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เป็นปีท่ี ๖๓  ในรัชกาลปัจจุบนั 

  

     พระบาทสมเดจ็พระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดช   มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ ฯ ใหป้ระกาศวา่   

     โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายวา่ดว้ยมาตรการในการป้องกนัและปราบปราม การคา้หญิงและเดก็ 

     พระราชบญัญติัน้ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจาํกดัสิทธิ และเสรีภาพของบคุคลซ่ึง มาตรา ๒๙ ประกอบกบั มาตรา 

๓๒  มาตรา ๓๓  มาตรา ๓๔  มาตรา ๓๕  มาตรา ๓๖  มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 

บญัญติัใหก้ระทาํไดโ้ดยอาศยัอาํนาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย 

      จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ ฯ  ใหต้ราพระราชบญัญติัข้ึนไวโ้ดยคาํแนะนาํและยนิยอมของ สภานิติบญัญติั

แห่งชาติ  ดงัต่อไปน้ี  

     มาตรา ๑ พระราชบญัญติัน้ีเรียกวา่ “พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย ์พ.ศ. ๒๕๕๑” 

  

     มาตรา ๒ พระราชบญัญติัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัเม่ือพน้หน่ึงร้อยยีสิ่บวนันบัแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

  

     มาตรา ๓ ใหย้กเลิกพระราชบญัญติัมาตรการในการป้องกนัและปราบปรามการคา้หญิงและเดก็ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

  

     มาตรา ๔  ในพระราชบญัญติัน้ี 



“แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ” หมายความวา่ การแสวงหาประโยชน์จากการคา้ประเวณีการผลิตหรือเผยแพร่วตัถุหรือส่ือ

ลามก การแสวงหาประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอ่ืน การเอาคนลงเป็นทาส การนาํคนมาขอทาน การบงัคบัใชแ้รงงานหรือบริการ 

การบงัคบัตดัอวยัวะเพ่ือการคา้หรือการอ่ืนใดท่ีคลา้ยคลึงกนัอนัเป็นการขดูรีดบุคคล ไม่วา่บุคคลนั้นจะยนิยอมหรือไม่ก็ตาม 

“การบงัคบัใชแ้รงงานหรือบริการ” หมายความวา่ การข่มขืนใจใหท้าํงานหรือใหบ้ริการโดยทาํใหก้ลวัวา่จะเกิดอนัตรายต่อ

ชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ช่ือเสียง หรือทรัพยสิ์นของบคุคลนั้นเองหรือของผูอ่ื้น โดยขู่เขญ็ดว้ยประการใดๆ โดยใชก้าํลงัประทุษร้าย 

หรือโดยทาํใหบ้คุคลนั้นอยูใ่นภาวะท่ีไม่สามารถขดัขืนได ้

“องคก์รอาชญากรรม” หมายความวา่ คณะบุคคลซ่ึงมีการจดัโครงสร้างโดยสมคบกนัตั้งแต่สามคนข้ึนไปไม่วา่จะเป็นการ

ถาวรหรือชัว่ระยะเวลาหน่ึง และไม่วา่จะเป็นโครงสร้างท่ีชดัเจนมีการกาํหนดบทบาทของสมาชิกอยา่งแน่นอนหรือมีความ

ต่อเน่ืองของสมาชิกภาพหรือไม่ ทั้งน้ี โดยมีวตัถุประสงคท่ี์จะกระทาํความผดิฐานใดฐานหน่ึงหรือหลายฐานท่ีมีอตัราโทษจาํคุก

ขั้นสูงตั้งแต่ส่ีปีข้ึนไปหรือกระทาํความผดิตามท่ีกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัน้ี เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ทางทรัพยสิ์นหรือ

ผลประโยชน์อ่ืนใดอนัมิชอบดว้ยกฎหมายไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม 

“เดก็” หมายความวา่ บุคคลผูมี้อายตุ ํ่ากวา่สิบแปดปี 

“กองทุน” หมายความวา่ กองทนุเพ่ือการป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย ์

“คณะกรรมการ” หมายความวา่ คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย ์

“กรรมการ” หมายความวา่ กรรมการป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย ์

“พนกังานเจา้หนา้ท่ี” หมายความวา่ พนกังานฝ่ายปกครองหรือตาํรวจชั้นผูใ้หญ่ และใหห้มายความรวมถึงขา้ราชการซ่ึงดาํรง

ตาํแหน่งไม่ตํ่ากวา่ขา้ราชการพลเรือนสามญัระดบัสามซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผูท่ี้มีคุณสมบติัตามท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง

เพ่ือใหป้ฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ี 

“รัฐมนตรี” หมายความวา่ รัฐมนตรีผูรั้กษาการตามพระราชบญัญติัน้ี 

  

     มาตรา ๕  ใหป้ระธานศาลฎีกา และรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์รักษาการตาม

พระราชบญัญติัน้ี ทั้งน้ี ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาํนาจหนา้ท่ีของตน 

     ใหป้ระธานศาลฎีกามีอาํนาจออกขอ้บงัคบั และรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษยมี์

อาํนาจแต่งตั้งพนกังานเจา้หนา้ท่ีกบัออกกฎกระทรวงและระเบียบเพ่ือปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ี 

     ขอ้บงัคบัประธานศาลฎีกา กฎกระทรวงและระเบียบนั้น เม่ือไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

 

  



  

  

หมวด ๑ 

บทท่ัวไป 

                         

     มาตรา ๖  ผูใ้ดเพ่ือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ กระทาํการอยา่งหน่ึงอยา่งใด ดงัต่อไปน้ี 

(๑) เป็นธุระจดัหา ซ้ือ ขาย จาํหน่าย พามาจากหรือส่งไปยงัท่ีใด หน่วงเหน่ียวกกัขงั จดัใหอ้ยูอ่าศยั หรือรับไวซ่ึ้งบุคคลใด โดย

ข่มขู่ ใชก้าํลงับงัคบั ลกัพาตวั ฉอ้ฉล หลอกลวง ใชอ้าํนาจโดยมิชอบ หรือโดยใหเ้งินหรือผลประโยชนอ์ยา่งอ่ืนแก่ผูป้กครองหรือ

ผูดู้แลบุคคลนั้นเพ่ือใหผู้ป้กครองหรือผูดู้แลใหค้วามยนิยอมแก่ผูก้ระทาํความผดิในการแสวงหาประโยชน์จากบุคคลท่ีตนดูแล 

หรือ 

(๒) เป็นธุระจดัหา ซ้ือ ขาย จาํหน่าย พามาจากหรือส่งไปยงัท่ีใด หน่วงเหน่ียวกกัขงัจดัใหอ้ยูอ่าศยั หรือรับไวซ่ึ้งเดก็ผูน้ั้นกระทาํ

ความผดิฐานคา้มนุษย ์

  

     มาตรา ๗  ผูใ้ดกระทาํการดงัต่อไปน้ีตอ้งระวางโทษเช่นเดียวกบัผูก้ระทาํความผดิฐานคา้มนุษย ์

(๑) สนบัสนุนการกระทาํความผดิฐานคา้มนุษย ์

(๒) อปุการะโดยใหท้รัพยสิ์น จดัหาท่ีประชุมหรือท่ีพาํนกัใหแ้ก่ผูก้ระทาํความผดิฐานคา้มนุษย ์

(๓) ช่วยเหลือดว้ยประการใดเพ่ือใหผู้ก้ระทาํความผดิฐานคา้มนุษยพ์น้จากการถกูจบักมุ 

(๔) เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใดจากผูก้ระทาํความผดิฐานคา้มนุษยเ์พ่ือมิใหผู้ก้ระทาํความผดิฐานคา้

มนุษยถ์กูลงโทษ 

(๕) ชกัชวน ช้ีแนะ หรือติดต่อบุคคลใหเ้ขา้เป็นสมาชิกขององคก์รอาชญากรรมเพ่ือประโยชน์ในการกระทาํความผดิฐานคา้

มนุษย ์

  

     มาตรา ๘  ผูใ้ดตระเตรียมเพ่ือกระทาํความผดิตามมาตรา ๖ ตอ้งระวางโทษหน่ึงในสามของโทษท่ีกาํหนดไวส้าํหรับ

ความผดินั้น 

  



     มาตรา ๙  ผูใ้ดสมคบโดยการตกลงกนัตั้งแต่สองคนข้ึนไปเพ่ือกระทาํความผดิตามมาตรา ๖ ตอ้งระวางโทษไม่เกินก่ึงหน่ึง

ของโทษท่ีกฎหมายกาํหนดไวส้าํหรับความผดินั้น 

     ถา้ผูท่ี้สมคบกนักระทาํความผดิคนหน่ึงคนใดไดล้งมือกระทาํความผดิตามท่ีไดส้มคบกนัผูร่้วมสมคบดว้ยกนัทกุคนตอ้ง

ระวางโทษตามท่ีไดบ้ญัญติัไวส้าํหรับความผดินั้นอีกกระทงหน่ึงดว้ย 

     ในกรณีท่ีความผดิไดก้ระทาํถึงขั้นลงมือกระทาํความผดิ แต่เน่ืองจากการเขา้ขดัขวางของผูส้มคบทาํใหก้ารกระทาํนั้น

กระทาํไปไม่ตลอด หรือกระทาํไปตลอดแลว้แต่การกระทาํนั้นไม่บรรลุผล ผูส้มคบท่ีกระทาํการขดัขวางนั้นตอ้งรับโทษตามท่ี

กาํหนดไวใ้นวรรคหน่ึง 

     ถา้ผูก้ระทาํความผดิตามวรรคหน่ึงกลบัใจใหค้วามจริงแห่งการสมคบต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ีก่อนท่ีจะมีการกระทาํความผดิ

ตามท่ีไดมี้การสมคบกนั ศาลจะไม่ลงโทษหรือลงโทษผูน้ั้นนอ้ยกวา่ท่ีกฎหมายกาํหนดไวส้าํหรับความผดินั้นเพียงใดกไ็ด ้

  

     มาตรา ๑๐  ถา้การกระทาํความผดิตามมาตรา ๖ ไดก้ระทาํโดยร่วมกนัตั้งแต่สามคนข้ึนไปหรือโดยสมาชิกขององคก์ร

อาชญากรรม ตอ้งระวางโทษหนกักวา่โทษท่ีกฎหมายบญัญติัไวก่ึ้งหน่ึง 

     ในกรณีท่ีสมาชิกขององคก์รอาชญากรรมไดก้ระทาํความผดิตามมาตรา ๖ สมาชิกขององคก์รอาชญากรรมทุกคนท่ีเป็น

สมาชิกอยูใ่นขณะท่ีกระทาํความผดิ และรู้เห็นหรือยนิยอมกบัการกระทาํความผดิดงักล่าว ตอ้งระวางโทษตามท่ีบญัญติัไว้

สาํหรับความผดินั้นแมจ้ะมิไดเ้ป็นผูก้ระทาํความผดินั้นเอง 

     ถา้การกระทาํความผดิตามวรรคหน่ึงไดก้ระทาํเพ่ือใหผู้เ้สียหายท่ีถูกพาเขา้มาหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจกัรตกอยูใ่น

อาํนาจของผูอ่ื้นโดยมิชอบดว้ยกฎหมาย ตอ้งระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษท่ีกาํหนดไวส้าํหรับความผดินั้น 

  

     มาตรา ๑๑  ผูใ้ดกระทาํความผดิตามมาตรา ๖ นอกราชอาณาจกัร ผูน้ั้นจะตอ้งรับโทษในราชอาณาจกัรตามท่ีกาํหนดไวใ้น

พระราชบญัญติัน้ี โดยใหน้าํมาตรา ๑๐ แห่งประมวลกฎหมายอาญามาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

  

     มาตรา ๑๒  ผูใ้ดกระทาํความผดิตามพระราชบญัญติัน้ี โดยแสดงตนเป็นเจา้พนกังานและกระทาํการเป็นเจา้พนกังาน โดย

ตนเองมิไดเ้ป็นเจา้พนกังานท่ีมีอาํนาจหนา้ท่ีกระทาํการนั้น ตอ้งระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษท่ีกาํหนดไวส้าํหรับความผดินั้น 

  

     มาตรา ๑๓  ผูใ้ดเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชิกวฒิุสภา สมาชิกสภาทอ้งถ่ินผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน ขา้ราชการ พนกังาน

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พนกังานองคก์ารหรือหน่วยงานของรัฐ กรรมการหรือผูบ้ริหารหรือพนกังานรัฐวสิาหกิจ เจา้

พนกังาน หรือกรรมการองคก์รต่างๆ ตามรัฐธรรมนูญ กระทาํความผดิตามพระราชบญัญติัน้ี ตอ้งระวางโทษเป็นสองเท่าของ

โทษท่ีกาํหนดไวส้าํหรับความผดินั้น 



     กรรมการ กรรมการ ปกค. อนุกรรมการ สมาชิกของคณะทาํงาน และพนกังานเจา้หนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัน้ี ผูใ้ดกระทาํ

ความผดิใดตามพระราชบญัญติัน้ีเสียเอง ตอ้งระวางโทษเป็นสามเท่าของโทษท่ีกาํหนดไวส้าํหรับความผดินั้น 

  

     มาตรา ๑๔  ใหค้วามผดิตามพระราชบญัญติัน้ีเป็นความผดิมูลฐานตามพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 

 หมวด ๒ 

 คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

                         

     มาตรา ๑๕  ใหมี้คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย ์เรียกโดยยอ่วา่ “คณะกรรมการ ปคม.” ประกอบดว้ย 

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรีซ่ึงเป็นประธานคณะกรรมการ ปกค. เป็นรองประธานกรรมการ 

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการทอ่งเท่ียวและกีฬา 

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีวา่การ

กระทรวงยติุธรรม รัฐมนตรีวา่การกระทรวงแรงงาน และผูท้รงคุณวฒิุจาํนวนส่ีคนซ่ึงนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผูเ้ช่ียวชาญและมี

ประสบการณ์โดดเด่นเป็นท่ีประจกัษด์า้นการป้องกนั การปราบปราม การบาํบดัฟ้ืนฟ ูและการประสานงานระหวา่งประเทศ

เก่ียวกบัการคา้มนุษยไ์ม่นอ้ยกวา่เจด็ปี ดา้นละหน่ึงคน โดยตอ้งเป็นภาคเอกชนไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงเป็นกรรมการ และมี

ปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษยเ์ป็นเลขานุการ อธิบดีกรมพฒันาสงัคมและสวสัดิการและผูอ้าํนวยการ

สาํนกังานส่งเสริมสวสัดิภาพและพิทกัษเ์ดก็ เยาวชน ผูด้อ้ยโอกาส คนพิการ และผูสู้งอายเุป็นผูช่้วยเลขานุการ 

     กรรมการผูท้รงคุณวฒิุตามวรรคหน่ึงตอ้งเป็นสตรีไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง 

  

     มาตรา ๑๖  ใหค้ณะกรรมการมีอาํนาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

(๑) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีในการกาํหนดนโยบายเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย ์

(๒) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือใหมี้การปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือโครงสร้างของส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย ์เพ่ือใหก้ารปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ีมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

(๓) กาํหนดยทุธศาสตร์และมาตรการในการป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย ์

(๔) กาํหนดแนวทางและกาํกบัดูแลการดาํเนินการตามพนัธกรณีระหวา่งประเทศตลอดจนการใหค้วามร่วมมือและประสานงาน

กบัต่างประเทศเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย ์



(๕) สั่งการและกาํกบัดูแลใหมี้การศึกษาวิจยัและจดัทาํขอ้มูลแบบบูรณาการ เพ่ือประโยชนใ์นการป้องกนัและปราบปรามการคา้

มนุษย ์

(๖) วางระเบียบเก่ียวกบัการจดทะเบียนองคก์รเอกชนท่ีมีวตัถุประสงคด์า้นการป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย ์ตลอดจน

หลกัเกณฑใ์นการช่วยเหลือการดาํเนินกิจกรรมขององคก์รดงักล่าว 

(๗) วางระเบียบโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลงัเก่ียวกบัการรับเงิน การจ่ายเงินการเกบ็รักษาเงิน การจดัหา

ผลประโยชน์ และการจดัการกองทุน 

(๘) วางระเบียบเก่ียวกบัการรายงานสถานะการเงินและการจดัการกองทุนเพ่ือปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ี 

(๙) สัง่การและกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของคณะกรรมการ ปกค. 

(๑๐) ดาํเนินการตามท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

  

     มาตรา ๑๗  กรรมการผูท้รงคณุวฒิุมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละส่ีปี 

     กรรมการผูท้รงคุณวฒิุซ่ึงพน้จากตาํแหน่งตามวาระอาจไดรั้บแต่งตั้งอีกไดแ้ต่ตอ้งไม่เกินสองวาระติดต่อกนั 

  

     มาตรา ๑๘  นอกจากการพน้จากตาํแหน่งตามวาระ กรรมการผูท้รงคุณวฒิุพน้จากตาํแหน่งเม่ือ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) นายกรัฐมนตรีใหอ้อก เพราะบกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหนา้ท่ีหรือมีความประพฤติเส่ือมเสีย 

(๔) เป็นบุคคลลม้ละลาย 

(๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

(๖) ไดรั้บโทษจาํคกุโดยคาํพิพากษาถึงท่ีสุด เวน้แต่เป็นโทษสาํหรับความผดิท่ีไดก้ระทาํโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 

(๗) ขาดการประชุมสามคร้ังติดต่อกนัโดยไม่มีเหตุอนัสมควร 

  



     มาตรา ๑๙  ในกรณีท่ีกรรมการผูท้รงคุณวฒิุพน้จากตาํแหน่งก่อนวาระ ใหน้ายกรัฐมนตรีแต่งตั้งบคุคลซ่ึงมีคุณสมบติั

เช่นเดียวกนัเป็นกรรมการแทน เวน้แต่วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการผูท้รงคุณวฒิุเหลือไม่ถึงเกา้สิบวนัจะไม่แต่งตั้งก็ได ้

และใหผู้ท่ี้ไดรั้บแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งแทนอยูใ่นตาํแหน่งเท่ากบัวาระท่ีเหลืออยูข่องกรรมการซ่ึงตนแทน 

  

     มาตรา ๒๐  ในกรณีท่ีกรรมการผูท้รงคุณวฒิุดาํรงตาํแหน่งครบวาระแลว้แต่ยงัมิไดมี้การแต่งตั้งกรรมการผูท้รงคุณวฒิุข้ึน

ใหม่ ใหก้รรมการผูท้รงคุณวฒิุท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระปฏิบติัหนา้ท่ีไปพลางก่อนจนกวา่จะมีการแต่งตั้งกรรมการ

ผูท้รงคุณวฒิุข้ึนใหม่ 

  

     มาตรา ๒๑  การประชุมของคณะกรรมการตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะ

เป็นองคป์ระชุม 

     ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม 

หากรองประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีไดใ้หก้รรมการซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็น

ประธานในท่ีประชุม 

     การลงมติของท่ีประชุมใหถื้อเสียงขา้งมาก กรรมการคนหน่ึงใหมี้หน่ึงเสียงในการลงคะแนนถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ให้

ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

     คณะกรรมการตอ้งมีการประชุมอยา่งนอ้ยปีละสามคร้ัง 

  

     มาตรา ๒๒  ใหมี้คณะกรรมการประสานและกาํกบัการดาํเนินงานป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย ์เรียกโดยยอ่วา่ 

“คณะกรรมการ ปกค.” ประกอบดว้ย รองนายกรัฐมนตรีท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีวา่การ

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษยเ์ป็นรองประธานกรรมการ ปลดักระทรวงการต่างประเทศ ปลดักระทรวง

การทอ่งเท่ียวและกีฬา ปลดักระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์ปลดักระทรวงมหาดไทย ปลดักระทรวง

ยติุธรรม ปลดักระทรวงแรงงาน ปลดักระทรวงศึกษาธิการ ปลดักระทรวงสาธารณสุข อยัการสูงสุด ผูบ้ญัชาการตาํรวจแห่งชาติ 

อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน เลขาธิการ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เลขาธิการสภาความมัน่คงแห่งชาติ ปลดักรุงเทพมหานคร และผูท้รงคุณวฒิุจาํนวนแปด

คนซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผูเ้ช่ียวชาญและมีประสบการณ์ดา้นการป้องกนั การปราบปราม การบาํบดัฟ้ืนฟแูละการประสานงาน

ระหวา่งประเทศเก่ียวกบัการคา้มนุษยไ์ม่นอ้ยกวา่เจด็ปี ดา้นละสองคน โดยตอ้งเป็นภาคเอกชนไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง เป็นกรรมการ 

และมีรองปลดักระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์เป็นกรรมการและเลขานุการ 

     ใหค้ณะกรรมการ ปกค. มีอาํนาจแต่งตั้งผูช่้วยเลขานุการ โดยอาจแต่งตั้งจากขา้ราชการหรือภาคเอกชนก็ได ้

     กรรมการผูท้รงคุณวฒิุตามวรรคหน่ึงตอ้งเป็นสตรีไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง 

  



     มาตรา ๒๓  ใหค้ณะกรรมการ ปกค. มีอาํนาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

(๑) จดัทาํและกาํกบัการดาํเนินการตามแผนปฏิบติัการและแผนประสานงานของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งในระดบัส่วนกลาง 

ส่วนภูมิภาค ส่วนทอ้งถ่ิน ชุมชน และประชาสังคมใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย ยทุธศาสตร์ และมาตรการในการป้องกนัและ

ปราบปรามการคา้มนุษย ์

(๒) จดัทาํและกาํกบัการดาํเนินการตามแผนงานและแนวทางในการพฒันาศกัยภาพของบคุลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงาน

ป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย ์

(๓) จดัใหมี้และกาํกบัการดาํเนินการตามโครงการรณรงคแ์ละการใหก้ารศึกษากบัประชาชนทัว่ไปเพ่ือประโยชนใ์นการป้องกนั

และปราบปรามการคา้มนุษย ์

(๔) จดัใหมี้การรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานตามนโยบาย ยทุธศาสตร์ มาตรการ และการปฏิบติัตาม

พระราชบญัญติัน้ีเสนอต่อคณะกรรมการ 

(๕) ติดตามและจดัทาํรายงานเก่ียวกบัการดาํเนินการตามพนัธกรณีระหวา่งประเทศ การใหค้วามร่วมมือและประสานงานกบั

ต่างประเทศเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษยเ์สนอต่อคณะกรรมการ 

(๖) กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละอนุมติัการใชเ้งินและทรัพยสิ์นของกองทนุตามมาตรา ๔๔ (๔) 

(๗) จดัทาํและกาํกบัแผนปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ี เพ่ือใหก้ารบงัคบัใชก้ฎหมายเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และสอดคลอ้ง

กบักฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและ

กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง และพนัธกรณีระหวา่งประเทศ 

(๘) ดาํเนินการตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 

  

     มาตรา ๒๔  ใหน้าํบทบญัญติัมาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๑ มาใชบ้งัคบักบัการดาํรงตาํแหน่ง 

การพน้จากตาํแหน่งของกรรมการผูท้รงคุณวฒิุ และการประชุมของคณะกรรมการ ปกค. โดยอนุโลม 

     คณะกรรมการ ปกค. ตอ้งมีการประชุมอยา่งนอ้ยปีละหกคร้ัง 

  

     มาตรา ๒๕  คณะกรรมการและคณะกรรมการ ปกค. จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทาํงานเพ่ือพิจารณาและเสนอ

ความเห็นในเร่ืองหน่ึงเร่ืองใดหรือปฏิบติัการอยา่งหน่ึงอยา่งใดตามท่ีคณะกรรมการและคณะกรรมการ ปกค. มอบหมายก็ได ้

     ใหน้าํมาตรา ๒๑ วรรคหน่ึง วรรคสอง และวรรคสาม มาใชบ้งัคบักบัการประชุมของคณะอนุกรรมการหรือคณะทาํงานโดย

อนุโลม 

  



     มาตรา ๒๖  ใหส้าํนกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษยท์าํหนา้ท่ีเป็นสาํนกังานเลขานุการของ

คณะกรรมการและคณะกรรมการ ปกค. โดยใหมี้อาํนาจหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี 

(๑) ปฏิบติังานธุรการทัว่ไปของคณะกรรมการและคณะกรรมการ ปกค. 

(๒) เป็นศูนยก์ลางในการประสานงานและร่วมมือกบัส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภายในและ

ต่างประเทศ ในการดาํเนินงานตามพระราชบญัญติัน้ี 

(๓) จดัระบบงานดา้นการป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย ์รวมทั้งช่วยเหลือเยยีวยาและคุม้ครองสวสัดิภาพผูเ้สียหายใหมี้

ประสิทธิภาพ 

(๔) จดัใหมี้การรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือประโยชน์ในการป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย ์รวมทั้งจดัใหมี้การ

ศึกษาวิจยัเพ่ือประโยชนใ์นการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ี 

(๕) จดัใหมี้ขอ้มูลสารสนเทศและการเช่ือมโยงระบบฐานขอ้มูลดา้นการป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย ์

(๖) ปฏิบติัตามมติของคณะกรรมการและคณะกรรมการ ปกค. หรือตามท่ีคณะกรรมการและคณะกรรมการ ปกค. มอบหมาย 

     ใหส้าํนกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษยจ์ดังบประมาณและบุคลากรใหเ้พียงพอและ

เหมาะสมกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีตามวรรคหน่ึง 

 

หมวด ๓ 

อาํนาจหน้าท่ีของพนักงานเจ้าหน้าท่ี 

                         

     มาตรา ๒๗  เพ่ือประโยชนใ์นการป้องกนัและปราบปรามการกระทาํความผดิฐานคา้มนุษย ์ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีมีอาํนาจ

หนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

(๑) มีหนงัสือเรียกใหบุ้คคลใดมาใหถ้อ้ยคาํหรือส่งเอกสารหรือพยานหลกัฐาน 

(๒) ตรวจตวับุคคลท่ีมีเหตุอนัควรเช่ือไดว้า่เป็นผูเ้สียหายจากการกระทาํความผดิฐานคา้มนุษยเ์ม่ือผูน้ั้นยนิยอม แต่ถา้ผูน้ั้นเป็น

หญิงจะตอ้งใหห้ญิงอ่ืนเป็นผูต้รวจ 

(๓) ตรวจคน้ยานพาหนะใดๆ ท่ีมีเหตุอนัควรสงสัยตามสมควรวา่มีพยานหลกัฐานหรือบุคคลท่ีตกเป็นผูเ้สียหายจากการกระทาํ

ความผดิฐานคา้มนุษยอ์ยูใ่นยานพาหนะนั้น 



(๔) เขา้ไปในเคหสถานหรือสถานท่ีใดๆ เพ่ือตรวจคน้ ยดึ หรืออายดั เม่ือมีเหตุอนัควรเช่ือไดว้า่มีพยานหลกัฐานในการคา้มนุษย ์

หรือเพ่ือพบและช่วยบุคคลท่ีตกเป็นผูเ้สียหายจากการกระทาํความผดิฐานคา้มนุษย ์และหากเน่ินชา้กวา่จะเอาหมายคน้มาได ้

พยานหลกัฐานนั้นอาจถกูโยกยา้ย ซ่อนเร้น หรือทาํลายไปเสียก่อน หรือบุคคลนั้นอาจถกูประทุษร้าย โยกยา้ย หรือซ่อนเร้น 

     ในการใชอ้าํนาจตาม (๔) พนกังานเจา้หนา้ท่ีตอ้งแสดงความบริสุทธ์ิก่อนการเขา้คน้และรายงานเหตุผลท่ีทาํใหส้ามารถเขา้

คน้ได ้รวมทั้งผลการตรวจคน้เป็นหนงัสือต่อผูบ้งัคบับญัชาเหนือข้ึนไป ตลอดจนจดัทาํสาํเนารายงานดงักล่าวใหไ้วแ้ก่ผู ้

ครอบครองเคหสถานหรือสถานท่ีคน้ ถา้ไม่มีผูค้รอบครองอยู ่ณ ท่ีนั้น ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีส่งมอบสาํเนารายงานนั้นใหแ้ก่ผู ้

ครอบครองดงักล่าวในทนัทีท่ีกระทาํได ้และหากเป็นการเขา้คน้ในเวลาระหวา่งพระอาทิตยต์กและข้ึน พนกังานเจา้หนา้ท่ีผูเ้ป็น

หวัหนา้ในการเขา้คน้ตอ้งดาํรงตาํแหน่งนายอาํเภอหรือรองผูก้าํกบัการตาํรวจข้ึนไป หรือเป็นขา้ราชการพลเรือนตั้งแต่ระดบัเจด็

ข้ึนไป ทั้งน้ี ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีผูเ้ป็นหวัหนา้ในการเขา้คน้ส่งสาํเนารายงานเหตุผลและผลการตรวจคน้ บญัชีพยานหลกัฐาน

หรือบุคคลท่ีตกเป็นผูเ้สียหายจากการกระทาํความผดิฐานคา้มนุษยแ์ละบญัชีทรัพยท่ี์ไดย้ดึหรืออายดัไวต่้อศาลจงัหวดัท่ีมีเขต

อาํนาจเหนือทอ้งท่ีท่ีทาํการคน้หรือศาลอาญา ภายในส่ีสิบแปดชัว่โมงหลงัจากส้ินสุดการตรวจคน้เพ่ือเป็นหลกัฐาน 

     ในการดาํเนินการตาม (๒) และ (๓) พนกังานเจา้หนา้ท่ีอาจสั่งใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาทาํแทนได ้

     ในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัน้ี พนกังานเจา้หนา้ท่ีจะขอความช่วยเหลือจากบุคคลใกลเ้คียงเพ่ือดาํเนินการตาม

พระราชบญัญติัน้ีกไ็ด ้แต่จะบงัคบัใหผู้ใ้ดช่วยโดยอาจเกิดอนัตรายแก่ผูน้ั้นไม่ได ้

  

     มาตรา ๒๘  ในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัน้ี พนกังานเจา้หนา้ท่ีตอ้งแสดงบตัรประจาํตวัพนกังานเจา้หนา้ท่ีต่อ

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

     บตัรประจาํตวัพนกังานเจา้หนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามแบบท่ีรัฐมนตรีกาํหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  

     มาตรา ๒๙  ในกรณีท่ีมีเหตุจาํเป็นเพ่ือประโยชนใ์นการแสวงหาขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัการคา้มนุษยแ์ละเพ่ือคุม้ครองป้องกนัภยั

แก่บคุคลท่ีมีเหตุอนัควรเช่ือไดว้า่เป็นผูเ้สียหายจากการกระทาํความผดิฐานคา้มนุษย ์พนกังานเจา้หนา้ท่ีอาจจดัใหบุ้คคลดงักล่าว

อยูใ่นความคุม้ครองเป็นการชัว่คราวไดแ้ต่ตอ้งไม่เกินยีสิ่บส่ีชัว่โมง ทั้งน้ี ใหร้ายงานใหผู้บ้ญัชาการตาํรวจแห่งชาติ อธิบดีกรม

สอบสวนคดีพิเศษ อธิบดีกรมพฒันาสังคมและสวสัดิการ หรือผูว้า่ราชการจงัหวดั แลว้แต่กรณี ทราบโดยไม่ชกัชา้ 

     ในกรณีท่ีมีความจาํเป็นตอ้งใหก้ารคุม้ครองบุคคลซ่ึงอาจจะเป็นผูเ้สียหายเกินกวา่กาํหนดเวลาในวรรคหน่ึง ใหพ้นกังาน

เจา้หนา้ท่ียืน่คาํร้องต่อศาลเพ่ือมีคาํสั่งอนุญาต ทั้งน้ี ศาลจะอนุญาตไดไ้ม่เกินเจด็วนั โดยจะกาํหนดเง่ือนไขใดๆ ไวด้ว้ยกไ็ด ้

     การจดัใหบุ้คคลซ่ึงอาจจะเป็นผูเ้สียหายอยูใ่นความคุม้ครองเป็นการชัว่คราวตามมาตราน้ีตอ้งจดัใหบุ้คคลดงักล่าวอยูใ่น

สถานท่ีอนัสมควรซ่ึงมิใช่หอ้งขงัหรือสถานคุมขงั ทั้งน้ี ตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีกาํหนด 

     การปฏิบติัหนา้ท่ีตามมาตราน้ีใหค้าํนึงถึงหลกัสิทธิมนุษยชนโดยเคร่งครัด 

  



     มาตรา ๓๐  ในกรณีท่ีมีเหตุอนัควรเช่ือไดว้า่เอกสารหรือขอ้มูลข่าวสารอ่ืนใดซ่ึงส่งทางไปรษณีย ์โทรเลข โทรศพัท ์โทรสาร 

คอมพิวเตอร์ เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ในการส่ือสารส่ืออิเลก็ทรอนิกส์หรือส่ือสารสนเทศอ่ืนใด ถูกใชห้รืออาจถูกใชเ้พ่ือประโยชน์

ในการกระทาํความผดิฐานคา้มนุษย ์พนกังานเจา้หนา้ท่ีซ่ึงไดรั้บอนุมติัเป็นหนงัสือจากผูบ้ญัชาการตาํรวจแห่งชาติ อธิบดีกรม

สอบสวนคดีพิเศษ หรือผูว้า่ราชการจงัหวดั แลว้แต่กรณี จะยืน่คาํขอฝ่ายเดียวต่อศาลอาญาหรือศาลจงัหวดัท่ีมีเขตอาํนาจเพ่ือมี

คาํสั่งอนุญาตใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีไดม้าซ่ึงเอกสาร หรือขอ้มูลข่าวสารดงักล่าวก็ได ้ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีกาํหนดใน

ขอ้บงัคบัประธานศาลฎีกา 

     การอนุญาตตามวรรคหน่ึง ใหศ้าลพิจารณาถึงผลกระทบต่อสิทธิส่วนบุคคลหรือสิทธิอ่ืนใดประกอบกบัเหตุผลและความ

จาํเป็น ดงัต่อไปน้ี 

(๑) มีเหตุอนัควรเช่ือวา่มีการกระทาํความผดิหรือจะมีการกระทาํความผดิฐานคา้มนุษย ์

(๒) มีเหตุอนัควรเช่ือวา่จะไดข้อ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการกระทาํความผดิฐานคา้มนุษยจ์ากการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารดงักล่าว 

(๓) ไม่อาจใชวิ้ธีการอ่ืนใดท่ีเหมาะสมหรือมีประสิทธิภาพมากกวา่ได ้

     การอนุญาตตามวรรคหน่ึง ใหศ้าลสั่งอนุญาตไดค้ราวละไม่เกินเกา้สิบวนัโดยจะกาํหนดเง่ือนไขใดๆ ก็ได ้และใหผู้เ้ก่ียวขอ้ง

กบัเอกสารหรือขอ้มูลข่าวสารตามคาํสั่งดงักล่าวใหค้วามร่วมมือเพ่ือใหเ้ป็นไปตามความในมาตราน้ี ภายหลงัท่ีมีคาํสัง่อนุญาต 

หากปรากฏขอ้เทจ็จริงวา่เหตุผลความจาํเป็นไม่เป็นไปตามท่ีระบุหรือพฤติการณ์เปล่ียนแปลงไป ใหศ้าลมีอาํนาจเปล่ียนแปลง

คาํสั่งอนุญาตไดต้ามท่ีเห็นสมควร 

     ในการดาํเนินการตามคาํสัง่ของศาล ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีมีอาํนาจร้องขอใหบ้คุคลใดช่วยเหลือในการปฏิบติัหนา้ท่ีได ้เม่ือ

พนกังานเจา้หนา้ท่ีไดด้าํเนินการตามท่ีไดรั้บอนุญาตแลว้ ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีบนัทึกรายละเอียดผลการดาํเนินการนั้น และให้

ส่งบนัทึกนั้นไปยงัศาลท่ีมีคาํสัง่โดยเร็ว 

     บรรดาเอกสารหรือขอ้มูลข่าวสารท่ีไดม้าตามวรรคหน่ึง ใหเ้ก็บรักษาและใชป้ระโยชน์ในการสืบสวนและใชเ้ป็น

พยานหลกัฐานในการดาํเนินคดีความผดิฐานคา้มนุษยเ์ท่านั้น ทั้งน้ี ตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีกาํหนด 

  

     มาตรา ๓๑  ก่อนฟ้องคดีต่อศาล ในกรณีท่ีมีเหตุจาํเป็นเพ่ือประโยชนใ์นการป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย ์พนกังาน

อยัการโดยตนเองหรือโดยไดรั้บคาํร้องขอจากพนกังานสอบสวนจะนาํผูเ้สียหายหรือพยานบุคคลมายืน่คาํร้องต่อศาล โดยระบุ

การกระทาํทั้งหลายท่ีอา้งวา่ไดมี้การกระทาํความผดิและเหตุแห่งความจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีการสืบพยานไวโ้ดยพลนัก็ได ้

     ในกรณีท่ีผูเ้สียหายหรือพยานบุคคลจะใหก้ารต่อศาลเอง เม่ือผูเ้สียหายหรือพยานบุคคลแจง้แก่พนกังานอยัการแลว้ ให้

พนกังานอยัการยืน่คาํร้องต่อศาลโดยไม่ชกัชา้ 

     ใหศ้าลสืบพยานทนัทีท่ีไดรั้บคาํร้องตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง ในการน้ี หากผูมี้ส่วนไดเ้สียในคดีคนใดยืน่คาํร้องต่อศาล

แถลงเหตุผลและความจาํเป็นขอถามคา้นหรือตั้งทนายความถามคา้นเม่ือเห็นสมควรก็ใหศ้าลมีคาํสัง่อนุญาตได ้และใหน้าํความ

ในมาตรา ๒๓๗ ทวิ วรรคสาม และวรรคส่ีแห่งประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญามาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 



     ถา้ต่อมามีการฟ้องผูต้อ้งหาเป็นจาํเลยในการกระทาํความผดิตามท่ีกาํหนดไวใ้นหมวด ๑ กใ็หรั้บฟังพยานดงักล่าวในการ

พิจารณาพิพากษาคดีนั้นได ้

  

     มาตรา ๓๒  ในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัน้ี ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีเป็นเจา้พนกังานตามประมวลกฎหมายอาญา 

  

 

  

  

หมวด ๔ 

การช่วยเหลอืและคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 

                         

     มาตรา ๓๓  ใหก้ระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษยพิ์จารณาใหค้วามช่วยเหลือแก่บคุคลซ่ึงเป็นผูเ้สียหาย

จากการกระทาํความผดิฐานคา้มนุษยอ์ยา่งเหมาะสมในเร่ืองอาหาร ท่ีพกัการรักษาพยาบาล การบาํบดัฟ้ืนฟทูางร่างกายและจิตใจ 

การใหก้ารศึกษา การฝึกอบรม การใหค้วามช่วยเหลือทางกฎหมาย การส่งกลบัไปยงัประเทศเดิมหรือภมิูลาํเนาของผูน้ั้น การ

ดาํเนินคดีเพ่ือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนใหผู้เ้สียหายตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีกาํหนด โดยใหค้าํนึงถึงศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย์

และความแตกต่างทางเพศ อาย ุสญัชาติ เช้ือชาติ ประเพณีวฒันธรรมของผูเ้สียหาย การแจง้สิทธิของผูเ้สียหายท่ีพึงไดรั้บการ

คุม้ครองในแต่ละขั้นตอนทั้งก่อน ระหวา่ง และหลงัการช่วยเหลือ ตลอดจนขอบเขตระยะเวลาในการดาํเนินการช่วยเหลือในแต่

ละขั้นตอน และตอ้งรับฟังความคิดเห็นของผูเ้สียหายก่อนดว้ย 

     การใหค้วามช่วยเหลือตามวรรคหน่ึง อาจจดัใหบุ้คคลซ่ึงเป็นผูเ้สียหายไดรั้บการดูแลในสถานแรกรับตามกฎหมายวา่ดว้ย

การป้องกนัและปราบปรามการคา้ประเวณี สถานแรกรับตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองเดก็ หรือสถานสงเคราะห์อ่ืนของรัฐ

หรือเอกชนก็ได ้

  

     มาตรา ๓๔  เพ่ือประโยชน์ในการช่วยเหลือผูเ้สียหาย ใหพ้นกังานสอบสวนหรือพนกังานอยัการแจง้ใหผู้เ้สียหายทราบใน

โอกาสแรกถึงสิทธิท่ีจะเรียกค่าสินไหมทดแทนอนัเน่ืองมาจากการกระทาํความผดิฐานคา้มนุษย ์และสิทธิท่ีจะไดรั้บความ

ช่วยเหลือทางกฎหมาย 

  

     มาตรา ๓๕  ในกรณีท่ีผูเ้สียหายมีสิทธิและประสงคท่ี์จะเรียกค่าสินไหมทดแทนอนัเน่ืองมาจากการกระทาํความผดิฐานคา้

มนุษย ์ใหพ้นกังานอยัการเรียกค่าสินไหมทดแทนแทนผูเ้สียหายตามท่ีไดรั้บแจง้จากปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความ

มัน่คงของมนุษยห์รือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย 



     การเรียกค่าสินไหมทดแทนตามวรรคหน่ึง พนกังานอยัการจะขอรวมไปกบัคดีอาญาหรือจะยืน่คาํร้องในระยะใดระหวา่งท่ี

คดีอาญากาํลงัพิจารณาอยูใ่นศาลชั้นตน้ก็ได ้

     คาํพิพากษาในส่วนท่ีเรียกค่าสินไหมทดแทน ใหร้วมเป็นส่วนหน่ึงแห่งคาํพิพากษาในคดีอาญาและในกรณีท่ีศาลสั่งใหใ้ช้

ค่าสินไหมทดแทน ใหถื้อวา่ผูเ้สียหายเป็นเจา้หน้ีตามคาํพิพากษา และใหอ้ธิบดีกรมบงัคบัคดีมีหนา้ท่ีดาํเนินการบงัคบัคดีตามคาํ

พิพากษาในกรณีน้ีดว้ย 

     ในการดาํเนินกระบวนพิจารณาเพ่ือเรียกค่าสินไหมทดแทนตามวรรคหน่ึง และการบงัคบัคดีตามวรรคสามมิใหเ้รียก

ค่าธรรมเนียม และใหน้าํความในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาบงัคบัใชโ้ดยอนุโลมเท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบั

บทบญัญติัในพระราชบญัญติัน้ี 

  

     มาตรา ๓๖  ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีจดัใหมี้การคุม้ครองความปลอดภยัใหแ้ก่ผูเ้สียหายระหวา่งท่ีอยูใ่นความดูแลไม่วา่บุคคล

นั้นจะพาํนกัอยู ่ณ ท่ีใด ไม่วา่ก่อน ขณะ หรือหลงัการดาํเนินคดี ทั้งน้ี ใหค้าํนึงถึงความปลอดภยัของบุคคลในครอบครัวของ

ผูเ้สียหายดว้ย 

     ในกรณีท่ีผูเ้สียหายจะใหก้ารหรือเบิกความเป็นพยานในความผดิฐานคา้มนุษยต์ามพระราชบญัญติัน้ีใหผู้เ้สียหายซ่ึงเป็น

พยานไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองพยานในคดีอาญา 

     ถา้ผูเ้สียหายตอ้งเดินทางกลบัประเทศท่ีเป็นถ่ินท่ีอยูห่รือภูมิลาํเนา หรือถา้บุคคลในครอบครัวของผูเ้สียหายอาศยัอยูใ่น

ประเทศอ่ืน ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีประสานงานกบัหน่วยงานในประเทศนั้นๆ ไม่วา่จะเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน และ

ไม่วา่จะกระทาํผา่นสถานทูตหรือสถานกงสุลของประเทศนั้นๆ หรือไม่ก็ตาม เพ่ือใหมี้การคุม้ครองความปลอดภยัใหแ้ก่

ผูเ้สียหายและบุคคลในครอบครัวอยา่งต่อเน่ืองในประเทศนั้น 

  

     มาตรา ๓๗  เพ่ือประโยชน์ในการดาํเนินคดีกบัผูก้ระทาํความผดิตามพระราชบญัญติัน้ีการรักษาพยาบาล การบาํบดัฟ้ืนฟ ู

การเรียกร้องสิทธิของผูเ้สียหาย พนกังานเจา้หนา้ท่ีอาจดาํเนินการใหมี้การผอ่นผนัใหผู้เ้สียหายนั้นอยูใ่นราชอาณาจกัรไดเ้ป็นการ

ชัว่คราว และไดรั้บอนุญาตใหท้าํงานเป็นการชัว่คราวตามกฎหมายได ้ทั้งน้ี โดยใหค้าํนึงถึงเหตุผลทางดา้นมนุษยธรรมเป็นหลกั 

  

     มาตรา ๓๘  ภายใตบ้งัคบัมาตรา ๓๗ ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีส่งตวัผูเ้สียหายซ่ึงเป็นคนต่างดา้วกลบัประเทศท่ีเป็นถ่ินท่ีอยู่

หรือภูมิลาํเนาโดยไม่ชกัชา้ เวน้แต่บุคคลนั้นเป็นผูไ้ดรั้บอนุญาตใหมี้ถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัรตามกฎหมายวา่ดว้ยคนเขา้เมือง 

หรือเป็นผูไ้ดรั้บการผอ่นผนัใหอ้ยูใ่นราชอาณาจกัรเป็นกรณีพิเศษจากรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย โดยมีหลกัฐานเอกสาร

ตามกฎหมายวา่ดว้ยการทะเบียนราษฎรหรือกฎหมายวา่ดว้ยการทะเบียนคนต่างดา้ว 

     ในการดาํเนินการตามวรรคหน่ึง ใหค้าํนึงถึงความปลอดภยัและสวสัดิภาพของบุคคลนั้น 

  



     มาตรา ๓๙  ในกรณีท่ีบุคคลผูมี้สัญชาติไทยตกเป็นผูเ้สียหายจากการกระทาํความผดิฐานคา้มนุษยใ์นต่างประเทศ หากผูน้ั้น

ประสงคจ์ะกลบัเขา้มาในราชอาณาจกัรหรือถ่ินท่ีอยู ่ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีดาํเนินการตรวจสอบวา่บุคคลนั้นเป็นผูมี้สัญชาติไทย

จริงหรือไม่ หากบคุคลนั้นเป็นผูมี้สัญชาติไทยใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีดาํเนินการตามท่ีจาํเป็นเพ่ือใหบุ้คคลนั้นเดินทางกลบัเขา้มา

ในราชอาณาจกัรหรือถ่ินท่ีอยูโ่ดยไม่ชกัชา้ และใหค้าํนึงถึงความปลอดภยัและสวสัดิภาพของผูน้ั้น 

     ในกรณีท่ีผูเ้สียหายในต่างประเทศเป็นคนต่างดา้วท่ีไดรั้บอนุญาตใหมี้ถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัรตามกฎหมายวา่ดว้ยคนเขา้

เมือง หรือเป็นผูไ้ดรั้บการผอ่นผนัใหอ้ยูใ่นราชอาณาจกัรเป็นกรณีพิเศษจากรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยและก่อนออก

นอกราชอาณาจกัร สถานะของการไดรั้บอนุญาตใหมี้ถ่ินท่ีอยูเ่ป็นการชัว่คราวยงัไม่ส้ินสุด เม่ือไดต้รวจพิสูจน์ขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบั

ความถูกตอ้งของผูเ้สียหายท่ีถือเอกสารแลว้ หากผูน้ั้นประสงคจ์ะกลบัเขา้มาในราชอาณาจกัร ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีดาํเนินการ

ตามท่ีจาํเป็นเพ่ือใหผู้เ้สียหายนั้นเดินทางกลบัเขา้มาในราชอาณาจกัรโดยไม่ชกัชา้ ทั้งน้ี ใหค้าํนึงถึงความปลอดภยัและสวสัดิภาพ

ของผูน้ั้น และใหไ้ดรั้บการพิจารณาใหอ้ยูใ่นราชอาณาจกัรต่อไปไดต้ามสถานะและระยะเวลาท่ีเป็นอยูเ่ดิมก่อนออกไปนอก

ราชอาณาจกัร 

     ในกรณีท่ีผูเ้สียหายในต่างประเทศเป็นคนต่างดา้วและไม่มีเอกสารประจาํตวั แต่มีเหตุอนัควรเช่ือไดว้า่เป็นผูท่ี้มีหรือเคยมี

ภูมิลาํเนาหรือถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัรโดยถูกตอ้งตามกฎหมาย เม่ือไดต้รวจพิสูจนส์ถานะของการมีภูมิลาํเนาหรือถ่ินท่ีอยูใ่น

ราชอาณาจกัรของผูน้ั้นแลว้ หากผูน้ั้นประสงคจ์ะกลบัเขา้มาในราชอาณาจกัร ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีดาํเนินการตามท่ีจาํเป็น

เพ่ือใหผู้เ้สียหายนั้นเดินทางกลบัเขา้มาในราชอาณาจกัรโดยไม่ชกัชา้ ทั้งน้ี ใหค้าํนึงถึงความปลอดภยัและสวสัดิภาพของผูน้ั้น

และใหไ้ดรั้บการพิจารณาใหอ้ยูใ่นราชอาณาจกัรต่อไปไดต้ามสถานะและระยะเวลาท่ีเป็นอยูเ่ดิมก่อนออกไปนอกราชอาณาจกัร 

  

     มาตรา ๔๐  ใหก้ระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษยจ์ดัทาํรายงานประจาํปีเก่ียวกบัสถานการณ์ จาํนวนคดี 

การดาํเนินการของหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และแนวทางการดาํเนินงานในอนาคตเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการคา้

มนุษยเ์สนอต่อคณะรัฐมนตรี 

  

     มาตรา ๔๑  เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตเป็นหนงัสือจากรัฐมนตรีวา่การกระทรวงยติุธรรม หา้มมิใหพ้นกังานสอบสวน

ดาํเนินคดีกบัผูเ้สียหายในความผดิฐานเขา้มา ออกไปหรืออยูใ่นราชอาณาจกัรโดยไม่ไดรั้บอนุญาตตามกฎหมายวา่ดว้ยคนเขา้

เมือง ความผดิฐานแจง้ความเทจ็ต่อเจา้พนกังานฐานปลอมหรือใชซ่ึ้งหนงัสือเดินทางปลอม ตามประมวลกฎหมายอาญา ความผดิ

ตามกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการคา้ประเวณีเฉพาะท่ีเก่ียวกบัการติดต่อ ชกัชวน แนะนาํตวั ติดตามหรือรบเร้า

บุคคลเพ่ือคา้ประเวณีและการเขา้ไปมัว่สุมในสถานการคา้ประเวณีเพ่ือคา้ประเวณี หรือความผดิฐานเป็นคนต่างดา้วทาํงานโดย

ไม่ไดรั้บอนุญาตตามกฎหมายวา่ดว้ยการทาํงานของคนต่างดา้ว 

 

  

หมวด ๕ 

กองทุนเพื่อการป้องกนัและปราบปรามการค้ามนุษย์ 



                         

     มาตรา ๔๒  ใหจ้ดัตั้งกองทุนในกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษยเ์รียกวา่ “กองทุนเพ่ือการป้องกนัและ

ปราบปรามการคา้มนุษย”์ เพ่ือเป็นทุนใชจ่้ายสาํหรับการป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย ์และเป็นค่าใชจ่้ายในการบริหาร

กองทุน ประกอบดว้ย 

(๑) เงินทนุประเดิมท่ีรัฐบาลจดัสรรให ้

(๒) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลจดัสรรใหจ้ากงบประมาณรายจ่ายประจาํปี 

(๓) เงินหรือทรัพยสิ์นท่ีมีผูบ้ริจาคหรืออทิุศให ้

(๔) เงินท่ีไดรั้บจากต่างประเทศหรือองคก์ารระหวา่งประเทศ 

(๕) ดอกผลและผลประโยชนท่ี์เกิดจากกองทุน 

(๖) เงินท่ีไดจ้ากการขายทรัพยสิ์นของกองทุนหรือท่ีไดจ้ากการจดัหารายได ้

(๗) เงินหรือทรัพยสิ์นท่ีตกเป็นของกองทุนหรือท่ีกองทุนไดรั้บตามกฎหมายอ่ืน 

  

     มาตรา ๔๓  เงินและดอกผลท่ีกองทนุไดรั้บตามมาตรา ๔๒ ไม่ตอ้งนาํส่งกระทรวงการคลงัเป็นรายไดแ้ผน่ดิน 

  

     มาตรา ๔๔  เงินและทรัพยสิ์นของกองทุนใหใ้ชจ่้ายเพ่ือกิจการ ดงัต่อไปน้ี 

(๑) การช่วยเหลือผูเ้สียหายตามมาตรา ๓๓ 

(๒) การคุม้ครองความปลอดภยัใหแ้ก่ผูเ้สียหายตามมาตรา ๓๖ 

(๓) การช่วยเหลือผูเ้สียหายในต่างประเทศใหเ้ดินทางกลบัเขา้มาในราชอาณาจกัรหรือถ่ินท่ีอยูต่ามมาตรา ๓๙ 

(๔) การป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย ์ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการ ปกค. กาํหนด 

(๕) การบริหารกองทุน 

  

     มาตรา ๔๕  ใหมี้คณะกรรมการบริหารกองทุนคณะหน่ึง ประกอบดว้ย ปลดักระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของ

มนุษยเ์ป็นประธานกรรมการ ปลดักระทรวงการต่างประเทศ ปลดักระทรวงยติุธรรม ผูแ้ทนสาํนกังบประมาณ ผูแ้ทน

กรมบญัชีกลาง และผูท้รงคุณวฒิุซ่ึงคณะกรรมการแต่งตั้งจาํนวนสามคน ในจาํนวนน้ีตอ้งเป็นผูแ้ทนจากภาคเอกชนจาํนวนสอง



คนซ่ึงเก่ียวขอ้งกบังานดา้นพฒันาสงัคม ดา้นสงัคมสงเคราะห์ ดา้นป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย ์หรือดา้นการเงิน เป็น

กรรมการ และใหร้องปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษยซ่ึ์งปลดักระทรวงมอบหมายเป็นกรรมการและ

เลขานุการ 

  

     มาตรา ๔๖  ใหน้าํมาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๕ มาใชบ้งัคบักบัการดาํรงตาํแหน่ง

และการพน้จากตาํแหน่งของกรรมการผูท้รงคุณวฒิุ การประชุมของคณะกรรมการบริหารกองทุน และการแต่งตั้ง

คณะอนุกรรมการของคณะกรรมการบริหารกองทนุโดยอนุโลม 

  

     มาตรา ๔๗  ใหค้ณะกรรมการบริหารกองทุนมีอาํนาจหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี 

(๑) พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินตามท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรา ๔๔ 

(๒) บริหารกองทนุใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกาํหนด 

(๓) รายงานสถานะการเงินและการจดัการกองทุนต่อคณะกรรมการตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกาํหนด 

  

     มาตรา ๔๘  การรับเงิน การจ่ายเงิน การเกบ็รักษาเงิน การจดัหาผลประโยชน ์และการจดัการกองทนุ ใหเ้ป็นไปตามระเบียบ

ท่ีคณะกรรมการกาํหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลงั 

  

     มาตรา ๔๙  ใหมี้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานของกองทุนจาํนวนหา้คนประกอบดว้ย ประธาน

กรรมการและกรรมการผูท้รงคุณวฒิุซ่ึงคณะกรรมการแต่งตั้งจากผูท่ี้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ดา้นการเงิน การ

สังคมสงเคราะห์ และการประเมินผลดา้นละหน่ึงคนและใหร้องปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษยซ่ึ์ง

ปลดักระทรวงมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ 

     ใหน้าํมาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๑ มาใชบ้งัคบักบัการดาํรงตาํแหน่ง การพน้จากตาํแหน่ง 

และการประชุมของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานของกองทนุ โดยอนุโลม 

  

     มาตรา ๕๐  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานของกองทุนมีอาํนาจหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี 

(๑) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาํเนินงานของกองทุน 

(๒) รายงานผลการปฏิบติังานพร้อมทั้งขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการ 



(๓) เรียกเอกสารหรือหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบักองทุนจากบุคคลใดหรือเรียกบุคคลใดมาช้ีแจงขอ้เทจ็จริงเพ่ือประกอบการ

พิจารณาประเมินผล 

  

     มาตรา ๕๑  ใหค้ณะกรรมการบริหารกองทนุจดัทาํงบดุลและบญัชีทาํการส่งสาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดินตรวจสอบและ

รับรองภายในหน่ึงร้อยยีสิ่บวนันบัแต่วนัส้ินปีบญัชีทกุปี 

     ใหส้าํนกังานการตรวจเงินแผน่ดินทาํรายงานผลการสอบและรับรองบญัชีและการเงินของกองทนุเสนอต่อคณะกรรมการ

ภายในหน่ึงร้อยหา้สิบวนันบัแต่วนัส้ินปีบญัชี เพ่ือใหค้ณะกรรมการเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ 

     รายงานผลการสอบบญัชีตามวรรคสอง ใหรั้ฐมนตรีเสนอต่อนายกรัฐมนตรี เพ่ือนาํเสนอสภาผูแ้ทนราษฎรและวฒิุสภา

ทราบและจดัใหมี้การประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 

 

  

หมวด ๖ 

บทกาํหนดโทษ 

                         

     มาตรา ๕๒  ผูใ้ดกระทาํความผดิฐานคา้มนุษย ์ตอ้งระวางโทษจาํคุกตั้งแต่ส่ีปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่แปดหม่ืนบาทถึงสอง

แสนบาท 

     ถา้การกระทาํความผดิตามวรรคหน่ึง ไดก้ระทาํแก่บุคคลอายเุกินสิบหา้ปี แต่ไม่ถึงสิบแปดปีตอ้งระวางโทษจาํคุกตั้งแต่หกปี

ถึงสิบสองปี และปรับตั้งแต่หน่ึงแสนสองหม่ืนบาทถึงสองแสนส่ีหม่ืนบาท 

     ถา้การกระทาํความผดิตามวรรคหน่ึง ไดก้ระทาํแก่บุคคลอายไุม่เกินสิบหา้ปี ตอ้งระวางโทษจาํคกุตั้งแต่แปดปีถึงสิบหา้ปี 

และปรับตั้งแต่หน่ึงแสนหกหม่ืนบาทถึงสามแสนบาท 

  

     มาตรา ๕๓  นิติบุคคลใดกระทาํความผดิฐานคา้มนุษย ์ตอ้งระวางโทษปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงหน่ึงลา้นบาท 

     ในกรณีท่ีผูก้ระทาํความผดิเป็นนิติบุคคล ถา้การกระทาํความผดิของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการ หรือการกระทาํของ

บุคคลใด หรือไม่สั่งการ หรือไม่กระทาํการอนัเป็นหนา้ท่ีท่ีตอ้งกระทาํของกรรมการผูจ้ดัการ หรือบคุคลใดซ่ึงรับผดิชอบในการ

ดาํเนินงานของนิติบคุคลนั้น บุคคลดงักล่าวตอ้งระวางโทษจาํคุกตั้งแต่หกปีถึงสิบสองปี และปรับตั้งแต่หน่ึงแสนสองหม่ืนบาท

ถึงสองแสนส่ีหม่ืนบาท 

  



     มาตรา ๕๔  ผูใ้ดขดัขวางการสืบสวน การสอบสวน การฟ้องร้อง หรือการดาํเนินคดีความผดิฐานคา้มนุษย ์เพ่ือมิใหเ้ป็นไป

ดว้ยความเรียบร้อย ถา้เป็นการกระทาํอยา่งหน่ึงอยา่งใดดงัต่อไปน้ี ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินสองแสน

บาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ 

(๑) ให ้ขอให ้หรือรับวา่จะใหท้รัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใดแก่ผูเ้สียหายหรือพยานเพ่ือจูงใจใหผู้น้ั้นไม่ไปพบพนกังาน

เจา้หนา้ท่ี พนกังานสอบสวน พนกังานอยัการ หรือไม่ไปศาลเพ่ือใหข้อ้เทจ็จริงหรือเบิกความ หรือเพ่ือใหข้อ้เทจ็จริงหรือเบิก

ความอนัเป็นเทจ็ หรือไม่ใหข้อ้เทจ็จริงหรือเบิกความ ในการดาํเนินคดีแก่ผูก้ระทาํความผดิตามพระราชบญัญติัน้ี 

(๒) ใชก้าํลงับงัคบั ขู่เขญ็ ข่มขู่ ข่มขืนใจ หลอกลวง หรือกระทาํการอนัมิชอบประการอ่ืนเพ่ือมิใหผู้เ้สียหายหรือพยานไปพบ

พนกังานเจา้หนา้ท่ี พนกังานสอบสวน พนกังานอยัการ หรือไม่ไปศาลเพ่ือใหข้อ้เทจ็จริงหรือเบิกความ หรือเพ่ือใหผู้น้ั้นให้

ขอ้เทจ็จริงหรือเบิกความอนัเป็นเทจ็ หรือไม่ใหข้อ้เทจ็จริงหรือเบิกความ ในการดาํเนินคดีแก่ผูก้ระทาํความผดิตาม

พระราชบญัญติัน้ี 

(๓) ทาํใหเ้สียหาย ทาํลาย ทาํใหสู้ญหายหรือไร้ประโยชน์ เอาไปเสีย แกไ้ข เปล่ียนแปลง ปกปิด หรือซ่อนเร้น เอกสารหรือ

พยานหลกัฐานใดๆ หรือปลอม ทาํ หรือใชเ้อกสารหรือพยานหลกัฐานใดๆ อนัเป็นเทจ็ในการดาํเนินคดีแก่ผูก้ระทาํความผดิตาม

พระราชบญัญติัน้ี 

(๔) ให ้ขอให ้หรือรับวา่จะใหท้รัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใดแก่กรรมการ กรรมการ ปกค. อนุกรรมการ สมาชิกของคณะทาํงาน 

หรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัน้ี หรือเจา้พนกังานในตาํแหน่งตุลาการ พนกังานอยัการ หรือพนกังานสอบสวน หรือ

เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพยสิ์นหรือประโยชนอ่ื์นใด เพ่ือจูงใจใหก้ระทาํการ ไม่กระทาํการ หรือประวิงการกระทาํอนัมิชอบ

ดว้ยหนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัน้ี หรือ 

(๕) ใชก้าํลงับงัคบั ขู่เขญ็ ข่มขู่ ข่มขืนใจ หรือกระทาํการอนัมิชอบประการอ่ืนต่อกรรมการ กรรมการ ปกค. อนุกรรมการ 

สมาชิกของคณะทาํงาน หรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัน้ีหรือเจา้พนกังานในตาํแหน่งตุลาการ พนกังานอยัการ หรือ

พนกังานสอบสวน เพ่ือจูงใจใหก้ระทาํการ ไม่กระทาํการ หรือประวงิการกระทาํอนัมิชอบดว้ยหนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัน้ี 

  

     มาตรา ๕๕  ผูใ้ดกระทาํการดงัต่อไปน้ี ตอ้งระวางโทษจาํคกุไม่เกินหา้ปี หรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท เวน้แต่เป็นการ

เปิดเผยในการปฏิบติัตามหนา้ท่ีหรือกฎหมาย 

(๑) รู้วา่มีการยืน่คาํขอเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงเอกสารหรือขอ้มูลข่าวสารตามมาตรา ๓๐ แลว้เปิดเผยแก่บุคคลท่ีไม่มีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งใหรู้้

วา่มีหรือจะมีการยืน่คาํขอเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงเอกสารหรือขอ้มูลข่าวสารดงักล่าวโดยประการท่ีน่าจะทาํใหผู้ย้ืน่คาํขอสูญเสียโอกาสท่ี

จะไดม้าซ่ึงเอกสารหรือขอ้มูลข่าวสารนั้น หรือ 

(๒) รู้หรือไดม้าซ่ึงเอกสารหรือขอ้มูลข่าวสารท่ีไดม้าตามมาตรา ๓๐ แลว้เปิดเผยแก่บุคคลท่ีไม่มีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งใหรู้้เอกสารหรือ

ขอ้มูลข่าวสารดงักล่าว 

  



     มาตรา ๕๖  ผูใ้ดกระทาํการหรือจดัใหมี้การกระทาํการดงัต่อไปน้ี ตอ้งระวางโทษจาํคกุไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหก

หม่ืนบาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ 

(๑) บนัทึกภาพ แพร่ภาพ พิมพรู์ป หรือบนัทึกเสียง แพร่เสียงหรือส่ิงอ่ืนท่ีสามารถแสดงวา่บุคคลใดเป็นผูเ้สียหายจากการกระทาํ

ความผดิฐานคา้มนุษย ์ทั้งน้ี ไม่วา่ขั้นตอนใดๆ 

(๒) โฆษณาหรือเผยแพร่ขอ้ความ ซ่ึงปรากฏในทางสอบสวนของพนกังานสอบสวนหรือในทางพิจารณาคดีของศาลท่ีทาํให้

บุคคลอ่ืนรู้จกัช่ือตวั ช่ือสกลุของผูเ้สียหายจากการกระทาํความผดิฐานคา้มนุษยห์รือบุคคลในครอบครัวผูเ้สียหายนั้น ทั้งน้ี ไม่วา่

โดยส่ือสารสนเทศประเภทใด 

(๓) โฆษณาหรือเผยแพร่ขอ้ความ ภาพหรือเสียง ไม่วา่โดยส่ือสารสนเทศประเภทใด เปิดเผยประวติั สถานท่ีอยู ่สถานท่ีทาํงาน 

หรือสถานศึกษาของบุคคลซ่ึงเป็นผูเ้สียหายจากการกระทาํความผดิฐานคา้มนุษย ์

     ความในวรรคหน่ึงมิใหใ้ชบ้งัคบัแก่การกระทาํท่ีผูก้ระทาํจาํตอ้งกระทาํเพ่ือประโยชน์ของทางราชการในการคุม้ครองหรือ

ช่วยเหลือผูเ้สียหาย หรือผูเ้สียหายยนิยอมโดยบริสุทธ์ิใจ 

 

  

บทเฉพาะกาล 

                         

     มาตรา ๕๗  ใหโ้อนเงินทนุสงเคราะห์เก่ียวกบัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการคา้มนุษยต์ามระเบียบคณะกรรมการป้องกนั

และปราบปรามการคา้มนุษยว์า่ดว้ยการดาํเนินงานและการใชจ่้ายเงินสาํหรับการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการคา้มนุษย ์พ.ศ. 

๒๕๕๐ มาเป็นทนุประเดิมแก่กองทุนตามพระราชบญัญติัน้ี 

  

  

ผูรั้บสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก สุรยทุธ์ จุลานนท ์

นายกรัฐมนตรี 


