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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๔๕ ก

หนา้ ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๗ เมษายน ๒๕๖๒

พระราชกาหนด
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑
พ.ศ. ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๗๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกาหนดขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกาหนดนี้เรียกว่า “พระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชกาหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ ย กเลิ ก ความในมาตรา ๕ แห่ ง พระราชบัญญัติป้ องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๕ ให้ประธานศาลฎีกา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับอานาจหน้าที่ของตน
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๔๕ ก

หนา้ ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๗ เมษายน ๒๕๖๒

ให้ ประธานศาลฎีกามีอานาจออกข้อบังคับ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์และรัฐมนตรีว่า การกระทรวงแรงงานมีอานาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่กับ
ออกกฎกระทรวงและระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
ข้อบังคับประธานศาลฎีกา กฎกระทรวง และระเบียบนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
ให้ใช้บังคับได้”
มาตรา ๔ ให้ ย กเลิ ก ความในมาตรา ๖ แห่ ง พระราชบัญญัติป้ องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๖ ผู้ใดกระทาการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) เป็น ธุระจัดหา ซื้อ ขาย จาหน่าย พามาจากหรือส่งไปยังที่ ใด หน่วงเหนี่ยวกักขัง
จัดให้อยู่อาศัย หรือรับไว้ซึ่งบุคคลใด โดยข่มขู่ ใช้กาลังบังคับ ลักพาตัว ฉ้อฉล หลอกลวง ใช้อานาจ
โดยมิชอบ ใช้อานาจครอบงาบุคคลด้ว ยเหตุที่อยู่ในภาวะอ่อนด้อยทางร่างกาย จิต ใจ การศึกษา
หรื อ ทางอื่น ใดโดยมิช อบ ขู่ เ ข็ ญว่า จะใช้ กระบวนการทางกฎหมายโดยมิช อบ หรื อ โดยให้เงินหรือ
ผลประโยชน์อย่างอื่นแก่ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลบุคคลนั้นเพื่อให้ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลให้ความยินยอมแก่
ผู้กระทาความผิดในการแสวงหาประโยชน์จากบุคคลที่ตนดูแล หรือ
(๒) เป็น ธุระจัดหา ซื้อ ขาย จาหน่าย พามาจากหรือส่งไปยังที่ ใด หน่วงเหนี่ยวกักขัง
จัดให้อยู่อาศัย หรือรับไว้ซึ่งเด็ก
ถ้าการกระทานั้นได้กระทาโดยมีความมุ่งหมายเพื่อเป็นการแสวงหาประโยชน์ โดยมิชอบ ผู้นั้นกระทา
ความผิดฐานค้ามนุษย์
การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า การแสวงหาประโยชน์จาก
การค้าประเวณี การผลิตหรือเผยแพร่วัตถุหรือสื่อลามก การแสวงหาประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอื่น
การเอาคนลงเป็ น ทาสหรื อ ให้ มี ฐ านะคล้ า ยทาส การน าคนมาขอทาน การตั ด อวั ย วะเพื่ อ การค้ า
การบังคับใช้แรงงานหรือบริการตามมาตรา ๖/๑ หรือการอื่นใดที่คล้ายคลึงกันอันเป็นการขูดรีดบุคคล
ไม่ว่าบุคคลนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม”
มาตรา ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๖/๑ และมาตรา ๖/๒ แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑
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“มาตรา ๖/๑ ผู้ใดข่มขืนใจผู้อื่นให้ทางานหรือให้บริการโดยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) ทาให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง หรือทรัพย์สินของบุคคล
นั้นเองหรือของผู้อื่น
(๒) ขู่เข็ญด้วยประการใด ๆ
(๓) ใช้กาลังประทุษร้าย
(๔) ยึดเอกสารสาคัญประจาตัวของบุคคลนั้นไว้
(๕) นาภาระหนี้ของบุคคลนั้นหรือของผู้อื่นมาเป็นสิ่งผูกมัดโดยมิชอบ
(๖) ทาด้วยประการอื่นใดอันมีลักษณะคล้ายคลึงกับการกระทาดังกล่าวข้างต้น
ถ้าได้กระทาให้ ผู้อื่นนั้ นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ ผู้นั้นกระทาความผิดฐานบังคับใช้แรงงาน
หรือบริการ
มาตรา ๖/๒ บทบัญญัติในมาตรา ๖/๑ ไม่ใช้บังคับกับ
(๑) งานหรือบริการซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารสาหรับงานในหน้าที่ราชการ
โดยเฉพาะ
(๒) งานหรื อ บริ ก ารซึ่ ง เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ พ ลเมื อ งหรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ
ตามรัฐธรรมนูญหรือตามกฎหมาย
(๓) งานหรือบริการอันเป็นผลมาจากคาพิพากษาของศาลหรือที่ตอ้ งทาในระหว่างการต้องโทษ
ตามคาพิพากษาของศาล
(๔) งานหรือบริการเพื่อประโยชน์ในการป้องกันภัยพิบัติสาธารณะ หรือในกรณีที่มีการประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉิน หรือในขณะที่ประเทศอยู่ในภาวะสงครามหรือการรบ”
มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๔ ให้ ความผิดตามมาตรา ๖/๑ ที่เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทาได้รับอันตรายสาหัส
หรือถึงแก่ความตาย เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน”
มาตรา ๗ ให้เพิ่มความต่อไปนีเ้ ป็นมาตรา ๑๔/๑ ของหมวด ๑ บททั่วไป แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑
“มาตรา ๑๔/๑ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ การบังคับใช้แรงงาน
หรือบริการ และการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหาย ให้คาว่า “ค้ามนุษย์” ในหมวด ๓ และหมวด ๔
หมายความรวมถึง “บังคับใช้แรงงานหรือบริการ” ด้วย
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ให้นากฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์มาใช้บังคับกับการพิจารณาคดีบังคับใช้แรงงาน
หรือบริการด้วยโดยอนุโลม”
มาตรา ๘ ให้ เ พิ่ ม ความต่ อไปนี้ เ ป็ นมาตรา ๕๒/๑ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ป้ องกั นและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑
“มาตรา ๕๒/๑ ผู้ใดกระทาความผิดตามมาตรา ๖/๑ ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หกเดือน
ถึงสี่ปี หรือปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงสี่แสนบาทต่อผู้เสียหายหนึ่งคน หรือทั้งจาทั้งปรับ
ถ้ า การกระท าความผิ ด ตามวรรคหนึ่ ง เป็ น เหตุ ใ ห้ ผู้ ถู ก กระท าได้ รั บ อั น ตรายสาหั ส หรื อ
เป็นโรคร้ายแรงซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อชีวิต ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่แปดปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่
แปดแสนบาทถึงสองล้านบาท หรือจาคุกตลอดชีวิต
ถ้าการกระทาความผิดตามวรรคหนึ่ง เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทาถึงแก่ความตาย ต้องระวางโทษ
จาคุกตลอดชีวิต หรือประหารชีวิต
ถ้ า การกระท าความผิ ด ตามวรรคหนึ่ ง วรรคสอง และวรรคสาม เป็ น กรณี ที่ ผู้ บุ พ การี
ให้ผู้สืบสันดานทางานหรือให้บริการเพราะเหตุความยากจนเหลือทนทาน หรือเมื่อพิจารณาถึงสภาพความผิด
หรือเหตุอันควรปรานีอื่นแล้ว ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกาหนดหรือไม่ลงโทษผู้กระทาความผิดเลย
ก็ได้”
มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ในกรณีที่ผู้กระทาความผิดตามวรรคหนึ่งหรือตามมาตรา ๖/๑ เป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทา
ความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทาของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใด
ซึ่งรับผิดชอบในการดาเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดั งกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือ
กระทาการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทาการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทาความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษ
ตามที่บัญญัติไว้สาหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย”
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๔๕ ก

หนา้ ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๗ เมษายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้ พระราชกาหนดฉบับนี้ คือ โดยที่ในปัจจุบันยังไม่มีบทบัญญัติของ
กฎหมายที่กาหนดความผิดและมาตรการในการคุ้มครองผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ ทาให้
ไม่สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาการบังคับใช้แรงงานหรือบริการซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการแสวงหาประโยชน์
โดยมิชอบตามความผิดฐานค้ามนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สมควรกาหนดลักษณะการกระทาที่เป็นความผิดฐาน
บังคับใช้แรงงานหรือบริการและกาหนดอัตราโทษให้เหมาะสม เพื่อเป็นการป้องกันและขจัดการบังคับใช้แรงงาน
หรือบริการ รวมทั้งกาหนดมาตรการในการช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการถูกบังคับใช้แรงงาน
หรื อบริ การ และการพิจ ารณาคดีให้ ส อดคล้ องกับหลั กสิ ทธิมนุษยชนตามแนวทางเดียวกับผู้ เสี ยหายจาก
การกระทาความผิดฐานค้ามนุษย์ ตลอดจนเพื่อเป็นการอนุวัตการให้เป็นไปตามพิธีสาร ค.ศ. ๒๐๑๔ ส่วนเสริม
อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ ๒๙ ว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ. ๑๙๓๐ และโดยที่
การดาเนินการดังกล่าวต้องกระทาให้เสร็จโดยเร็วเพื่อประโยชน์ในการสร้างความมั่นคงทางด้านแรงงาน สังคม
และความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงจาเป็นต้องตราพระราชกาหนดนี้
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ตารางแสดงการประกาศใช
พระราชบัญญัติปอ งกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. ๒๕๕๑
ลําดับที่

ชื่อกฎหมาย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๑

พระราชบัญญัตปิ องกันและปราบปราม
การคามนุษย พ.ศ. ๒๕๕๑

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒๙ ก หนา ๒๘
ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

๒

พระราชบัญญัตปิ องกันและปราบปราม
การคามนุษย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๔ ก หนา ๒๗
ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘

๓

พระราชบัญญัตปิ องกันและปราบปราม
การคามนุษย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๒ ก หนา ๑๙
ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐

๔

พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
ปองกันและปราบปรามการคามนุษย
พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ. ๒๕๖๒

เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๔๕ ก หนา ๑
ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ ทานสามารถสืบคนพระราชบัญญัติดงั กลาวขางตนทัง้ หมดไดทางระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
สวนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๙๒ ก

หนา้ ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒

พระราชกาหนด
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนา
และคุม้ ครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๒
พ.ศ. ๒๕๖๒

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่ เ ป็ น การสมควรแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม กฎหมายว่ า ด้ ว ยการส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาและคุ้ ม ครอง
สถาบันครอบครัว
พระราชก าหนดนี้ มีบ ทบัญญั ติบางประการเกี่ย วกั บการจ ากั ด สิ ท ธิและเสรีภ าพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๒๘ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๘
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เหตุ ผ ลและความจ าเป็ น ในการจ ากั ด สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของบุ ค คลตามพระราชก าหนดนี้
เพื่อดาเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว และการคุ้มครองสวัสดิภาพ อันจะเป็นประโยชน์
ในการสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและพัฒนาสถาบันครอบครัว ซึ่งการตราพระราชกาหนดนี้
สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๑๗๒ ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกาหนดขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๙๒ ก

หนา้ ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๑ พระราชกาหนดนี้เรียกว่า “พระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชก าหนดนี้ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๒๐ สิ ง หาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครอง
สถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้จะใช้บังคับเมื่อใดให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา”
มาตรา ๔ ในระหว่างที่ยังไม่มีการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๒ แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกาหนดนี้
ให้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ยังคงมีผลใช้บังคับ
มาตรา ๕ ให้คณะรัฐมนตรีเร่งเตรียมการรองรับและดาเนินการพิจารณาแก้ไขกฎหมาย
เกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัวและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้มีมาตรการ
และกลไกที่เหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยเร็ว
มาตรา ๖ ให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์รักษาการตามพระราชกาหนดนี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๙๒ ก

หนา้ ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกาหนดฉบับนี้ คือ โดยที่ในปัจจุบันได้มีการตราพระราชบัญญัติ
ส่ งเสริ มการพัฒ นาและคุ้มครองสถาบั น ครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งได้มีการกาหนดมาตรการในการลด
การกระทาความรุนแรงในครอบครัวเพื่อให้ผู้กระทาความรุนแรงในครอบครัวได้มีโอกาสกลับตัวและยับยั้ง
การกระทาความผิดซ้า รวมทั้งได้ปรับปรุงกลไก บทบาท อานาจและหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ในระดับ
หน่ ว ยปฏิ บั ติ และปรั บ ปรุ ง การด าเนิ น การในกระบวนการยุ ติ ธ รรมตั้ ง แต่ ชั้ น พนั ก งานสอบสวนไปจนถึ ง
กระบวนการในชั้ น ศาล การด าเนิ น การดั ง กล่ า วจ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ ต้ อ งอาศั ย ความพร้ อ มในด้ า นความรู้
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความพร้อม
ในด้ า นบุ ค ลากรที่ ต้ อ งมี จ านวนที่ เ พี ย งพอต่ อ การป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาความรุ น แรงในครอบครั ว
ได้อย่างทันท่วงที รวมทั้งยังต้องมีการเตรียมการรองรับการดาเนินกระบวนการพิจารณาคดีตามหลักการใหม่
ของพระราชบัญญัติดังกล่าวและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปอย่างสอดคล้องกัน แต่โดยที่พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลใช้บังคับในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒
และปรากฏข้อเท็จจริงว่าหน่วยงานที่จะเป็นผู้ปฏิบัติการหรือบังคับการตามกฎหมายยังมีปัญหาและอุปสรรค
เกี่ยวกับความพร้อมด้านบุคลากรและขั้นตอนการปฏิบัติ จึงมีความจาเป็นที่ ต้องขยายกาหนดเวลาในการมีผล
ใช้ บั ง คั บ ของพระราชบั ญ ญั ติ นี้ อ อกไปก่ อ น เนื่ อ งจากหากมี ก ารใช้ บั ง คั บ ตามก าหนดเวลาเดิ ม ในขณะที่
ยังไม่มีความพร้อมอาจเกิดผลร้ายต่อสังคมเป็นอย่างยิ่ง และสมควรให้นาพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทา
ด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสวัสดิภาพในครอบครัว
ฉบั บ เดิมมาใช้บั งคับ ต่อไปก่อนเป็ น การชั่ว คราว เพื่อความต่อเนื่องในการให้ ความดูแลสถาบันครอบครัว
ในระหว่างการเตรียมการด้านบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งปรับปรุงกฎหมายอื่นและมาตรการต่าง ๆ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาและคุ้ ม ครองสถาบั น ครอบครั ว ได้ ต ามเจตนารมณ์
ของกฎหมาย กรณีดังกล่าวจึงเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจาเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้ ในอันที่จะรักษา
ความมั่นคงทางสังคมอันจะส่งผลถึงความปลอดภัยสาธารณะและความปลอดภัยของประเทศ จึงจาเป็นต้องตรา
พระราชกาหนดนี้
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ตารางแสดงการประกาศใช
พระราชบัญญัตสิ งเสริมการพัฒนาและคุมครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๒
ลําดับที่

ชื่อกฎหมาย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๑

พระราชบัญญัติสง เสริมการพัฒนาและคุม ครอง เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก หนา ๑๗๑
สถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

๒

พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
สงเสริมการพัฒนาและคุมครองสถาบัน
ครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๒

เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๙๒ ก หนา ๑
ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ ทานสามารถสืบคนพระราชบัญญัติดงั กลาวขางตนทัง้ หมดไดทางระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
สวนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๐๓ ก

หนา้ ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

พระราชกาหนด
โอนอัตรากาลังพลและงบประมาณบางส่วน
ของกองทัพบก กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม
ไปเป็นของหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์
ซึ่งเป็นส่วนราชการในพระองค์
พ.ศ. ๒๕๖๒

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรโอนอัตรากาลังพลและงบประมาณบางส่วนของกองทัพบก กองทัพไทย
กระทรวงกลาโหม เฉพาะในส่ว นที่เกี่ยวกับกรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
และกรมทหารราบที่ ๑๑ มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ไปเป็นของหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย
รักษาพระองค์ ซึ่งเป็นส่วนราชการในพระองค์
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๑๗๒ ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณ าจั ก รไทย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกาหนดขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกาหนดนี้เรียกว่า “พระราชกาหนดโอนอัตรากาลังพลและงบประมาณ
บางส่วนของกองทัพบก กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม ไปเป็นของหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย
รักษาพระองค์ ซึ่งเป็นส่วนราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๒”

11
รวมกฎหมายประจําปี พุทธศักราช 2562

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๐๓ ก

หนา้ ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

มาตรา ๒ พระราชกาหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ โ อนบรรดาอั ต ราก าลั ง พลและงบประมาณบางส่ ว นของกองทั พ บก
กองทั พ ไทย กระทรวงกลาโหม ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการจั ด ระเบี ย บราชการกระทรวงกลาโหม
เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับกรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ และกรมทหารราบที่ ๑๑
มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมประกาศกาหนด ไปเป็นของ
หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ซึ่งเป็นส่วนราชการในพระองค์ ตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการในพระองค์
มาตรา ๔ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกาหนดนี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๐๓ ก

หนา้ ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกาหนดฉบับนี้ คือ โดยที่หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย
รั ก ษาพระองค์ เป็ น ส่ ว นราชการในพระองค์ ขึ้ น ตรงต่ อ พระมหากษั ต ริ ย์ มี ห น้ า ที่ ว างแผน อ านวยการ
ประสานงาน บั งคับ บั ญ ชา ควบคุม กากับดูแลและปฏิบัติงานในการถวายอารักขาและถวายพระเกียรติ
องค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท พระบรมวงศานุวงศ์ และบุคคลอื่นตามที่พระมหากษัตริย์
ทรงมอบหมาย รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ทางพระราชพิธีตามที่ได้รับมอบหมาย และการรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในเขตพระราชฐาน ตลอดจนปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามกฎหมายที่ เ กี่ ย วกั บ การรั ก ษาความปลอดภั ย
องค์ พ ระมหากษั ต ริ ย์ พระราชิ นี พระรั ช ทายาท ผู้ ส าเร็ จ ราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุ ว งศ์
ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะ ซึ่งในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการถวายอารักขาและถวายพระเกียรติ
และการรักษาความปลอดภัยดังกล่ าวจาเป็ นต้องมีความพร้อมในทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดอัตรา
กาลั งพลที่เหมาะสมแก่ การปฏิ บั ติห น้ าที่ เพื่อ ให้ ส ามารถปฏิบั ติห น้ าที่ ได้ อย่างมีป ระสิ ท ธิภ าพ เรียบร้อ ย
รวดเร็ว และเกิดความปลอดภัยสูงสุด สมควรโอนอัตรากาลังพลและงบประมาณบางส่วนของกรมทหารราบที่ ๑
มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองทัพบก กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม และกรมทหารราบที่ ๑๑
มหาดเล็ ก ราชวั ล ลภรั ก ษาพระองค์ กองทั พ บก กองทั พ ไทย กระทรวงกลาโหม ตามกฎหมายว่ าด้ ว ย
การจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม ไปเป็นของหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์
ซึ่งเป็นส่วนราชการในพระองค์ ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการในพระองค์ เพื่อสนับสนุนภารกิจของ
ส่วนราชการในพระองค์ในการปฏิบัติห น้าที่เกี่ยวกับการถวายอารักขาและถวายพระเกียรติ และการรักษา
ความปลอดภัยองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สาเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์
ผู้ แ ทนพระองค์ แ ละพระราชอาคั น ตุ ก ะ รวมทั้ ง ให้ ก ารปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ทั้ ง ปวงตามพระราชอั ธ ยาศั ย และ
ตามพระราชประเพณีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ และเกิดความปลอดภัยสูงสุด
จึงเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจาเป็นรีบด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ในอัน ที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ
จึงจาเป็นต้องตราพระราชกาหนดนี้

13
รวมกฎหมายประจําปี พุทธศักราช 2562

ตารางแสดงการประกาศใช
พระราชกําหนดโอนอัตรากําลังพลและงบประมาณบางสวนของกองทัพบก กองทัพไทย
กระทรวงกลาโหม ไปเปนของหนวยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค
ซึ่งเปนสวนราชการในพระองค พ.ศ. ๒๕๖๒
ลําดับที่
๑

ชื่อกฎหมาย
พระราชกําหนดโอนอัตรากําลังพล
และงบประมาณบางสวนของกองทัพบก
กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม ไปเปนของ
หนวยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษา
พระองค ซึง่ เปนสวนราชการในพระองค
พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๑๐๓ ก หนา ๑
ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ ทานสามารถสืบคนพระราชบัญญัติดงั กลาวขางตนทัง้ หมดไดทางระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ http://www.krisdika.go.th และ
สวนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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