
 
 
 
 
 
 

พระราชกําหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ. ๒๕๖๒๑ เสนอโดย คณะรัฐมนตรี ชุดท่ีมี พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา 
เป็นนายกรัฐมนตรีต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เม่ือวันท่ี ๙ เมษายน ๒๕๖๒ เพ่ือให้ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

๑.๑ หลักการ 
แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑  

ดังต่อไปนี้ 
  (๑) แก้ไขเพิ่มเติมให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานร่วมรักษาการตามกฎหมาย  
(แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๕) 
  (๒) กําหนดลักษณะการกระทําท่ีเป็นความผิดและข้อยกเว้นฐานบังคับใช้แรงงาน 
หรือบริการ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๖ และเพิ่มมาตรา ๖/๑ และมาตรา ๖/๒) 
  (๓) กําหนดลักษณะความผิดเกี่ยวกับการบังคับใช้แรงงานหรือบริการอันเป็นความผิด 
มูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๔) 
  (๔) กําหนดให้นํามาตรการในการคุ้มครองและเยียวยาผู้เสียหายในความผิด 
ฐานค้ามนุษย์และวิธิพิจารณาคดีค้ามนุษย์มาใช้บังคับกับความผิดฐานบังคับใช้แรงงานหรือบริการ 
(เพ่ิมมาตรา ๑๔/๑) 
  (๕) กําหนดโทษสําหรับการกระทําความผิดฐานบังคับใช้แรงงานหรือบริการ  
(เพ่ิมมาตรา ๕๒/๑ และแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๕๓ วรรคสอง) 
 
 
 
 

                                         
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนท่ี ๔๕ ก วันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๖๒ หน้า ๑ – ๕ 

พระราชกําหนด 
แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)



๒ 

  ๑.๒ เหตุผล 
โดยท่ีในปัจจุบันยังไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายท่ีกําหนดความผิดและมาตรการ 

ในการคุ้มครองผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ ทําให้ไม่สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหา 
การบังคับใช้แรงงานหรือบริการซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบตามความผิด 
ฐานค้ามนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สมควรกําหนดลักษณะการกระทําท่ีเปน็ความผิดฐานบังคับใช้ 
แรงงานหรือบริการและกําหนดอัตราโทษให้เหมาะสม เพื่อเป็นการป้องกันและขจัดการบังคับใช้
แรงงานหรือบริการ รวมท้ังกําหนดมาตรการในการช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหาย 
จากการถูกบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการพิจารณาคดีให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน 
ตามแนวทางเดียวกับผู้เสียหายจากการกระทําความผิดฐานค้ามนุษย์ ตลอดจนเพื่อเป็นการ 
อนุวัตการให้เป็นไปตามพิธีสาร ค.ศ. ๒๐๑๔ ส่วนเสริมอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ 
ฉบับท่ี ๒๙ ว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ. ๑๙๓๐ และโดยท่ีการดําเนินการดังกล่าวต้องกระทํา 
ให้เสร็จโดยเร็วเพ่ือประโยชน์ในการสร้างความม่ันคงทางด้านแรงงาน สังคม และความม่ันคง 
ในทางเศรษฐกิจของประเทศ  จึงจําเป็นต้องตราพระราชกําหนดนี้ 

๑.๓ พระราชกําหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีเน้ือหารวมจํานวน ๙ มาตรา ซึ่งมีสาระสําคัญ ดังน้ี 

      ๑.๓.๑ แก้ไขเพิ่มเติมให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นผู้รักษาการ 
ตามกฎหมายร่วมกับประธานศาลฎีกา และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ 
ความม่ันคงของมนุษย์ (มาตรา ๓ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๕)       

     ๑ .๓ .๒ กําหนดให้การกระทําอย่างหนึ่ งอย่างใด  โดยมีความมุ่งหมาย 
เพ่ือเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบดังต่อไปนี้ เป็นความผิดฐานค้ามนุษย์  

     (๑) เป็นธุระจัดหา ซ้ือ ขาย จําหน่าย พามาจากหรือส่งไปยังท่ีใด หน่วงเหนี่ยว
กักขัง จัดให้อยู่อาศัย หรือรับไว้ซ่ึงบุคคลใด โดยข่มขู่ ใช้กําลังบังคับ ลักพาตัว ฉ้อฉล หลอกลวง 
ใช้อํานาจโดยมิชอบ ใช้อํานาจครอบงําบุคคลด้วยเหตุท่ีอยู่ในภาวะอ่อนด้อยทางร่างกาย จิตใจ 
การศึกษา หรือทางอ่ืนใดโดยมิชอบ ขู่เข็ญว่าจะใช้กระบวนการทางกฎหมายโดยมิชอบ หรือโดย 
ให้เงินหรือผลประโยชน์อย่างอ่ืนแก่ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลบุคคลนั้นเพ่ือให้ผู้ปกครองหรือผู้ดูแล 
ให้ความยินยอมแก่ผู้กระทําความผิดในการแสวงหาประโยชน์จากบุคคลท่ีตนดูแล หรือ 

     (๒) เป็นธุระจัดหา ซ้ือ ขาย จําหน่าย พามาจากหรือส่งไปยังท่ีใด หน่วงเหนี่ยว
กักขัง จัดให้อยู่อาศัย หรือรับไว้ซ่ึงเด็ก  

 



๓ 

     ท้ังนี้ การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ หมายความว่า  การแสวงหาประโยชน์ 
จากการค้าประเวณี การผลิตหรือเผยแพร่วัตถุหรือส่ือลามก การแสวงหาประโยชน์ทางเพศ 
ในรูปแบบอ่ืน การเอาคนลงเป็นทาสหรือให้มีฐานะคล้ายทาส การนําคนมาขอทาน การตัดอวัยวะ 
เพื่อการค้า การบังคับใช้แรงงานหรือบริการตามมาตรา ๖/๑ หรือการอ่ืนใดที่คล้ายคลึงกันอันเป็น 
การขูดรีดบุคคลไม่ว่าบุคคลนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม (มาตรา ๔ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๖)  

      ๑.๓.๓ กําหนดให้ ผู้ใดข่มขืนใจผู้อ่ืนให้ทํางานหรือให้บริการโดยวิธีการ 
อย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปน้ี เป็นความผิดฐานบังคับใช้แรงงานหรือบริการ  

      (๑) ทําให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ช่ือเสียง หรือ
ทรัพย์สินของบุคคลนั้นเองหรือของผู้อ่ืน 

      (๒) ขู่เข็ญด้วยประการใด ๆ 
      (๓) ใช้กําลังประทุษร้าย 
      (๔) ยึดเอกสารสําคัญประจําตัวของบุคคลนั้นไว้ 
      (๕) นําภาระหนี้ของบุคคลนั้นหรือของผู้อ่ืนมาเป็นส่ิงผูกมัดโดยมิชอบ 
      (๖) ทําด้วยประการอ่ืนใดอันมีลักษณะคล้ายคลึงกับการกระทําดังกล่าวข้างต้น 

ถ้าได้กระทําให้ผู้อ่ืนนั้นอยู่ในภาวะท่ีไม่สามารถขัดขืนได้  
      ท้ังนี้ ความผิดฐานบังคับใช้แรงงานหรือบริการ ไม่ใช้บังคับกับ 

                         (๑) งานหรือบริการซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารสําหรับ 
งานในหน้าท่ีราชการโดยเฉพาะ 
                         (๒) งานหรือบริการซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติหน้าท่ีพลเมืองหรือเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐตามรัฐธรรมนูญหรือตามกฎหมาย  
                         (๓) งานหรือบริการอันเป็นผลมาจากคําพิพากษาของศาลหรือท่ีต้องทํา 
ในระหว่างการต้องโทษตามคําพิพากษาของศาล 

     (๔) งานหรือบริการเพ่ือประโยชน์ในการป้องกันภัยพิบัติสาธารณะ หรือในกรณี 
ท่ีมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือในขณะท่ีประเทศอยู่ในภาวะสงครามหรือการรบ 
(มาตรา ๕ เพ่ิมมาตรา ๖/๑ และมาตรา ๖/๒) 



๔ 

      ๑.๓.๔ กําหนดให้ความผิดตามมาตรา ๖/๑ ท่ีเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทําได้รับ
อันตรายสาหัสหรือถึงแก่ความตาย เป็นความผิดมูลฐาน๒ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน 
และปราบปรามการฟอกเงิน (มาตรา ๖ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๔)  

      ๑.๓.๕ กําหนดให้เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหาย ให้คําว่า “ค้ามนุษย์” 
ในหมวด ๓ และหมวด ๔ หมายความรวมถึง “บังคับใช้แรงงานหรือบริการ” ด้วย และให้นํา
กฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์มาใช้บังคับกับการพิจารณาคดีบังคับใช้แรงงานหรือบริการ
ด้วยโดยอนุโลม (มาตรา ๗ เพ่ิมมาตรา ๑๔/๑)  

      ๑.๓.๖ กําหนดโทษความผิดฐานบังคับใช้แรงงานหรือบริการ ตามมาตรา ๖/๑ 
โดยกําหนดให้ระวางโทษจําคุกต้ังแต่ ๖  เ ดือน ถึง ๔ ปี หรือปรับต้ังแต่ ๕๐ ,๐๐๐ บาท 
ถึง ๔๐๐,๐๐๐ บาทต่อผู้เสียหายหน่ึงคน หรือท้ังจําท้ังปรับ  

      ถ้าการกระทําความผิดนั้นเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทําได้รับอันตรายสาหัสหรือ 
เป็นโรคร้ายแรงซ่ึงอาจเป็นอันตรายต่อชีวิต ต้องระวางโทษจําคุกต้ังแต่ ๘ ปี ถึง ๒๐ ปี และปรับ 
ต้ังแต่ ๘๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท หรือจําคุกตลอดชีวิต 

      ถ้าการกระทําความผิดน้ันเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทําถึงแก่ความตาย ต้องระวาง
โทษจําคุกตลอดชีวิต หรือประหารชีวิต 

      ถ้าการกระทําความผิดดังกล่าวมาแล้วนั้น เป็นกรณีท่ีผู้บุพการีให้ผู้สืบสันดาน 
ทํางานหรือให้บริการเพราะความยากจนเหลือทนทาน หรือเม่ือพิจารณาถึงสภาพความผิดหรือ 
เหตุอันควรปรานีอ่ืนแล้ว ศาลจะลงโทษน้อยกว่าท่ีกฎหมายกําหนดหรือไม่ลงโทษผู้กระทําความผิด 
เลยก็ได้ (มาตรา ๘ เพ่ิมมาตรา ๕๒/๑) 

      ๑.๓.๗ กําหนดโทษในกรณีนิติบุคคลใดกระทําความผิดฐานค้ามนุษย์ หรือ
กระทําความผิดฐานบังคับใช้แรงงานหรือบริการ ตามมาตรา ๖/๑ ถ้าการกระทําความผิด 
ของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใด 
ซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีท่ีบุคคลดังกล่าวมีหน้าท่ีต้องส่ังการ 
 

                                         
๒ ความผิดมูลฐาน คือ ความผิดอาญาท่ีเป็นมูลเหตุ เป็นท่ีมา หรือเป็นฐานก่อให้เกิด หรือให้ได้มาซ่ึงเงิน 

หรือทรัพย์สินจากการกระทําความผิด หลังจากน้ันก็มีการนําเงินหรือทรัพย์สินท่ีได้มาจากการกระทําความผิดอาญา 
ดังกล่าวไปโอน เปล่ียนสภาพ หรือกระทําด้วยประการใด ๆ เพื่อปกปิด อําพรางท่ีมาของเงิน หรือทรัพย์สินน้ัน ๆ 
ซ่ึงกระบวนการดังกล่าวน้ีเรียกว่าการฟอกเงิน (สีหนาท ประยูรรัตน์, คําอธิบายพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒. กรุงเทพฯ : บริษัท วินเนอร์ เอเชีย เทรด จํากัด, ๒๕๔๔, น. ๗๑)  



๕ 

หรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทําความผิด 
ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย (มาตรา ๙ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๕๓ 
วรรคสอง)   

  ๑.๔ ข้อดีและข้อสังเกตของพระราชกําหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติป้องกัน 
และปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ. ๒๕๖๒  
          ๑.๔.๑ ประเทศไทยสามารถอนุวัติการให้เป็นไปตามพิธีสาร ค.ศ. ๒๐๑๔ 
ส่วนเสริมอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับท่ี ๒๙ ว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ. ๑๙๓๐ 
                ๑.๔.๒ กฎหมายฉบับนี้จะช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ และเศรษฐกิจ การค้า 
และการลงทุน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการต่าง ๆ ซ่ึงจะนําไปสู่การดํารงชีวิตท่ีดีขึ้น 
               ๑.๔.๓ การป้องกันและขจัดการใช้แรงงานบังคับเป็นไปตามยุทธศาสตร์ 
การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน อันจะเป็นการสร้างความม่ันคง 
ทางด้านแรงงาน เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ  
 
 
 


