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พระราชบัญญัติ 
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  (ฉบับที่  ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๘  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

เป็นปีที่  ๗๐  ในรัชกาลปัจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  

(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๑๓/๑  แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม

การค้ามนุษย์  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
“มาตรา  ๑๓/๑  ผู้ใดแจ้งแก่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจให้ทราบว่า

มีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  ถ้าได้กระทําโดยสุจริตย่อมได้รับความคุ้มครองไม่ต้องรับผิด 
ทั้งทางแพ่งและทางอาญา” 

มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในวรรคหน่ึงของมาตรา  ๑๕  แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน 
และปราบปรามการค้ามนุษย์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
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“มาตรา  ๑๕  ให้มีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  เรียกโดยย่อว่า  
“คณะกรรมการ  ปคม.”  ประกอบด้วย  นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ  รองนายกรัฐมนตรี  ซึ่งเป็น
ประธานคณะกรรมการ  ปกค.  เป็นรองประธานกรรมการ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ยุติธรรม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  และผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนสี่คน  ซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจาก
ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ด้านการป้องกัน  การปราบปราม  การบําบัดฟื้นฟู  
และการประสานงานระหว่างประเทศเก่ียวกับการค้ามนุษย์ไม่น้อยกว่าเจ็ดปี  ด้านละหน่ึงคน  โดยต้องเป็น
ภาคเอกชนไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งเป็นกรรมการ  และมีปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เป็นเลขานุการ  และให้ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แต่งตั้งข้าราชการของ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  จํานวนไม่เกินสองคน  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ” 

มาตรา ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น  (๒/๑)  ของมาตรา  ๑๖  แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

“(๒/๑)  เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกําหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
ในสถานประกอบกิจการ  โรงงาน  และยานพาหนะ  และกําหนดให้สถานประกอบกิจการ  โรงงาน   
และยานพาหนะ  ต้องอยู่ภายใต้บังคับของมาตรการดังกล่าว” 

มาตรา ๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๑๖/๑  มาตรา  ๑๖/๒  และมาตรา  ๑๖/๓   
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

“มาตรา  ๑๖/๑  ให้นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอํานาจออกประกาศ
กําหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในสถานประกอบกิจการ  โรงงาน  และยานพาหนะ  
และประกาศกําหนดให้สถานประกอบกิจการ  โรงงาน  และยานพาหนะใด ๆ  ต้องอยู่ภายใต้บังคับของ
มาตรการดังกล่าว  ทั้งนี้  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา  ๑๖/๒  ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์หรือพบการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ในสถานประกอบกิจการ  
โรงงาน  หรือยานพาหนะตามมาตรา  ๑๖/๑  หากเจ้าของ  ผู้ครอบครอง  หรือผู้ดําเนินกิจการสถานประกอบกิจการ  
โรงงาน  หรือยานพาหนะ  ดังกล่าวไม่สามารถชี้แจงหรือพิสูจน์ให้คณะอนุกรรมการตามมาตรา  ๒๕  วรรคสอง  
เชื่อได้ว่าตนได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่กรณีแล้ว  ให้คณะอนุกรรมการตามมาตรา  ๒๕  วรรคสอง
มีอํานาจสั่งอย่างหน่ึงอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ปิดสถานประกอบกิจการหรือโรงงานชั่วคราว 
(๒) พักใช้ใบอนุญาตประกอบการสําหรับการประกอบธุรกิจหรือโรงงาน 
(๓) ห้ามใช้ยานพาหนะเป็นการชั่วคราว  
(๔) ดําเนินมาตรการที่จําเป็นเพื่อป้องกันมิให้มีการกระทําผิดเกิดขึ้นอีก 
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ทั้งนี้  การสั่งตาม  (๑)  (๒)  และ  (๓)  ต้องไม่เกินคร้ังละสามสิบวันนับแต่วันที่เจ้าของ  ผู้ครอบครอง  
หรือผู้ดําเนินกิจการสถานประกอบกิจการ  โรงงาน  หรือยานพาหนะ  ได้รับทราบคําสั่ง 

ในกรณีมีการออกคําสั่งใด ๆ  ตามวรรคหนึ่ง  ให้คณะอนุกรรมการตามมาตรา  ๒๕  วรรคสอง  
แจ้งให้หน่วยงานซึ่งควบคุมสถานประกอบกิจการ  โรงงาน  หรือยานพาหนะนั้นทราบ  และให้หน่วยงานดังกล่าว
ถือปฏิบัติตามนั้น 

การพิจารณาปิดสถานประกอบกิจการหรือโรงงานชั่วคราว  การพักใช้ใบอนุญาตประกอบการ
สําหรับการประกอบธุรกิจหรือโรงงาน  การห้ามใช้ยานพาหนะเป็นการชั่วคราวหรือการดําเนินมาตรการ 
ที่จําเป็นเพื่อป้องกันมิให้มีการกระทําผิดเกิดขึ้นอีก  ตามวรรคหน่ึง  และการแจ้งให้หน่วยงานรับทราบ 
ตามวรรคสามให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

มาตรา  ๑๖/๓  ให้แจ้งคําสั่งตามมาตรา  ๑๖/๒  ต่อเจ้าของ  ผู้ครอบครองหรือผู้ดําเนินกิจการ
สถานประกอบกิจการ  โรงงาน  หรือยานพาหนะนั้นทราบเป็นหนังสือ  ณ  ภูมิลําเนาของผู้นั้น  ภายในเจ็ดวัน
นับแต่วันออกคําสั่ง 

ในกรณีที่ไม่มีผู้รับ  ให้ปิดคําสั่งไว้ที่ภูมิลําเนาของผู้นั้นในท่ีเปิดเผย  และให้ถือว่าเจ้าของ  ผู้ครอบครอง  
หรือผู้ดําเนินกิจการสถานประกอบกิจการ  โรงงาน  หรือยานพาหนะ  ได้รับแจ้งคําสั่งนั้นแล้ว  เม่ือพ้นกําหนด
สิบห้าวันนับแต่วันปิดคําสั่ง 

ในกรณีเจ้าของ  ผู้ครอบครอง  หรือผู้ดําเนินกิจการสถานประกอบกิจการ  โรงงาน  หรือยานพาหนะ  
ไม่เห็นด้วยกับคําสั่งของคณะอนุกรรมการตามมาตรา  ๒๕  วรรคสอง  ให้อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่งจากคณะอนุกรรมการ 

การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามคําสั่งของคณะอนุกรรมการตามมาตรา  ๒๕  วรรคสอง 
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด” 
มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม

การค้ามนุษย์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา  ๒๕  คณะกรรมการและคณะกรรมการ  ปกค.  จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน

เพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเร่ืองหนึ่งเร่ืองใดหรือปฏิบัติการอย่างหน่ึงอย่างใดตามที่คณะกรรมการ
และคณะกรรมการ  ปกค.  มอบหมายก็ได้ 

ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทําการตามมาตรา  ๑๖/๒ 
ให้นํามาตรา  ๒๑  วรรคหน่ึง  วรรคสอง  และวรรคสาม  มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการ

หรือคณะทํางานโดยอนุโลม” 
มาตรา ๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น  (๖/๑)  ของมาตรา  ๔๒  แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน

และปราบปรามการค้ามนุษย์  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
“(๖/๑)  ค่าปรับตามที่กระทรวงการคลังอนุญาต  ให้นําไปใช้ได้โดยไม่ต้องนําส่งคลังเป็นรายได้

ของแผ่นดิน” 
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มาตรา ๙ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๕๓/๑  และมาตรา  ๕๓/๒  แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

“มาตรา  ๕๓/๑  ถ้าการกระทําผิดตามมาตรา  ๕๒  หรือมาตรา  ๕๓  วรรคสอง  เป็นเหตุให้
ผู้ถูกกระทํา 

(๑) รับอันตรายสาหัส  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่แปดปีถึงย่ีสิบปี  และปรับตั้งแต่หนึ่งแสน 
หกหม่ืนบาทถึงสี่แสนบาท  หรือจําคุกตลอดชีวิต 

(๒) ถึงแก่ความตาย  ต้องระวางโทษจําคุกตลอดชีวิต  หรือประหารชีวิต 
มาตรา  ๕๓/๒  เจ้าของ  ผู้ครอบครอง  หรือผู้ดําเนินกิจการสถานประกอบกิจการ  โรงงาน   

หรือยานพาหนะ  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งตามมาตรา  ๑๖/๒  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน  
หรือปรับตั้งแต่หนึ่งหม่ืนบาทถึงหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ” 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยท่ีพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  มีบทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมต่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
ในปัจจุบันที่มีความรุนแรง  ซับซ้อน  และเป็นอาชญากรรมข้ามชาติ  จึงเห็นควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  
โดยกําหนดให้มีมาตรการสร้างแรงจูงใจให้ผู้พบเห็นเหตุการค้ามนุษย์แจ้งข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ  และกําหนด
มาตรการเพ่ิมอํานาจทางปกครองให้แก่เจ้าหน้าที่  รวมท้ังปรับปรุงบทกําหนดโทษท่ีเก่ียวข้องให้เหมาะสมย่ิงขึ้น  
จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 


