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ป 2543 ลงนามในอนุสัญญาสหประชาชาติ

เพื่อการตอตานอาชญากรรมขามชาติ

ท่ีจัดตั้งในลักษณะองคกร

ป 2544 ลงนามในพิธีสารเพื่อปองกัน 

ปราบปราม และลงโทษการคามนุษย 

โดยเฉพาะสตรีและเด็ก เสริมอนุสัญญาฯ

69 ป

11 ป

7 ป

2 ป

2 ป

พ.ร.บ.
วาดวย

การคาหญิงและ
เด็กหญิง 
พ.ศ.2471
(ยกเลิก)

พ.ร.บ.มาตรการ

ในการปองกัน

และปราบปราม

การคาหญิง 

และเด็ก

พ.ศ. 2540

(ยกเลิก)

พ.ร.บ.

ปองกันและ

ปราบปรามการ

คามนุษย 

พ.ศ. 2551

พ.ร.บ.

ปองกันและ

ปราบปราม

การคามนุษย 

(ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ. 2558

พ.ร.บ.

ปองกันและ

ปราบปราม

การคามนุษย 

(ฉบับท่ี 3) 

พ.ศ.2560

พ.ร.ก. แกไขเพ่ิมเติม 

พ.ร.บ.ปองกันและ

ปราบปราม

การคามนุษย พ.ศ. 2551

พ.ศ. 2562

4 มิ.ย. 61 ใหสัตยาบัน P29

- ลักษณะความผิด
- การชวยเหลือเยียวยา 
- จัดตั้งกองทุนฯ
- กําหนดบทลงโทษ 

- มาตรการสรางแรงจูงใจ
- เพ่ิมอํานาจทางปกครอง 
- เพ่ิมบทกําหนดโทษ 

(สาหัส/ตาย) 

- ม. 5 รมว.รง. รวมรักษาการ
- ม. 6 คามนุษย
- ม. 6/1 บังคับใชแรงงาน
- ม. 6/2 ไมบังคับกับ
- ม. 14 มูลฐานฟอกเงิน
- ม. 14/1 คุมครองชวยเหลือ
- ม. 52/1 อัตราโทษ
- ม. 53 นิติบุคคล

- แกไขบทนิยาม 
- เพ่ิมโทษ
- ม. 56/1 (เด็ก 15 ป)

กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการคามนุษย

2

กําหนดฐานความผิด ม.5
- ป.อาญา
- กม.คาประเวณี
- กม.คุมครองเด็ก



มาตรา 5
ใหประธานศาลฎีกา รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความม่ันคงของมนุษย และรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน รักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในสวนที่เก่ียวของกับอํานาจหนาที่ของตน

ใหประธานศาลฎีกามีอํานาจออกขอบังคับ และรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยและรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงแรงงานมีอํานาจแตงต้ังพนักงานเจาหนาท่ีกับออกกฎกระทรวงและ
ระเบียบเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

ขอบังคับประธานศาลฎีกา กฎกระทรวง และระเบียบนั้น เม่ือได
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได

3

อํานาจรักษาการตามกฎหมาย



มาตรา 6 ผูใดกระทําการอยางหนึง่อยางใด ดังตอไปนี้

ถาการกระทํานั้นไดกระทําโดยมีความมุงหมายเพ่ือเปน

การแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ ผูนั้นกระทําความผิดฐานคามนุษย

การแสวงหาประโยชนโดยมิชอบตามวรรคหนึ่ง หมายความวา

การแสวงหาประโยชนจากการคาประเวณี การผลิตหรือเผยแพรวัตถุ

หรือสื่อลามก การแสวงหาประโยชนทางเพศในรูปแบบอื่น การเอาคน

ลงเปนทาสหรือใหมีฐานะคลายทาส การนําคนมาขอทาน การตัด

อวัยวะเพ่ือการคา การบังคับใชแรงงานหรือบริการ ตามมาตรา 6/1

หรือการอื่นใดที่คลายคลึงกันอันเปนการขูดรีดบุคคลไมวาบุคคลนั้น

จะยินยอมหรือไมก็ตาม

4

ลักษณะความผิดฐานคามนุษย

(1) เปนธุระจัดหา ซ้ือ ขาย จําหนาย พามาจาก หรือสงไปยังที่ใด

หนวงเหนี่ยวกักขัง จัดใหอยูอาศัย หรือรับไวซ่ึงบุคคลใด โดยขมขู 

ใชกําลังบังคับ ลักพาตัว ฉอฉล หลอกลวง ใชอํานาจโดยมิชอบ 

ใชอํานาจครอบงําบุคคลดวยเหตุที่อยูในภาวะออนดอยทางรางกาย

จิตใจ การศึกษา หรือทางอื่นใดโดยมิชอบ ขูเข็ญวาจะใชกระบวนการ

ทางกฎหมายโดยมิชอบ หรือโดยใหเงินหรือผลประโยชนอยางอื่น

แกผูปกครองหรือผูดูแลบุคคลนั้นเ พ่ือใหผูปกครองหรือผูดูแล

ใหความยินยอมแกผูกระทําความผิดในการแสวงหาประโยชน

จากบุคคลที่ตนดูแล หรือ

(2) เปนธุระจัดหา ซ้ือ ขาย จําหนาย พามาจากหรือสงไป

ยังที่ใด หนวงเหนี่ยวกักขัง จัดใหอยูอาศัย หรือรับไวซ่ึงเด็ก



3 ใชกําลังประทุษราย

2 ขูเข็ญดวยประการใด ๆ

1
ทําใหกลัววาจะเกิดอันตรายตอชีวิต รางกาย เสรีภาพ 

ชื่อเสียง หรือทรัพยสินของบุคคลนั้นเองหรอืของผูอื่น

6
ทําดวยประการอื่นใดอันมีลักษณะ

คลายคลึงกับการกระทําดังกลาวขางตน 

5
นําภาระหนี้ของบุคคลนั้นหรือของผูอื่นมา

เปนสิ่งผูกมัดโดยมิชอบ

4 ยึดเอกสารสําคัญประจําตัวของบุคคลนั้นไว

ผูใดขมขืนใจผูอ่ืนใหทํางานหรอืใหบรกิาร โดยวิธีการอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้

ถาไดกระทําใหผูอ่ืนนั้นอยูในภาวะที่ไมสามารถขัดขืนได

ผูนั้นกระทําความผิดฐานบงัคบัใชแรงงานหรือบรกิาร

มาตรา 6/1

5

ลักษณะความผิดฐานบังคับใชแรงงานหรือบริการ



ตัวอยางที่ 1
นาย เอ แรงงานประมงสัญชาติพมาหลบหนีเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย 

มาทํางานกับนาย บี บนเรือประมง ตอมาตองการลาออกไปทํางานอ่ืนที่ไดรับ

คาจางที่สูงกวา แตถูกนาย บี ขมขูวาถานาย เอ หลบหนีจะสงคนไปทํารายพอ แม 

และครอบครัว และขณะทํางานบนเรือประมงอยูกลางทะเล จะมีหัวหนางาน

ซึ่งถือกระบองคอยควบคุมการทํางาน หากไมทําหรือทํางานชาจะขมขูและใชกําลัง

ทํารายรางกาย ซึ่งเปนภาวะที่นาย เอ ไมสามารถขัดขืนได และจําเปนตองทน

ทํางานบนเรือประมงใหนาย บี

6

ลักษณะความผิดฐานบังคับใชแรงงานหรือบริการ



ตัวอยางที่ 2
นาย ก เปนลูกจางทํางานอยูโรงงานแปรรูปอาหารทะเล และไดรับคาจาง

ตามที่ตกลงกันไว ในระหวางการทํางานนายจางใหนําบัตรประจําตัวผูไมมีสัญชาติไทย 

(บัตรชมพู) และใบอนุญาตทํางานไปเก็บไวที่ นาย ข (ผูจัดการฝายบุคคล) อางวา

เพ่ือสะดวกในการตอใบอนุญาตทํางาน และเมื่อนาย ก ไปขอเพ่ือนําติดตัวออก

นอกโรงงานในวันหยุด นาย ข ไมยอมใหเอกสาร และไมยินยอมใหนาย ก ออกนอก

โรงงาน แถมบังคับใหนาย ก ตองทํางานทุกวันไมมีวันหยุดพัก โดยอางวามีออเดอร

เยอะ และขมขูวาถาหลบหนีจะแจงเจาหนาที่จับกุมในขอหาเขาเมืองผิดกฎหมาย 

เน่ืองจากไมมีเอกสารใด ๆ ติดตัวจึงทําให นาย ก กลัวและไมกลาขัดขืน จึงตอง

ทนทํางานตอไป

7

ลักษณะความผิดฐานบังคับใชแรงงานหรือบริการ



ตัวอยางที่ 3
นางสาว วัน มาสมัครทํางานเปนลูกจางในโรงงานตัดเย็บเสื้อผาสงออก 

โดยตกลงกับนาย ทู ซึ่งเปนนายจางวาจะจายคาจางใหเดือนละ 12,000 บาท 
กอนเขามาทํางานนาย ทู ไดใหเงินกับแมของนางสาว วัน ไว 50,000 บาท 
โดยบอกวาเปนคาจางลวงหนา พอนางสาว วัน เขามาทํางานแลว นาย ทู จะหัก
เงินเดือนนางสาว วัน โดยคิดดอกเบ้ียรอยละ 20 จากเงินที่ใหแม นางสาว วัน 
กอนเขาทํางานเดือนละ 10,000 บาท เหลือจายใหแก นางสาว วัน เดือนละ 
2,000 บาท ซึ่งทําใหนางสาว วัน มีรายไดไมเพียงพอตอการยังชีพ จึงจําเปนตอง
ใชบริการสินเช่ือรานคาของโรงงานที่มีราคาแพงกวาทองตลาด ทําให นางสาว วัน 
เปนหน้ีแบบไมสิ้นสุด และไมสามารถเปลี่ยนไปทํางานที่อ่ืนได เน่ืองจาก นาย ทู 
ขูวาจะทํารายรางกายแมของนาสาว วัน หากหลบหนีหรือไมใชหน้ีใหหมด นาสาว วัน 
จึงยอมทํางานใหกับนาย ทู ตอไป
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ลักษณะความผิดฐานบังคับใชแรงงานหรือบริการ



ความแตกตางระหวาง 
“ความผิดฐานคามนุษย” กับ “ความผิดฐานบังคับใชแรงงานหรือบริการ”

“ความผิดฐานบังคับใชแรงงานหรือบริการ” 
จะตองมีองคประกอบ ดังนี้

ขมขืนใจใหทํางานหรือใหบริการ

ดวยวิธีการ
1) ทําใหกลัว 
2) ขูเข็ญ 
3) ใชกําลังประทุษราย
4) ยึดเอกสารสําคัญ 
5) นําภาระหนี้ผูกมัด 
6) การกระทําท่ีคลายคลึงตาม 1) – 5)

โดยผูน้ันอยูในภาวะท่ีไมสามารถขัดขืนได

“ความผิดฐานคามนุษย”
จะตองมีองคประกอบครบทั้ง 3 ขอ (1) + (2) + (3)
(1) มีการกระทํา

เปนธุระจัดหา ซื้อ ขาย จําหนาย พามาจาก
หรือสงไปยังท่ีใด หนวงเหนี่ยว กักขัง 
จัดใหอยูอาศัย หรือรับไว

(2) ดวยวิธีการ
ขมขู ใชกําลังบังคับ ลักพาตัว ฉอฉล 
หลอกลวง ใชอํานาจโดยมิชอบ ใหผลประโยชนอื่น

(3) มีการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ
(8 รูปแบบ) 
1) การคาประเวณี 
2) ส่ือลามก 
3) แสวงประโยชนทางเพศอื่น 
4) เอาคนลงเปนทาส 
5) นําคนมาขอทาน 
6) ตัดอวัยวะเพื่อการคา  
7) บังคับใชแรงงานหรือบริการ  ตามมาตรา 6/1
8) การอื่นใดท่ีคลายคลึงกันอันเปนการขูดรีด

มาตรา 6 มาตรา 6/1

จะกลายเปน “ความผิดฐานคามนุษย” หากพบขอเท็จจริง
ตามองคประกอบ (1) + (2) รวมดวย 
หากเปน เด็กอายุต่ํากวา 18 ป จะกลายเปน “ความผิดฐานคามนุษย” 
เมื่อพบขอเท็จจริง ตามองคประกอบ (1) รวมดวย)

การบังคับใชแรงงานหรือบริการ “ไมใชความผิดฐานคามนุษย” 
แตเปน “การแสวงหาประโยชนโดยมชิอบ” รูปแบบที่ 7

เปนการกระทํากับ “มนุษยทุกคน”

ถากระทํากับ “เด็กอายุต่ํากวา 18 ป” มีองคประกอบ 2 ขอ 
(1) + (3)

HUMAN
TRAFFICKING

FORCED
LABOUR
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(2) งานหรือบริการซ่ึงเปนสวนหนึ่ง

ของการปฏิบัติหนาที่พลเมืองหรือเจาหนาที่

ของรัฐตามรัฐธรรมนูญหรือตามกฎหมาย

(4) งานหรือบริการเพ่ือประโยชนในการปองกัน

ภัยพิบัติสาธารณะ หรือในกรณีที่มีการประกาศ

สถานการณฉุกเฉิน หรือในขณะที่ประเทศ

อยูในภาวะสงครามหรือการรบ

(3) งานหรือบริการอันเปนผลมาจาก

คําพิพากษาของศาลหรือที่ตองทํา

ในระหวางการตองโทษ

ตามคําพิพากษาของศาล

(1) งานหรือบริการซ่ึงอยูภายใต

กฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร

สําหรับงานในหนาที่ราชการโดยเฉพาะ

มาตรา 6/2 บทบัญญัติในมาตรา 6/1 ไมใชบังคับกับ
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มาตรา 14
ใหความผิดตามมาตรา 6/1 ที่เปนเหตุใหผูถูกกระทํา

ไดรบัอันตรายสาหัสหรอืถึงแกความตาย 

เปนความผิดมูลฐานตามกฎหมายวาดวยการปองกัน

และปราบปรามการฟอกเงิน

11

การบังคับใชแรงงานหรือบริการเปนความผิดมูลฐาน

ตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน



มาตรา 14/1
เพื่อประโยชนในการปองกันและปราบปรามการคามนุษย การบังคับใช

แรงงานหรือบริการ และการชวยเหลือคุมครองผูเสียหาย ใหคําวา “คามนุษย”
ในหมวด 3 และหมวด 4 หมายความรวมถึง “บังคับใชแรงงานหรือบริการ” ดวย

ใหนํากฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาคดีคามนุษยมาใชบังคับกับการพิจารณา
คดีบังคับใชแรงงานหรือบริการดวยโดยอนุโลม

12

ใหนํากฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาคดีคามนุษยมาใชกับคดี

การบังคับใชแรงงานหรือบริการ



ผูใดกระทําความผิดตามมาตรา 6/1 ตองระวางโทษ
จําคุกต้ังแตหกเดือนถึงสี่ป หรือปรับต้ังแตหาหม่ืนบาทถึง
สี่แสนบาทตอผูเสียหายหนึ่งคน หรือทั้งจําทั้งปรับ

ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง เปนเหตุให
ผูถูกกระทําไดรับอันตรายสาหัสหรือเปนโรครายแรงซ่ึงอาจ
เปนอันตรายตอชีวิต ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตแปดปถึง
ยี่สิบป และปรับต้ังแตแปดแสนบาท ถึงสองลานบาท หรือ
จําคุกตลอดชีวิต

อัตราโทษสําหรับความผิดฐานบังคับใชแรงงานหรือบริการ

13

ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง เปนเหตุให

ผูถูกกระทําถึงแกความตายตองระวางโทษจําคุกตลอดชีวิต หรือ

ประหารชีวิต

ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง 

และวรรคสาม เปนกรณีท่ีผูบุพการี ใหผูสืบสันดานทํางาน

หรือใหบริการเพราะเหตุความยากจนเหลือทนทาน หรือ

เม่ือพิจารณาถึงสภาพความผิด หรือเหตุอันควรปราณีอื่นแลว 

ศาลจะลงโทษนอยกวาท่ีกฎหมายกําหนดหรือไมลงโทษ

ผูกระทําความผิดเลยก็ได

มาตรา 52/1



มาตรา 53
นิติบุคคลใดกระทําความผิดฐานคามนุษย ตองระวางโทษปรับต้ังแต

หน่ึงลานบาทถึงหาลานบาท

ในกรณีที่ผูกระทําความผิดตามวรรคหน่ึงหรือตามมาตรา 6/1

เปนนิติบุคคล ถาการกระทําความผิดของนิติบุคคลน้ันเกิดจากการสั่งการ 

หรือการกระทําของกรรมการ หรือผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบ

ในการดําเนินงานของนิติบุคคลน้ัน หรือในกรณีที่บุคคลดังกลาวมีหนาที่

ตองสั่งการหรือกระทําการและละเวนไมสั่งการหรือไมกระทําการจนเปนเหตุ

ใหนิติบุคคลน้ันกระทําความผิด ผูน้ันตองรับโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับ

ความผิดน้ัน ๆ ดวย
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มาตรา 56/1
ความผิดเก่ียวกับการใชแรงงงานเด็ก

ในรูปแบบท่ีเลวราย (ไมใชความผิดฐานคามนุษย)
ผูใดเปนธุระจัดหา ซ้ือ ขาย จําหนาย พามาจากหรือ สงไปยัง ที่ใด หนวงเหนี่ยวกักขัง จัดใหอยูอาศัย 

หรือรับไว ซ่ึงบุคคลอายุไมเกินสิบหาป ใหทํางาน หรือใหบริการ ท่ีเปนอันตรายอยางรายแรงและ

มีผลกระทบตอรางกายหรือจิตใจ การเจริญเติบโต หรือพัฒนาการ หรือในลักษณะหรือใน

สภาพแวดลอมท่ีเปนอันตรายตอความปลอดภัยของบุคคลนั้น หรือขัดตอศีลธรรมอันดี ตองระวางโทษ

จําคุกไมเกินสี่ปและปรับไมเกินสี่แสนบาท

ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง เปนกรณีท่ีผูบุพการี ใหผูสืบสันดานทํางานหรือใหบริการ

เพราะเหตุความยากจนเหลือทนทาน  หรือเม่ือพิจารณาถึงสภาพความผิด หรือเหตุอันควรปราณีอื่นแลว 

ศาลจะไมลงโทษผูกระทําความผิดเลยก็ได
15
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จบการบรรยาย
ขอบคุณครับ
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