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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างพระราชบัญญัติป้องกันและขจัดการใช้แรงงานเกณฑ์หรือแรงงานบังคับ
พ.ศ. ....

หลักการ
ให้มีกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและขจัดการใช้แรงงานเกณฑ์หรือแรงงานบังคับ
เหตุผล
โดยที่ไม่มีบทบัญญัติตามกฎหมายที่ครอบคลุมถึงการกาหนดลักษณะความผิดเกี่ยวกับการกระทา
อันเป็ นความผิดฐานใช้แรงงานเกณฑ์ห รือแรงงานบังคับที่ไม่เข้าข่ายค้ามนุษย์ไว้อย่างชัดเจน ทาให้ไม่สามารถ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้ แรงงานเกณฑ์หรือแรงงานบังคับ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงสมควรกาหนดลักษณะ
ความผิดให้ครอบคลุมถึงการกระทาอันเป็นความผิดดังกล่าว เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้ แรงงาน
เกณฑ์หรือแรงงานบังคับ และกาหนดมาตรการในการช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายจากการใช้ แรงงานเกณฑ์
หรือแรงงานบังคับให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน อันจะเป็นการสร้างความมั่นคงทางด้านแรงงาน เศรษฐกิจ และ
สังคมของประเทศ จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

๒
-ร่างพระราชบัญญัติ
ป้องกันและขจัดการใช้แรงงานเกณฑ์หรือแรงงานบังคับ
พ.ศ. ....
_____________________
…………….…………………..
………………………………………………..
…………………………………
สมเด็จ พระเจ้ าอยู่ หั ว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้ าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและขจัดการใช้แรงงานเกณฑ์หรือแรงงานบังคับ
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ มี บ ทบั ญ ญั ติ บ างประการเกี่ ย วกั บ การจ ากั ด สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของบุ ค คล
ซึ่ ง มาตรา ๒๖ ประกอบมาตรา ๒๘ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๘ และมาตรา ๔๐ ของรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
จึ ง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ ให้ ต ราพระราชบั ญ ญั ติ ขึ้ น ไว้ โ ดยค าแนะน าและยิ น ยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบั ญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติป้องกันและขจัดการใช้ แรงงานเกณฑ์ หรือ
แรงงานบังคับ พ.ศ. ....
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“แรงงานเกณฑ์หรือ แรงงานบังคับ ” หมายความว่า งานหรือบริการทุกชนิด ซึ่งเกณฑ์เอาจาก
บุคคลใดๆ โดยการขู่เข็ญการลงโทษ และซึ่งบุคคลดังกล่าวนั้นมิได้สมัครใจที่จะทาเอง
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า พนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจชั้นผู้ใหญ่ และให้หมายความ
รวมถึงผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการป้องกันและขจัดการใช้แรงงานเกณฑ์หรือแรงงานบังคับ
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนเพื่อการป้องกันและขจัดการใช้แรงงานเกณฑ์หรือแรงงานบังคับ
“คณะกรรมการกองทุน” หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนเพื่อการป้องกันและขจัดปัญหา
การใช้แรงงานเกณฑ์หรือแรงงานบังคับ
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอานาจ
ออกประกาศ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

๓
มาตรา 5 พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่
(1) งานหรือบริการซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการเกณฑ์ทหาร
(2) งานหรือบริการซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่พลเมืองทั่วไปของประเทศ
(3) งานหรือบริการที่เป็นโทษตามคาพิพากษาของศาล
(4) งานหรือบริการเพื่อประโยชน์สาธารณะในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน เกิดสงคราม หรือภัยพิบัติ
(5) งานหรือบริการ สาหรับชุมชนของตนเองและทาเพื่อส่วนรวมของชุมชนตนเองโดยแท้
หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา 6 ผู้ใดโดยทุจริตบีบบังคับ ข่มขืนใจ โดยใช้บทลงโทษทางกฎหมาย มาตรการทางวินัย
หรือมาตรการตัดสิทธิประโยชน์อื่นใด โดยไม่เป็นธรรม เพื่อให้ผู้อื่นต้องทางานหรือบริการให้แก่ ตนเอง หรือบุคคล
ที่สามโดยไม่สมัครใจ ผู้นั้นกระทาความผิดฐานแรงงานเกณฑ์หรือแรงงานบังคับ
มาตรา ๗ ผู้ใดแจ้งแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ให้ทราบว่ามีการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
ถ้าได้กระทาโดยสุจริตย่อมได้รับความคุ้มครองไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญา
หมวด ๒
คณะกรรมการป้องกันและขจัดการใช้แรงงานเกณฑ์หรือแรงงานบังคับ
มาตรา 8 ให้มีคณะกรรมการป้องกันและขจัดการใช้แรงงานเกณฑ์หรือแรงงานบังคับ เรียกโดยย่อ
ว่า “คณะกรรมการ ปขร.” ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
เป็ น รองประธานกรรมการ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงกลาโหม รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการต่ า งประเทศ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ ผู้แทน
สานักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนสานักงานศาลยุติธรรม และผู้ทรงคุณวุฒิจานวนสี่คนซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้งจาก
ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ด้านแรงงาน การปราบปราม การบาบัดฟื้นฟู และการ
ประสานงานระหว่างประเทศ ด้านละหนึ่งคน
ให้ ป ลั ดกระทรวงแรงงานเป็น กรรมการและเลขานุ การ อธิบ ดีกรมการจัดหางาน อธิบ ดีกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มาตรา 9 ให้คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีในการกาหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันและขจัดการใช้
แรงงานเกณฑ์หรือแรงงานบังคับ
(๒) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้มีการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือโครงสร้าง
ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและขจัดการใช้แรงงานเกณฑ์หรือแรงงานบังคับ เพื่อให้การปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๔
(๓) กาหนดยุทธศาสตร์และมาตรการในการป้องกันและขจัดการใช้แรงงานเกณฑ์หรือแรงงานบังคับ
(๔) กาหนดแนวทางและกากับดูแลการดาเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศตลอดจนการให้
ความร่วมมือและประสานงานกับต่างประเทศเกี่ยวกับการป้องกันและขจัดการใช้แรงงานเกณฑ์หรือแรงงานบังคับ
(๕) สั่งการและกากับดูแลให้มีการจัด ทาข้อมูลแบบบูรณาการ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและ
ขจัดการใช้แรงงานเกณฑ์หรือแรงงานบังคับ
(6) ดาเนินการตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา 10 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสี่ปี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่ต้ องไม่เกินสองวาระ
ติดต่อกัน
มาตรา 11 นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) นายกรัฐมนตรีให้ออก เพราะบกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าที่หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย
(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๖) ได้รั บ โทษจ าคุก โดยค าพิพ ากษาถึงที่ สุ ด เว้นแต่เป็น โทษส าหรั บความผิ ด ที่ได้ กระท าโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗) ขาดการประชุมสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร
มาตรา 12 ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ ให้นายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง
บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเช่นเดียวกันเป็นกรรมการแทน เว้นแต่วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเหลือ
ไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่แต่งตั้งก็ได้ และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งแทนอยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่
ของกรรมการซึ่งตนแทน
มาตรา 13 ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดารงตาแหน่งครบวาระแล้วแต่ยังมิได้มีการแต่งตั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ขึ้นใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน
จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่
มาตรา 14 การประชุมของคณะกรรมการต้อ งมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็น
ประธานในที่ประชุม หากรองประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การลงมติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนนถ้า
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
มาตรา 15 ให้ ส านั ก งานปลั ด กระทรวงแรงงานท าหน้ า ที่ เ ป็ น ส านั ก งานเลขานุ ก ารของ
คณะกรรมการ ปขร. โดยให้มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

๕
(๑) ปฏิบัติงานธุรการทั่วไปของคณะกรรมการ ปขร.
(๒) เป็นศูนย์กลางในการประสานงานและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และเอกชนที่
เกี่ยวข้องทั้งภายในและต่างประเทศ ในการดาเนินงานตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) จัดระบบงานเพื่อสนับสนุนการป้องกันและขจัดการใช้แรงงานเกณฑ์หรือแรงงานบังคับ ตาม
พระราชบัญญัตินี้
(๔) ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ ปขร. หรือตามที่คณะกรรมการ ปขร. มอบหมาย
ให้สานักงานปลัดกระทรวงแรงงานจัดงบประมาณและบุคลากรให้เพียงพอและเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง
หมวด 3
มาตรการการป้องกันและขจัดปัญหาการใช้แรงงานบังคับ
มาตรา 16 เพื่อประโยชน์ในการป้องกันการกระทาความผิดฐานใช้แรงงานบังคับ ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่มีอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) มีหนังสือเรียกให้บุคคลใดมาให้ถ้อยคาหรือส่งเอกสารหรือพยานหลักฐาน
(๒) ตรวจตัวบุคคลที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเป็นผู้เสียหายจากการกระทาความผิดฐานแรงงานบังคับ
เมื่อผู้นั้นยินยอม แต่ถ้าผู้นั้นเป็นหญิงจะต้องให้หญิงอื่นเป็นผู้ตรวจ
(๓) ตรวจค้นยานพาหนะใดๆ ที่มีเหตุอันควรสงสัยตามสมควรว่ามีพยานหลักฐานหรือบุคคลที่ตก
เป็นผู้เสียหายจากการกระทาความผิดฐานแรงงานบังคับอยู่ในยานพาหนะนั้น
(๔) เข้าไปในเคหสถานหรือสถานที่ใดๆ เพื่อตรวจค้น ยึด หรืออายัด เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามี
พยานหลักฐานในการใช้แรงงานบังคับ หรือเพื่อพบและช่วยบุคคลที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการกระทาความผิดฐาน
แรงงานบังคับ และหากเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้ พยานหลักฐานนั้นอาจถูกโยกย้าย ซ่อนเร้น หรือทาลายไป
เสียก่อน หรือบุคคลนั้นอาจถูกประทุษร้าย โยกย้าย หรือซ่อนเร้น
ในการใช้อานาจตาม (๔) พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงความบริสุทธิ์ก่อนการเข้าค้นและรายงาน
เหตุผลที่ทาให้สามารถเข้าค้นได้ รวมทั้งผลการตรวจค้นเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ตลอดจนจัดทา
สาเนารายงานดังกล่าวให้ไว้แก่ผู้ครอบครองเคหสถานหรือสถานที่ค้น ถ้าไม่มีผู้ครอบครองอยู่ ณ ที่นั้น ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ส่งมอบสาเนารายงานนั้นให้แก่ผู้ครอบครองดังกล่าวในทันทีที่กระทาได้ และหากเป็นการเข้าค้นในเวลา
ระหว่างพระอาทิตย์ตกและขึ้น พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เป็นหัวหน้าในการเข้าค้นต้องดารงตาแหน่งนายอาเภอหรือรอง
ผู้กากับการตารวจขึ้นไป หรือเป็นข้าราชการตั้งแต่ระดับชานาญการหรือระดับเจ็ดขึ้นไป ทั้งนี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ผู้เป็นหัวหน้าในการเข้าค้นส่งสาเนารายงานเหตุผลและผลการตรวจค้น บัญชีพยานหลักฐานหรือบุคคลที่ตกเป็น
ผู้เสียหายจากการกระทาความผิดฐานแรงงานบังคับ และบัญชีทรัพย์ที่ได้ยึดหรืออายัดไว้ต่อศาลจังหวัดที่มีเขต
อานาจเหนือท้องที่ที่ทาการค้นหรือศาลอาญา ภายในสี่สิบแปดชั่วโมงหลังจากสิ้นสุดการตรวจค้นเพื่อเป็นหลักฐาน
ในการดาเนินการตาม (๒) และ (๓) พนักงานเจ้าหน้าที่อาจสั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทาแทนได้
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจ้าหน้าที่จะขอความช่วยเหลือจากบุคคล
ใกล้เคียงเพื่อดาเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ก็ได้ แต่จะบังคับให้ผู้ใดช่วยโดยอาจเกิดอันตรายแก่ผู้นั้นไม่ได้
มาตรา 17 ในการปฏิบัติห น้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา
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มาตรา 18 ในการปฏิบัติห น้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ หากผู้มีห น้าที่ได้กระทาการหรือปฏิบัติ
หน้าที่โดยสุจริต ให้ได้รั บความคุ้มครองไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง อาญา หรือปกครอง และได้รับความคุ้มครอง
ความปลอดภัยและการช่วยเหลือด้านการเงินและด้านอื่นที่เกี่ยวข้องจากรัฐ ในกรณีที่ถูกดาเนินคดี ตามหลักเกณฑ์
ที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
หมวด 4
การช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพจากการใช้แรงงานเกณฑ์หรือแรงงานบังคับ
มาตรา 19 ในกรณีพนักงานเจ้าหน้าที่ พบว่ามีการใช้แรงงานเกณฑ์หรือแรงงานบังคับผู้ซึ่งเป็น
เด็กอายุต่ากว่าสิบแปดปี ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจนาเด็กออกจากสถานที่ที่พบการกระทาผิด และแจ้งพนักงาน
เจ้าหน้าทีต่ ามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็กดาเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด โดยคานึงถึงประโยชน์สูงสุด
ของเด็ก
มาตรา 20 ในกรณี ที่พ บผู้ เสี ย หายจากการใช้แ รงงานเกณฑ์ ห รื อแรงงานบั ง คับ ให้ พนั กงาน
เจ้าหน้าที่แจ้งไปยังผู้รับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม หรือตามกฎหมายว่าด้วยการ
คุ้ ม ครองเด็ ก หรื อ หน่ ว ยงานอื่ น ของรั ฐ หรื อ หน่ ว ยงานเอกชน เพื่ อ จั ด หาที่ พั ก อาศั ย ชั่ ว คราวให้ ผู้ เ สี ย หาย
ดังกล่าว ทั้งนี้ ต้องมิใช่ห้องขังหรื อสถานคุมขัง โดยคานึงถึงความเหมาะสมรวดเร็ว และปลอดภัย โดยให้ ผู้กระทา
ความผิดเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหายเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าว
ในกรณีหน่วยงานของรัฐ หรื อหน่ วยงานเอกชน ประสงค์จะจัดที่พักให้ แก่ผู้เสี ยหายตามวรรคหนึ่ ง
อาจขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการใช้แรงงานเกณฑ์หรือแรงงานบังคับ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่าย
ที่หน่วยงานของรัฐหรือหน่ว ยงานเอกชนหรือกองทุนสารองจ่ายค่าใช้จ่ายไปก่อน สามารถไล่เบี้ยเอากับผู้กระทา
ความผิดซึ่งต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหายดังกล่าว
มาตรา 21 เพื่อประโยชน์ในการดาเนินคดีกับผู้กระทาความผิดฐานใช้แรงงานเกณฑ์หรือแรงงาน
บังคับ ในกรณีที่ผู้เสียหายเป็นคนต่างด้าวซึ่งเป็นผู้เสียหายจากการใช้แรงงานเกณฑ์หรือแรงงานบังคับ รัฐมนตรีอาจ
เสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในหลักการเพื่อผ่อนผันให้ผู้เสียหายเป็นคนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรได้เป็น
การชั่วคราว และได้รับอนุญาตให้ทางานเป็นการชั่วคราวได้ ทั้งนี้ โดยให้คานึงเหตุผลทางด้านมนุษยธรรมเป็นหลัก
ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบตามวรรคหนึ่ง เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่พบผู้เสียหายจาก
การกระทาความผิดฐานใช้แรงงานเกณฑ์หรือแรงงานบังคับ ให้แจ้งพนักงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องพิจารณา
ดาเนินการให้มีการผ่อนผันให้ผู้เสียหายนั้นอยู่ในราชอาณาจักรได้เป็นการชั่วคราว และได้รับอนุญาตให้ทางานเป็น
การชั่วคราวได้ตามความประสงค์ของผู้เสียหาย
มาตรา 22 ในกรณีที่ผู้ เสี ยหายจากการใช้แรงงานเกณฑ์หรือแรงงานบังคับและประสงค์ที่จะ
ทางานเป็นการชั่วคราวให้พนักงานตรวจแรงงานแจ้งให้กรมการจัดหางานโดยมิชักช้าเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการทางาน

๗
มาตรา 23 เพื่อประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้เสียหาย ให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ
แจ้งให้ผู้เสียหายทราบในโอกาสแรกถึงสิทธิที่จะเรียกค่าสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจากการกระทาความผิดฐาน
ใช้แรงงานเกณฑ์หรือแรงงานบังคับ และสิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมาย
มาตรา 24 ในกรณีที่ผู้ เสี ยหายประสงค์จะเรียกค่าสิ นไหมทดแทนอันเนื่องมาจากการกระทา
ความผิดฐานใช้แรงงานเกณฑ์หรือแรงงานบังคับ ให้พนักงานอัยการเรียกค่าสินไหมทดแทนแทนผู้เสียหายตามที่ได้รับ
แจ้งจากปลัดกระทรวงแรงงานหรือผู้ซึ่งปลัดกระทรวงแรงงานมอบหมาย
การกาหนดค่าสิ นไหมทดแทนในกรณีผู้ เสี ยหายลาออกเนื่องจากนายจ้างกระทาความผิดฐาน
ใช้แรงงานเกณฑ์หรือแรงงานบังคับ ให้ศาลวินิจฉัยตามควรแก่พฤติการณ์ ทั้งนี้ ต้องไม่น้อยกว่าอัตราค่าชดเชยใน
กรณีลูกจ้างถูกเลิกจ้างโดยไม่มีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน
ค าพิ พ ากษาในส่ ว นที่ เ กี่ ย วกั บ ค่ า สิ น ไหมทดแทน ให้ ร วมเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง แห่ ง ค าพิ พ ากษา
ในคดีอาญา และในกรณีที่ต้องมีการบังคับคดีให้ถือว่าผู้ เสียหายเป็นเจ้าหนี้ตามคาพิพากษา และการบังคับคดี
มิให้เรียกค่าธรรมเนียม และให้นากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา 25 เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากรัฐมนตรี ห้ามมิให้พนักงานสอบสวนดาเนินคดี
กับผู้เสียหายในความผิดฐานเข้ามา ออกไปหรืออยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ความผิด
ฐานแจ้ งความเท็จต่อเจ้ าพนั กงานฐานปลอมหรือใช้ซึ่งหนังสื อเดินทางปลอม ตามประมวลกฎหมายอาญา หรือ
ความผิดฐานเป็นคนต่างด้าวทางานโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว
หากการกระทาความผิดนั้นเป็นผลโดยตรงจากการที่ผู้เสียหายถูกใช้แรงงานเกณฑ์หรือแรงงานบังคับ
มาตรา 26 ก่ อนฟ้องคดี ต่อศาล ในกรณี ที่มีเ หตุ จาเป็น เพื่อ ประโยชน์ ในการดาเนิน คดีอ าญา
กับผู้กระทาความผิดฐานใช้แรงงานเกณฑ์หรือแรงงานบังคับ พนักงานอัยการโดยตนเองหรือโดยได้รับคาร้องขอจาก
พนักงานสอบสวนจะนาผู้เสียหายหรือพยานบุคคลมายื่นคาร้องต่อศาล โดยระบุการกระทาทั้งหลายที่อ้างว่าได้มี
การกระทาความผิดและเหตุแห่งความจาเป็นที่จะต้องมีการสืบพยานไว้โดยพลันก็ได้
ในกรณี ที่ ผู้ เ สี ย หายหรื อ พยานบุ ค คลจะให้ ก ารต่ อ ศาลเอง เมื่ อ ผู้ เ สี ย หายหรื อ พยานบุ ค คล
แจ้งแก่พนักงานอัยการแล้ว ให้พนักงานอัยการยื่นคาร้องต่อศาลโดยไม่ชักช้า
ให้ ศาลสื บ พยานทัน ทีที่ได้รับคาร้องตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ในการนี้ หากผู้ มีส่ ว นได้เสี ย
ในคดีคนใดยื่นคาร้องต่อศาลแถลงเหตุผลและความจาเป็นขอถามค้านหรือตั้งทนายความเมื่อเห็นสมควรก็ให้ศาล
มีคาสั่งอนุญาตได้ และให้นาความในมาตรา ๒๓๗ ทวิ วรรคสาม และวรรคสี่ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญามาใช้บังคับโดยอนุโลม
ถ้ า ต่ อ มามี ก ารฟ้ อ งผู้ ต้ อ งหาเป็ น จ าเลยในการกระท าความผิ ด ก็ ใ ห้ รั บ ฟั ง พยานดั ง กล่ า วใน
การพิจารณาพิพากษาคดีนั้นได้

๘
หมวด 5
กองทุนเพื่อการป้องกันและขจัดปัญหาการใช้แรงงานเกณฑ์หรือแรงงานบังคับ
มาตรา 27 ให้จัดตั้งกองทุนในกระทรวงแรงงาน เรียกว่า “กองทุนเพื่อการป้องกันและขจัด
ปัญหาการใช้แรงงานเกณฑ์หรือแรงงานบังคับ” เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนสาหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับการป้องกันและขจัด
ปัญหาการใช้แรงงานเกณฑ์หรือแรงงานบังคับ
มาตรา 28 ให้กองทุนประกอบด้วยเงินหรือทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้
(๑) เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้
(๒) เงินค่าปรับที่ได้รับจากการลงโทษผู้กระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรืออุทิศให้
(๔) เงินที่ได้รับจากต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ
(๕) ดอกผลและผลประโยชน์ที่เกิดจากกองทุน
(๖) เงินที่ได้จากการขายทรัพย์สินของกองทุนหรือที่ได้จากการจัดหารายได้
(๗) เงินหรือทรัพย์สินที่ตกเป็นของกองทุนหรือที่กองทุนได้รับตามกฎหมายอื่น
เงินและดอกผลที่กองทุนได้รับตาม (๒) ถึง (๗) ไม่ต้องนาส่งกระทรวงการคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
มาตรา 29 เงินและทรัพย์สินของกองทุนให้ใช้จ่ายเพื่อกิจการ ดังต่อไปนี้
(๑) การช่วยเหลือและเยียวยาผู้เสียหายจากการกระทาความผิดฐานแรงงานเกณฑ์หรือแรงงานบังคับ
(๒) การคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ผู้เสียหายจากการกระทาความผิดฐานแรงงานเกณฑ์หรือ
แรงงานบังคับ
(๓) การช่ว ยเหลื อผู้ เสี ยหายจากการกระทาความผิ ดฐานแรงงานเกณฑ์หรือแรงงานบังคับใน
ต่างประเทศให้เดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรหรือถิ่นที่อยู่
(๔) การป้องกันและขจัดปัญหาการใช้แรงงานเกณฑ์หรือแรงงานบังคับ
(๕) การบริหารกองทุน
(๖) ช่วยเหลือและอุดหนุนหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชน ที่เสนอโครงการหรือแผนงาน
ในการช่ว ยเหลื อ เยี ย วยา คุ้มครองความปลอดภัย จัดที่พักอาศัย อาหาร และเครื่องดื่ม ให้ แก่ผู้ เสี ยหายจาก
การกระทาความผิดฐานแรงงานเกณฑ์หรือแรงงานบังคับ
ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกองทุนกาหนด
มาตรา 30 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการกองทุนเพื่อการป้องกันและขจัด
ปัญหาแรงงานเกณฑ์หรือแรงงานบังคับ” ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานกรรมการ รองปลัดกระทรวง
แรงงานซึ่งปลัดกระทรวงแรงงานมอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนกรมบัญชีกลาง ผู้แทนสานักงบประมาณ เป็นกรรมการโดยตาแหน่ง และ
กรรมการผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ จ านวนไม่ เกิ นสามคนซึ่ งรั ฐมนตรี แต่ งตั้ ง จากผู้ มี ความรู้ ความเชี่ ยวชาญและประสบการณ์
ด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์ การลงทุน กฎหมาย หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นกรรมการ
ให้ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงานซึ่งปลัดกระทรวงแรงงานมอบหมาย เป็นกรรมการและเลขานุการ

๙
คณะกรรมการกองทุนอาจแต่งตั้งข้าราชการสานักงานปลัดกระทรวงแรงงานจานวนไม่เกินสองคน
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
มาตรา 31 ให้นามาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 12 มาตรา 13 และมาตรา 14 มาใช้บังคับกับ
การดารงตาแหน่ง การพ้นจากตาแหน่ง และการประชุมของคณะกรรมการกองทุน โดยอนุโลม
มาตรา 32 ให้คณะกรรมการกองทุนมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ กากับดูแลการบริหารจัดการ และติดตามการดาเนินงานให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
(๒) กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของการใช้จ่ายเงินของกองทุนตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
(๓) พิจารณาอนุมัติแผนการดาเนินงานประจาปี
(๔) พิจารณาจัดสรรเงินของกองทุนเพื่อใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
(๕) ออกระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน การใช้จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน์
และการตรวจสอบภายในของกองทุนโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
(๖) ออกระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินของกองทุน เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ของ
กองทุนและการเบิกจ่ายเงินทดรองในการดาเนินการดังกล่าว
มาตรา 33 คณะกรรมการกองทุนมีอานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกองทุนเพื่อพิจารณาหรือ
ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่คณะกรรมการกองทุนมอบหมายได้
มาตรา 34 ให้สานักงานปลัดกระทรวงแรงงานทาหน้าที่เป็นสานักงานเลขานุการของกองทุน
และจัดทาบัญชีของกองทุนให้เป็นไปตามระบบการบัญชีอย่างถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และให้ส่ง
ผู้สอบบัญชีภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี
มาตรา 35 ให้ สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้ส อบบัญชีอิสระที่สานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินให้ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีของกองทุน
มาตรา 36 ให้ ผู้ ส อบบั ญ ชี ร ายงานผลการสอบบั ญ ชี ต่ อ คณะกรรมการกองทุ น เพื่ อ เสนอต่ อ
คณะรัฐมนตรีภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี และให้สานักงานปลัดกระทรวงแรงงานเผยแพร่งบการเงิน
ที่ผู้สอบบัญชีรับรองแล้วภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีรับทราบ
หมวด 6
บทกาหนดโทษ
มาตรา 37 ผู้ใดกระทาความผิดฐานแรงงานเกณฑ์หรือแรงงานบังคับ ตามมาตรา ๖ ต้องระวางโทษจาคุก
ตั้งแต่หกเดือนถึงสี่ปี หรือปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสี่แสนบาทต่อผู้เสียหายหนึ่งคน หรือทั้งจาทั้งปรับ
ถ้าการกระทาผิดตามวรรคหนึ่ง ได้กระทาแก่บุคคลอายุเกินกว่าสิบห้าปี แต่ไม่ถึงสิบแปดปี หรือเป็น
บุคคลที่มีอายุเกินกว่าห้าสิบห้าปี ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่สองปีถึงแปดปี หรือปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงสี่แสนบาท
ต่อผู้เสียหายหนึ่งคน หรือทั้งจาทั้งปรับ

๑๐
ถ้าการกระทาผิดตามวรรคหนึ่ง ได้กระทาแก่บุคคลอายุไม่เกินสิบห้าปี หรือเป็นหญิงมีครรภ์ หรือผู้
มีกายพิการหรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึง
แปดแสนบาท ต่อผู้เสียหายหนึ่งคน หรือทั้งจาทั้งปรับ
ถ้าการกระทาผิดตามวรรคหนึ่ง เป็นเหตุให้ผู้เสียหายได้รับอันตรายสาหัส หรือเป็นโรคร้ายแรง
ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อชีวิต ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่แปดปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่แปดแสนบาทถึงสองล้านบาท
ถ้าการกระทาผิดตามวรรคหนึ่ง เป็นเหตุให้ผู้เสียหายถึงแก่ความตาย ต้องระวางโทษจาคุกตลอดชีวิต
หรือประหารชีวิต
ถ้าการกระทาผิดตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคห้า เป็นกรณีที่ผู้บุพการี
ให้ผู้สืบ สันดานทางานหรื อให้บ ริการเพราะเหตุความยากจนเหลือทนทาน หรือเมื่อพิจารณาถึงสภาพความผิ ด
หรือเหตุอันควรปรานีอื่นแล้ว ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่บัญญัติไว้หรือไม่ลงโทษผู้กระทาความผิดเลยก็ได้
มาตรา 38 ในกรณี ที่ผู้ กระท าผิ ดเป็น นิติ บุค คล ถ้า การกระทาผิ ด ของนิ ติบุ คคลนั้ น เกิ ดจาก
การสั่งการหรือกระทาการของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดาเนินงานของนิติบุคคลนั้น
หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทาการ และละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทาการจนเป็นเหตุ
ให้นิติบุคคลนั้นกระทาความผิดฐานแรงงานเกณฑ์หรือแรงงานบังคับตามมาตรา ๖ ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้ใน
มาตรา 37 แล้วแต่กรณี

ผู้รับสนองพระราชโองการ
นายกรัฐมนตรี

