ภาคผนวก

กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินคดีค้ามนุษย์
๑. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๑
พ.ศ. ๒๕๕๑”

พระราชบั ญ ญั ติ นี้ เรี ย กว่ า “พระราชบั ญ ญั ติ ป ้ อ งกั น และปราบปรามการค้ า มนุ ษ ย์

มาตรา ๒
เป็นต้นไป

พระราชบัญญัตนิ ใี้ ห้ใช้บงั คับเมือ่ พ้นหนึง่ ร้อยยีส่ บิ วันนับแต่วนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๓
พ.ศ. ๒๕๔๐

ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก

มาตรา ๔

ในพระราชบัญญัตินี้

“แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ” หมายความว่า การแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณี การผลิตหรือ
เผยแพร่วตั ถุหรือสือ่ ลามก การแสวงหาประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอืน่ การเอาคนลงเป็นทาส การน�ำคนมาขอทาน
การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ การบังคับตัดอวัยวะเพื่อการค้าหรือการอื่นใดที่คล้ายคลึงกันอันเป็นการขูดรีด
บุคคล ไม่ว่าบุคคลนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม
“การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ” หมายความว่า การข่มขืนใจให้ทำ� งานหรือให้บริการโดยท�ำให้กลัวว่า
จะเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง หรือทรัพย์สินของบุคคลนั้นเองหรือของผู้อื่น โดยขู่เข็ญ
ด้วยประการใดๆ โดยใช้ก�ำลังประทุษร้าย หรือโดยท�ำให้บุคคลนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้
“องค์กรอาชญากรรม” หมายความว่า คณะบุคคลซึ่งมีการจัดโครงสร้างโดยสมคบกันตั้งแต่สามคนขึ้นไป
ไม่วา่ จะเป็นการถาวรหรือชัว่ ระยะเวลาหนึง่ และไม่วา่ จะเป็นโครงสร้างทีช่ ดั เจนมีการก�ำหนดบทบาทของสมาชิก
อย่างแน่นอนหรือมีความต่อเนื่องของสมาชิกภาพหรือไม่ ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะกระท�ำความผิดฐานใด
ฐานหนึ่ ง หรื อ หลายฐานที่ มี อั ต ราโทษจ� ำ คุ ก ขั้ น สู ง ตั้ ง แต่ สี่ ป ี ขึ้ น ไปหรื อ กระท� ำ ความผิ ด ตามที่ ก� ำ หนดไว้ ใ น
พระราชบัญญัตินี้ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ทางทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดอันมิชอบด้วยกฎหมาย
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
“เด็ก” หมายความว่า บุคคลผู้มีอายุต�่ำกว่าสิบแปดปี
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
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“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า พนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ำรวจชั้นผู้ใหญ่ และให้หมายความ
รวมถึงข้าราชการซึ่งด� ำรงต�ำแหน่งไม่ต�่ ำกว่าข้าราชการพลเรือนสามัญระดับสาม ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจาก
ผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวงเพื่อให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ให้ประธานศาลฎีกา และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอ�ำนาจหน้าที่ของตน
ให้ประธานศาลฎีกามีอ�ำนาจออกข้อบังคับ และรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุษย์มอี ำ� นาจแต่งตัง้ พนักงานเจ้าหน้าทีก่ บั ออกกฎกระทรวงและระเบียบเพือ่ ปฏิบตั กิ ารตามพระราชบัญญัตนิ ี้
ข้อบังคับประธานศาลฎีกา กฎกระทรวงและระเบียบนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
ให้ใช้บังคับได้

หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๖

ผู้ใดเพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ กระท�ำการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(๑) เป็นธุระจัดหา ซื้อ ขาย จ�ำหน่าย พามาจากหรือส่งไปยังที่ใด หน่วงเหนี่ยวกักขัง จัดให้อยู่อาศัย
หรือรับไว้ซงึ่ บุคคลใด โดยข่มขู่ ใช้กำ� ลังบังคับ ลักพาตัว ฉ้อฉล หลอกลวง ใช้อำ� นาจโดยมิชอบ หรือโดยให้เงินหรือ
ผลประโยชน์อย่างอื่นแก่ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลบุคคลนั้นเพื่อให้ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลให้ความยินยอมแก่ผู้กระท�ำ
ความผิดในการแสวงหาประโยชน์จากบุคคลที่ตนดูแล หรือ
(๒) เป็นธุระจัดหา ซื้อ ขาย จ�ำหน่าย พามาจากหรือส่งไปยังที่ใด หน่วงเหนี่ยวกักขังจัดให้อยู่อาศัย
หรือรับไว้ซึ่งเด็ก
ผู้นั้นกระท�ำความผิดฐานค้ามนุษย์
มาตรา ๗

ผู้ใดกระท�ำการดังต่อไปนี้ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้กระท�ำความผิดฐานค้ามนุษย์

(๑) สนับสนุนการกระท�ำความผิดฐานค้ามนุษย์
(๒) อุปการะโดยให้ทรัพย์สิน จัดหาที่ประชุมหรือที่พ�ำนักให้แก่ผู้กระท�ำความผิดฐานค้ามนุษย์
(๓) ช่วยเหลือด้วยประการใดเพื่อให้ผู้กระท�ำความผิดฐานค้ามนุษย์พ้นจากการถูกจับกุม
(๔) เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้กระท�ำความผิดฐานค้ามนุษย์ เพื่อมิให้
ผู้กระท�ำความผิดฐานค้ามนุษย์ถูกลงโทษ
(๕) ชั ก ชวน ชี้ แ นะ หรื อ ติ ด ต่ อ บุ ค คลให้ เข้ า เป็ น สมาชิ ก ขององค์ ก รอาชญากรรมเพื่ อ ประโยชน์
ในการกระท�ำความผิดฐานค้ามนุษย์
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มาตรา ๘ ผู้ใดตระเตรียมเพื่อกระท�ำความผิดตามมาตรา ๖ ต้องระวางโทษหนึ่งในสามของโทษ
ที่ก�ำหนดไว้ส�ำหรับความผิดนั้น
มาตรา ๙ ผูใ้ ดสมคบโดยการตกลงกันตัง้ แต่สองคนขึน้ ไปเพือ่ กระท�ำความผิดตามมาตรา ๖ ต้องระวาง
โทษไม่เกินกึ่งหนึ่งของโทษที่กฎหมายก�ำหนดไว้ส�ำหรับความผิดนั้น
ถ้าผู้ที่สมคบกันกระท�ำความผิดคนหนึ่งคนใดได้ลงมือกระท�ำความผิดตามที่ได้สมคบกัน ผู้ร่วมสมคบ
ด้วยกันทุกคนต้องระวางโทษตามที่ได้บัญญัติไว้ส�ำหรับความผิดนั้นอีกกระทงหนึ่งด้วย
ในกรณีที่ความผิดได้กระท�ำถึงขั้นลงมือกระท�ำความผิด แต่เนื่องจากการเข้าขัดขวางของผู้สมคบท�ำให้
การกระท�ำนั้นกระท�ำไปไม่ตลอด หรือกระท�ำไปตลอดแล้วแต่การกระท�ำนั้นไม่บรรลุผล ผู้สมคบที่กระท�ำ
การขัดขวางนั้นต้องรับโทษตามที่ก�ำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง
ถ้าผู้กระท�ำความผิดตามวรรคหนึ่งกลับใจให้ความจริงแห่งการสมคบต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนที่จะ
มีการกระท�ำความผิดตามที่ได้มีการสมคบกัน ศาลจะไม่ลงโทษหรือลงโทษผู้นั้นน้อยกว่าที่กฎหมายก�ำหนดไว้
ส�ำหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้
มาตรา ๑๐ ถ้าการกระท�ำความผิดตามมาตรา ๖ ได้กระท�ำโดยร่วมกันตัง้ แต่สามคนขึน้ ไปหรือโดยสมาชิก
ขององค์กรอาชญากรรม ต้องระวางโทษหนักกว่าโทษที่กฎหมายบัญญัติไว้กึ่งหนึ่ง
ในกรณีทสี่ มาชิกขององค์กรอาชญากรรมได้กระท�ำความผิดตามมาตรา ๖ สมาชิกขององค์กรอาชญากรรม
ทุกคนทีเ่ ป็นสมาชิกอยูใ่ นขณะทีก่ ระท�ำความผิด และรูเ้ ห็นหรือยินยอมกับการกระท�ำความผิดดังกล่าว ต้องระวาง
โทษตามที่บัญญัติไว้ส�ำหรับความผิดนั้นแม้จะมิได้เป็นผู้กระท�ำความผิดนั้นเอง
ถ้ า การกระท� ำ ความผิ ด ตามวรรคหนึ่ ง ได้ ก ระท� ำ เพื่ อ ให้ ผู ้ เ สี ย หายที่ ถู ก พาเข้ า มาหรื อ ส่ ง ออกไป
นอกราชอาณาจักรตกอยู่ในอ�ำนาจของผู้อื่นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษ
ที่ก�ำหนดไว้ส�ำหรับความผิดนั้น
มาตรา ๑๑ ผูใ้ ดกระท�ำความผิดตามมาตรา ๖ นอกราชอาณาจักร ผูน้ นั้ จะต้องรับโทษในราชอาณาจักร
ตามที่ก�ำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ โดยให้น�ำมาตรา ๑๐ แห่งประมวลกฎหมายอาญามาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๒ ผู้ใดกระท�ำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ โดยแสดงตนเป็นเจ้าพนักงานและกระท�ำการ
เป็นเจ้าพนักงาน โดยตนเองมิได้เป็นเจ้าพนักงานที่มีอ�ำนาจหน้าที่กระท�ำการนั้น ต้องระวางโทษเป็นสองเท่า
ของโทษที่ก�ำหนดไว้ส�ำหรับความผิดนั้น
มาตรา ๑๓ ผู้ใดเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น
ข้าราชการ พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงานองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ กรรมการหรือผู้บริหาร
หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าพนักงาน หรือกรรมการองค์กรต่างๆ ตามรัฐธรรมนูญกระท�ำความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษที่ก�ำหนดไว้ส�ำหรับความผิดนั้น
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กรรมการ กรรมการ ปกค. อนุ ก รรมการ สมาชิ ก ของคณะท� ำ งาน และพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ต าม
พระราชบัญญัตินี้ ผู้ใดกระท�ำความผิดใดตามพระราชบัญญัตินี้เสียเอง ต้องระวางโทษเป็นสามเท่าของโทษ
ที่ก�ำหนดไว้ส�ำหรับความผิดนั้น
มาตรา ๑๔ ให้ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

หมวด ๒
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
มาตรา ๑๕ ให้มีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เรียกโดยย่อว่า “คณะกรรมการ
ปคม.” ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการ
ปกค. เป็นรองประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
และผูท้ รงคุณวุฒจิ ำ� นวนสีค่ น ซึง่ นายกรัฐมนตรีแต่งตัง้ จากผูเ้ ชีย่ วชาญและมีประสบการณ์โดดเด่นเป็นทีป่ ระจักษ์
ด้านการป้องกัน การปราบปราม การบ�ำบัดฟื้นฟู และการประสานงานระหว่างประเทศเกี่ยวกับการค้ามนุษย์
ไม่น้อยกว่าเจ็ดปีด้านละหนึ่งคน โดยต้องเป็นภาคเอกชนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเป็นกรรมการ และมีปลัดกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์เป็นเลขานุการ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการและผูอ้ ำ� นวยการ
ส�ำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งต้องเป็นสตรีไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
มาตรา ๑๖ ให้คณะกรรมการมีอ�ำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอความเห็ น ต่ อ คณะรั ฐ มนตรี ใ นการก� ำ หนดนโยบายเกี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น และปราบปราม
การค้ามนุษย์
(๒) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้มีการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือโครงสร้างของ
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เพื่อให้การปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(๓) ก�ำหนดยุทธศาสตร์และมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
(๔) ก�ำหนดแนวทางและก�ำกับดูแลการด�ำเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศตลอดจนการให้
ความร่วมมือและประสานงานกับต่างประเทศเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
(๕) สัง่ การและก�ำกับดูแลให้มกี ารศึกษาวิจยั และจัดท�ำข้อมูลแบบบูรณาการ เพือ่ ประโยชน์ในการป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์
(๖) วางระเบียบเกี่ยวกับการจดทะเบียนองค์กรเอกชนที่มีวัตถุประสงค์ด้านการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ ตลอดจนหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือการด�ำเนินกิจกรรมขององค์กรดังกล่าว
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(๗) วางระเบียบโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บ
รักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน์ และการจัดการกองทุน
(๘) วางระเบียบเกีย่ วกับการรายงานสถานะการเงินและการจัดการกองทุนเพือ่ ปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตนิ ี้
(๙) สั่งการและก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการ ปกค.
(๑๐) ด�ำเนินการตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา ๑๗ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละสี่ปี
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒซิ งึ่ พ้นจากต�ำแหน่งตามวาระอาจได้รบั แต่งตัง้ อีกได้แต่ตอ้ งไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
มาตรา ๑๘ นอกจากการพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต�ำแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) นายกรัฐมนตรีให้ออก เพราะบกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าที่หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย
(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๖) ได้รบั โทษจ�ำคุกโดยค�ำพิพากษาถึงทีส่ ดุ เว้นแต่เป็นโทษส�ำหรับความผิดทีไ่ ด้กระท�ำโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ
(๗) ขาดการประชุมสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร
มาตรา ๑๙ ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต�ำแหน่งก่อนวาระ ให้นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งบุคคล
ซึ่งมีคุณสมบัติเช่นเดียวกันเป็นกรรมการแทน เว้นแต่วาระการด� ำรงต�ำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เหลือไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่แต่งตั้งก็ได้ และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งแทนอยู่ในต�ำแหน่งเท่ากับวาระ
ที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน
มาตรา ๒๐ ในกรณีทกี่ รรมการผูท้ รงคุณวุฒดิ �ำรงต�ำแหน่งครบวาระแล้วแต่ยงั มิได้มกี ารแต่งตัง้ กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่พ้นจากต�ำแหน่งตามวาระปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่า
จะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่
มาตรา ๒๑ การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในกรณีทปี่ ระธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน
ในที่ประชุม หากรองประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
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การลงมติของทีป่ ระชุมให้ถอื เสียงข้างมาก กรรมการคนหนึง่ ให้มหี นึง่ เสียงในการลงคะแนนถ้าคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
คณะกรรมการต้องมีการประชุมอย่างน้อยปีละสามครั้ง
มาตรา ๒๒ ให้มีคณะกรรมการประสานและก�ำกับการด�ำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
เรียกโดยย่อว่า “คณะกรรมการ ปกค.” ประกอบด้วย รองนายกรัฐมนตรีทนี่ ายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน
กรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นรองประธานกรรมการ
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข อัยการสูงสุด ผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดี
กรมสอบสวนคดีพิเศษ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เลขาธิการคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้ทรงคุณวุฒิจ�ำนวน
แปดคนซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการป้องกัน การปราบปราม การบ�ำบัดฟื้นฟู
และการประสานงานระหว่างประเทศเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ไม่น้อยกว่าเจ็ดปีด้านละสองคน โดยต้องเป็น
ภาคเอกชนไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ เป็นกรรมการ และมีรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
เป็นกรรมการและเลขานุการ
ให้คณะกรรมการ ปกค. มีอำ� นาจแต่งตัง้ ผูช้ ว่ ยเลขานุการ โดยอาจแต่งตัง้ จากข้าราชการหรือภาคเอกชนก็ได้
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งต้องเป็นสตรีไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
มาตรา ๒๓ ให้คณะกรรมการ ปกค. มีอ�ำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) จัดท�ำและก�ำกับการด�ำเนินการตามแผนปฏิบัติการและแผนประสานงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งในระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น ชุมชน และประชาสังคมให้สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์
และมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
(๒) จัดท�ำและก�ำกับการด�ำเนินการตามแผนงานและแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
(๓) จัดให้มีและก�ำกับการด�ำเนินการตามโครงการรณรงค์และการให้การศึกษากับประชาชนทั่วไป
เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
(๔) จัดให้มกี ารรายงานผลการติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ
และการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้เสนอต่อคณะกรรมการ
(๕) ติดตามและจัดท�ำรายงานเกีย่ วกับการด�ำเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศ การให้ความร่วมมือ
และประสานงานกับต่างประเทศเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์เสนอต่อคณะกรรมการ
(๖) ก�ำหนดหลักเกณฑ์และอนุมัติการใช้เงินและทรัพย์สินของกองทุนตามมาตรา ๔๔ (๔)
(๗) จัดท�ำและก�ำกับแผนปฏิบตั กิ ารตามพระราชบัญญัตนิ ี้ เพือ่ ให้การบังคับใช้กฎหมายเกิดประสิทธิภาพ
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สูงสุด และสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และพันธกรณีระหว่างประเทศ
(๘) ด�ำเนินการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
มาตรา ๒๔ ให้นำ� บทบัญญัตมิ าตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๑ มาใช้บงั คับ
กับการด�ำรงต�ำแหน่ง การพ้นจากต�ำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และการประชุมของคณะกรรมการ ปกค.
โดยอนุโลม
คณะกรรมการ ปกค. ต้องมีการประชุมอย่างน้อยปีละหกครั้ง
มาตรา ๒๕ คณะกรรมการและคณะกรรมการ ปกค. จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท�ำงาน
เพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการและ
คณะกรรมการ ปกค. มอบหมายก็ได้
ให้น�ำมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการ
หรือคณะท�ำงานโดยอนุโลม
มาตรา ๒๖ ให้ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท�ำหน้าที่เป็น
ส�ำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการและคณะกรรมการ ปกค. โดยให้มีอ�ำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ปฏิบัติงานธุรการทั่วไปของคณะกรรมการและคณะกรรมการ ปกค.
(๒) เป็นศูนย์กลางในการประสานงานและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และเอกชน
ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและต่างประเทศ ในการด�ำเนินงานตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) จัดระบบงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ รวมทั้งช่วยเหลือเยียวยาและคุ้มครอง
สวัสดิภาพผู้เสียหายให้มีประสิทธิภาพ
(๔) จัดให้มกี ารรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ ประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
รวมทั้งจัดให้มีการศึกษาวิจัยเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
(๕) จั ด ให้ มี ข ้ อ มู ล สารสนเทศและการเชื่ อ มโยงระบบฐานข้ อ มู ล ด้ า นการป้ อ งกั น และปราบปราม
การค้ามนุษย์
(๖) ปฏิ บั ติ ต ามมติ ข องคณะกรรมการและคณะกรรมการ ปกค. หรื อ ตามที่ ค ณะกรรมการและ
คณะกรรมการ ปกค. มอบหมาย
ให้ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดงบประมาณและบุคลากร
ให้เพียงพอและเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง
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หมวด ๓
อ�ำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่
มาตรา ๒๗ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการกระท�ำความผิดฐานค้ามนุษย์ ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่มีอ�ำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) มีหนังสือเรียกให้บุคคลใดมาให้ถ้อยค�ำหรือส่งเอกสารหรือพยานหลักฐาน
(๒) ตรวจตัวบุคคลที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเป็นผู้เสียหายจากการกระท�ำความผิดฐานค้ามนุษย์เมื่อผู้นั้น
ยินยอม แต่ถ้าผู้นั้นเป็นหญิงจะต้องให้หญิงอื่นเป็นผู้ตรวจ
(๓) ตรวจค้นยานพาหนะใดๆ ที่มีเหตุอันควรสงสัยตามสมควรว่ามีพยานหลักฐานหรือบุคคลที่ตกเป็น
ผู้เสียหายจากการกระท�ำความผิดฐานค้ามนุษย์อยู่ในยานพาหนะนั้น
(๔) เข้าไปในเคหสถานหรือสถานที่ใดๆ เพื่อตรวจค้น ยึด หรืออายัด เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า
มีพยานหลักฐานในการค้ามนุษย์ หรือเพื่อพบและช่วยบุคคลที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการกระท�ำความผิด
ฐานค้ามนุษย์ และหากเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้ พยานหลักฐานนั้นอาจถูกโยกย้าย ซ่อนเร้น หรือท�ำลาย
ไปเสียก่อน หรือบุคคลนั้นอาจถูกประทุษร้าย โยกย้าย หรือซ่อนเร้น
ในการใช้อ�ำนาจตาม (๔) พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงความบริสุทธิ์ก่อนการเข้าค้นและรายงานเหตุผล
ที่ท�ำให้สามารถเข้าค้นได้ รวมทั้งผลการตรวจค้นเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ตลอดจนจัดท�ำส�ำเนา
รายงานดังกล่าวให้ไว้แก่ผู้ครอบครองเคหสถานหรือสถานที่ค้น ถ้าไม่มีผู้ครอบครองอยู่ ณ ที่นั้น ให้พนักงาน
เจ้าหน้าทีส่ ง่ มอบส�ำเนารายงานนัน้ ให้แก่ผคู้ รอบครองดังกล่าวในทันทีทกี่ ระท�ำได้ และหากเป็นการเข้าค้นในเวลา
ระหว่างพระอาทิตย์ตกและขึ้น พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เป็นหัวหน้าในการเข้าค้นต้องด�ำรงต�ำแหน่งนายอ�ำเภอ
หรือรองผู้กำ� กับการต�ำรวจขึ้นไป หรือเป็นข้าราชการพลเรือนตั้งแต่ระดับเจ็ดขึ้นไป ทั้งนี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ผู้เป็นหัวหน้าในการเข้าค้นส่งส�ำเนารายงานเหตุผลและผลการตรวจค้น บัญชีพยานหลักฐานหรือบุคคลที่ตกเป็น
ผู้เสียหายจากการกระท�ำความผิดฐานค้ามนุษย์และบัญชีทรัพย์ที่ได้ยึดหรืออายัดไว้ต่อศาลจังหวัดที่มีเขตอ�ำนาจ
เหนือท้องที่ที่ท�ำการค้นหรือศาลอาญา ภายในสี่สิบแปดชั่วโมงหลังจากสิ้นสุดการตรวจค้นเพื่อเป็นหลักฐาน
ในการด�ำเนินการตาม (๒) และ (๓) พนักงานเจ้าหน้าที่อาจสั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท�ำแทนได้
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจ้าหน้าที่จะขอความช่วยเหลือจากบุคคลใกล้เคียง
เพื่อด�ำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ก็ได้ แต่จะบังคับให้ผู้ใดช่วยโดยอาจเกิดอันตรายแก่ผู้นั้นไม่ได้
มาตรา ๒๘ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจ�ำตัว
พนักงานเจ้าหน้าที่ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
บัตรประจ�ำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีก�ำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๒๙ ในกรณีที่มีเหตุจ�ำเป็นเพื่อประโยชน์ในการแสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการค้ามนุษย์และ
เพื่อคุ้มครองป้องกันภัยแก่บุคคลที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเป็นผู้เสียหายจากการกระท�ำความผิดฐานค้ามนุษย์
พนักงานเจ้าหน้าที่อาจจัดให้บุคคลดังกล่าวอยู่ในความคุ้มครองเป็นการชั่วคราวได้แต่ต้องไม่เกินยี่สิบสี่ชั่วโมง
ทัง้ นี้ ให้รายงานให้ผบู้ ญ
ั ชาการต�ำรวจแห่งชาติ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพเิ ศษ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
หรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณีทราบโดยไม่ชักช้า
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ในกรณีทมี่ คี วามจ�ำเป็นต้องให้การคุม้ ครองบุคคลซึง่ อาจจะเป็นผูเ้ สียหายเกินกว่าก�ำหนดเวลาในวรรคหนึง่
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ยื่นค�ำร้องต่อศาลเพื่อมีค�ำสั่งอนุญาต ทั้งนี้ ศาลจะอนุญาตได้ไม่เกินเจ็ดวัน โดยจะก�ำหนด
เงื่อนไขใดๆ ไว้ด้วยก็ได้
การจัดให้บคุ คลซึง่ อาจจะเป็นผูเ้ สียหายอยูใ่ นความคุม้ ครองเป็นการชัว่ คราวตามมาตรานีต้ อ้ งจัดให้บคุ คล
ดังกล่าวอยู่ในสถานที่อันสมควรซึ่งมิใช่ห้องขังหรือสถานคุมขัง ทั้งนี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีก�ำหนด
การปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรานี้ให้ค�ำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนโดยเคร่งครัด
มาตรา ๓๐ ในกรณีทมี่ เี หตุอนั ควรเชือ่ ได้วา่ เอกสารหรือข้อมูลข่าวสารอืน่ ใดซึง่ ส่งทางไปรษณีย์ โทรเลข
โทรศัพท์ โทรสาร คอมพิวเตอร์ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการสื่อสารสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อสารสนเทศอื่นใด
ถูกใช้หรืออาจถูกใช้เพือ่ ประโยชน์ในการกระท�ำความผิดฐานค้ามนุษย์ พนักงานเจ้าหน้าทีซ่ งึ่ ได้รบั อนุมตั เิ ป็นหนังสือ
จากผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี จะยื่นค�ำขอ
ฝ่ายเดียวต่อศาลอาญาหรือศาลจังหวัดที่มีเขตอ�ำนาจเพื่อมีค�ำสั่งอนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มาซึ่งเอกสาร
หรือข้อมูลข่าวสารดังกล่าวก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�ำหนดในข้อบังคับประธานศาลฎีกา
การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้ศาลพิจารณาถึงผลกระทบต่อสิทธิส่วนบุคคลหรือสิทธิอื่นใดประกอบกับ
เหตุผลและความจ�ำเป็น ดังต่อไปนี้
(๑) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการกระท�ำความผิดหรือจะมีการกระท�ำความผิดฐานค้ามนุษย์
(๒) มีเหตุอนั ควรเชือ่ ว่าจะได้ขอ้ มูลข่าวสารเกีย่ วกับการกระท�ำความผิดฐานค้ามนุษย์จากการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารดังกล่าว
(๓) ไม่อาจใช้วิธีการอื่นใดที่เหมาะสมหรือมีประสิทธิภาพมากกว่าได้
การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้ศาลสั่งอนุญาตได้คราวละไม่เกินเก้าสิบวันโดยจะก�ำหนดเงื่อนไขใดๆ ก็ได้
และให้ผู้เกี่ยวข้องกับเอกสารหรือข้อมูลข่าวสารตามค�ำสั่งดังกล่าวให้ความร่วมมือเพื่อให้เป็นไปตามความ
ในมาตรานี้ ภายหลังที่มีค�ำสั่งอนุญาต หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าเหตุผลความจ� ำเป็นไม่เป็นไปตามที่ระบุ
หรือพฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไป ให้ศาลมีอ�ำนาจเปลี่ยนแปลงค�ำสั่งอนุญาตได้ตามที่เห็นสมควร
ในการด� ำ เนิ น การตามค�ำ สั่ ง ของศาล ให้ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ มี อ�ำ นาจร้ อ งขอให้ บุ ค คลใดช่ ว ยเหลื อ
ในการปฏิบัติหน้าที่ได้ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ด�ำเนินการตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึก
รายละเอียดผลการด�ำเนินการนั้น และให้ส่งบันทึกนั้นไปยังศาลที่มีค�ำสั่งโดยเร็ว
บรรดาเอกสารหรือข้อมูลข่าวสารที่ได้มาตามวรรคหนึ่ง ให้เก็บรักษาและใช้ประโยชน์ในการสืบสวนและ
ใช้เป็นพยานหลักฐานในการด�ำเนินคดีความผิดฐานค้ามนุษย์เท่านั้น ทั้งนี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีก�ำหนด
มาตรา ๓๑ ก่อนฟ้องคดีต่อศาล ในกรณีที่มีเหตุจ�ำเป็นเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ พนักงานอัยการโดยตนเองหรือโดยได้รับค�ำร้องขอจากพนักงานสอบสวนจะน�ำผู้เสียหายหรือ
พยานบุคคลมายื่นค�ำร้องต่อศาล โดยระบุการกระท�ำทั้งหลายที่อ้างว่าได้มีการกระท�ำความผิดและเหตุแห่ง
ความจ�ำเป็นที่จะต้องมีการสืบพยานไว้โดยพลันก็ได้
ในกรณีที่ผู้เสียหายหรือพยานบุคคลจะให้การต่อศาลเอง เมื่อผู้เสียหายหรือพยานบุคคลแจ้งแก่พนักงาน
อัยการแล้ว ให้พนักงานอัยการยื่นค�ำร้องต่อศาลโดยไม่ชักช้า
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ให้ศาลสืบพยานทันทีที่ได้รับค�ำร้องตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ในการนี้ หากผู้มีส่วนได้เสียในคดีคนใด
ยื่นค�ำร้องต่อศาลแถลงเหตุผลและความจ�ำเป็นขอถามค้านหรือตั้งทนายความถามค้านเมื่อเห็นสมควรก็ให้ศาล
มีค�ำสั่งอนุญาตได้ และให้น�ำความในมาตรา ๒๓๗ ทวิ วรรคสาม และวรรคสี่แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญามาใช้บังคับโดยอนุโลม
ถ้าต่อมามีการฟ้องผู้ต้องหาเป็นจ�ำเลยในการกระท�ำความผิดตามที่ก�ำหนดไว้ในหมวด ๑ ก็ให้รับฟังพยาน
ดังกล่าวในการพิจารณาพิพากษาคดีนั้นได้
มาตรา ๓๒ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญา

หมวด ๔
การช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
มาตรา ๓๓ ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์พจิ ารณาให้ความช่วยเหลือแก่บคุ คล
ซึ่งเป็นผู้เสียหายจากการกระท�ำความผิดฐานค้ามนุษย์อย่างเหมาะสมในเรื่องอาหาร ที่พัก การรักษาพยาบาล
การบ�ำบัดฟื้นฟูทางร่างกายและจิตใจ การให้การศึกษา การฝึกอบรม การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย
การส่งกลับไปยังประเทศเดิมหรือภูมิล�ำเนาของผู้นั้น การด�ำเนินคดีเพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้ผู้เสียหาย
ตามระเบียบที่รัฐมนตรีก�ำหนด โดยให้ค�ำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และความแตกต่างทางเพศ อายุ สัญชาติ
เชื้อชาติ ประเพณีวัฒนธรรมของผู้เสียหาย การแจ้งสิทธิของผู้เสียหายที่พึงได้รับการคุ้มครองในแต่ละขั้นตอน
ทัง้ ก่อน ระหว่าง และหลังการช่วยเหลือ ตลอดจนขอบเขตระยะเวลาในการด�ำเนินการช่วยเหลือในแต่ละขัน้ ตอน
และต้องรับฟังความคิดเห็นของผู้เสียหายก่อนด้วย
การให้ความช่วยเหลือตามวรรคหนึ่ง อาจจัดให้บุคคลซึ่งเป็นผู้เสียหายได้รับการดูแลในสถานแรกรับตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี สถานแรกรับตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก
หรือสถานสงเคราะห์อื่นของรัฐหรือเอกชนก็ได้
มาตรา ๓๔ เพื่อประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้เสียหาย ให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการแจ้งให้
ผูเ้ สียหายทราบในโอกาสแรกถึงสิทธิทจี่ ะเรียกค่าสินไหมทดแทนอันเนือ่ งมาจากการกระท�ำความผิดฐานค้ามนุษย์
และสิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมาย
มาตรา ๓๕ ในกรณี ที่ ผู ้ เ สี ย หายมี สิ ท ธิ แ ละประสงค์ ที่ จ ะเรี ย กค่ า สิ น ไหมทดแทนอั น เนื่ อ งมาจาก
การกระท�ำความผิดฐานค้ามนุษย์ ให้พนักงานอัยการเรียกค่าสินไหมทดแทนแทนผู้เสียหายตามที่ได้รับแจ้ง
จากปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
การเรียกค่าสินไหมทดแทนตามวรรคหนึ่ง พนักงานอัยการจะขอรวมไปกับคดีอาญาหรือจะยื่นค�ำร้อง
ในระยะใดระหว่างที่คดีอาญาก�ำลังพิจารณาอยู่ในศาลชั้นต้นก็ได้
ค�ำพิพากษาในส่วนทีเ่ รียกค่าสินไหมทดแทน ให้รวมเป็นส่วนหนึง่ แห่งค�ำพิพากษาในคดีอาญาและในกรณี
ทีศ่ าลสัง่ ให้ใช้คา่ สินไหมทดแทน ให้ถอื ว่าผูเ้ สียหายเป็นเจ้าหนีต้ ามค�ำพิพากษา และให้อธิบดีกรมบังคับคดีมหี น้าที่
ด�ำเนินการบังคับคดีตามค�ำพิพากษาในกรณีนี้ด้วย
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ในการด�ำเนินกระบวนพิจารณาเพือ่ เรียกค่าสินไหมทดแทนตามวรรคหนึง่ และการบังคับคดีตามวรรคสาม
มิให้เรียกค่าธรรมเนียม และให้น�ำความในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาบังคับใช้โดยอนุโลม
เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติในพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๓๖ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดให้มีการคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ผู้เสียหายระหว่างที่อยู่
ในความดูแลไม่ว่าบุคคลนั้นจะพ�ำนักอยู่ ณ ที่ใด ไม่ว่าก่อน ขณะ หรือหลังการด�ำเนินคดี ทั้งนี้ ให้ค�ำนึงถึง
ความปลอดภัยของบุคคลในครอบครัวของผู้เสียหายด้วย
ในกรณีที่ผู้เสียหายจะให้การหรือเบิกความเป็นพยานในความผิดฐานค้ามนุษย์ตามพระราชบัญญัตินี้
ให้ผู้เสียหายซึ่งเป็นพยานได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพยานในคดีอาญา
ถ้าผูเ้ สียหายต้องเดินทางกลับประเทศทีเ่ ป็นถิน่ ทีอ่ ยูห่ รือภูมลิ �ำเนา หรือถ้าบุคคลในครอบครัวของผูเ้ สียหาย
อาศัยอยู่ในประเทศอื่น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานในประเทศนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงาน
ภาครัฐหรือภาคเอกชน และไม่ว่าจะกระท�ำผ่านสถานทูตหรือสถานกงสุลของประเทศนั้นๆ หรือไม่ก็ตาม เพื่อให้
มีการคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ผู้เสียหายและบุคคลในครอบครัวอย่างต่อเนื่องในประเทศนั้น
มาตรา ๓๗ เพือ่ ประโยชน์ในการด�ำเนินคดีกบั ผูก้ ระท�ำความผิดตามพระราชบัญญัตนิ ี้ การรักษาพยาบาล
การบ�ำบัดฟื้นฟู การเรียกร้องสิทธิของผู้เสียหาย พนักงานเจ้าหน้าที่อาจด�ำเนินการให้มีการผ่อนผันให้ผู้เสียหาย
นั้นอยู่ในราชอาณาจักรได้เป็นการชั่วคราว และได้รับอนุญาตให้ท�ำงานเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายได้ ทั้งนี้
โดยให้ค�ำนึงถึงเหตุผลทางด้านมนุษยธรรมเป็นหลัก
มาตรา ๓๘ ภายใต้บงั คับมาตรา ๓๗ ให้พนักงานเจ้าหน้าทีส่ ง่ ตัวผูเ้ สียหายซึง่ เป็นคนต่างด้าวกลับประเทศ
ที่เป็นถิ่นที่อยู่หรือภูมิล�ำเนาโดยไม่ชักช้า เว้นแต่บุคคลนั้นเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง หรือเป็นผู้ได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษจากรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีหลักฐานเอกสารตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรหรือกฎหมายว่าด้วย
การทะเบียนคนต่างด้าว
ในการด�ำเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ค�ำนึงถึงความปลอดภัยและสวัสดิภาพของบุคคลนั้น
มาตรา ๓๙ ในกรณีที่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยตกเป็นผู้เสียหายจากการกระท�ำความผิดฐานค้ามนุษย์
ในต่างประเทศ หากผู้นั้นประสงค์จะกลับเข้ามาในราชอาณาจักรหรือถิ่นที่อยู่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด�ำเนินการ
ตรวจสอบว่าบุคคลนั้นเป็นผู้มีสัญชาติไทยจริงหรือไม่ หากบุคคลนั้นเป็นผู้มีสัญชาติไทยให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ด�ำเนินการตามที่จ�ำเป็นเพื่อให้บุคคลนั้นเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรหรือถิ่นที่อยู่โดยไม่ชักช้า และ
ให้ค�ำนึงถึงความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู้นั้น
ในกรณีทผี่ เู้ สียหายในต่างประเทศเป็นคนต่างด้าวทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้มถี นิ่ ทีอ่ ยูใ่ นราชอาณาจักรตามกฎหมาย
ว่าด้วยคนเข้าเมือง หรือเป็นผูไ้ ด้รบั การผ่อนผันให้อยูใ่ นราชอาณาจักรเป็นกรณีพเิ ศษจากรัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
มหาดไทยและก่อนออกนอกราชอาณาจักร สถานะของการได้รบั อนุญาตให้มถี นิ่ ทีอ่ ยูเ่ ป็นการชัว่ คราวยังไม่สนิ้ สุด
เมื่อได้ตรวจพิสูจน์ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความถูกต้องของผู้เสียหายที่ถือเอกสารแล้ว หากผู้นั้นประสงค์จะกลับ
เข้ามาในราชอาณาจักร ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด�ำเนินการตามที่จ�ำเป็นเพื่อให้ผู้เสียหายนั้นเดินทางกลับเข้ามา
ในราชอาณาจักรโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ ให้ค�ำนึงถึงความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู้นั้น และให้ได้รับการพิจารณา
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ให้อยู่ในราชอาณาจักรต่อไปได้ตามสถานะและระยะเวลาที่เป็นอยู่เดิมก่อนออกไปนอกราชอาณาจักร
ในกรณีทผี่ เู้ สียหายในต่างประเทศเป็นคนต่างด้าวและไม่มเี อกสารประจ�ำตัว แต่มเี หตุอนั ควรเชือ่ ได้วา่ เป็น
ผู้ที่มีหรือเคยมีภูมิล�ำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรโดยถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อได้ตรวจพิสูจน์สถานะของ
การมีภูมิล�ำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรของผู้นั้นแล้ว หากผู้นั้นประสงค์จะกลับเข้ามาในราชอาณาจักร
ให้พนักงานเจ้าหน้าทีด่ ำ� เนินการตามทีจ่ ำ� เป็นเพือ่ ให้ผเู้ สียหายนัน้ เดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ชกั ช้า
ทั้งนี้ ให้ค�ำนึงถึงความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู้นั้นและให้ได้รับการพิจารณาให้อยู่ในราชอาณาจักรต่อไปได้
ตามสถานะและระยะเวลาที่เป็นอยู่เดิมก่อนออกไปนอกราชอาณาจักร
มาตรา ๔๐ ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดท�ำรายงานประจ�ำปีเกี่ยวกับ
สถานการณ์ จ�ำนวนคดี การด�ำเนินการของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และแนวทางการด�ำเนินงานในอนาคต
เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์เสนอต่อคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๔๑ เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตเป็นหนังสือจากรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงยุตธิ รรม ห้ามมิให้พนักงาน
สอบสวนด�ำเนินคดีกับผู้เสียหายในความผิดฐานเข้ามา ออกไป หรืออยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตตาม
กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน ฐานปลอมหรือใช้ซงึ่ หนังสือเดินทางปลอม
ตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีเฉพาะ
ที่เกี่ยวกับการติดต่อ ชักชวน แนะน�ำตัว ติดตามหรือรบเร้าบุคคลเพื่อค้าประเวณีและการเข้าไปมั่วสุมในสถาน
การค้าประเวณีเพื่อค้าประเวณี หรือความผิดฐานเป็นคนต่างด้าวท�ำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย
การท�ำงานของคนต่างด้าว

หมวด ๕
กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
มาตรา ๔๒ ให้จัดตั้งกองทุนในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เรียกว่า “กองทุน
เพือ่ การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์” เพือ่ เป็นทุนใช้จา่ ยส�ำหรับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
และเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน ประกอบด้วย
(๑) เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้
(๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้จากงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี
(๓) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรืออุทิศให้
(๔) เงินที่ได้รับจากต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ
(๕) ดอกผลและผลประโยชน์ที่เกิดจากกองทุน
(๖) เงินที่ได้จากการขายทรัพย์สินของกองทุนหรือที่ได้จากการจัดหารายได้
(๗) เงินหรือทรัพย์สินที่ตกเป็นของกองทุนหรือที่กองทุนได้รับตามกฎหมายอื่น
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มาตรา ๔๓ เงินและดอกผลที่กองทุนได้รับตามมาตรา ๔๒ ไม่ต้องน�ำส่งกระทรวงการคลังเป็นรายได้
แผ่นดิน
มาตรา ๔๔ เงินและทรัพย์สินของกองทุนให้ใช้จ่ายเพื่อกิจการ ดังต่อไปนี้
(๑) การช่วยเหลือผู้เสียหายตามมาตรา ๓๓
(๒) การคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ผู้เสียหายตามมาตรา ๓๖
(๓) การช่วยเหลือผู้เสียหายในต่างประเทศให้เดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรหรือถิ่นที่อยู่ตาม
มาตรา ๓๙
(๔) การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ตามระเบียบที่คณะกรรมการ ปกค. ก�ำหนด
(๕) การบริหารกองทุน
มาตรา ๔๕ ให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะหนึ่ง ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ผู้แทน
ส�ำนักงบประมาณ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งจ�ำนวนสามคน ในจ�ำนวนนี้
ต้องเป็นผู้แทนจากภาคเอกชนจ�ำนวนสองคนซึ่งเกี่ยวข้องกับงานด้านพัฒนาสังคม ด้านสังคมสงเคราะห์ ด้าน
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือด้านการเงิน เป็นกรรมการ และให้รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ
มาตรา ๔๖ ให้น�ำมาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๕ มาใช้
บังคับกับการด�ำรงต�ำแหน่งและการพ้นจากต�ำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การประชุมของคณะกรรมการ
บริหารกองทุน และการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการของคณะกรรมการบริหารกองทุนโดยอนุโลม
มาตรา ๔๗ ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนมีอ�ำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินตามที่ก�ำหนดไว้ในมาตรา ๔๔
(๒) บริหารกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก�ำหนด
(๓) รายงานสถานะการเงินและการจัดการกองทุนต่อคณะกรรมการตามระเบียบทีค่ ณะกรรมการก�ำหนด
มาตรา ๔๘ การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน์ และการจัดการกองทุน
ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก�ำหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
มาตรา ๔๙ ให้มคี ณะกรรมการติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงานของกองทุนจ�ำนวนห้าคน ประกอบ
ด้วย ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ด้านการเงิน การสังคมสงเคราะห์ และการประเมินผลด้านละหนึ่งคนและให้รองปลัดกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ
ให้น�ำมาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๑ มาใช้บังคับกับการด�ำรงต�ำแหน่ง
การพ้นจากต�ำแหน่ง และการประชุมของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงานของกองทุน
โดยอนุโลม
272 คู่มือส�ำหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

มาตรา ๕๐ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงานของกองทุนมีอ�ำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด�ำเนินงานของกองทุน
(๒) รายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ
(๓) เรียกเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนจากบุคคลใดหรือเรียกบุคคลใดมาชี้แจงข้อเท็จจริง
เพื่อประกอบการพิจารณาประเมินผล
มาตรา ๕๑ ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดท�ำงบดุลและบัญชีท�ำการส่งส�ำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินตรวจสอบและรับรองภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีทุกปี
ให้สำ� นักงานการตรวจเงินแผ่นดินท�ำรายงานผลการสอบและรับรองบัญชีและการเงินของกองทุนเสนอต่อ
คณะกรรมการภายในหนึง่ ร้อยห้าสิบวันนับแต่วนั สิน้ ปีบญ
ั ชี เพือ่ ให้คณะกรรมการเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพือ่ ทราบ
รายงานผลการสอบบัญชีตามวรรคสอง ให้รฐั มนตรีเสนอต่อนายกรัฐมนตรี เพือ่ น�ำเสนอสภาผูแ้ ทนราษฎร
และวุฒิสภาทราบและจัดให้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

หมวด ๖
บทก�ำหนดโทษ
มาตรา ๕๒ ผู้ใดกระท�ำความผิดฐานค้ามนุษย์ ต้องระวางโทษจ�ำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่
แปดหมื่นบาทถึงสองแสนบาท
ถ้าการกระท�ำความผิดตามวรรคหนึ่ง ได้กระท�ำแก่บุคคลอายุเกินสิบห้าปี แต่ไม่ถึงสิบแปดปีต้องระวาง
โทษจ�ำคุกตั้งแต่หกปีถึงสิบสองปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถึงสองแสนสี่หมื่นบาท
ถ้าการกระท�ำความผิดตามวรรคหนึ่ง ได้กระท�ำแก่บุคคลอายุไม่เกินสิบห้าปี ต้องระวางโทษจ�ำคุกตั้งแต่
แปดปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถึงสามแสนบาท
มาตรา ๕๓ นิติบุคคลใดกระท�ำความผิดฐานค้ามนุษย์ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึง
หนึ่งล้านบาท
ในกรณีที่ผู้กระท�ำความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระท�ำความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการ
หรือการกระท�ำของบุคคลใด หรือไม่สั่งการ หรือไม่กระท�ำการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระท�ำของกรรมการผู้จัดการ
หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการด�ำเนินงานของนิติบุคคลนั้น บุคคลดังกล่าวต้องระวางโทษจ�ำคุกตั้งแต่หกปี
ถึงสิบสองปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถึงสองแสนสี่หมื่นบาท
มาตรา ๕๔ ผูใ้ ดขัดขวางการสืบสวน การสอบสวน การฟ้องร้อง หรือการด�ำเนินคดีความผิดฐานค้ามนุษย์
เพื่อมิให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถ้าเป็นการกระท�ำอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน
สิบปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
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(๑) ให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ผู้เสียหายหรือพยานเพื่อจูงใจให้ผู้นั้น
ไม่ไปพบพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือไม่ไปศาลเพื่อให้ข้อเท็จจริงหรือเบิกความ
หรือเพือ่ ให้ขอ้ เท็จจริงหรือเบิกความอันเป็นเท็จ หรือไม่ให้ขอ้ เท็จจริงหรือเบิกความ ในการด�ำเนินคดีแก่ผกู้ ระท�ำ
ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) ใช้ก�ำลังบังคับ ขู่เข็ญ ข่มขู่ ข่มขืนใจ หลอกลวง หรือกระท�ำการอันมิชอบประการอื่นเพื่อมิให้
ผูเ้ สียหายหรือพยานไปพบพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือไม่ไปศาลเพือ่ ให้ขอ้ เท็จจริง
หรือเบิกความ หรือเพื่อให้ผู้นั้นให้ข้อเท็จจริงหรือเบิกความอันเป็นเท็จ หรือไม่ให้ข้อเท็จจริงหรือเบิกความ
ในการด�ำเนินคดีแก่ผู้กระท�ำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) ท�ำให้เสียหาย ท�ำลาย ท�ำให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์ เอาไปเสีย แก้ไข เปลี่ยนแปลง ปกปิด หรือ
ซ่อนเร้น เอกสารหรือพยานหลักฐานใดๆ หรือปลอม ท�ำ  หรือใช้เอกสารหรือพยานหลักฐานใดๆ อันเป็นเท็จ
ในการด�ำเนินคดีแก่ผู้กระท�ำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
(๔) ให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่กรรมการ กรรมการ ปกค. อนุกรรมการ
สมาชิกของคณะท�ำงาน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเจ้าพนักงานในต�ำแหน่งตุลาการ
พนักงานอัยการ หรือพนักงานสอบสวน หรือเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อจูงใจ
ให้กระท�ำการ ไม่กระท�ำการ หรือประวิงการกระท�ำอันมิชอบด้วยหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ
(๕) ใช้ก�ำลังบังคับ ขู่เข็ญ ข่มขู่ ข่มขืนใจ หรือกระท�ำการอันมิชอบประการอื่นต่อกรรมการ กรรมการ
ปกค. อนุกรรมการ สมาชิกของคณะท�ำงาน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้หรือเจ้าพนักงาน
ในต�ำแหน่งตุลาการ พนักงานอัยการ หรือพนักงานสอบสวน เพื่อจูงใจให้กระท�ำการ ไม่กระท�ำการ หรือประวิง
การกระท�ำอันมิชอบด้วยหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕๕ ผู้ใดกระท�ำการดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
เว้นแต่เป็นการเปิดเผยในการปฏิบัติตามหน้าที่หรือกฎหมาย
(๑) รู้ว่ามีการยื่นค�ำขอเพื่อให้ได้มาซึ่งเอกสารหรือข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๓๐ แล้วเปิดเผยแก่บุคคล
ทีไ่ ม่มหี น้าทีเ่ กีย่ วข้องให้รวู้ า่ มีหรือจะมีการยืน่ ค�ำขอเพือ่ ให้ได้มาซึง่ เอกสารหรือข้อมูลข่าวสารดังกล่าวโดยประการ
ที่น่าจะท�ำให้ผู้ยื่นค�ำขอสูญเสียโอกาสที่จะได้มาซึ่งเอกสารหรือข้อมูลข่าวสารนั้น หรือ
(๒) รู้หรือได้มาซึ่งเอกสารหรือข้อมูลข่าวสารที่ได้มาตามมาตรา ๓๐ แล้วเปิดเผยแก่บุคคลที่ไม่มีหน้าที่
เกี่ยวข้องให้รู้เอกสารหรือข้อมูลข่าวสารดังกล่าว
มาตรา ๕๖ ผู้ใดกระท�ำการหรือจัดให้มีการกระท�ำการดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินหกเดือน
หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
(๑) บันทึกภาพ แพร่ภาพ พิมพ์รูป หรือบันทึกเสียง แพร่เสียงหรือสิ่งอื่นที่สามารถแสดงว่าบุคคลใด
เป็นผู้เสียหายจากการกระท�ำความผิดฐานค้ามนุษย์ ทั้งนี้ ไม่ว่าขั้นตอนใดๆ
(๒) โฆษณาหรือเผยแพร่ข้อความ ซึ่งปรากฏในทางสอบสวนของพนักงานสอบสวนหรือในทางพิจารณา
คดีของศาลที่ท�ำให้บุคคลอื่นรู้จักชื่อตัว ชื่อสกุลของผู้เสียหายจากการกระท�ำความผิดฐานค้ามนุษย์หรือบุคคล
ในครอบครัวผู้เสียหายนั้น ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยสื่อสารสนเทศประเภทใด
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(๓) โฆษณาหรือเผยแพร่ข้อความ ภาพหรือเสียง ไม่ว่าโดยสื่อสารสนเทศประเภทใด เปิดเผยประวัติ
สถานที่อยู่ สถานที่ท�ำงาน หรือสถานศึกษาของบุคคลซึ่งเป็นผู้เสียหายจากการกระท�ำความผิดฐานค้ามนุษย์
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่การกระท�ำที่ผู้กระท�ำจ�ำต้องกระท�ำเพื่อประโยชน์ของทางราชการ
ในการคุ้มครองหรือช่วยเหลือผู้เสียหาย หรือผู้เสียหายยินยอมโดยบริสุทธิ์ใจ

บทเฉพาะกาล
มาตรา ๕๗ ให้โอนเงินทุนสงเคราะห์เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ตามระเบียบ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ว่าด้วยการด�ำเนินงานและการใช้จ่ายเงินส�ำหรับการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาเป็นทุนประเดิมแก่กองทุนตามพระราชบัญญัตินี้

๒. ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๑

ในประมวลกฎหมายนี้

(๑) “โดยทุจริต” หมายความว่า เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส�ำหรับตนเอง
หรือผู้อื่น
(๕) “อาวุธ” หมายความรวมถึงสิ่งซึ่งไม่เป็นอาวุธโดยสภาพ แต่ซึ่งได้ใช้หรือเจตนาจะใช้ประทุษร้าย
ร่างกายถึงอันตรายสาหัสอย่างอาวุธ
(๖) “ใช้กำ� ลังประทุษร้าย” หมายความว่า ท�ำการประทุษร้ายแก่กายหรือจิตใจของบุคคล ไม่วา่ จะท�ำด้วย
ใช้แรงกายภาพหรือด้วยวิธีอื่นใด และให้หมายความรวมถึงการกระท�ำใดๆ ซึ่งเป็นเหตุให้บุคคลหนึ่งบุคคลใด
อยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ ไม่ว่าจะโดยใช้ยาท�ำให้มึนเมา สะกดจิต หรือใช้วิธีอื่นใดอันคล้ายคลึงกัน
(๑๑) “กลางคืน” หมายความว่า เวลาระหว่างพระอาทิตย์ตกและพระอาทิตย์ขึ้น
(๑๒) “คุมขัง” หมายความว่า คุมตัว ควบคุม ขัง กักขังหรือจ�ำคุก
(๑๓) “ค่าไถ่” หมายความว่า ทรัพย์สินหรือประโยชน์ที่เรียกเอา หรือให้เพื่อแลกเปลี่ยนเสรีภาพของ
ผู้ถูกเอาตัวไป ผู้ถูกหน่วงเหนี่ยวหรือผู้ถูกกักขัง
มาตรา ๒๘๒ ผู้ใดเพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่น เป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือพาไปเพื่อการอนาจารซึ่ง
ชายหรือหญิง แม้ผู้นั้นจะยินยอมก็ตาม ต้องระวางโทษจ�ำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองพันบาท
ถึงสองหมื่นบาท
ถ้าการกระท�ำความผิดตามวรรคแรกเป็นการกระท�ำแก่บุคคลอายุเกินสิบห้าปีแต่ยังไม่เกินสิบแปดปี
ผู้กระท�ำต้องระวางโทษจ�ำคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่หกพันบาทถึงสามหมื่นบาท
ถ้าการกระท�ำความผิดตามวรรคแรกเป็นการกระท�ำแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปี ผู้กระท�ำต้องระวางโทษ
จ�ำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท
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ผู้ใดเพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่น  รับตัวบุคคลซึ่งมีผู้จัดหา ล่อไป หรือพาไปตามวรรคแรก วรรคสอง หรือ
วรรคสาม หรือสนับสนุนในการกระท�ำความผิดดังกล่าว ต้องระวางโทษตามที่บัญญัติไว้ในวรรคแรก วรรคสอง
หรือวรรคสาม แล้วแต่กรณี
มาตรา ๒๘๓ ผู้ใดเพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่น เป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือพาไปเพื่อการอนาจารซึ่ง
ชายหรือหญิง โดยใช้อุบายหลอกลวง ขู่เข็ญ ใช้ก�ำลังประทุษร้าย ใช้อ�ำนาจครอบง�ำผิดคลองธรรม หรือใช้วิธี
ข่มขืนใจด้วยประการอื่นใด ต้องระวางโทษจ�ำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท
ถ้าการกระท�ำความผิดตามวรรคแรกเป็นการกระท�ำแก่บุคคลอายุเกินสิบห้าปีแต่ยังไม่เกินสิบแปดปี
ผู้กระท�ำต้องระวางโทษจ�ำคุกตั้งแต่เจ็ดปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถึงสี่หมื่นบาท หรือจ�ำคุก
ตลอดชีวิต
ถ้าการกระท�ำความผิดตามวรรคแรกเป็นการกระท�ำแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปี ผู้กระท�ำต้องระวางโทษ
จ�ำคุกตั้งแต่สิบปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท หรือจ�ำคุกตลอดชีวิต หรือประหารชีวิต
ผู้ใดเพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่น รับตัวบุคคลซึ่งมีผู้จัดหา ล่อไป หรือพาไปตามวรรคแรก วรรคสอง
หรือวรรคสาม หรือสนับสนุนในการกระท�ำความผิดดังกล่าว ต้องระวางโทษตามที่บัญญัติไว้ในวรรคแรก
วรรคสอง หรือวรรคสาม แล้วแต่กรณี
มาตรา ๒๘๓ ทวิ ผูใ้ ดพาบุคคลอายุเกินสิบห้าปีแต่ยงั ไม่เกินสิบแปดปีไปเพือ่ การอนาจาร แม้ผนู้ นั้ จะยินยอม
ก็ตาม ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
ถ้าการกระท�ำความผิดตามวรรคแรกเป็นการกระท�ำแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปี ผู้กระท�ำต้องระวางโทษ
จ�ำคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นสี่พันบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
ผู้ใดซ่อนเร้นบุคคลซึ่งถูกพาไปตามวรรคแรกหรือวรรคสอง ต้องระวางโทษตามที่บัญญัติในวรรคแรกหรือ
วรรคสอง แล้วแต่กรณี
ความผิดตามวรรคแรกและวรรคสามเฉพาะกรณีที่กระท�ำแก่บุคคลอายุเกินสิบห้าปี เป็นความผิดอันยอม
ความได้
มาตรา ๒๘๔ ผูใ้ ดพาผูอ้ นื่ ไปเพือ่ การอนาจาร โดยใช้อบุ ายหลอกลวง ขูเ่ ข็ญ ใช้กำ� ลังประทุษร้าย ใช้อำ� นาจ
ครอบง�ำผิดคลองธรรม หรือใช้วิธีข่มขืนใจด้วยประการอื่นใด ต้องระวางโทษจ�ำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และ
ปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสองหมื่นบาท
ผู้ใดซ่อนเร้นบุคคลซึ่งถูกพาไปตามวรรคแรก ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้พาไปนั้น
ความผิดตามมาตรานี้ เป็นความผิดอันยอมความได้
มาตรา ๒๘๕ ถ้าการกระท�ำความผิดตามมาตรา ๒๗๖ มาตรา ๒๗๗ มาตรา ๒๗๗ ทวิ มาตรา ๒๗๗ ตรี
มาตรา ๒๗๘ มาตรา ๒๗๙ มาตรา ๒๘๐ มาตรา ๒๘๒ หรือมาตรา ๒๘๓ เป็นการกระท�ำแก่ผู้สืบสันดาน
ศิษย์ซึ่งอยู่ในความดูแล ผู้อยู่ในความควบคุมตามหน้าที่ราชการหรือผู้อยู่ในความปกครอง ในความพิทักษ์หรือ
ในความอนุบาล ผู้กระท�ำต้องระวางโทษหนักกว่าที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้นๆ หนึ่งในสาม
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มาตรา ๒๘๖ ผู ้ ใ ดอายุ ก ว่ า สิ บหกปีด�ำรงชีพอยู่แม้เพียงบางส่วนจากรายได้ของหญิงซึ่งค้าประเวณี
ต้องระวางโทษจ�ำคุกตั้งแต่เจ็ดปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถึงสี่หมื่นบาท หรือจ�ำคุกตลอดชีวิต
ผู้ใดไม่มีปัจจัยอย่างอื่นอันปรากฎส�ำหรับด�ำรงชีพ หรือไม่มีปัจจัยอันพอเพียงส�ำหรับด�ำรงชีพ และ
มีพฤติการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้ ให้ถือว่าผู้นั้นด�ำรงชีพอยู่จากรายได้ของผู้ซึ่งค้าประเวณี เว้นแต่จะพิสูจน์
ให้เป็นที่พอใจได้ว่ามิได้เป็นเช่นนั้น
(๑) อยู่ร่วมกับผู้ซึ่งค้าประเวณี หรือสมาคมกับผู้ซึ่งค้าประเวณีคนเดียวหรือหลายคนเป็นอาจิณ
(๒) กินอยู่หลับนอน หรือรับเงิน หรือประโยชน์อย่างอื่น โดยผู้ซึ่งค้าประเวณีเป็นผู้จัดให้
(๓) เข้าแทรกแซงเพือ่ ช่วยผูซ้ งึ่ ค้าประเวณีในการทะเลาะวิวาทกับผูท้ ใี่ ห้ถอื ว่าผูน้ นั้ ด�ำรงชีพอยูจ่ ากรายได้
ของหญิงในการค้าประเวณี
บทบัญญัติแห่งมาตรานี้มิให้ใช้บังคับแก่ผู้รับค่าเลี้ยงดูจากหญิงซึ่งค้าประเวณีซึ่งพึงให้ค่าเลี้ยงดูนั้น
ตามกฎหมายหรือตามธรรมจรรยา
มาตรา ๒๘๗ ผู้ใด
(๑) เพื่อความประสงค์แห่งการค้า หรือโดยการค้า เพื่อการแจกจ่ายหรือเพื่อการแสดงอวดแก่ประชาชน
ท�ำ  ผลิต มีไว้ น�ำเข้าหรือยังให้น�ำเข้าในราชอาณาจักร ส่งออกหรือยังให้ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พาไปหรือ
ยังให้พาไป หรือท�ำให้แพร่หลายโดยประการใด ๆ ซึง่ เอกสาร ภาพเขียน ภาพพิมพ์ ภาพระบายสี สิง่ พิมพ์ รูปภาพ
ภาพโฆษณา เครื่องหมาย รูปถ่าย ภาพยนตร์ แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพหรือสิ่งอื่นใดอันลามก
(๒) ประกอบการค้า หรือมีส่วนหรือเข้าเกี่ยวข้องในการค้าเกี่ยวกับวัตถุหรือสิ่งของลามกดังกล่าวแล้ว
จ่ายแจกหรือแสดงอวดแก่ประชาชน หรือให้เช่าวัตถุหรือสิ่งของเช่นว่านั้น
(๓) เพื่อจะช่วยการท�ำให้แพร่หลาย หรือการค้าวัตถุหรือสิ่งของลามกดังกล่าวแล้ว โฆษณาหรือไขข่าว
โดยประการใด ๆ ว่ามีบุคคลกระท�ำการอันเป็นความผิดตามมาตรานี้ หรือโฆษณาหรือไขข่าวว่าวัตถุหรือสิ่งของ
ลามกดังกล่าวแล้วจะหาได้จากบุคคลใด หรือโดยวิธีใด
ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
มาตรา ๒๙๕ ผู้ใดท�ำร้ายผู้อื่น จนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจของผู้อื่นนั้น ผู้นั้นกระท�ำ
ความผิดฐานท�ำร้ายร่างกาย ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่พันบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
มาตรา ๒๙๖ ผู้ใดกระท�ำความผิดฐานท�ำร้ายร่างกาย ถ้าความผิดนั้น มีลักษณะประการหนึ่งประการใด
ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๘๙ ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
มาตรา ๒๙๗ ผู้ใดกระท�ำความผิดฐานท�ำร้ายร่างกาย จนเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท�ำร้ายรับอันตรายสาหัส
ต้องระวางโทษจ�ำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสิบปี
อันตรายสาหัสนั้น คือ
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(๑) ตาบอด หูหนวก ลิ้นขาด หรือเสียฆานประสาท
(๒) เสียอวัยวะสืบพันธุ์ หรือความสามารถสืบพันธุ์
(๓) เสียแขน ขา มือ เท้า นิ้วหรืออวัยวะอื่นใด
(๔) หน้าเสียโฉมอย่างติดตัว
(๕) แท้งลูก
(๖) จิตพิการอย่างติดตัว
(๗) ทุพพลภาพ หรือป่วยเจ็บเรื้อรังซึ่งอาจถึงตลอดชีวิต
(๘) ทุพพลภาพ หรือป่วยเจ็บด้วยอาการทุกขเวทนาเกินกว่ายี่สิบวันหรือจนประกอบกรณียกิจตามปกติ
ไม่ได้เกินกว่ายี่สิบวัน
มาตรา ๒๙๘ ผู้ใดกระท�ำความผิดตามมาตรา ๒๙๗ ถ้าความผิดนั้น มีลักษณะประการหนึ่งประการใด
ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๘๙ ต้องระวางโทษจ�ำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี
มาตรา ๓๐๙ ผู้ใดข่มขืนใจผู้อื่นให้กระท�ำการใด ไม่กระท�ำการใด หรือจ�ำยอมต่อสิ่งใด โดยท�ำให้กลัวว่า
จะเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง หรือทรัพย์สินของผู้ถูกข่มขืนใจนั้นเองหรือของผู้อื่น หรือโดย
ใช้ก�ำลังประทุษร้ายจนผู้ถูกข่มขืนใจต้องกระท�ำการนั้น ไม่กระท�ำการนั้นหรือจ�ำยอมต่อสิ่งนั้น ต้องระวางโทษ
จ�ำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
ถ้าความผิดตามวรรคแรกได้กระท�ำโดยมีอาวุธ หรือโดยร่วมกระท�ำความผิดด้วยกันตั้งแต่ห้าคนขึ้นไป
หรื อ ได้ ก ระท� ำ เพื่ อ ให้ ผู ้ ถู ก ข่ ม ขื น ใจ ท� ำ  ถอน ท� ำ ให้เ สีย หาย หรื อท� ำ ลายเอกสารสิท ธิอ ย่ างใด ผู ้ก ระท�ำ
ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
ถ้ากระท�ำโดยอ้างอ�ำนาจอั้งยี่หรือซ่องโจร ไม่ว่าอั้งยี่หรือซ่องโจรนั้นจะมีอยู่หรือไม่ ผู้กระท�ำต้องระวาง
โทษจ�ำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงเจ็ดปี และปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงหนึ่งหมื่นสี่พันบาท
มาตรา ๓๑๐ ผู้ใดหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังผู้อื่น หรือกระท�ำด้วยประการใดให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพ
ในร่างกาย ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
ถ้าการกระท�ำความผิดตามวรรคแรก เป็นเหตุให้ผู้ถูกหน่วงเหนี่ยวถูกกักขังหรือต้องปราศจากเสรีภาพ
ในร่างกายนั้นถึงแก่ความตาย หรือรับอันตรายสาหัส ผู้กระท�ำต้องระวางโทษดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๙๐
มาตรา ๒๙๗ หรือมาตรา ๒๙๘ นั้น
มาตรา ๓๑๐ ทวิ ผู้ใดหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังผู้อื่นหรือกระท�ำด้วยประการใดให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพ
ในร่างกาย และให้ผู้อื่นนั้นกระท�ำผิดให้แก่ผู้กระท�ำหรือบุคคลอื่น ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินห้าปี และปรับ
ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
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มาตรา ๓๑๒ ผู้ใดเพื่อจะเอาคนลงเป็นทาส หรือให้มีฐานะคล้ายทาส น�ำเข้าในหรือส่งออกไปนอก
ราชอาณาจักร พามาจากที่ใด ซื้อ ขาย จ�ำหน่าย รับ หรือหน่วงเหนี่ยวซึ่งบุคคลหนึ่งบุคคลใด ต้องระวางโทษ
จ�ำคุกไม่เกินเจ็ดปี และปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นสี่พันบาท
มาตรา ๓๑๗ ผู้ใดโดยปราศจากเหตุอันสมควร พรากเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีไปเสียจากบิดามารดา
ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแล ต้องระวางโทษจ�ำคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่หกพันบาทถึงสามหมื่นบาท
ผู้ใดโดยทุจริต ซื้อ จ�ำหน่าย หรือรับตัวเด็กซึ่งถูกพรากตามวรรคแรก ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับ
ผู้พรากนั้น
ถ้าความผิดตามมาตรานี้ได้กระท�ำเพื่อหาก�ำไร หรือเพื่อการอนาจาร ผู้กระท�ำต้องระวางโทษจ�ำคุกตั้งแต่
ห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท
มาตรา ๓๑๘ ผู้ใดพรากผู้เยาว์อายุกว่าสิบห้าปี แต่ยังไม่เกินสิบแปดปีไปเสียจากบิดามารดา ผู้ปกครอง
หรือผู้ดูแล โดยผู้เยาว์นั้นไม่เต็มใจไปด้วย ต้องระวางโทษจ�ำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สี่พันบาท
ถึงสองหมื่นบาท
ผู้ใดโดยทุจริตซื้อจ�ำหน่าย หรือรับตัวผู้เยาว์ซึ่งถูกพรากตามวรรคแรก ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับ
ผู้พรากนั้น
ถ้าความผิดตามมาตรานี้ได้กระท�ำเพื่อหาก�ำไร หรือเพื่อการอนาจาร ผู้กระท�ำต้องระวางโทษจ�ำคุกตั้งแต่
สามปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่หกพันบาทถึงสามหมื่นบาท
มาตรา ๓๑๙ ผู้ใดพรากผู้เยาว์อายุกว่าสิบห้าปี แต่ยังไม่เกินสิบแปดปีไปเสียจากบิดามารดา ผู้ปกครอง
หรือผู้ดูแล เพื่อหาก�ำไรหรือเพื่อการอนาจาร โดยผู้เยาว์นั้นเต็มใจไปด้วย ต้องระวางโทษจ�ำคุกตั้งแต่สองปีถึง
สิบปี และปรับตั้งแต่สี่พันบาทถึงสองหมื่นบาท
ผู้ใดโดยทุจริต ซื้อ จ�ำหน่าย หรือรับตัวผู้เยาว์ซึ่งถูกพรากตามวรรคแรก ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับ
ผู้พรากนั้น
มาตรา ๓๒๐ ผู้ใดใช้อุบายหลอกลวง ขู่เข็ญ ใช้ก�ำลังประทุษร้าย ใช้อ�ำนาจครอบง�ำผิดคลองธรรม
หรือใช้วิธีข่มขืนใจด้วยประการอื่นใด พาหรือส่งคนออกไปนอกราชอาณาจักร ต้องระวางโทษจ�ำคุกตั้งแต่สองปี
ถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สี่พันบาทถึงสองหมื่นบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
ถ้าการกระท�ำความผิดตามวรรคแรก ได้กระท�ำเพื่อให้ผู้ถูกพาหรือส่งไปนั้นตกอยู่ในอ�ำนาจของผู้อื่น
โดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือเพือ่ ละทิง้ ให้เป็นคนอนาถา ผูก้ ระท�ำต้องระวางโทษจ�ำคุกตัง้ แต่สามปีถงึ สิบห้าปี และ
ปรับตั้งแต่หกพันบาทถึงสามหมื่นบาท
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๓. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. ๒๕๓๙
มาตรา ๔

ในพระราชบัญญัตินี้

“การค้าประเวณี” หมายความว่า การยอมรับการกระท�ำช�ำเราหรือการยอมรับการกระท�ำอื่นใด หรือ
การกระท�ำอื่นใดเพื่อส�ำเร็จความใคร่ในทางกามารมณ์ของผู้อื่น อันเป็นการส�ำส่อนเพื่อสินจ้างหรือประโยชน์
อื่นใด ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้ยอมรับการกระท�ำและผู้กระท�ำจะเป็นบุคคลเพศเดียวกันหรือคนละเพศ
“สถานการค้าประเวณี” หมายความว่า สถานที่ที่จัดไว้เพื่อการค้าประเวณีหรือยอมให้มีการค้าประเวณี
และให้หมายความรวมถึงสถานที่ที่ใช้ในการติดต่อหรือจัดหาบุคคลอื่นเพื่อกระท�ำการค้าประเวณีด้วย
“สถานแรกรับ” หมายความว่า สถานทีท่ ที่ างราชการจัดให้มขี นึ้ หรือสถานทีท่ มี่ ลู นิธิ สมาคม หรือสถาบัน
อื่นจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อรับผู้รับการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพไว้เป็นการชั่วคราวเพื่อพิจารณา
วิธีการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพให้เหมาะสมส�ำหรับแต่ละบุคคล
“สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ” หมายความว่า สถานที่ที่ทางราชการจัดให้มีขึ้น หรือสถานที่ที่มูลนิธิ
สมาคม หรือสถาบันอื่นจัดตั้งขึ้นเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาอาชีพแก่ผู้รับการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ
ตามพระราชบัญญัตินี้
“การคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ” หมายความว่า การอบรมฟื้นฟูจิตใจ การบ�ำบัดรักษาโรค การฝึกอบรม
และพัฒนาอาชีพ ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ หรือกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ
ประจ�ำจังหวัด แล้วแต่กรณี
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ*
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๖ ผู้ใดเข้าไปมั่วสุมในสถานการค้าประเวณีเพื่อประโยชน์ในการค้าประเวณีของตนเองหรือ
ผู้อื่น ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
ถ้าการกระท�ำความผิดตามวรรคหนึ่งได้กระท�ำเพราะถูกบังคับ หรือตกอยู่ภายใต้อ�ำนาจซึ่งไม่สามารถจะ
หลีกเลี่ยงหรือขัดขืนได้ ผู้กระท�ำไม่มีความผิด
มาตรา ๙ ผู้ใดเป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือชักพาไปซึ่งบุคคลใดเพื่อให้บุคคลนั้นกระท�ำการค้าประเวณี
แม้บุคคลนั้นจะยินยอมก็ตาม และไม่ว่าการกระท�ำต่างๆ อันประกอบเป็นความผิดนั้นจะได้กระท�ำภายในหรือ
นอกราชอาณาจักร ต้องระวางโทษจ�ำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท
ถ้าการกระท�ำความผิดตามวรรคหนึ่ง เป็นการกระท�ำแก่บุคคลอายุกว่าสิบห้าปีแต่ยังไม่เกินสิบแปดปี
ผู้กระท�ำต้องระวางโทษจ�ำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสามแสนบาท
ถ้าการกระท�ำความผิดตามวรรคหนึง่ เป็นการกระท�ำแก่เด็กอายุยงั ไม่เกินสิบห้าปี ผูก้ ระท�ำต้องระวางโทษ
จ�ำคุกตั้งแต่สิบปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงสี่แสนบาท
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ถ้าการกระท�ำความผิดตามวรรคหนึง่ วรรคสอง หรือวรรคสาม เป็นการกระท�ำโดยใช้อบุ ายหลอกลวง ขูเ่ ข็ญ
ใช้กำ� ลังประทุษร้าย ใช้อำ� นาจครอบง�ำผิดคลองธรรม หรือใช้วธิ ขี ม่ ขืนใจด้วยประการใดๆ ผูก้ ระท�ำต้องระวางโทษ
หนักกว่าที่บัญญัติไว้ในวรรคหนึ่ง วรรคสอง หรือวรรคสาม หนึ่งในสาม แล้วแต่กรณี
ผู้ใดเพื่อให้มีการกระท�ำการค้าประเวณี รับตัวบุคคลซึ่งตนรู้อยู่ว่ามีผู้จัดหา ล่อไป หรือชักพาไปตาม
วรรคหนึ่ง วรรคสอง วรรคสาม หรือวรรคสี่ หรือสนับสนุนในการกระท�ำความผิดดังกล่าว ต้องระวางโทษตามที่
บัญญัติไว้ในวรรคหนึ่ง วรรคสอง วรรคสาม หรือวรรคสี่ แล้วแต่กรณี
มาตรา ๑๑ ผู้ใดเป็นเจ้าของกิจการการค้าประเวณี ผู้ดูแล หรือผู้จัดการกิจการการค้าประเวณีหรือ
สถานการค้าประเวณี หรือเป็นผู้ควบคุมผู้กระท�ำการค้าประเวณีในสถานการค้าประเวณี ต้องระวางโทษจ�ำคุก
ตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถึงสามแสนบาท
ถ้ากิจการหรือสถานการค้าประเวณีตามวรรคหนึ่งมีบุคคลซึ่งมีอายุกว่าสิบห้าปี แต่ยังไม่เกินสิบแปดปี
ท�ำการค้าประเวณีอยู่ด้วย ผู้กระท�ำต้องระวางโทษจ�ำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึง
สามแสนบาท
ถ้ากิจการหรือสถานการค้าประเวณีตามวรรคหนึ่งมีเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีท�ำการค้าประเวณีอยู่ด้วย
ผู้กระท�ำต้องระวางโทษจ�ำคุกตั้งแต่สิบปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงสี่แสนบาท
มาตรา ๑๒ ผู้ใดหน่วงเหนี่ยว กักขัง กระท�ำด้วยประการใดให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในร่างกายหรือ
ท�ำร้ายร่างกาย หรือขู่เข็ญด้วยประการใดๆ ว่าจะใช้ก�ำลังประทุษร้ายผู้อื่นเพื่อข่มขืนใจให้ผู้อื่นนั้นกระท�ำการค้า
ประเวณี ต้องระวางโทษจ�ำคุกตั้งแต่สิบปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงสี่แสนบาท
ถ้าการกระท�ำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท�ำ
(๑) ได้รับอันตรายสาหัส ผู้กระท�ำต้องระวางโทษจ�ำคุกตลอดชีวิต
(๒) ถึงแก่ความตาย ผู้กระท�ำต้องระวางโทษประหารชีวิต หรือจ�ำคุกตลอดชีวิต
ผู้ใดสนับสนุนในการกระท�ำความผิดตามวรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง ต้องระวางโทษตามที่บัญญัติไว้ใน
วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง แล้วแต่กรณี
ถ้าผู้กระท�ำความผิดหรือผู้สนับสนุนการกระท�ำความผิดตามวรรคหนึ่ง เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือ
ต�ำรวจ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเจ้าหน้าที่ในสถานแรกรับหรือสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพตามพระราช
บัญญัตินี้ ผู้กระท�ำต้องระวางโทษจ�ำคุกตั้งแต่สิบห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่สามแสนบาทถึงสี่แสนบาท

๔. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๔

ในพระราชบัญญัตินี้

“เด็ก” หมายความว่า บุคคลซึง่ มีอายุตำ�่ กว่าสิบแปดปีบริบรู ณ์ แต่ไม่รวมถึงผูท้ บี่ รรลุนติ ภิ าวะด้วยการสมรส
“เด็กเร่ร่อน” หมายความว่า เด็กที่ไม่มีบิดามารดาหรือผู้ปกครองหรือมีแต่ไม่เลี้ยงดูหรือไม่สามารถเลี้ยงดู
ได้ จนเป็นเหตุให้เด็กต้องเร่ร่อนไปในที่ต่างๆ หรือเด็กที่มีพฤติกรรมใช้ชีวิตเร่ร่อนจนน่าจะเกิดอันตรายต่อ
สวัสดิภาพของตน
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“เด็กก�ำพร้า” หมายความว่า เด็กที่บิดาหรือมารดาเสียชีวิต เด็กที่ไม่ปรากฏบิดามารดาหรือไม่สามารถ
สืบหาบิดามารดาได้
“เด็กที่อยู่ในสภาพยากล�ำบาก” หมายความว่า เด็กที่อยู่ในครอบครัวยากจนหรือบิดามารดาหย่าร้าง
ทิง้ ร้าง ถูกคุมขัง หรือแยกกันอยูแ่ ละได้รบั ความล�ำบาก หรือเด็กทีต่ อ้ งรับภาระหน้าทีใ่ นครอบครัวเกินวัยหรือก�ำลัง
ความสามารถและสติปัญญา หรือเด็กที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
“เด็กพิการ” หมายความว่า เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย สมอง สติปัญญาหรือจิตใจ ไม่ว่า
ความบกพร่องนั้น จะมีมาแต่ก�ำเนิดหรือเกิดขึ้นภายหลัง
“เด็กทีเ่ สีย่ งต่อการกระท�ำผิด” หมายความว่า เด็กทีป่ ระพฤติตนไม่สมควร เด็กทีป่ ระกอบอาชีพหรือคบหา
สมาคมกับบุคคลทีน่ า่ จะชักน�ำไปในทางกระท�ำผิดกฎหมาย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีหรืออยูใ่ นสภาพแวดล้อมหรือ
สถานที่อันอาจชักน�ำไปในทางเสียหาย ทั้งนี้ตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
“นักเรียน” หมายความว่า เด็กซึ่งก�ำลังรับการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ทั้งประเภทสามัญศึกษาและอาชีวศึกษาหรือเทียบเท่าอยู่ในสถานศึกษาของรัฐหรือเอกชน
“นักศึกษา” หมายความว่า เด็กซึ่งก�ำลังรับการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าอยู่ในสถานศึกษา
ของรัฐหรือเอกชน
“บิดามารดา” หมายความว่า บิดามารดาของเด็กไม่ว่าจะสมรสกันหรือไม่
“ผูป้ กครอง” หมายความว่า บิดามารดา ผูอ้ นุบาล ผูร้ บั บุตรบุญธรรม และผูป้ กครอง ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ และให้หมายความรวมถึงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยง ผู้ปกครองสวัสดิภาพ นายจ้าง ตลอดจนบุคคลอื่น
ซึ่งรับเด็กไว้ในความอุปการะเลี้ยงดูหรือซึ่งเด็กอาศัยอยู่ด้วย
“ครอบครัวอุปถัมภ์” หมายความว่า บุคคลที่รับเด็กไว้อุปการะเลี้ยงดูอย่างบุตร
“การเลี้ยงดูโดยมิชอบ” หมายความว่า การไม่ให้การอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอนหรือพัฒนาเด็ก
ตามมาตรฐานขั้นต�่ำที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง จนน่าจะเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจของเด็ก
“ทารุณกรรม” หมายความว่า การกระท�ำหรือละเว้นการกระท�ำด้วยประการใดๆ จนเป็นเหตุให้เด็ก
เสื่อมเสียเสรีภาพ หรือเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ การกระท�ำผิดทางเพศต่อเด็ก การใช้เด็กให้กระท�ำ
หรือประพฤติในลักษณะที่น่าจะเป็นอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจหรือขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี ทั้งนี้
ไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม
“สืบเสาะและพินิจ” หมายความว่า การค้นหาและรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุคคลและน�ำมาวิเคราะห์
วินจิ ฉัยตามหลักวิชาการทางสังคมสงเคราะห์ แพทย์ จิตวิทยา กฎหมาย และหลักวิชาการอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับบุคคล
และครอบครัวของบุคคลนั้น
“สถานรับเลีย้ งเด็ก” หมายความว่า สถานทีร่ บั เลีย้ งและพัฒนาเด็กทีม่ อี ายุไม่เกินหกปีบริบรู ณ์และมีจำ� นวน
ตัง้ แต่หกคนขึน้ ไป ซึง่ เด็กไม่เกีย่ วข้องเป็นญาติกบั เจ้าของหรือผูด้ ำ� เนินการสถานรับเลีย้ งเด็กดังกล่าว ทัง้ นี้ ไม่รวม
ถึงสถานพยาบาลหรือโรงเรียนทั้งของรัฐและเอกชน
“สถานแรกรับ” หมายความว่า สถานที่รับเด็กไว้อุปการะเป็นการชั่วคราวเพื่อสืบเสาะและพินิจเด็กและ
ครอบครัว เพื่อก�ำหนดแนวทางในการสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพที่เหมาะสมแก่เด็กแต่ละราย
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“สถานสงเคราะห์ ” หมายความว่ า สถานที่ ใ ห้ ก ารอุ ป การะเลี้ ย งดู แ ละพั ฒ นาเด็ ก ที่ จ� ำ ต้ อ งได้ รั บ
การสงเคราะห์ ซึ่งมีจ�ำนวนตั้งแต่หกคนขึ้นไป
“สถานคุม้ ครองสวัสดิภาพ” หมายความว่า สถานทีใ่ ห้การศึกษา อบรม ฝึกอาชีพ เพือ่ แก้ไขความประพฤติ
บ�ำบัด รักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจแก่เด็กที่พึงได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ
“สถานพัฒนาและฟืน้ ฟู” หมายความว่า สถานที่ โรงเรียน สถาบัน หรือศูนย์ทจี่ ดั ขึน้ เพือ่ ให้การบ�ำบัดรักษา
การฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ตลอดจนการศึกษา แนะแนว และการฝึกอบรมอาชีพแก่
เด็กที่จ�ำต้องได้รับการสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพเป็นกรณีพิเศษ
“สถานพินิจ” หมายความว่า สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกลาง สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชนจังหวัด และสถานพินจิ และคุม้ ครองเด็กและเยาวชนของแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลจังหวัด
ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนคุ้มครองเด็ก
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“ผู้ว่าราชการจังหวัด” หมายความรวมถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ว่า
ราชการจังหวัด
“ปลัดกระทรวง” หมายความว่า ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์และหมายความ
รวมถึงผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวง
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๒๖ ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่น ไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ ห้ามมิให้ผู้ใดกระท�ำ
การดังต่อไปนี้
(๑) กระท�ำหรือละเว้นการกระท�ำอันเป็นการทารุณกรรมต่อร่างกายหรือจิตใจของเด็ก
(๒) จงใจหรือละเลยไม่ให้สิ่งจ�ำเป็นแก่การด�ำรงชีวิตหรือการรักษาพยาบาลแก่เด็กที่อยู่ในความดูแล
ของตน จนน่าจะเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจของเด็ก
(๓) บังคับ ขู่เข็ญ ชักจูง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควรหรือน่าจะท� ำให้เด็ก
มีความประพฤติเสี่ยงต่อการกระท�ำผิด
(๔) โฆษณาทางสื่อมวลชนหรือเผยแพร่ด้วยประการใด เพื่อรับเด็กหรือยกเด็กให้แก่บุคคลอื่นที่มิใช่
ญาติของเด็ก เว้นแต่เป็นการกระท�ำของทางราชการหรือได้รับอนุญาตจากทางราชการแล้ว
(๕) บังคับ ขู่เข็ญ ชักจูง ส่งเสริม ยินยอม หรือกระท�ำด้วยประการใดให้เด็กไปเป็นขอทาน เด็กเร่ร่อน
หรือใช้เด็กเป็นเครือ่ งมือในการขอทานหรือการกระท�ำผิด หรือกระท�ำด้วยประการใดอันเป็นการแสวงหาประโยชน์
โดยมิชอบจากเด็ก
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(๖) ใช้ จ้าง หรือวานเด็กให้ท�ำงานหรือกระท�ำการอันอาจเป็นอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจมีผลกระทบ
ต่อการเจริญเติบโต หรือขัดขวางต่อพัฒนาการของเด็ก
(๗) บังคับ ขู่เข็ญ ใช้ ชักจูง ยุยง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กเล่นกีฬาหรือให้กระท�ำการใด เพื่อแสวงหา
ประโยชน์ทางการค้าอันมีลักษณะเป็นการขัดขวางต่อการเจริญเติบโตหรือพัฒนาการของเด็กหรือมีลักษณะ
เป็นการทารุณกรรมต่อเด็ก
(๘) ใช้หรือยินยอมให้เด็กเล่นการพนันไม่ว่าชนิดใดหรือเข้าไปในสถานที่เล่นการพนัน สถานค้าประเวณี
หรือสถานที่ที่ห้ามมิให้เด็กเข้า
(๙) บังคับ ขู่เข็ญ ใช้ ชักจูง ยุยง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กแสดงหรือกระท�ำการอันมีลักษณะลามก
อนาจาร ไม่ว่าจะเป็นไปเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าตอบแทนหรือเพื่อการใด
(๑๐) จ�ำหน่าย แลกเปลี่ยน หรือให้สุราหรือบุหรี่แก่เด็ก เว้นแต่การปฏิบัติทางการแพทย์
ถ้าการกระท�ำความผิดตามวรรคหนึ่งมีโทษตามกฎหมายอื่นที่หนักกว่าก็ให้ลงโทษตามกฎหมายนั้น
มาตรา ๒๗ ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาหรือเผยแพร่ทางสื่อมวลชนหรือสื่อสารสนเทศประเภทใด ซึ่งข้อมูล
เกี่ยวกับตัวเด็กหรือผู้ปกครอง โดยเจตนาที่จะท�ำให้เกิดความเสียหายแก่จิตใจ ชื่อเสียง เกียรติคุณ หรือสิทธิ
ประโยชน์อื่นใดของเด็ก หรือเพื่อแสวงหาประโยชน์ส�ำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ

๕. พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙
มาตรา ๓

ในพระราชบัญญัตินี้

“สถานบริการ”หมายความว่า สถานที่ที่ตั้งขึ้นเพื่อให้บริการโดยหวังประโยชน์ในทางการค้าดังต่อไปนี้
(๑) สถานเต้นร�ำ ร�ำวง หรือรองเง็ง เป็นปกติธุระประเภทที่มีและประเภทที่ไม่มีคู่บริการ
(๒) สถานที่ที่มีอาหาร สุรา น�้ำชา หรือเครื่องดื่มอย่างอื่นจ�ำหน่ายและบริการ โดยมีผู้บ�ำเรอส�ำหรับ
ปรนนิบัติลูกค้า
(๓) สถานอาบน�้ำ นวด หรืออบตัว ซึ่งมีผู้บริการให้แก่ลูกค้า เว้นแต่
(ก) สถานที่ซึ่งผู้บริการได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์
แผนไทยประเภทการนวดไทยตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ หรือได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งขึน้ ทะเบียนและ
รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทยประเภทการนวดไทยตามกฎหมายดังกล่าว
หรือสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
(ข) สถานทีเ่ พือ่ สุขภาพหรือเพือ่ เสริมสวยทีก่ ระทรวงสาธารณสุขประกาศก�ำหนดโดยความเห็นชอบ
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งจะต้องมีลักษณะของสถานที่ การบริการหรือผู้ให้บริการเป็นไปตาม
มาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศก�ำหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วย
ประกาศดังกล่าวจะก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพื่อการรับรองให้เป็นไปตามมาตรฐานนั้นด้วยก็ได้
หรือ
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(ค) สถานที่อื่นตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
(๔) สถานที่ที่มีอาหาร สุรา หรือเครื่องดื่มอย่างอื่นจ�ำหน่ายหรือให้บริการ โดยมีรูปแบบอย่างหนึ่ง
อย่างใดดังต่อไปนี้
(ก) มีดนตรี การแสดงดนตรี หรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิงและยินยอมหรือปล่อยปละละเลย
ให้นักร้อง นักแสดง หรือพนักงานอื่นใดนั่งกับลูกค้า
(ข) มีการจัดอุปกรณ์การร้องเพลงประกอบดนตรีให้แก่ลูกค้า โดยจัดให้มีผู้บริการขับร้องเพลงกับ
ลูกค้า หรือยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้พนักงานอื่นใดนั่งกับลูกค้า
(ค) มีการเต้นหรือยินยอมให้มีการเต้น หรือจัดให้มีการแสดงเต้น เช่น การเต้นบนเวทีหรือการเต้น
บริเวณโต๊ะอาหารหรือเครื่องดื่ม
(ง) มีลักษณะของสถานที่ การจัดแสงหรือเสียง หรืออุปกรณ์อื่นใดตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
(๕) สถานที่ที่มีอาหาร สุรา หรือเครื่องดื่มอย่างอื่นจ�ำหน่าย โดยจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือการแสดง
อื่นใดเพื่อการบันเทิง ซึ่งปิดท�ำการหลังเวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา
(๖) สถานที่อื่นตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๔

ห้ามมิให้ผู้ใดตั้งสถานบริการ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

ในการพิจารณาอนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าที่ค�ำนึงถึงประวัติการกระท�ำความผิดต่อกฎหมายของ
ผู้ขออนุญาตตั้งสถานบริการประกอบด้วย
หลักเกณฑ์และวิธกี ารขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหนึง่ และหลักเกณฑ์เกีย่ วกับประวัตกิ ารกระท�ำ
ความผิดต่อกฎหมายของผู้ขออนุญาตตั้งสถานบริการตามวรรคสอง รวมทั้งการขอต่ออายุใบอนุญาตและ
การอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต ให้เป็นไปตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๕ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เห็นสมควรจะก�ำหนดเขตอันมีปริมณฑลจ�ำกัดในท้องที่ใดเพื่อการอนุญาตหรืองดอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ
ตามมาตรา ๔ ก็ให้กระท�ำได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๖

ผู้ขออนุญาตตั้งสถานบริการตามมาตรา ๔ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(๑) อายุไม่ต�่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์
(๒) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรม
(๓) ไม่เป็นผู้วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
(๔) ไม่เป็นผูเ้ จ็บป่วยด้วยโรคติดต่ออันเป็นทีร่ งั เกียจแก่สงั คม โรคพิษสุราเรือ้ รัง หรือโรคยาเสพติดให้โทษ
อย่างร้ายแรง
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(๕) ไม่เป็นผูเ้ คยต้องรับโทษในความผิดเกีย่ วกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา ในความผิดตามกฎหมาย
ว่าด้วยการค้าหญิงและเด็กหญิง ตามกฎหมายว่าด้วยการปรามการท�ำให้แพร่หลายและการค้าวัตถุอันลามก
หรือตามกฎหมายว่าด้วยการปรามการค้าประเวณี
ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาตตั้งสถานบริการ ผู้แทนของนิติบุคคลนั้นต้องมีคุณสมบัติตามความ
ในวรรคก่อน
มาตรา ๗

อาคาร หรือสถานที่ที่ขออนุญาตตั้งเป็นสถานบริการตามมาตรา ๔ ต้อง

(๑) ไม่อยู่ใกล้ชิดวัด สถานที่ส�ำหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา โรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงพยาบาล
สถานพยาบาลที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน สโมสรเยาวชน หรือหอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพักในขนาดที่เห็นได้ว่า
จะก่อความเดือดร้อนร�ำคาญแก่สถานที่ดังกล่าวแล้ว
(๒) ไม่อยู่ในย่านที่ประชาชนอยู่อาศัย อันจะก่อความเดือดร้อนร�ำคาญแก่ประชาชนผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง
(๓) มีทางถ่ายเทอากาศสะดวก
มาตรา ๘ ถ้าอาคารหรือสถานที่ที่ขออนุญาตตั้งสถานบริการตามมาตรา ๔ เป็นของผู้อื่น ในชั้นขอ
อนุญาตตั้งสถานบริการ ผู้ขออนุญาตต้องมีหนังสือแสดงว่าได้รับความยินยอมจากเจ้าของอาคารหรือสถานที่นั้น
มาตรา ๙

เมื่อได้รับค�ำขออนุญาตตั้งสถานบริการ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาสั่งภายในเก้าสิบวัน

มาตรา ๑๐ ใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคมของปีที่ออกใบอนุญาต
ผู้รับอนุญาตผู้ใดประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค�ำขอเสียก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่น
ค�ำขอดังกล่าวแล้วจะประกอบกิจการต่อไปก็ได้จนกว่าพนักงานเจ้าหน้าทีจ่ ะสัง่ ไม่อนุญาตให้ตอ่ อายุใบอนุญาตนัน้
มาตรา ๑๑ ในกรณีพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่ออกใบอนุญาตหรือไม่ต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ
ในกรุงเทพมหานคร ผู้ขออนุญาตหรือผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์ต่ออธิบดีกรมต�ำรวจ ในจังหวัดอื่น
ผู้ขออนุญาตหรือผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์ต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยการอุทธรณ์ให้กระท�ำภายใน
ก�ำหนดสามสิบวันนับแต่วันได้รับหนังสือพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งการไม่อนุญาต หรือไม่ต่ออายุใบอนุญาต
ค�ำวินิจฉัยของอธิบดีกรมต�ำรวจหรือปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วแต่กรณีให้เป็นที่สุด
หนังสือของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามความในวรรคแรก ต้องแสดงเหตุผลในการไม่ออกใบอนุญาต หรือ
ไม่ต่ออายุใบอนุญาตให้ผู้ขอทราบด้วย
มาตรา ๑๒ ในกรณีใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการสูญหายหรือช�ำรุดในสาระส�ำคัญ ให้ผู้รับอนุญาต
ตั้งสถานบริการยื่นค�ำขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในก�ำหนดสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบว่าใบอนุญาตสูญหาย
หรือช�ำรุด
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มาตรา ๑๓ ห้ามมิให้ผู้รับอนุญาตตั้งสถานบริการ ย้าย แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือต่อเติมสถานบริการ
เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าหน้าที่
มาตรา ๑๔ ให้ผรู้ บั อนุญาตตัง้ สถานบริการจัดท�ำบัตรประวัตขิ องพนักงานก่อนเริม่ เข้าท�ำงานในสถานบริการ
ในกรณีที่รายการในบัตรประวัติเปลี่ยนแปลงไป ให้ผู้รับอนุญาตตั้งสถานบริการแจ้งการเปลี่ยนแปลง
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
การจัดท�ำ  การเก็บรักษา และการแจ้งการเปลี่ยนแปลงบัตรประวัติ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
การจัดท�ำบัตรประวัตินั้นต้องไม่ระบุหน้าที่ของพนักงานในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่พนักงานนั้น
มาตรา ๑๕ ในกรณีบัตรประวัติซึ่งเก็บรักษาไว้ ณ สถานบริการสูญหาย ถูกท�ำลาย หรือช�ำรุดใน
สาระส�ำคัญ ผู้รับอนุญาตตั้งสถานบริการต้องจัดท�ำบัตรประวัติใหม่ภายในก�ำหนดเจ็ดวัน นับแต่วันที่บัตรนั้น
สูญหาย ถูกท�ำลาย หรือช�ำรุดในสาระส�ำคัญและให้น�ำความในมาตรา ๑๔ วรรคแรก มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๖ ห้ามมิให้ผู้รับอนุญาตตั้งสถานบริการ
(๑) รับผู้มีอายุต�่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์เข้าท�ำงานในสถานบริการ
(๒) ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอาการมึนเมาจนประพฤติวุ่นวาย หรือครองสติไม่ได้เข้าไปหรือ
อยู่ในสถานบริการระหว่างเวลาท�ำการ
(๓) จ�ำหน่ายสุราให้แก่ผู้มีอาการมึนเมาจนประพฤติวุ่นวายหรือครองสติไม่ได้
(๔) ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้ซึ่งไม่มีหน้าที่เฝ้าดูแลสถานบริการนั้นพักอาศัยหลับนอนใน
สถานบริการ
(๕) ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานบริการ
(๖) ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีการน�ำอาวุธเข้าไปในสถานบริการ เว้นแต่เป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่
ซึ่งอยู่ในเครื่องแบบน�ำเข้าไปเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
มาตรา ๑๖/๑ ห้ามมิให้ผู้รับอนุญาตตั้งสถานบริการยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอายุต�่ำกว่า
ยี่สิบปีบริบูรณ์ซึ่งมิได้ท�ำงานในสถานบริการนั้นเข้าไปในสถานบริการระหว่างเวลาท�ำการ
เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้รับอนุญาตตั้งสถานบริการตรวจเอกสารราชการที่มีภาพถ่าย
และระบุอายุของผู้ซึ่งจะเข้าไปในสถานบริการ
ในกรณีทผี่ ซู้ งึ่ จะเข้าไปในสถานบริการไม่ยนิ ยอมให้ตรวจเอกสารราชการหรือไม่มเี อกสารราชการและเข้าไป
ในสถานบริการ ให้ผู้รับอนุญาตตั้งสถานบริการแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบโดยพลัน ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ผู้รับแจ้งและ
หลักเกณฑ์และวิธีการในการแจ้งและการรับแจ้งให้เป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทยประกาศก�ำหนด
ในการด�ำเนินการตามวรรคสองหรือวรรคสาม ผู้รับอนุญาตตั้งสถานบริการจะมอบหมายให้พนักงานของ
สถานบริการเป็นผู้ด�ำเนินการแทนก็ได้
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มาตรา ๑๖/๒ ห้ามมิให้ผู้ใดน�ำอาวุธเข้าไปในสถานบริการ เว้นแต่ผู้นั้นเป็นเจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ใน
เครื่องแบบและน�ำเข้าไปเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
มาตรา ๑๖/๓ ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตตั้งสถานบริการพบหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีผู้มีอาการมึนเมา
จนประพฤติวุ่นวายหรือครองสติไม่ได้เข้าไป หรืออยู่ในสถานบริการระหว่างเวลาท�ำการมีการกระท�ำความผิด
เกีย่ วกับยาเสพติดในสถานบริการ หรือมีการฝ่าฝืนมาตรา ๑๖/๒ ให้ผรู้ บั อนุญาตตัง้ สถานบริการแจ้งให้เจ้าหน้าที่
ทราบโดยพลัน ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ผู้รับแจ้งและหลักเกณฑ์และวิธีการในการแจ้งและการรับแจ้งให้เป็นไปตามที่
กระทรวงมหาดไทยประกาศก�ำหนด
การแจ้งตามวรรคหนึ่งผู้รับอนุญาตตั้งสถานบริการจะมอบหมายให้พนักงานของสถานบริการเป็นผู้แจ้ง
แทนก็ได้
มาตรา ๑๗ การก�ำหนดวันเวลาเปิดปิดของสถานบริการ การจัดสถานที่ภายนอกและภายใน เพื่อความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อความสะอาดหรือเพื่อความสะดวกในการตรวจตราของเจ้าหน้าที่ การใช้โคมไฟหรือ
การให้พนักงานติดหมายเลขประจ�ำตัวในสถานบริการ ให้เป็นไปตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๘ ผูร้ บั อนุญาตตัง้ สถานบริการตามมาตรา ๓ (๑) จะจัดให้มสี รุ า น�ำ้ ชา หรือเครือ่ งดืม่ อย่างอืน่
จ�ำหน่าย หรือจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิงด้วยก็ได้
มาตรา ๑๙ ในการจัดให้มีการแสดงเพื่อความบันเทิง ผู้รับอนุญาตตั้งสถานบริการมีหน้าที่ต้องควบคุม
การแสดงมิให้เป็นไปในทางลามกหรืออนาจาร และมิให้มีสัตว์ร้ายเข้าร่วมการแสดงในสภาพที่อาจก่อให้เกิด
อันตรายแก่ผู้ชม
มาตรา ๒๐ เมื่อปรากฏว่า ผู้ได้รับอนุญาตตั้งสถานบริการฝ่าฝืนมาตรา ๑๙ ในกรุงเทพมหานคร
นายต�ำรวจท้องทีต่ งั้ แต่ชนั้ สารวัตรขึน้ ไป ในจังหวัดอืน่ ตัง้ แต่นายอ�ำเภอท้องทีข่ นึ้ ไป มีอำ� นาจสัง่ ให้งดการแสดงนัน้
ได้
มาตรา ๒๑ ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตตั้งสถานบริการขาดคุณสมบัติ หรือเมื่อสถานบริการใดด�ำเนินกิจการ
ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มกี ารมัว่ สุมเพือ่ กระท�ำ
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หรือมีการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานบริการหรือด�ำเนินกิจการ
โดยไม่ปฏิบัติตาม หรือฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ�ำนาจไม่ต่ออายุใบอนุญาต หรือสั่งพักใช้ใบอนุญาต หรือสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้
โดยให้ค�ำนึงถึงความร้ายแรงของการกระท�ำความผิด
การสั่งพักใช้ใบอนุญาต ให้สั่งพักได้ดังต่อไปนี้
(๑) กรณีด�ำเนินกิจการสถานบริการโดยไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนมาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ (๒)
หรือ (๓) หรือกฎกระทรวงตามมาตรา ๑๗ เฉพาะในส่วนที่ไม่ใช่ก�ำหนดวันเวลาเปิดปิดสถานบริการให้สั่งพักได้
ครั้งละไม่เกินสามสิบวัน
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(๒) กรณีด�ำเนินกิจการสถานบริการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ยินยอม
หรือปล่อยปละละเลยให้มีการมั่วสุมเพื่อกระท�ำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หรือมีการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติดในสถานบริการ หรือด�ำเนินกิจการสถานบริการโดยไม่ปฏิบตั ติ ามหรือฝ่าฝืนมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๖ (๑)
(๔) (๕) หรือ (๖) มาตรา ๑๖/๑ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๖/๒ มาตรา ๑๙ หรือกฎกระทรวงตามมาตรา ๑๗
เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับก�ำหนดวันเวลาเปิดปิดสถานบริการให้สั่งพักได้ครั้งละไม่เกินเก้าสิบวัน
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่ากรณีใดพนักงานเจ้าหน้าทีจ่ ะมีค�ำสัง่ หรือไม่มคี ำ� สัง่ ต่ออายุใบอนุญาตหรือพัก
ใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล รวมทัง้ หลักเกณฑ์การก�ำหนดระยะเวลาในการสัง่ พักใช้ใบ
อนุญาตให้เป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทยประกาศก�ำหนด
ในกรณี ที่ ผู ้ รั บ อนุ ญ าตตั้ ง สถานบริ ก ารอุ ท ธรณ์ ค� ำ สั่ ง พั ก ใช้ ห รื อ เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าตตามมาตรา ๒๒
หากอุทธรณ์โดยเหตุตามวรรคสอง (๑) ให้การอุทธรณ์เป็นการทุเลาการบังคับตามค�ำสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบ
อนุญาตนั้นหากอุทธรณ์โดยเหตุตามวรรคสอง (๒) หรือเหตุอื่นให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ท�ำค�ำสั่งนั้นเป็นผู้มีอ�ำนาจ
สั่งให้ทุเลาการบังคับตามค�ำสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตนั้น แต่ต้องมีค�ำสั่งภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับ
ค�ำขอให้ทุเลาการบังคับ หากพ้นก�ำหนดดังกล่าวแล้วพนักงานเจ้าหน้าที่ยังไม่มีค�ำสั่งใดให้ถือว่าเป็นการทุเลา
การบังคับตามค�ำสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตนั้น
ระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณ์ค�ำสั่งพักใช้ใบอนุญาต ให้ผู้มีอ�ำนาจพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาให้แล้ว
เสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ทีห่ น่วยงานทีผ่ มู้ อี ำ� นาจพิจารณาอุทธรณ์ประจ�ำอยูไ่ ด้รบั อุทธรณ์ ระยะเวลาในการ
พิจารณาอุทธรณ์คำ� สัง่ อืน่ ทีไ่ ม่ใช่คำ� สัง่ พักใช้ใบอนุญาตให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง
มาตรา ๒๒ ในกรณีพนักงานเจ้าหน้าที่สั่งพักใช้หรือสั่งเพิกถอนใบอนุญาตผู้รับอนุญาตตั้งสถานบริการ
ในกรุงเทพมหานครมีสิทธิอุทธรณ์ต่ออธิบดีกรมต�ำรวจ ในจังหวัดอื่น ผู้รับอนุญาตตั้งสถานบริการมีสิทธิอุทธรณ์
ต่อปลัดกระทรวงมหาดไทย การอุทธรณ์ให้กระท�ำภายในก�ำหนดสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือพนักงาน
เจ้าหน้าที่แจ้งการสั่งพักใช้หรือสั่งเพิกถอนการอนุญาต
ค�ำวินิจฉัยของอธิบดีกรมต�ำรวจหรือปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วแต่กรณีให้เป็นที่สุด
มาตรา ๒๓ ก่อนครบก�ำหนดเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต ผู้หนึ่งผู้ใดจะยื่นค�ำขอรับ
ใบอนุญาตเพื่อตั้งสถานบริการ ณ สถานที่เดียวกันนั้นไม่ได้
มาตรา ๒๔ เมือ่ พนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ำรวจชัน้ ผูใ้ หญ่ตามประมวลกฎหมาย วิธพี จิ ารณาความอาญา
มีเหตุอนั ควรเชือ่ หรือสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามบทแห่งพระราชบัญญัตนิ ี้ หรือกฎกระทรวงซึง่ ออกตาม
พระราชบัญญัตินี้ในสถานบริการแห่งใด ให้เจ้าพนักงานนั้นมีอำ� นาจเข้าไปตรวจภายในสถานบริการนั้นได้ไม่ว่า
ในเวลาใดๆ
ในการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามวรรคหนึง่ ให้เจ้าพนักงานผูม้ อี �ำนาจตรวจแสดงบัตรประจ�ำตัวต่อบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
มาตรา ๒๕ ผู้รับอนุญาตตั้งสถานบริการ ผู้ด�ำเนินกิจการ ลูกจ้างหรือคนรับใช้ของสถานบริการผู้ใด
สามารถให้ความสะดวกแก่เจ้าพนักงานซึ่งปฏิบัติการตามมาตรา ๒๔ ได้แต่ไม่ยอมให้ความสะดวกนั้นเมื่อ
เจ้าพนักงานร้องขอ ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาทหรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
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มาตรา ๒๖ ผู้ใดตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือด�ำเนินกิจการสถานบริการ เช่น ว่านั้น
ในระหว่างถูกพักใช้ใบอนุญาต หรือด�ำเนินกิจการสถานบริการผิดประเภทที่ระบุไว้ในใบอนุญาต ต้องระวางโทษ
จ�ำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
มาตรา ๒๗ ผูร้ บั อนุญาตตัง้ สถานบริการผูใ้ ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕
มาตรา ๑๖ (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) มาตรา ๑๖/๑ วรรคหนึ่ง หรือกฎกระทรวงตามมาตรา ๑๗ ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
มาตรา ๒๘ ผูร้ บั อนุญาตตัง้ สถานบริการผูใ้ ดฝ่าฝืนมาตรา ๑๓ หรือมาตรา ๑๖ (๕) หรือ (๖) ต้องระวาง
โทษปรับไม่เกินหกหมื่นบาท
มาตรา ๒๘/๑ ผู้รับอนุญาตตั้งสถานบริการผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๖/๑ วรรคสองหรือวรรคสาม
หรือมาตรา ๑๖/๓ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท ผู้ใดเข้าไปในสถานบริการโดยไม่มีหรือไม่ยอม
ให้ตรวจเอกสารราชการตามมาตรา ๑๖/๑ วรรคสาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท
มาตรา ๒๘/๒ ผูใ้ ดน�ำอาวุธเข้าไปในสถานบริการโดยฝ่าฝืนมาตรา ๑๖/๒ ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน
หกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
ในกรณีทอี่ าวุธตามวรรคหนึง่ เป็นอาวุธปืน ผูฝ้ า่ ฝืนต้องระวางโทษจ�ำคุกตัง้ แต่หนึง่ ปีถงึ ห้าปี หรือปรับตัง้ แต่
สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
ในกรณีที่อาวุธตามวรรคหนึ่งเป็นวัตถุระเบิดหรืออาวุธสงคราม ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจ�ำคุกตั้งแต่สองปี
ถึงยี่สิบปี หรือปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสี่แสนบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
ในกรณีที่ศาลมีค�ำพิพากษาลงโทษตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง หรือวรรคสาม ให้ศาลมีอ�ำนาจสั่งให้ริบ
อาวุธนั้นด้วย
มาตรา ๒๘/๓ ผู้รับอนุญาตตั้งสถานบริการผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๙ หรือผู้ใดจัดให้มีการแสดง
เพื่อความบันเทิงในสถานบริการที่เป็นไปในทางลามกหรืออนาจาร ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับ
ไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
มาตรา ๒๘/๔ ในกรณีที่ผู้กระท�ำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เป็นนิติบุคคล กรรมการ ผู้จัดการ
หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการด�ำเนินงานของนิติบุคคลนั้น ต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สำ� หรับความผิดนั้นๆ
ด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนในการกระท�ำความผิดของนิติบุคคลนั้น
มาตรา ๒๙ เมื่อพระราชบัญญัตินี้ได้ใช้บังคับในท้องที่ใด ให้ผู้ตั้งสถานบริการตามมาตรา ๓ (๑) (๒)
หรือ (๓) อยูแ่ ล้วก่อนวันทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ใี้ ช้บงั คับด�ำเนินกิจการต่อไปได้ในเมือ่ ได้จดั ท�ำบัตรประวัตติ ามทีบ่ งั คับ
ไว้ในมาตรา ๑๔ และมาขอรับใบอนุญาตตั้งสถานบริการนั้น โดยเสียค่าธรรมเนียมภายในก�ำหนดสามสิบวัน
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับในท้องที่นั้น
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ให้ผู้ตั้งสถานบริการตามมาตรา๓ (๔) อยู่แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับปฏิบัติตามมาตรา ๑๖
และมาตรา ๑๗ ภายในก�ำหนดสามสิบวัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับในท้องที่นั้น
มาตรา ๓๐ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และให้มีอ�ำนาจ
ออกกฎกระทรวง ก�ำหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราในบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ ยกเว้นค่าธรรมเนียมและ
ก�ำหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
อัตราค่าธรรมเนียม
(๑) ใบอนุญาตตั้งสถานบริการ ฉบับละ ๕๐,๐๐๐ บาท
(๒) ใบแทนใบอนุญาตตั้งสถานบริการฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท
(๓) การต่ออายุใบอนุญาตตั้งสถานบริการครั้งละ ๑๐,๐๐๐ บาท
ในการออกกฎกระทรวงก�ำหนดค่าธรรมเนียมจะก�ำหนดอัตราค่าธรรมเนียมให้แตกต่างกัน โดยค�ำนึงถึง
ลักษณะ ขนาดหรือประเภทของสถานบริการก็ได้

๖. พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒
มาตรา ๔

ในพระราชบัญญัตินี้

“คนต่างด้าว” หมายความว่า บุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
“พาหนะ” หมายความว่า ยานพาหนะหรือสัตว์พาหนะ หรือสิ่งอื่นใดที่อาจน�ำบุคคลจากที่แห่งหนึ่ง
ไปยังอีกแห่งหนึ่ง
“เจ้าของพาหนะ” หมายความรวมถึง ตัวแทนเจ้าของ ผู้เช่า ตัวแทนผู้เช่า ผู้ครอบครอง หรือตัวแทน
ผู้ครอบครองพาหนะ แล้วแต่กรณี
“ผู้ควบคุมพาหนะ” หมายความว่า นายเรือหรือผู้รับผิดชอบในการควบคุมพาหนะ
“คนประจ�ำพาหนะ” หมายความว่า ผู้ซึ่งมีต�ำแหน่งหน้าที่ประจ�ำหรือท�ำงานประจ�ำพาหนะ และเพื่อ
ประโยชน์แห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้หมายความรวมถึงผู้ควบคุมพาหนะซึ่งขับขี่พาหนะโดยไม่มีคนประจ�ำพาหนะ
“คนโดยสาร” หมายความว่า ผู้ซึ่งเดินทางโดยพาหนะไม่ว่าในกรณีใดๆ นอกจากผู้ควบคุมพาหนะและ
คนประจ�ำพาหนะ
“คนเข้าเมือง” หมายความว่า คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักร
“แพทย์ตรวจคนเข้าเมือง” หมายความว่า แพทย์ซึ่งอธิบดีแต่งตั้งเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“เจ้าบ้าน” หมายความว่า ผู้ซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครองบ้าน ในฐานะเป็นเจ้าของผู้เช่า หรือในฐานะอื่นใด
ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร
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“เคหสถาน” หมายความว่า ที่ซึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัย เช่น เรือน โรง เรือ หรือแพซึ่งคนอยู่อาศัย และให้
หมายความรวมถึงบริเวณของทีซ่ งึ่ ใช้เป็นทีอ่ ยูอ่ าศัยนัน้ ด้วย จะมีรวั้ ล้อมหรือไม่กต็ าม ตามประมวลกฎหมายอาญา
“โรงแรม” หมายความว่า บรรดาสถานที่ทุกชนิดที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรับสินจ้างส�ำหรับคนเดินทางหรือบุคคล
ที่ประสงค์จะหาที่อยู่หรือที่พักชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
“ผู้จัดการโรงแรม” หมายความว่า บุคคลผู้ควบคุมหรือจัดการโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมือง
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมต�ำรวจ
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๑ บุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรจะต้องเดินทางเข้ามาหรือออกไป
ตามช่องทาง ด่านตรวจคนเข้าเมือง เขตท่าสถานี หรือท้องที่และตามก�ำหนดเวลา ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีจะได้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๘ พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ�ำนาจตรวจบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร
เพื่อการนี้บุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรต้องยื่นรายการตามแบบที่ก�ำหนด
ในกฎกระทรวง และผ่านการตรวจอนุญาตของพนักงานเจ้าหน้าที่ของด่านตรวจคนเข้าเมืองประจ�ำเส้นทางนั้น
มาตรา ๒๓ เจ้าของพาหนะหรือผูค้ วบคุมพาหนะ จะต้องน�ำพาหนะเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร
ตามช่องทาง ด่านตรวจคนเข้าเมือง เขตท่า สถานี หรือท้องที่และตามก�ำหนดเวลา ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีจะได้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๒๕ พาหนะใดทีเ่ ข้ามาในหรือทีจ่ ะออกไปนอกราชอาณาจักรเจ้าของพาหนะหรือผูค้ วบคุมพาหนะ
ต้องแจ้งก�ำหนดวันและเวลาที่พาหนะจะเข้ามาถึงหรือจะออกจากเขตท่า สถานี หรือท้องที่ตามแบบที่ก�ำหนด
ในกฎกระทรวงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ทีท่ ำ� การตรวจคนเข้าเมืองซึง่ ควบคุมเขตท่า สถานี หรือท้องทีน่ นั้ ภายใน
ก�ำหนดเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศไว้
ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามวรรคหนึ่งได้ ให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะไปแจ้งด้วยตนเอง
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ท�ำการตรวจคนเข้าเมืองที่ใกล้ที่สุดโดยมิชักช้า
การแจ้งตามความในมาตรานี้ ถ้ารัฐมนตรีเห็นสมควรจะให้ยกเว้นไม่ตอ้ งปฏิบตั หิ รือให้ปฏิบตั ภิ ายใต้เงือ่ นไข
อย่างใดแก่พาหนะใดก็ได้
มาตรา ๒๖ พาหนะใดทีเ่ ข้ามาในหรือทีจ่ ะออกไปนอกราชอาณาจักรเจ้าของพาหนะหรือผูค้ วบคุมพาหนะ
ต้องยืน่ รายการตามแบบทีก่ ำ� หนดในกฎกระทรวงและผ่านการตรวจของพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ทีแ่ ละภายใต้เงือ่ นไข
ที่อธิบดีประกาศก�ำหนด
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ในกรณีทมี่ เี หตุจ�ำเป็นต้องท�ำการตรวจ ณ ทีอ่ นื่ นอกจากทีอ่ ธิบดีประกาศก�ำหนดตามวรรคหนึง่ ต้องได้รบั
อนุญาตจากอธิบดีหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่อธิบดีมอบหมาย
มาตรา ๒๗ เพือ่ ประโยชน์ในการตรวจ ให้เจ้าของพาหนะหรือผูค้ วบคุมพาหนะทีเ่ ข้ามาในหรือทีจ่ ะออก
ไปนอกราชอาณาจักรมีหน้าที่ปฏิบัติดังต่อไปนี้
(๑) มิให้คนโดยสารหรือคนประจ�ำพาหนะไปเสียจากพาหนะหรือสถานทีท่ จี่ ดั ไว้ ด้วยความเห็นชอบของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ จนกว่าจะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ เว้นแต่กรณีที่ผู้ควบคุมพาหนะและคนประจ�ำ
พาหนะเป็นคนคนเดียวกัน ให้บุคคลนั้นออกไปจากพาหนะเพื่อไปแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๒๕
ในฐานะเป็นผู้ควบคุมพาหนะได้
ถ้าคนโดยสารหรือคนประจ�ำพาหนะดังกล่าวขัดขืนหรือก่อความวุ่นวายให้น�ำมาตรา ๒๙ วรรคสองมาใช้
บังคับโดยอนุโลม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการตามวรรคนี้ให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะเป็นผู้เสีย
(๒) ยื่นบัญชีคนโดยสารและบัญชีคนประจ�ำพาหนะรวมทั้งผู้ควบคุมพาหนะต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามแบบที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง และภายในเวลาที่อธิบดีหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศก�ำหนด
(๓) ให้ความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
ความในมาตรานีใ้ ห้ใช้บงั คับแก่เจ้าของพาหนะหรือผูค้ วบคุมพาหนะซึง่ น�ำพาหนะมาจากหรือไปยังชายแดน
ทีเ่ ป็นทางต่อเนือ่ งกับประเทศอืน่ และรับคนโดยสารซึง่ เข้ามาในราชอาณาจักร หรือรับคนโดยสารไปส่งทีช่ ายแดน
เพือ่ ออกไปนอกราชอาณาจักร ทัง้ นี้ เฉพาะทีเ่ กีย่ วกับคนโดยสารซึง่ เดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร
เท่านั้น
มาตรา ๓๐ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่า มีการฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ�ำนาจ
สัง่ ให้เจ้าของพาหนะหรือผูค้ วบคุมพาหนะ หยุดพาหนะ หรือน�ำพาหนะไปยังทีใ่ ดทีห่ นึง่ ตามทีจ่ ำ� เป็นเพือ่ การตรวจ
การสั่งตามวรรคหนึ่งจะกระท�ำโดยใช้สัญญาณหรือวิธีอื่นใดอันเป็นที่เข้าใจกันก็ได้
มาตรา ๓๑ พาหนะใดทีเ่ ข้ามาในราชอาณาจักร นับแต่เวลาทีพ่ าหนะนัน้ ผ่านเข้ามาในราชอาณาจักรแล้ว
จนกว่าพนักงานเจ้าหน้าที่จะท�ำการตรวจเสร็จห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งมิใช่เจ้าพนักงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับพาหนะนั้น
ขึน้ ไปบนพาหนะหรือน�ำพาหนะอืน่ เข้าเทียบหรือเข้าไปในบริเวณหรือสถานทีท่ จี่ ดั ไว้เพือ่ การตรวจ ทัง้ นี้ เว้นแต่จะ
ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
ห้ามมิให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะยินยอมหรือละเลยให้ผู้ใดกระท�ำการตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๓๒ พาหนะใดที่จะออกไปนอกราชอาณาจักร ในระหว่างที่พนักงานเจ้าหน้าที่ท�ำการตรวจหรือ
หลังจากที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ท�ำการตรวจแล้ว แต่พาหนะนั้นยังอยู่ในราชอาณาจักร ห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งมิใช่
เจ้าพนักงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับพาหนะนั้น ขึ้นไปบนพาหนะหรือน�ำพาหนะอื่นเข้าเทียบ ทั้งนี้ เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
ความในวรรคหนึง่ ให้น�ำมาใช้บงั คับเกีย่ วกับบริเวณหรือสถานทีท่ จี่ ดั ไว้เพือ่ การตรวจในระหว่างผูซ้ งึ่ จะออก
ไปนอกราชอาณาจักรยังมิได้ขึ้นไปบนพาหนะด้วย
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ห้ามมิให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะยินยอมหรือละเลยให้ผู้ใดกระท�ำการตามมาตรานี้
มาตรา ๖๒ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๑๘ วรรคสอง ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินสองปี
และปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
ถ้าผู้กระท�ำความผิดตามวรรคหนึ่งมีสัญชาติไทย ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท
มาตรา ๖๓ ผู้ใดน�ำหรือพาคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรหรือกระท�ำการด้วยประการใดๆ อันเป็น
อุปการะหรือช่วยเหลือ หรือให้ความสะดวกแก่คนต่างด้าวให้เข้ามาในราชอาณาจักร โดยฝ่าฝืนพระราชบัญญัตนิ ี้
ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินสิบปี และปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๓ และภายในพาหนะนั้นมีคนต่างด้าว
ซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรโดยฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุม
พาหนะนั้นได้กระท�ำความผิดตามวรรคหนึ่ง เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนไม่สามารถรู้ได้ว่าภายในพาหนะนั้น
มีคนต่างด้าวดังกล่าวอยู่แม้ว่าได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้ว
มาตรา ๖๔ ผูใ้ ดรูว้ า่ คนต่างด้าวคนใดเข้ามาในราชอาณาจักรโดยฝ่าฝืนพระราชบัญญัตนิ ี้ ให้เข้าพักอาศัย
ซ่อนเร้น หรือช่วยด้วยประการใดๆ เพื่อให้คนต่างด้าวนั้นพ้นจากการจับกุม ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินห้าปี
และปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
ผูใ้ ดให้คนต่างด้าวซึง่ เข้ามาในราชอาณาจักรโดยฝ่าฝืนพระราชบัญญัตนิ เี้ ข้าพักอาศัย ให้สนั นิษฐานไว้กอ่ น
ว่าผู้นั้นรู้ว่าคนต่างด้าวดังกล่าวเข้ามาในราชอาณาจักรโดยฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่า ตนไม่รู้
โดยได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้ว
ถ้าการกระท�ำความผิดตามวรรคหนึง่ เป็นการกระท�ำเพือ่ ช่วยบิดา มารดา บุตร สามีหรือภริยาของผูก้ ระท�ำ 
ศาลจะไม่ลงโทษก็ได้
มาตรา ๘๑ คนต่างด้าวผู้ใดอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการอนุญาตสิ้นสุดหรือ
ถูกเพิกถอน ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ

๗. พระราชบัญญัติการท�ำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๕

ในพระราชบัญญัตินี้

“คนต่างด้าว” หมายความว่า บุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
“ท�ำงาน” หมายความว่า การท�ำงานโดยใช้ก�ำลังกายหรือความรู้ด้วยประสงค์ค่าจ้างหรือประโยชน์อื่นใด
หรือไม่ก็ตาม
“ใบอนุญาต” หมายความว่า ใบอนุญาตท�ำงาน
“ผู้รับใบอนุญาต” หมายความว่า คนต่างด้าวซึ่งได้รับใบอนุญาต
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“ลูกจ้าง” หมายความว่า ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๙ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๓ (๑) และ (๒) และ
มาตรา ๑๔ ให้ท�ำงานที่ก�ำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๑๕
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
“คณะกรรมการกองทุน” หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอก
ราชอาณาจักร
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณาการท�ำงานของคนต่างด้าว
“คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์” หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การท�ำงานของ
คนต่างด้าว
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“นายทะเบียน” หมายความว่า อธิบดี และพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งตามข้อเสนอแนะของ
อธิบดีเพื่อออกใบอนุญาตและปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมการจัดหางาน
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๒๔ ผู้รับใบอนุญาตต้องมีใบอนุญาตอยู่กับตัวหรืออยู่ ณ สถานที่ท�ำงานในระหว่างเวลาท�ำงาน
เพื่อแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือนายทะเบียนได้เสมอ
มาตรา ๒๖ ผู้รับใบอนุญาตต้องท�ำงานตามประเภทหรือลักษณะงาน และกับนายจ้าง ณ ท้องที่หรือ
สถานที่และเงื่อนไขตามที่ได้รับอนุญาต
มาตรา ๒๗ ห้ามมิให้บุคคลใดรับคนต่างด้าวเข้าท�ำงาน เว้นแต่คนต่างด้าวซึ่งมีใบอนุญาตท�ำงานกับตน
เพื่อท�ำงานตามประเภทหรือลักษณะงานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต ณ ท้องที่หรือสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
มาตรา ๔๘ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ให้อธิบดี นายทะเบียน และพนักงานเจ้าหน้าที่
มีอ�ำนาจดังต่อไปนี้
(๑) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดมาชี้แจงข้อเท็จจริงรวมทั้งให้ส่งเอกสารหรือหลักฐาน
(๒) เข้าไปในสถานที่ใดในระหว่างเวลาที่มีหรือเชื่อได้ว่ามีการท�ำงานในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่า
มีคนต่างด้าวท�ำงานโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเพื่อตรวจสอบให้การเป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้โดยต้องมีหมาย
ของศาล เว้นแต่เป็นการเข้าไปในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงเวลาพระอาทิตย์ตก ในการนี้ให้มีอ�ำนาจสอบถาม
ข้อเท็จจริงหรือเรียกเอกสารหรือหลักฐานใดๆ จากบุคคลที่รับผิดชอบหรือเกี่ยวข้องกับสถานที่ดังกล่าวได้
มาตรา ๕๑ คนต่างด้าวผูใ้ ดท�ำงานโดยไม่ได้รบั อนุญาต ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับตัง้ แต่
สองพันบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
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๘. พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๕

ในพระราชบัญญัตินี้

“นายจ้าง” หมายความว่า ผู้ซึ่งตกลงรับลูกจ้างเข้าท�ำงานโดยจ่ายค่าจ้างให้ และหมายความรวมถึง
(๑) ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้ท�ำงานแทนนายจ้าง
(๒) ในกรณีที่นายจ้างเป็นนิติบุคคลให้หมายความรวมถึง ผู้มีอ�ำนาจกระท�ำการแทนนิติบุคคล และผู้ซึ่ง
ได้รับมอบหมายจากผู้มีอ�ำนาจกระท�ำการแทนนิติบุคคลให้ท�ำการแทนด้วย
(๓) ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการได้ว่าจ้างด้วยวิธีเหมาค่าแรง โดยมอบให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดรับช่วงไป
ควบคุมดูแลการท�ำงานและรับผิดชอบจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างอีกทอดหนึ่งก็ดี มอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใด
เป็นผู้จัดหาลูกจ้างมาท�ำงาน อันมิใช่การประกอบธุรกิจจัดหางานก็ดี โดยการท�ำงานนั้นเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดหรือ
ทั้งหมดในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจในความรับผิดชอบของผู้ประกอบกิจการ ให้ถือว่าผู้ประกอบกิจการเป็น
นายจ้างของลูกจ้างดังกล่าวด้วย
“ลูกจ้าง” หมายความว่า ผู้ซึ่งตกลงท�ำงานให้นายจ้างโดยรับค่าจ้างไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไร
“ผู้ว่าจ้าง” หมายความว่า ผู้ซึ่งตกลงว่าจ้างบุคคลอีกบุคคลหนึ่งให้ด�ำเนินงานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนของ
งานใดเพื่อประโยชน์แก่ตน โดยจะจ่ายสินจ้างตอบแทนผลส�ำเร็จแห่งการงานที่ท�ำนั้น
“ผูร้ บั เหมาชัน้ ต้น” หมายความว่า ผูซ้ งึ่ ตกลงรับจะด�ำเนินงานทัง้ หมดหรือแต่บางส่วนของงานใดจนส�ำเร็จ
ประโยชน์ของผู้ว่าจ้าง
“ผู้รับเหมาช่วง” หมายความว่า ผู้ซึ่งท�ำสัญญากับผู้รับเหมาชั้นต้นโดยรับจะด�ำเนินงานทั้งหมดหรือแต่
บางส่วนของงานใดในความรับผิดชอบของผู้รับเหมาชั้นต้นเพื่อประโยชน์แก่ผู้ว่าจ้าง และหมายความรวมถึง
ผูซ้ งึ่ ท�ำสัญญากับผูร้ บั เหมาช่วงเพือ่ รับช่วงงานในความรับผิดชอบของผูร้ บั เหมาช่วง ทัง้ นี้ ไม่วา่ จะรับเหมาช่วงกัน
กี่ช่วงก็ตาม
“สัญญาจ้าง” หมายความว่า สัญญาไม่วา่ เป็นหนังสือหรือด้วยวาจาระบุชดั เจน หรือเป็นทีเ่ ข้าใจโดยปริยาย
ซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกว่าลูกจ้างตกลงจะท�ำงานให้แก่บุคคลอีกบุคคลหนึ่งเรียกว่านายจ้างและนายจ้างตกลงจะให้
ค่าจ้างตลอดเวลาที่ท�ำงานให้
“วันท�ำงาน” หมายความว่า วันที่ก�ำหนดให้ลูกจ้างท�ำงานตามปกติ
“วันหยุด” หมายความว่า วันที่ก�ำหนดให้ลูกจ้างหยุดประจ�ำสัปดาห์ หยุดตามประเพณี หรือหยุดพักผ่อน
ประจ�ำปี
“วันลา” หมายความว่า วันที่ลูกจ้างลาป่วย ลาเพื่อท�ำหมัน ลาเพื่อกิจธุระอันจ�ำเป็น ลาเพื่อรับราชการ
ทหาร ลาเพื่อการฝึกอบรมหรือพัฒนาความรู้ความสามารถ หรือลาเพื่อคลอดบุตร
“ค่าจ้าง” หมายความว่า เงินที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการท�ำงานตามสัญญา
จ้างส�ำหรับระยะเวลาการท�ำงานปกติเป็นรายชัว่ โมงรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือระยะเวลาอืน่ หรือจ่ายให้
โดยค�ำนวณตามผลงานที่ลูกจ้างท�ำได้ในเวลาท�ำงานปกติของวันท�ำงาน และให้หมายความรวมถึงเงินที่นายจ้าง
จ่ายให้แก่ลูกจ้างในวันหยุดและวันลาที่ลูกจ้างมิได้ท�ำงาน แต่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับตามพระราชบัญญัตินี้
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“ค่าจ้างในวันท�ำงาน” หมายความว่า ค่าจ้างที่จ่ายส�ำหรับการท�ำงานเต็มเวลาการท�ำงานปกติ
“อัตราค่าจ้างขั้นต�่ำ” หมายความว่า อัตราค่าจ้างที่คณะกรรมการค่าจ้างก�ำหนดตามพระราชบัญญัตินี้
“การท�ำงานล่วงเวลา” หมายความว่า การท�ำงานนอกหรือเกินเวลาท�ำงานปกติหรือเกินชั่วโมงท�ำงาน
ในแต่ละวันที่นายจ้างลูกจ้างตกลงกันตามมาตรา ๒๓ ในวันท�ำงานหรือวันหยุด แล้วแต่กรณี
“ค่าล่วงเวลา” หมายความว่า เงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างเป็นการตอบแทนการท�ำงานล่วงเวลา
ในวันท�ำงาน
“ค่าท�ำงานในวันหยุด” หมายความว่า เงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างเป็นการตอบแทนการท�ำงาน
ในวันหยุด
“ค่าล่วงเวลาในวันหยุด” หมายความว่า เงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างเป็นการตอบแทนการท� ำงาน
ล่วงเวลาในวันหยุด
“ค่าชดเชย” หมายความว่า เงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างเมื่อเลิกจ้าง นอกเหนือจากเงินประเภทอื่น
ซึ่งนายจ้างตกลงจ่ายให้แก่ลูกจ้าง
“ค่าชดเชยพิเศษ” หมายความว่า เงินทีน่ ายจ้างจ่ายให้แก่ลกู จ้างเมือ่ สัญญาจ้างสิน้ สุดลงเพราะมีเหตุกรณี
พิเศษที่ก�ำหนดในพระราชบัญญัตินี้
“เงินสะสม” หมายความว่า เงินที่ลูกจ้างจ่ายเข้ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง
“เงินสมทบ” หมายความว่า เงินทีน่ ายจ้างจ่ายสมทบให้แก่ลกู จ้างเพือ่ ส่งเข้าสมทบกองทุนสงเคราะห์ลกู จ้าง
“พนักงานตรวจแรงงาน” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๖ ให้รฐั มนตรีวา่ การกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมรักษาการตามพระราชบัญญัตนิ ี้ และ
ให้มีอ�ำนาจแต่งตั้งพนักงานตรวจแรงงานกับออกกฎกระทรวงและประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
การแต่งตัง้ พนักงานตรวจแรงงาน จะก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจหน้าทีแ่ ละเงือ่ นไขในการปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยก็ได้
กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
มาตรา ๒๓ ให้นายจ้างประกาศเวลาท�ำงานปกติให้ลกู จ้างทราบ โดยก�ำหนดเวลาเริม่ ต้นและเวลาสิน้ สุด
ของการท�ำงานแต่ละวันของลูกจ้างได้ไม่เกินเวลาท�ำงานของแต่ละประเภทงานตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
แต่วันหนึ่งต้องไม่เกินแปดชั่วโมงและเมื่อรวมเวลาท�ำงานทั้งสิ้นแล้วสัปดาห์หนึ่งต้องไม่เกินสี่สิบแปดชั่วโมง
เว้นแต่งานทีอ่ าจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้างทีก่ �ำหนดในกฎกระทรวง ต้องมีเวลาท�ำงาน
ปกติวันหนึ่งต้องไม่เกินเจ็ดชั่วโมง แต่เมื่อรวมเวลาท�ำงานทั้งสิ้นแล้วสัปดาห์หนึ่งไม่เกินสี่สิบสองชั่วโมง
ในกรณีที่นายจ้างไม่อาจประกาศก�ำหนดเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดของการท�ำงานแต่ละวันได้ เนื่องจาก
ลักษณะหรือสภาพของงาน ให้นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันก�ำหนดชั่วโมงท�ำงานแต่ละวันไม่เกินแปดชั่วโมง
และเมื่อรวมเวลาท�ำงานทั้งสิ้นแล้วสัปดาห์หนึ่งต้องไม่เกินสี่สิบแปดชั่วโมง
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มาตรา ๒๔ ห้ามมิให้นายจ้างให้ลกู จ้างท�ำงานล่วงเวลาในวันท�ำงาน เว้นแต่ได้รบั ความยินยอมจากลูกจ้าง
ก่อนเป็นคราวๆ ไป
ในกรณีทลี่ กั ษณะหรือสภาพของงานต้องท�ำติดต่อกันไปถ้าหยุดจะเสียหายแก่งาน หรือเป็นงานฉุกเฉินหรือ
เป็นงานอื่นตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง นายจ้างอาจให้ลูกจ้างท�ำงานล่วงเวลาได้เท่าที่จ�ำเป็น
มาตรา ๒๕ ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างท�ำงานในวันหยุด เว้นแต่ในกรณีที่ลักษณะหรือสภาพของงาน
ต้องท�ำติดต่อกันไป ถ้าหยุดจะเสียหายแก่งาน หรือเป็นงานฉุกเฉิน นายจ้างอาจให้ลูกจ้างท�ำงานในวันหยุดได้
เท่าที่จ�ำเป็น
นายจ้างอาจให้ลกู จ้างท�ำงานในวันหยุดได้สำ� หรับกิจการโรงแรม สถานมหรสพ งานขนส่ง ร้านขายอาหาร
ร้านขาย เครื่องดื่มสโมสรสมาคม สถานพยาบาล หรือกิจการอื่นตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
เพื่อประโยชน์แก่การผลิต การจ�ำหน่าย และการบริการ นายจ้างอาจให้ลูกจ้างท�ำงาน นอกจากที่ก�ำหนด
ตามวรรคหนึ่งและสองในวันหยุดเท่าที่จ�ำเป็น โดยได้รับความยินยอมจากลูกจ้างก่อนเป็นคราวๆ ไป
มาตรา ๒๖ ชั่วโมงท�ำงานล่วงเวลาตามมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง และชั่วโมงท�ำงานในวันหยุดตาม
มาตรา ๒๕ วรรคสอง และวรรคสาม เมื่อรวมแล้วจะต้องไม่เกินอัตราตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๗ ในวันที่มีการท�ำงาน ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้าง มีเวลาพักระหว่างการท�ำงานวันหนึ่งไม่น้อย
กว่าหนึ่งชั่วโมงหลังจากที่ลูกจ้างท�ำงานมาแล้วไม่เกินห้าชั่วโมงติดต่อกัน นายจ้างและลูกจ้างอาจตกลงกัน
ล่วงหน้าให้มีเวลาพักครั้งหนึ่งน้อยกว่าหนึ่งชั่วโมงได้ แต่เมื่อรวมกันแล้ววันหนึ่งต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมง
ในกรณีที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันก�ำหนดเวลาพักระหว่างการท�ำงานตามวรรคหนึ่งเป็นอย่างอื่น
ถ้าข้อตกลงนั้นเป็นประโยชน์แก่ลูกจ้างให้ข้อตกลงนั้นใช้บังคับได้
เวลาพักระหว่างการท�ำงานไม่ให้นับรวมเป็นเวลาท�ำงาน เว้นแต่เวลาพักที่รวมกันแล้วในวันหนึ่งเกิน
สองชั่วโมง ให้นับเวลาที่เกินสองชั่วโมงนั้นเป็นเวลาท�ำงานปกติ
ในกรณีที่มีการท�ำงานล่วงเวลาต่อจากเวลาท�ำงานปกติไม่น้อยกว่าสองชั่วโมง นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้าง
มีเวลาพักไม่น้อยกว่ายี่สิบนาทีก่อนที่ลูกจ้างเริ่มท�ำงานล่วงเวลา
ความในวรรคหนึ่งและวรรคสี่มิให้ใช้บังคับแก่กรณีที่ลูกจ้างท�ำงานที่มีลักษณะ หรือสภาพของงานต้องท�ำ
ติดต่อกันไปโดยได้รับความยินยอมจากลูกจ้างหรือเป็นงานฉุกเฉิน
มาตรา ๒๘ ให้ น ายจ้ า งจั ด ให้ ลู ก จ้ า งมี วั น หยุ ด ประจ�ำ สั ป ดาห์ สั ป ดาห์ ห นึ่ ง ไม่ น ้ อ ยกว่ า หนึ่ ง วั น
โดยวันหยุดประจ�ำสัปดาห์ต้องมีระยะห่างกันไม่เกินหกวัน นายจ้างและลูกจ้างอาจตกลงกันล่วงหน้าก�ำหนด
ให้มีวันหยุดประจ�ำสัปดาห์วันใดก็ได้
ในกรณีที่ลูกจ้างท�ำงานโรงแรม งานขนส่ง งานในป่า งานในที่ทุรกันดาร หรืองานอื่นตามที่ก�ำหนดใน
กฎกระทรวง นายจ้าง และลูกจ้างอาจตกลงกันล่วงหน้าสะสมวันหยุดประจ�ำสัปดาห์และเลื่อนไปหยุดเมื่อใดก็ได้
แต่ต้องอยู่ในระยะเวลาสี่สัปดาห์ติดต่อกัน

298 คู่มือส�ำหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

มาตรา ๓๘ ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงท�ำงานอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(๑) งานเหมืองแร่หรืองานก่อสร้างทีต่ อ้ งท�ำใต้ดนิ ใต้นำ 
�้ ในถ�ำ 
้ ในอุโมงค์ หรือปล่องในภูเขา เว้นแต่ลกั ษณะ
ของงานไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือร่างกายของลูกจ้างนั้น
(๒) งานที่ต้องท�ำบนนั่งร้านที่สูงกว่าพื้นดินตั้งแต่สิบเมตรขึ้นไป
(๓) งานผลิตหรือขนส่งวัตถุระเบิดหรือวัตถุไวไฟ
(๔) งานอื่นตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๓๙ ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์ท�ำงานในระหว่างเวลา ๒๒.๐๐ นาฬิกา
ถึงเวลา ๐๖.๐๐ นาฬิกา ท�ำงานล่วงเวลา ท�ำงานในวันหยุด หรือท�ำงานอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) งานเกี่ยวกับเครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ที่มีความสั่นสะเทือน
(๒) งานขับเคลื่อนหรือติดไปกับยานพาหนะ
(๓) งานยก แบก หาม หาบ ทูน ลาก หรือเข็นของหนักเกินสิบห้ากิโลกรัม
(๔) งานที่ท�ำในเรือ
(๕) งานอื่นตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๓๙/๑ ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์ท�ำงานในระหว่างเวลา ๒๒.๐๐ น. ถึงเวลา
๐๖.๐๐ น. ท�ำงานล่วงเวลา หรือท�ำงานในวันหยุด
ในกรณีที่ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์ท�ำงานในต�ำแหน่งผู้บริหาร งานวิชาการ งานธุการ หรืองานเกี่ยวกับ
การเงินหรือบัญชี นายจ้างอาจให้ลูกจ้างนั้นท�ำงานล่วงเวลาในวันท�ำงานได้เท่าที่ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพของ
ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์โดยได้รับความยินยอมจากลูกจ้างก่อนเป็นคราวๆ ไป
มาตรา ๔๔ ห้ามมิให้นายจ้างจ้างเด็กอายุต�่ำกว่าสิบห้าปีเป็นลูกจ้าง
ค�ำว่าเด็ก ในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ หมายถึง บุคคลที่มีอายุต�่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์
มาตรา ๔๕ ในกรณีที่มีการจ้างเด็กอายุต�่ำกว่าสิบแปดปีเป็นลูกจ้าง ให้นายจ้างปฏิบัติดังนี้
(๑) แจ้งการจ้างลูกจ้างซึง่ เป็นเด็กนัน้ ต่อพนักงานตรวจแรงงานภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ทีเ่ ด็กเข้าท�ำงาน
(๒) จัดท�ำบันทึกสภาพการจ้างกรณีทมี่ กี ารเปลีย่ นแปลงไปจากเดิมเก็บไว้ ณ สถานประกอบกิจการหรือ
ส�ำนักงานของนายจ้างพร้อมที่จะให้พนักงานตรวจแรงงานตรวจได้ในเวลาท�ำการ
(๓) แจ้งการสิ้นสุดการจ้างลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กนั่นต่อพนักงานตรวจแรงงานภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่
เด็กออกจากงาน
การแจ้งหรือการจัดท�ำบันทึกตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีก�ำหนด

ภาคผนวก 299

มาตรา ๔๖ ให้นายจ้างจัดให้ลกู จ้างซึง่ เป็นเด็กมีเวลาพักวันหนึง่ ไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ ชัว่ โมงติดต่อกันหลังจาก
ที่ลูกจ้างท�ำงานมาแล้วไม่เกินสี่ชั่วโมง แต่ในสี่ชั่วโมงนั้นให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กได้มีเวลาพักตามที่นายจ้างก�ำหนด
มาตรา ๔๗ ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุตำ�่ กว่าสิบแปดปีท�ำงานในระหว่างเวลา ๒๒.๐๐
นาฬิกา ถึงเวลา ๐๖.๐๐ นาฬิกา เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย
นายจ้างอาจให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุตำ�่ กว่าสิบแปดปีและเป็นผู้แสดงภาพยนตร์ ละครหรือการแสดง
อย่างอื่นที่คล้ายคลึงกันท�ำงานในระหว่างเวลาดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กนั้นได้พักผ่อน
ตามสมควร
มาตรา ๔๘ ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต�่ำกว่าสิบแปดปีท�ำงานล่วงเวลาหรือท�ำงานใน
วันหยุด
มาตรา ๔๙ ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต�่ำกว่าสิบแปดปีท�ำงานอย่างหนี่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้
(๑) งานหลอม เป่า หล่อ หรือรีดโลหะ
(๒) งานปั๊มโลหะ
(๓) งานเกี่ยวกับความร้อน ความเย็น ความสั่นสะเทือน เสียง และแสงที่มีระดับแตกต่างจากปกติ
อันอาจเป็นอันตรายตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
(๔) งานเกี่ยวกับสารเคมีที่เป็นอันตรายตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
(๕) งานเกี่ ย วกั บ จุ ล ชี วั น เป็ น พิ ษ ซึ่ ง อาจเป็นเชื้อไวรัส แบคทีเรีย รา หรือเชื้ออื่นตามที่ก�ำหนดใน
กฎกระทรวง
(๖) งานเกี่ยวกับวัตถุมีพิษ วัตถุระเบิด หรือวัตถุไวไฟ เว้นแต่งานในสถานีบริการน�้ำมันเชื้อเพลิงตามที่
ก�ำหนดในกฎกระทรวง
(๗) งานขับหรือบังคับรถยกหรือปั้นจั่นตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
(๘) งานใช้เลื่อยเดินด้วยพลังไฟฟ้าหรือเครื่องยนต์
(๙) งานที่ต้องท�ำใต้ดิน ใต้น�้ำ ในถ�้ำ อุโมงค์ หรือปล่องในภูเขา
(๑๐) งานเกี่ยวกับกัมมันตภาพรังสีตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
(๑๑) งานท�ำความสะอาดเครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ขณะที่เครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ก�ำลังท�ำงาน
(๑๒) งานที่ต้องท�ำบนนั่งร้านที่สูงกว่าพื้นดินตั้งแต่สิบเมตรขึ้นไป
(๑๓) งานอื่นตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง

300 คู่มือส�ำหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

มาตรา ๕๐ ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต�่ำกว่าสิบแปดปีท�ำงานในสถานที่ ดังต่อไปนี้
(๑) โรงฆ่าสัตว์
(๒) สถานที่เล่นการพนัน
(๓) สถานเต้นร�ำ ร�ำวง หรือรองเง็ง
(๔) สถานที่ที่มีอาหาร สุรา น�้ำชา หรือเครื่องดื่มอย่างอื่นจ�ำหน่ายและบริการ โดยมีผู้บ�ำเรอส�ำหรับ
ปรนนิบัติลูกค้า หรือโดยมีที่ส�ำหรับพักผ่อนหลับนอนหรือมีบริการนวดให้แก่ลูกค้า
(๕) สถานที่อื่นตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๕๑ ห้ามมิให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างของลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กให้แก่บุคคลอื่น
ห้ามมิให้นายจ้างเรียกหรือรับเงินประกันเพื่อการใดๆ จาก ฝ่ายลูกจ้างซึ่งเป็นเด็ก
ในกรณีที่นายจ้างจ้างลูกจ้างซึ่งเป็นเด็ก บิดามารดาหรือผู้ปกครองของลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กจ่ายหรือรับเงิน
หรือประโยชน์ตอบแทนใดๆ เป็นการล่วงหน้าก่อนมีการจ้างขณะแรกจ้างหรือก่อนถึงงวดการจ่ายค่าจ้างให้แก่
ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กในแต่ละคราว มิให้ถือว่าเป็นการจ่ายหรือรับค่าจ้างส�ำหรับลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กนั้น และห้ามมิให้
นายจ้างน�ำเงินหรือประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวมาหักจากค่าจ้างซึ่งต้องจ่ายให้แก่ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กตามก� ำหนด
เวลา
มาตรา ๗๐ ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้าง ค่างล่วงเวลา ค่าท�ำงาน ในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด
ให้ถูกต้องและตามก�ำหนดเวลา ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่มีการค�ำนวณค่าจ้างรายเดือน รายวัน รายชั่วโมง หรือเป็นระยะเวลาอย่างอื่นที่ไม่เกิน
หนึ่งเดือน หรือตามผลงานโดยค�ำนวณเป็นหน่วย ให้จ่ายเดือนหนึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้ง เว้นแต่จะมีการตกลงกัน
เป็นอย่างอื่นที่เป็นประโยชน์แก่ลูกจ้าง
(๒) ในกรณีที่มีการค�ำนวณค่าจ้างนอกจาก (๑) ให้จ่ายตามก�ำหนดเวลาที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกัน
(๓) ค่าล่วงเวลา ค่าท�ำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุดให้จา่ ยเดือนหนึง่ ไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ ครัง้ ใน
กรณีที่นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้าง ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท�ำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลา
ในวันหยุด ตามที่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับให้แก่ลูกจ้างภายในสามวันนับแต่วันที่เลิกจ้าง
มาตรา ๗๖ ห้ามมิให้นายจ้างหักค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท�ำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด
เว้นแต่เป็นการหักเพื่อ
(๑) ช�ำระภาษีเงินได้ตามจ�ำนวนที่ลูกจ้างต้องจ่ายหรือช�ำระเงินอื่นตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว้
(๒) ช�ำระค่าบ�ำรุงสหภาพแรงงานตามข้อบังคับของสหภาพแรงงาน
(๓) ช�ำระหนี้สินสหกรณ์ออมทรัพย์ หรือสหกรณ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกันกับสหกรณ์ออมทรัพย์หรือหนี้
ที่เป็นไปเพื่อสวัสดิการที่เป็นประโยชน์แก่ลูกจ้างฝ่ายเดียว โดยได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากลูกจ้าง
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(๔) เป็นเงินประกันตามมาตรา ๑๐ หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่นายจ้างซึ่งลูกจ้างได้กระท�ำโดยจงใจหรือ
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง โดยได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง
(๕) เป็นเงินสะสมตามข้อตกลงเกี่ยวกับกองทุนเงินสะสม
การหักตาม (๒) (๓) (๔) และ (๕) ในแต่ละกรณีหา้ มมิให้หกั เกินร้อยละสิบ และจะหักรวมกันได้ไม่เกินหนึง่
ในห้าของเงินที่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับตามก�ำหนดเวลาการจ่ายตามมาตรา ๗๐ เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง
มาตรา ๙๐ เมื่อประกาศก�ำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต�่ำมีผลใช้บังคับแล้ว ห้ามมิให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างแก่
ลูกจ้างน้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต�่ำ 
ให้นายจ้างที่อยู่ในข่ายบังคับของประกาศก�ำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต�่ำปิดประกาศดังกล่าวไว้ในที่เปิดเผย
เพื่อให้ลูกจ้างได้ทราบ ณ สถานที่ท�ำงานของลูกจ้างตลอดระยะเวลาที่ประกาศดังกล่าวมีผลใช้บังคับ

๙. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๔๑)
ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ การคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเลนอกจากที่ก�ำหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้ให้เป็นไปตามที่
นายจ้างและลูกจ้างตกลงกัน เว้นแต่การคุ้มครองแรงงานตามบทบัญญัติหมวด ๑ บททั่วไปตั้งแต่มาตรา ๗
ถึงมาตรา ๒๑ หมวด ๘ ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานตั้งแต่มาตรา ๑๐๐ ถึง
มาตรา ๑๐๗ หมวด ๑๒ การยื่นค�ำร้องและการพิจารณาค�ำร้อง ตั้งแต่มาตรา ๑๒๓ ถึงมาตรา ๑๒๕ หมวด ๑๓
กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างเฉพาะมาตรา ๑๓๔ และมาตรา ๑๓๕ หมวด ๑๔ พนักงานตรวจแรงงาน ตั้งแต่
มาตรา ๑๓๙ ถึงมาตรา ๑๔๒ และหมวด ๑๕ การส่งหนังสือมาตรา ๑๔๓ ให้นายจ้างและลูกจ้างปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
ข้อ ๒ กฎกระทรวงนี้มิให้ใช้บังคับแก่
(๑) งานประมงทะเลที่มีจ�ำนวนลูกจ้างน้อยกว่ายี่สิบคน เว้นแต่ข้อก�ำหนดเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้าง
ตามข้อ ๗ และข้อ ๘ ให้ใช้บังคับแก่งานประมงทะเลที่มีลูกจ้างตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไป
(๒) เรือประมงที่ไปด�ำเนินการประจ�ำอยู่นอกราชอาณาจักรติดต่อกันตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป
ข้อ ๓ ในกฎกระทรวงนี้
“งานประมงทะเล” หมายความว่า งานหรือการกระท�ำใดๆ ที่เกี่ยวกับการท�ำประมงในทะเล โดยใช้
เรือประมง
“เรือประมง” หมายความว่า เรือที่ใช้ส�ำหรับการท�ำประมงในทะเล
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“นายจ้าง” หมายความรวมถึง เจ้าของเรือประมงซึ่งใช้หรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้เรือประมงนั้นท�ำงาน
ประมงทะเลเพื่อแบ่งปันผลประโยชน์กัน แต่มิให้หมายความรวมถึงเจ้าของเรือประมงซึ่งให้ผู้อื่นเช่าเรือประมง
เพื่อประกอบกิจการโดยตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย
“ค่าจ้าง” หมายความรวมถึง ส่วนแบ่งที่นายจ้างตกลงจ่ายให้แก่ลูกจ้างตามมูลค่าของสัตว์น�้ำที่จับได้
ข้อ ๔ ห้ามมิให้นายจ้างรับเด็กอายุตำ�่ กว่าสิบหกปีทำ� งานในเรือประมง เว้นแต่เด็กนัน้ อายุไม่ตำ�่ กว่าสิบห้าปี
และบิดาหรือมารดาหรือผูป้ กครองของเด็กนัน้ ท�ำงานอยูใ่ นเรือประมงนัน้ ด้วย หรือบิดาหรือมารดาหรือผูป้ กครอง
ของเด็กนั้นให้ความยินยอมเป็นหนังสือ
ข้อ ๕ ให้นายจ้างจัดท�ำทะเบียนลูกจ้างเป็นภาษาไทยและเก็บไว้ ณ สถานที่ท�ำงานของนายจ้างเพื่อ
ให้พนักงานตรวจแรงงานตรวจได้และให้ส่งส�ำเนาทะเบียนลูกจ้างให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่เริ่มจ้างลูกจ้างเข้าท�ำงาน
ทะเบียนลูกจ้างตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามแบบ คร.๑ ท้ายกฎกระทรวงนี้
ให้นายจ้างเก็บรักษาทะเบียนลูกจ้างไว้ไม่น้อยกว่าสองปีนับแต่วันสิ้นสุดการจ้างลูกจ้างแต่ละราย
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนลูกจ้าง ให้นายจ้างแก้ไขเพิ่มเติมทะเบียนลูกจ้างให้แล้วเสร็จ
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง และแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย
ทราบทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
ข้อ ๖ ให้นายจ้างจัดท�ำเอกสารเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้างและค่าท�ำงานในวันหยุดเป็นภาษาไทยและเก็บ
ไว้ ณ สถานที่ท�ำงานของนายจ้าง เพื่อให้พนักงานตรวจแรงงานตรวจได้และอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อตัวและชื่อสกุล
(๒) ต�ำแหน่งหน้าที่ในงานประมงทะเล
(๓) อัตราและจ�ำนวนค่าจ้าง ค่าท�ำงานในวันหยุด และประโยชน์อย่างอืน่ ทีน่ ายจ้างตกลงจ่ายให้แก่ลกู จ้าง
เมื่อมีการจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างลงลายมือชื่อในเอกสารตามวรรคหนึ่งไว้เป็น
หลักฐาน
ในกรณีที่นายจ้างจ่ายค่าจ้างและค่าท�ำงานในวันหยุดให้แก่ลูกจ้างโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก
ในธนาคารพาณิชย์ หรือสถาบันการเงินอืน่ ให้ถอื ว่าหลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของลูกจ้างเป็นเอกสาร
เกี่ยวกับการจ่ายเงินดังกล่าว
ให้นายจ้างเก็บรักษาเอกสารตามวรรคหนึ่งไว้ไม่น้อยกว่าสองปีนับแต่วันจ่ายเงินดังกล่าว
ข้อ ๗ ในกรณีที่มีการยื่นค�ำร้องว่านายจ้างไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้หรือมีข้อพิพาทแรงงานตาม
กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ หรือมีการฟ้องร้องคดีให้นายจ้างเก็บรักษาทะเบียนลูกจ้างและเอกสารเกี่ยวกับ
การจ่ายค่าจ้าง และค่าท�ำงานในวันหยุดไว้จนกว่าจะมีค�ำสั่งหรือค�ำพิพากษาถึงที่สุดเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
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ข้อ ๘ ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างและค่าท�ำงานในวันหยุดให้ถูกต้องและตามก�ำหนดเวลาดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่มีการค�ำนวณค่าจ้างเป็นรายเดือน รายวัน รายชั่วโมงหรือเป็นระยะเวลาอย่างอื่นที่ไม่เกิน
หนึ่งเดือน หรือตามผลงานโดยค�ำนวณเป็นหน่วยให้จ่ายเดือนหนึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้ง เว้นแต่จะมีการตกลงกัน
เป็นอย่างอื่นที่เป็นประโยชน์แก่ลูกจ้าง
(๒) ในกรณีที่มีการค�ำนวณค่าจ้างนอกจาก (๑) ให้จ่ายตามก�ำหนดเวลาที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกัน
(๓) ค่าท�ำงานในวันหยุด ให้จ่ายเดือนหนึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้ง
ข้อ ๙ ในกรณีที่นายจ้างผิดนัดในการจ่ายค่าจ้างและค่าท�ำงานในวันหยุด ให้นายจ้างจ่ายดอกเบี้ยแก่
ลูกจ้างในระหว่างผิดนัดร้อยละสิบห้าต่อปี
ถ้านายจ้างจงใจผิดนัดในการจ่ายเงินตามวรรคหนึ่งโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร เมื่อพ้นก�ำหนดเวลา
เจ็ดวันนับแต่วนั ถึงก�ำหนดจ่าย นายจ้างจะต้องจ่ายเงินเพิม่ ให้แก่ลกู จ้างร้อยละห้าของเงินทีค่ า้ งช�ำระทุกระยะเวลา
เจ็ดวัน
ถ้านายจ้างพร้อมที่จะช�ำระเงินตามวรรคหนึ่งและวรรคสองและได้น�ำเงินนั้นไปมอบไว้แก่พนักงาน
ตรวจแรงงานแห่งท้องที่ที่ท�ำสัญญาจ้างหรือที่นายจ้างมีภูมิล�ำเนาเพื่อจ่ายให้แก่ลูกจ้าง การจ่ายดอกเบี้ยหรือ
เงินเพิ่มส�ำหรับจ�ำนวนดังกล่าวให้เป็นอันระงับตั้งแต่วันที่นายจ้างน�ำเงินนั้นไปมอบไว้
ข้อ ๑๐ ให้นายจ้างจัดวันหยุดประจ�ำปีให้ลูกจ้างปีหนึ่งไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยได้รับค่าจ้าง ทั้งนี้
ให้นายจ้างเป็นผู้ก�ำหนดล่วงหน้า
ถ้านายจ้างให้ลกู จ้างท�ำงานในวันหยุดประจ�ำปีตามวรรคหนึง่ ให้นายจ้างจ่ายค่าท�ำงานในวันหยุดแก่ลกู จ้าง
เพิ่มขึ้นอีกไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าของค่าจ้างในส่วนที่ค�ำนวณจ่ายตามระยะเวลา
ข้อ ๑๑ ลูกจ้างมีสิทธิลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริง และให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างในวันลาป่วยเท่ากับ
ค่าจ้างในวันท�ำงานตลอดระยะเวลาที่ลา แต่ปีหนึ่งต้องไม่เกินสามสิบวันท�ำงาน
ข้อ ๑๒ ในกรณีที่ลูกจ้างตกค้างอยู่ในต่างประเทศเนื่องจากการท�ำงานให้แก่นายจ้าง ให้นายจ้างจ่ายเงิน
ให้แก่ลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของค่าจ้างในส่วนที่ค�ำนวณจ่ายตามระยะเวลาตลอดระยะเวลาที่ลูกจ้าง
ไม่ได้ท�ำงาน
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับถ้านายจ้างได้แจ้งเป็นหนังสือต่อหน่วยราชการที่รับผิดชอบภายในหกสิบ
วันนับแต่วันที่ลูกจ้างต้องไปตกค้างอยู่ในต่างประเทศ โดยนายจ้างแสดงเจตนาน�ำลูกจ้างทั้งหมดกลับภูมิล�ำเนา
ของลูกจ้างและออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับ
ข้อ ๑๓ ให้นายจ้างจัดการหรือออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับภูมิล�ำเนาของลูกจ้างในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) เรืออับปางหรือไม่อาจใช้การได้โดยสิ้นเชิง
(๒) ลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท�ำงาน
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(๓) นายจ้างบอกเลิกสัญญาจ้างก่อนครบก� ำหนดอายุสัญญาหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาจ้าง
โดยลูกจ้างไม่ยินยอม
(๔) สัญญาจ้างครบก�ำหนดในระหว่างเวลาที่ลูกจ้างท�ำงานอยู่ในที่อื่นอันมิใช่สถานที่ท�ำสัญญาจ้าง

๑๐. พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔
มาตรา ๔

ในพระราชบัญญัตินี้

“ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน” หมายความว่า การกระท�ำหรือ
สภาพการท�ำงานซึง่ ปลอดจากเหตุอนั จะท�ำให้เกิดการประสบอันตรายต่อชีวติ ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัย
อันเนื่องจากการท�ำงานหรือเกี่ยวกับการท�ำงาน
“นายจ้าง” หมายความว่า นายจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน และให้หมายความรวมถึง
ผูป้ ระกอบกิจการซึง่ ยอมให้บคุ คลหนึง่ บุคคลใดมาท�ำงานหรือท�ำผลประโยชน์ให้แก่หรือในสถานประกอบกิจการ
ไม่ว่าการท�ำงานหรือการท�ำผลประโยชน์นั้นจะเป็นส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจ
ในความรับผิดชอบของผู้ประกอบกิจการนั้นหรือไม่ก็ตาม
“ลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน และให้หมายความรวมถึง
ผู้ซึ่งได้รับความยินยอมให้ท�ำงานหรือท�ำผลประโยชน์ให้แก่หรือในสถานประกอบกิจการของนายจ้าง ไม่ว่าจะ
เรียกชื่ออย่างไรก็ตาม
“ผู้บริหาร” หมายความว่า ลูกจ้างตั้งแต่ระดับผู้จัดการในหน่วยงานขึ้นไป
“หัวหน้างาน” หมายความว่า ลูกจ้างซึ่งท�ำหน้าที่ควบคุม ดูแล บังคับบัญชา หรือสั่งให้ลูกจ้างท�ำงานตาม
หน้าที่ของหน่วยงาน
“เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�ำงาน” หมายความว่า ลูกจ้างซึ่งนายจ้างแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานตามพระราชบัญญัตินี้
“สถานประกอบกิจการ” หมายความว่า หน่วยงานแต่ละแห่งของนายจ้างที่มีลูกจ้างท�ำงานอยู่ใน
หน่วยงาน
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงาน
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
“พนักงานตรวจความปลอดภัย” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
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มาตรา ๘ ให้ น ายจ้ า งบริ ห าร จั ด การ และด� ำ เนิ น การด้ า นความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และ
สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
การก�ำหนดมาตรฐานตามวรรคหนึ่ง ให้นายจ้างจัดท�ำเอกสารหรือรายงานใด โดยมีการตรวจสอบหรือ
รับรองโดยบุคคลหรือนิติบุคคลตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
ให้ลกู จ้างมีหน้าทีป่ ฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ดา้ นความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
ตามมาตรฐานที่ก�ำหนดในวรรคหนึ่ง
มาตรา ๑๘ ในกรณีทสี่ ถานทีใ่ ดมีสถานประกอบกิจการหลายแห่ง ให้นายจ้างทุกรายของสถานประกอบ
กิจการในสถานทีน่ นั้ มีหน้าทีร่ ว่ มกันด�ำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
ลูกจ้างซึ่งท�ำงานในสถานประกอบกิจการตามวรรคหนึ่ง รวมทั้งลูกจ้างซึ่งท�ำงานในสถานประกอบกิจการ
อื่นที่ไม่ใช่ของนายจ้าง ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงานซึ่งใช้ในสถานประกอบกิจการนั้นด้วย
มาตรา ๓๖ ในกรณีที่พนักงานตรวจความปลอดภัยพบว่านายจ้าง ลูกจ้าง หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้ใดฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวงซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือพบว่าสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงานอาคารสถานที่ เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ที่ลูกจ้างใช้จะก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่ลูกจ้าง
ให้พนักงานตรวจความปลอดภัยมีอ�ำนาจสัง่ ให้ผนู้ นั้ หยุดการกระท�ำที่ ฝ่าฝืน แก้ไข ปรับปรุง หรือปฏิบตั ใิ ห้ถกู ต้อง
หรือเหมาะสมภายในระยะเวลาสามสิบวัน ถ้ามีเหตุจ�ำเป็นไม่อาจด�ำเนินการให้แล้วเสร็จภายในก�ำหนดเวลา
ดังกล่าวได้ พนักงานตรวจความปลอดภัยอาจขยายระยะเวลาออกไปได้ไม่เกินสองครั้ง ครั้งละสามสิบวันนับแต่
วันที่ครบก�ำหนดเวลาดังกล่าว
ในกรณีจำ� เป็นเมือ่ ได้รบั อนุมตั จิ ากอธิบดีหรือผูซ้ งึ่ อธิบดีมอบหมาย ให้พนักงานตรวจความปลอดภัยมีอำ� นาจ
สั่งให้หยุดการใช้ เครื่องจักร อุปกรณ์ อาคารสถานที่ หรือผูกมัดประทับตราสิ่งที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายอย่าง
ร้ายแรงต่อลูกจ้างดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการชั่วคราว ในระหว่างการปฏิบัติตามค�ำสั่งของพนักงาน
ตรวจความปลอดภัยได้ เมื่อนายจ้างได้ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามค�ำสั่งของพนักงานตรวจความปลอดภัยตาม
วรรคหนึ่งแล้ว ให้นายจ้างแจ้งอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายเพื่อพิจารณาเพิกถอนค�ำสั่งดังกล่าวได้

๑๑. พระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. ๒๔๙๖
มาตรา ๓

ในพระราชบัญญัตินี้

“กิจการแพปลา” หมายความว่า การกระท�ำอันเป็นปกติธุระอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(ก) การให้กู้ยืมเงินหรือให้เช่า ให้เช่าซื้อ ให้ยืมเรือ เครื่องมือท�ำการประมงหรือสิ่งอุปกรณ์การประมง
เพือ่ ให้ผกู้ ยู้ มื หรือผูเ้ ช่า ผูเ้ ช่าซือ้ ผูย้ มื ประกอบกิจการประมงหรือท�ำการค้าสินค้าสัตว์น�้ำโดยมีขอ้ ตกลงกันโดยตรง
หรือโดยปริยายว่า ผู้กู้ยืม หรือผู้เช่า ผู้เช่าซื้อ ผู้ยืมจะต้องน�ำสินค้าสัตว์น�้ำมาให้ผู้ให้กู้ยืม หรือผู้ให้เช่า ผู้ให้เช่าซื้อ
ผู้ให้ยืมเป็นตัวแทนท�ำการขายสินค้าสัตว์น�้ำนั้น
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(ข) การรับเป็นตัวแทนท�ำการขายสินค้าสัตว์น�้ำของบุคคลอื่น
(ค) การขายสินค้าสัตว์น�้ำโดยวิธีขายทอดตลาด
(ง) กิจการค้าสินค้าสัตว์น�้ำโดยวิธีอื่นใดตามที่จะได้มีพระราชกฤษฎีการะบุว่าเป็นกิจการแพปลา
“สินค้าสัตว์น�้ำ” หมายความว่า สัตว์น�้ำตามความหมายแห่งกฎหมายว่าด้วยการประมง ไม่ว่ายังมีชีวิตอยู่
หรือไม่ และรวมตลอดถึงผลิตภัณฑ์จากสัตว์น�้ำทุกชนิด ซึ่งเป็นวัตถุสินค้า
“สะพานปลา” หมายความว่า สถานที่หรือบริเวณซึ่งได้มีประกาศให้เป็นที่ประกอบกิจการแพปลาตาม
พระราชบัญญัตินี้
“ค่าบริการ” หมายความว่า เงินค่าจัดสถานที่และอ�ำนวยความสะดวกในการซื้อขายสินค้าสัตว์น�้ำที่
สะพานปลา
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการองค์การสะพานปลา
“ผู้อ�ำนวยการ” หมายความว่า ผู้อ�ำนวยการองค์การสะพานปลา
“พนักงาน” หมายความว่า พนักงานองค์การสะพานปลา
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้มีอ�ำนาจหน้าที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมการประมง
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๒๙ ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบกิจการแพปลา เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียมตาม
พระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๓๒ ให้อธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรี มีอ�ำนาจก�ำหนดแบบพิมพ์ให้ผู้ประกอบกิจการแพปลากรอก
รายการข้อความ จ�ำนวน ปริมาณ ชนิด ราคาสินค้า และอื่นๆ ได้
ผู้ประกอบกิจการแพปลาต้องกรอกค�ำตอบลงในแบบพิมพ์นั้นตามความเป็นจริงพร้อมทั้งลงชื่อก�ำกับและ
จัดการยื่นตามก�ำหนดเวลาและวิธีการ ณ สถานที่ดังที่ก�ำหนดไว้ในแบบพิมพ์นั้น
เพื่อประโยชน์แก่การตรวจสอบรายการในแบบพิมพ์ที่กรอกยื่นดังกล่าว เมื่ออธิบดีเห็นสมควรมีอ�ำนาจ
สัง่ เป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าทีเ่ ข้าไปท�ำการตรวจสอบสมุดบัญชีหรือเอกสารต่างๆ ในทีท่ ำ� การของผูป้ ระกอบ
กิจการแพปลาได้ในระหว่างเวลาราชการ ให้ผู้ประกอบกิจการแพปลาอ�ำนวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่
ในการนี้ แต่ในการตรวจสอบนี้ต้องไม่เป็นการขัดขวางต่อกิจการงานของผู้ประกอบกิจการแพปลา
มาตรา ๓๘ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๙ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่ต�่ำกว่าห้าพันบาทแต่ไม่เกินกว่า
หนึ่งหมื่นบาทหรือจ�ำคุกไม่เกินหกเดือน หรือทั้งปรับทั้งจ�ำ
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๑๒. พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน�้ำไทย พ.ศ. ๒๔๕๖
มาตรา ๓

ในพระราชบัญญัตินี้

“เรือ” หมายความว่า ยานพาหนะทางน�้ำทุกชนิด ไม่ว่าจะใช้เพื่อบรรทุกล�ำเลียง โดยสาร ลาก จูง ดัน ยก
ขุดหรือลอก รวมทั้งยานพาหนะอย่างอื่นที่สามารถใช้ในน�้ำได้ท�ำนองเดียวกัน
“เรือก�ำปั่น” หมายความว่า เรือที่เดินด้วยเครื่องจักรกลหรือด้วยใบ และไม่ได้ใช้กรรเชียง แจวหรือพาย
“เรือก�ำปั่นไฟ” หรือ “เรือกลไฟ” หมายความว่า เรือที่เดินด้วยเครื่องจักรจะใช้ใบด้วยหรือไม่ก็ตาม
และให้หมายความรวมตลอดถึงเรือก�ำปั่นยนต์ด้วย
“เรือก�ำปัน่ ยนต์” หรือ “เรือยนต์” หมายความว่า เรือทีเ่ ดินด้วยเครือ่ งยนต์จะใช้กำ� ลังอืน่ ด้วยหรือไม่กต็ าม
“เรือก�ำปั่นใบ” หรือ “เรือใบ” หมายความว่า เรือที่เดินด้วยใบและไม่ใช้เครื่องจักรกล
“เรือกล” หมายความว่า เรือที่เดินด้วยเครื่องจักรกล และใช้ก�ำลังอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม
“เรือกลไฟเล็ก” หมายความว่า เรือที่มีขนาดต�่ำกว่าสามสิบตันกรอสส์ที่เดินด้วยเครื่องจักร
“เรือเดินทะเล” หรือ “เรือทะเล” หมายความว่า เรือทีม่ ลี กั ษณะส�ำหรับใช้ในทะเล ตามกฎข้อบังคับส�ำหรับ
การตรวจเรือ
“เรือเล็ก” หมายความว่า เรือที่เดินด้วยกรรเชียง แจวหรือพาย
“เรือโป๊ะ” หรือ “เรือโป๊ะจ้าย” หมายความว่า เรือทะเลที่มีรูปร่างแบบยุโรปและเครื่องเสาเพลาใบ
อย่างแบบจีน หรือแบบประเทศใดๆ ในเอเชีย
“เรือเป็ดทะเลและอื่นๆ” หรือ “เรือเป็ดทะเลและเรืออื่นๆ” หมายความว่า เรือที่ใช้ใบในเวลาเดินทะเล
และใช้ใบหรือกรรเชียงหรือแจวในเวลาเดินในล�ำแม่น�้ำ  และให้หมายความรวมตลอดถึงเรือฉลอมทะเล เรือเท้ง
ฉลอมท้ายญวน หรือเรือสามก้าวด้วย
“เรือส�ำเภา” หมายความว่า เรือเดินทะเลต่ออย่างแบบจีน หรือแบบประเทศใดๆ ในเอเชีย
“เรือบรรทุกสินค้า” หมายความว่า เรือที่ไม่มีดาดฟ้าหรือมีไม่ตลอดล�ำ  เดินด้วยกรรเชียง แจว หรือพาย
หรือบางทีใช้ใบ และใช้ส�ำหรับบรรทุกสินค้า
“เรือล�ำเลียง” หมายความว่า เรือที่มิใช่เรือกล และใช้ส�ำหรับล�ำเลียง หรือขนถ่ายสินค้าจากเรือก�ำปั่น
หรือบรรทุกสินค้าส่งเรือก�ำปั่น
“เรือล�ำเลียงทหาร” หมายความว่า เรือทีใ่ ช้ในการล�ำเลียงทหารทัง้ นีไ้ ม่วา่ จะเป็นเรือของทางราชการทหาร
หรือไม่ก็ตาม
“เรือโดยสาร” หมายความว่า เรือที่บรรทุกคนโดยสารเกินสิบสองคน
“เรือสินค้า” หมายความว่า เรือที่มิใช่เรือโดยสาร
“เรือประมง” หมายความว่า เรือที่ใช้ส�ำหรับการจับสัตว์น�้ำ หรือทรัพยากรที่มีชีวิตอื่นๆ ที่อยู่ในทะเล
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“เรือส�ำราญและกีฬา” หมายความว่า เรือที่ใช้ส�ำหรับหาความส�ำราญ หรือเรือที่ใช้เพื่อการเล่นกีฬา
โดยเฉพาะ และไม่ได้ใช้เพื่อการค้าการทหาร หรือการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์
“เรือไม้ที่ต่อแบบโบราณ” หมายความว่า เรือใบเสาเดียว เรือส�ำเภาหรือเรือไม้ที่ต่อตามแบบเรือที่ใช้อยู่
ในสมัยโบราณ
“แพ” หมายความรวมตลอดถึงโป๊ะ อู่ลอย และสิ่งลอยน�้ำอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
“แพคนอยู่” หมายความว่า เรือนที่ปลูกอยู่บนแพ และลอยอยู่ในล�ำแม่น�้ำหรือล�ำคลอง
“ตันกรอสส์” หมายความว่า ขนาดของเรือที่ค�ำนวณได้ตามกฎข้อบังคับส� ำหรับการตรวจเรือตาม
มาตรา ๑๖๓
“น่านน�ำ้ ไทย” หมายความว่า บรรดาน่านน�ำ้ ทีอ่ ยูภ่ ายใต้อำ� นาจอธิปไตยของราชอาณาจักรไทยและในกรณี
ตามมาตรา ๑๗ มาตรา ๑๑๙ มาตรา ๑๑๙ ทวิ มาตรา ๑๒๐ มาตรา ๑๒๑ มาตรา ๑๓๓ มาตรา ๒๐๔
และมาตรา ๒๒๐ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน�้ำไทย พุทธศักราช ๒๔๕๖ ให้หมายความรวมถึง
น่านน�้ำที่อยู่ในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักรไทยด้วย
“เมืองท่า” หมายความว่า ท�ำเล หรือถิ่นที่จอดเรือเพื่อขนถ่ายคนโดยสารหรือของ
“นายเรือ” หมายความว่า ผู้ควบคุมเรือก�ำปั่น หรือเรืออื่นๆ แต่ไม่รวมถึงผู้น�ำร่อง
“คนประจ�ำเรือ” หมายความว่า คนที่มีหน้าที่ท�ำการประจ�ำอยู่ในเรือ
“ลูกเรือ” หมายความว่า คนประจ�ำเรือนอกจากนายเรือ
“คนโดยสาร” หมายความว่า คนที่อยู่ในเรือ เว้นแต่
(๑) คนประจ�ำเรือ หรือผู้อื่นที่รับจ้างท�ำงานในเรือนั้น
(๒) เด็กที่มีอายุต�่ำกว่าหนึ่งปี
“เจ้าท่า” หมายความว่า อธิบดีกรมการขนส่งทางน�้ำและพาณิชย์นาวี หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมการขนส่ง
ทางน�้ำและพาณิชย์นาวีมอบหมาย
“เจ้าพนักงานออกใบอนุญาต” หมายความว่า อธิบดีกรมการขนส่งทางน�้ำและพาณิชย์นาวี หรือผู้ซึ่ง
อธิบดีกรมการขนส่งทางน�้ำและพาณิชย์นาวีมอบหมายให้ท�ำการออกใบอนุญาต
“เจ้าพนักงานตรวจเรือ” หมายความว่า ผูซ้ งึ่ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคมแต่งตัง้ ให้มหี น้าทีต่ รวจเรือ
ตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๕๒ ผู้ใดเป็นผู้ควบคุมเรือก�ำปั่นหรือเรือเล็กล�ำใดที่มีใบอนุญาต หรือยังไม่มีใบอนุญาตก็ดี
ถ้าและผู้นั้นรู้อยู่แล้วน�ำเอาใบอนุญาตส�ำหรับเรือล�ำอื่นออกแสดงและใช้เป็นใบอนุญาตส�ำหรับเรือล�ำที่ตนเป็น
ผู้ควบคุม หรือผู้ใดจัดหาใบอนุญาตมาเพื่อใช้ในการกระท�ำความผิดดังกล่าว ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินหกเดือน
หรือปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
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มาตรา ๑๗๕		 ผู้ใดใช้เรือผิดจากเงื่อนไขหรือข้อก�ำหนดในใบอนุญาตใช้เรือ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่
หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๒๘๒ ผูใ้ ดท�ำการในเรือในต�ำแหน่งทีก่ ฎข้อบังคับส�ำหรับการตรวจเรือก�ำหนดให้ตอ้ งมีประกาศนียบัตร
รับรองความรู้ความสามารถ โดยมิได้รับประกาศนียบัตรรับรองความรู้ความสามารถอันถูกต้องตามบทบัญญัติ
แห่งพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท หรือ
ทั้งจ�ำทั้งปรับ ถ้าท�ำการในเรือในขณะที่ประกาศนียบัตรสิ้นอายุแล้ว ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท
มาตรา ๒๘๓ ผู้ใดน�ำประกาศนียบัตรของผู้อื่นมาใช้หรือแสดงว่าเป็นประกาศนียบัตรของตน หรือ
ผู้ใดจัดหาประกาศนียบัตรมาเพื่อให้ผู้อื่นกระท�ำการดังกล่าว ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับตั้งแต่
สองพันบาทถึงสองหมื่นบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
มาตรา ๒๘๔ ผูท้ ำ� การในเรือในต�ำแหน่งทีก่ ฎข้อบังคับส�ำหรับการตรวจเรือก�ำหนดให้ตอ้ งมีประกาศนียบัตร
รับรองความรู้ความสามารถต้องเก็บประกาศนียบัตรของตนไว้ในเรือเพื่อให้เจ้าท่าตรวจดูได้ในขณะที่ท�ำการ
ถ้าเจ้าท่าหรือตัวแทนเจ้าของเรือประสงค์จะเปลี่ยนตัวผู้ท�ำการในเรือล�ำใด ให้เจ้าของหรือตัวแทน
เจ้าของเรือน�ำใบอนุญาตใช้เรือล�ำนั้นพร้อมทั้งประกาศนียบัตรของผู้ที่จะท�ำการในเรือล�ำนั้นไปให้เจ้าพนักงาน
ออกใบอนุญาตบันทึกการเปลี่ยนตัวผู้ท�ำการในเรือไว้ในใบอนุญาตใช้เรือ ณ ที่ท�ำการเจ้าท่าท้องถิ่นที่เรือนั้น
ขึ้นทะเบียน ภายในก�ำหนดสิบห้าวัน
มาตรา ๒๘๕ คนรับจ้างส�ำหรับท�ำการในเรือเดินทะเลคนใด จะเข้าท�ำการงานหรือมีผู้จ้างท�ำการงาน
ในเรือก�ำปั่นชาติไทย หรือเรือก�ำปั่นต่างประเทศชาติใดที่ไม่มีกงสุลประจ�ำอยู่ในประเทศไทย ต้องได้รับอนุญาต
เจ้าท่าก่อนจึงท�ำได้ และเจ้าท่าต้องเรียกใบพยานเลิกจ้างที่ผู้นั้นได้รับจากเรือที่ตนได้ท�ำการงานมาแล้วในหนหลัง
มาเก็บรักษาไว้ด้วย ถ้าและผู้นั้นน�ำใบพยานเช่นนั้นมาส่งไม่ได้ ท่านว่าผู้นั้นจ�ำเป็นต้องชี้แจงว่าเป็นด้วยเหตุใด
ให้เป็นที่พอใจเจ้าท่า
มาตรา ๒๙๐		 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๘๔ มาตรา ๒๘๕ มาตรา ๒๘๗ มาตรา ๒๘๘
หรือมาตรา ๒๘๙ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าร้อยบาทถึงห้าพันบาท

๑๓. พระราชบัญญัติเรือไทย พ.ศ. ๒๔๘๑
มาตรา ๕

ในพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่จะมีข้อความแสดงให้เห็นเป็นอย่างอื่น

“น่านน�้ำไทย” หมายความถึง บรรดาน่านน�้ำที่อยู่ภายใต้อธิปไตยของประเทศไทย
“เมืองท่า” หมายความถึง ท�ำเล หรือถิ่นที่ทอดจอดเรือเพื่อขนถ่ายคนโดยสารหรือของ
“เรือ” หมายความถึง ยานพาหนะทางน�้ำทุกชนิด

310 คู่มือส�ำหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

“เรือกล” หมายความถึง เรือที่เดินด้วยก�ำลังเครื่องจักรกล จะใช้ก�ำลังอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม
“เรือทะเล” หมายความถึง เรือที่มีลักษณะส�ำหรับใช้ในทะเล
“เรือล�ำน�้ำ” หมายความถึง เรืออื่นที่มิใช่เรือทะเล
“การค้าในน่านน�้ำไทย” หมายความถึง การขนส่งคนโดยสาร หรือของหรือลากจูง เพื่อหาก�ำไรจาก
เมืองท่าหรือถิน่ ทีแ่ ห่งหนึง่ ภายในน่านน�้ำไทยไปยังเมืองท่าหรือถิน่ ทีอ่ กี แห่งหนึง่ หรือหลายแห่งภายในน่านน�้ำไทย
“การประมง” หมายความถึง การจับสัตว์น�้ำทุกชนิดรวมทั้งที่ใช้เรือไปท�ำการจับสัตว์น�้ำหรือเป็นพาหนะ
ไปท�ำการจับสัตว์น�้ำด้วย
“ผู้ควบคุมเรือ” หมายความถึง นายเรือ สรั่ง ไต้ก๋ง นายท้าย คนถือท้ายหรือบุคคลใดอื่น ผู้มีหน้าที่
บังคับเรือและรับผิดชอบในเรือ แต่ไม่หมายความถึงผู้น�ำร่อง
“คนประจ�ำเรือ” หมายความถึง บรรดาคนที่มีหน้าที่ท�ำการประจ�ำอยู่ในเรือ
“รัฐมนตรี” หมายความถึง รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
“เจ้าท่า” หมายความถึง อธิบดีกรมการขนส่งทางน�ำ้ และพาณิชย์นาวีหรือผูท้ ำ� การแทนอธิบดีกรมการขนส่ง
ทางน�้ำและพาณิชย์นาวี และหมายความถึงผู้ที่รัฐมนตรีแต่งตั้งให้เป็นเจ้าท่า หรือให้รักษาการแทนเจ้าท่า
“นายทะเบียนเรือ” หมายความถึง ผู้ที่รัฐมนตรีแต่งตั้งให้เป็นนายทะเบียนเรือ หรือให้รักษาการแทน
นายทะเบียนเรือ
มาตรา ๑๗ ในระหว่างเวลาที่คงใช้เรือนั้น ใบทะเบียนให้ใช้เป็นเอกสารประจ�ำเรือ และผู้ควบคุมเรือ
ต้องรักษาไว้ในเรือเสมอ ผูใ้ ดจะเอาไปเสียจากเรือไม่ได้ นอกจากเพือ่ ปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตนิ หี้ รือกฎหมายอืน่
และเมื่อเจ้าพนักงานขอตรวจ ผู้ควบคุมเรือต้องน�ำออกแสดงทันที
มาตรา ๑๘ ถ้าใบทะเบียนสูญหายหรือเป็นอันตรายไปด้วยประการอื่น หรือช�ำรุดในสาระส� ำคัญ
ให้ผู้ควบคุมเรือขอใบทะเบียนใหม่แทนใบเก่าจากนายทะเบียนเรือประจ�ำเมืองท่าขึ้นทะเบียนของเรือนั้น
ถ้ากรณีดังกล่าวแล้วเกิดขึ้นนอกเมืองท่าขึ้นทะเบียนของเรือนั้น ให้ผู้ควบคุมเรือขอใบทะเบียนชั่วคราว
ที่เมืองท่าแรกถึง ซึ่งมีนายทะเบียนเรือหรือเจ้าพนักงานกงสุลไทยแล้วแต่กรณี
เมือ่ เรือมาถึงเมืองท่าขึน้ ทะเบียนของเรือ ผูค้ วบคุมเรือต้องน�ำใบทะเบียนชัว่ คราวส่งนายทะเบียนเรือประจ�ำ
เมืองท่านั้นภายในก�ำหนดสิบวันนับแต่วันเรือถึง เพื่อนายทะเบียนเรือจะได้ออกใบทะเบียนใหม่แทนใบเก่า
ในกรณีที่ใบทะเบียนไม่มีที่ว่างส�ำหรับกรอกรายการต่างๆ ได้ต่อไป ให้นายทะเบียนเรือหรือเจ้าพนักงาน
กงสุลไทยแล้วแต่กรณี ออกใบประจ�ำต่อตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๙ เมื่อได้ออกใบทะเบียนใหม่แทนใบเก่าแล้ว ถ้าใบเก่ายังมีอยู่ในกรณีที่ช�ำรุดในสาระส�ำคัญ
หรือได้พบในภายหลังในกรณีที่สูญหายให้ผู้ควบคุมเรือส่งแก่นายทะเบียนเรือประจ�ำเมืองท่าขึ้นทะเบียนของเรือ
โดยด่วน เพื่อจัดการตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
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มาตรา ๖๔ ผูค้ วบคุมเรือผูท้ ฝี่ า่ ฝืนบทบัญญัตมิ าตรา ๔๙ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท
ถ้าความผิดทีเ่ กิดขึน้ นัน้ เกีย่ วกับใบทะเบียนหรือใบทะเบียนชัว่ คราวต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท
หรือจ�ำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือทั้งปรับทั้งจ�ำ 
มาตรา ๖๕ ในกรณีที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา ๔๗ เงื่อนไขที่รัฐมนตรีก�ำหนดตามมาตรา ๔๗ ทวิ
มาตรา ๕๐ หรือมาตรา ๕๑ ผู้ควบคุมเรือมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท หรือจ�ำคุกไม่เกิน
หนึ่งปี หรือทั้งปรับทั้งจ�ำ
มาตรา ๖๗ ผู้ที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา ๕๓ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท หรือ
จ�ำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือทั้งปรับทั้งจ�ำ

๑๔. พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐
มาตรา ๔

ในพระราชบัญญัตินี้

“สัตว์นำ�้ ” หมายความว่า สัตว์นำ�้ ทีอ่ าศัยอยูใ่ นน�ำ 
้ หรือมีวงจรชีวติ ส่วนหนึง่ อยูใ่ นน�ำ้ หรืออาศัยอยูใ่ นบริเวณ
ที่น�้ำท่วมถึง เช่น ปลา กุ้ง ปู แมงดาทะเล หอย เต่า กระ ตะพาบน�้ำ จระเข้ รวมทั้งไข่ของสัตว์น�้ำนั้น สัตว์จ�ำพวก
เลี้ยงลูกด้วยนม ปลิงทะเลฟองน�้ำ หินปะการัง กัลปังหา และสาหร่ายทะเล ทั้งนี้รวมทั้งซากหรือส่วนหนึ่งส่วนใด
ของสัตว์น�้ำเหล่านั้น และหมายความรวมถึงพันธุ์ไม้น�้ำตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีการะบุชื่อ
“ท�ำการประมง” หมายความว่า จับ ดัก ล่อ ท�ำอันตราย ฆ่าหรือเก็บสัตว์น�้ำในที่จับสัตว์น�้ำด้วยเครื่องมือ
ท�ำการประมงด้วยวิธีใดๆ
“เครื่องมือท�ำการประมง” หมายความว่า เครื่องกลไก เครื่องใช้ เครื่องอุปกรณ์ส่วนประกอบ อาวุธ เสา
หลัก หรือเรือ บรรดาที่ใช้ท�ำการประมง
“เรือ” หมายความว่า ยานพาหนะทางน�้ำทุกชนิด
“ทีจ่ บั สัตว์นำ�้ ” หมายความว่า ทีซ่ งึ่ มีนำ�้ ขัง หรือไหล เช่น ทะเล แม่นำ 
�้ ล�ำคลอง หนอง บึง บ่อ เป็นต้น และ
หาดทั้งปวง บรรดาซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินรวมทั้งป่าไม้และพื้นดินซึ่งท่วมในฤดูน�้ ำ  ไม่ว่าจะเป็นที่
สาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือที่ดินอันบุคคลถือกรรมสิทธิ์ และภายในเขตน่านน�้ำไทยหรือน่านน�้ำอื่นใดซึ่ง
ประเทศไทยใช้อยู่ หรือมีสทิ ธิท์ จี่ ะใช้ตอ่ ไปในการท�ำการประมงโดยทีน่ า่ นน�ำ้ เหล่านัน้ ปรากฏโดยทัว่ ไปว่ามีขอบเขต
ตามกฎหมายท้องถิ่นหรือธรรมเนียมประเพณี หรือตามกฎหมายระหว่างประเทศหรือตามสนธิสัญญาหรือ
ด้วยประการใด
“บ่อล่อสัตว์น�้ำ” หมายความว่า ที่ล่อสัตว์น�้ำเพื่อประโยชน์ในการท�ำการประมงตามที่ก�ำหนดใน
กฎกระทรวง
“บ่อเลี้ยงสัตว์น�้ำ” หมายความว่า ที่เลี้ยงสัตว์น�้ำ ตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
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“ประทานบัตร” หมายความว่า ใบอนุญาตซึ่งข้าหลวงประจ�ำจังหวัดออกให้บุคคลผู้ประมูลได้ให้มีสิทธิ
ท�ำการประมงในที่ว่าประมูล
“ใบอนุญาต” หมายความว่า ใบอนุญาตซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ออกให้แก่บุคคลใด ใช้ท�ำการประมงหรือ
ท�ำการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำในที่อนุญาต
“อาชญาบัตร” หมายความว่า ใบอนุญาตซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ออกให้แก่ผู้รับอนุญาตเพื่อใช้เครื่องมือ
ท�ำการประมง
“ผู้รับอนุญาต” หมายความว่า บุคคลผู้ได้รับประทานบัตร ใบอนุญาต อาชญาบัตรหรือผู้ได้รับอนุญาต
ให้กระท�ำการอย่างหนึ่งอย่างใดตามพระราชบัญญัตินี้
“เครื่องมือประจ�ำที่” หมายความว่า เครื่องมือท�ำการประมงซึ่งใช้วิธีลงหลัก ปัก ผูกขึง รั้ง หรือวิธีอื่นใด
อันท�ำให้เครื่องมือนั้นอยู่กับที่ในเวลาท�ำการประมง
“เครื่องมือในพิกัด” หมายความว่าเครื่องมือท�ำการประมงซึ่งระบุชื่อลักษณะหรือวิธีใช้ไว้ในกฎกระทรวง
“เครื่องมือนอกพิกัด” หมายความว่าเครื่องมือท� ำการประมงซึ่งไม่ได้ระบุไว้ในกฎกระทรวงว่าเป็น
เครื่องมือในพิกัด
“สถิติการประมง” หมายความว่า สถิติหรือข้อความที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สัตว์น�้ำการค้าสินค้าสัตว์น�้ำ 
การท�ำการประมง และการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ
มาตรา ๒๘ บุคคลใดจะใช้เครื่องมือในพิกัดท�ำการประมงได้ต่อเมื่อได้รับอาชญาบัตรระบุชื่อบุคคลนั้น
และเสียเงินอากรตาม พรบ. นี้แล้ว
รัฐมนตรีมีอ�ำนาจประกาศยกเว้นไม่ต้องให้รับอาชญาบัตร ส�ำหรับเครื่องมือท�ำการประมงอย่างหนึ่ง
อย่างใดในท้องที่ใดๆ ก็ได้
มาตรา ๒๙ เครื่องมือในพิกัดซึ่งได้รับอาชญาบัตรในท้องที่จังหวัดใดแล้ว ถ้าบุคคลใดประสงค์จะน�ำไป
ใช้ท�ำการประมงในท้องที่จังหวัดอื่น ซึ่งจะต้องเสียเงินอากรสูงกว่า จะต้องเสียเงินอากรเพิ่มเติมให้ครบตามอัตรา
ในท้องที่นั้นเสียก่อนจึงจะใช้เครื่องมือนั้นได้

๑๕. พระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิการประมง
ในเขตการประมงไทย พ.ศ. ๒๔๘๒
มาตรา ๔

ในพระราชบัญญัตินี้

“การประมง” หมายความถึง การจับสัตว์นำ�้ ด้วยเครื่องมือหรือวิธีอย่างหนึ่งอย่างใดในที่แห่งหนึ่งแห่งใด
ในเขตการประมงไทย รวมทั้งการใช้เรือท�ำการจับสัตว์น�้ำ หรือเป็นพาหนะไปท�ำการจับสัตว์น�้ำด้วย
“เขตการประมงไทย” หมายความถึง เขตน่านน�้ำไทยหรือน่านน�้ำอื่นใด ซึ่งประเทศไทยใช้อยู่หรือมีสิทธิ
ที่จะใช้ต่อไปในการจับสัตว์น�้ำ  โดยที่น่านน�้ำเหล่านั้นปรากฏโดยทั่วไปว่ามีขอบเขตตามกฎหมายท้องถิ่น หรือ
ธรรมเนียมประเพณี หรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือตามสนธิสัญญา หรือด้วยประการใดๆ
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“เรือ” หมายความถึง ยานพาหนะทางน�้ำทุกชนิด
“ผู้ควบคุมเรือ” หมายความถึง นายเรือ สรั่ง ไต้ก๋ง นายท้าย คนถือท้าย หรือบุคคลอื่นใดผู้มีหน้าที่
บังคับเรือและรับผิดชอบในเรือ แต่ไม่หมายความถึง ผู้น�ำร่อง
“คนต่างด้าว” หมายความถึง คนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วย การทะเบียนคนต่างด้าว
“รัฐมนตรี” หมายความถึง รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความถึง พนักงานประมงกรมการจังหวัด กรมการอ�ำเภอ เจ้าท่า พนักงาน
ศุลกากร ผู้บังคับการเรือ หรือผู้บังคับบัญชา หน่วยทหารแห่งราชนาวี และเจ้าพนักงานอื่นๆ ซึ่งรัฐมนตรี
ได้แต่งตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๑ ถ้ามีการใช้เรือท�ำการประมงหรือพยายามท�ำการประมงในเขตการประมงไทยโดยฝ่าฝืน
บทแห่งพระราชบัญญัตินี้ เจ้าของเรือซึ่งอยู่ในเรือขณะที่มีการฝ่าฝืน หรือผู้ควบคุมเรือในกรณีที่เจ้าของเรือไม่อยู่
ในเรือต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท
ถ้าไม่มีตัวเจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือ หรือไม่ปรากฏว่าผู้ใดเป็นเจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือให้ถือว่า
คนประจ�ำเรือทุกคนซึง่ อยูใ่ นเรือขณะทีม่ กี ารฝ่าฝืน มีความผิดต้องระวางโทษตามทีก่ ำ� หนดไว้ในวรรคหนึง่ เว้นแต่
จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนรู้เห็นหรือยินยอมด้วยในการกระท�ำนั้น
มาตรา ๑๑ ทวิ คนต่างด้าวผูใ้ ดท�ำหน้าทีเ่ ป็นลูกเรือในเรือประมงในเขตการประมงไทยโดยมิได้รบั อนุญาต
ตามมาตรา ๕ ทวิ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหกหมื่นบาท

๑๖. พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๓

ในพระราชบัญญัตินี้

“เครื่องดื่มแอลกอฮอล์” หมายความว่า สุราตามกฎหมายว่าด้วยสุรา ทั้งนี้ไม่รวมถึงยาวัตถุออกฤทธิ์ต่อ
จิตและประสาท ยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
“ผูต้ ดิ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์” หมายความว่า บุคคลทีด่ มื่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์จนก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ
ร่างกายหรือจิตใจ โดยการดื่มนั้นมีลักษณะที่ต้องเพิ่มปริมาณมากขึ้น และเมื่อหยุดดื่มจะมีอาการแสดงของ
การขาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร่างกาย
“ขาย” หมายความรวมถึง จ�ำหน่าย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน ให้ เพื่อประโยชน์ในทางการค้า
“โฆษณา” หมายความว่า การกระท�ำไม่ว่าโดยวิธีใดๆ ให้ประชาชนเห็น ได้ยินหรือทราบข้อความ
เพื่อประโยชน์ในทางการค้า และให้หมายความรวมถึงการสื่อสารการตลาด
“การสื่อสารการตลาด” หมายความว่า การกระท�ำกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ขายสินค้า บริการหรือภาพลักษณ์ การประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ข่าวสาร การส่งเสริมการขายการแสดงสินค้า
การจัดหรือสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมพิเศษ และการตลาดแบบตรง
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“ข้อความ” หมายความรวมถึง การกระท�ำให้ปรากฏด้วยตัวอักษร ภาพ ภาพยนตร์ แสง เสียง เครือ่ งหมาย
หรือการกระท�ำอย่างใดๆ ที่ท�ำให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าใจความหมายได้
“ฉลาก” หมายความว่า รูป รอยประดิษฐ์ กระดาษหรือสิ่งอื่นใดที่ท�ำให้ปรากฏข้อความเกี่ยวกับสินค้าซึ่ง
แสดงไว้ที่สินค้าหรือภาชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุสินค้า หรือสอดแทรก หรือรวมไว้กับสินค้าหรือภาชนะบรรจุ
หรือหีบห่อบรรจุสินค้าและหมายความรวมถึงเอกสาร หรือคู่มือส�ำหรับใช้ประกอบกับสินค้า ป้ายที่ติดตั้งหรือ
แสดงไว้ที่สินค้าหรือภาชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุสินค้านั้น
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ
“คณะกรรมการควบคุม” หมายความว่า คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
“ส�ำนักงาน” หมายความว่า ส�ำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“ผู้อ�ำนวยการ” หมายความว่า ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมควบคุมโรค
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๒๗ ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณดังต่อไปนี้
(๑) วัดหรือสถานที่ส�ำหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา
(๒) สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลและร้านขายยา
ตามกฎหมายว่าด้วยยา
(๓) สถานที่ราชการ ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เป็นร้านค้าหรือสโมสร
(๔) หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก
(๕) สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
(๖) สถานีบริการน�้ำมันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน�้ำมันเชื้อเพลิง หรือร้านค้าในบริเวณ
สถานีบริการน�้ำมันเชื้อเพลิง
(๗) สวนสาธารณะของทางราชการที่จัดไว้เพื่อการพักผ่อนของประชาชนโดยทั่วไป
(๘) สถานที่อื่นที่รัฐมนตรีประกาศก�ำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
มาตรา ๒๘ ห้ามมิให้ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันหรือเวลาที่รัฐมนตรีประกาศก�ำหนดโดยค�ำ
แนะน�ำของคณะกรรมการ ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าวจะก�ำหนดเงื่อนไขหรือข้อยกเว้นใดๆ เท่าที่จ�ำเป็นไว้ด้วยก็ได้
บทบัญญัติในวรรคหนึ่ง มิให้ใช้บังคับกับการขายของผู้ผลิตผู้นำ� เข้าหรือตัวแทนของผู้ผลิตหรือผู้นำ� เข้าไป
ยังผู้ขายซึ่งได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสุรา
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มาตรา ๒๙ ห้ามมิให้ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่บุคคลดังต่อไปนี้
(๑) บุคคลซึ่งมีอายุต�่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์
(๒) บุคคลที่มีอาการมึนเมาจนครองสติไม่ได้

๑๗. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๓

ในพระราชบัญญัตินี้

“ระบบคอมพิวเตอร์” หมายความว่า อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมการท� ำงาน
เข้าด้วยกัน โดยได้มีการก�ำหนดค�ำสั่ง ชุดค�ำสั่ง หรือสิ่งอื่นใด และแนวทางปฏิบัติงานให้อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์
ท�ำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลโดยอัตโนมัติ
“ข้อมูลคอมพิวเตอร์” หมายความว่า ข้อมูล ข้อความ ค�ำสั่ง ชุดค�ำสั่ง หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่อยู่ในระบบ
คอมพิวเตอร์ในสภาพทีร่ ะบบคอมพิวเตอร์อาจประมวลผลได้ และให้หมายความรวมถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตาม
กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย
“ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์
ซึ่งแสดงถึงแหล่งก�ำเนิด ต้นทาง ปลายทาง เส้นทาง เวลา วันที่ ปริมาณ ระยะเวลาชนิดของบริการ หรืออื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์นั้น
“ผู้ให้บริการ” หมายความว่า
(๑) ผู้ให้บริการแก่บุคคลอื่นในการเข้าสู่อินเทอร์เน็ต หรือให้สามารถติดต่อถึงกันโดยประการอื่น
โดยผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ ทัง้ นี้ ไม่วา่ จะเป็นการให้บริการในนามของตนเอง หรือในนามหรือเพือ่ ประโยชน์
ของบุคคลอื่น
(๒) ผู้ให้บริการเก็บรักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น
“ผู้ใช้บริการ” หมายความว่า ผู้ใช้บริการของผู้ให้บริการไม่ว่าต้องเสียค่าใช้บริการหรือไม่ก็ตาม
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๔ ผู้ใดกระทําความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
(๑) นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูล
คอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน
(๒) นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหาย
ต่อความมั่นคงของประเทศหรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน

316 คู่มือส�ำหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

(๓) นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่ง
ราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา
(๔) นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ ที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์
นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้
(๕) เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม (๑) (๒) (๓)
หรือ (๔)
มาตรา ๑๕ ผูใ้ ห้บริการผูใ้ ดจงใจสนับสนุนหรือยินยอมให้มกี ารกระทําความผิดตามมาตรา ๑๔ ในระบบ
คอมพิวเตอร์ที่อยู่ในความควบคุมของตนต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้กระทําความผิดตามมาตรา ๑๔

๑๘. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๓

ในพระราชบัญญัตินี้

“ความผิดมูลฐาน” หมายความว่า
(๑) ความผิดเกีย่ วกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือกฎหมาย
ว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระท�ำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
(๒) ความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา เฉพาะที่เกี่ยวกับการเป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือ
พาไปเพื่อการอนาจารหญิงและเด็ก เพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่นและความผิดฐานพรากเด็กและผู้เยาว์ ความผิด
ตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก หรือความผิดตามกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี เฉพาะที่เกี่ยวกับการเป็นธุระจัดหา ล่อไปหรือชักพาไปเพื่อให้
บุคคลนัน้ กระท�ำการค้าประเวณี หรือความผิดเกีย่ วกับการเป็นเจ้าของกิจการการค้าประเวณี ผูด้ แู ลหรือผูจ้ ดั การ
กิจการค้าประเวณี หรือสถานการค้าประเวณี หรือเป็นผู้ควบคุมผู้กระท�ำการค้าประเวณีในสถานการค้าประเวณี
(๓) ความผิดเกีย่ วกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา หรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน
(๔) ความผิดเกีย่ วกับการยักยอกหรือฉ้อโกงหรือประทุษร้ายต่อทรัพย์หรือกระท�ำโดยทุจริตตามกฎหมาย
ว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึง่ กระท�ำโดยกรรมการ ผูจ้ ดั การ หรือบุคคลใด ซึง่ รับผิดชอบ
หรือมีประโยชน์เกี่ยวข้องในการด�ำเนินงานของสถาบันการเงิน นั้น
(๕) ความผิดต่อต�ำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อต�ำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวล
กฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือ
ความผิดต่อต�ำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายอื่น
(๖) ความผิดเกีย่ วกับการกรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์ทกี่ ระท�ำโดยอ้างอ�ำนาจอัง้ ยี่ หรือซ่องโจรตามประมวล
กฎหมายอาญา
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(๗) ความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
(๘) ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา
(๙) ความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน เฉพาะความผิดเกี่ยวกับการเป็นผู้จัด
ให้มีการเล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาต และมีจ�ำนวนผู้เข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นแต่ละครั้งเกินกว่าหนึ่ง
ร้อยคน หรือมีวงเงินในการกระท�ำความผิดรวมกันมีมูลค่าเกินกว่าสิบล้านบาทขึ้นไป
“ธุรกรรม” หมายความว่า กิจกรรมที่เกี่ยวกับการท�ำนิติกรรม สัญญาหรือการด�ำเนินการใดๆ กับผู้อื่น
ทางการเงิน ทางธุรกิจ หรือการด�ำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน
“ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย” หมายความว่า ธุรกรรมที่มีความซับซ้อนผิดไปจากการท�ำธุรกรรม
ในลักษณะเดียวกันทีท่ �ำกันอยูต่ ามปกติ ธุรกรรมทีข่ าดความเป็นไปได้ในเชิงเศรษฐกิจ ธุรกรรมทีม่ เี หตุอนั ควรเชือ่
ได้ว่ากระท�ำขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้ต้องตกอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือธุรกรรมที่เกี่ยวข้องหรืออาจ
เกี่ยวข้องกับการกระท�ำความผิดมูลฐาน ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการท�ำธุรกรรมเพียงครั้งเดียวหรือหลายครั้ง
“ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�ำความผิด” หมายความว่า
(๑) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระท� ำซึ่งเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินหรือ
จากการสนับสนุนหรือช่วยเหลือการกระท�ำซึ่งเป็นความผิดมูลฐาน หรือความผิดฐานฟอกเงินและให้รวมถึงเงิน
หรือทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้ใช้หรือมีไว้เพือ่ ใช้หรือสนับสนุนการกระท�ำความผิดมูลฐานตาม (๘) ของบทนิยามค�ำว่า “ความ
ผิดมูลฐาน” ด้วย
หรือ

(๒) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจ�ำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งเงินหรือทรัพย์สินตาม (๑)
(๓) ดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินตาม (๑) หรือ (๒)

ทั้งนี้ ไม่ว่าทรัพย์สินตาม (๑) (๒) หรือ (๓) จะมีการจ�ำหน่าย จ่าย โอน หรือเปลี่ยนสภาพไปกี่ครั้งและ
ไม่ว่าจะอยู่ในความครอบครองของบุคคลใด โอนไปเป็นของบุคคลใด หรือปรากฏหลักฐานทางทะเบียนว่าเป็น
ของบุคคลใด
“สถาบันการเงิน” หมายความว่า
(๑) ธนาคารแห่งประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ และธนาคารตามที่ได้มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ
(๒) บริษัทเงินทุน และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจ
หลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ และบริษทั หลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(๓) บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วยบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย และบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อมตามกฎหมายว่าด้วยบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรม
ขนาดย่อม
(๔) บริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต และบริษัทประกันวินาศภัยตามกฎหมาย
ว่าด้วยการประกันวินาศภัย
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(๕) สหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เฉพาะสหกรณ์ที่มีทุนด�ำเนินการซึ่งมีมูลค่าหุ้นรวมตั้งแต่
สองล้านบาทขึน้ ไป และมีวตั ถุประสงค์ดำ� เนินกิจการเกีย่ วกับการรับฝากเงิน ให้กู้ ให้สนิ เชือ่ รับจ�ำนองหรือรับจ�ำน�ำ
ทรัพย์สิน หรือจัดให้ได้มาซึ่งเงินและทรัพย์สินต่างๆ โดยวิธีใดๆ
(๖) นิติบุคคลที่ด�ำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเงินตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และให้หมายความรวมถึง
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินด้วย
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
“รองเลขาธิการ” หมายความว่า รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
“ส�ำนักงาน” หมายความว่า ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ผู้ใด
(๑) โอน รับโอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�ำความผิดเพื่อซุกซ่อนหรือปกปิดแหล่ง
ที่มาของทรัพย์สินนั้น หรือเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นไม่ว่าก่อน ขณะหรือหลังการกระท�ำความผิด มิให้ต้องรับโทษหรือ
รับโทษน้อยลงในความผิดมูลฐาน หรือ
(๒) กระท�ำด้วยประการใดๆ เพื่อปกปิดหรืออ�ำพรางลักษณะที่แท้จริง การได้มาแหล่งที่ตั้ง การจ�ำหน่าย
การโอนการได้สิทธิใดๆ ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�ำความผิดผู้นั้นกระท�ำความผิดฐานฟอกเงิน
มาตรา ๖ ผู้ใดกระท�ำความผิดฐานฟอกเงิน แม้จะกระท�ำนอกราชอาณาจักรผู้นั้นจะต้องรับโทษ
ในราชอาณาจักรตามที่ก�ำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ถ้าปรากฏว่า
(๑) ผู้กระท�ำความผิดหรือผู้ร่วมกระท�ำความผิดคนใดคนหนึ่งเป็นคนไทยหรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
(๒) ผูก้ ระท�ำความผิดเป็นคนต่างด้าว และได้กระท�ำโดยประสงค์ให้ความผิดเกิดขึน้ ในราชอาณาจักรหรือ
รัฐบาลไทยเป็นผู้เสียหาย หรือ
(๓) ผู้กระท�ำความผิดเป็นคนต่างด้าว และการกระท�ำนั้นเป็นความผิดตามกฎหมายของรัฐที่การกระท�ำ
เกิดขึ้นในเขตอ�ำนาจของรัฐนั้น หากผู้นั้นได้ปรากฏตัวอยู่ในราชอาณาจักรและมิได้มีการส่งตัวผู้นั้นออกไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน
ทั้งนี้ ให้น�ำมาตรา ๑๐ แห่งประมวลกฎหมายอาญามาใช้บังคับโดยอนุโลม
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มาตรา ๗ ในความผิดฐานฟอกเงิน ผู้ใดกระท�ำการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษ
เช่นเดียวกับตัวการในความผิดนั้น
(๑) สนับสนุนการกระท�ำความผิดหรือช่วยเหลือผู้กระท�ำความผิดก่อนหรือขณะกระท�ำความผิด
(๒) จัดหาหรือให้เงินหรือทรัพย์สิน ยานพาหนะ สถานที่ หรือวัตถุใดๆ หรือกระท�ำการใดๆ เพื่อช่วยให้
ผู้กระท�ำความผิดหลบหนีหรือเพื่อมิให้ผู้กระท�ำความผิดถูกลงโทษหรือเพื่อให้ได้รับประโยชน์ในการกระท�ำ
ความผิด
ผู้ใดจัดหาหรือให้เงินหรือทรัพย์สิน ที่พ�ำนัก หรือที่ซ่อนเร้นเพื่อช่วยบิดามารดาบุตรสามีหรือภริยาของตน
ให้พ้นจากการถูกจับกุม ศาลจะไม่ลงโทษผู้นั้นหรือลงโทษผู้นั้นน้อยกว่าที่กฎหมายก�ำหนดไว้ส�ำหรับความผิดนั้น
เพียงใดก็ได้
มาตรา ๘ ผู ้ ใ ดพยายามกระท� ำ ความผิ ด ฐานฟอกเงิ น ต้ อ งระวางโทษตามที่ ก� ำ หนดไว้ ส� ำ หรั บ
ความผิดนั้นเช่นเดียวกับผู้กระท�ำความผิดส�ำเร็จ
มาตรา ๙ ผู้ใดสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระท�ำความผิดฐานฟอกเงิน ต้อง
ระวางโทษกึ่งหนึ่งของโทษที่ก�ำหนดไว้ส�ำหรับความผิดนั้น
ถ้าได้มีการกระท�ำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันตามวรรคหนึ่ง ผู้สมคบกันนั้นต้อง
ระวางโทษตามที่ก�ำหนดไว้ส�ำหรับความผิดนั้น
ในกรณีที่ความผิดได้กระท�ำถึงขั้นลงมือกระท�ำความผิด แต่เนื่องจากการเข้าขัดขวางของผู้สมคบท�ำให้
การกระท�ำนั้นกระท�ำไปไม่ตลอด หรือกระท�ำไปตลอดแล้วแต่การกระท�ำนั้นไม่บรรลุผล ผู้สมคบที่กระท�ำการ
ขัดขวางนั้น คงรับโทษตามที่ก�ำหนดไว้ในวรรคหนึ่งเท่านั้น
ถ้าผู้กระท�ำความผิดตามวรรคหนึ่ง กลับใจให้ความจริงแห่งการสมคบต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนที่จะมี
การกระท�ำความผิดตามทีไ่ ด้สมคบกัน ศาลจะไม่ลงโทษผูน้ นั้ หรือลงโทษผูน้ นั้ น้อยกว่าทีก่ ฎหมายก�ำหนดไว้สมคบ
กันฟอกเงิน
มาตรา ๑๐ เจ้าพนักงาน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหาร
ท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานองค์การ หรือหน่วยงาน
ของรัฐ กรรมการหรือผู้บริหารหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งเป็นผู้มีอ�ำนาจใน
การจัดการของสถาบันการเงิน หรือกรรมการขององค์กรต่างๆ ตามรัฐธรรมนูญผู้ใดกระท�ำความผิดตามหมวดนี้
ต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษที่ก�ำหนดไว้ส�ำหรับความผิดนั้น
กรรมการ อนุกรรมการ กรรมการธุรกรรม เลขาธิการ รองเลขาธิการ หรือพนักงานเจ้าหน้าทีต่ ามพระราช
บัญญัตินี้ ผู้ใดกระท�ำความผิดตามหมวดนี้ ต้องระวางโทษเป็นสามเท่าของโทษที่ก�ำหนดไว้ส�ำหรับความผิดนั้น
มาตรา ๑๑ กรรมการ อนุกรรมการ กรรมการธุรกรรม เลขาธิการ รองเลขาธิการ พนักงานเจ้าหน้าที่
เจ้าพนักงาน หรือข้าราชการผูใ้ ดกระท�ำความผิดต่อต�ำแหน่งหน้าทีร่ าชการหรือกระท�ำความผิดต่อต�ำแหน่งหน้าที่
ในการยุติธรรมตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา อันเกี่ยวเนื่องกับการกระท�ำความผิดตามหมวดนี้
ต้องระวางโทษเป็นสามเท่าของโทษที่ก�ำหนดไว้ส�ำหรับความผิดนั้น
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มาตรา ๖๐ ผู้ใดกระท�ำความผิดฐานฟอกเงิน ต้องระวางโทษจ�ำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่
สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
มาตรา ๖๑ นิติบุคคลใดกระท�ำความผิดตามมาตรา ๕ มาตรา ๗ มาตรา ๘ หรือมาตรา ๙ ต้อง
ระวางโทษปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท
กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการด�ำเนินงานของนิติบุคคลตามวรรคหนึ่ง กระท�ำ
ความผิดต้องระวางโทษจ�ำคุกตัง้ แต่หนึง่ ปีถงึ สิบปี หรือปรับตัง้ แต่สองหมืน่ บาทถึงสองแสนบาท หรือทัง้ จ�ำทัง้ ปรับ
เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนในการกระท�ำความผิดของนิติบุคคลนั้น

๑๙. พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗
มาตรา ๒๑ คดีพิเศษที่จะต้องด�ำเนินการสืบสวนและสอบสวนตามพระราชบัญญัตินี้ ได้แก่คดีความผิด
ทางอาญาดังต่อไปนี้
(๑) คดีความผิดทางอาญาตามกฎหมายที่ก�ำหนดไว้ในบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ และที่ก�ำหนดในกฎ
กระทรวงโดยการเสนอแนะของ กคพ. โดยคดีความผิดทางอาญาตามกฎหมายดังกล่าว จะต้องมีลักษณะอย่าง
หนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(ก) คดีความผิดทางอาญาที่มีความซับซ้อน จ�ำเป็นต้องใช้วิธีการสืบสวนสอบสวนและรวบรวม
พยานหลักฐานเป็นพิเศษ
(ข) คดีความผิดทางอาญาทีม่ หี รืออาจมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรม
อันดีของประชาชน ความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือระบบเศรษฐกิจหรือการคลัง
ของประเทศ
(ค) คดีความผิดทางอาญาทีม่ ลี กั ษณะเป็นการกระท�ำความผิดข้ามชาติทสี่ ำ� คัญหรือเป็นการกระท�ำ
ขององค์กรอาชญากรรม
(ง) คดีความผิดทางอาญาที่มีผู้ทรงอิทธิพลที่ส�ำคัญเป็นตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุน
(จ) คดีความผิดทางอาญาที่มีพนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ำรวจชั้นผู้ใหญ่ซึ่งมิใช่พนักงานสอบสวน
คดีพิเศษหรือเจ้าหน้าที่คดีพิเศษเป็นผู้ต้องสงสัย เมื่อมีหลักฐานตามสมควรว่าน่าจะได้กระท�ำความผิดอาญาหรือ
เป็นผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ต้องหา
ทั้งนี้ ตามรายละเอียดของลักษณะของการกระท�ำความผิดที่ กคพ. ก�ำหนด
(๒) คดีความผิดทางอาญาอื่นนอกจาก (๑) ตามที่ กคพ. มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
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ในคดีที่มีการกระท�ำอันเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท และบทใดบทหนึ่งจะต้องด�ำเนินการโดย
พนักงานสอบสวนคดีพเิ ศษตามพระราชบัญญัตนิ ี้ หรือคดีทมี่ กี ารกระท�ำความผิดหลายเรือ่ งต่อเนือ่ งหรือเกีย่ วพัน
กัน และความผิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะต้องด� ำเนินการโดยพนักงานสอบสวนคดีพิเศษตามพระราชบัญญัตินี้
ให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษมีอ�ำนาจสืบสวนสอบสวนส�ำหรับความผิดบทอื่นหรือเรื่องอื่นด้วย และให้ถือว่า
คดีดังกล่าวเป็นคดีพิเศษ
บรรดาคดีใดทีไ่ ด้ทำ� การสอบสวนเสร็จแล้วโดยพนักงานสอบสวนคดีพเิ ศษ ให้ถอื ว่าการสอบสวนนัน้ เป็นการ
สอบสวนในคดีพิเศษตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว
บทบัญญัติในมาตรานี้ให้ใช้บังคับกับบุคคลที่เป็นตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุนการกระท�ำความผิดด้วย
ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งหรือข้อสงสัยว่าการกระท�ำความผิดใดเป็นคดีพิเศษตามที่ก�ำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง (๑)
หรือไม่ ให้ กคพ. เป็นผู้ชี้ขาด
มาตรา ๒๓/๑ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าคดีความผิดทางอาญาใดเป็นคดีพิเศษตามมาตรา ๒๑
วรรคหนึ่ง (๑) ให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษมีอ�ำนาจสืบสวนคดีดังกล่าวได้
ในกรณีที่อธิบดีเห็นสมควรเสนอให้ กคพ. มีมติให้คดีความผิดทางอาญาใดเป็นคดีพิเศษตามมาตรา ๒๑
วรรคหนึง่ (๒) อธิบดีจะสัง่ ให้พนักงานสอบสวนคดีพเิ ศษแสวงหาพยานหลักฐานเบือ้ งต้น เพือ่ น�ำเสนอ กคพ. ก็ได้
ในการนี้ให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษมีอ�ำนาจสืบสวนคดีนั้นตามระเบียบที่ กคพ. ก�ำหนด

๒๐. กฎกระทรวงว่าด้วยการก�ำหนดคดีพิเศษเพิ่มเติม
ตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติ
การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ และมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ
พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเป็น
กฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ�ำกัดสิทธิ และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับ
มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๕๖ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระท�ำได้โดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ยุติธรรมโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการคดีพิเศษออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒) (๑๓) และ (๑๔) แห่งกฎกระทรวงว่าด้วย
การก�ำหนดคดีพิเศษเพิ่มเติมตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗
“(๖) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
(๗) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
(๘) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
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(๙) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยแร่
(๑๐) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
(๑๑) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องส�ำอาง
(๑๒) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
(๑๓) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยยา
(๑๔) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร”

๒๑. ประกาศ กคพ. (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕
เรื่อง ก�ำหนดรายละเอียดของลักษณะของการกระท�ำความผิดที่เป็นคดีพิเศษตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง
(๑) แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๑๐ (๒) และมาตรา ๒๑ วรรคหนึง่ (๑) แห่งพระราชบัญญัตกิ ารสอบสวน
คดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
อันเป็นกฎหมายทีม่ บี ทบัญญัตบิ างประการเกีย่ วกับการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึง่ มาตรา ๒๙ ประกอบ
กับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๕๖ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท�ำได้โดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กคพ. จึงออกประกาศ
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนีเ้ รียกว่า “ประกาศ กคพ. (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ เรือ่ ง ก�ำหนดรายละเอียดของลักษณะ
ของการกระท�ำความผิดทีเ่ ป็นคดีพเิ ศษ ตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึง่ (๑) แห่งพระราชบัญญัตกิ ารสอบสวนคดีพเิ ศษ
พ.ศ. ๒๕๔๗”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก ๓. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ และคดีความผิดตามกฎหมาย
ว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ตามบัญชีท้ายประกาศ กคพ.
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง ก�ำหนดรายละเอียดของลักษณะของการกระท�ำความผิดที่เป็นคดีพิเศษ ตาม
มาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗
ข้อ ๔ ให้คดีความผิดทางอาญาตามกฎหมายที่ก�ำหนดเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงว่าด้วยการก�ำหนดคดี
พิเศษเพิม่ เติมตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพเิ ศษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึง่ มีลกั ษณะอย่างหนึง่ อย่างใด
ตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๑) (ก) (ข) (ค) (ง) หรือ (จ) แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ เฉพาะความผิดซึ่งมี
รายละเอียดตามที่ก�ำหนดไว้ในบัญชีท้ายประกาศนี้ และอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษมีค�ำสั่งให้ท�ำการสอบสวน
เป็นคดีพิเศษที่จะต้องด�ำเนินการสืบสวนและสอบสวนตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗
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ข้อ ๕ ให้บรรดาคดีพิเศษที่ได้ด�ำเนินการตามรายละเอียดของลักษณะของการกระท�ำความผิดตาม
ประกาศ กคพ. ข้อ ๓ และอยูร่ ะหว่างการด�ำเนินการของพนักงานสอบสวนคดีพเิ ศษในวันทีป่ ระกาศนีม้ ผี ลใช้บงั คับ
ยังคงเป็นคดีพิเศษและอยู่ในอ�ำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษต่อไปจนคดีถึงที่สุด
ข้อ ๖ เพื่อประโยชน์ในการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งหรือข้อสงสัยว่าการกระท�ำ
ความผิดใดตามบัญชีท้ายประกาศเป็นคดีพิเศษหรือไม่ ให้ กคพ. เป็นผู้ชี้ขาด
บัญชีท้ายประกาศ กคพ.
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕
ออกตามความในมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๑)
แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗
๑. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
คดีความผิดที่มีบทก�ำหนดโทษตามมาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐
มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
๒. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
คดีความผิดที่มีบทก�ำหนดโทษตามมาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ และ
มาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒
๓. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
คดีความผิดที่มีบทก�ำหนดโทษตามมาตรา ๕๒ มาตรา ๕๓ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ และมาตรา ๕๖
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑
๔. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยแร่
คดีความผิดที่มีบทก�ำหนดโทษตามมาตรา ๑๓๒ ทวิ มาตรา ๑๓๓ ตรี มาตรา ๑๓๕ มาตรา ๑๔๓
มาตรา ๑๔๘ มาตรา ๑๕๒ และมาตรา ๑๕๒ ตรี แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๕. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
คดีความผิดที่มีบทก�ำหนดโทษตามมาตรา ๑๒๑ มาตรา ๑๓๒ มาตรา ๑๓๙ มาตรา ๑๔๐ มาตรา ๑๔๑
มาตรา ๑๔๒ มาตรา ๑๔๓ มาตรา ๑๔๔ มาตรา ๑๔๕ มาตรา ๑๔๖ มาตรา ๑๔๗ มาตรา ๑๔๘ มาตรา ๑๔๙
และมาตรา ๑๕๐ แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑
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๖. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องส�ำอาง
คดีความผิดที่มีบทก�ำหนดโทษตามมาตรา ๔๗ และมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติเครื่องส�ำอาง
พ.ศ. ๒๕๓๕
๗. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
คดีความผิดทีม่ บี ทก�ำหนดโทษตามมาตรา ๗๔ มาตรา ๗๕ มาตรา ๗๖ และมาตรา ๗๘ แห่งพระราชบัญญัติ
วัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๘. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยยา
คดีความผิดที่มีบทก�ำหนดโทษตามมาตรา ๑๐๑ มาตรา ๑๑๑ มาตรา ๑๑๗ มาตรา ๑๑๘ มาตรา ๑๑๙
มาตรา ๑๒๐ มาตรา ๑๒๒ และมาตรา ๑๒๔ แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๙. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร
คดีความผิดที่มีบทก�ำหนดโทษตามมาตรา ๕๘ มาตรา ๕๙ มาตรา ๖๑ มาตรา ๖๔ และมาตรา ๗๐
แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒
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๒๒. หนังสือกรมสอบสวนคดีพิเศษ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
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๒๓. แนวทางการประสานงาน
เพื่อปฏิบัติตามประกาศ กคพ. (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๕
เรื่อง ก�ำหนดรายละเอียดของลักษณะของการกระท�ำความผิด
ที่เป็นคดีพิเศษตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติ
การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
ข้อ ๑ ในกรณีทพี่ นักงานสอบสวนส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติได้รบั ค�ำร้องทุกข์หรือค�ำกล่าวโทษในคดีความ
ผิดทางอาญาตามที่ก�ำหนดไว้ในบัญชีท้ายประกาศ กคพ. (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่องก�ำหนดรายละเอียดของ
ลักษณะของการกระท�ำผิดทีเ่ ป็นคดีพเิ ศษตามมาตร ๒๑ วรรคหนึง่ (๑) แห่งพระราชบัญญัตกิ ารสอบสวนคดีพเิ ศษ
พ.ศ. ๒๕๔๗ และเห็นว่าเรื่องที่การสืบสวนสอบสวนนั้นมีลักษณะของการกระท� ำความผิดอย่างหนึ่งอย่างใด
ตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ ๒๕๔๗ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
ดังต่อไปนี้
(ก) คดีความผิดทางอาญาที่มีความซับซ้อน จ�ำเป็นต้องใช้วิธีการสืบสวนสอบสวนและรวบรวม
พยานหลักฐานเป็นพิเศษ
(ข) คดีความผิดทางอาญาทีม่ หี รืออาจมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรม
อันดีของประชาชน ความมัน่ คงของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือระบบเศรษฐกิจหรือการคลังของ
ประเทศ
(ค) คดีความผิดทางอาญาทีม่ ลี กั ษณะเป็นการกระท�ำความผิดข้ามชาติทสี่ ำ� คัญหรือเป็นการกระท�ำ
ขององค์กรอาชญากรรม
(ง) คดีความผิดทางอาญาที่มีผู้ทรงอิทธิพลที่ส�ำคัญเป็นตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน
(จ) คดีความผิดทางอาญาที่มีพนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ำรวจชั้นผู้ใหญ่ซึ่งมิใช่พนักงานสอบสวน
คดีพิเศษหรือเจ้าหน้าที่คดีพิเศษเป็นผู้ต้องสงสัยเมื่อมีหลักฐานตามสมควรว่าน่าจะได้กระท�ำความผิดอาญาหรือ
เป็นผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ต้องหา
ขอให้หน่วยงานเจ้าของส�ำนวนจัดการให้มีการส่งส�ำนวนการสอบสวนมายังกรมสอบสวนคดีพิเศษโดยถือ
ปฏิบัติตามข้อบังคับ กคพ. ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ในคดีพิเศษระหว่างหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. ๒๕๔๗
เพือ่ ด�ำเนินการสืบสวนและสอบสวนตามพระราชบัญญัตกิ ารสอบสวนคดีพเิ ศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
กรณีที่อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษพิจารณาแล้วเห็นว่าเรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดของลักษณะของ
การกระท�ำความผิดตามประกาศ กคพ. (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๗ฯ จะมีค�ำสั่งให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ
ท�ำการสอบสวนและรับโอนส�ำนวนการสอบสวนมาเพือ่ ด�ำเนินการต่อไป แต่ถา้ ยังเห็นว่ายังมิได้มรี ายละเอียดของ
ลักษณะของการกระท�ำความผิดตามที่ก�ำหนด อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษจะมีค�ำสั่งให้คืนส�ำนวนการสอบสวน
เพื่อด�ำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาต่อไป
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ข้อ ๒ กรณีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษรับค�ำร้องทุกข์หรือค�ำกล่าวโทษและอธิบดีมีค�ำสั่งให้ท�ำการสอบสวน
คดีความผิดตามประกาศ กคพ. (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๗ฯ แล้ว ต่อมาปรากฎว่าคดีดังกล่าวมีพนักงานสอบสวน
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติทำ� การสอบสวนอยู่ กรมสอบสวนคดีพเิ ศษจะแจ้งค�ำสัง่ ของอธิบดีกรมสอบสวนคดีพเิ ศษ
ทีใ่ ห้ทำ� การสอบสวนเรือ่ งดังกล่าวให้หวั หน้าหน่วยงานทีท่ �ำการสอบสวนทราบและให้หน่วยงานจัดการส่งส�ำนวน
มายังกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อด�ำเนินการสืบสวนและสอบสวนตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ
พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยถือปฏิบัติตามข้อบังคับ กคพ. ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ในคดีพิเศษระหว่าง
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. ๒๕๔๗
ในกรณีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษสืบสวนเอง หรือโดยมีผู้ร้องขอ และปรากฎว่าคดีความผิดตามบัญชี
ท้ายประกาศ กคพ. (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๗ฯ ที่ได้สอบสวนไม่มีลักษณะของการกระท�ำความผิดตามที่ก�ำหนด
ในมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๑) (ก), (ข), (ค), (ง) ถึง (จ) กรมสอบสวนคดีพิเศษจะส่งเรื่องไปยังผู้บัญชาการต�ำรวจ
แห่งชาติเพื่อด�ำเนินการตามประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญาต่อไป
ข้อ ๓ กรณีทหี่ น่วยงานผูท้ ำ� การสอบสวนของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติซงึ่ ได้มกี ารปฏิบตั เิ พือ่ ส่งส�ำนวนการ
สอบสวนตามข้อ ๑ หรือ ข้อ ๒ มีข้อโต้แย้งกับกรมสอบสวนคดีพิเศษว่าเรื่องที่ด�ำเนินการดังกล่าวเป็นคดีพิเศษ
หรือไม่เป็นและกรณีทตี่ อ้ งให้กรรมการคดีพเิ ศษชีข้ าดตามมาตรา ๒๑ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัตกิ ารสอบสวน
คดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้ปฏิบัติตามมติที่กรรมการคดีพิเศษครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ เมื่อวันที่
๒๙ มกราคม ๒๕๕๓ ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษได้มีหนังสือ ที่ ยธ o๘oo/๕๑๖ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
ที่ได้แจ้งแนวทางการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวให้ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติทราบแล้วตามที่แนบมาพร้อมกันนี้

จังหวัด
กรณีที่จังหวัดหรือหน่วยงานในจังหวัดที่ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการกระท�ำความผิด
ทางอาญาตามทีก่ ำ� หนดในบัญชีทา้ ยประกาศ กคพ. (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๔ เรือ่ งก�ำหนดรายละเอียดของลักษณะ
ของการกระท�ำความผิดทีเ่ ป็นคดีพเิ ศษตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึง่ (๑) แห่งพระราชบัญญัตกิ ารสอบสวนคดีพเิ ศษ
พ.ศ. ๒๕๔๗ มีข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานตามสมควรเชื่อว่าเรื่องที่ท�ำการสอบสวนหรือป้องกันปราบปราม
อยู่นั้นมีลักษณะของการกระท�ำความผิดอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติ
การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
(ก) คดีความผิดทางอาญาที่มีความซับซ้อน จ�ำเป็นต้องใช้วิธีการสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยาน
หลักฐานเป็นพิเศษ
(ข) คดีความผิดทางอาญาที่มีหรืออาจมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี
ของประชาชน ความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือระบบเศรษฐกิจหรือการคลังของ
ประเทศ
(ค) คดีความผิดทางอาญาที่มีลักษณะเป็นการกระท�ำความผิดข้ามชาติที่ส�ำคัญหรือเป็นการกระท�ำ
ขององค์กรอาชญากรรม
(ง) คดีความผิดทางอาญาที่มีผู้ทรงอิทธิพลที่ส�ำคัญเป็นตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน
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(จ) คดีความผิดทางอาญาทีม่ พี นักงานฝ่ายปกครองหรือต�ำรวจชัน้ ผูใ้ หญ่ซงึ่ มิใช่พนักงานสอบสวนคดีพเิ ศษ
หรือเจ้าหน้าที่คดีพิเศษเป็นผู้ต้องสงสัยเมื่อมีหลักฐานตามสมควรว่าน่าจะได้กระท�ำความผิดอาญาหรือเป็น
ผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ต้องหา
ขอให้จงั หวัดหรือส่วนราชการประจ�ำจังหวัดทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการป้องกันและปราบปรามเรือ่ งนัน้ แล้วแต่
กรณี แจ้งข้อมูลพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องหรือจัดท�ำเป็นค�ำร้องทุกข์หรือค�ำกล่าวโทษพร้อมพยานหลัก
ฐานส่งมายังกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อพิจารณา ทั้งนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษอาจขอความร่วมมือในการปฏิบัติ
หน้าที่โดยถือปฏิบัติตามข้อบังคับ กคพ. ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ในคดีพิเศษระหว่างหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
พ.ศ. ๒๕๔๗ เพื่อด�ำเนินการสืบสวนและสอบสวนตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม

ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
กรณีที่ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามการกระท�ำความผิด
ทางอาญาตามที่ก�ำหนดในบัญชีท้ายประกาศ กคพ. (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่องก�ำหนดรายละเอียดของ
ลักษณะของการกระท�ำความผิดทีเ่ ป็นคดีพเิ ศษตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึง่ (๑) แห่งพระราชบัญญัตกิ ารสอบสวน
คดีพเิ ศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ มีขอ้ เท็จจริงและพยานหลักฐานตามสมควรว่าเรือ่ งทีก่ ารสืบสวนหรือป้องกันปราบปราม
อยูน่ นั้ มีลกั ษณะของการกระท�ำความผิดอย่างหนึง่ อย่างใดตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึง่ (๑) แห่งพระราชบัญญัติ
การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
(ก) คดีความผิดทางอาญาที่มีความซับซ้อน จ�ำเป็นต้องใช้วิธีการสืบสวนสอบสวนและรวบรวม
พยานหลักฐานเป็นพิเศษ
(ข) คดีความผิดทางอาญาทีม่ หี รืออาจมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี
ของประชาชน ความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือระบบเศรษฐกิจหรือการคลังของ
ประเทศ
(ค) คดีความผิดทางอาญาที่มีลักษณะเป็นการกระท�ำความผิดข้ามชาติที่ส�ำคัญหรือเป็นการกระท�ำ
ขององค์กรอาชญากรรม
(ง) คดีความผิดทางอาญาที่มีผู้ทรงอิทธิพลที่ส�ำคัญเป็นตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน
(จ) คดีความผิดทางอาญาที่มีพนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ำรวจชั้นผู้ใหญ่ซึ่งมิใช่พนักงานสอบสวนคดี
พิเศษหรือเจ้าหน้าที่คดีพิเศษเป็นผู้ต้องสงสัยเมื่อมีหลักฐานตามสมควรว่าน่าจะได้กระท�ำความผิดอาญาหรือ
เป็นผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ต้องหา
ขอให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐดังกล่าวแล้วแต่กรณี แจ้งข้อมูลพร้อมเอกสารหลักฐานที่
เกีย่ วข้องหรือจัดท�ำเป็นค�ำร้องทุกข์หรือค�ำกล่าวโทษพร้อมพยานหลักฐานส่งมายังกรมสอบสวนคดีพเิ ศษเพือ่
พิจารณา ทัง้ นี้ กรมสอบสวนคดีพเิ ศษอาจขอความร่วมมือในการปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยถือปฏิบตั ติ ามข้อบังคับ กคพ.
ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ในคดีพิเศษระหว่างหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. ๒๕๔๗ เพื่อด�ำเนินการสืบสวน
และสอบสวนตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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๒๔. ข้อบังคับ กคพ. ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ในคดีพิเศษ
ระหว่างหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. ๒๕๔๗
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗
กคพ. จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับ กคพ. ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ในคดีพิเศษระหว่างหน่วยงานของรัฐ
ที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. ๒๕๔๗”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ เพือ่ ประโยชน์ในการประสานงานเพือ่ ป้องกันและปราบปรามการกระท�ำความผิดเกีย่ วกับคดีพิเศษ
ให้กรมสอบสวนคดีพิเศษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่ได้
ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับนี้
ข้อ ๔ ให้กรมสอบสวนคดีพเิ ศษรับค�ำร้องทุกข์ หรือค�ำกล่าวโทษ ในคดีความผิดอาญาอันเป็นคดีพเิ ศษเท่านัน้
กรณีที่มีการร้องทุกข์ หรือกล่าวโทษในการกระท�ำความผิดอาญาอันเป็นคดีพิเศษตามความในวรรคหนึ่ง
ต่อพนักงานสอบสวนของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติหรือเจ้าหน้าทีผ่ มู้ อี ำ� นาจสืบสวนสอบสวนของหน่วยงานอืน่ ของ
รัฐ ให้พนักงานสอบสวนหรือเจ้าหน้าทีผ่ มู้ อี ำ� นาจสอบสวนนัน้ ด�ำเนินการรับค�ำร้องทุกข์ ค�ำกล่าวโทษ ด�ำเนินการ
สืบสวนสอบสวน และด�ำเนินการอืน่ ตามอ�ำนาจหน้าทีจ่ นกว่าจะมีการส่งมอบส�ำนวนการสืบสวนสอบสวนให้กรม
สอบสวนคดีพิเศษ
ข้อ ๕ ให้พนักงานสอบสวนของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ หรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอ�ำนาจสืบสวนสอบสวนของ
หน่วยงานอื่นของรัฐที่ได้รับค�ำร้องทุกข์ หรือค�ำกล่าวโทษคดีความผิดอาญาอันเป็นคดีพิเศษ ส่งมอบส�ำนวนการ
สืบสวนสอบสวนให้กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ ภายในสิบห้าวัน นับแต่วนั ทีม่ กี ารรับค�ำร้องทุกข์ หรือค�ำกล่าวโทษ แล้ว
แต่กรณี
ส�ำหรับคดีความผิดอาญาอันเป็นคดีพเิ ศษ ตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึง่ (๒) แห่งพระราชบัญญัตกิ ารสอบสวน
คดีพเิ ศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ และเป็นคดีทพี่ นักงานสอบสวน หรือเจ้าหน้าทีผ่ มู้ อี ำ� นาจสืบสวนสอบสวนได้รบั ค�ำร้องทุกข์
ค�ำกล่าวโทษ สืบสวนสอบสวน หรือด�ำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดไว้แล้วให้กรมสอบสวนคดีพิเศษแจ้งพนักงาน
สอบสวน หรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอ�ำนาจสืบสวนสอบสวนนั้นโดยเร็ว และให้มีการส่งมอบส�ำนวนการสืบสวนสอบสวน
ให้กรมสอบสวนคดีพิเศษภายในระยะเวลาสามวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
เมื่อได้มีการส่งมอบส�ำนวนการสืบสวนสอบสวนแล้ว ให้มีการหารือเกี่ยวกับรายละเอียดการด�ำเนินการที่
ได้ดำ� เนินการไปแล้ว เพือ่ ให้เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างพนักงานสอบสวนคดีพเิ ศษผูร้ บั ผิดชอบส�ำนวน
การสืบสวนสอบสวนต่อจากพนักงานสอบสวน หรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอ�ำนาจสืบสวนสอบสวนนั้น
ข้อ ๖ ในระหว่างที่พนักงานสอบสวนของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ หรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอ�ำนาจสืบสวน
สอบสวนของหน่วยงานอื่นของรัฐ ยังมิได้ส่งมอบส�ำนวนการสืบสวนสอบสวนตามข้อ ๕ ให้เป็นที่เรียบร้อย ให้
พนักงานสอบสวน หรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอ�ำนาจสอบสวนนั้น จัดการให้มีการควบคุม การขัง การปล่อยตัวชั่วคราว
การเก็บรักษาของกลาง และการด�ำเนินการอื่นใดที่จ�ำเป็นต่อไปจนกว่าจะได้มีการส่งมอบส�ำนวนการสืบสวน
สอบสวน แต่ทั้งนี้หากมีการฝากขังจะต้องด�ำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนครบก�ำหนดฝากขังไม่น้อยกว่าสามวัน
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ข้อ ๗ ในกรณีที่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษมีความจ�ำเป็นในเรื่องการจับ การค้น การควบคุม การขัง การ
ปล่อยตัวชั่วคราว การเปรียบเทียบปรับ การตรวจสถานที่เกิดเหตุ การตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ การเก็บรักษา
หรือจัดการของกลาง การสืบสวนสอบสวน หรือ การด�ำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินคดีพิเศษและ
ไม่สามารถด�ำเนินการได้โดยล�ำพัง ก็ให้ประสานขอความร่วมมือจากพนักงานสอบสวนของส�ำนักงานต�ำรวจ
แห่งชาติ หรือเจ้าหน้าทีผ่ มู้ อี ำ� นาจสืบสวนสอบสวนของหน่วยงานอืน่ ของรัฐ ตลอดจนเจ้าหน้าทีข่ องหน่วยงานอืน่
ของรัฐ และให้พนักงานสอบสวน หรือเจ้าหน้าที่ได้รับการร้องขอให้ความร่วมมือตามที่ได้รับการร้องขอด้วย
ให้พนักงานสอบสวนของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ หรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอ�ำนาจสืบสวนสอบสวนของหน่วย
งานอืน่ ของรัฐ ตลอดจนเจ้าหน้าทีข่ องหน่วยงานอืน่ ของรัฐให้ความร่วมมือในการสนับสนุนแลกเปลีย่ นข้อมูลทีอ่ ยู่
ในความครอบครองดูแลรวมถึงในการสนับสนุนอืน่ ใดเพือ่ ใช้ในการสืบสวนสอบสวน หรือป้องกันปราบปรามกระท�ำ
ความผิดอาญาที่เป็นคดีพิเศษ ตามที่ได้รับการร้องขอจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ
ให้หน่วยงานของรัฐให้การสนับสนุนการด�ำเนินการที่เกี่ยวกับคดีพิเศษในเรื่องการสนธิก�ำลัง บุคลากร
สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ อาวุธยุทธภัณฑ์ ยานพาหนะ และการด�ำเนินการอื่นใดตามที่กรมสอบสวนคดีพิเศษร้องขอ
ข้อ ๘ ในกรณีทกี่ รมสอบสวนคดีพเิ ศษกับหน่วยงานอืน่ ของรัฐปฏิบตั หิ น้าทีร่ ว่ มกันในการสืบสวนสอบสวน
คดีพิเศษ ให้กรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ ทั้งนี้ให้ค�ำนึงถึงลักษณะของการปฏิบัติหน้าที่ของ
หน่วยงานของรัฐแต่ละแห่ง ความเชีย่ วชาญเฉพาะด้านของหน่วยงานนัน้ เพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการสืบสวนสอบสวน หรือป้องกันปราบปรามการกระท�ำความผิดอาญาที่เป็นคดีพิเศษ
ข้อ ๙ ค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ด�ำเนินการสืบสวนสอบสวนการใช้ผู้เชี่ยวชาญ
หรือการด�ำเนินการอื่นที่ร่วมกับหน่วยงานของรัฐ ให้กรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในค่าใช้จ่าย
ดังกล่าว ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมที่ออกตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติ
การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗
ข้อ ๑o เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ในคดีพิเศษระหว่างหน่วยงานของรัฐที่
เกีย่ วข้อง กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ส�ำนักงานอัยการสูงสุด และหน่วยงานอืน่ ของรัฐ อาจ
ด�ำเนินการท�ำบันทึกความตกลงเพือ่ ก�ำหนดรายละเอียดในการปฏิบตั หิ น้าทีร่ ว่ มกัน การสนับสนุนการด�ำเนินการ
การประสานราชการ และด�ำเนินการอื่นใด ตามหลักการที่ได้ก�ำหนดไว้ตามข้อบังคับฉบับนี้ก็ได้ โดยให้ถือเป็น
ส่วนหนึ่งของข้อบังคับนี้แล้วแต่กรณีด้วย
ข้อ ๑๑ ให้ประธาน กคพ. รักษาการตามข้อบังคับนี้
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๒๕. หนังสือกรมสอบสวนคดีพิเศษ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
ที่ ยธ o๘oo/๕๑๖

กรมสอบสวนคดีพิเศษ
๑๒๘ หมู่ ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ ๑o๒๑o
๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

เรื่อง

การเสนอเรื่องเพื่อชี้ขาดเกี่ยวกับคดีพิเศษ

เรียน

ผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ

อ้างถึง พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสอบสวน
คดีพิเศษ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๑) มาตรา ๒๑ วรรคห้า
ตามบทกฎหมายที่อ้างอิงได้ก� ำหนดให้ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งหรือข้อสงสัยว่าการกระท� ำความผิดใด
เป็นคดีพิเศษตามที่ก�ำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๑)
หรือไม่ ให้กรรมการคดีพิเศษเป็นผู้ตัดสินชี้ขาด นั้น
คณะกรรมการคดีพิเศษได้มีมติในคราวการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๓
ก�ำหนดแนวทางการเสนอเรือ่ งให้คณะกรรมการคดีพเิ ศษพิจารณามีสาระส�ำคัญว่าความเห็นของพนักงานสอบสวน
ที่ ส ่ ง มายั ง กรมสอบสวนคดี พิ เ ศษเพื่ อ ให้ เ สนอคณะกรรมการคดี พิ เ ศษชี้ ข าดตามมาตรา ๒๑ วรรคห้ า
แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ ต้องเป็นความเห็นสูงสุดของส่วนราชการนั้น ทั้งนี้
เพื่อให้มีการพิจารณากลั่นกรองมาเป็นล�ำดับก่อนเสนอคณะกรรมการคดีพิเศษพิจารณา โดยกรณีของพนักงาน
สอบสวนส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ย่อมต้องเป็นความเห็นของผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติผู้รักษาการแทนหรือ
ผู้ปฏิบัติราชการแทน แล้วแต่กรณี กรมสอบสวนคดีพิเศษจึงเรียนมายังท่านเพื่อโปรดทราบและแจ้งพนักงาน
สอบสวนในสังกัดทราบด้วยจักขอบคุณอย่างยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
(นายธาริต เพ็งดิษฐ์)
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการคดีพิเศษ
กลุ่มงานเลขานุการและบริหารคดีพิเศษ
โทร o๒๘๓๑ ๙๘๘๘ ต่อ ๑๙๒๒ โทรสาร o ๒๙๗๕ ๙๘๘๒
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๒๖. พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“พยาน” หมายความว่า พยานบุคคลซึ่งจะมาให้ หรือได้ให้ข้อเท็จจริง ต่อพนักงานผู้มีอ�ำนาจสืบสวนคดี
อาญา พนักงานผู้มีอ�ำนาจสอบสวนคดีอาญา พนักงานผู้มีอ�ำนาจฟ้องคดีอาญา หรือศาล ในการด�ำเนินคดีอาญา
รวมทั้งผู้ช�ำนาญการพิเศษ แต่มิให้หมายความรวมถึงจ�ำเลยที่อ้างตนเองเป็นพยาน
“ความปลอดภัย” หมายความว่า ความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย อนามัย เสรีภาพ ชื่อเสียง ทรัพย์สิน
หรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดของพยาน ทั้งก่อน ขณะและหลังมาเป็นพยาน
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ การเรียกร้องหรือการได้มาซึ่งสิทธิหรือประโยชน์ตามพระราชบัญญัตินี้ ไม่เป็นการตัดสิทธิ
หรือประโยชน์ที่พยานพึงได้รับตามกฎหมายอื่น
มาตรา ๕ ให้นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และเพื่อการนั้นให้มีอ�ำนาจออกกฎกระทรวง
วางระเบียบการงานตามหน้าที่ กับให้มีอ�ำนาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ ทั้งนี้
ในส่วนที่เกี่ยวกับอ�ำนาจหน้าที่ของแต่ละกระทรวง
กฎกระทรวงและระเบียบนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

หมวด ๑
มาตรการทั่วไปในการคุ้มครองพยาน
มาตรา ๖ ในกรณีที่พยานอาจไม่ได้รับความปลอดภัย พนักงานผู้มีอ�ำนาจสืบสวนคดีอาญา พนักงานผู้มี
อ�ำนาจสอบสวนคดีอาญา พนักงานผูม้ อี ำ� นาจฟ้องคดีอาญา ศาล หรือส�ำนักงานคุม้ ครองพยาน แล้วแต่กรณี อาจ
จัดให้พยานอยู่ในความคุ้มครองตามที่เห็นเป็นการสมควร หรือตามที่พยานหรือบุคคลอื่นใด ซึ่งมีประโยชน์
เกี่ยวข้องได้ร้องขอ และในกรณีจ�ำเป็นบุคคลดังกล่าวจะขอให้เจ้าพนักงานต�ำรวจหรือเจ้าหน้าที่อื่นช่วยให้
ความคุ้มครองแก่พยานได้ตามความจ�ำเป็น ทั้งนี้ ต้องได้รับความยินยอมของพยานด้วย
การแจ้งและวิธีการที่เจ้าพนักงานต�ำรวจหรือเจ้าหน้าที่อื่นจะให้ความคุ้มครองแก่พยานตามค�ำขอ และ
การสิ้นสุดลงซึ่งการคุ้มครองตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่กำ� หนดโดยผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติหรือ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี
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การคุม้ ครองให้พยานได้รบั ความปลอดภัย ให้รวมถึงการจัดให้พยานอยูใ่ นสถานทีท่ ปี่ ลอดภัย เว้นแต่พยาน
จะไม่ให้ความยินยอมและการปกปิดมิให้มกี ารเปิดเผยชือ่ ตัว ชือ่ สกุล ทีอ่ ยู่ ภาพ หรือข้อมูลอย่างอืน่ ทีส่ ามารถระบุ
ตัวพยานได้ ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมแก่สถานะและสภาพของพยานและลักษณะของคดีอาญาที่เกี่ยวข้อง
มาตรา ๗ ในกรณีทสี่ ามี ภริยา ผูบ้ พุ การี ผูส้ บื สันดานของพยาน หรือบุคคลอืน่ ทีม่ คี วามสัมพันธ์ใกล้ชดิ กับ
พยานซึง่ มีผลต่อการทีพ่ ยานจะมาเป็นพยานอาจไม่ได้รบั ความปลอดภัยและพยานได้ขอร้องให้เจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้อง
พิจารณาน�ำมาตรการทั่วไปในการคุ้มครองพยานมาใช้บังคับแก่บุคคลดังกล่าวได้ตามความจ�ำเป็นที่เห็นสมควร
เว้นแต่บุคคลดังกล่าวจะไม่ให้ความยินยอม

หมวด ๒
มาตรการพิเศษในการคุ้มครองพยาน
มาตรา ๘ พยานในคดีอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ อาจได้รับการคุ้มครองตามมาตรการพิเศษได้
(1) คดีความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต หรือกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
(๒) คดีความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรตามประมวลกฎหมายอาญา
(๓) คดีความผิดเกีย่ วกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา เฉพาะทีเ่ กีย่ วกับการเป็นธุระจัดหา ล่อไปหรือ
พาไปเพือ่ การอนาจาร เพือ่ สนองความใคร่ของผูอ้ นื่ และความผิดฐานพรากเด็กและผูเ้ ยาว์ ความผิดตามกฎหมาย
ว่าด้วยมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก หรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการค้าประเวณี หรือความผิดเกีย่ วกับการเป็นเจ้าของกิจการค้าประเวณี ผูด้ แู ลหรือผูจ้ ดั การกิจการ
ค้าประเวณี หรือสถานการค้าประเวณี หรือเป็นผู้ควบคุมผู้กระท�ำการค้าประเวณีในสถานการค้าประเวณี
(๔) คดีความผิดเกีย่ วกับองค์กรอาชญากรรม ได้แก่ ความผิดฐานอัง้ ยีแ่ ละซ่องโจรตามประมวลกฎหมาย
อาญา และให้หมายความรวมถึงความผิดอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการกระท�ำร่วมกันโดยกลุ่มอาชญากร ที่มี
การวางแผนอย่างเป็นระบบและมีการวางเครือข่ายเป็นขบวนการหรือองค์กรลับอย่างซับซ้อนและเป็นสัดส่วน
(๕) คดีความผิดที่มีอัตราโทษอย่างต�่ำให้จ�ำคุกตั้งแต่สิบปีขึ้นไป หรือโทษสถานที่หนักกว่านั้น
(๖) คดีซึ่งส�ำนักงานคุ้มครองพยานเห็นสมควรให้ความคุ้มครองพยาน
มาตรา ๙ เมื่อปรากฏแน่ชัดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าพยานจะไม่ได้รับความปลอดภัย พยานหรือบุคคล
อื่นใดซึ่งมีประโยชน์เกี่ยวข้อง พนักงานผู้มีอ�ำนาจสืบสวนคดีอาญา พนักงานผู้มีอ�ำนาจสอบสวนคดีอาญา
หรือพนักงานผูม้ อี ำ� นาจฟ้องคดีอาญา อาจยืน่ ค�ำร้องต่อรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงยุตธิ รรมหรือผูซ้ งึ่ ได้รบั มอบหมาย
เพื่อขอใช้มาตรการพิเศษในการคุ้มครองพยาน ทั้งนี้ ต้องได้รับความยินยอมของพยานด้วย
เมื่อได้รับค�ำร้องตามวรรคหนึ่ง ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายพิจารณา
สั่ ง การโดยด่ ว น ถ้ า มี เ หตุ อั น ควรเชื่ อ ได้ ว ่ า พยานจะไม่ ไ ด้ รั บ ความปลอดภั ย ก็ ใ ห้ สั่ ง ให้ ใช้ ม าตรการพิ เ ศษ
ในการคุ้มครองพยาน
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การยืน่ ค�ำร้องตามวรรคหนึง่ และการด�ำเนินการตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงือ่ นไข
ที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๐ ให้ส�ำนักงานคุม้ ครองพยานด�ำเนินการเพือ่ คุม้ ครองพยานตามมาตรการพิเศษอย่างหนึง่ อย่าง
ใด ดังต่อไปนี้
(๑) ย้ายที่อยู่ หรือจัดหาที่พักอันเหมาะสม
(๒) จ่ายค่าเลี้ยงชีพที่สมควรแก่พยานหรือบุคคลที่อยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของพยานเป็นระยะเวลา
ไม่เกินหนึ่งปี เว้นแต่มีเหตุจ�ำเป็นอาจขอขยายระยะเวลาครั้งละไม่เกินสามเดือน แต่ไม่เกินสองปี
(๓) ประสานงานกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ด�ำเนินการเปลีย่ นชือ่ ตัว ชือ่ สกุล และหลักฐานทางทะเบียน
ที่สามารถระบุตัวพยาน รวมทั้งการด�ำเนินการเพื่อกลับคืนสู่ฐานะเดิมตามค�ำขอของพยานด้วย
(๔) ด�ำเนินการเพื่อให้มีอาชีพหรือให้มีการศึกษาอบรม หรือด�ำเนินการใดเพื่อให้พยานสามารถด�ำรงชีพ
อยู่ได้ตามที่เหมาะสม
(๕) ช่วยเหลือในการเรียกร้องสิทธิที่พยานพึงได้รับ
(๖) ด�ำเนินการให้มีเจ้าหน้าที่คุ้มครองความปลอดภัยในระยะเวลาที่จ�ำเป็น
(๗) ด�ำเนินการอื่นใดให้พยานได้รับความช่วยเหลือหรือได้รับความคุ้มครองตามที่เห็นสมควร
ในกรณีที่ได้มีการด�ำเนินการตามวรรคหนึ่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามค�ำขอดังกล่าว โดยให้ถือว่า
ข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับ และห้ามมิให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลนั้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
มาตรา ๑๑ ในกรณีที่สามี ภริยา ผู้บุพการี ผู้สืบสันดานของพยาน หรือบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด
กับพยานซึ่งมีผลต่อการที่พยานจะมาเป็นพยานอาจไม่ได้รับความปลอดภัยและพยานได้ร้องขอให้น�ำมาตรการ
พิเศษในการคุ้มครองพยานมาใช้บังคับแก่บุคคลดังกล่าวได้ เว้นแต่บุคคลดังกล่าวจะไม่ให้ความยินยอม
มาตรา ๑๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายอาจสั่งให้การคุ้มครองพยาน
ตามมาตรการพิเศษสิ้นสุดลง เมื่อมีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) พยานร้องขอ
(๒) พยานไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงหรือระเบียบของกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการคุ้มครองพยาน
ตามมาตรการพิเศษ
(๓) พฤติการณ์เกี่ยวกับความปลอดภัยของพยานเปลี่ยนแปลงไป และกรณีที่ไม่มีความจ�ำเป็นที่จะต้อง
ให้การคุ้มครองพยานตามมาตรการพิเศษอีกต่อไป
(๔) พยานไม่ให้การเป็นพยานโดยไม่มีเหตุสมควร
(๕) ศาลมีค�ำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษพยานในความผิดฐานแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ความผิดฐาน
เบิกความอันเป็นเท็จในการพิจารณาคดีต่อศาล หรือความผิดฐานท�ำพยานหลักฐานอันเป็นเท็จอันเนื่องมาจาก
การเป็นพยานในคดีที่พยานได้รับความคุ้มครอง
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หมวด ๓
ส�ำนักงานคุ้มครองพยานและการด�ำเนินคดี
มาตรา ๑๓ ให้จัดตั้งส�ำนักงานคุ้มครองพยานขึ้นในกระทรวงยุติธรรม และให้มีอ�ำนาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การคุ้มครองพยานตามมาตรการทั่วไปและมาตรการพิเศษ การปฏิบัติที่เหมาะสมรวมทั้งประสานการปฏิบัติงานและ
ข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองความปลอดภัยแก่พยานตาม
พระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๔ ในกรณีที่เห็นว่ามีความจ�ำเป็น กระทรวงยุติธรรมจะแต่งตั้งข้าราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมซึ่ง
มีคณ
ุ วุฒไิ ม่ตำ�่ กว่าปริญญาตรีทางนิตศิ าสตร์ เพือ่ ให้มอี ำ� นาจด�ำเนินคดีแพ่งตามพระราชบัญญัตนิ ี้ ตามทีก่ ระทรวงยุตธิ รรม
มอบหมายก็ได้ โดยแจ้งให้ศาลทราบ
การด�ำเนินคดีตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ข้าราชการผู้ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำเนินคดีหรือพนักงานอัยการได้รับยกเว้น
ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งปวง

หมวด ๔
ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่พยาน
มาตรา ๑๕ ในกรณีเกิดความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย เสรีภาพ ชื่อเสียง ทรัพย์สิน หรือสิทธิอย่างหนึ่ง
อย่างใดของพยานหรือสามี ภริยา ผู้บุพการี ผู้สืบสันดานหรือบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพยาน เพราะมี
การกระท�ำผิดอาญาโดยเจตนาเนือ่ งจากการทีพ่ ยานจะมา หรือได้มาเป็นพยานบุคคลนัน้ มีสทิ ธิได้รบั ค่าตอบแทนทีจ่ ำ� เป็น
และสมควร
ค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงยุติธรรมก�ำหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวง
การคลัง
ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งปฏิเสธการได้รับความคุ้มครองตามมาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๑
แล้วแต่กรณี บุคคลดังกล่าวไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน
มาตรา ๑๖ ให้บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายที่มีสิทธิขอรับค่าตอบแทนตามมาตรา ๑๕ หรือทายาท ยื่นค�ำขอ
ต่อส�ำนักงานคุ้มครองพยานตามแบบที่ส�ำนักงานคุ้มครองพยานก�ำหนดภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่บุคคลนั้นได้รู้ถึง
การกระท�ำความผิด
หลักเกณฑ์ วิธีการยื่นค�ำขอ และวิธีพิจารณาค�ำขอ ให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงยุติธรรมก�ำหนด
มาตรา ๑๗ เมือ่ พยานได้ให้ขอ้ เท็จจริงต่อ พนักงานผูม้ อี ำ� นาจสืบสวนคดีอาญา พนักงานผูม้ อี ำ� นาจสอบสวนคดี
อาญา พนักงานผูม้ อี ำ� นาจฟ้องคดีอาญา หรือเบิกความต่อศาลแล้ว พยานพึงมีสทิ ธิได้รบั ค่าตอบแทนทีจ่ ำ� เป็นและสมควร
ทั้งนี้ ตามระเบียบที่กระทรวงยุติธรรมก�ำหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังแต่ในกรณีที่เป็นพยานโจทก์
ในคดีความผิดต่อส่วนตัวซึ่งผู้เสียหายเป็นโจทก์ หรือเป็นพยานจ� ำเลยให้อยู่ในดุลพินิจของศาลที่จะมีค� ำสั่งให้มี
การจ่ า ยค่ า ตอบแทนดั ง กล่ า ว แต่ ไ ม่ เ กิ น อั ต ราตามระเบี ย บที่ ก ระทรวงยุ ติ ธ รรมก� ำ หนดโดยความเห็ น ชอบของ
กระทรวงการคลัง

มาตรา ๑๘ ค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองพยาน สามี ภริยา ผู้บุพการี ผู้สืบสันดานหรือบุคคลอื่นที่มี
ความสัมพันธ์ใกล้ชดิ กับพยาน ให้เป็นไปตามระเบียบทีก่ ระทรวงยุตธิ รรมก�ำหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวง
การคลัง
มาตรา ๑๙ หากปรากฏในภายหลังว่าพยานไม่มา ไม่ให้ถ้อยค�ำหรือไม่เบิกความเป็นพยานโดยไม่มีเหตุ
สมควร หรือมีคำ� พิพากษาถึงทีส่ ดุ ให้ลงโทษพยานในความผิดฐานแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ความผิดฐานเบิกความ
อันเป็นเท็จในการพิจารณาคดีตอ่ ศาล หรือความผิดฐานท�ำพยานหลักฐานอันเป็นเท็จในคดีทบี่ คุ คลนัน้ เป็นพยาน
ให้บคุ คลนัน้ คืนหรือชดใช้คา่ ตอบแทนตามมาตรา ๑๕ หรือมาตรา ๑๗ หรือคืน หรือชดใช้คา่ ใช้จา่ ยในการคุม้ ครอง
พยานและบุคคลอื่นตามมาตรา ๑๘ แล้วแต่กรณี ที่รัฐได้จ่ายไปจริงภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค� ำสั่ง
จากส�ำนักงานคุ้มครองพยาน
ให้หน่วยงานที่ได้จ่ายค่าตอบแทนหรือค่าใช้จ่ายประสานงานกับส�ำนักงานคุ้มครองพยานในการเรียกคืน
หรือเรียกให้ชดใช้ค่าตอบแทนหรือค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่ง

หมวด ๕
การอุทธรณ์
มาตรา ๒๐ ในกรณีที่ผู้ได้รับค�ำสั่งตามมาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒
มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ หรือมาตรา ๑๙ อันมิใช่ค�ำสั่งของศาล ไม่พอใจค�ำสั่งดังกล่าวให้มีสิทธิอุทธรณ์ค�ำสั่งนั้น
โดยยืน่ เป็นค�ำร้องต่อศาลยุตธิ รรมชัน้ ต้น ซึง่ มิใช่ศาลแขวงและมีอำ� นาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาหรือศาลทหาร
ชั้นต้น ที่มีเขตอ�ำนาจเหนือคดีนั้นหรือที่บุคคลเหล่านั้นมีที่อยู่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค�ำสั่ง
การยื่นอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งให้ได้รับยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียมทั้งปวง
ให้การอุทธรณ์ค�ำสั่งตามมาตรา ๑๙ เป็นการทุเลาการบังคับตามค�ำสั่งส�ำนักงานคุ้มครองพยาน
การอุทธรณ์ค�ำสั่งตามมาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๑๒ ให้ศาล
พิจารณาเป็นการลับและให้เฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีตามที่ศาลเห็นสมควรมีสิทธิเข้าฟังการพิจารณาคดีได้
ทัง้ นี้ ให้ศาลพิจารณาและมีคำ� สัง่ ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีศ่ าลได้รบั อุทธรณ์เว้นแต่มเี หตุอนั สมควร
ศาลอาจขยายระยะเวลาออกไปได้ตามความจ�ำเป็นแก่กรณี แต่ต้องจดรายงานเหตุนั้นไว้
ในการพิจารณาอุทธรณ์ ให้ศาลมีอ�ำนาจหมายเรียกเอกสาร ข้อมูล หรือเจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้องมาศาล
เพื่อท�ำการไต่สวนโดยไม่ชักช้า และสืบพยานหลักฐานเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควร
ค�ำสั่งของศาลตามมาตรานี้ให้เป็นที่สุด
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หมวด ๖
บทก�ำหนดโทษ
มาตรา ๒๑ ผู้ใดเปิดเผยความลับที่เกี่ยวกับสถานที่อยู่ ชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ ภาพ หรือข้อมูลอย่างอื่นที่
สามารถระบุตัวพยาน สามี ภริยา ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน หรือบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพยานซึ่งได้มี
การด�ำเนินการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยตามมาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๑๐ หรือมาตรา ๑๑ โดยประการที่
น่าจะเป็นเหตุให้บุคคลเหล่านั้นไม่ได้รับความปลอดภัย ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกิน
สองหมื่นบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
ถ้าการกระท�ำตามวรรคหนึง่ เป็นเหตุให้บคุ คลดังกล่าวได้รบั อันตรายแก่กาย หรือจิตใจ ผูก้ ระท�ำต้องระวาง
โทษจ�ำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
ถ้าการกระท�ำตามวรรคหนึ่งเป็นเหตุให้บุคคลดังกล่าวได้รับอันตรายสาหัส ผู้กระท�ำต้องระวางโทษจ�ำคุก
ไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
ถ้าการกระท�ำตามวรรคหนึ่งเป็นเหตุให้บุคคลดังกล่าวถึงแก่ความตาย ผู้กระท�ำต้องระวางโทษจ�ำคุก
ไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
มาตรา ๒๒ ถ้าการกระท�ำตามมาตรา ๒๑ เป็นการกระท�ำเพื่อให้บุคคลตามมาตราดังกล่าวไม่ได้รับ
ความปลอดภัย ผู้กระท�ำต้องระวางโทษหนักกว่าที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้นกึ่งหนึ่ง
มาตรา ๒๓ ผู้ใดกระท�ำความผิดอาญาต่อบุคคลใดเพราะเหตุที่บุคคลนั้น สามี ภริยา ผู้บุพการีหรือ
ผู้สืบสันดานของบุคคลนั้นจะมา หรือได้มาเป็นพยาน ต้องระวางโทษหนักกว่าที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้นๆ กึ่งหนึ่ง
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รายชื่อคณะท�ำงานจัดท�ำคู่มือส�ำหรับเจ้าหน้าที่
ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
๑. พลต�ำรวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์
ประธานคณะท�ำงาน
๒. คุณสมชาย หอมลออ
ที่ปรึกษา
๓. คุณวาสนา เก้านพรัตน์
คณะท�ำงาน/ที่ปรึกษา
๔. คุณประวิทย์ ร้อยแก้ว
คณะท�ำงาน
๕. พันต�ำรวจเอก ปัญญา ปิ่นสุข
คณะท�ำงาน

ที่ปรึกษา (สบ ๑๐)

ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ

ที่ปรึกษา

มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชน
และการพัฒนา
มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

๖. พันต�ำรวจเอก กรีธา ตันคณารัตน์
คณะท�ำงาน
๗. พันต�ำรวจโท ทวีป ช่างต่อ
คณะท�ำงาน
๘. พลต�ำรวจตรี ไกรบุญ ทรวดทรง
คณะท�ำงาน/ผู้ช่วยเลขานุการ
๙. พันต�ำรวจเอก สุเมธ บวรเศวตฉัตร
คณะท�ำงาน/ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ก�ำกับการ
ฝ่ายอ�ำนวยการ
สารวัตรกองก�ำกับการ ๒
กองบังคับการสืบสวน
ผู้บังคับการ
กองแผนงานอาชญากรรม
รองผู้บังคับการกองวิจัย

๑๐. พันต�ำรวจโท พีระพล ไชยอรรถ
คณะท�ำงาน/ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายคุ้มครอง
สิทธิเด็ก
อัยการผู้เชี่ยวชาญ
รองผู้บังคับการ

รองผู้ก�ำกับการฝ่ายอ�ำนวย
การกองบังคับการต�ำรวจ
สันติบาล ๓
๑๑. ผู้แทนกองบังคับการปราบปราม
พนักงานสอบสวน
การกระท�ำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ (สบ ๓)
(พันต�ำรวจโท มนัส ทองสีม่วง)
๑๒. พันต�ำรวจโท ชูศักดิ์ อภัยภักดิ์
พนักงานสอบสวน
คณะท�ำงาน
(สบ ๒)
๑๓. ร้อยต�ำรวจเอก จักรพงษ์ ศิริวรรณ
คณะท�ำงาน/ผู้ช่วยเลขานุการ

ส�ำนักงานต่างประเทศ
ส�ำนักงานอัยการสูงสุด
กองบังคับการปราบปราม
การกระท�ำความผิดเกี่ยวกับ
การคุ้มครองผู้บริโภค
ต�ำรวจภูธรภาค ๒
ส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
ส�ำนักงานยุทธศาสตร์ต�ำรวจ
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
กองวิจัย
ส�ำนักงานยุทธศาสตร์ต�ำรวจ
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
กองบัญชาการต�ำรวจสันติบาล
ส�ำนักงานยุทธศาสตร์ต�ำรวจ
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
กองบังคับการปราบปรามการกระ
ท�ำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์

กองก�ำกับการ ๑ กองบังคับการ
ปราบปรามการกระท�ำความผิด
เกี่ยวกับการค้ามนุษย์
รองสารวัตร กลุ่มงานป้องกัน กองแผนงานอาชญากรรม
อาชญากรรม
ส�ำนักงานยุทธศาสตร์ต�ำรวจ
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
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๑๔. ร้อยต�ำรวจเอก ชัยชนะ สุริยวงค์
คณะท�ำงาน
๑๕. ผู้แทนกองบังคับการต�ำรวจน�้ำ
คณะท�ำงาน
๑๖. พันต�ำรวจตรี จตุพร อรุณฤกษ์ถวิล
คณะท�ำงาน
๑๗. นาวาเอก ไชยา ภาตะนันท์
คณะท�ำงาน
๑๘. ร้อยต�ำรวจเอกหญิง สุวนีย์ แสวงผล
คณะท�ำงาน

รองสารวัตร
กองก�ำกับการ ๕

กองบังคับการปราบปราม
การกระท�ำความผิดเกี่ยวกับ
การค้ามนุษย์
กองบังคับการต�ำรวจน�้ำ

รักษาการพนักงานสอบสวน
คดีพิเศษ ช�ำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากองพระธรรมนูญ

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

ผู้อ�ำนวยการ

ส�ำนักตรวจสอบและวิเคราะห์
ส�ำนักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน
สถานคุ้มครองและ
พัฒนาอาชีพ (ชาย)
จังหวัดปทุมธานี
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ
บ้านเกร็ดตระการ
สถานแรกรับคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี

๑๙. คุณสุวรรณ์ พรมผล
คณะท�ำงาน

ผู้อ�ำนวยการ

๒๐. คุณสิริโสภา เตียนส�ำรวย
คณะท�ำงาน
๒๑. คุณสุชาดา ใจกล้า
คณะท�ำงาน
๒๒. พันต�ำรวจเอกหญิง วรณัฐ วรชาติเดชา
คณะท�ำงาน
๒๓. คุณสุนีย์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ
คณะท�ำงาน

นักสังคมสงเคราะห์
ระดับช�ำนาญการ
ผู้ปฏิบัติงานโครงการพิเศษ

๒๔. ผู้แทนกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
๒๕. คุณอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ
คณะท�ำงาน
๒๖. คุณวิภา เวสาการพานิช
คณะท�ำงาน
๒๗. คุณมุคตาร์ ปะนาฆอ
คณะท�ำงาน

กลุ่มงานอาจารย์ (สบ ๕)

ทัพเรือภาคที่ ๑

กองบัญชาการการศึกษา
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์

ผู้อ�ำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์แห่งชาติ
ผู้อ�ำนวยการกองส่งเสริมสิทธิ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
และเสรีภาพ
กระทรวงยุติธรรม
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน
คุ้มครองแรงงาน

ส�ำนักคุ้มครองแรงงาน
กรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานป้องกัน ส�ำนักคุ้มครองแรงงาน
และแก้ไขปัญหา
กรมสวัสดิการ
การคุ้มครองแรงงาน
และคุ้มครองแรงงาน
นักวิชาการแรงงาน
ส�ำนักคุ้มครองแรงงาน
ช�ำนาญการ
กรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน
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๒๘. คุณสมพงษ์ แก้ววรรณดี
คณะท�ำงาน
๒๙. คุณเอกราช คันธโร
คณะท�ำงาน
๓๐. คุณประเทศ ซอรักษ์
คณะท�ำงาน
๓๑. คุณศิริวรรณ ว่องเกียรติ์ไพศาล
คณะท�ำงาน
๓๒. คุณปิยะไกร สีละโคตร
คณะท�ำงาน
๓๓. คุณเอกลักษณ์ หลุ่มชมแข
คณะท�ำงาน
๓๔. คุณสุรพงษ์ กองจันทึก
คณะท�ำงาน
๓๕. คุณธนาภรณ์ มิโชด์
คณะท�ำงาน
๓๖. คุณอภิรดี เทียนทอง
คณะท�ำงาน
๓๗. คุณเยาวลักษ์ อนุพันธุ์
คณะท�ำงาน
๓๘. คุณศิวนุช สร้อยทอง
เลขานุการ
๓๙. คุณภัทรานิษฐ์ เยาด�ำ
เลขานุการ

นักวิชาการแรงงานช�ำนาญ กรมการจัดหางาน
การ หัวหน้าฝ่ายควบคุมตรวจ
สอบการท�ำงานของ
คนต่างด้าว
เจ้าพนักงานตรวจท่า
ส�ำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๖
ช�ำนาญการ
สาขาพัทยา กรมเจ้าท่า
กระทรวงคมนาคม
ผู้อ�ำนวยการกองนิติการ
กรมประมง
นักกฎหมาย

ส�ำนักงานกฎหมายเอส อาร์

เจ้าหน้าที่

มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริม
คุณภาพชีวิตแรงงาน
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน มูลนิธิกระจกเงา
การค้ามนุษย์
ประธานคณะอนุกรรมการ สภาทนายความ
สิทธิมนุษยชนด้านชนชาติ
ผู้ไร้สัญชาติ แรงงานข้ามชาติ
และผู้พลัดถิ่น
เจ้าหน้าที่ประจ�ำโครงการ
องค์การระหว่างประเทศ
ต่อต้านการค้ามนุษย์
เพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM)
ผู้ประสานงานโครงการ
โครงการต่อต้านการค้ามนุษย์
ต่อต้านการค้ามนุษย์
แห่งภูมิภาคเอเชีย(ARTIP)
แห่งภูมิภาคเอเชีย
กรรมการ
มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชน
และการพัฒนา
เจ้าหน้าที่โครงการ
มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชน
และการพัฒนา
เจ้าหน้าที่โครงการ
มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชน
และการพัฒนา
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ท�าเนียบหน่วยงาน
หน่วยงาน

ที่ตั้ง

๑.

ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐

กระทรวงมหาดไทย
๒.

กระทรวงยุติธรรม
๓.

กระทรวง
การพัฒนาสังคม
และความมั่นคง
ของมนุษย์
๔.

กระทรวงแรงงาน
๕.

กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
๖.

กระทรวงคมนาคม
๗.

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕
ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์
๑๒๐ หมู่ ๓ อาคาร A
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐
ส�านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
และศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์แห่งชาติ
๒๕๕ อาคาร ๖๐ ปี
กรมประชาสงเคราะห์ ชั้น ๓ ถนนราชวิถี
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
๑๐๔๐๐
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

โทรศัพท์
/โทรสาร
โทรศัพท์
๐-๒๒๒๒-๑๑๔๑
ถึง ๕๕
โทรศัพท์
๐-๒๑๔๑-๕๑๐๐

เว็บไซต์/อีเมล์
เว็บไซต์
www.moi.go.th

เว็บไซต์
www.moj.go.th

โทรศัพท์
เว็บไซต์
๐–๒๓๐๖-๘๖๒๘, www. humantrafficking.go.th
๐–๒๓๐๖–๘๖๒๙,
อีเมล์
๐–๒๓๕๔–๓๓๘๑ focal.trafficking@gmail.com
โทรสาร
๐–๒๓๕๔–๔๖๔๓
โทรศัพท์
๐-๒๒๓๒-๑๔๖๒-๔
โทรศัพท์สายด่วน
๑๕๐๖, ๑๔๖๗

เว็บไซต์
www.mol.go.th

๓ ถนนราชด�าเนินนอก
กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐

โทรศัพท์กลาง
๐-๒๒๘๑-๕๙๕๕,
๐-๒๒๘๑-๕๘๘๔

เว็บไซต์
www.moac.go.th

ส�านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
๓๘ ถนนราชด�าเนินนอก แขวงวัดโสมนัส
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
๑๐๑๐๐

โทรศัพท์
๐-๒๒๘๓-๓๐๐๐
โทรสาร
๐-๒๒๘๑-๓๙๕๙

เว็บไซต์
www.mot.go.th

ถนนพระราม ๑ แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐

เว็บไซต์
www.royalthaipolice. go.th

ส�านักงานต�ารวจ
แห่งชาติ
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หน่วยงาน

ที่ตั้ง

๘.

กลุ่มงานสอบสวน
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน
๕๐๗ ซอยสวนพลู ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
๑๐๑๒๐

ส�านักงาน
ตรวจคนเข้าเมือง
๙.

กองบังคับการ
ปราบปราม
การกระท�าความผิด
เกี่ยวกับ
การค้ามนุษย์
๑๐.

ส�านักงานป้องกัน
และปราบปราม
การฟอกเงิน
๑๑.

โทรศัพท์
/โทรสาร
โทรศัพท์
สายด่วน ๑๑๗๘

เว็บไซต์
www.immigration.go.th

ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐

โทรศัพท์
สายด่วน ๑๑๙๑

เว็บไซต์
www.ahtd.go.th

๔๒๒ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐

โทร ๐-๒๒๑๙๓๖๐๐
โทรสาร ๐-๒๒๑๙๓๗๐๐

เว็บไซต์
www.amlo.go.th
อีเมล์
mail@amlo.go.th

ต�าบลสัตหีบ อ�าเภอสัตหีบ
จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐

โทรศัพท์
๐-๓๘๔๓-๘๐๐๘
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
โทรสาร
๐-๓๘๔๓-๘๐๐๘
กองทัพเรือ/ศูนย์
ประสานการปฏิบัติ
ในการรักษาผล
ประโยชน์ของชาติ
ทางทะเล (ศรชล.)
โทรศัพท์
สายด่วน ๑๖๙๖
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
โทรศัพท์
๐-๒๘๓๑-๙๘๘๘
โทรสาร
๐-๒๙๗๕-๙๘๘๘

เว็บไซต์
www.navy.mi.th/nac1
อีเมล์
nac1data@navy.mi.th

ทัพเรือภาคที่ ๑

๑๒.

กรมสอบสวน
คดีพิเศษ

๑๒๘ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐
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เว็บไซต์/อีเมล์

เว็บไซต์
www.dsi.go.th

หน่วยงาน

ที่ตั้ง

๑๓.

ถนนวชิรปราการ ต�ำบลบางปลาสร้อย
อ�ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
๒๐๐๐๐

ต�ำรวจภูธร
ภาค ๒
๑๔.

กรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ

๑๕.

กรมสวัสดิการ
และ
คุ้มครองแรงงาน
๑๖.

ส�ำนักป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิง
และเด็ก
๑๐๓๔ ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
๑๐๑๐๐

ส�ำนักคุ้มครองแรงงาน
กลุ่มงานป้องกันและแก้ไขปัญหา
การคุ้มครองแรงงาน
งานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
ด้านแรงงาน
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
๑๒๗๘ ถนนโยธา แขวงตลาดน้อย
เขตสัมพันธ์วงศ์ กรุงเทพมหานคร
๑๐๑๐๐

กรมเจ้าท่า
๑๗.

กรมประมง
๑๘.

กรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ

กรมประมงเกษตรกลาง
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐

ชั้น ๓ ศูนย์ราชการเฉลิมพระ-เกียรติ
๘๐ พรรษาฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์
ถนนแจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง หลักสี่
กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

โทรศัพท์
เว็บไซต์/อีเมล์
/โทรสาร
โทรศัพท์
เว็บไซต์
๐-๓๘๒๗-๕๐๒๑-๒ http://www.police.p2.go.th
โทรสาร
๐-๓๘๒๗-๓๕๒๕
โทรศัพท์
๐-๒๖๕๙-๖๒๘๑,
๐-๒๖๕๙-๖๑๕๙,
๐-๒๖๕๙-๖๑๖๑,
โทรสาร
๐–๒๒๘๒-๘๘๘๓,
๐–๒๒๘๑-๕๐๓๐,
๐–๒๖๕๙-๖๔๙๑
โทรศัพท์สายด่วน
๑๓๐๐
โทรศัพท์
๐-๒๒๔๕-๗๐๒๐,
๐-๒๒๔๕-๖๖๙๖
โทรสาร
๐-๒๒๔๕-๖๖๙๖,
๐-๒๒๔๖-๘๙๙๔
โทรศัพท์สายด่วน
๑๕๔๖
โทรศัพท์
๐-๒๒๓๓-๑๓๑๑-๘
โทรสาร
๐-๒๒๓๖-๗๒๔๘
โทรศัพท์สายด่วน
๑๑๙๙
ส�ำนักบริหารจัดการ
ด้านประมง
โทรศัพท์
๐-๒๕๖๑-๓๖๙๑
โทรศัพท์สายด่วน
๑๑๑๑ กด ๗๗
ทุกวันจันทร์-ศุกร์
เวลา
๐๘.๓๐-๒๐.๓๐ น.

เว็บไซต์
www.batwc.org
อีเมล์
batwc@dsdw.go.th

เว็บไซต์
www.labour.go.th

เว็บไซต์
www.md.go.th

เว็บไซต์
www.fisheries.go.th
อีเมล์
managment@dof.in.th
เว็บไซต์
www.rlpd.moj.go.th
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๑๙.

๑๖๙ ซอยเทศบาล ๖ ถนนสุขุมวิท
ต�ำบลบางด้วน อ�ำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๗๐

กองบังคับการ
ต�ำรวจน�้ำ
๒๐.

กรมการจัดหางาน
๒๑.

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์
สิทธิเด็ก
๒๒.

ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

๙๗๙ ซอยจรัญสนิทวงศ์ ๑๒ แขวงวัดท่าพระ
โทรศัพท์
เว็บไซต์
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐ ๐-๒๔๑๒-๑๑๙๖, www.thaichildrights.org
๐-๒๔๑๒-๐๗๓๙,
อีเมล์
๐-๒๘๖๔-๑๔๒๑ cpcrheadoffice@yahoo.com
โทรสาร
๐-๒๔๑๒-๙๘๓๓
๑๘๓ อาคารรัจนาการ ชั้น ๑๘ สาธรใต้
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐

องค์การ
ระหว่างประเทศเพื่อ
การโยกย้ายถิ่นฐาน
๒๓.
โครงการต่อต้าน
การค้ามนุษย์แห่ง
ภูมิภาคเอเชีย
(ARTIP)
๒๔.
มูลนิธิเพื่อ
สิทธิมนุษยชนและ
การพัฒนา

โทรศัพท์
เว็บไซต์/อีเมล์
/โทรสาร
โทรศัพท์กลาง
เว็บไซต์
๐-๒๓๘๔-๒๓๔๒ http://marine.police.go.th
โทรสาร
Facebook
๐-๒๓๙๔-๑๙๖๒,
กองบังคับการต�ำรวจน�้ำ
๐-๒๓๘๔-๗๐๔๕,
๐-๒๓๘๔-๕๙๐๕
โทรศัพท์
เว็บไซต์
สายด่วน ๑๖๙๔
www.doe.go.th
อีเมล์
ipd@doe.go.th

โทรศัพท์
๐-๒๓๔๓-๙๓๐๐
โทรสาร
๐-๒๒๘๖-๐๔๖๔,
๐-๒๓๔๓-๙๓๙๙

เว็บไซต์
www.iom.int
อีเมล์
THBangkokCT@iom.int

เว็บไซต์
www.artipproject.org
อีเมล์
artipproject@gmail.com

๘๗ ซอยสิทธิชน ถนนสุทธิสารวินิจฉัย
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐

โทรศัพท์
เว็บไซต์
๐-๒๒๗๗-๖๘๘๒ http://anti-labor-trafficking.org
โทรสาร
อีเมล์
๐-๒๒๗๗-๖๘๘๗ info@anti-labor-trafficking.org
ต่อ ๑๐๘
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