการขัดขวางนั้นตองรับโทษ
ตามท่ีกำหนดไวในวรรคหนึ่ง 

ถาผูกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งกลับใจใหความจริงแหงการสมคบ
ตอพนักงานเจาหนาท่ี กอนท่ีจะมีการกระทำความผิดตามที่ไดมีการสมคบกัน ศาลจะ
ไมลงโทษหรือลงโทษผูนั้นนอยกวาท่ีกฎหมายกำหนดไวสำหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได 

มาตรา ๑๐  ถาการกระทำความผิดตามมาตรา ๖ ไดกระทำโดยรวมกัน
ตั้งแตสามคนขึ้นไปหรือโดยสมาชิกขององคกรอาชญากรรม ตองระวางโทษหนักกวา
โทษท่ีกฎหมายบัญญัติไวก่ึงหนึ่ง 

ในกรณีที่สมาชิกขององคกรอาชญากรรมไดกระทำความผิดตาม
มาตรา ๖ สมาชิกขององคกรอาชญากรรมทุกคนท่ีเปนสมาชิกอยูในขณะท่ีกระทำความผิด 
และรูเห็นหรือยินยอมกับการกระทำความผิดดังกลาว ตองระวางโทษตามท่ีบัญญัติไว
สำหรับความผิดนั้น แมจะมิไดเปนผูกระทำความผิดนั้นเอง 

ถาการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งไดกระทำเพื่อใหผูเสียหาย
ที่ถูกพาเขามาหรือสงออกไปนอกราชอาณาจักร ตกอยูในอำนาจของผูอื่นโดยมิชอบ
ดวยกฎหมาย ตองระวางโทษเปนสองเทาของโทษท่ีกำหนดไวสำหรับความผิดนั้น 

มาตรา ๑๑  ผูใดกระทำความผิดตามมาตรา ๖ นอกราชอาณาจักร 
ผูนั้นจะตองรับโทษในราชอาณาจักรตามที่กำหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ โดยใหนำ
มาตรา ๑๐ แหงประมวลกฎหมายอาญา มาใชบังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๒  ผูใดกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ โดยแสดงตนเปน
เจาพนักงานและกระทำการเปนเจาพนักงาน โดยตนเองมิไดเปนเจาพนักงานที่มีอำนาจ
หนาท่ีกระทำการนั้น ตองระวางโทษเปนสองเทาของโทษท่ีกำหนดไวสำหรับความผิดนั้น 
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มาตรา ๑๓  ผู ใดเปนสมาชิกสภาผู แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 
สมาชิกสภาทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่นขาราชการ พนักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พนักงานองคการหรือหนวยงานของรัฐ กรรมการ หรือผูบริหารหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
เจาพนักงาน หรือกรรมการองคกรตาง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ กระทำความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษเปนสองเทาของโทษท่ีกำหนดไวสำหรับความผิดนั้น 

กรรมการ กรรมการ ปกค. อนุกรรมการ สมาชิกของคณะทำงาน 
และพนักงานเจาหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ ผูใดกระทำความผิดใดตามพระราชบัญญัตินี้
เสียเอง ตองระวางโทษเปนสามเทาของโทษท่ีกำหนดไวสำหรับความผิดนั้น 

มาตรา ๑๓/๑7

๘  ผู ใดแจงแกพนักงานเจาหนาที่หรือพนักงาน
ฝายปกครองหรือตำรวจใหทราบวามีการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ถาได
กระทำโดยสุจริตยอมไดรับความคุมครอง ไมตองรับผิดท้ังทางแพงและทางอาญา 

มาตรา ๑๔8

๙ ใหความผิดตามมาตรา ๖/๑ ที่เปนเหตุใหผูถูกกระทำ
ไดรับอันตรายสาหัสหรือถึงแกความตาย เปนความผิดมูลฐานตามกฎหมายวาดวย
การปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

 

มาตรา ๑๔/๑ 9

๑๐  เพื่อประโยชนในการปองกันและปราบปราม
การคามนุษย การบังคับใชแรงงานหรือบริการ และการชวยเหลือคุมครองผูเสียหาย 
ใหคำวา “คามนุษย” ในหมวด ๓ และหมวด ๔ หมายความรวมถึง “บังคับใชแรงงาน
หรือบริการ” ดวย 

ใหนำกฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาคดีคามนุษยมาใชบังคับกับ
การพิจารณาคดีบังคับใชแรงงานหรือบริการดวยโดยอนุโลม  

 
๘ มาตรา ๑๓/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๙ มาตรา ๑๔ แกไขเพิ ่มเติมโดยพระราชกำหนดแกไขเพิ ่มเติมพระราชบัญญัติปองกันและ

ปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๐ มาตรา ๑๔/๑ เพิ่มโดยพระราชกำหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม

การคามนุษย พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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หมวด ๒ 

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการคามนุษย 
                                       

มาตรา ๑๕  ใหมีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการคามนุษย 
เรียกโดยยอวา “คณะกรรมการ ปคม.” ประกอบดวย นายกรัฐมนตรีเปนประธาน
กรรมการ รองนายกรัฐมนตรี ซึ ่งเปนประธานคณะกรรมการ ปกค. เปนรองประธาน
กรรมการ รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงยุติธรรม รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน และผูทรงคุณวุฒิจำนวนสี่คน 
ซึ่งนายกรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูเชี่ยวชาญและมีประสบการณโดดเดนเปนที่ประจักษ
ดานการปองกัน การปราบปราม การบำบัดฟนฟูและการประสานงานระหวางประเทศ
เก่ียวกับการคามนุษยไมนอยกวาเจ็ดป ดานละหนึ่งคน โดยตองเปนภาคเอกชนไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งเปนกรรมการ และมีปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
เปนเลขานุการ และใหปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย แตงตั้ง
ขาราชการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย จำนวนไมเกินสองคน 
เปนผูชวยเลขานุการ10

๑๑ 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งตองเปนสตรีไมนอยกวาก่ึงหนึ่ง 

มาตรา ๑๖  ใหคณะกรรมการมีอำนาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 

(๑) เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีในการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับ
การปองกันและปราบปรามการคามนุษย 

(๒) เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีเพื่อใหมีการปรับปรุงกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ หรือโครงสรางของสวนราชการที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปราม
การคามนุษย เพ่ือใหการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 
๑๑ มาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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(๒/๑) 11

๑๒ เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีเพื ่อกำหนดมาตรการ
ปองกันและปราบปรามการคามนุษยในสถานประกอบกิจการ โรงงาน และยานพาหนะ 
และกำหนดใหสถานประกอบกิจการ โรงงานและยานพาหนะ ตองอยูภายใตบังคับ
ของมาตรการดังกลาว 

(๓) กำหนดยุทธศาสตรและมาตรการในการปองกันและปราบปราม
การคามนุษย 

(๔) กำหนดแนวทางและกำกับดูแลการดำเนินการตามพันธกรณี
ระหวางประเทศตลอดจนการใหความรวมมือและประสานงานกับตางประเทศเกี่ยวกับ
การปองกันและปราบปรามการคามนุษย 

(๕) สั่งการและกำกับดูแลใหมีการศึกษาวิจัยและจัดทำขอมูล
แบบบูรณาการ เพ่ือประโยชนในการปองกันและปราบปรามการคามนุษย 

(๖) วางระเบียบเกี่ยวกับการจดทะเบียนองคกรเอกชนที่มีวัตถุประสงค
ดานการปองกันและปราบปรามการคามนุษย ตลอดจนหลักเกณฑในการชวยเหลือ
การดำเนินกิจกรรมขององคกรดังกลาว 

(๗) วางระเบียบโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังเก่ียวกับ
การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน และการจัดการกองทุน 

(๘) วางระเบียบเกี่ยวกับการรายงานสถานะการเงินและการจัดการกองทุน
เพ่ือปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี ้

(๙) สั่งการและกำกับดูแลการดำเนินงานของคณะกรรมการ ปกค. 

(๑๐) ดำเนินการตามท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

มาตรา ๑๖/๑12

๑๓ ใหนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
มีอำนาจออกประกาศกำหนดมาตรการปองกันและปราบปรามการคามนุษยในสถาน

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

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

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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ประกอบกิจการ โรงงาน และยานพาหนะ และประกาศกำหนดใหสถานประกอบกิจการ 
โรงงาน และยานพาหนะใด ๆ ตองอยูภายใตบังคับของมาตรการดังกลาว  ท้ังนี้ โดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๑๖/๒13

๑๔  ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่ตรวจพบวามีการฝาฝน
หรือไมปฏิบัติตามมาตรการปองกันและปราบปรามการคามนุษย หรือพบการกระทำ
ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ในสถานประกอบกิจการ โรงงาน หรือยานพาหนะ
ตามมาตรา ๑๖/๑ หากเจาของ ผูครอบครองหรือผูดำเนินกิจการสถานประกอบกิจการ 
โรงงาน หรือยานพาหนะ ดังกลาว ไมสามารถชี้แจงหรือพิสูจนใหคณะอนุกรรมการ
ตามมาตรา ๒๕ วรรคสอง เชื่อไดว าตนได ใชความระมัดระวังตามสมควร
แกกรณีแลว ใหคณะอนุกรรมการตามมาตรา ๒๕ วรรคสอง มีอำนาจสั่งอยางหนึ่ง
อยางใดดังตอไปนี ้

(๑) ปดสถานประกอบกิจการหรอืโรงงานชั่วคราว 

(๒) พักใชใบอนุญาตประกอบการสำหรับการประกอบธุรกิจหรือโรงงาน 

(๓) หามใชยานพาหนะเปนการชั่วคราว 

(๔) ดำเนินมาตรการท่ีจำเปนเพ่ือปองกันมิใหมีการกระทำผิดเกิดข้ึนอีก 

ทั้งนี้ การสั่งตาม (๑) (๒) และ (๓) ตองไมเกินครั้งละสามสิบวันนับแต
วันที่เจาของ ผูครอบครอง หรือผูดำเนินกิจการสถานประกอบกิจการ โรงงาน หรือ
ยานพาหนะ ไดรับทราบคำสั่ง 

ในกรณีมีการออกคำสั่งใด ๆ  ตามวรรคหนึ่ง ใหคณะอนุกรรมการตาม
มาตรา ๒๕ วรรคสอง แจงใหหนวยงานซึ่งควบคุมสถานประกอบกิจการ โรงงาน หรือ
ยานพาหนะนั้นทราบ และใหหนวยงานดังกลาวถือปฏิบัติตามนั้น 

การพิจารณาปดสถานประกอบกิจการหรือโรงงานชั่วคราว การพักใช
ใบอนุญาตประกอบการสำหร ับการประกอบธ ุรก ิจหร ือโรงงาน การหามใช
ยานพาหนะเปนการชั่วคราวหรือการดำเนินมาตรการที่จำเปนเพื่อปองกันมิให

 
๑๔ มาตรา ๑๖/๒ เพิ่มโดยพระราชบญัญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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มีการกระทำผิดเกิดขึ้นอีก ตามวรรคหนึ่ง และการแจงใหหนวยงานรับทราบ 
ตามวรรคสาม ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข ท่ีรัฐมนตรีประกาศกำหนด 

มาตรา ๑๖/๓14

๑๕  ใหแจงคำสั่งตามมาตรา ๑๖/๒ ตอเจาของ ผูครอบครอง 
หรือผูดำเนินกิจการสถานประกอบกิจการ โรงงาน หรือยานพาหนะนั้นทราบเปนหนังสือ 
ณ ภูมิลำเนาของผูนั้น ภายในเจ็ดวันนับแตวันออกคำสั่ง 

ในกรณีที่ไมมีผูรับ ใหปดคำสั่งไวท่ี ภูมิลำเนาของผูนั้นในที่เปดเผย 
และใหถือวาเจาของ ผูครอบครอง หรือผูดำเนินกิจการสถานประกอบกิจการ โรงงาน 
หรือยานพาหนะ ไดรับแจงคำสั่งนั้นแลว เม่ือพนกำหนดสิบหาวันนับแตวันปดคำสั่ง 

ในกรณีเจาของ ผูครอบครอง หรือผูดำเนินกิจการสถานประกอบกิจการ 
โรงงาน หรือยานพาหนะไมเห็นดวยกับคำสั่งของคณะอนุกรรมการตามมาตรา ๒๕ 
วรรคสอง ใหอุทธรณตอคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับแจงคำสั่ง
จากคณะอนุกรรมการ 

การอุทธรณไมเปนเหตุใหทุเลาการบังคับตามคำสั่งของคณะอนุกรรมการ
ตามมาตรา ๒๕ วรรคสอง 

คำวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนท่ีสุด 

มาตรา ๑๗  กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดำรงตำแหนงคราวละสี่ป 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงพนจากตำแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้งอีกได
แตตองไมเกินสองวาระติดตอกัน 

มาตรา ๑๘  นอกจากการพนจากตำแหนงตามวาระ กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิพนจากตำแหนงเม่ือ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

 
๑๕ มาตรา ๑๖/๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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(๓) นายกรัฐมนตรีใหออก เพราะบกพรองหรือไมสุจริตตอหนาที่หรือ
มีความประพฤติเสื่อมเสีย 

(๔) เปนบุคคลลมละลาย 

(๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 

(๖) ไดรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด เวนแตเปนโทษสำหรับ
ความผิดท่ีไดกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๗) ขาดการประชุมสามครั้งติดตอกันโดยไมมีเหตุอันสมควร 

มาตรา ๑๙  ในกรณีท่ีกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตำแหนงกอนวาระ 
ใหนายกรัฐมนตรีแตงตั้งบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติเชนเดียวกันเปนกรรมการแทน เวนแตวาระ
การดำรงตำแหนงของกรรมการผูทรงคุณวุฒิเหลือไมถึงเกาสิบวันจะไมแตงตั้งก็ได และ
ใหผูที่ไดรับแตงตั้งใหดำรงตำแหนงแทนอยูในตำแหนงเทากับวาระที่เหลืออยู
ของกรรมการซ่ึงตนแทน 

มาตรา ๒๐  ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิดำรงตำแหนงครบวาระ
แลวแตยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิข้ึนใหม ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ที่พนจากตำแหนงตามวาระปฏิบัติหนาที่ ไปพลางกอนจนกวาจะมีการแตงตั้ง
กรรมการผูทรงคุณวุฒิข้ึนใหม 

มาตรา ๒๑  การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุม
ไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจำนวนกรรมการท้ังหมด จึงจะเปนองคประชุม 

ในกรณีที่ประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได 
ใหรองประธานกรรมการเปนประธานในท่ีประชุม หากรองประธานกรรมการไมมาประชุม
หรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ี ไดใหกรรมการซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธาน
ในท่ีประชุม 

การลงมติของท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีหนึ่งเสียง
ในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียง
หนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

คณะกรรมการตองมีการประชุมอยางนอยปละสามครั้ง 
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มาตรา ๒๒  ใหมีคณะกรรมการประสานและกำกับการดำเนินงานปองกัน
และปราบปรามการคามนุษย เรียกโดยยอวา “คณะกรรมการ ปกค.” ประกอบดวย รอง
นายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนประธานกรรมการ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั ่นคงของมนุษยเปนรองประธานกรรมการ 
ปลัดกระทรวงการตางประเทศ ปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ปลัดกระทรวง 
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวง
ยุติธรรม ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
อัยการสูงสุด ผูบัญชาการตำรวจแหงชาติ อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมสอบสวน
คดีพิเศษ เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน เลขาธิการ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เลขาธิการสภาความมั ่นคงแหงชาติ ปลัด
กรุงเทพมหานคร และผูทรงคุณวุฒิจำนวนแปดคนซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูเชี่ยวชาญ
และมีประสบการณดานการปองกัน การปราบปราม การบำบัดฟนฟูและการประสานงาน
ระหวางประเทศเกี่ยวกับการคามนุษยไมนอยกวาเจ็ดป ดานละสองคน โดยตองเปน
ภาคเอกชนไมนอยกวากึ่งหนึ่ง เปนกรรมการ และมีรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย เปนกรรมการและเลขานุการ 

ใหคณะกรรมการ ปกค. มีอำนาจแตงตั้งผูชวยเลขานุการ โดยอาจ
แตงตั้งจากขาราชการหรือภาคเอกชนก็ได 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งตองเปนสตรีไมนอยกวาก่ึงหนึ่ง 

มาตรา ๒๓  ใหคณะกรรมการ ปกค. มีอำนาจหนาท่ีดังตอไปนี ้

(๑) จัดทำและกำกับการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการและแผน
ประสานงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งในระดับสวนกลาง สวนภูมิภาค สวนทองถ่ิน 
ชุมชน และประชาสังคมใหสอดคลองกับนโยบาย ยทุธศาสตร และมาตรการในการปองกัน
และปราบปรามการคามนุษย 

(๒) จัดทำและกำกับการดำเนินการตามแผนงานและแนวทาง
ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที ่เกี ่ยวของกับการดำเนินงานปองกันและ
ปราบปรามการคามนุษย 
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(๓) จัดใหมีและกำกับการดำเนินการตามโครงการรณรงคและการให
การศึกษากับประชาชนท่ัวไป เพ่ือประโยชนในการปองกันและปราบปรามการคามนุษย 

(๔) จัดใหมีการรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
ตามนโยบาย ยุทธศาสตร มาตรการ และการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี ้เสนอตอ
คณะกรรมการ 

(๕) ติดตามและจัดทำรายงานเก่ียวกับการดำเนินการตามพันธกรณี
ระหวางประเทศการใหความรวมมือและประสานงานกับตางประเทศเกี่ยวกับ
การปองกันและปราบปรามการคามนุษยเสนอตอคณะกรรมการ 

(๖) กำหนดหลักเกณฑและอนุมัติการใชเงินและทรัพยสินของกองทุน
ตามมาตรา ๔๔ (๔) 

(๗) จัดทำและกำกับแผนปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อให
การบังคับใชกฎหมายเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และสอดคลองกับกฎหมายวาดวย
การปองกันและปราบปรามการฟอกเงินกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ และพันธกรณีระหวางประเทศ 

(๘) ดำเนินการตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 

มาตรา ๒๔  ใหนำบทบัญญัติมาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ 
มาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๑ มาใชบังคับกับการดำรงตำแหนง การพนจากตำแหนง
ของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ และการประชุมของคณะกรรมการ ปกค. โดยอนุโลม 

คณะกรรมการ ปกค. ตองมีการประชุมอยางนอยปละหกครั้ง 

มาตรา ๒๕15

๑๖  คณะกรรมการและคณะกรรมการ ปกค. จะแตงต้ัง
คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด
หรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใด ตามที่คณะกรรมการและคณะกรรมการ ปกค. 
มอบหมายก็ได 

ใหคณะกรรมการแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือทำการตามมาตรา ๑๖/๒ 

 
๑๖ มาตรา ๒๕ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนษุย (ฉบับที ่๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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ใหนำมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มาใชบังคับ
กับการประชุมของคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานโดยอนุโลม 

มาตรา ๒๖  ใหสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย ทำหนาที่เปนสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการและคณะกรรมการ 
ปกค. โดยใหมีอำนาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ 

(๑) ปฏิบัติงานธุรการท่ัวไปของคณะกรรมการและคณะกรรมการ ปกค. 

(๒) เปนศูนยกลางในการประสานงานและรวมมือกับสวนราชการ 
หนวยงานของรัฐ และเอกชนที่เกี่ยวของทั้งภายในและตางประเทศ ในการดำเนินงาน
ตามพระราชบัญญัตินี ้

(๓) จัดระบบงานดานการปองกันและปราบปรามการคามนุษย 
รวมท้ังชวยเหลือเยียวยาและคุมครองสวัสดิภาพผูเสียหาย ใหมีประสิทธิภาพ 

(๔) จัดใหมีการรวบรวม ศึกษา วิเคราะหขอมูลเพื่อประโยชน
ในการปองกันและปราบปรามการคามนุษย รวมทั้งจัดใหมีการศึกษาวิจัย เพื่อประโยชน
ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี ้

(๕) จัดใหมีขอมูลสารสนเทศและการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูล
ดานการปองกันและปราบปรามการคามนุษย 

(๖) ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการและคณะกรรมการ ปกค. หรือ
ตามท่ีคณะกรรมการและคณะกรรมการ ปกค. มอบหมาย 

ใหสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
จัดงบประมาณและบุคลากรใหเพียงพอและเหมาะสมกับการปฏิบัติหนาท่ีตามวรรคหนึ่ง 
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หมวด ๓ 

อำนาจหนาท่ีของพนักงานเจาหนาท่ี 

                                       

มาตรา ๒๗  เพื่อประโยชนในการปองกันและปราบปรามการกระทำ
ความผิดฐานคามนุษย ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอำนาจหนาท่ีดังตอไปนี ้

(๑) มีหนังสือเรียกใหบุคคลใดมาใหถอยคำหรือสงเอกสารหรือ
พยานหลักฐาน 

(๒) ตรวจตัวบุคคลท่ีมีเหตุอันควรเชื่อไดวาเปนผูเสียหายจากการกระทำ
ความผิดฐานคามนุษย เม่ือผูนั้นยินยอม แตถาผูนั้นเปนหญิงจะตองใหหญิงอ่ืนเปนผูตรวจ 

(๓) ตรวจคนยานพาหนะใด ๆ ที่มีเหตุอันควรสงสัยตามสมควรวามี
พยานหลักฐานหรือบุคคลท่ีตกเปนผูเสียหายจากการกระทำความผิดฐานคามนุษย
อยูในยานพาหนะนั้น 

(๔) เขาไปในเคหสถานหรือสถานที่ใด ๆ เพื่อตรวจคน ยึด หรืออายัด 
เม่ือมีเหตุอันควรเชื่อไดวามีพยานหลักฐานในการคามนุษย หรือเพ่ือพบและชวยบุคคล
ที่ตกเปนผูเสียหายจากการกระทำความผิดฐานคามนุษย และหากเนิ่นชากวา
จะเอาหมายคนมาได พยานหลักฐานนั้นอาจถูกโยกยาย ซอนเรน หรือทำลายไป
เสียกอน หรือบุคคลนั้นอาจถูกประทุษราย โยกยาย หรือซอนเรน 

ในการใชอำนาจตาม (๔) พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงความบริสุทธิ์
กอนการเขาคนและรายงานเหตุผลที่ทำใหสามารถเขาคนได รวมทั้งผลการตรวจคน
เปนหนังสือตอผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ตลอดจนจัดทำสำเนารายงานดังกลาวใหไว
แกผูครอบครองเคหสถานหรือสถานที่คน ถาไมมีผูครอบครองอยู ณ ที่นั้น ใหพนักงาน
เจาหนาที่สงมอบสำเนารายงานนั้นใหแกผู ครอบครองดังกลาวในทันทีที่กระทำได  
และหากเปนการเขาคนในเวลาระหวางพระอาทิตยตกและขึ้น พนักงานเจาหนาที่
ผูเปนหัวหนาในการเขาคนตองดำรงตำแหนงนายอำเภอหรือรองผูกำกับการตำรวจ
ขึ้นไป หรือเปนขาราชการพลเรือนตั้งแตระดับเจ็ดขึ้นไป  ทั้งนี้ ใหพนักงานเจาหนาท่ี
ผ ู  เป นห ัวหน าในการเข าค นส งสำเนารายงานเหต ุผลและผลการตรวจคน  
บัญชีพยานหลักฐานหรือบุคคลท่ีตกเปนผูเสียหายจากการกระทำความผิดฐานคามนุษย



~ 18 ~ 
 
และบัญชีทรัพยท่ีไดยึดหรืออายัดไวตอศาลจังหวัดท่ีมีเขตอำนาจเหนือทองท่ีท่ีทำการคน
หรือศาลอาญา ภายในสี่สิบแปดชั่วโมงหลังจากสิ้นสุดการตรวจคนเพ่ือเปนหลักฐาน 

ในการดำเนินการตาม (๒) และ (๓) พนักงานเจาหนาที่อาจสั่งให
ผูใตบังคับบัญชา ทำแทนได 

ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจาหนาที่จะขอ
ความชวยเหลือจากบุคคลใกลเคียง เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ก็ได แตจะ
บังคับใหผูใดชวยโดยอาจเกิดอันตรายแกผูนั้นไมได 

มาตรา ๒๘  ในการปฏิบัติหนาที ่ตามพระราชบัญญัตินี ้ พนักงาน
เจาหนาท่ีตองแสดงบัตรประจำตัวพนักงานเจาหนาท่ีตอบุคคลท่ีเก่ียวของ 

บัตรประจำตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรี
กำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๒๙  ในกรณีที ่มีเหตุจำเปนเพื ่อประโยชนในการแสวงหา
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับการคามนุษยและเพื่อคุมครองปองกันภัยแกบุคคลที่มีเหตุอันควร
เชื่อไดวาเปนผูเสียหายจากการกระทำความผิดฐานคามนุษย พนักงานเจาหนาท่ี
อาจจัดใหบุคคลดังกลาวอยูในความคุมครองเปนการชั่วคราวได แตตองไมเกิน
ยี่สิบสี่ชั่วโมง  ทั้งนี้ ใหรายงานใหผูบัญชาการตำรวจแหงชาติ อธิบดีกรมสอบสวน
คดีพิเศษ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ หรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี 
ทราบโดยไมชักชา 

ในกรณีที่มีความจำเปนตองใหการคุมครองบุคคลซึ่งอาจจะเปน
ผูเสียหายเกินกวากำหนดเวลาในวรรคหนึ่ง ใหพนักงานเจาหนาท่ียื่นคำรองตอศาล
เพ่ือมีคำสั่งอนุญาต  ท้ังนี้ ศาลจะอนุญาตไดไมเกินเจ็ดวัน โดยจะกำหนดเง่ือนไขใด ๆ ไว
ดวยก็ได 

การจัดใหบุคคลซึ่งอาจจะเปนผู เสียหายอยู ในความคุมครอง
เปนการชั่วคราวตามมาตรานี้ตองจัดใหบุคคลดังกลาวอยูในสถานที่อันสมควร ซึ่งมิใช
หองขังหรือสถานคุมขัง  ท้ังนี้ ตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีกำหนด 

การปฏิบัติหนาที่ตามมาตรานี้ใหคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนโดย
เครงครัด 
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มาตรา ๓๐  ในกรณีที ่มีเหตุอันควรเชื ่อไดวาเอกสารหรือขอมูล
ขาวสารอ่ืนใดซ่ึงสงทางไปรษณีย โทรเลข โทรศัพท โทรสาร คอมพิวเตอรเครื่องมือหรือ
อุปกรณในการสื่อสารสื่ออิเล็กทรอนิกส หรือสื่อสารสนเทศอื่นใด ถูกใชหรืออาจถูกใช
เพื่อประโยชนในการกระทำความผิดฐานคามนุษย พนักงานเจาหนาที่ซึ่งไดรับอนุมัติ
เปนหนังสือจากผูบัญชาการตำรวจแหงชาติ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือผูว า
ราชการจังหวัด แลวแตกรณี จะยื่นคำขอฝายเดียวตอศาลอาญาหรือศาลจังหวัด
ที่มีเขตอำนาจ เพื่อมีคำสั่งอนุญาตใหพนักงานเจาหนาที่ไดมาซึ่งเอกสาร หรือขอมูล
ขาวสารดังกลาวก็ได ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกำหนดในขอบังคับประธานศาลฎีกา 

การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหศาลพิจารณาถึงผลกระทบตอสิทธิสวนบุคคล
หรือสิทธิอ่ืนใดประกอบกับเหตุผลและความจำเปน ดังตอไปนี้ 

(๑) มีเหตุอันควรเชื่อวามีการกระทำความผิดหรือจะมีการกระทำ
ความผิดฐานคามนุษย 

(๒) มีเหตุอันควรเชื่อวาจะไดขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการกระทำความผิด
ฐานคามนุษย จากการเขาถึงขอมูลขาวสารดังกลาว 

(๓) ไมอาจใชวิธีการอ่ืนใดท่ีเหมาะสมหรือมีประสิทธิภาพมากกวาได 

การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหศาลสั่งอนุญาตไดคราวละไมเกินเกาสบิวนั 
โดยจะกำหนดเงื่อนไขใด ๆ ก็ได และใหผูเกี่ยวของกับเอกสารหรือขอมูลขาวสาร
ตามคำสั่งดังกลาวใหความรวมมือเพื่อใหเปนไปตามความในมาตรานี้ ภายหลังที่มีคำสั่ง
อนุญาต หากปรากฏขอเท็จจริงวาเหตุผลความจำเปนไมเปนไปตามที ่ระบุหรือ
พฤติการณเปลี่ยนแปลงไป ใหศาลมีอำนาจเปลี่ยนแปลงคำสั่งอนุญาตไดตามท่ีเห็นสมควร 

ในการดำเนินการตามคำสั่งของศาล ใหพนักงานเจาหนาที่มีอำนาจ
รองขอใหบุคคลใดชวยเหลือในการปฏิบัติหนาท่ีได เม่ือพนักงานเจาหนาท่ีไดดำเนินการ
ตามที่ไดรับอนุญาตแลว ใหพนักงานเจาหนาที่บันทึกรายละเอียดผลการดำเนินการนั้น 
และใหสงบันทึกนั้นไปยังศาลท่ีมีคำสั่งโดยเร็ว 

บรรดาเอกสารหรือขอมูลขาวสารที ่ไดมาตามวรรคหนึ่ง ใหเก็บ
รักษาและใชประโยชนในการสืบสวนและใชเปนพยานหลักฐานในการดำเนินคดี
ความผิดฐานคามนุษยเทานั้น ท้ังนี้ ตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีกำหนด  



~ 20 ~ 
 

มาตรา ๓๑  กอนฟองคดีตอศาล ในกรณีที่มีเหตุจำเปนเพื่อประโยชน
ในการปองกันและปราบปรามการคามนุษย พนักงานอัยการโดยตนเองหรือโดยไดรับ 
คำรองขอจากพนักงานสอบสวนจะนำผูเสียหายหรือพยานบุคคลมายื่นคำรอง
ตอศาล โดยระบุการกระทำทั้งหลายที่อางวาไดมีการกระทำความผิดและเหตุ
แหงความจำเปนท่ีจะตองมีการสืบพยานไวโดยพลันก็ได 

ในกรณีที ่ผู เสียหายหรือพยานบุคคลจะใหการตอศาลเอง เม่ือ
ผูเสียหายหรือพยานบุคคลแจงแกพนักงานอัยการแลว ใหพนักงานอัยการยื่นคำรอง
ตอศาลโดยไมชักชา 

ใหศาลสืบพยานทันทีท่ีไดรับคำรองตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ในการนี้ 
หากผูมีสวนไดเสียในคดีคนใดยื่นคำรองตอศาลแถลงเหตุผลและความจำเปนขอถามคาน
หรือตั้งทนายความถามคานเมื่อเห็นสมควร ก็ใหศาลมีคำสั่งอนุญาตได และใหนำความ
ในมาตรา ๒๓๗ ทวิ วรรคสาม และวรรคสี่ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ถาตอมามีการฟองผูตองหาเปนจำเลยในการกระทำความผิด
ตามท่ีกำหนดไวในหมวด ๑ ก็ใหรับฟงพยานดังกลาวในการพิจารณาพิพากษาคดีนั้นได 

มาตรา ๓๒  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงาน
เจาหนาท่ีเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 

หมวด ๔ 

การชวยเหลือและคุมครองสวัสดิภาพผูเสียหายจากการคามนุษย 
                                       

มาตรา ๓๓  ใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
พิจารณาใหความชวยเหลือแกบุคคลซึ่งเปนผูเสียหายจากการกระทำความผิดฐาน
คามนุษยอยางเหมาะสมในเรื่องอาหาร ท่ีพักการรักษาพยาบาล การบำบัดฟนฟูทางรางกาย
และจิตใจ การใหการศึกษา การฝกอบรม การใหความชวยเหลือทางกฎหมาย การสงกลบั
ไปยังประเทศเดิมหรือภูมิลำเนาของผูนั้น  การดำเนินคดีเพ่ือเรียกรองคาสินไหมทดแทน
ใหผูเสียหายตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีกำหนด โดยใหคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและ
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ความแตกตางทางเพศ อายุ สัญชาติ เชื้อชาติ ประเพณีวัฒนธรรมของผูเสียหาย การแจง
สิทธิของผูเสียหายท่ีพึงไดรับการคุมครองในแตละข้ันตอนท้ังกอน ระหวาง และหลัง
การชวยเหลือ ตลอดจนขอบเขตระยะเวลาในการดำเนินการชวยเหลือในแตละขั้นตอน 
และตองรับฟงความคิดเห็นของผูเสียหายกอนดวย 

การใหความชวยเหลือตามวรรคหนึ่ง อาจจัดใหบุคคลซึ่งเปนผูเสียหาย
ไดรับการดูแลในสถานแรกรับตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการคาประเวณี 
สถานแรกรับตามกฎหมายวาดวยการคุมครองเด็ก หรือสถานสงเคราะหอ่ืนของรัฐ
หรือเอกชนก็ได 

มาตรา ๓๔  เพื่อประโยชนในการชวยเหลือผูเสียหาย ใหพนักงาน
สอบสวนหรือพนักงานอัยการแจงใหผูเสียหายทราบในโอกาสแรกถึงสิทธิที่จะเรียก
คาสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจากการกระทำความผิดฐานคามนุษย และสิทธิที่จะไดรับ
ความชวยเหลือทางกฎหมาย 

มาตรา ๓๕  ในกรณีท่ีผูเสียหายมีสิทธิและประสงคท่ีจะเรียกคาสินไหม
ทดแทนอันเนื่องมาจากการกระทำความผิดฐานคามนุษย  ใหพนักงานอัยการ
เรียกคาสินไหมทดแทนแทนผูเสียหายตามท่ีไดรับแจงจากปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย 

วรรคสอง16

๑๗ (ยกเลิก) 

วรรคสาม17

๑๘ (ยกเลิก) 

วรรคสี่18๑๙ (ยกเลิก) 

มาตรา ๓๖  ใหพนักงานเจาหนาที่จัดใหมีการคุมครองความปลอดภัย
ใหแกผูเสียหายระหวางที่อยูในความดูแลไมวาบุคคลนั้นจะพำนักอยู ณ ที่ใด ไมวากอน 

 
๑๗ มาตรา ๓๕ วรรคสอง ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย 

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

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

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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ขณะ หรือหลังการดำเนินคดี  ท้ังนี้ ใหคำนึงถึงความปลอดภัยของบุคคลในครอบครัวของ
ผูเสียหายดวย 

ในกรณีที่ผูเสียหายจะใหการหรือเบิกความเปนพยานในความผิด
ฐานคามนุษยตามพระราชบัญญัตินี้ใหผูเสียหายซึ่งเปนพยานไดรับความคุมครอง
ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองพยานในคดีอาญา 

ถาผูเสียหายตองเดินทางกลับประเทศที่เปนถิ่นที่อยูหรือภูมิลำเนา 
หรือถาบุคคลในครอบครัวของผูเสียหายอาศัยอยูในประเทศอื่น ใหพนักงานเจาหนาท่ี
ประสานงานกับหนวยงานในประเทศนั้น ๆ ไมวาจะเปนหนวยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน 
และไมวาจะกระทำผานสถานทูตหรือสถานกงสุลของประเทศนั้น ๆ หรือไมก็ตาม 
เพื่อใหมีการคุมครองความปลอดภัยใหแกผู  เสียหายและบุคคลในครอบครัว
อยางตอเนื่องในประเทศนั้น 

มาตรา ๓๗  เพื่อประโยชนในการดำเนินคดีกับผูกระทำความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ การรักษาพยาบาล การบำบัดฟนฟู การเรียกรองสิทธิของผูเสียหาย 
พนักงานเจาหนาที่อาจดำเนินการใหมีการผอนผันใหผูเสียหายนั้นอยูในราชอาณาจักร
ไดเปนการชั่วคราว และไดรับอนุญาตใหทำงานเปนการชั่วคราว ตามกฎหมายได ท้ังนี้ 
โดยใหคำนึงถึงเหตุผลทางดานมนุษยธรรมเปนหลัก 

มาตรา ๓๘  ภายใตบังคับมาตรา ๓๗ ใหพนักงานเจาหนาที่สงตัว
ผูเสียหายซ่ึงเปนคนตางดาวกลับประเทศท่ีเปนถ่ินท่ีอยูหรือภูมิลำเนาโดยไมชักชา เวนแต
บุคคลนั้นเปนผูไดรับอนุญาตใหมีถ่ินท่ีอยูในราชอาณาจักรตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง 
หรือเปนผูไดรับการผอนผันใหอยูในราชอาณาจักรเปนกรณีพิเศษจากรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย โดยมีหลักฐานเอกสารตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎรหรือ
กฎหมายวาดวยการทะเบียนคนตางดาว 

ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหคำนึงถึงความปลอดภัยและ
สวัสดิภาพของบุคคลนั้น  
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มาตรา ๓๙  ในกรณีที่บุคคลผูมีสัญชาติไทยตกเปนผู เสียหาย
จากการกระทำความผิดฐานคามนุษยในตางประเทศ หากผูนั้นประสงคจะกลับเขามา
ในราชอาณาจักรหรือถิ่นที่อยู ใหพนักงานเจาหนาที่ดำเนินการตรวจสอบวาบุคคลนั้น
เปนผูมีสัญชาติไทยจริงหรือไม หากบุคคลนั้นเปนผูมีสัญชาติไทยใหพนักงาน
เจาหนาที ่ดำเนินการตามที ่จำเปนเพื ่อใหบุคคลนั ้นเดินทางกลับเขามาใน
ราชอาณาจักรหรือถิ่นที่อยูโดยไมชักชา และใหคำนึงถึงความปลอดภัยและสวัสดิภาพ
ของผูนั้น 

ในกรณีท่ีผูเสียหายในตางประเทศเปนคนตางดาวท่ีไดรับอนุญาตใหมี
ถิ่นที่อยูในราชอาณาจักรตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง หรือเปนผูไดรับการผอนผัน
ใหอยูในราชอาณาจักรเปนกรณีพิเศษจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยและกอน
ออกนอกราชอาณาจักร สถานะของการไดรับอนุญาตใหมีถ่ินท่ีอยูเปนการชั่วคราวยังไม
สิ้นสุด เมื่อไดตรวจพิสูจนขอเท็จจริงเกี่ยวกับความถูกตองของผูเสียหายที่ถือเอกสารแลว 
หากผูนั้นประสงคจะกลับเขามาในราชอาณาจักร ใหพนักงานเจาหนาท่ีดำเนินการตามท่ี
จำเปนเพื่อใหผูเสียหายนั้นเดินทางกลับเขามาในราชอาณาจักรโดยไมชักชา ทั้งนี้ 
ใหคำนึงถึงความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผูนั้น และใหไดรับการพิจารณาใหอยูใน
ราชอาณาจักรตอไปไดตามสถานะและระยะเวลาท่ีเปนอยูเดิมกอนออกไปนอกราชอาณาจักร 

ในกรณีที่ผูเสียหายในตางประเทศเปนคนตางดาวและไมมีเอกสาร
ประจำตัว แตมีเหตุอันควรเชื่อไดวาเปนผูที่มีหรือเคยมีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู
ในราชอาณาจักรโดยถูกตองตามกฎหมาย เม่ือไดตรวจพิสูจนสถานะของการมีภูมิลำเนา
หรือถิ่นที่อยู ในราชอาณาจักรของผูนั้นแลว หากผูนั้นประสงคจะกลับเขามา
ในราชอาณาจักร ใหพนักงานเจาหนาที่ดำเนินการตามที่จำเปนเพื่อใหผูเสียหายนั้น
เดินทางกลับเขามาในราชอาณาจักรโดยไมชักชา  ทั้งนี้ ใหคำนึงถึงความปลอดภัยและ
สวัสดิภาพของผูนั้นและใหไดรับการพิจารณาใหอยูในราชอาณาจักรตอไปไดตามสถานะ
และระยะเวลาท่ีเปนอยูเดิมกอนออกไปนอกราชอาณาจักร 

มาตรา ๔๐  ใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
จัดทำรายงานประจำปเกี่ยวกับสถานการณ จำนวนคดี การดำเนินการของหนวยงานตาง ๆ  
ที่เกี่ยวของ และแนวทางการดำเนินงานในอนาคตเกี่ยวกับการปองกันและปราบปราม
การคามนุษยเสนอตอคณะรัฐมนตรี 
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มาตรา ๔๑  เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงยุติธรรม หามมิใหพนักงานสอบสวนดำเนินคดีกับผูเสียหายในความผิดฐาน
เขามา ออกไปหรืออยูในราชอาณาจักรโดยไมไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวย
คนเขาเมือง ความผิดฐานแจงความเท็จตอเจาพนักงานฐานปลอมหรือใชซึ ่ง
หนังสือเดินทางปลอม ตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายวาดวย
การปองกันและปราบปรามการคาประเวณีเฉพาะที่เกี่ยวกับการติดตอ ชักชวน 
แนะนำตัว ติดตามหรือรบเราบุคคลเพื่อคาประเวณีและการเขาไปมั่ วสุม
ในสถานการคาประเวณีเพื่อคาประเวณี หรือความผิดฐานเปนคนตางดาวทำงาน
โดยไมไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการทำงานของคนตางดาว 
 

หมวด ๕ 

กองทุนเพ่ือการปองกันและปราบปรามการคามนุษย 
                                       

มาตรา ๔๒  ใหจัดตั้งกองทุนในกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย เรียกวา“กองทุนเพื่อการปองกันและปราบปรามการคามนุษย”  
เพ่ือเปนทุนใชจายสำหรับการปองกันและปราบปรามการคามนุษย และเปนคาใชจาย
ในการบริหารกองทุน ประกอบดวย 

(๑) เงินทุนประเดิมท่ีรัฐบาลจัดสรรให 

(๒) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลจัดสรรใหจากงบประมาณรายจายประจำป 

(๓) เงินหรือทรัพยสินท่ีมีผูบริจาคหรืออุทิศให 

(๔) เงินท่ีไดรับจากตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ 

(๕) ดอกผลและผลประโยชนท่ีเกิดจากกองทุน 

(๖) เงินท่ีไดจากการขายทรัพยสินของกองทุนหรือท่ีไดจากการจัดหารายได 
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(๖/๑)19

๒๐ คาปรับตามท่ีกระทรวงการคลังอนุญาต ใหนำไปใชไดโดยไมตอง
นำสงคลังเปนรายไดของแผนดิน 

(๗) เงินหรือทรัพยสินที่ตกเปนของกองทุนหรือที่กองทุนไดรับ
ตามกฎหมายอ่ืน 

มาตรา ๔๓  เงินและดอกผลที่กองทุนไดรับตามมาตรา ๔๒ ไมตองนำสง
กระทรวงการคลังเปนรายไดแผนดิน 

มาตรา ๔๔  เงินและทรัพยสินของกองทุนใหใชจายเพื ่อกิจการ 
ดังตอไปนี้ 

(๑) การชวยเหลือผูเสียหายตามมาตรา ๓๓ 

(๒) การคุมครองความปลอดภัยใหแกผูเสียหายตามมาตรา ๓๖ 

(๓) การชวยเหลือผูเสียหายในตางประเทศใหเดินทางกลับเขามา
ในราชอาณาจักรหรือถ่ินท่ีอยูตามมาตรา ๓๙ 

(๔) การปองกันและปราบปรามการคามนุษย ตามระเบียบที่คณะกรรมการ 
ปกค. กำหนด 

(๕) การบริหารกองทุน 

มาตรา ๔๕  ใหมีคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะหนึ่ง ประกอบดวย 
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั ่นคงของมนุษยเปนประธานกรรมการ 
ปลัดกระทรวงการตางประเทศ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ผูแทนสำนักงบประมาณ ผูแทน
กรมบัญชีกลาง และผูทรงคุณวุฒิซ่ึงคณะกรรมการแตงตั้งจำนวนสามคน ในจำนวนนี้
ตองเปนผูแทนจากภาคเอกชนจำนวนสองคนซึ่งเกี่ยวของกับงานดานพัฒนาสังคม 
ดานสังคมสงเคราะห ดานปองกันและปราบปรามการคามนุษย หรือดานการเงิน
เปนกรรมการ และใหรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
ซ่ึงปลัดกระทรวงมอบหมาย เปนกรรมการและเลขานุการ 

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

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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มาตรา ๔๖  ใหนำมาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ 
มาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๕มาใชบังคับกับการดำรงตำแหนงและการพนจากตำแหนง
ของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ การประชุมของคณะกรรมการบริหารกองทุน และการแตงต้ัง
คณะอนุกรรมการของคณะกรรมการบริหารกองทุน โดยอนุโลม 

มาตรา ๔๗  ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนมีอำนาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ 

(๑) พิจารณาอนุมัติการจายเงินตามท่ีกำหนดไวในมาตรา ๔๔ 

(๒) บริหารกองทุนใหเปนไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกำหนด 

(๓) รายงานสถานะการเงินและการจัดการกองทุนตอคณะกรรมการ
ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกำหนด 

มาตรา ๔๘  การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหา
ผลประโยชน และการจัดการกองทุน ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

มาตรา ๔๙  ใหมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
ของกองทุนจำนวนหาคนประกอบดวย ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ซึ่งคณะกรรมการแตงตั้งจากผูที่มีความรูความสามารถและประสบการณดานการเงิน 
การสังคมสงเคราะห และการประเมินผล ดานละหนึ่งคนและใหรองปลัดกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  ซึ่ งปลัดกระทรวงมอบหมายเปน
กรรมการและเลขานุการ 

ใหนำมาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๑ 
มาใชบังคับกับการดำรงตำแหนง การพนจากตำแหนง และการประชุมของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกองทุน โดยอนุโลม 

มาตรา ๕๐  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
ของกองทุนมีอำนาจหนาท่ี ดังตอไปนี ้

(๑) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของกองทุน 

(๒) รายงานผลการปฏิบัติงานพรอมท้ังขอเสนอแนะตอคณะกรรมการ 
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(๓) เรียกเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวของกับกองทุนจากบุคคลใด
หรือเรียกบุคคลใดมาชี้แจงขอเท็จจริงเพ่ือประกอบการพิจารณาประเมินผล 

มาตรา ๕๑  ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดทำงบดุลและบัญชี
ทำการ สงสำนักงานการตรวจเงินแผนดินตรวจสอบและรับรองภายในหนึ่งรอยยี่สิบวัน
นับแตวันสิ้นปบัญชีทุกป 

ใหสำนักงานการตรวจเงินแผนดินทำรายงานผลการสอบและรับรอง
บัญชีและการเงินของกองทุนเสนอตอคณะกรรมการภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับ แตวัน
สิ้นปบัญชี เพ่ือใหคณะกรรมการเสนอตอคณะรัฐมนตรี เพ่ือทราบ 

รายงานผลการสอบบัญชีตามวรรคสอง ใหร ัฐมนตรีเสนอตอ
นายกรัฐมนตรี เพื่อนำเสนอสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาทราบและจัดใหมีการประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาตอไป 
 

หมวด ๖ 

บทกำหนดโทษ 

                                       

มาตรา ๕๒20

๒๑  ผูใดกระทำความผิดฐานคามนุษย ตองระวางโทษ
จำคุกตั้งแตสี่ปถึงสิบสองปและปรับตั้งแตสี่แสนบาทถึงหนึ่งลานสองแสนบาท 

ถาการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง ไดกระทำแกบุคคลอายุเกิน
สิบหาปแตไมถึงสิบแปดปตองระวางโทษจำคุกตั้งแตหกปถึงสิบหาป และปรับตั้งแต
หกแสนบาทถึงหนึ่งลานหาแสนบาท 

ถาการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง ไดกระทำแกบุคคลอายุไมเกิน
สิบหาปหรือผูมีกายพิการหรือมีจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ ตองระวางโทษจำคุกตั้งแต
แปดปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตแปดแสนบาทถึงสองลานบาท 

 

 
๒๑ มาตรา ๕๒ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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มาตรา ๕๒/๑21

๒๒  ผูใดกระทำความผิดตามมาตรา ๖/๑ ตองระวาง
โทษจำคุกตั้งแตหกเดือนถึงสี่ป หรือปรับตั้งแตหาหม่ืนบาทถึงสี่แสนบาทตอผูเสียหาย
หนึ่งคน หรือท้ังจำท้ังปรับ 

ถาการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง เปนเหตุใหผู ถูกกระทำ
ไดรับอันตรายสาหัสหรือเปนโรครายแรงซึ่งอาจเปนอันตรายตอชีวิต ตองระวาง
โทษจำคุกตั้งแตแปดปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตแปดแสนบาทถึงสองลานบาท หรือ
จำคุกตลอดชีวิต 

ถาการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง เปนเหตุใหผูถูกกระทำถึงแก
ความตาย ตองระวางโทษจำคุกตลอดชีวิต หรือประหารชีวิต 

ถาการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม 
เปนกรณีที่ผู บุพการีใหผูสืบสันดานทำงานหรือใหบริการเพราะเหตุความยากจน
เหลือทนทาน หรือเมื่อพิจารณาถึงสภาพความผิดหรือเหตุอันควรปรานีอื่นแลว ศาล
จะลงโทษนอยกวาท่ีกฎหมายกำหนดหรือไมลงโทษผูกระทำความผิดเลยก็ได 

มาตรา ๕๓22

๒๓  นิติบุคคลใดกระทำความผิดฐานคามนุษย ตองระวางโทษ
ปรับตั้งแตหนึ่งลานบาทถึงหาลานบาท 

ในกรณีที่ผูกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งหรือตามมาตรา ๖/๑ เปน
นิติบุคคล ถาการกระทำความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทำ
ของกรรมการ หรือผูจัดการ หรือบุคคลใด ซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของ
นิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกลาวมีหนาที่ตองสั่งการหรือกระทำการ 
และละเวนไมสั่งการหรือไมกระทำการจนเปนเหตุใหนิติบุคคลนั้นกระทำความผิด ผูนั้น
ตองรับโทษตามท่ีบัญญัติไวสำหรับความผิดนั้น ๆ ดวย23

๒๔  

 
๒๒ มาตรา ๕๒/๑ เพิ ่มโดยพระราชกำหนดแกไขเพิ ่มเติมพระราชบัญญัติปองกันและ

ปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒๓ มาตรา ๕๓ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒๔มาตรา ๕๓ วรรคสอง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ

ปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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มาตรา ๕๓/๑24

๒๕  ถาการกระทำผิดตามมาตรา ๕๒ หรือมาตรา ๕๓ 
วรรคสอง เปนเหตุใหผูถูกกระทำ 

(๑)25

๒๖ รับอันตรายสาหัส หรือเปนโรครายแรงซึ่งอาจเปนอันตราย
ตอชีวิตตองระวางโทษจำคุกตั้งแตแปดปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตแปดแสนบาทถึง
สองลานบาท หรือจำคุกตลอดชีวิต 

(๒) ถึงแกความตาย ตองระวางโทษจำคุกตลอดชีวิต หรือประหารชีวติ 

มาตรา ๕๓/๒26

๒๗  เจาของ ผูครอบครอง หรือผูดำเนินกิจการ สถาน
ประกอบกิจการ โรงงานหรือยานพาหนะ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคำสั่งตาม
มาตรา ๑๖/๒ ตองระวางโทษจำคุกไมเกินหกเดือนหรือปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึง
หนึ่งแสนบาท หรือท้ังจำท้ังปรับ 

มาตรา ๕๔  ผูใดขัดขวางการสืบสวน การสอบสวน การฟองรอง หรือ
การดำเนินคดีความผิดฐานคามนุษย เพื่อมิใหเปนไปดวยความเรียบรอย ถาเปน
การกระทำอยางหนึง่อยางใด ดังตอไปนี้ ตองระวางโทษจำคุกไมเกินสิบป หรือปรับไมเกิน
สองแสนบาท หรือท้ังจำท้ังปรับ 

(๑) ให ขอให หรือรับวา จะใหทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด
แกผูเสียหายหรือพยาน เพื่อจูงใจใหผูนั้นไมไปพบพนักงานเจาหนาที่ พนักงานสอบสวน 
พนักงานอัยการ หรือไมไปศาลเพื่อใหขอเท็จจริงหรือเบิกความ หรือเพื่อใหขอเท็จจริง
หรือเบิกความอันเปนเท็จ หรือไมใหขอเท็จจริงหรือเบิกความในการดำเนินคดีแก
ผูกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๒) ใชกำลังบังคับ ขูเข็ญ ขมขู ขมขืนใจ หลอกลวง หรือกระทำการ
อันมิชอบประการอื่น เพื่อมิใหผูเสียหายหรือพยานไปพบพนักงานเจาหนาท่ี พนักงาน
สอบสวน พนักงานอัยการ หรือไมไปศาลเพื่อใหขอเท็จจริงหรือเบิกความ หรือ

 
๒๕ มาตรา ๕๓/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย (ฉบับที่ ๒) 

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

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

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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เพื่อใหผูนั้นใหขอเท็จจริงหรือเบิกความอันเปนเท็จ หรือไมใหขอเท็จจริงหรือเบิกความ 
ในการดำเนินคดีแกผูกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี ้

(๓) ทำใหเสียหาย ทำลาย ทำใหสูญหายหรือไรประโยชน เอาไปเสีย แกไข 
เปลี่ยนแปลง ปกปด หรือซอนเรน เอกสารหรือพยานหลักฐานใด ๆ  หรือปลอม ทำ หรือใช
เอกสารหรือพยานหลักฐานใด ๆ อันเปนเท็จ ในการดำเนินคดีแกผูกระทำความผิด
ตามพระราชบัญญัตินี ้

(๔) ให  ขอให  หรือรับวาจะใหทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด
แกกรรมการ กรรมการ ปกค. อนุกรรมการ สมาชิกของคณะทำงาน หรือพนักงาน
เจาหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเจาพนักงานในตำแหนงตุลาการ พนักงานอัยการ 
หรือพนักงานสอบสวน หรือเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด 
เพื่อจูงใจใหกระทำการ ไมกระทำการ หรือประวิงการกระทำอันมิชอบดวยหนาที่
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ 

(๕) ใชกำลังบังคับ ขูเข็ญ ขมขู ขมขืนใจ หรือกระทำการอันมิชอบ
ประการอื่นตอกรรมการ กรรมการ ปกค. อนุกรรมการ สมาชิกของคณะทำงาน หรือ
พนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้หรือเจาพนักงานในตำแหนงตุลาการ 
พนักงานอัยการ หรือพนักงานสอบสวน เพื่อจูงใจใหกระทำการ ไมกระทำการ 
หรือประวิงการกระทำอันมิชอบดวยหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี ้

มาตรา ๕๕  ผูใดกระทำการดังตอไปนี้ ตองระวางโทษจำคุกไมเกิน
หาป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท เวนแตเปนการเปดเผยในการปฏิบัติตามหนาที่หรือ
กฎหมาย 

(๑) รูวามีการยื่นคำขอเพื่อใหไดมาซึ่งเอกสารหรือขอมูลขาวสาร
ตามมาตรา ๓๐ แลวเปดเผยแกบุคคลท่ีไมมีหนาท่ีเก่ียวของใหรูวามี หรือจะมีการยืน่คำขอ
เพื่อใหไดมาซึ่งเอกสารหรือขอมูลขาวสารดังกลาว โดยประการที่นาจะทำใหผูยื่นคำขอ
สูญเสียโอกาสท่ีจะไดมาซ่ึงเอกสารหรือขอมูลขาวสารนั้น หรือ 

(๒) รูหรือไดมาซึ่งเอกสารหรือขอมูลขาวสารที่ไดมาตามมาตรา ๓๐ 
แลวเปดเผยแกบุคคลท่ีไมมีหนาท่ีเก่ียวของใหรูเอกสารหรือขอมูลขาวสารดังกลาว 
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มาตรา ๕๖  ผูใดกระทำการหรือจัดใหมีการกระทำการดังตอไปนี้ 
ตองระวางโทษจำคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหกหม่ืนบาท หรือท้ังจำท้ังปรับ 

(๑) บันทึกภาพ แพรภาพ พิมพรูป หรือบันทึกเสียง แพรเสียงหรือสิ่งอ่ืน
ที่สามารถแสดงวาบุคคลใดเปนผูเสียหายจากการกระทำความผิดฐานคามนุษย ทั้งนี้ 
ไมวาข้ันตอนใด ๆ 

(๒) โฆษณาหรือเผยแพรขอความ ซึ่งปรากฏในทางสอบสวน
ของพนักงานสอบสวนหรือในทางพิจารณาคดีของศาล ที่ทำใหบุคคลอื่นรูจักชื่อตัว 
ชื ่อสกุล ของผูเสียหายจากการกระทำความผิดฐานคามนุษยหรือบุคคลในครอบครัว
ผูเสียหายนั้น  ท้ังนี้ ไมวาโดยสื่อสารสนเทศประเภทใด 

(๓) โฆษณาหรือเผยแพรขอความ ภาพหรือเสียง ไมวาโดยสื่อ
สารสนเทศประเภทใด เปดเผยประวัติ สถานที่อยู สถานที่ทำงาน หรือสถานศึกษา 
ของบุคคลซ่ึงเปนผูเสียหายจากการกระทำความผิดฐานคามนุษย 

ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกการกระทำที่ผูกระทำจำตองกระทำ
เพื่อประโยชนของทางราชการในการคุมครองหรือชวยเหลือผูเสียหาย หรือผูเสียหาย
ยินยอมโดยบริสุทธิ์ใจ 

มาตรา ๕๖/๑27

๒๘  ผูใดเปนธุระจัดหา ซื้อ ขาย จำหนาย พามาจาก
หรือสงไปยังท่ีใด หนวงเหนี่ยวกักขัง จัดใหอยูอาศัย หรือรับไว ซ่ึงบุคคลอายุไมเกินสิบหาป 
ใหทำงาน หรือใหบริการท่ีเปนอันตรายอยางรายแรงและมีผลกระทบตอรางกายหรือจิตใจ 
การเจริญเติบโต หรือพัฒนาการ หรือในลักษณะหรือในสภาพแวดลอมที่เปนอันตราย
ตอความปลอดภัยของบุคคลนั้น หรือขัดตอศีลธรรมอันดี ตองระวางโทษจำคุกไมเกิน
สี่ปและปรับไมเกินสี่แสนบาท 

ถาการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง เปนกรณีที่ผูบุพการีใหผูสืบสันดาน
ทำงานหรือใหบริการเพราะเหตุความยากจนเหลือทนทาน หรือเมื่อพิจารณาถึง
สภาพความผิด หรือเหตุอันควรปรานีอ่ืนแลวศาลจะไมลงโทษผูกระทำความผิดเลยก็ได 
  

 
๒๘ มาตรา ๕๖/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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บทเฉพาะกาล 

                                       

มาตรา ๕๗  ใหโอนเงินทุนสงเคราะหเกี่ยวกับการปองกันและแกไข
ปญหาการคามนุษยตามระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการคามนษุย
วาดวยการดำเนินงานและการใชจายเงินสำหรับการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย 
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาเปนทุนประเดิมแกกองทุนตามพระราชบัญญัตินี ้

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก สุรยุทธ  จุลานนท 

นายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติ

มาตรการในการปองกันและปราบปรามการคาหญิงและเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๐ ยังมิไดกำหนด

ลักษณะความผิดใหครอบคลุมการกระทำเพื่อแสวงหาประโยชนโดยมิชอบจากบคุคล

ที่มิไดจำกัดแตเฉพาะหญิงและเด็ก และกระทำดวยวิธีการท่ีหลากหลายมากขึ้น เชน การนำ

บุคคลเขามาคาประเวณีในหรือสงไปคานอกราชอาณาจักร บังคับใชแรงงานบริการหรือ

ขอทาน บังคับตัดอวัยวะเพื่อการคา หรือการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบประการอ่ืน 

ซึ่งในปจจุบันไดกระทำในลักษณะองคกรอาชญากรรมขามชาติมากขึ้น ประกอบกับ

ประเทศไทยไดลงนามอนุสัญญาสหประชาชาติเพ่ือตอตานอาชญากรรมขามชาติท่ีจัดตั้ง

ในลักษณะองคกร และพิธ ีสารเพื ่อปองกัน ปราบปรามและลงโทษการคามนุษย 

โดยเฉพาะผูหญิงและเด็ก เพิ่มเติมอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อตอตานอาชญากรรม

ขามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองคกร จึงสมควรกำหนดลักษณะความผิดใหครอบคลุม

การกระทำดังกลาวเพ่ือใหการปองกันและปราบปรามการคามนุษยมีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น สอดคลองกับพันธกรณีของอนุสัญญาและพิธีสารจัดตั้งกองทุนเพื่อปองกันและ

ปราบปรามการคามนุษย รวมทั ้งปรับปรุงการชวยเหลือและคุ มครองสวัสดิภาพ

ผู เสียหายใหเหมาะสม  ทั้งนี ้ เพื ่อประโยชนสูงสุดของผู เสียหาย  จึงจำเปนตองตรา

พระราชบัญญัตินี ้
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พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘28

๒๙ 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติ

ปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. ๒๕๕๑ มีบทบัญญัติบางประการไมเหมาะสม

ตอการปองกันและปราบปรามการคามนุษยในปจจุบันท่ีมีความรุนแรง ซับซอน และเปน

อาชญากรรมขามชาติ จึงเห็นควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปราม

การคามนุษย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปองกันและปราบปรามการคามนุษย โดยกำหนด 

ใหมีมาตรการสรางแรงจูงใจใหผูพบเห็นเหตุการคามนุษยแจงขอมูลตอเจาหนาที่

ของรัฐ และกำหนดมาตรการเพิ่มอำนาจทางปกครองใหแกเจาหนาที่ รวมทั้งปรับปรุง

บทกำหนดโทษท่ีเก่ียวของใหเหมาะสมยิ่งข้ึน  จึงจำเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 

  

 
๒๙ ราชกจิจานุเบกษา เลม ๑๓๒/ตอนที่ ๓๔ ก/หนา ๒๗/๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ 
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พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐29

๓๐ 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี ้ คือ โดยที ่ปจจุบัน

พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. ๒๕๕๑ มีบทบัญญัติบางประการ

ที่ไมเหมาะสมตอการปองกันและปราบปรามการคามนุษยที่มีความรุนแรงและซับซอน

มากยิ่งขึ้น สมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการคามนุษย

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินมาตรการปองกันและปราบปรามการคามนุษย 

โดยแกไขบทนิยามคำวา “แสวงหาประโยชนโดยมิชอบ” และ “การบังคับใชแรงงาน

หรือบริการ” ใหชัดเจนยิ่งขึ้น ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับหลักเกณฑการเรียกคาสินไหม

ทดแทนอันเนื่องมาจากการกระทำความผิดฐานคามนุษย และกำหนดฐานความผิด

ซึ่งไดกระทำตอเด็กที่มีอายุไมเกินสิบหาปใหทำงานหรือใหบริการอันอาจเปนอันตราย

อยางรายแรงและมีผลกระทบตอรางกายหรือจิตใจ การเจริญเติบโต หรือพัฒนาการของ

บุคคลนั้น รวมทั้งแกไขเพิ่มเติมบทกำหนดโทษใหเหมาะสมยิ่งขึ้น  จึงจำเปนตองตรา 

พระราชบัญญัตินี้ 
 

  

 
๓๐ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๔/ตอนที่ ๑๒ ก/หนา ๑๙/๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ 
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พระราชกำหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย 

พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ. ๒๕๖๒30

๓๑ 

มาตรา ๒  พระราชกำหนดนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกำหนดฉบับนี้ คือ โดยท่ีในปจจุบันยังไมมี

บทบัญญัติของกฎหมายท่ีกำหนดความผิดและมาตรการในการคุมครองผูเสียหายจาก

การบังคับใชแรงงานหรือบริการ ทำใหไมสามารถปองกันและแกไขปญหาการบังคับ

ใชแรงงานหรือบริการ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบตามความผิด

ฐานคามนุษยไดอยางมีประสิทธิภาพ สมควรกำหนดลักษณะการกระทำที่เปนความผิด

ฐานบังคับใชแรงงานหรือบริการ และกำหนดอัตราโทษใหเหมาะสม เพ่ือเปนการปองกัน

และขจัดการบังคับใชแรงงานหรือบริการ รวมท้ังกำหนดมาตรการในการชวยเหลือและ

คุมครองสวัสดิภาพผูเสียหายจากการถูกบังคับใชแรงงานหรือบริการ และการพิจารณาคดี

ใหสอดคลองกับหลักสิทธิมนุษยชนตามแนวทางเดียวกับผูเสียหายจากการกระทำความผิด

ฐานคามนุษย ตลอดจนเพื่อเปนการอนุวัติการใหเปนไปตามพิธีสาร ค.ศ. ๒๐๑๔ 

สวนเสริมอนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศ ฉบับท่ี ๒๙ วาดวยแรงงานบังคับ 

ค.ศ. ๑๙๓๐ และโดยที่การดำเนินการดังกลาวตองกระทำใหเสร็จโดยเร็ว เพื่อประโยชน

ในการสรางความม่ันคงทางดานแรงงาน สังคม และความม่ันคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ 

จึงจำเปนตองตราพระราชกำหนดนี้ 

  

 
๓๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๖/ตอนที่ ๔๕ ก/หนา ๑/๗ เมษายน ๒๕๖๒ 



~ 36 ~ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดทำโดย 

ศูนยบัญชาการปองกันการคามนุษยดานแรงงาน 

กระทรวงแรงงาน 



จัดทําโดย

ศูนยบัญชาการปองกันการคามนุษยดานแรงงาน

กระทรวงแรงงาน

149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400

โทร : 0 2232 1075 โทรสาร : 0 2248 1378

E-mail : ccpl.mol@gmail.com
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