
 
คําอธิบายสรุปสาระสําคัญ 

พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. ๒๕๕๑ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
 

๑. เหตุผลและวัตถุประสงคของการออกกฎหมาย 
๑.๑ พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. ๒๕๕๑  
      เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี ้เนื่องจากพระราชบัญญัติมาตรการในการปองกัน

และปราบปรามการคาหญิงและเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๐ ยังมิไดกําหนดลักษณะความผิดใหครอบคลุมการกระทําเพ่ือ
แสวงหาประโยชนโดยมิชอบจากบุคคลท่ีมิไดจํากัดแตเฉพาะหญิงและเด็กและกระทําดวยวิธีการท่ีหลากหลาย
มากข้ึน เชน การนําบุคคลเขามาคาประเวณีในหรือสงไปคานอกราชอาณาจักร บังคับใชแรงงานบริการหรือ
ขอทาน บังคับตัดอวัยวะเพ่ือการคา หรือการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบประการอ่ืน ซ่ึงในปจจุบันไดกระทํา 
ในลักษณะองคกรอาชญากรรมขามชาติมากข้ึน ประกอบกับประเทศไทยไดลงนามอนุสัญญาสหประชาชาติ 
เพ่ือตอตานอาชญากรรมขามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองคกร และพิธีสารเพื่อปองกัน ปราบปรามและลงโทษ
การคามนุษย โดยเฉพาะผูหญิงและเด็ก เพ่ิมเติมอนุสัญญาสหประชาชาติเพ่ือตอตานอาชญากรรมขามชาติ          
ท่ีจัดตั้งในลักษณะองคกร  

     วัตถุประสงคของการออกพระราชบัญญัติฯ เพ่ือกําหนดลักษณะความผิดใหครอบคลุมการกระทํา
ดังกลาว เพ่ือใหการปองกันและปราบปรามการคามนุษยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สอดคลองกับพันธกรณีของ
อนุสัญญาและพิธีสารจัดตั้งกองทุนเพื่อปองกันและปราบปรามการคามนุษย รวมทั้งปรับปรุงการชวยเหลือ
และคุมครองสวัสดิภาพผูเสียหายใหเหมาะสม ท้ังนี้ เพ่ือประโยชนสูงสุดของผูเสียหาย  

๑.๒ พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘  
                เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ เนื่องจากพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม
การคามนุษย พ.ศ. ๒๕๕๑ มีบทบัญญัติบางประการไมเหมาะสมตอการปองกันและปราบปรามการคามนุษย 
ในปจจุบันท่ีมีความรุนแรง ซับซอน และเปนอาชญากรรมขามชาติ จึงเห็นควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการคามนุษย  
               วัตถุประสงคของการปรับปรุงพระราชบัญญัติฯ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปองกันและ
ปราบปรามการคามนุษย โดยกําหนดใหมีมาตรการสรางแรงจูงใจใหผูพบเห็นเหตุการคามนุษยแจงขอมูลตอ
เจาหนาท่ีของรัฐ และกําหนดมาตรการเพ่ิมอํานาจทางปกครองใหแกเจาหนาท่ี รวมท้ังปรับปรุงบทกําหนดโทษ
ท่ีเก่ียวของใหเหมาะสมยิ่งข้ึน  
       ๑.๓ พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
                 เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ เนื่องจากปจจุบันพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. ๒๕๕๑ มีบทบัญญัติบางประการท่ีไมเหมาะสมตอการปองกันและปราบปราม
การคามนุษยท่ีมีความรุนแรงและซับซอนมากยิ่งข้ึน สมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปราม
การคามนุษยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินมาตรการปองกันและปราบปรามการคามนุษย  
                 วัตถุประสงคของการปรับปรุงพระราชบัญญัติฯ เพ่ือแกไขบทนิยามคําวา “แสวงหาประโยชน
โดยมิชอบ” และ “การบังคับใชแรงงานหรือบริการ” ใหชัดเจนยิ่งขึ้น ปรับปรุงบทบัญญัติเก่ียวกับหลักเกณฑ
การเรียกคาสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจากการกระทําความผิดฐานคามนุษย และกําหนดฐานความผิดซ่ึงไดกระทํา
ตอเด็กท่ีมีอายุไมเกินสิบหาปใหทํางานหรือใหบริการอันอาจเปนอันตรายอยางรายแรงและมีผลกระทบตอ
รางกายหรือจิตใจ การเจริญเติบโต หรือพัฒนาการของบุคคลนั้น รวมท้ังแกไขเพ่ิมเติมบทกําหนดโทษ               
ใหเหมาะสมยิ่งข้ึน  
 
 



 ๒ 
 

๑.๔ พระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. ๒๕๕๑ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
                เหตุผลในการประกาศใชพระราชกําหนดฉบับนี้ คือ โดยท่ีในปจจุบันยังไมมีบทบัญญัติของกฎหมาย              
ท่ีกําหนดความผิดและมาตรการในการคุมครองผูเสียหายจากการบังคับใชแรงงานหรือบริการ ทําใหไมสามารถ
ปองกันและแกไขปญหาการบังคับใชแรงงานหรือบริการซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ
ตามความผิดฐานคามนุษยไดอยางมีประสิทธิภาพ  
                วัตถุประสงคของการแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติฯ เพ่ือกําหนดลักษณะการกระทําท่ีเปนความผิด
ฐานบังคับใชแรงงานหรือบริการและกําหนดอัตราโทษใหเหมาะสม เพ่ือเปนการปองกันและขจัดการบังคับใช
แรงงานหรือบริการ รวมท้ังกําหนดมาตรการในการชวยเหลือและคุมครองสวัสดิภาพผูเสียหายจากการ       
ถูกบังคับใชแรงงานหรือบริการ และการพิจารณาคดีใหสอดคลองกับหลักสิทธิมนุษยชนตามแนวทางเดียวกับ
ผู เสียหายจากการกระทําความผิดฐานคามนุษย ตลอดจนเพ่ือเปนการอนุวัตการใหเปนไปตามพิธีสาร         
ค.ศ. ๒๐๑๔ สวนเสริมอนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศ ฉบับท่ี ๒๙ วาดวยแรงงานบังคับ ค.ศ. ๑๙๓๐ 
และโดยท่ีการดําเนินการดังกลาวตองกระทําใหเสร็จโดยเร็วเพ่ือประโยชนในการสรางความม่ันคงทางดานแรงงาน 
สังคม และความม่ันคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ 

๒. ขอบเขตการมีผลบังคับใช (มาตรา ๓) 
 ๒.๑ ใหยกเลิกพระราชบัญญัติมาตรการในการปองกันและปราบปบรามการคาหญิงและเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๐  

๒.๒ พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. ๒๕๕๑ ใหใชบังคับเม่ือพนหนึ่งรอย
ยี่สิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี ๖ กุมภาพันธ 
๒๕๕๑ และมีผลบังคับใช เม่ือวันท่ี ๕ มิถุนายน ๒๕๕๑) 

๒.๓ พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ใหใชบังคับตั้งแต
วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ 
และมีผลบังคับใช เม่ือวันท่ี ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘) 

๒.๔ พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ ใหใชบังคับตั้งแต
วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ 
และมีผลบังคับใช เม่ือวันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๖๐) 

๒.๕ พระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. ๒๕๕๑ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๖๒ และมีผลบังคับใช เม่ือวันท่ี ๘ เมษายน 
๒๕๖๒) 

๓. นิยามศัพทสําคัญ (มาตรา ๔) 
 องคกรอาชญากรรม หมายความวา คณะบุคคลซ่ึงมีการจัดโครงสรางโดยสมคบกันตั้งแตสามคนข้ึนไป
ไมวาจะเปนการถาวรหรือชั่วระยะเวลาหนึ่ง และไมวาจะเปนโครงสรางท่ีชัดเจนมีการกําหนดบทบาทของ
สมาชิกอยางแนนอนหรือมีความตอเนื่องของสมาชิกภาพหรือไม ท้ังนี้ โดยมีวัตถุประสงคท่ีจะกระทําความผิด
ฐานใดฐานหนึ่งหรือหลายฐานท่ีมีอัตราโทษจําคุกข้ันสูงตั้งแตสี่ปข้ึนไปหรือกระทําความผิดตามท่ีกําหนดไว         
ในพระราชบัญญัตินี้ เพ่ือแสวงหาผลประโยชนทางทรัพยสินหรือผลประโยชนอ่ืนใดอันมิชอบดวยกฎหมาย            
ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม  
 เด็ก หมายความวา บุคคลผูมีอายุต่ํากวาสิบแปดป  

 
 
 



 ๓ 
 
พนักงานเจาหนาท่ี หมายความวา พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ และใหหมายความรวมถึง

ขาราชการซ่ึงดํารงตําแหนงไมต่ํากวาขาราชการพลเรือนสามัญระดับสามซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูท่ีมีคุณสมบัติ
ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงเพ่ือใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  

๔. สาระสําคัญ 
 ๔.๑ หมวด ๑ บทท่ัวไป (มาตรา ๖ – ๑๔/๑) 
               ๔.๑.๑ การกําหนดองคประกอบท่ีสําคัญของการกระทําความผิดฐานคามนุษย และการคามนุษย
ในกลุมเด็กอายุต่ํากวา ๑๘ ป โดยผูใดกระทําการอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้   
              (๑) เปนธุระจัดหา ซ้ือ ขาย จําหนาย พามาจากหรือสงไปยังท่ีใด หนวงเหนี่ยว กักขัง จัดให
อยูอาศัย หรือรับไวซ่ึงบุคคลใด โดยใชวิธีการตางๆ อยางหนึ่งอยางใดหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้ ขมขู ใชกําลังบังคับ 
ลักพาตัว ฉอฉล หลอกลวง ใชอํานาจโดยมิชอบ ใชอํานาจครอบงําบุคคลดวยเหตุท่ีอยูในภาวะออนดอยทาง
รางกาย จิตใจ การศึกษา หรือทางอ่ืนใดโดยมิชอบ ขูเข็ญวาจะใชกระบวนการทางกฎหมายโดยมิชอบ โดยใหเงิน
หรือผลประโยชนอยางอ่ืนแกผูปกครองหรือผูดูแลบุคคลนั้นเพ่ือใหผูปกครองหรือผูดูแลใหความยินยอมแก
ผูกระทําความผิดในการแสวงหาประโยชนจากบุคคลท่ีตนดูแล หรือ 
                       (๒) เปนธุระจัดหา ซ้ือ ขาย จําหนาย พามาจากหรือสงไปยังท่ีใด หนวงเหนี่ยวกักขังจัดให
อยูอาศัย หรือรับไวซ่ึงเด็ก  
                       ถาการกระทํา (๑) หรือ (๒) ไดกระทําโดยมีความมุงหมายเพ่ือเปนการแสวงหาประโยชน                 
โดยมิชอบ ผูนั้นกระทําความผิดฐานคามนุษย  
 ๔.๑.๒ การกําหนดความหมายของ “การแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ” วาหมายความรวมถึง  
 (๑) การแสวงหาประโยชนจากการคาประเวณี  
 (๒) การผลิตหรือเผยแพรวัตถุหรือสื่อลามก  
 (๓) การแสวงหาประโยชนทางเพศในรูปแบบอ่ืน 
 (๔) การเอาคนลงเปนทาสหรือใหมีฐานะคลายทาส  
 (๕) การนําคนมาขอทาน  
 (๖) การตัดอวัยวะเพ่ือการคา  
 (๗) การบังคับใชแรงงานหรือบริการตามมาตรา ๖/๑  
 (๘) การอ่ืนใดท่ีคลายคลึงกันอันเปนการขูดรีดบุคคลไมวาบุคคลนั้นจะยินยอมหรือไมก็ตาม 
 ๔.๑.๓ การกําหนดวิธีการกระทําความผิดฐานบังคับใชแรงงานหรือบริการ โดยผูใดขมขืนใจผูอ่ืน
ใหทํางานหรือใหบริการ โดยวิธีการอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้  
 (๑) ทําใหกลัววาจะเกิดอันตรายตอชีวิต รางกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง หรือทรัพยสินของบุคคล
นั้นเองหรือของผูอ่ืน  
 (๒) ขูเข็ญดวยประการใด ๆ  
 (๓) ใชกําลังประทุษราย  
 (๔) ยึดเอกสารสําคัญประจําตัวของบุคคลนั้นไว  
 (๕) นําภาระหนี้ของบุคคลนั้นหรือของผูอ่ืนมาเปนสิ่งผูกมัดโดยมิชอบ  
 (๖) ทําดวยประการอ่ืนใดอันมีลักษณะคลายคลึงกับการกระทําดังกลาวขางตน (๑) - (๕) 
 ถาการกระทําตามขอ (๑) - (๖) ไดกระทําใหผูอ่ืนนั้นอยูในภาวะท่ีไมสามารถขัดขืนได ผูนั้น
กระทําความผิดฐานบังคับใชแรงงานหรือบริการ 
 
 
 



 ๔ 
 
 ๔.๑.๔ การกําหนดใหงานหรือบริการบางประเภทไดรับการยกเวนความผิดฐานบังคับใชแรงงาน
หรือบริการ อาทิเชน งานหรือบริการซ่ึงอยูภายใตกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร หรือซ่ึงเปนการปฏิบัติ
หนาท่ีพลเมืองหรือเจาหนาท่ีของรัฐ หรืออันเปนผลมาจากคําพิพากษาของศาลหรือท่ีตองทําในระหวางการตองโทษ
ตามคําพิพากษาของศาล หรือเพ่ือประโยชนในการปองกันภัยพิบัติสาธารณะ 
 ๔.๑.๕ การกําหนดใหเพ่ือประโยชนในการปองกันและปราบปรามการคามนุษย 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 ) คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการคามนุษย  หรือ คณะกรรมการ ปคม. 
ประกอบดวย นายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรีซ่ึงเปนประธานคณะกรรมการ ปกค. เปน
รองประธานกรรมการ รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ รัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน และ
ผูทรงคุณวุฒิจํานวนสี่คน ซ่ึงนายกรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูเชี่ยวชาญและมีประสบการณโดดเดนเปนท่ีประจักษ
ดานการปองกัน การปราบปราม การบําบัดฟนฟูและการประสานงานระหวางประเทศเก่ียวกับการคามนุษย ไม
นอยกวาเจ็ดป ดานละหนึ่งคน โดยตองเปนภาคเอกชนไมนอยกวาก่ึงหนึ่ง เปนกรรมการ และมีปลัดกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย เปนเลขานุการ และใหปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษยแตงตั้งขาราชการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย จํานวนไมเกินสองคน 
เปนผูชวยเลขานุการ ท้ังนี้ กรรมการผูทรงคุณวุฒิตองเปนสตรีไมนอยกวาก่ึงหนึ่ง 
                           มีอํานาจหนาท่ีท่ีสําคัญคือ การเสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีในการกําหนดนโยบาย
เก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการคามนุษย การเสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือใหมีการปรับปรุง
กฎหมาย กฎ ระเบียบหรือโครงสรางของสวนราชการท่ีเก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการคามนุษย 
เพ่ือใหการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน การเสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือกําหนด
มาตรการปองกันและปราบปรามการคามนุษยในสถานประกอบกิจการ โรงงาน และยานพาหนะ และ
กําหนดใหสถานประกอบกิจการ โรงงานและยานพาหนะ ตองอยูภายใตบังคับของมาตรการดังกลาว รวมท้ัง
การกําหนดยุทธศาสตรและมาตรการในการปองกันและปราบปรามการคามนุษย 
                      (๒) คณะกรรมการประสานและกํากับการดําเนินงานปองกันและปราบปรามการคามนุษย 
เรียกโดยยอวา “คณะกรรมการ ปกค.” ประกอบดวย รองนายกรัฐมนตรีท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมาย         
เปนประธานกรรมการ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย เปนรองประธาน
กรรมการ ปลัดกระทรวงการตางประเทศ ปลัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข อัยการสูงสุด ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดี
กรมสอบสวนคดีพิเศษ เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน เลขาธิการคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาต ิเลขาธิการสภาความม่ันคงแหงชาติ ปลัดกรุงเทพมหานคร และผูทรงคุณวุฒิจํานวนแปดคน
ซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูเชี่ยวชาญและมีประสบการณดานการปองกัน การปราบปราม การบําบัดฟนฟูและ 
 
 
 



 ๕ 
 
การประสานงานระหวางประเทศเก่ียวกับการคามนุษยไมนอยกวาเจ็ดป ดานละสองคน โดยตองเปนภาคเอกชน  
ไมนอยกวาก่ึงหนึ่ง เปนกรรมการ และมีรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย เปน
กรรมการและเลขานุการ โดยใหคณะกรรมการ ปกค. มีอํานาจแตงตั้งผูชวยเลขานุการ โดยอาจแตงตั้งจาก
ขาราชการหรือภาคเอกชนก็ได ท้ังนี้ กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งตองเปนสตรีไมนอยกวาก่ึงหนึ่ง 
                         มีอํานาจหนาท่ีท่ีสําคัญ คือ การจัดทําและกํากับการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการและ
แผนประสานงานของหนวยงานท่ีเก่ียวของ ท้ังในระดับสวนกลาง สวนภูมิภาค สวนทองถ่ิน ชุมชน และประชาสังคม
ใหสอดคลองกับนโยบาย ยุทธศาสตร และมาตรการในการปองกันและปราบปรามการคามนุษย การจัดใหมี   
การรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร มาตรการ และการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัตินี้เสนอตอคณะกรรมการ รวมท้ังการติดตามและจัดทํารายงานเก่ียวกับการดําเนินการตาม
พันธกรณีระหวางประเทศ การใหความรวมมือและประสานงานกับตางประเทศเก่ียวกับการปองกันและ
ปราบปรามการคามนุษยเสนอตอคณะกรรมการ ปคม.  
                ๔.๒.๒ กําหนดใหนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอํานาจออกประกาศ
กําหนดมาตรการปองกันและปราบปรามการคามนุษยในสถานประกอบกิจการ โรงงาน และยานพาหนะ 
และประกาศกําหนดใหสถานประกอบกิจการ โรงงาน และยานพาหนะใด ๆ ตองอยูภายใตบังคับของมาตรการ
ดังกลาว ท้ังนี้ โดยประกาศในราชกิจจานเุบกษา 
                ๔.๒.๓ กําหนดใหกรณีท่ีพนักงานเจาหนาท่ีตรวจพบวามีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรการ
ปองกันและปราบปรามการคามนุษยหรือพบการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ในสถานประกอบกิจการ 
โรงงาน หรือยานพาหนะตามมาตรา ๑๖/๑ หากเจาของ ผูครอบครอง หรือผูดําเนินกิจการสถานประกอบ
กิจการ โรงงาน หรือยานพาหนะดังกลาวไมสามารถชี้แจงหรือพิสูจนใหคณะอนุกรรมการตามมาตรา ๒๕   
วรรคสอง เชื่อไดวาตนไดใชความระมัดระวังตามสมควรแกกรณีแลว ใหคณะอนุกรรมการตามมาตรา ๒๕ วรรคสอง 
มีอํานาจสั่งอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 
     (๑) ปดสถานประกอบกิจการหรือโรงงานชั่วคราว  
     (๒) พักใชใบอนุญาตประกอบการสําหรับการประกอบธุรกิจหรือโรงงาน  
     (๓) หามใชยานพาหนะเปนการชั่วคราว  
     (๔) ดําเนินมาตรการท่ีจําเปนเพ่ือปองกันมิใหมีการกระทําผิดเกิดข้ึนอีก  
    ท้ังนี้  การสั่ งตาม (๑) (๒) และ (๓) ตองไม เกินครั้งละสามสิบวันนับแตวันท่ี เจาของ 
ผูครอบครอง หรือผูดําเนินกิจการสถานประกอบกิจการ โรงงาน หรือยานพาหนะ ไดรับทราบคําสั่ง  
    ในกรณีมีการออกคําสั่งใด ๆ ตามขอ (๑) - (๔)  ใหคณะอนุกรรมการตามมาตรา ๒๕ วรรคสอง 
แจงใหหนวยงานซ่ึงควบคุมสถานประกอบกิจการ โรงงาน หรือยานพาหนะนั้นทราบ และใหหนวยงานดังกลาว
ถือปฏิบัติตามนั้น  
 ๔.๓ หมวด ๓ อํานาจหนาท่ีของพนักงานเจาหนาท่ี (มาตรา ๒๗ – ๓๒) 
 ๔.๓.๑ กําหนดอํานาจหนาท่ีของพนักงานเจาหนาท่ี ดังนี้ 
 (๑) มีหนังสือเรียกใหบุคคลใดมาใหถอยคําหรือสงเอกสารหรือพยานหลักฐาน  
 (๒) ตรวจตัวบุคคลท่ีมีเหตุ อันควรเชื่อไดวาเปนผู เสียหายจากการกระทําความผิดฐาน                 
คามนุษยเม่ือผูนั้นยินยอม แตถาผูนั้นเปนหญิงจะตองใหหญิงอ่ืนเปนผูตรวจ หรืออาจสั่งใหผูใตบังคับบัญชาทําแทนได 
 (๓) ตรวจคนยานพาหนะใด ๆ ท่ีมีเหตุอันควรสงสัยตามสมควรวามีพยานหลักฐานหรือ
บุคคลท่ีตกเปนผูเสียหายจากการกระทําความผิดฐานคามนุษยอยูในยานพาหนะนั้น หรืออาจสั่งใหผูใตบังคับบัญชา
ทําแทนได 
 
 



 ๖ 
 
 (๔) เขาไปในเคหสถานหรือสถานท่ีใด ๆ เพ่ือตรวจคน ยึด หรืออายัด เม่ือมีเหตุอันควรเชื่อ
ไดวามีพยานหลักฐานในการคามนุษย หรือเพ่ือพบและชวยบุคคลท่ีตกเปนผูเสียหายจากการกระทําความผิด
ฐานคํ้ามนุษย และหากเนิ่นชากวาจะเอาหมายคนมาได พยานหลักฐานนั้นอาจถูกโยกยาย ซอนเรน หรือทําลาย
ไปเสียกอน หรือบุคคลนั้นอาจถูกประทุษราย โยกยาย หรือซอนเรน ท้ังนี้ พนักงานเจาหนาท่ีตองแสดงความบริสุทธิ์
กอนการเขาคนและรายงานเหตุผลท่ีทําใหสามารถเขาคนได รวมท้ังผลการตรวจคนเปนหนังสือตอผูบังคับบัญชา
เหนือข้ึนไป ตลอดจนจัดทําสําเนารายงานดังกลาวใหไวแกผูครอบครองเคหสถานหรือสถานท่ีคน ถาไมมี                    
ผูครอบครองอยู ณ ท่ีนั้น ใหพนักงานเจาหนาท่ีสงมอบสําเนารายงานนั้นใหแกผูครอบครองดังกลาวในทันทีท่ีกระทําได  
และหากเปนการเขาคนในเวลาระหวางพระอาทิตยตกและข้ึน พนักงานเจาหนาท่ีผูเปนหัวหนาในการเขาคนตอง
ดํารงตําแหนงนายอําเภอหรือรองผูกํากับการตํารวจข้ึนไป หรือเปนขาราชการพลเรือนตั้งแตระดับเจ็ดข้ึนไป 
ท้ังนี้  ใหพนักงานเจาหนาท่ีผู เปนหัวหนาในการเขาคนสงสําเนารายงานเหตุผลและผลการตรวจคนบัญชี
พยานหลักฐานหรือบุคคลท่ีตกเปนผูเสียหายจากการกระทําความผิดฐานคามนุษยและบัญชีทรัพยท่ีไดยึดหรือ
อายัดไวตอศาลจังหวัดท่ีมีเขตอํานาจเหนือทองท่ีท่ีทําการคนหรือศาลอาญา ภายในสี่สิบแปดชั่วโมงหลังจาก
สิ้นสุดการตรวจคนเพ่ือเปนหลักฐาน  
 ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจาหนาท่ีจะขอความชวยเหลือจาก
บุคคลใกลเคียงเพ่ือดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ก็ได แตจะบังคับใหผูใดชวยโดยอาจเกิดอันตรายแกผูนั้นไมได 
ท้ังนี้ ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจาหนาท่ีตองแสดงบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาท่ี
ตอบุคคลท่ีเก่ียวของ  
 ๔.๓.๒ การกําหนดใหมีการคุมครองชั่วคราว  
 (๑) ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนเพ่ือประโยชนในการแสวงหาขอเท็จจริงเก่ียวกับการคามนุษย
และเพ่ือคุมครองปองกันภัยแกบุคคลท่ีมีเหตุอันควรเชื่อไดวาเปนผูเสียหายจากการกระทําความผิดฐาน        
คามนุษย พนักงานเจาหนาท่ีอาจจัดใหบุคคลดังกลาวอยูในความคุมครองเปนการชั่วคราวไดแตตองไมเกิน  
ยี่สิบสี่ชั่วโมง ท้ังนี้ ใหรายงานใหผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ปลัดกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย หรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี ทราบโดยไมชักชา  
 (๒) ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองใหการคุมครองบุคคลซ่ึงอาจจะเปนผูเสียหายเกินกวา
กําหนดเวลาในวรรคหนึ่ง ใหพนักงานเจาหนาท่ียื่นคํารองตอศาลเพ่ือมีคําสั่งอนุญาต ท้ังนี้ ศาลจะอนุญาตไดไมเกิน
เจ็ดวัน โดยจะกําหนดเง่ือนไขใด ๆ ไวดวยก็ได  
 (๓) การจัดใหบุคคลซ่ึงอาจจะเปนผูเสียหายอยูในความคุมครองเปนการชั่วคราวตาม 
มาตรานี้ตองจัดใหบุคคลดังกลาวอยูในสถานท่ีอันสมควรซ่ึงมิใชหองขังหรือสถานคุมขัง ท้ังนี้ ตามระเบียบท่ี
รัฐมนตรีกําหนด  

 ๔.๔ หมวด ๔ การชวยเหลือและคุมครองสวัสดิภาพผูเสียหายจากการคามนุษย (มาตรา ๓๓ - ๔๑) 
 ๔.๔.๑ กําหนดใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยพิจารณาใหความ
ชวยเหลือแกบุคคลซ่ึงเปนผูเสียหายจากการกระทําความผิดฐานคามนุษยอยางเหมาะสมในเรื่องอาหาร ท่ีพัก                              
การรักษาพยาบาล การบําบัดฟนฟูทางรางกายและจิตใจ การใหการศึกษา การฝกอบรม การใหความชวยเหลือ
ทางกฎหมาย การสงกลับไปยังประเทศเดิมหรือภูมิลําเนาของผูนั้น การดําเนินคดีเพ่ือเรียกรองคาสินไหม
ทดแทนใหผูเสียหายตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีกําหนด โดยใหคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและความแตกตางทาง
เพศ อายุ สัญชาติ เชื้อชาติ ประเพณีวัฒนธรรมของผูเสียหาย การแจงสิทธิของผูเสียหายท่ีพึงไดรับการคุมครอง               
ในแตละข้ันตอนท้ังกอน ระหวาง และหลังการชวยเหลือ ตลอดจนขอบเขตระยะเวลาในการดําเนินการ
ชวยเหลือในแตละข้ันตอน และตองรับฟงความคิดเห็นของผูเสียหายกอนดวย  
 
 



 ๗ 
 
 ๔.๔.๒ การใหความชวยเหลือตามขอ ๔.๔.๑ อาจจัดใหบุคคลซ่ึงเปนผูเสียหายไดรับการดูแลใน
สถานแรกรับตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการคาประเวณี สถานแรกรับตามกฎหมายวาดวย
การคุมครองเด็ก หรือสถานสงเคราะหอ่ืนของรัฐหรือเอกชนก็ได  
 ๔.๔.๓ กําหนดใหพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการแจงใหผูเสียหายทราบในโอกาสแรก                  
ถึงสิทธิท่ีจะเรียกคาสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจากการกระทําความผิดฐานคามนุษย และสิทธิท่ีจะไดรับความ
ชวยเหลือทางกฎหมาย และในกรณีท่ีผูเสียหายมีสิทธิและประสงคท่ีจะเรียกคาสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจาก
การกระทําความผิดฐานคามนุษย ใหพนักงานอัยการเรียกคาสินไหมทดแทนแทนผูเสียหายตามท่ีไดรับแจงจาก
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย  
 ๔.๔.๔ กําหนดใหเพ่ือประโยชนในการดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้               
การรักษาพยาบาล การบําบัดฟนฟู การเรียกรองของผูเสียหาย พนักงานเจาหนาท่ีอาจดําเนินการใหมีการ  
ผอนผันใหผูเสียหายนั้นอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว และไดรับอนุญาตใหทํางานเปนการชั่วคราวตาม
กฎหมายได ท้ังนี้ โดยใหคํานึงถึงเหตุผลทางดานมนุษยธรรมเปนหลัก  
 ๔.๔.๕ กําหนดใหการดําเนินการตามขอ ๔.๔.๔ ใหพนักงานเจาหนาท่ีสงตัวผูเสียหายซ่ึงเปน    
คนตางดาวกลับประเทศท่ีเปนถ่ินท่ีอยูหรือภูมิลําเนาโดยไมชักชา เวนแตบุคคลนั้นเปนผูไดรับอนุญาตใหมีถ่ินท่ี
อยูในราชอาณาจักรตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง หรือเปนผูไดรับการผอนผันใหอยูในราชอาณาจักรเปน
กรณีพิเศษจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย โดยมีหลักฐานเอกสารตามกฎหมายวาดวยการทะเบียน
ราษฎรหรือกฎหมายวาดวยการทะเบียนคนตางดาว ในการดําเนินการดังกลาว ใหคํานึงถึงความปลอดภัยและ
สวัสดิภาพของบุคคลนั้น  

 ๔.๕ หมวด ๕ กองทุนเพ่ือการปองกันและปราบปรามการคามนุษย (มาตรา ๔๒ – ๕๑) 
                ๔.๕.๑ กําหนดใหมีการจัดต้ังกองทุนในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 
เรียกวา “กองทุนเพ่ือการปองกันและปราบปรามการคามนุษย” เพ่ือเปนทุนใชจายสําหรับการปองกันและ
ปราบปรามการคามนุษย และคาใชจายในการบริหารกองทุน ดังนี้ 

 (๑) เงินทุนประเดิมท่ีรัฐบาลจัดสรรให  
 (๒) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลจดัสรรใหจากงบประมาณรายจายประจําป  
 (๓) เงินหรือทรัพยสินท่ีมีผูบริจาคหรืออุทิศให  
 (๔) เงินท่ีไดรับจากตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ  
 (๕) ดอกผลและผลประโยชนท่ีเกิดจากกองทุน  
 (๖) เงินท่ีไดจากการขายทรัพยสินของกองทุนหรือท่ีไดจากการจัดหารายได  
 (๖/๑) คาปรับตามท่ีกระทรวงการคลังอนุญาตใหนําไปใชไดโดยไมตองนําสงคลังเปนรายได 
  ของแผนดิน  
 (๗) เงินหรือทรัพยสินท่ีตกเปนของกองทุนหรือท่ีกองทุนไดรับตามกฎหมายอ่ืน 
 ๔.๕.๒ กําหนดใหเงินและทรัพยสินของกองทุนใชจายเพ่ือกิจการ ดังตอไปนี้  
 (๑) การชวยเหลือผูเสียหายตามมาตรา ๓๓  
 (๒) การคุมครองความปลอดภัยใหแกผูเสียหายตามมาตรา ๓๖  
 (๓) การชวยเหลือผูเสียหายในตางประเทศใหเดินทางกลับเขามาในราชอาณาจักรหรือ
ถ่ินท่ีอยูตามมาตรา ๓๙ 
 (๔) การปองกันและปราบปรามการคามนุษย ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการ ปกค. กําหนด  
 (๕) การบริหารกองทุน              
 
 



 ๘ 
 
                ๔.๕.๓ กําหนดใหมีคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะหนึ่ง ประกอบดวย ปลัดกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย เปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการตางประเทศ ปลัดกระทรวง
ยุติธรรม ผูแทนสํานักงบประมาณ ผูแทนกรมบัญชีกลาง และผูทรงคุณวุฒิซ่ึงคณะกรรมการแตงตั้งจํานวนสามคน 
ในจํานวนนี้ตองเปนผูแทนจากภาคเอกชนจํานวนสองคน ซ่ึงเก่ียวของกับงานดานพัฒนาสังคม ดานสังคมสงเคราะห 
ดานปองกันและปราบปรามการคามนุษย หรือดานการเงิน เปนกรรมการ และใหรองปลัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษยซ่ึงปลัดกระทรวงมอบหมาย เปนกรรมการและเลขานุการ  
                       โดยคณะกรรมการฯ มีอํานาจหนาท่ี (๑) พิจารณาอนุมัติการจายเงินตามท่ีกําหนดไวใน
มาตรา ๔๔ (๒) บริหารกองทุนใหเปนไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด และ (๓) รายงานสถานะการเงิน
และการจัดการกองทุนตอคณะกรรมการตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 
                ๔.๕.๔ กําหนดใหมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนจํานวนหาคน
ประกอบดวย ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงคณะกรรมการแตงตั้งจากผูท่ีมีความรูความสามารถ
และประสบการณดานการเงิน การสังคมสงเคราะห และการประเมินผลดานละหนึ่งคนและใหรองปลัดกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยซ่ึงปลัดกระทรวงมอบหมาย เปนกรรมการและเลขานุการ 
                        โดยคณะกรรมการฯ มีอํานาจหนาท่ี (๑) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงาน       
ของกองทุน (๒) รายงานผลการปฏิบัติพรอมท้ังขอเสนอแนะตอคณะกรรมการ  และ (๓) เรียกเอกสารหรือหลักฐาน
ท่ีเก่ียวของกับกองทุนจากบุคคลใดหรือเรียกบุคคลใดมาชี้แจงขอเท็จจริงเพ่ือประกอบการพิจารณาประเมินผล  

 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 หรือปรับตั้งแตหาหม่ืนบาทถึงสี่แสนบาทตอผูเสียหายหนึ่งคน หรือท้ังจําท้ังปรับ  
 (๒) กระทําความผิดฐานบังคับใชแรงงานหรือบริการตามมาตรา ๖/๑ เปนเหตุใหผูถูกกระทํา
ไดรับอันตรายสาหัสหรือเปนโรครายแรงซ่ึงอาจเปนอันตรายตอชีวิต ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตแปดปถึงยี่สิบป 
และปรับตั้งแตแปดแสนบาทถึงสองลานบาท หรือจําคุกตลอดชีวิต  
 (๓) กระทําความผิดฐานบังคับใชแรงงานหรือบริการตามมาตรา ๖/๑ เปนเหตุใหผูถูกกระทํา
ถึงแกความตาย ตองระวางโทษจําคุกตลอดชีวิต หรือประหารชีวิต 
 (๔) กรณีการกระทําความผิดตามขอ (๑) (๒) และ (๓) เปนกรณีท่ีผูบุพการีใหผูสืบสันดาน
ทํางานหรือใหบริการเพราะเหตุความยากจนเหลือทนทาน หรือเม่ือพิจารณาถึงสภาพความผิดหรือเหตุอันควร
ปรานีอ่ืนแลว ศาลจะลงโทษนอยกวาท่ีกฎหมายกําหนดหรือไมลงโทษผูกระทําความผิดเลยก็ได  
 
 
 
 



 ๙ 
 
 ๔.๖.๓ กําหนดความรับผิดฐานคามนุษยและความผิดฐานบังคับใชแรงงานหรือบริการตามมาตรา               
๖/๑ ของนิติบุคคล ดังนี้  
 (๑) กระทําความผิดฐานคามนุษยตองระวางโทษปรับตั้งแตหนึ่งลานบาทถึงหาลานบาท  
 (๒) ในกรณีท่ีผูกระทําความผิดฐานคามนุษยหรือความผิดฐานบังคับใชแรงงานหรือบริการ
ตามมาตรา ๖/๑ เปนนิติบุคคล ถาการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของ
กรรมการ หรือผูจัดการ หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีท่ีบุคคล
ดังกลาวมีหนาท่ีตองสั่งการหรือกระทําการ และละเวนไมสั่งการหรือไมกระทําการจนเปนเหตุใหนิติบุคคลนั้น
กระทําความผิด ผูนั้นตองรับโทษตามท่ีบัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย 
 ๔.๖.๔ กําหนดโทษของการกระทําผิดของบุคคล ตามมาตรา ๕๒ (ความผิดฐานคามนุษย) หรือ
ความผิดของนิติบุคคล ตามมาตรา ๕๓ วรรคสอง (นิติบุคคลกระทําความผิดฐานคามนุษยหรือบังคับใชแรงงาน
หรือบริการ) เปนเหตุใหผูถูกกระทํา  
 (๑) รับอันตรายสาหัส หรือเปนโรครายแรงซ่ึงอาจเปนอันตรายตอชีวิตตองระวางโทษ
จําคุกตั้งแตแปดปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตแปดแสนบาทถึงสองลานบาท หรือจําคุกตลอดชีวิต  
 (๒) ถึงแกความตาย ตองระวางโทษจําคุกตลอดชีวิต หรือประหารชีวิต  
 ๔.๖.๕ กําหนดใหเจาของ ผูครอบครอง หรือผูดําเนินกิจการสถานประกอบกิจการ โรงงานหรือ
ยานพาหนะ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งตามมาตรา ๑๖/๒ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือนหรือ
ปรับตั้งแตหนึ่งหม่ืนบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 ๔.๖.๖ กําหนดโทษแกผู ใดท่ีเปนธุระจัดหา ซ้ือ ขาย จําหนาย พามาจากหรือสงไปยังท่ีใด               
หนวงเหนี่ยวกักขัง จัดใหอยูอาศัย หรือรับไว ซ่ึงบุคคลอายุไมเกินสิบหาป ใหทํางาน หรือใหบริการท่ีเปนอันตราย
อยางรายแรงและมีผลกระทบตอรางกายหรือจิตใจ การเจริญเติบโต หรือพัฒนาการ หรือในลักษณะหรือใน
สภาพแวดลอมท่ีเปนอันตรายตอความปลอดภัยของบุคคลนั้น หรือขัดตอศีลธรรมอันดี ตองระวางโทษจําคุก              
ไมเกินสี่ปและปรับไมเกินสี่แสนบาท ท้ังนี้ ถาการกระทําความผิดดังกลาว เปนกรณีท่ีผูบุพการีใหผูสืบสันดาน
ทํางานหรือใหบริการเพราะเหตุความยากจนเหลือทนทาน หรือเม่ือพิจารณาถึงสภาพความผิด หรือเหตุอันควร
ปรานีอ่ืนแลว ศาลจะไมลงโทษผูกระทําความผิดเลยก็ได  

          ๔.๗ บทเฉพาะกาล (มาตรา ๕๗) 
                กําหนดใหโอนเงินทุนสงเคราะหเก่ียวกับการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยตามระเบียบ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการคามนุษยวาดวยการดําเนินงานและการใชจายเงินสําหรับการปองกัน
และแกไขปญหาการคามนุษย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาเปนทุนประเดิมแกกองทุนตามพระราชบัญญัตินี้ 

๕. ผูรักษาการตามกฎหมาย (มาตรา ๕) 
         กําหนดใหประธานศาลฎีกา รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย         
และรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน รักษาการตามพระราชบญัญัตินี้ ท้ังนี้ ในสวนท่ีเก่ียวของกับอํานาจหนาท่ี
ของตน และใหรัฐมนตรีแตละกระทรวงมีอํานาจแตงต้ังพนักงานเจาหนาท่ีกับออกกฎกระทรวงและระเบียบ    
เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  

หมายเหตุ 
 การจัดทําคําอธิบายสรุปสาระสําคัญของพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. ๒๕๕๑ 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม เพ่ือประโยชนสําหรับประชาชนในการเขาใจสาระสําคัญของกฎหมายดังกลาว ท้ังนี้            
ในการปฏิบัติตามกฎหมายใหเปนไปอยางถูกตองนั้น ประชาชนจะตองศึกษา ทําความเขาใจ ตรวจสอบ และ
ยึดถือตัวบทกฎหมายเปนสําคัญ 

----------------------------- 


