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พระราชบัญญัติ 
ปองกันและปราบปรามการคามนุษย 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๓๐  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

เปนปที่  ๖๓  ในรัชกาลปจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหประกาศวา 

โดยที่ เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยมาตรการในการปองกันและปราบปราม 

การคาหญิงและเด็ก 

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๖  มาตรา  ๔๑   

และมาตรา  ๔๕  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจ 

ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแหงชาติ  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย  

พ.ศ.  ๒๕๕๑” 
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มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนหนึ่งรอยย่ีสิบวันนับแตวันประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

มาตรา ๓ ใหยกเลิกพระราชบัญญัติมาตรการในการปองกันและปราบปรามการคาหญิง

และเด็ก  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 

“แสวงหาประโยชนโดยมิชอบ”  หมายความวา  การแสวงหาประโยชนจากการคาประเวณี   

การผลิตหรือเผยแพรวัตถุหรือส่ือลามก  การแสวงหาประโยชนทางเพศในรูปแบบอื่น  การเอาคน 

ลงเปนทาส  การนําคนมาขอทาน  การบังคับใชแรงงานหรือบริการ  การบังคับตัดอวัยวะเพื่อการคา  

หรือการอื่นใดที่คลายคลึงกันอันเปนการขูดรีดบุคคล  ไมวาบุคคลนั้นจะยินยอมหรือไมก็ตาม 

“การบังคับใชแรงงานหรือบริการ”  หมายความวา  การขมขืนใจใหทํางานหรือใหบริการ   

โดยทําใหกลัววาจะเกิดอันตรายตอชีวิต  รางกาย  เสรีภาพ  ชื่อเสียง  หรือทรัพยสินของบุคคลนั้นเอง 

หรือของผูอื่น  โดยขูเข็ญดวยประการใด ๆ  โดยใชกําลังประทุษราย  หรือโดยทําใหบุคคลนั้นอยูในภาวะ

ที่ไมสามารถขัดขืนได 

“องคกรอาชญากรรม”  หมายความวา  คณะบุคคลซ่ึงมีการจัดโครงสรางโดยสมคบกันต้ังแต

สามคนขึ้นไปไมวาจะเปนการถาวรหรือชั่วระยะเวลาหนึ่ง  และไมวาจะเปนโครงสรางที่ชัดเจน   

มีการกํ าหนดบทบาทของสมาชิกอย างแนนอนหรือมีความตอเนื่องของสมาชิกภาพหรือไม   

ทั้งนี้  โดยมีวัตถุประสงคที่จะกระทําความผิดฐานใดฐานหนึ่งหรือหลายฐานที่มีอัตราโทษจําคุกข้ันสูงต้ังแต 

ส่ีป ข้ึนไปหรือกระทําความผิดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้  เพื่อแสวงหาผลประโยชน 

ทางทรัพยสินหรือผลประโยชนอื่นใดอันมิชอบดวยกฎหมายไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 

“เด็ก”  หมายความวา  บุคคลผูมีอายุตํ่ากวาสิบแปดป 

“กองทุน”  หมายความวา  กองทุนเพื่อการปองกันและปราบปรามการคามนุษย 

“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการคามนุษย 

“กรรมการ”  หมายความวา  กรรมการปองกันและปราบปรามการคามนุษย 

“พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา  พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ  และ 

ใหหมายความรวมถึงขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงไมตํ่ากวาขาราชการพลเรือนสามัญระดับสาม   
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ซ่ึง รัฐมนตรีแตง ต้ังจากผูที่มี คุณสมบั ติตามที่ กําหนดในกฎกระทรวงเพื่อใหปฏิบั ติการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 

“รัฐมนตรี”  หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๕ ใหประธานศาลฎีกา   และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ 

ความมั่นคงของมนุษย  รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  ในสวนที่เกี่ยวของกับอํานาจหนาที่ 

ของตน   

ใหประธานศาลฎีกามีอํานาจออกขอบังคับ  และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคม 

และความมั่นคงของมนุษยมีอํานาจแตงต้ังพนักงานเจาหนาที่กับออกกฎกระทรวงและระเบียบ 

เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

ขอบังคับประธานศาลฎีกา  กฎกระทรวงและระเบียบนั้น  เมื่อไดประกาศในราชกิจจานเุบกษาแลว

ใหใชบังคับได 

หมวด  ๑ 

บททั่วไป 
 

 

มาตรา ๖ ผูใดเพื่อแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ  กระทําการอยางหนึ่งอยางใด  ดังตอไปนี้ 

(๑) เปนธุระจัดหา  ซ้ือ  ขาย  จําหนาย  พามาจากหรือสงไปยังที่ใด  หนวงเหนี่ยวกักขัง   

จัดใหอยูอาศัย  หรือรับไวซ่ึงบุคคลใด   โดยขมขู  ใชกําลังบังคับ  ลักพาตัว  ฉอฉล  หลอกลวง   

ใชอํานาจโดยมิชอบ  หรือโดยใหเงินหรือผลประโยชนอยางอื่นแกผูปกครองหรือผูดูแลบุคคลนั้น 

เพื่อใหผูปกครองหรือผูดูแลใหความยินยอมแกผูกระทําความผิดในการแสวงหาประโยชนจากบุคคล 

ที่ตนดูแล  หรือ 

(๒) เปนธุระจัดหา  ซ้ือ  ขาย  จําหนาย  พามาจากหรือสงไปยังที่ใด  หนวงเหนี่ยวกักขัง   

จัดใหอยูอาศัย  หรือรับไวซ่ึงเด็ก 

ผูนั้นกระทําความผิดฐานคามนุษย 

มาตรา ๗ ผูใดกระทําการดังตอไปนี้ตองระวางโทษเชนเดียวกับผูกระทําความผิดฐาน 

คามนุษย 
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(๑) สนับสนุนการกระทําความผิดฐานคามนุษย 

(๒) อุปการะโดยใหทรัพยสิน  จัดหาที่ประชุมหรือที่พํานักใหแกผูกระทําความผิดฐาน 

คามนุษย 

(๓) ชวยเหลือดวยประการใดเพื่อใหผูกระทําความผิดฐานคามนุษยพนจากการถูกจับกุม 

(๔) เรียก  รับ  หรือยอมจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากผูกระทําความผิดฐาน 

คามนุษยเพื่อมิใหผูกระทําความผิดฐานคามนุษยถูกลงโทษ 

(๕) ชักชวน   ชี้แนะ   หรือติดตอบุคคลให เข าเปนสมาชิกขององคกรอาชญากรรม 

เพื่อประโยชนในการกระทําความผิดฐานคามนุษย 

มาตรา ๘ ผูใดตระเตรียมเพื่อกระทําความผิดตามมาตรา  ๖  ตองระวางโทษหนึ่งในสาม

ของโทษที่กําหนดไวสําหรับความผิดนั้น 

มาตรา ๙ ผูใดสมคบโดยการตกลงกันต้ังแตสองคนขึ้นไปเพื่อกระทําความผิดตามมาตรา  ๖  

ตองระวางโทษไมเกินกึ่งหนึ่งของโทษที่กฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิดนั้น 

ถาผูที่สมคบกันกระทําความผิดคนหนึ่งคนใดไดลงมือกระทําความผิดตามที่ไดสมคบกัน   

ผูรวมสมคบดวยกันทุกคนตองระวางโทษตามที่ไดบัญญัติไวสําหรับความผิดนั้นอีกกระทงหนึ่งดวย 

ในกรณีที่ความผิดไดกระทําถึงข้ันลงมือกระทําความผิด  แตเนื่องจากการเขาขัดขวางของ 

ผูสมคบทําใหการกระทํานั้นกระทําไปไมตลอด  หรือกระทําไปตลอดแลวแตการกระทํานั้นไมบรรลุผล  

ผูสมคบที่กระทําการขัดขวางนั้นตองรับโทษตามที่กําหนดไวในวรรคหนึ่ง 

ถาผูกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งกลับใจใหความจริงแหงการสมคบตอพนักงานเจาหนาที่

กอนที่จะมีการกระทําความผิดตามที่ไดมีการสมคบกัน  ศาลจะไมลงโทษหรือลงโทษผูนั้นนอยกวา 

ที่กฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได 

มาตรา ๑๐ ถาการกระทําความผิดตามมาตรา  ๖  ไดกระทําโดยรวมกันต้ังแตสามคนขึ้นไป

หรือโดยสมาชิกขององคกรอาชญากรรม  ตองระวางโทษหนักกวาโทษที่กฎหมายบัญญัติไวก่ึงหนึ่ง 

ในกรณีที่สมาชิกขององคกรอาชญากรรมไดกระทําความผิดตามมาตรา  ๖  สมาชิกของ 

องคกรอาชญากรรมทุกคนที่เปนสมาชิกอยูในขณะที่กระทําความผิด  และรูเห็นหรือยินยอมกับการ

กระทําความผิดดังกลาว  ตองระวางโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้นแมจะมิไดเปนผูกระทํา

ความผิดนั้นเอง 
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ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งไดกระทําเพื่อใหผูเสียหายที่ถูกพาเขามาหรือสงออกไป

นอกราชอาณาจักรตกอยูในอํานาจของผูอื่นโดยมิชอบดวยกฎหมาย  ตองระวางโทษเปนสองเทาของ

โทษที่กําหนดไวสําหรับความผิดนั้น 

มาตรา ๑๑ ผูใดกระทําความผิดตามมาตรา  ๖  นอกราชอาณาจักร  ผูนั้นจะตองรับโทษ 

ในราชอาณาจักรตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้  โดยใหนํามาตรา  ๑๐  แหงประมวลกฎหมายอาญา 

มาใชบังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๒ ผูใดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  โดยแสดงตนเปนเจาพนักงานและ

กระทําการเปนเจาพนักงาน  โดยตนเองมิไดเปนเจาพนักงานที่มีอํานาจหนาที่กระทําการนั้น  ตองระวางโทษ

เปนสองเทาของโทษที่กําหนดไวสําหรับความผิดนั้น 

มาตรา ๑๓ ผูใดเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร   สมาชิกวุฒิสภา   สมาชิกสภาทองถิ่น   

ผูบริหารทองถิ่น  ขาราชการ  พนักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น  พนักงานองคการหรือหนวยงานของรัฐ  

กรรมการหรือผูบริหารหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ  เจาพนักงาน   หรือกรรมการองคกรตาง  ๆ   

ตามรัฐธรรมนูญ  กระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  ตองระวางโทษเปนสองเทาของโทษที่กําหนดไว

สําหรับความผิดนั้น 

กรรมการ  กรรมการ  ปกค.  อนุกรรมการ  สมาชิกของคณะทํางาน  และพนักงานเจาหนาที่ 

ตามพระราชบัญญัตินี้  ผูใดกระทําความผิดใดตามพระราชบัญญัตินี้เสียเอง  ตองระวางโทษเปนสามเทา

ของโทษที่กําหนดไวสําหรับความผิดนั้น 

มาตรา ๑๔ ใหความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เปนความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติ

ปองกนัและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

หมวด  ๒ 

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการคามนุษย 
 

 

มาตรา ๑๕ ใหมีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการคามนุษย   เ รียกโดยยอวา

“คณะกรรมการ  ปคม.”  ประกอบดวย  นายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ  รองนายกรัฐมนตรี 

ซ่ึงเปนประธานคณะกรรมการ  ปกค.  เปนรองประธานกรรมการ  รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม  



หนา   ๓๓ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๙   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๖   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ   รัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา  

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย   รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย   

รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม  รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน  และผูทรงคุณวุฒิจํานวนสี่คน 

ซ่ึงนายกรัฐมนตรีแตงต้ังจากผูเชี่ยวชาญและมีประสบการณโดดเดนเปนที่ประจักษดานการปองกัน   

การปราบปราม  การบําบัดฟนฟู  และการประสานงานระหวางประเทศเกี่ยวกับการคามนุษยไมนอยกวา

เจ็ดปดานละหนึ่งคนโดยตองเปนภาคเอกชนไมนอยกวากึ่งหนึ่งเปนกรรมการ  และมีปลัดกระทรวง 

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเปนเลขานุการ  อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการและ

ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก  เยาวชน  ผูดอยโอกาส  คนพิการ  และผูสูงอายุ  

เปนผูชวยเลขานุการ 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งตองเปนสตรีไมนอยกวากึ่งหนึ่ง 

มาตรา ๑๖ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีในการกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการปองกันและ

ปราบปรามการคามนุษย 

(๒) เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีเพื่อใหมีการปรับปรุงกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  หรือ

โครงสรางของสวนราชการที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามการคามนุษย  เพื่อใหการปฏิบัติ

ตามพระราชบัญญัตินี้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

(๓) กําหนดยุทธศาสตรและมาตรการในการปองกันและปราบปรามการคามนุษย   

(๔) กําหนดแนวทางและกํากับดูแลการดําเนินการตามพันธกรณีระหวางประเทศตลอดจน

การใหความรวมมือและประสานงานกับตางประเทศเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการคามนุษย 

(๕) ส่ังการและกํากับดูแลใหมีการศึกษาวิจัยและจัดทําขอมูลแบบบูรณาการ  เพื่อประโยชน 

ในการปองกันและปราบปรามการคามนุษย 

(๖) วางระเบียบเกี่ยวกับการจดทะเบียนองคกรเอกชนที่มีวัตถุประสงคดานการปองกันและ

ปราบปรามการคามนุษย  ตลอดจนหลักเกณฑในการชวยเหลือการดําเนินกิจกรรมขององคกรดังกลาว 

(๗) วางระเบียบโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการรับเงิน  การจายเงิน   

การเก็บรักษาเงิน  การจัดหาผลประโยชน  และการจัดการกองทุน 
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(๘) วางระเบียบเกี่ยวกับการรายงานสถานะการเงินและการจัดการกองทุนเพื่อปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัตินี้ 

(๙) ส่ังการและกํากับดูแลการดําเนินงานของคณะกรรมการ  ปกค. 

(๑๐) ดําเนินการตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

มาตรา ๑๗ กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงต้ังอีกไดแตตองไมเกิน 

สองวาระติดตอกัน 

มาตรา ๑๘ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ  กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงเมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) นายกรัฐมนตรีใหออก  เพราะบกพรองหรือไมสุจริตตอหนาที่หรือมีความประพฤติ 

เส่ือมเสีย 

(๔) เปนบุคคลลมละลาย 

(๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 

(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทํา 

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๗) ขาดการประชุมสามครั้งติดตอกันโดยไมมีเหตุอันสมควร 

มาตรา ๑๙ ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ  ใหนายกรัฐมนตรี

แตงต้ังบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติเชนเดียวกันเปนกรรมการแทน  เวนแตวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิเหลือไมถึงเกาสิบวันจะไมแตงต้ังก็ได  และใหผูที่ไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงแทน 

อยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน 

มาตรา ๒๐ ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิดํารงตําแหนงครบวาระแลวแตยังมิไดมีการแตงต้ัง

กรรมการผูทรงคุณวุฒิข้ึนใหม  ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่พนจากตําแหนงตามวาระปฏิบัติหนาที่ 

ไปพลางกอนจนกวาจะมีการแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิข้ึนใหม 

มาตรา ๒๑ การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ

จํานวนกรรมการทั้งหมด  จึงจะเปนองคประชุม 
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ในกรณีที่ประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  ใหรองประธานกรรมการ

เปนประธานในที่ประชุม  หากรองประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได   

ใหกรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

การลงมติของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก  กรรมการคนหนึ่งใหมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน  

ถาคะแนนเสียงเทากัน  ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

คณะกรรมการตองมีการประชุมอยางนอยปละสามครั้ง  

มาตรา ๒๒ ใหมีคณะกรรมการประสานและกํากับการดําเนินงานปองกันและปราบปราม

การคามนุษย  เรียกโดยยอวา  “คณะกรรมการ  ปกค.”  ประกอบดวย  รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรี

มอบหมายเปนประธานกรรมการ  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

เปนรองประธานกรรมการ  ปลัดกระทรวงการตางประเทศ  ปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา  

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ปลัดกระทรวงยุติธรรม  

ปลัดกระทรวงแรงงาน   ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   ปลัดกระทรวงสาธารณสุข   อัยการสูงสุด   

ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  อธิบดีกรมการปกครอง  อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ  เลขาธิการ

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  

เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ   ปลัดกรุงเทพมหานคร  และผูทรงคุณวุฒิจํานวนแปดคน   

ซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังจากผูเชี่ยวชาญและมีประสบการณดานการปองกัน  การปราบปราม  การบําบัดฟนฟู  

และการประสานงานระหวางประเทศเกี่ยวกับการคามนุษยไมนอยกวาเจ็ดปดานละสองคน  โดยตองเปน

ภาคเอกชนไมนอยกวากึ่งหนึ่ง  เปนกรรมการ  และมีรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย  เปนกรรมการและเลขานุการ   

ใหคณะกรรมการ  ปกค.  มีอํานาจแตงต้ังผูชวยเลขานุการ  โดยอาจแตงต้ังจากขาราชการหรือ

ภาคเอกชนก็ได 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งตองเปนสตรีไมนอยกวากึ่งหนึ่ง 

มาตรา ๒๓ ใหคณะกรรมการ  ปกค.  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) จัดทําและกํากับการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการและแผนประสานงานของหนวยงาน 

ที่เกี่ยวของ  ทั้งในระดับสวนกลาง  สวนภูมิภาค  สวนทองถิ่น  ชุมชน  และประชาสังคมใหสอดคลองกับ

นโยบาย  ยุทธศาสตร  และมาตรการในการปองกันและปราบปรามการคามนุษย  
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(๒) จัดทําและกํากับการดําเนินการตามแผนงานและแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานปองกันและปราบปรามการคามนุษย  

(๓) จัดใหมีและกํากับการดําเนินการตามโครงการรณรงคและการใหการศึกษากับประชาชนทั่วไป  

เพื่อประโยชนในการปองกันและปราบปรามการคามนุษย 

(๔) จัดใหมีการรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบาย  ยุทธศาสตร  

มาตรการ  และการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้เสนอตอคณะกรรมการ 

(๕) ติดตามและจัดทํารายงานเกี่ยวกับการดําเนินการตามพันธกรณีระหวางประเทศ   

การใหความรวมมือและประสานงานกับตางประเทศเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการคามนุษย

เสนอตอคณะกรรมการ 

(๖) กําหนดหลักเกณฑและอนุมัติการใชเงินและทรัพยสินของกองทุนตามมาตรา  ๔๔  (๔) 

(๗) จัดทําและกํากับแผนปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  เพื่อใหการบังคับใชกฎหมาย 

เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  และสอดคลองกับกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  

กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติและกฎหมายอื่นที่ เกี่ยวของ  และ

พันธกรณีระหวางประเทศ 

(๘) ดําเนินการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

มาตรา ๒๔ ใหนําบทบัญญัติมาตรา  ๑๗  มาตรา  ๑๘  มาตรา  ๑๙  มาตรา  ๒๐  และมาตรา  ๒๑  

มาใชบังคับกับการดํารงตําแหนง  การพนจากตําแหนงของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ  และการประชุมของ

คณะกรรมการ  ปกค.  โดยอนุโลม 

คณะกรรมการ  ปกค.  ตองมีการประชุมอยางนอยปละหกคร้ัง  

มาตรา ๒๕ คณะกรรมการและคณะกรรมการ  ปกค.  จะแตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือ

คณะทํางานเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเร่ืองหนึ่งเร่ืองใดหรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามที่

คณะกรรมการและคณะกรรมการ  ปกค.  มอบหมายก็ได 

ใหนํามาตรา  ๒๑  วรรคหนึ่ง  วรรคสองและวรรคสาม  มาใชบังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการ

หรือคณะทํางานโดยอนุโลม 
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เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๙   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๖   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา ๒๖ ใหสํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย   

ทําหนาที่เปนสํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการและคณะกรรมการ  ปกค.  โดยใหมีอํานาจหนาที่

ดังตอไปนี้ 

(๑) ปฏิบัติงานธุรการทั่วไปของคณะกรรมการและคณะกรรมการ  ปกค. 

(๒) เปนศูนยกลางในการประสานงานและรวมมือกับสวนราชการ  หนวยงานของรัฐ  และ

เอกชนที่เกี่ยวของทั้งภายในและตางประเทศ  ในการดําเนินงานตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๓) จัดระบบงานดานการปองกันและปราบปรามการคามนุษย  รวมทั้งชวยเหลือเยียวยาและ

คุมครองสวัสดิภาพผูเสียหายใหมีประสิทธิภาพ 

(๔) จัดใหมีการรวบรวม  ศึกษา  วิเคราะหขอมูลเพื่อประโยชนในการปองกันและปราบปราม

การคามนุษย  รวมทั้งจัดใหมีการศึกษาวิจัยเพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๕) จัดใหมีขอมูลสารสนเทศและการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลดานการปองกันและ

ปราบปรามการคามนุษย 

(๖) ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการและคณะกรรมการ  ปกค.  หรือตามที่คณะกรรมการ

และคณะกรรมการ  ปกค.  มอบหมาย 

ใหสํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจัดงบประมาณและ

บุคลากรใหเพียงพอและเหมาะสมกับการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง 

หมวด  ๓ 

อํานาจหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ 
 

 

มาตรา ๒๗ เพื่อประโยชนในการปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดฐานคามนุษย  

ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) มีหนังสือเรียกใหบุคคลใดมาใหถอยคําหรือสงเอกสารหรือพยานหลักฐาน   

(๒) ตรวจตัวบุคคลที่มีเหตุอันควรเชื่อไดวาเปนผูเสียหายจากการกระทําความผิดฐานคามนุษย

เมื่อผูนั้นยินยอม  แตถาผูนั้นเปนหญิงจะตองใหหญิงอื่นเปนผูตรวจ 



หนา   ๓๘ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๙   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๖   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

(๓) ตรวจคนยานพาหนะใด ๆ  ที่มีเหตุอันควรสงสัยตามสมควรวามีพยานหลักฐานหรือ

บุคคลที่ตกเปนผูเสียหายจากการกระทําความผิดฐานคามนุษยอยูในยานพาหนะนั้น 

(๔) เขาไปในเคหสถานหรือสถานที่ใด ๆ  เพื่อตรวจคน  ยึด  หรืออายัด  เมื่อมีเหตุอันควร 

เชื่อไดวามีพยานหลักฐานในการคามนุษย  หรือเพื่อพบและชวยบุคคลที่ตกเปนผู เสียหายจากการ 

กระทําความผิดฐานคามนุษย  และหากเนิ่นชากวาจะเอาหมายคนมาได  พยานหลักฐานนั้นอาจถูก

โยกยาย  ซอนเรน  หรือทําลายไปเสียกอน  หรือบุคคลนั้นอาจถูกประทุษราย  โยกยาย  หรือซอนเรน  

ในการใชอํานาจตาม  (๔)  พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงความบริสุทธิ์กอนการเขาคนและ

รายงานเหตุผลที่ทําใหสามารถเขาคนได  รวมทั้งผลการตรวจคนเปนหนังสือตอผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไป  

ตลอดจนจัดทําสําเนารายงานดังกลาวใหไวแกผูครอบครองเคหสถานหรือสถานที่คน  ถาไมมี 

ผูครอบครองอยู  ณ  ที่นั้น  ใหพนักงานเจาหนาที่สงมอบสําเนารายงานนั้นใหแกผูครอบครองดังกลาว

ในทันทีที่กระทําได  และหากเปนการเขาคนในเวลาระหวางพระอาทิตยตกและขึ้น  พนักงานเจาหนาที่ 

ผูเปนหัวหนาในการเขาคนตองดํารงตําแหนงนายอําเภอหรือรองผูกํากับการตํารวจข้ึนไป  หรือ 

เปนขาราชการพลเรือนต้ังแตระดับเจ็ดข้ึนไป  ทั้งนี้  ใหพนักงานเจาหนาที่ผูเปนหัวหนาในการเขาคน 

สงสําเนารายงานเหตุผลและผลการตรวจคน  บัญชีพยานหลักฐานหรือบุคคลที่ตกเปนผูเสียหายจากการ

กระทําความผิดฐานคามนุษยและบัญชีทรัพยที่ไดยึดหรืออายัดไวตอศาลจังหวัดที่มีเขตอํานาจเหนือ

ทองที่ที่ทําการคนหรือศาลอาญา  ภายในสี่สิบแปดชั่วโมงหลังจากสิ้นสุดการตรวจคนเพื่อเปนหลักฐาน 

ในการดําเนินการตาม  (๒)  และ  (๓)  พนักงานเจาหนาที่อาจสั่งใหผูใตบังคับบัญชาทําแทนได 

ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้  พนักงานเจาหนาที่จะขอความชวยเหลือจากบุคคลใกลเคียง

เพื่อดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ก็ได  แตจะบังคับใหผูใดชวยโดยอาจเกิดอันตรายแกผูนั้นไมได 

มาตรา ๒๘ ในการปฏิบั ติหนาที่ตามพระราชบัญญั ตินี้   พนักงานเจ าหน าที่ ตองแสดง 

บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ตอบุคคลที่เกี่ยวของ 

บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่ รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษา 
มาตรา ๒๙ ในกรณีที่มีเหตุจําเปนเพื่อประโยชนในการแสวงหาขอเท็จจริงเกี่ยวกับการคามนุษย

และเพื่อคุมครองปองกันภัยแกบุคคลที่มีเหตุอันควรเชื่อไดวาเปนผูเสียหายจากการกระทําความผิดฐาน
คามนุษย  พนักงานเจาหนาที่อาจจัดใหบุคคลดังกลาวอยูในความคุมครองเปนการชั่วคราวไดแตตอง 



หนา   ๓๙ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๙   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๖   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

ไมเกินย่ีสิบส่ีชั่วโมง  ทั้งนี้  ใหรายงานใหผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ  
อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการหรือผูวาราชการจังหวัด  แลวแตกรณี  ทราบโดยไมชักชา 

ในกรณีที่มีความจําเปนตองใหการคุมครองบุคคลซ่ึงอาจจะเปนผูเสียหายเกินกวากําหนดเวลา
ในวรรคหนึ่ง  ใหพนักงานเจาหนาที่ย่ืนคํารองตอศาลเพื่อมีคําส่ังอนุญาต  ทั้งนี้  ศาลจะอนุญาตได 
ไมเกินเจ็ดวัน  โดยจะกําหนดเง่ือนไขใด ๆ  ไวดวยก็ได 

การจัดใหบุคคลซ่ึงอาจจะเปนผูเสียหายอยูในความคุมครองเปนการชั่วคราวตามมาตรานี้   
ตองจัดใหบุคคลดังกลาวอยูในสถานที่อันสมควรซึ่งมิใชหองขังหรือสถานคุมขัง  ทั้งนี้  ตามระเบียบ 
ที่รัฐมนตรีกําหนด  

การปฏิบัติหนาที่ตามมาตรานี้ใหคํานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนโดยเครงครัด 
มาตรา ๓๐ ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อไดวาเอกสารหรือขอมูลขาวสารอื่นใดซึ่งสงทาง

ไปรษณีย  โทรเลข   โทรศัพท   โทรสาร   คอมพิวเตอร   เคร่ืองมือหรืออุปกรณในการสื่อสาร   
ส่ืออิเล็กทรอนิกสหรือส่ือสารสนเทศอื่นใด  ถูกใชหรืออาจถูกใชเพื่อประโยชนในการกระทําความผิด
ฐานคามนุษย  พนักงานเจาหนาที่ซ่ึงไดรับอนุมัติเปนหนังสือจากผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  อธิบดี 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ  หรือผูวาราชการจังหวัด  แลวแตกรณี  จะย่ืนคําขอฝายเดียวตอศาลอาญาหรือ 
ศาลจังหวัดที่มีเขตอํานาจเพื่อมีคําส่ังอนุญาตใหพนักงานเจาหนาที่ไดมาซ่ึงเอกสาร  หรือขอมูลขาวสาร
ดังกลาวก็ได  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในขอบังคับประธานศาลฎีกา 

การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง  ใหศาลพิจารณาถึงผลกระทบตอสิทธิสวนบุคคลหรือสิทธิอื่นใด
ประกอบกับเหตุผลและความจําเปน  ดังตอไปนี้ 

(๑) มีเหตุอันควรเชื่อวามีการกระทําความผิดหรือจะมีการกระทําความผิดฐานคามนุษย 
(๒) มีเหตุอันควรเชื่อวาจะไดขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการกระทําความผิดฐานคามนุษยจาก 

การเขาถึงขอมูลขาวสารดังกลาว 
(๓) ไมอาจใชวิธีการอื่นใดที่เหมาะสมหรือมีประสิทธภิาพมากกวาได 
การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง  ใหศาลส่ังอนุญาตไดคราวละไมเกินเกาสิบวันโดยจะกําหนด

เง่ือนไขใด ๆ  ก็ได  และใหผูเกี่ยวของกับเอกสารหรือขอมูลขาวสารตามคําส่ังดังกลาวใหความรวมมือ
เพื่อใหเปนไปตามความในมาตรานี้  ภายหลังที่มีคําส่ังอนุญาต  หากปรากฏขอเท็จจริงวาเหตุผล 
ความจําเปนไมเปนไปตามที่ระบุหรือพฤติการณเปลี่ยนแปลงไป   ใหศาลมีอํานาจเปลี่ยนแปลง 
คําส่ังอนุญาตไดตามที่เห็นสมควร 



หนา   ๔๐ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๙   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๖   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

ในการดําเนินการตามคําส่ังของศาล  ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจรองขอใหบุคคลใดชวยเหลือ
ในการปฏิบัติหนาที่ได  เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดดําเนินการตามที่ไดรับอนุญาตแลว  ใหพนักงาน
เจาหนาที่บันทึกรายละเอียดผลการดําเนินการนั้น  และใหสงบันทึกนั้นไปยังศาลที่มีคําส่ังโดยเร็ว 

บรรดาเอกสารหรือขอมูลขาวสารที่ไดมาตามวรรคหนึ่ง  ใหเก็บรักษาและใชประโยชน 
ในการสืบสวนและใช เปนพยานหลักฐานในการดํ า เนินคดีความผิดฐานคามนุษย เท านั้ น   
ทั้งนี้  ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๓๑ กอนฟองคดีตอศาล  ในกรณีที่มีเหตุจําเปนเพื่อประโยชนในการปองกันและ
ปราบปรามการคามนุษย  พนักงานอัยการโดยตนเองหรือโดยไดรับคํารองขอจากพนักงานสอบสวน 
จะนําผูเสียหายหรือพยานบุคคลมาย่ืนคํารองตอศาล  โดยระบุการกระทําทั้งหลายที่อางวาไดมีการกระทํา
ความผิดและเหตุแหงความจําเปนที่จะตองมีการสืบพยานไวโดยพลันก็ได 

ในกรณีที่ผูเสียหายหรือพยานบุคคลจะใหการตอศาลเอง  เมื่อผูเสียหายหรือพยานบุคคล 
แจงแกพนักงานอัยการแลว  ใหพนักงานอัยการย่ืนคํารองตอศาลโดยไมชักชา 

ใหศาลสืบพยานทันทีที่ไดรับคํารองตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  ในการนี้  หากผูมีสวนไดเสีย
ในคดีคนใดย่ืนคํารองตอศาลแถลงเหตุผลและความจําเปนขอถามคานหรือต้ังทนายความถามคาน   
เมื่อเห็นสมควรก็ใหศาลมีคําส่ังอนุญาตได  และใหนําความในมาตรา  ๒๓๗  ทวิ  วรรคสาม  และวรรคสี่  
แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใชบังคับโดยอนุโลม 

ถาตอมามีการฟองผูตองหาเปนจําเลยในการกระทําความผิดตามที่กําหนดไวในหมวด  ๑   
ก็ใหรับฟงพยานดังกลาวในการพิจารณาพิพากษาคดีนั้นได 

มาตรา ๓๒ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ใหพนักงานเจาหนาที่เปนเจาพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา 

หมวด  ๔ 
การชวยเหลือและคุมครองสวัสดิภาพผูเสียหายจากการคามนุษย 

 

 

มาตรา ๓๓ ใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยพิจารณาใหความชวยเหลือ
แกบุคคลซ่ึงเปนผูเสียหายจากการกระทําความผิดฐานคามนุษยอยางเหมาะสมในเรื่องอาหาร  ที่พัก   
การรักษาพยาบาล  การบําบัดฟนฟูทางรางกายและจิตใจ  การใหการศึกษา  การฝกอบรม  การใหความชวยเหลือ
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ทางกฎหมาย  การสงกลับไปยังประเทศเดิมหรือภูมิลําเนาของผูนั้น  การดําเนินคดีเพื่อเรียกรอง 
คาสินไหมทดแทนใหผูเสียหายตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด  โดยใหคํานึงถึงศักด์ิศรีความเปนมนุษย
และความแตกตางทางเพศ  อายุ  สัญชาติ  เชื้อชาติ  ประเพณีวัฒนธรรมของผูเสียหาย  การแจงสิทธิของ
ผูเสียหายที่พึงไดรับการคุมครองในแตละข้ันตอนทั้งกอน  ระหวาง  และหลังการชวยเหลือ  ตลอดจน
ขอบเขตระยะเวลาในการดําเนินการชวยเหลือในแตละข้ันตอน  และตองรับฟงความคิดเห็นของ
ผูเสียหายกอนดวย 

การใหความชวยเหลือตามวรรคหนึ่ง  อาจจัดใหบุคคลซ่ึงเปนผูเสียหายไดรับการดูแลใน 
สถานแรกรบัตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการคาประเวณี  สถานแรกรับตามกฎหมาย
วาดวยการคุมครองเด็ก  หรือสถานสงเคราะหอื่นของรัฐหรือเอกชนก็ได 

มาตรา ๓๔ เพื่อประโยชนในการชวยเหลือผูเสียหาย  ใหพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ
แจงใหผูเสียหายทราบในโอกาสแรกถึงสิทธิที่จะเรียกคาสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจากการกระทํา
ความผิดฐานคามนุษย  และสิทธิที่จะไดรับความชวยเหลือทางกฎหมาย 

มาตรา ๓๕ ในกรณีที่ผู เ สียหายมี สิทธิและประสงคที่ จะ เ รียกค า สินไหมทดแทน 
อันเนื่องมาจากการกระทําความผิดฐานคามนุษย   ใหพนักงานอัยการเรียกคาสินไหมทดแทน 
แทนผู เสียหายตามที่ไดรับแจงจากปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยหรือ 
ผูที่ไดรับมอบหมาย 

การเรียกคาสินไหมทดแทนตามวรรคหนึ่ง   พนักงานอัยการจะขอรวมไปกับคดีอาญา   
หรือจะย่ืนคํารองในระยะใดระหวางที่คดีอาญากําลังพิจารณาอยูในศาลชั้นตนก็ได   

คําพิพากษาในสวนที่เรียกคาสินไหมทดแทน  ใหรวมเปนสวนหนึ่งแหงคําพิพากษาในคดีอาญา  
และในกรณีที่ศาลส่ังใหใชคาสินไหมทดแทน  ใหถือวาผูเสียหายเปนเจาหนี้ตามคําพิพากษา  และ 
ใหอธิบดีกรมบังคับคดีมีหนาที่ดําเนินการบังคับคดีตามคําพิพากษาในกรณีนี้ดวย 

ในการดําเนนิกระบวนพิจารณาเพื่อเรียกคาสินไหมทดแทนตามวรรคหนึ่ง  และการบังคับคดี
ตามวรรคสามมิใหเรียกคาธรรมเนียม  และใหนําความในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาบังคับใชโดยอนุโลมเทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติในพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๓๖ ใหพนักงานเจาหนาที่ จัดใหมีการคุมครองความปลอดภัยใหแกผู เ สียหาย 
ระหวางที่อยูในความดูแลไมวาบุคคลนั้นจะพํานักอยู  ณ  ที่ใด  ไมวากอน  ขณะ  หรือหลังการดําเนินคดี  
ทั้งนี้  ใหคํานึงถึงความปลอดภัยของบุคคลในครอบครัวของผูเสียหายดวย 
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ในกรณีที่ผูเสียหายจะใหการหรือเบิกความเปนพยานในความผิดฐานคามนุษยตามพระราชบัญญัตินี้  
ใหผูเสียหายซ่ึงเปนพยานไดรับความคุมครองตามกฎหมายวาดวยการคุมครองพยานในคดีอาญา 

ถาผูเสียหายตองเดินทางกลับประเทศที่เปนถิ่นที่อยูหรือภูมิลําเนา  หรือถาบุคคลในครอบครัว
ของผูเสียหายอาศัยอยูในประเทศอื่น  ใหพนักงานเจาหนาที่ประสานงานกับหนวยงานในประเทศนั้น ๆ  
ไมวาจะเปนหนวยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน  และไมวาจะกระทําผานสถานทูตหรือสถานกงสุลของ
ประเทศนั้น ๆ   หรือไมก็ตาม  เพื่อใหมีการคุมครองความปลอดภัยใหแกผู เ สียหายและบุคคล 
ในครอบครัวอยางตอเนื่องในประเทศนั้น 

มาตรา ๓๗ เพื่อประโยชนในการดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้   
การรักษาพยาบาล  การบําบดัฟนฟู  การเรียกรองสิทธิของผูเสียหาย  พนักงานเจาหนาที่อาจดําเนินการ
ใหมีการผอนผันใหผูเสียหายนั้นอยูในราชอาณาจักรไดเปนการชั่วคราว  และไดรับอนุญาตใหทํางาน
เปนการชั่วคราวตามกฎหมายได  ทั้งนี้  โดยใหคํานึงถึงเหตุผลทางดานมนุษยธรรมเปนหลัก 

มาตรา ๓๘ ภายใตบังคับมาตรา  ๓๗  ใหพนักงานเจาหนาที่สงตัวผูเสียหายซ่ึงเปนคนตางดาว
กลับประเทศที่เปนถิ่นที่อยูหรือภูมิลําเนาโดยไมชักชา  เวนแตบุคคลนั้นเปนผูไดรับอนุญาตใหมีถ่ินที่อยู
ในราชอาณาจักรตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง  หรือเปนผูไดรับการผอนผันใหอยูในราชอาณาจักร 
เปนกรณีพิเศษจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  โดยมีหลักฐานเอกสารตามกฎหมายวาดวย 
การทะเบียนราษฎรหรือกฎหมายวาดวยการทะเบียนคนตางดาว 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ใหคํานึงถึงความปลอดภัยและสวัสดิภาพของบุคคลนั้น 
มาตรา ๓๙ ในกรณีที่บุคคลผูมีสัญชาติไทยตกเปนผูเสียหายจากการกระทําความผิดฐาน 

คามนุษยในตางประเทศ  หากผูนั้นประสงคจะกลับเขามาในราชอาณาจักรหรือถ่ินที่อยู  ใหพนักงาน
เจาหนาที่ดําเนินการตรวจสอบวาบุคคลนั้นเปนผูมีสัญชาติไทยจริงหรือไม  หากบุคคลนั้นเปนผูมี
สัญชาติไทยใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการตามที่ จําเปนเพื่อใหบุคคลนั้นเดินทางกลับเขามา 
ในราชอาณาจักรหรือถ่ินที่อยูโดยไมชักชา  และใหคํานึงถึงความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผูนั้น   

ในกรณีที่ผูเสียหายในตางประเทศเปนคนตางดาวที่ไดรับอนุญาตใหมีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักร
ตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง  หรือเปนผูไดรับการผอนผันใหอยูในราชอาณาจักรเปนกรณีพิเศษ 
จากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยและกอนออกนอกราชอาณาจักร  สถานะของการไดรับอนุญาต
ใหมีถ่ินที่อยู เปนการชั่วคราวยังไมส้ินสุด  เมื่อไดตรวจพิสูจนขอเท็จจริงเกี่ยวกับความถูกตองของ
ผูเสียหายที่ถือเอกสารแลว  หากผูนั้นประสงคจะกลับเขามาในราชอาณาจักร  ใหพนักงานเจาหนาที่
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ดําเนินการตามที่ จําเปนเพื่อใหผู เ สียหายนั้นเดินทางกลับเขามาในราชอาณาจักรโดยไมชักชา   
ทั้งนี้  ใหคํานึงถึงความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผูนั้น  และใหไดรับการพิจารณาใหอยูในราชอาณาจักร
ตอไปไดตามสถานะและระยะเวลาที่เปนอยูเดิมกอนออกไปนอกราชอาณาจักร 

ในกรณีที่ผูเสียหายในตางประเทศเปนคนตางดาวและไมมีเอกสารประจําตัว  แตมีเหตุอันควร
เชื่อไดวาเปนผูที่มีหรือเคยมีภูมิ ลําเนาหรือถ่ินที่อยูในราชอาณาจักรโดยถูกตองตามกฎหมาย   
เมื่อไดตรวจพิสูจนสถานะของการมีภูมิลําเนาหรือถ่ินที่อยูในราชอาณาจักรของผูนั้นแลว  หากผูนั้น
ประสงคจะกลับเขามาในราชอาณาจักร  ใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการตามที่จําเปนเพื่อใหผูเสียหายนั้น
เดินทางกลับเขามาในราชอาณาจักรโดยไมชักชา  ทั้งนี้  ใหคํานึงถึงความปลอดภัยและสวัสดิภาพของ 
ผูนั้นและใหไดรับการพิจารณาใหอยูในราชอาณาจักรตอไปไดตามสถานะและระยะเวลาที่เปนอยูเดิม
กอนออกไปนอกราชอาณาจักร 

มาตรา ๔๐ ใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจัดทํารายงานประจําป
เกี่ยวกับสถานการณ  จํานวนคดี  การดําเนินการของหนวยงานตาง ๆ  ที่เกี่ยวของ  และแนวทาง 
การดําเนินงานในอนาคตเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการคามนุษยเสนอตอคณะรัฐมนตรี 

มาตรา ๔๑ เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม   
หามมิใหพนักงานสอบสวนดําเนินคดีกับผูเสียหายในความผิดฐานเขามา  ออกไปหรืออยูในราชอาณาจักร 
โดยไมไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง  ความผิดฐานแจงความเท็จตอเจาพนักงาน   
ฐานปลอมหรือใชซ่ึงหนังสือเดินทางปลอม  ตามประมวลกฎหมายอาญา  ความผิดตามกฎหมายวาดวย
การปองกันและปราบปรามการคาประเวณีเฉพาะที่เกี่ยวกับการติดตอ  ชักชวน  แนะนําตัว  ติดตามหรือ
รบเราบุคคลเพื่อคาประเวณีและการเขาไปมั่วสุมในสถานการคาประเวณีเพื่อคาประเวณี  หรือความผิด
ฐานเปนคนตางดาวทํางานโดยไมไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการทํางานของคนตางดาว  

หมวด  ๕ 

กองทุนเพื่อการปองกันและปราบปรามการคามนุษย 
 

 

มาตรา ๔๒ ใหจัดต้ังกองทุนในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  

เรียกวา  “กองทุนเพื่อการปองกันและปราบปรามการคามนุษย”  เพื่อเปนทุนใชจายสําหรับการปองกัน

และปราบปรามการคามนุษย  และเปนคาใชจายในการบริหารกองทุน  ประกอบดวย 
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(๑) เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให 

(๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรใหจากงบประมาณรายจายประจําป 

(๓) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคหรืออุทิศให 

(๔) เงินที่ไดรับจากตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ  

(๕) ดอกผลและผลประโยชนที่เกิดจากกองทุน 

(๖) เงินที่ไดจากการขายทรัพยสินของกองทุนหรือที่ไดจากการจัดหารายได 

(๗) เงินหรือทรัพยสินที่ตกเปนของกองทุนหรือที่กองทุนไดรับตามกฎหมายอื่น 

มาตรา ๔๓ เงินและดอกผลที่กองทุนไดรับตามมาตรา  ๔๒  ไมตองนําสงกระทรวงการคลัง

เปนรายไดแผนดิน 

มาตรา ๔๔ เงินและทรัพยสินของกองทุนใหใชจายเพื่อกิจการ  ดังตอไปนี้ 

(๑) การชวยเหลือผูเสียหายตามมาตรา  ๓๓ 

(๒) การคุมครองความปลอดภัยใหแกผูเสียหายตามมาตรา  ๓๖ 

(๓) การชวยเหลือผูเสียหายในตางประเทศใหเดินทางกลับเขามาในราชอาณาจักรหรือถ่ินที่อยู

ตามมาตรา  ๓๙ 

(๔) การปองกันและปราบปรามการคามนุษย  ตามระเบียบที่คณะกรรมการ  ปกค.  กําหนด 

(๕) การบริหารกองทุน 

มาตรา ๔๕ ใหมีคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะหนึ่ง  ประกอบดวย  ปลัดกระทรวง 

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเปนประธานกรรมการ  ปลัดกระทรวงการตางประเทศ    

ปลัดกระทรวงยุ ติธรรม   ผูแทนสํานักงบประมาณ   ผูแทนกรมบัญชีกลาง   และผูทรงคุณวุฒิ 

ซ่ึงคณะกรรมการแตงต้ังจํานวนสามคน  ในจํานวนนี้ตองเปนผูแทนจากภาคเอกชนจํานวนสองคน 

ซ่ึงเกี่ยวของกับงานดานพัฒนาสังคม  ดานสังคมสงเคราะห  ดานปองกันและปราบปรามการคามนุษย  

หรือดานการเงิน  เปนกรรมการ  และใหรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

ซ่ึงปลัดกระทรวงมอบหมายเปนกรรมการและเลขานุการ 

มาตรา ๔๖ ใหนํามาตรา  ๑๗  มาตรา  ๑๘  มาตรา  ๑๙  มาตรา  ๒๐  มาตรา  ๒๑  และมาตรา  ๒๕  

มาใชบังคับกับการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนงของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ  การประชุมของ



หนา   ๔๕ 
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คณะกรรมการบริหารกองทุน  และการแตงต้ังคณะอนุกรรมการของคณะกรรมการบริหารกองทุน 

โดยอนุโลม 

มาตรา ๔๗ ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนมีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 

(๑) พิจารณาอนุมัติการจายเงินตามที่กําหนดไวในมาตรา  ๔๔ 

(๒) บริหารกองทุนใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

(๓) รายงานสถานะการเงินและการจัดการกองทุนตอคณะกรรมการตามระเบียบ 

ที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๔๘ การรับเงิน  การจายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การจัดหาผลประโยชน  และ 

การจัดการกองทุน   ให เปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบของ

กระทรวงการคลัง 

มาตรา ๔๙ ใหมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนจํานวนหาคน  

ประกอบดวย  ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงคณะกรรมการแตงต้ังจากผูที่มีความรู

ความสามารถและประสบการณดานการเงิน  การสังคมสงเคราะห  และการประเมินผลดานละหนึ่งคน  

และใหรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยซ่ึงปลัดกระทรวงมอบหมายเปน

กรรมการและเลขานุการ  

ใหนํามาตรา  ๑๗  มาตรา  ๑๘  มาตรา  ๑๙  มาตรา  ๒๐  และมาตรา  ๒๑  มาใชบังคับกับการ

ดํารงตําแหนง  การพนจากตําแหนง  และการประชุมของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

การดําเนินงานของกองทุน  โดยอนุโลม 

มาตรา ๕๐ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนมีอํานาจหนาที่  

ดังตอไปนี้ 

(๑) ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน 

(๒) รายงานผลการปฏิบัติงานพรอมทั้งขอเสนอแนะตอคณะกรรมการ 

(๓) เรียกเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวของกับกองทุนจากบุคคลใดหรือเรียกบุคคลใดมาชี้แจง

ขอเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาประเมินผล 

มาตรา ๕๑ ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดทํางบดุลและบัญชีทําการสงสํานักงาน 

การตรวจเงินแผนดินตรวจสอบและรับรองภายในหนึ่งรอยย่ีสิบวันนับแตวันส้ินปบัญชีทุกป 



หนา   ๔๖ 
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ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินทํารายงานผลการสอบและรับรองบัญชีและการเงินของ

กองทุนเสนอตอคณะกรรมการภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันส้ินปบัญชี  เพื่อใหคณะกรรมการ

เสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 

รายงานผลการสอบบัญชีตามวรรคสอง  ใหรัฐมนตรีเสนอตอนายกรัฐมนตรี  เพื่อนําเสนอ 

สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาทราบและจัดใหมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาตอไป 

หมวด  ๖ 

บทกําหนดโทษ 
 

 

มาตรา ๕๒ ผูใดกระทําความผิดฐานคามนุษย  ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตส่ีปถึงสิบป  และ

ปรับต้ังแตแปดหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 

ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง  ไดกระทําแกบุคคลอายุเกินสิบหาป  แตไมถึงสิบแปดป  

ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหกปถึงสิบสองป  และปรับต้ังแตหนึ่งแสนสองหมื่นบาทถึงสองแสนสี่หมื่นบาท 

ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง  ไดกระทําแกบุคคลอายุไมเกินสิบหาป  ตองระวางโทษ

จําคุกต้ังแตแปดปถึงสิบหาป  และปรับต้ังแตหนึ่งแสนหกหมื่นบาทถึงสามแสนบาท 

มาตรา ๕๓ นิติบุคคลใดกระทําความผิดฐานคามนุษย  ตองระวางโทษปรับต้ังแตสองแสนบาท

ถึงหนึ่งลานบาท 

ในกรณีที่ผูกระทําความผิดเปนนิติบุคคล  ถาการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจาก 

การสั่งการ  หรือการกระทําของบุคคลใด  หรือไมส่ังการ  หรือไมกระทําการอันเปนหนาที่ที่ตองกระทํา

ของกรรมการผูจัดการ  หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น  บุคคลดังกลาว

ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหกปถึงสิบสองป  และปรับต้ังแตหนึ่งแสนสองหมื่นบาทถึงสองแสนสี่หมื่นบาท 

มาตรา ๕๔ ผูใดขัดขวางการสืบสวน   การสอบสวน   การฟองรอง  หรือการดําเนินคดี

ความผิดฐานคามนุษย  เพื่อมิใหเปนไปดวยความเรียบรอย  ถาเปนการกระทําอยางหนึ่งอยางใด

ดังตอไปนี้  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป  หรือปรับไมเกินสองแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

(๑) ให  ขอให  หรือรับวาจะใหทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดแกผู เสียหายหรือพยาน   

เพื่อจูงใจใหผูนั้นไมไปพบพนักงานเจาหนาที่  พนักงานสอบสวน  พนักงานอัยการ  หรือไมไปศาล
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เพื่อใหขอเท็จจริงหรือเบิกความ  หรือเพื่อใหขอเท็จจริงหรือเบิกความอันเปนเท็จ  หรือไมใหขอเท็จจริง

หรือเบิกความ  ในการดําเนินคดีแกผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๒) ใชกําลังบังคับ  ขูเข็ญ  ขมขู  ขมขืนใจ  หลอกลวง  หรือกระทําการอันมิชอบประการอื่น

เพื่อมิใหผูเสียหายหรือพยานไปพบพนักงานเจาหนาที่  พนักงานสอบสวน  พนักงานอัยการ  หรือ 

ไมไปศาลเพื่อใหขอเท็จจริงหรือเบิกความ  หรือเพื่อใหผูนั้นใหขอเท็จจริงหรือเบิกความอันเปนเท็จ   

หรือไมใหขอเท็จจริงหรือเบิกความ  ในการดําเนินคดีแกผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๓) ทําใหเสียหาย  ทําลาย  ทําใหสูญหายหรือไรประโยชน  เอาไปเสีย  แกไข  เปลี่ยนแปลง  

ปกปด   หรือซอนเรน  เอกสารหรือพยานหลักฐานใด  ๆ  หรือปลอม  ทํา  หรือใชเอกสารหรือ

พยานหลักฐานใด ๆ  อันเปนเท็จในการดําเนินคดีแกผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๔) ให  ขอให  หรือรับวาจะใหทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดแกกรรมการ  กรรมการ  ปกค.  

อนุกรรมการ  สมาชิกของคณะทํางาน  หรือพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้  หรือเจาพนักงาน

ในตําแหนงตุลาการ  พนักงานอัยการ  หรือพนักงานสอบสวน  หรือเรียก  รับ  หรือยอมจะรับทรัพยสิน

หรือประโยชนอื่นใด  เพื่อจูงใจใหกระทําการ  ไมกระทําการ  หรือประวิงการกระทําอันมิชอบดวยหนาที่

ตามพระราชบัญญัตินี้  หรือ 

(๕) ใชกําลังบังคับ  ขูเข็ญ  ขมขู  ขมขืนใจ  หรือกระทําการอันมิชอบประการอื่นตอกรรมการ  

กรรมการ  ปกค.  อนุกรรมการ  สมาชิกของคณะทํางาน  หรือพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้  

หรือเจาพนักงานในตําแหนงตุลาการ  พนักงานอัยการ  หรือพนักงานสอบสวน  เพื่อจูงใจใหกระทําการ  

ไมกระทําการ  หรือประวิงการกระทาํอันมิชอบดวยหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๕๕ ผูใดกระทําการดังตอไปนี้  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป  หรือปรับไมเกิน

หนึ่งแสนบาท  เวนแตเปนการเปดเผยในการปฏิบัติตามหนาที่หรือกฎหมาย 

(๑) รูว ามีการ ย่ืนคําขอเพื่อใหไดมาซ่ึง เอกสารหรือขอมูลข าวสารตามมาตรา   ๓๐   

แลวเปดเผยแกบุคคลที่ไมมีหนาที่เกี่ยวของใหรูวามีหรือจะมีการย่ืนคําขอเพื่อใหไดมาซ่ึงเอกสารหรือ

ขอมูลขาวสารดังกลาวโดยประการที่นาจะทําใหผูย่ืนคําขอสูญเสียโอกาสที่จะไดมาซ่ึงเอกสารหรือ 

ขอมูลขาวสารนั้น  หรือ 

(๒) รูหรือไดมาซ่ึงเอกสารหรือขอมูลขาวสารที่ไดมาตามมาตรา  ๓๐  แลวเปดเผยแกบุคคล 

ที่ไมมีหนาที่เกี่ยวของใหรูเอกสารหรือขอมูลขาวสารดังกลาว 



หนา   ๔๘ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๙   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๖   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา ๕๖ ผูใดกระทําการหรือจัดใหมีการกระทําการดังตอไปนี้  ตองระวางโทษจําคุก 

ไมเกินหกเดือน  หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

(๑) บันทึกภาพ  แพรภาพ  พิมพรูป  หรือบันทึกเสียง  แพรเสียงหรือส่ิงอื่นที่สามารถแสดงวา

บุคคลใดเปนผูเสียหายจากการกระทําความผิดฐานคามนุษย  ทั้งนี้  ไมวาข้ันตอนใด ๆ 

(๒) โฆษณาหรือเผยแพรขอความ  ซ่ึงปรากฏในทางสอบสวนของพนักงานสอบสวนหรือ

ในทางพิจารณาคดีของศาลที่ทําใหบุคคลอื่นรูจักชื่อตัว  ชื่อสกุลของผูเสียหายจากการกระทําความผิด

ฐานคามนุษยหรือบุคคลในครอบครัวผูเสียหายนั้น  ทั้งนี้  ไมวาโดยส่ือสารสนเทศประเภทใด 

(๓) โฆษณาหรือเผยแพรขอความ  ภาพหรือเสียง  ไมวาโดยส่ือสารสนเทศประเภทใด  

เปดเผยประวัติ  สถานที่อยู  สถานที่ทํางาน  หรือสถานศึกษาของบุคคลซ่ึงเปนผูเสียหายจากการกระทํา

ความผิดฐานคามนุษย 

ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกการกระทําที่ผูกระทําจําตองกระทําเพื่อประโยชนของ 

ทางราชการในการคุมครองหรือชวยเหลือผูเสียหาย  หรือผูเสียหายยินยอมโดยบริสุทธิ์ใจ 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๕๗ ใหโอนเงินทุนสงเคราะหเกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย  

ตามระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการคามนุษยวาดวยการดําเนินงานและการใชจายเงิน

สําหรับการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย  พ.ศ.  ๒๕๕๐  มาเปนทุนประเดิมแกกองทุน 

ตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 

นายกรัฐมนตรี 
 
 
 
 



หนา   ๔๙ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๙   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๖   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

หมายเหต ุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่พระราชบัญญัติมาตรการในการปองกัน

และปราบปรามการคาหญิงและเด็ก  พ.ศ.  ๒๕๔๐  ยังมิไดกําหนดลักษณะความผิดใหครอบคลุมการกระทํา 

เพ่ือแสวงหาประโยชนโดยมิชอบจากบุคคลที่มิไดจํากัดแตเฉพาะหญิงและเด็กและกระทําดวยวิธีการที่

หลากหลายมากขึ้น  เชน  การนําบุคคลเขามาคาประเวณีในหรือสงไปคานอกราชอาณาจักร  บังคับใชแรงงาน  

บริการหรือขอทาน  บังคับตัดอวัยวะเพื่อการคา  หรือการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบประการอ่ืน  ซ่ึงในปจจุบัน

ไดกระทําในลักษณะองคกรอาชญากรรมขามชาติมากขึ้น  ประกอบกับประเทศไทยไดลงนามอนุสัญญา

สหประชาชาติเพ่ือตอตานอาชญากรรมขามชาติท่ีจัดตั้งในลักษณะองคกร  และพิธีสารเพื่อปองกัน  ปราบปรามและ

ลงโทษการคามนุษย  โดยเฉพาะผูหญิงและเด็ก  เพ่ิมเติมอนุสัญญาสหประชาชาติเพ่ือตอตานอาชญากรรมขามชาติ

ท่ีจัดตั้งในลักษณะองคกร  จึงสมควรกําหนดลักษณะความผิดใหครอบคลุมการกระทําดังกลาวเพื่อใหการปองกัน

และปราบปรามการคามนุษยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  สอดคลองกับพันธกรณีของอนุสัญญาและพิธีสารจัดตั้งกองทุน

เพ่ือปองกันและปราบปรามการคามนุษย  รวมท้ังปรับปรุงการชวยเหลือและคุมครองสวัสดิภาพผูเสียหาย 

ใหเหมาะสม  ท้ังนี้  เพ่ือประโยชนสูงสุดของผูเสียหาย  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 


