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พระราชบัญญัติ 

ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  (ฉบับที่  ๓) 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๖  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

เป็นปีที่  ๒  ในรัชกาลปัจจุบัน 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  

(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกบทนิยามคําว่า  “แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ”  และคําว่า  “การบังคับใช้

แรงงานหรือบริการ”  ในมาตรา  ๔  แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๖  แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  

พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๖ ผู้ใดกระทําการอย่างหน่ึงอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นธุระจัดหา  ซื้อ  ขาย  จําหน่าย  พามาจากหรือส่งไปยังที่ใด  หน่วงเหนี่ยวกักขัง  จัดให้อยู่อาศัย  

หรือรับไว้ซึ่งบุคคลใด  โดยข่มขู่  ใช้กําลังบังคับ  ลักพาตัว  ฉ้อฉล  หลอกลวง  ใช้อํานาจโดยมิชอบ  ใช้อํานาจ
ครอบงําบุคคลด้วยเหตุที่อยู่ในภาวะอ่อนด้อยทางร่างกาย  จิตใจ  การศึกษา  หรือทางอื่นใดโดยมิชอบ  ขู่เข็ญ



หน้า   ๒๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ว่าจะใช้กระบวนการทางกฎหมายโดยมิชอบ  หรือโดยให้เงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่นแก่ผู้ปกครอง 
หรือผู้ดูแลบุคคลนั้นเพื่อให้ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลให้ความยินยอมแก่ผู้กระทําความผิดในการแสวงหาประโยชน์
จากบุคคลที่ตนดูแล  หรือ 

(๒) เป็นธุระจัดหา  ซื้อ  ขาย  จําหน่าย  พามาจากหรือส่งไปยังที่ใด  หน่วงเหนี่ยวกักขัง   
จัดให้อยู่อาศัย  หรือรับไว้ซึ่งเด็ก 

ถ้าการกระทํานั้นได้กระทําโดยมีความมุ่งหมายเพื่อเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ   
ผู้นั้นกระทําความผิดฐานค้ามนุษย์   

การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบตามวรรคหนึ่ง  หมายความว่า  การแสวงหาประโยชน์จาก 
การค้าประเวณี  การผลิตหรือเผยแพร่วัตถุหรือสื่อลามก  การแสวงหาประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอื่น   
การเอาคนลงเป็นทาสหรือให้มีฐานะคล้ายทาส  การนําคนมาขอทาน  การตัดอวัยวะเพื่อการค้า  การบังคับ
ใช้แรงงานหรือบริการ  หรือการอื่นใดที่คล้ายคลึงกันอันเป็นการขูดรีดบุคคล  ไม่ว่าบุคคลนั้นจะยินยอม
หรือไม่ก็ตาม 

การบังคับใช้แรงงานหรือบริการตามวรรคสอง  หมายความว่า  การข่มขืนใจให้ทํางานหรือให้บริการ
โดยวิธีการอย่างหน่ึงอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ทําให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต  ร่างกาย  เสรีภาพ  ชื่อเสียง  หรือทรัพย์สินของบุคคลนั้นเอง
หรือของผู้อื่น 

(๒) ขู่เข็ญด้วยประการใด ๆ  
(๓) ใช้กําลังประทุษร้าย   
(๔) ยึดเอกสารสําคัญประจําตัวของบุคคลน้ันไว้  หรือนําภาระหนี้ของบุคคลนั้นหรือของผู้อื่น 

มาเป็นสิ่งผูกมัดโดยมิชอบ   
(๕) ทําให้บุคคลนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้” 
มาตรา ๕ ให้ยกเลิกวรรคสอง  วรรคสาม  และวรรคสี่ของมาตรา  ๓๕  แห่งพระราชบัญญัติ

ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๕๒  และมาตรา  ๕๓  แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน

และปราบปรามการค้ามนุษย์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๕๒ ผู้ใดกระทําความผิดฐานค้ามนุษย์  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบสองปี  

และปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงหนึ่งล้านสองแสนบาท 
ถ้าการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง  ได้กระทําแก่บุคคลอายุเกินสิบห้าปีแต่ไม่ถึงสิบแปดปี   

ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หกปีถึงสิบห้าปี  และปรับตั้งแต่หกแสนบาทถึงหนึ่งล้านห้าแสนบาท 
ถ้าการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง  ได้กระทําแก่บุคคลอายุไม่เกินสิบห้าปีหรือผู้มีกายพิการ

หรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่แปดปีถึงย่ีสิบปี  และปรับตั้งแต่แปดแสนบาท
ถึงสองล้านบาท 
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มาตรา ๕๓ นิติบุคคลใดกระทําความผิดฐานค้ามนุษย์  ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาท
ถึงห้าล้านบาท 

ในกรณีที่การกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งของนิติบุคคลเกิดจากการสั่งการหรือการกระทํา 
ของกรรมการ  หรือผู้จัดการ  หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น  หรือในกรณี 
ที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทําการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้ 
นิติบุคคลน้ันกระทําความผิด  ผู้นั้นต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หกปีถึงสิบสองปี  และปรับตั้งแต่หกแสนบาท
ถึงหนึ่งล้านสองแสนบาท  แต่ถ้าเป็นการกระทําแก่บุคคลตามมาตรา  ๕๒  วรรคสอง  หรือมาตรา  ๕๒  วรรคสาม  
ต้องระวางโทษตามที่กําหนดไว้ในมาตราดังกล่าว  แล้วแต่กรณี” 

มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความใน  (๑)  ของมาตรา  ๕๓/๑  แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน 
และปราบปรามการค้ามนุษย์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๘  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๑)  รับอันตรายสาหัส  หรือเป็นโรคร้ายแรงซ่ึงอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตต้องระวางโทษจําคุก
ตั้งแต่แปดปีถึงย่ีสิบปี  และปรับตั้งแต่แปดแสนบาทถึงสองล้านบาท  หรือจําคุกตลอดชีวิต” 

มาตรา ๘ ให้ เพิ่มความต่อไปนี้ เ ป็นมาตรา   ๕๖/๑   ในหมวด   ๖   บทกําหนดโทษ   
แห่งพระราชบัญญัตป้ิองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

“มาตรา ๕๖/๑ ผู้ใดเป็นธุระจัดหา  ซื้อ  ขาย  จําหน่าย  พามาจากหรือส่งไปยังที่ใด  หน่วงเหนี่ยวกักขัง  
จัดให้อยู่อาศัย  หรือรับไว้  ซึ่งบุคคลอายุไม่เกินสิบห้าปี  ให้ทํางาน  หรือให้บริการที่เป็นอันตรายอย่างร้ายแรง
และมีผลกระทบต่อร่างกายหรือจิตใจ  การเจริญเติบโต  หรือพัฒนาการ  หรือในลักษณะหรือในสภาพแวดล้อม
ที่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของบุคคลนั้น  หรือขัดต่อศีลธรรมอันดี  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสี่ปี  
และปรับไม่เกินสี่แสนบาท 

ถ้าการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง  เป็นกรณีที่ผู้บุพการีให้ผู้สืบสันดานทํางานหรือให้บริการ
เพราะเหตุความยากจนเหลือทนทาน  หรือเม่ือพิจารณาถึงสภาพความผิด  หรือเหตุอันควรปรานีอื่นแล้ว  
ศาลจะไม่ลงโทษผู้กระทําความผิดเลยก็ได้” 

 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยที่ปัจจุบันพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  มีบทบัญญัติบางประการท่ีไม่เหมาะสมต่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
ที่มีความรุนแรงและซับซ้อนมากย่ิงขึ้น  สมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินมาตรการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  โดยแก้ไขบทนิยามคําว่า  
“แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ”  และ  “การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ”  ให้ชัดเจนย่ิงขึ้น  ปรับปรุงบทบัญญัติ
เก่ียวกับหลักเกณฑ์การเรียกค่าสินไหมทดแทนอันเน่ืองมาจากการกระทําความผิดฐานค้ามนุษย์  และกําหนด 
ฐานความผิดซึ่งได้กระทําต่อเด็กที่มีอายุไม่เกินสิบห้าปีให้ทํางานหรือให้บริการอันอาจเป็นอันตรายอย่างร้ายแรง
และมีผลกระทบต่อร่างกายหรือจิตใจ  การเจริญเติบโต  หรือพัฒนาการของบุคคลนั้น  รวมทั้งแก้ไขเพ่ิมเติม 
บทกําหนดโทษให้เหมาะสมย่ิงขึ้น  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 


