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พระราชกาหนด
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑
พ.ศ. ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๗๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกาหนดขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกาหนดนี้เรียกว่า “พระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชกาหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ ย กเลิ ก ความในมาตรา ๕ แห่ ง พระราชบัญญัติป้ องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๕ ให้ประธานศาลฎีกา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับอานาจหน้าที่ของตน
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ให้ ประธานศาลฎีกามีอานาจออกข้อบังคับ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์และรัฐมนตรีว่า การกระทรวงแรงงานมีอานาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่กับ
ออกกฎกระทรวงและระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
ข้อบังคับประธานศาลฎีกา กฎกระทรวง และระเบียบนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
ให้ใช้บังคับได้”
มาตรา ๔ ให้ ย กเลิ ก ความในมาตรา ๖ แห่ ง พระราชบัญญัติป้ องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๖ ผู้ใดกระทาการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) เป็น ธุระจัดหา ซื้อ ขาย จาหน่าย พามาจากหรือส่งไปยังที่ ใด หน่วงเหนี่ยวกักขัง
จัดให้อยู่อาศัย หรือรับไว้ซึ่งบุคคลใด โดยข่มขู่ ใช้กาลังบังคับ ลักพาตัว ฉ้อฉล หลอกลวง ใช้อานาจ
โดยมิชอบ ใช้อานาจครอบงาบุคคลด้ว ยเหตุที่อยู่ในภาวะอ่อนด้อยทางร่างกาย จิต ใจ การศึกษา
หรื อ ทางอื่น ใดโดยมิช อบ ขู่ เ ข็ ญว่า จะใช้ กระบวนการทางกฎหมายโดยมิช อบ หรื อ โดยให้เงินหรือ
ผลประโยชน์อย่างอื่นแก่ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลบุคคลนั้นเพื่อให้ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลให้ความยินยอมแก่
ผู้กระทาความผิดในการแสวงหาประโยชน์จากบุคคลที่ตนดูแล หรือ
(๒) เป็น ธุระจัดหา ซื้อ ขาย จาหน่าย พามาจากหรือส่งไปยังที่ ใด หน่วงเหนี่ยวกักขัง
จัดให้อยู่อาศัย หรือรับไว้ซึ่งเด็ก
ถ้าการกระทานั้นได้กระทาโดยมีความมุ่งหมายเพื่อเป็นการแสวงหาประโยชน์ โดยมิชอบ ผู้นั้นกระทา
ความผิดฐานค้ามนุษย์
การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า การแสวงหาประโยชน์จาก
การค้าประเวณี การผลิตหรือเผยแพร่วัตถุหรือสื่อลามก การแสวงหาประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอื่น
การเอาคนลงเป็ น ทาสหรื อ ให้ มี ฐ านะคล้ า ยทาส การน าคนมาขอทาน การตั ด อวั ย วะเพื่ อ การค้ า
การบังคับใช้แรงงานหรือบริการตามมาตรา ๖/๑ หรือการอื่นใดที่คล้ายคลึงกันอันเป็นการขูดรีดบุคคล
ไม่ว่าบุคคลนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม”
มาตรา ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๖/๑ และมาตรา ๖/๒ แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑
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“มาตรา ๖/๑ ผู้ใดข่มขืนใจผู้อื่นให้ทางานหรือให้บริการโดยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) ทาให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง หรือทรัพย์สินของบุคคล
นั้นเองหรือของผู้อื่น
(๒) ขู่เข็ญด้วยประการใด ๆ
(๓) ใช้กาลังประทุษร้าย
(๔) ยึดเอกสารสาคัญประจาตัวของบุคคลนั้นไว้
(๕) นาภาระหนี้ของบุคคลนั้นหรือของผู้อื่นมาเป็นสิ่งผูกมัดโดยมิชอบ
(๖) ทาด้วยประการอื่นใดอันมีลักษณะคล้ายคลึงกับการกระทาดังกล่าวข้างต้น
ถ้าได้กระทาให้ ผู้อื่นนั้ นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ ผู้นั้นกระทาความผิดฐานบังคับใช้แรงงาน
หรือบริการ
มาตรา ๖/๒ บทบัญญัติในมาตรา ๖/๑ ไม่ใช้บังคับกับ
(๑) งานหรือบริการซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารสาหรับงานในหน้าที่ราชการ
โดยเฉพาะ
(๒) งานหรื อ บริ ก ารซึ่ ง เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ พ ลเมื อ งหรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ
ตามรัฐธรรมนูญหรือตามกฎหมาย
(๓) งานหรือบริการอันเป็นผลมาจากคาพิพากษาของศาลหรือที่ตอ้ งทาในระหว่างการต้องโทษ
ตามคาพิพากษาของศาล
(๔) งานหรือบริการเพื่อประโยชน์ในการป้องกันภัยพิบัติสาธารณะ หรือในกรณีที่มีการประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉิน หรือในขณะที่ประเทศอยู่ในภาวะสงครามหรือการรบ”
มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๔ ให้ ความผิดตามมาตรา ๖/๑ ที่เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทาได้รับอันตรายสาหัส
หรือถึงแก่ความตาย เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน”
มาตรา ๗ ให้เพิ่มความต่อไปนีเ้ ป็นมาตรา ๑๔/๑ ของหมวด ๑ บททั่วไป แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑
“มาตรา ๑๔/๑ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ การบังคับใช้แรงงาน
หรือบริการ และการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหาย ให้คาว่า “ค้ามนุษย์” ในหมวด ๓ และหมวด ๔
หมายความรวมถึง “บังคับใช้แรงงานหรือบริการ” ด้วย
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ให้นากฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์มาใช้บังคับกับการพิจารณาคดีบังคับใช้แรงงาน
หรือบริการด้วยโดยอนุโลม”
มาตรา ๘ ให้ เ พิ่ ม ความต่ อไปนี้ เ ป็ นมาตรา ๕๒/๑ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ป้ องกั นและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑
“มาตรา ๕๒/๑ ผู้ใดกระทาความผิดตามมาตรา ๖/๑ ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หกเดือน
ถึงสี่ปี หรือปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงสี่แสนบาทต่อผู้เสียหายหนึ่งคน หรือทั้งจาทั้งปรับ
ถ้ า การกระท าความผิ ด ตามวรรคหนึ่ ง เป็ น เหตุ ใ ห้ ผู้ ถู ก กระท าได้ รั บ อั น ตรายสาหั ส หรื อ
เป็นโรคร้ายแรงซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อชีวิต ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่แปดปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่
แปดแสนบาทถึงสองล้านบาท หรือจาคุกตลอดชีวิต
ถ้าการกระทาความผิดตามวรรคหนึ่ง เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทาถึงแก่ความตาย ต้องระวางโทษ
จาคุกตลอดชีวิต หรือประหารชีวิต
ถ้ า การกระท าความผิ ด ตามวรรคหนึ่ ง วรรคสอง และวรรคสาม เป็ น กรณี ที่ ผู้ บุ พ การี
ให้ผู้สืบสันดานทางานหรือให้บริการเพราะเหตุความยากจนเหลือทนทาน หรือเมื่อพิจารณาถึงสภาพความผิด
หรือเหตุอันควรปรานีอื่นแล้ว ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกาหนดหรือไม่ลงโทษผู้กระทาความผิดเลย
ก็ได้”
มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ในกรณีที่ผู้กระทาความผิดตามวรรคหนึ่งหรือตามมาตรา ๖/๑ เป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทา
ความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทาของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใด
ซึ่งรับผิดชอบในการดาเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดั งกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือ
กระทาการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทาการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทาความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษ
ตามที่บัญญัติไว้สาหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย”
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้ พระราชกาหนดฉบับนี้ คือ โดยที่ในปัจจุบันยังไม่มีบทบัญญัติของ
กฎหมายที่กาหนดความผิดและมาตรการในการคุ้มครองผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ ทาให้
ไม่สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาการบังคับใช้แรงงานหรือบริการซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการแสวงหาประโยชน์
โดยมิชอบตามความผิดฐานค้ามนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สมควรกาหนดลักษณะการกระทาที่เป็นความผิดฐาน
บังคับใช้แรงงานหรือบริการและกาหนดอัตราโทษให้เหมาะสม เพื่อเป็นการป้องกันและขจัดการบังคับใช้แรงงาน
หรือบริการ รวมทั้งกาหนดมาตรการในการช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการถูกบังคับใช้แรงงาน
หรื อบริ การ และการพิจ ารณาคดีให้ ส อดคล้ องกับหลั กสิ ทธิมนุษยชนตามแนวทางเดียวกับผู้ เสี ยหายจาก
การกระทาความผิดฐานค้ามนุษย์ ตลอดจนเพื่อเป็นการอนุวัตการให้เป็นไปตามพิธีสาร ค.ศ. ๒๐๑๔ ส่วนเสริม
อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ ๒๙ ว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ. ๑๙๓๐ และโดยที่
การดาเนินการดังกล่าวต้องกระทาให้เสร็จโดยเร็วเพื่อประโยชน์ในการสร้างความมั่นคงทางด้านแรงงาน สังคม
และความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงจาเป็นต้องตราพระราชกาหนดนี้

