คําอธิบายสรุปสาระสําคัญ
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แกไขเพิ่มเติม
๑. เหตุผลและวัตถุประสงคของการออกกฎหมาย
๑.๑ พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. ๒๕๕๑
เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ เนื่องจากพระราชบัญญัติมาตรการในการปองกัน
และปราบปรามการคาหญิงและเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๐ ยังมิไดกําหนดลักษณะความผิดใหครอบคลุมการกระทําเพื่อ
แสวงหาประโยชนโดยมิชอบจากบุคคลที่มิไดจํากัดแตเฉพาะหญิงและเด็กและกระทําดวยวิธีการที่หลากหลาย
มากขึ้น เชน การนําบุคคลเขามาคาประเวณีในหรือสงไปคานอกราชอาณาจักร บังคับใชแรงงานบริการหรือ
ขอทาน บังคับตัดอวัยวะเพื่อการคา หรือการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบประการอื่น ซึ่งในปจจุบันไดกระทํา
ในลักษณะองคกรอาชญากรรมขามชาติมากขึ้น ประกอบกับประเทศไทยไดลงนามอนุสัญญาสหประชาชาติ
เพื่อตอตานอาชญากรรมขามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองคกร และพิธีสารเพื่อปองกัน ปราบปรามและลงโทษ
การคามนุษย โดยเฉพาะผูหญิงและเด็ก เพิ่มเติมอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อตอตานอาชญากรรมขามชาติ
ที่จัดตั้งในลักษณะองคกร
วัตถุประสงคของการออกพระราชบัญญัติฯ เพื่อกําหนดลักษณะความผิดใหครอบคลุมการกระทํา
ดังกลาว เพื่อใหการปองกันและปราบปรามการคามนุษยมีป ระสิทธิภ าพยิ่งขึ้น สอดคลองกับ พัน ธกรณีของ
อนุสัญญาและพิธีสารจัดตั้งกองทุนเพื่อปองกันและปราบปรามการคามนุษย รวมทั้งปรับปรุงการชวยเหลือ
และคุมครองสวัสดิภาพผูเสียหายใหเหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อประโยชนสูงสุดของผูเสียหาย
๑.๒ พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ เนื่องจากพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม
การคามนุษย พ.ศ. ๒๕๕๑ มีบทบัญญัติบางประการไมเหมาะสมตอการปองกันและปราบปรามการคามนุษย
ในปจจุบันที่มีความรุนแรง ซับซอน และเปนอาชญากรรมขามชาติ จึงเห็นควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการคามนุษย
วั ต ถุ ป ระสงค ข องการปรั บ ปรุ ง พระราชบั ญ ญั ติ ฯ เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการป อ งกั น และ
ปราบปรามการคามนุษย โดยกําหนดใหมีมาตรการสรางแรงจูงใจใหผูพบเห็นเหตุการคามนุษยแจงขอมูลตอ
เจาหนาที่ของรัฐ และกําหนดมาตรการเพิ่มอํานาจทางปกครองใหแกเจาหนาที่ รวมทั้งปรับปรุงบทกําหนดโทษ
ที่เกี่ยวของใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
๑.๓ พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ เนื่องจากปจจุบันพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. ๒๕๕๑ มีบทบัญญัติบางประการที่ไมเหมาะสมตอการปองกันและปราบปราม
การคามนุษยที่มีความรุนแรงและซับซอนมากยิ่งขึ้น สมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปราม
การคามนุษยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินมาตรการปองกันและปราบปรามการคามนุษย
วัตถุประสงคของการปรับปรุงพระราชบัญญัติฯ เพื่อแกไขบทนิยามคําวา “แสวงหาประโยชน
โดยมิชอบ” และ “การบังคับใชแรงงานหรือบริการ” ใหชัดเจนยิ่งขึ้น ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ
การเรียกคาสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจากการกระทําความผิดฐานคามนุษย และกําหนดฐานความผิดซึ่งไดกระทํา
ตอเด็ กที่มีอายุไมเกินสิ บห าป ให ทํางานหรือให บริการอัน อาจเปนอัน ตรายอยางรายแรงและมี ผลกระทบต อ
ร า งกายหรื อ จิ ต ใจ การเจริญ เติ บ โต หรื อ พั ฒ นาการของบุ ค คลนั้ น รวมทั้ งแก ไขเพิ่ ม เติ ม บทกํ า หนดโทษ
ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น

๒
๑.๔ พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. ๒๕๕๑
พ.ศ. ๒๕๖๒
เหตุผลในการประกาศใชพระราชกําหนดฉบับนี้ คือ โดยที่ในปจจุบันยังไมมีบทบัญญัติของกฎหมาย
ที่กําหนดความผิดและมาตรการในการคุมครองผูเสียหายจากการบังคับใชแรงงานหรือบริการ ทําใหไมสามารถ
ปองกันและแกไขปญหาการบังคับใชแรงงานหรือบริการซึ่งเปนสวนหนึ่งของการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ
ตามความผิดฐานคามนุษยไดอยางมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงคของการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติฯ เพื่อกําหนดลักษณะการกระทําที่เปนความผิด
ฐานบังคับใชแรงงานหรือบริการและกําหนดอัตราโทษใหเหมาะสม เพื่อเปนการปองกันและขจัดการบังคับใช
แรงงานหรือ บริก าร รวมทั้ งกํ า หนดมาตรการในการช ว ยเหลือ และคุม ครองสวัส ดิภ าพผู เสี ย หายจากการ
ถูกบั งคับใชแรงงานหรือบริการ และการพิจารณาคดีใหสอดคลองกับหลักสิทธิมนุษยชนตามแนวทางเดียวกับ
ผู เสี ย หายจากการกระทํ าความผิ ด ฐานค า มนุ ษ ย ตลอดจนเพื่ อ เป น การอนุ วั ต การให เ ป น ไปตามพิ ธี ส าร
ค.ศ. ๒๐๑๔ สวนเสริมอนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศ ฉบับที่ ๒๙ วาดวยแรงงานบังคับ ค.ศ. ๑๙๓๐
และโดยที่การดําเนินการดังกลาวตองกระทําใหเสร็จโดยเร็วเพื่อประโยชนในการสรางความมั่นคงทางดานแรงงาน
สังคม และความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ
๒. ขอบเขตการมีผลบังคับใช (มาตรา ๓)
๒.๑ ใหยกเลิกพระราชบัญญัติมาตรการในการปองกันและปราบปบรามการคาหญิงและเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๐
๒.๒ พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. ๒๕๕๑ ใหใชบังคับเมื่อพนหนึ่งรอย
ยี่สิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ
๒๕๕๑ และมีผลบังคับใช เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๑)
๒.๓ พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ใหใชบังคับตั้งแต
วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘
และมีผลบังคับใช เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘)
๒.๔ พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ ใหใชบังคับตั้งแต
วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐
และมีผลบังคับใช เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๐)
๒.๕ พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. ๒๕๕๑
พ.ศ. ๒๕๖๒ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๒ และมีผลบังคับใช เมื่อวันที่ ๘ เมษายน
๒๕๖๒)
๓. นิยามศัพทสําคัญ (มาตรา ๔)
องคกรอาชญากรรม หมายความวา คณะบุคคลซึ่งมีการจัดโครงสรางโดยสมคบกันตั้งแตสามคนขึ้นไป
ไมวาจะเปน การถาวรหรือชั่วระยะเวลาหนึ่ง และไม วาจะเป น โครงสรางที่ชั ดเจนมีการกําหนดบทบาทของ
สมาชิกอยางแนนอนหรือมีความตอเนื่องของสมาชิกภาพหรือไม ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงคที่จะกระทําความผิด
ฐานใดฐานหนึ่งหรือหลายฐานที่มีอัตราโทษจําคุกขั้นสูงตั้งแตสี่ปขึ้นไปหรือกระทําความผิดตามที่กําหนดไว
ในพระราชบัญญั ตินี้ เพื่อแสวงหาผลประโยชน ทางทรัพยสินหรือผลประโยชน อื่นใดอันมิชอบดวยกฎหมาย
ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม
เด็ก หมายความวา บุคคลผูมีอายุต่ํากวาสิบแปดป

๓
พนักงานเจาหนาที่ หมายความวา พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ และใหหมายความรวมถึง
ขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวาขาราชการพลเรือนสามัญระดับสามซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูที่มีคุณสมบัติ
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงเพื่อใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
๔. สาระสําคัญ
๔.๑ หมวด ๑ บททั่วไป (มาตรา ๖ – ๑๔/๑)
๔.๑.๑ การกําหนดองคประกอบที่สําคัญของการกระทําความผิดฐานคามนุษย และการคามนุษย
ในกลุมเด็กอายุต่ํากวา ๑๘ ป โดยผูใดกระทําการอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(๑) เปนธุระจัดหา ซื้อ ขาย จําหนาย พามาจากหรือสงไปยังที่ใด หนวงเหนี่ยว กักขัง จัดให
อยูอาศัย หรือรับไวซึ่งบุคคลใด โดยใชวิธีการตางๆ อยางหนึ่งอยางใดหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้ ขมขู ใชกําลังบังคับ
ลั กพาตั ว ฉ อฉล หลอกลวง ใช อํานาจโดยมิชอบ ใชอํานาจครอบงําบุ คคลดวยเหตุที่อยูในภาวะออนดอยทาง
รางกาย จิตใจ การศึกษา หรือทางอื่นใดโดยมิชอบ ขูเข็ญวาจะใชกระบวนการทางกฎหมายโดยมิชอบ โดยใหเงิน
หรือผลประโยชนอยางอื่นแกผูป กครองหรือผูดูแลบุคคลนั้ นเพื่ อใหผูป กครองหรือผู ดูแลให ความยินยอมแก
ผูกระทําความผิดในการแสวงหาประโยชนจากบุคคลที่ตนดูแล หรือ
(๒) เปนธุระจัดหา ซื้อ ขาย จําหนาย พามาจากหรือสงไปยังที่ใด หนวงเหนี่ยวกักขังจัดให
อยูอาศัย หรือรับไวซึ่งเด็ก
ถ าการกระทํ า (๑) หรื อ (๒) ได กระทํ าโดยมี ความมุ งหมายเพื่ อเป นการแสวงหาประโยชน
โดยมิชอบ ผูนั้นกระทําความผิดฐานคามนุษย
๔.๑.๒ การกําหนดความหมายของ “การแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ” วาหมายความรวมถึง
(๑) การแสวงหาประโยชนจากการคาประเวณี
(๒) การผลิตหรือเผยแพรวัตถุหรือสื่อลามก
(๓) การแสวงหาประโยชนทางเพศในรูปแบบอื่น
(๔) การเอาคนลงเปนทาสหรือใหมีฐานะคลายทาส
(๕) การนําคนมาขอทาน
(๖) การตัดอวัยวะเพื่อการคา
(๗) การบังคับใชแรงงานหรือบริการตามมาตรา ๖/๑
(๘) การอื่นใดที่คลายคลึงกันอันเปนการขูดรีดบุคคลไมวาบุคคลนั้นจะยินยอมหรือไมก็ตาม
๔.๑.๓ การกําหนดวิธีการกระทําความผิดฐานบังคับใชแรงงานหรือบริการ โดยผูใดขมขืนใจผูอื่น
ใหทํางานหรือใหบริการ โดยวิธีการอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(๑) ทํ าให กลัววาจะเกิดอันตรายตอชีวิต รางกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง หรือทรัพยสินของบุคคล
นั้นเองหรือของผูอื่น
(๒) ขูเข็ญดวยประการใด ๆ
(๓) ใชกําลังประทุษราย
(๔) ยึดเอกสารสําคัญประจําตัวของบุคคลนั้นไว
(๕) นําภาระหนี้ของบุคคลนั้นหรือของผูอื่นมาเปนสิ่งผูกมัดโดยมิชอบ
(๖) ทําดวยประการอื่นใดอันมีลักษณะคลายคลึงกับการกระทําดังกลาวขางตน (๑) - (๕)
ถาการกระทําตามขอ (๑) - (๖) ไดกระทําใหผูอื่นนั้นอยูในภาวะที่ไมสามารถขัดขืนได ผูนั้น
กระทําความผิดฐานบังคับใชแรงงานหรือบริการ

๔
๔.๑.๔ การกําหนดใหงานหรือบริการบางประเภทไดรับการยกเวนความผิดฐานบังคับใชแรงงาน
หรือบริการ อาทิเชน งานหรือบริการซึ่งอยูภายใตกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร หรือซึ่งเปนการปฏิบัติ
หนาที่พลเมืองหรือเจาหนาที่ของรัฐ หรืออันเปนผลมาจากคําพิพากษาของศาลหรือที่ตองทําในระหวางการตองโทษ
ตามคําพิพากษาของศาล หรือเพื่อประโยชนในการปองกันภัยพิบัติสาธารณะ
๔.๑.๕ การกําหนดใหเพื่อประโยชนในการปองกันและปราบปรามการคามนุษย การบังคับใชแรงงาน
หรือบริการ และการชวยเหลือคุมครองผูเสียหาย ใหคําวา “คามนุษย” ในหมวด ๓ และหมวด ๔ หมายความรวมถึง
“บังคับใชแรงงานหรือบริการ” ดวย และใหนํากฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาคดีคามนุษยมาใชบังคับกับการพิจารณาคดี
บังคับใชแรงงานหรือบริการดวยโดยอนุโลม
๔.๒ หมวด ๒ คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการคามนุษย (มาตรา ๑๕ – ๒๖)
๔.๒.๑ กําหนดใหมีการคณะกรรมการ จํานวน ๒ คณะ ไดแก
(๑) คณะกรรมการป องกั น และปราบปรามการค ามนุ ษ ย หรื อ คณะกรรมการ ปคม.
ประกอบดวย นายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรีซ่ึงเปนประธานคณะกรรมการ ปกค. เปน
รองประธานกรรมการ รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการทอ งเที่ย วและกีฬ า รัฐ มนตรีวา การกระทรวงการพัฒ นาสัง คมและความมั่น คงของมนุษ ย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน และ
ผูทรงคุณวุฒิจํานวนสี่คน ซึ่งนายกรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูเชี่ยวชาญและมีประสบการณโดดเดนเปนที่ประจักษ
ดานการปองกัน การปราบปราม การบําบัดฟนฟูและการประสานงานระหวางประเทศเกี่ยวกับการคามนุษย ไม
นอยกวาเจ็ดป ดานละหนึ่งคน โดยตองเปนภาคเอกชนไมนอยกวากึ่งหนึ่ง เปนกรรมการ และมีปลัดกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เปนเลขานุการ และใหปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษยแตงตั้งขาราชการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย จํานวนไมเกินสองคน
เปนผูชวยเลขานุการ ทั้งนี้ กรรมการผูทรงคุณวุฒิตองเปนสตรีไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
มีอํานาจหนาที่ท่ีสําคัญคือ การเสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีในการกําหนดนโยบาย
เกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการคามนุษย การเสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีเพื่อใหมีการปรับปรุง
กฎหมาย กฎ ระเบียบหรือโครงสรางของสวนราชการที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามการคามนุษย
เพื่อใหการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การเสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีเพื่อกําหนด
มาตรการป อ งกั น และปราบปรามการค ามนุ ษ ย ในสถานประกอบกิ จ การ โรงงาน และยานพาหนะ และ
กําหนดใหสถานประกอบกิจการ โรงงานและยานพาหนะ ตองอยูภายใตบังคับของมาตรการดังกลาว รวมทั้ง
การกําหนดยุทธศาสตรและมาตรการในการปองกันและปราบปรามการคามนุษย
(๒) คณะกรรมการประสานและกํากับการดําเนินงานปองกันและปราบปรามการคามนุษย
เรี ย กโดยย อ ว า “คณะกรรมการ ปกค.” ประกอบด ว ย รองนายกรั ฐ มนตรี ที่ น ายกรั ฐ มนตรี ม อบหมาย
เป น ประธานกรรมการ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพั ฒนาสังคมและความมั่ นคงของมนุษย เปนรองประธาน
กรรมการ ปลัดกระทรวงการตางประเทศ ปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข อัยการสูงสุด ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดี
กรมสอบสวนคดีพิเศษ เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน เลขาธิการคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ ปลัดกรุงเทพมหานคร และผูทรงคุณวุฒิจํานวนแปดคน
ซึ่ งรั ฐมนตรีแต งตั้ งจากผู เชี่ ยวชาญและมี ประสบการณ ด านการป องกั น การปราบปราม การบํ าบัดฟ นฟู และ

๕
การประสานงานระหวางประเทศเกี่ยวกับการคามนุษยไมนอยกวาเจ็ดป ดานละสองคน โดยตองเปนภาคเอกชน
ไมนอยกวากึ่งหนึ่ง เปนกรรมการ และมีรองปลัดกระทรวงการพัฒ นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เป น
กรรมการและเลขานุการ โดยใหคณะกรรมการ ปกค. มีอํานาจแตงตั้งผูชวยเลขานุการ โดยอาจแตงตั้งจาก
ขาราชการหรือภาคเอกชนก็ได ทั้งนี้ กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งตองเปนสตรีไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
มีอํานาจหนาที่ที่สําคัญ คือ การจัดทําและกํากับการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการและ
แผนประสานงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งในระดับสวนกลาง สวนภูมิภาค สวนทองถิ่น ชุมชน และประชาสังคม
ใหสอดคลองกับนโยบาย ยุทธศาสตร และมาตรการในการปองกันและปราบปรามการคามนุษย การจัดใหมี
การรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร มาตรการ และการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัตินี้เสนอตอคณะกรรมการ รวมทั้งการติดตามและจัดทํารายงานเกี่ยวกับการดําเนินการตาม
พั น ธกรณี ระหว างประเทศ การให ความรวมมือและประสานงานกับ ตางประเทศเกี่ย วกับ การปองกัน และ
ปราบปรามการคามนุษยเสนอตอคณะกรรมการ ปคม.
๔.๒.๒ กํ า หนดให น ายกรั ฐ มนตรีโดยความเห็น ชอบของคณะรัฐ มนตรีมีอํานาจออกประกาศ
กําหนดมาตรการป องกั น และปราบปรามการค ามนุ ษยในสถานประกอบกิ จการ โรงงาน และยานพาหนะ
และประกาศกําหนดใหสถานประกอบกิจการ โรงงาน และยานพาหนะใด ๆ ตองอยูภายใตบังคับของมาตรการ
ดังกลาว ทั้งนี้ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
๔.๒.๓ กําหนดใหกรณี ที่พนักงานเจาหนาที่ตรวจพบวามีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรการ
ปองกันและปราบปรามการคามนุษยหรือพบการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ในสถานประกอบกิจการ
โรงงาน หรือยานพาหนะตามมาตรา ๑๖/๑ หากเจาของ ผูครอบครอง หรือผูดําเนิน กิจการสถานประกอบ
กิจ การ โรงงาน หรือยานพาหนะดั งกล าวไมส ามารถชี้แจงหรือพิ สูจ นให คณะอนุ กรรมการตามมาตรา ๒๕
วรรคสอง เชื่อไดวาตนไดใชความระมัดระวังตามสมควรแกกรณีแลว ใหคณะอนุกรรมการตามมาตรา ๒๕ วรรคสอง
มีอํานาจสั่งอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(๑) ปดสถานประกอบกิจการหรือโรงงานชั่วคราว
(๒) พักใชใบอนุญาตประกอบการสําหรับการประกอบธุรกิจหรือโรงงาน
(๓) หามใชยานพาหนะเปนการชั่วคราว
(๔) ดําเนินมาตรการที่จําเปนเพื่อปองกันมิใหมีการกระทําผิดเกิดขึ้นอีก
ทั้ ง นี้ การสั่ ง ตาม (๑) (๒) และ (๓) ต อ งไม เ กิ น ครั้ ง ละสามสิ บ วั น นั บ แต วั น ที่ เจ า ของ
ผูค รอบครอง หรือผูดําเนินกิจการสถานประกอบกิจการ โรงงาน หรือยานพาหนะ ไดรับทราบคําสั่ง
ในกรณีมีการออกคําสั่งใด ๆ ตามขอ (๑) - (๔) ใหคณะอนุกรรมการตามมาตรา ๒๕ วรรคสอง
แจงใหหนวยงานซึ่งควบคุมสถานประกอบกิจการ โรงงาน หรือยานพาหนะนั้นทราบ และใหหนวยงานดังกลาว
ถือปฏิบัติตามนั้น
๔.๓ หมวด ๓ อํานาจหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ (มาตรา ๒๗ – ๓๒)
๔.๓.๑ กําหนดอํานาจหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ ดังนี้
(๑) มีหนังสือเรียกใหบุคคลใดมาใหถอยคําหรือสงเอกสารหรือพยานหลักฐาน
(๒) ตรวจตั วบุ คคลที่ มี เหตุ อั น ควรเชื่ อได ว าเป นผู เสี ยหายจากการกระทํ าความผิ ด ฐาน
คามนุษยเมื่อผูนั้นยินยอม แตถาผูนั้นเปนหญิงจะตองใหหญิงอื่นเปนผูตรวจ หรืออาจสั่งใหผูใตบังคับบัญชาทําแทนได
(๓) ตรวจคนยานพาหนะใด ๆ ที่มีเหตุอันควรสงสัยตามสมควรวามีพยานหลักฐานหรือ
บุคคลที่ตกเปนผูเสียหายจากการกระทําความผิดฐานคามนุษยอยูในยานพาหนะนั้น หรืออาจสั่งใหผูใตบังคับบัญชา
ทําแทนได

๖
(๔) เขาไปในเคหสถานหรือสถานที่ใด ๆ เพื่อตรวจคน ยึด หรืออายัด เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อ
ไดวามีพยานหลักฐานในการคามนุษย หรือเพื่อพบและชวยบุคคลที่ตกเปนผูเสียหายจากการกระทําความผิด
ฐานค้ํามนุษย และหากเนิ่นชากวาจะเอาหมายคนมาได พยานหลักฐานนั้นอาจถูกโยกยาย ซอนเรน หรือทําลาย
ไปเสียกอน หรือบุคคลนั้นอาจถูกประทุษราย โยกยาย หรือซอนเรน ทั้งนี้ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงความบริสุทธิ์
กอนการเขาคนและรายงานเหตุผลที่ทําใหสามารถเขาคนได รวมทั้งผลการตรวจคนเปนหนังสือตอผูบังคับบัญชา
เหนื อขึ้ นไป ตลอดจนจั ด ทํ าสํ า เนารายงานดังกลาวให ไวแกผู ครอบครองเคหสถานหรือสถานที่ คน ถ าไม มี
ผูครอบครองอยู ณ ที่นั้น ใหพนักงานเจาหนาที่สงมอบสําเนารายงานนั้นใหแกผูครอบครองดังกลาวในทันทีที่กระทําได
และหากเปนการเขาคนในเวลาระหวางพระอาทิตยตกและขึ้น พนักงานเจาหนาที่ผูเปนหัวหนาในการเขาคนตอง
ดํารงตําแหนงนายอําเภอหรือรองผูกํากับการตํารวจขึ้นไป หรือเปนขาราชการพลเรือนตั้งแตระดับเจ็ดขึ้นไป
ทั้ ง นี้ ให พ นั กงานเจ าหน าที่ ผู เป น หั ว หน าในการเข าค น ส งสํ าเนารายงานเหตุ ผ ลและผลการตรวจค น บั ญ ชี
พยานหลักฐานหรือบุคคลที่ตกเปนผูเสียหายจากการกระทําความผิดฐานคามนุษยและบัญชีทรัพยที่ไดยึดหรือ
อายัดไวตอศาลจังหวัดที่มีเขตอํานาจเหนือทองที่ที่ทําการคนหรือศาลอาญา ภายในสี่สิบแปดชั่วโมงหลังจาก
สิ้นสุดการตรวจคนเพื่อเปนหลักฐาน
ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจาหนาที่จะขอความชวยเหลือจาก
บุคคลใกลเคียงเพื่อดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ก็ได แตจะบังคับใหผูใดชวยโดยอาจเกิดอันตรายแกผูนั้นไมได
ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่
ตอบุคคลที่เกี่ยวของ
๔.๓.๒ การกําหนดใหมีการคุมครองชั่วคราว
(๑) ในกรณีที่มีเหตุจําเปนเพื่อประโยชนในการแสวงหาขอเท็จจริงเกี่ยวกับการคามนุษย
และเพื่ อคุ ม ครองป อ งกั น ภั ย แก บุ ค คลที่ มี เหตุ อั น ควรเชื่ อ ได วาเป น ผูเสี ย หายจากการกระทํ าความผิ ด ฐาน
คามนุ ษย พนักงานเจาหนาที่อาจจัดให บุคคลดังกลาวอยูในความคุ มครองเปนการชั่วคราวไดแตต องไมเกิ น
ยี่สิบสี่ชั่วโมง ทั้งนี้ ใหรายงานใหผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ปลัดกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย หรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี ทราบโดยไมชักชา
(๒) ในกรณี ที่มีความจําเปน ตองให การคุมครองบุคคลซึ่งอาจจะเปน ผูเสีย หายเกิน กวา
กําหนดเวลาในวรรคหนึ่ง ใหพนักงานเจาหนาที่ยื่นคํารองตอศาลเพื่อมีคําสั่งอนุญาต ทั้งนี้ ศาลจะอนุญาตไดไมเกิน
เจ็ดวัน โดยจะกําหนดเงื่อนไขใด ๆ ไวดวยก็ได
(๓) การจั ด ให บุ คคลซึ่งอาจจะเปน ผูเสีย หายอยูในความคุมครองเปน การชั่วคราวตาม
มาตรานี้ตองจัดใหบุคคลดังกลาวอยูในสถานที่อันสมควรซึ่งมิใชหองขังหรือสถานคุมขัง ทั้งนี้ ตามระเบียบที่
รัฐมนตรีกําหนด
๔.๔ หมวด ๔ การชวยเหลือและคุมครองสวัสดิภาพผูเสียหายจากการคามนุษย (มาตรา ๓๓ - ๔๑)
๔.๔.๑ กํ าหนดให ก ระทรวงการพั ฒ นาสั งคมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย พิ จ ารณาให ค วาม
ชวยเหลือแกบุคคลซึ่งเปนผูเสียหายจากการกระทําความผิดฐานคามนุษยอยางเหมาะสมในเรื่องอาหาร ที่พัก
การรักษาพยาบาล การบําบัดฟนฟูทางรางกายและจิตใจ การใหการศึกษา การฝกอบรม การใหความชวยเหลือ
ทางกฎหมาย การส งกลับ ไปยั งประเทศเดิมหรือภูมิลําเนาของผูนั้น การดําเนิน คดีเพื่อเรีย กรองคาสิน ไหม
ทดแทนใหผูเสียหายตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด โดยใหคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและความแตกตางทาง
เพศ อายุ สัญชาติ เชื้อชาติ ประเพณีวัฒนธรรมของผูเสียหาย การแจงสิทธิของผูเสียหายที่พึงไดรับการคุมครอง
ในแต ล ะขั้ น ตอนทั้ งก อน ระหว าง และหลังการชว ยเหลือ ตลอดจนขอบเขตระยะเวลาในการดําเนิ น การ
ชวยเหลือในแตละขั้นตอน และตองรับฟงความคิดเห็นของผูเสียหายกอนดวย

๗
๔.๔.๒ การใหความชวยเหลือตามขอ ๔.๔.๑ อาจจัดใหบุคคลซึ่งเปนผูเสียหายไดรับการดูแลใน
สถานแรกรับตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการคาประเวณี สถานแรกรับตามกฎหมายวาดวย
การคุมครองเด็ก หรือสถานสงเคราะหอื่นของรัฐหรือเอกชนก็ได
๔.๔.๓ กําหนดใหพนักงานสอบสวนหรือพนั กงานอัยการแจงใหผู เสียหายทราบในโอกาสแรก
ถึงสิทธิที่จะเรียกคาสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจากการกระทําความผิดฐานคามนุษย และสิทธิที่จะไดรับความ
ชวยเหลือทางกฎหมาย และในกรณีที่ผูเสียหายมีสิทธิและประสงคที่จะเรียกคาสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจาก
การกระทําความผิดฐานคามนุษย ใหพนักงานอัยการเรียกคาสินไหมทดแทนแทนผูเสียหายตามที่ไดรับแจงจาก
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
๔.๔.๔ กํ าหนดให เพื่ อประโยชน ในการดําเนิน คดีกับ ผูกระทํ าความผิดตามพระราชบัญ ญั ติ นี้
การรักษาพยาบาล การบํ าบั ดฟน ฟู การเรียกรองของผูเสียหาย พนักงานเจาหนาที่ อาจดําเนินการให มีการ
ผอนผันใหผูเสียหายนั้นอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว และไดรับอนุญาตใหทํางานเปนการชั่วคราวตาม
กฎหมายได ทั้งนี้ โดยใหคํานึงถึงเหตุผลทางดานมนุษยธรรมเปนหลัก
๔.๔.๕ กํ าหนดใหการดําเนิน การตามขอ ๔.๔.๔ ใหพนั กงานเจ าหนาที่สงตัวผูเสียหายซึ่งเป น
คนตางดาวกลับประเทศที่เปนถิ่นที่อยูหรือภูมิลําเนาโดยไมชักชา เวนแตบุคคลนั้นเปนผูไดรับอนุญาตใหมีถิ่นที่
อยูในราชอาณาจักรตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง หรือเปนผูไดรับการผอนผันใหอยูในราชอาณาจักรเปน
กรณี พิเศษจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย โดยมีหลักฐานเอกสารตามกฎหมายวาดวยการทะเบียน
ราษฎรหรือกฎหมายวาดวยการทะเบียนคนตางดาว ในการดําเนินการดังกลาว ใหคํานึงถึงความปลอดภัยและ
สวัสดิภาพของบุคคลนั้น
๔.๕ หมวด ๕ กองทุนเพื่อการปองกันและปราบปรามการคามนุษย (มาตรา ๔๒ – ๕๑)
๔.๕.๑ กําหนดใหมีการจัดตั้งกองทุนในกระทรวงการพัฒ นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
เรียกวา “กองทุนเพื่อการปองกันและปราบปรามการคามนุษย” เพื่อเปนทุนใชจายสําหรับการปองกันและ
ปราบปรามการคามนุษย และคาใชจายในการบริหารกองทุน ดังนี้
(๑) เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให
(๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรใหจากงบประมาณรายจายประจําป
(๓) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคหรืออุทิศให
(๔) เงินที่ไดรับจากตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ
(๕) ดอกผลและผลประโยชนที่เกิดจากกองทุน
(๖) เงินที่ไดจากการขายทรัพยสินของกองทุนหรือที่ไดจากการจัดหารายได
(๖/๑) คาปรับตามที่กระทรวงการคลังอนุญาตใหนําไปใชไดโดยไมตองนําสงคลังเปนรายได
ของแผนดิน
(๗) เงินหรือทรัพยสินที่ตกเปนของกองทุนหรือที่กองทุนไดรับตามกฎหมายอื่น
๔.๕.๒ กําหนดใหเงินและทรัพยสินของกองทุนใชจายเพื่อกิจการ ดังตอไปนี้
(๑) การชวยเหลือผูเสียหายตามมาตรา ๓๓
(๒) การคุมครองความปลอดภัยใหแกผูเสียหายตามมาตรา ๓๖
(๓) การชวยเหลือผูเสียหายในตางประเทศใหเดินทางกลับเขามาในราชอาณาจักรหรือ
ถิ่นที่อยูตามมาตรา ๓๙
(๔) การปองกันและปราบปรามการคามนุษย ตามระเบียบที่คณะกรรมการ ปกค. กําหนด
(๕) การบริหารกองทุน

๘
๔.๕.๓ กํ าหนดให มีคณะกรรมการบริห ารกองทุ นคณะหนึ่ง ประกอบดวย ปลัด กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการตางประเทศ ปลัดกระทรวง
ยุติธรรม ผูแทนสํานักงบประมาณ ผูแทนกรมบัญชีกลาง และผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการแตงตั้งจํานวนสามคน
ในจํานวนนี้ตองเปนผูแทนจากภาคเอกชนจํานวนสองคน ซึ่งเกี่ยวของกับงานดานพัฒนาสังคม ดานสังคมสงเคราะห
ดานปองกันและปราบปรามการคามนุษย หรือดานการเงิน เปนกรรมการ และใหรองปลัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษยซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมาย เปนกรรมการและเลขานุการ
โดยคณะกรรมการฯ มีอํานาจหน าที่ (๑) พิจารณาอนุมัติการจายเงินตามที่กําหนดไวใน
มาตรา ๔๔ (๒) บริหารกองทุนใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด และ (๓) รายงานสถานะการเงิน
และการจัดการกองทุนตอคณะกรรมการตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
๔.๕.๔ กําหนดใหมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนจํานวนหาคน
ประกอบดวย ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการแตงตั้งจากผูที่มีความรูความสามารถ
และประสบการณดานการเงิน การสังคมสงเคราะห และการประเมินผลดานละหนึ่งคนและใหรองปลัดกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมาย เปนกรรมการและเลขานุการ
โดยคณะกรรมการฯ มีอํานาจหนาที่ (๑) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงาน
ของกองทุน (๒) รายงานผลการปฏิบัติพรอมทั้งขอเสนอแนะตอคณะกรรมการ และ (๓) เรียกเอกสารหรือหลักฐาน
ที่เกี่ยวของกับกองทุนจากบุคคลใดหรือเรียกบุคคลใดมาชี้แจงขอเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาประเมินผล
๔.๖ หมวด ๖ บทกําหนดโทษ (มาตรา ๕๒ – ๕๖/๑)
๔.๖.๑ กําหนดบทลงโทษสําหรับผูกระทําความผิดฐานคามนุษย ดังนี้
(๑) กระทําความผิดฐานคามนุษย ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสี่ปถึงสิบสองป และปรับ
ตั้งแตสี่แสนบาทถึงหนึ่งลานสองแสนบาท
(๒) กระทําความผิดฐานคามนุษยแกบุคคลอายุเกินสิบหาปแตไมถึงสิบแปดปตองระวาง
โทษจําคุกตั้งแตหกปถึงสิบหาป และปรับตั้งแตหกแสนบาทถึงหนึ่งลานหาแสนบาท
(๓) กระทําความผิดฐานคามนุษยแกบุคคลอายุไมเกินสิบหาปหรือผูมีกายพิการหรือมีจิต
ฟนเฟอนไมสมประกอบ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตแปดปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตแปดแสนบาทถึงสองลานบาท
๔.๖.๒ กําหนดบทลงโทษสําหรับผูกระทําความผิดฐานบังคับใชแรงงานหรือบริการตามมาตรา ๖/๑
ดังนี้
(๑) กระทําความผิดฐานบังคับใชแรงงานหรือบริการตามมาตรา ๖/๑ ตองระวางโทษจําคุก
ตั้งแตหกเดือนถึงสี่ป หรือปรับตั้งแตหาหมื่นบาทถึงสี่แสนบาทตอผูเสียหายหนึ่งคน หรือทั้งจําทั้งปรับ
(๒) กระทําความผิดฐานบังคับใชแรงงานหรือบริการตามมาตรา ๖/๑ เปนเหตุใหผูถูกกระทํา
ไดรับอันตรายสาหัสหรือเปนโรครายแรงซึ่งอาจเปนอันตรายตอชีวิต ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตแปดปถึงยี่สิบป
และปรับตั้งแตแปดแสนบาทถึงสองลานบาท หรือจําคุกตลอดชีวิต
(๓) กระทําความผิดฐานบังคับใชแรงงานหรือบริการตามมาตรา ๖/๑ เปนเหตุใหผูถูกกระทํา
ถึงแกความตาย ตองระวางโทษจําคุกตลอดชีวิต หรือประหารชีวิต
(๔) กรณีการกระทําความผิดตามขอ (๑) (๒) และ (๓) เปนกรณีที่ผูบุพการีใหผูสืบสันดาน
ทํางานหรือใหบริการเพราะเหตุความยากจนเหลือทนทาน หรือเมื่อพิจารณาถึงสภาพความผิดหรือเหตุอันควร
ปรานีอื่นแลว ศาลจะลงโทษนอยกวาที่กฎหมายกําหนดหรือไมลงโทษผูกระทําความผิดเลยก็ได

๙
๔.๖.๓ กําหนดความรับผิดฐานคามนุษยและความผิดฐานบังคับใชแรงงานหรือบริการตามมาตรา
๖/๑ ของนิติบุคคล ดังนี้
(๑) กระทําความผิดฐานคามนุษยตองระวางโทษปรับตั้งแตหนึ่งลานบาทถึงหาลานบาท
(๒) ในกรณีที่ผูกระทําความผิดฐานคามนุษยหรือความผิดฐานบังคับใชแรงงานหรือบริการ
ตามมาตรา ๖/๑ เปนนิติบุคคล ถาการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของ
กรรมการ หรือผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณี ที่บุคคล
ดังกลาวมีหนาที่ตองสั่งการหรือกระทําการ และละเวนไมสั่งการหรือไมกระทําการจนเปนเหตุใหนิติบุคคลนั้น
กระทําความผิด ผูนั้นตองรับโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย
๔.๖.๔ กําหนดโทษของการกระทําผิดของบุคคล ตามมาตรา ๕๒ (ความผิดฐานคามนุษย) หรือ
ความผิดของนิติบุคคล ตามมาตรา ๕๓ วรรคสอง (นิติบุคคลกระทําความผิดฐานคามนุษยหรือบังคับใชแรงงาน
หรือบริการ) เปนเหตุใหผูถูกกระทํา
(๑) รับอันตรายสาหัส หรือเปนโรครายแรงซึ่งอาจเปนอันตรายตอชีวิตตองระวางโทษ
จําคุกตั้งแตแปดปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตแปดแสนบาทถึงสองลานบาท หรือจําคุกตลอดชีวิต
(๒) ถึงแกความตาย ตองระวางโทษจําคุกตลอดชีวิต หรือประหารชีวิต
๔.๖.๕ กําหนดใหเจาของ ผูครอบครอง หรือผูดําเนินกิจการสถานประกอบกิจการ โรงงานหรือ
ยานพาหนะ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งตามมาตรา ๑๖/๒ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือนหรือ
ปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
๔.๖.๖ กํ าหนดโทษแก ผู ใดที่ เป น ธุ ระจั ด หา ซื้ อ ขาย จํ าหน าย พามาจากหรื อส งไปยั งที่ ใด
หนวงเหนี่ยวกักขัง จัดใหอยูอาศัย หรือรับไว ซึ่งบุคคลอายุไมเกินสิบหาป ใหทํางาน หรือใหบริการที่เปนอันตราย
อยางรายแรงและมีผลกระทบตอรางกายหรือจิตใจ การเจริญเติบโต หรือพัฒนาการ หรือในลักษณะหรือใน
สภาพแวดลอมที่เปนอันตรายตอความปลอดภัยของบุคคลนั้น หรือขัดตอศีลธรรมอันดี ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินสี่ ป และปรับไม เกิ นสี่แสนบาท ทั้ งนี้ ถาการกระทํ าความผิดดังกล าว เปนกรณี ที่ผูบุพการีใหผูสืบสันดาน
ทํางานหรือใหบริการเพราะเหตุความยากจนเหลือทนทาน หรือเมื่อพิจารณาถึงสภาพความผิด หรือเหตุอันควร
ปรานีอื่นแลว ศาลจะไมลงโทษผูกระทําความผิดเลยก็ได
๔.๗ บทเฉพาะกาล (มาตรา ๕๗)
กําหนดใหโอนเงินทุนสงเคราะหเกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยตามระเบียบ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการคามนุษยวาดวยการดําเนินงานและการใชจายเงินสําหรับการปองกัน
และแกไขปญหาการคามนุษย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาเปนทุนประเดิมแกกองทุนตามพระราชบัญญัตินี้
๕. ผูรักษาการตามกฎหมาย (มาตรา ๕)
กําหนดให ป ระธานศาลฎี กา รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพั ฒ นาสั งคมและความมั่ นคงของมนุ ษย
และรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในสวนที่เกี่ยวของกับอํานาจหนาที่
ของตน และใหรัฐมนตรีแตละกระทรวงมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่กับออกกฎกระทรวงและระเบียบ
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
หมายเหตุ
การจัดทําคําอธิบายสรุปสาระสําคัญของพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. ๒๕๕๑
และที่ แกไขเพิ่ ม เติ ม เพื่ อประโยชน สํ าหรั บ ประชาชนในการเข าใจสาระสํ าคั ญ ของกฎหมายดั งกล าว ทั้ งนี้
ในการปฏิบัติตามกฎหมายใหเปนไปอยางถูกตองนั้น ประชาชนจะตองศึกษา ทําความเขาใจ ตรวจสอบ และ
ยึดถือตัวบทกฎหมายเปนสําคัญ
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