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ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย� 
เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ� วิธีการและเง่ือนไขการสั่งป(ดสถานประกอบกิจการหรือโรงงานช่ัวคราว 

การพักใช/ใบอนุญาตประกอบการสําหรับการประกอบธุรกิจหรือโรงงาน การห/ามใช/ยานพาหนะเป2น
การช่ัวคราว หรือดําเนินมาตรการท่ีจําเป2นเพ่ือป3องกันการกระทําผิดข้ึนอีก 

   
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๖/๒ แห;งพระราชบัญญัติป3องกันและปราบปราม
การค/ามนุษย� พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก/ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป3องกันและปราบปรามการค/ามนุษย� 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว;าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย�ออก
ประกาศไว/ ดังต;อไปน้ี 

 
ข/อ ๑  ในประกาศน้ี 
“สถานประกอบกิจการ โรงงาน และยานพาหนะ” หมายความว;า สถานประกอบ

กิจการ โรงงานและยานพาหนะ ตามท่ีได/กําหนดไว/ในประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เร่ือง มาตรการ
ป3องกันและปราบปรามการค/ามนุษย�ในสถานประกอบการกิจการ โรงงาน และยานพาหนะ 

“คณะอนุกรรมการ” หมายความว;า คณะอนุกรรมการซึ่งคณะกรรมการแต;งต้ังตาม
มาตรา ๒๕ วรรคสอง แห;งพระราชบัญญัติป3องกันและปราบปรามการค/ามนุษย� พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก/ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป3องกันและปราบปรามการค/ามนุษย� (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
ข/อ ๒  ในกรณีท่ีพนักงานเจ/าหน/าท่ีตรวจพบว;ามีสถานประกอบกิจการ โรงงานและ

ยานพาหนะใด ฝGาฝHนหรือไม;ปฏิบัติตามมาตรการป3องกันและปราบปรามการค/ามนุษย� ในสถาน
ประกอบกิจการ โรงงาน หรือยานพาหนะ ให/พนักงานเจ/าหน/าท่ีดังกล;าวจัดทําบันทึกรายงานพร/อม
ความเห็นเสนอต;อคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาภายในห/าวันนับแต;วันท่ีตรวจพบ 

 
ข/อ ๓  เม่ือคณะอนุกรรมการได/รับรายงานตามข/อ ๒ แล/ว ให/จัดส;งหนังสือเรียกโดย

ส;งทางไปรษณีย�ลงทะเบียนตอบรับ เพ่ือให/เจ/าของ ผู/ครอบครอง หรือผู/ดําเนินกิจการ มาพบเพ่ือช้ีแจง
หรือพิสูจน�แสดงหลักฐานของตนในการประชุมคณะอนุกรรมการ เป2นระยะเวลาล;วงหน/าไม;น/อยกว;า
เจ็ดวัน  ท้ังน้ี เจ/าของ ผู/ครอบครอง หรือผู/ดําเนินกิจการอาจมอบหมายให/ผู/ท่ีเก่ียวข/องมาช้ีแจงหรือ
พิสูจน�แทนก็ได/ 

ในกรณีท่ีไม;มีผู/ รับให/ป(ดคําสั่งไว/ท่ีภูมิลําเนาของผู/ น้ันในท่ีเป(ดเผย และให/ถือว;า
เจ/าของ ผู/ครอบครอง หรือผู/ดําเนินกิจการสถานประกอบกิจการ โรงงาน หรือยานพาหนะ ได/รับแจ/ง
คําสั่งน้ันแล/ว เม่ือพ/นกําหนดสิบห/าวันนับแต;วันป(ดคําสั่ง 

การช้ีแจงหรือพิสูจน�ข/อเท็จจริง และการพิจารณาของคณะอนุกรรมการตามวรรค
หน่ึงให/กระทําเป2นการลับ เพ่ือมิให/เกิดความเสียหายต;อสถานประกอบกิจการ โรงงาน หรือ
ยานพาหนะหรือบุคคลภายนอก 

ในกรณีท่ีเจ/าของ ผู/ครอบครอง หรือผู/ดําเนินกิจการ ไม;มาพบคณะอนุกรรมการตาม
กําหนดโดยไม;มีเหตุอันควรหรือโดยไม;แจ/งเหตุขัดข/อง ให/คณะอนุกรรมการพิจารณาพยานหลักฐาน
ตามท่ีรวบรวมได/เพียงฝGายเดียวโดยไม;ชักช/า 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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ข/อ ๔  เม่ือปรากฏว;าเป2นการฝGาฝHนหรือไม;ปฏิบัติตามมาตรการป3องกันและ

ปราบปรามการค/ามนุษย� ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เร่ือง มาตรการป3องกันและปราบปราม
การค/ามนุษย�ในสถานประกอบกิจการ โรงงาน และยานพาหนะ ในข/อ ๒ (๑) (๒) หรือ (๓) ให/
คณะอนุกรรมการสั่งมีหนังสือแจ/งเตือนให/เจ/าของ ผู/ครอบครองหรือผู/ดําเนินกิจการ ทําการแก/ไขหรือ
ปฏิบัติให/ถูกต/องภายในเวลาท่ีกําหนด ซึ่งต/องไม;เกินสามสิบวันนับแต;ออกคําสั่ง 

ในกรณีมีเหตุจําเป2น ไม;สามารถดําเนินการได/ตามวรรคหน่ึง คณะอนุกรรมการมี
อํานาจขยายระยะเวลาได/อีกไม;เกินสามสิบวัน 

ในกรณีที่เจ/าของ ผู/ครอบครอง หรือผู/ดําเนินกิจการ จงใจไม;แก/ไข หรือไม;ปฏิบัติตาม
คําสั่งให/ถูกต/องภายในเวลาท่ีกําหนดตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง ให/คณะอนุกรรมการมีอํานาจสั่งป(ด
สถานประกอบกิจการหรือโรงงานช่ัวคราว หรือห/ามใช/ยานพาหนะช่ัวคราว มีกําหนดคร้ังละไม;เกิน
สามสิบวันนับแต;วันท่ีเจ/าของ ผู/ครอบครอง หรือผู/ดําเนินกิจการ ได/รับทราบคําสั่ง 

 
ข/อ ๕  เม่ือปรากฏว;าเป2นการฝGาฝHนหรือไม;ปฏิบัติตามมาตรการป3องกันและ

ปราบปรามการค/ามนุษย� ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เร่ือง มาตรการป3องกันและปราบปราม
การค/ามนุษย�ในสถานประกอบกิจการ โรงงาน และยานพาหนะ ในข/อ ๒ (๔) ให/คณะอนุกรรมการมี
อํานาจสั่งป(ดสถานประกอบกิจการหรือโรงงานช่ัวคราว หรือห/ามใช/ยานพาหนะช่ัวคราว มีกําหนดคร้ัง
ละไม;เกินสามสิบวันนับแต;วันท่ีเจ/าของ ผู/ครอบครอง หรือผู/ดําเนินกิจการ ได/รับทราบคําสั่ง และต/อง
ไม;เกินสองคร้ังในเหตุผลเดียวกัน 

 
ข/อ ๖  ให/คณะอนุกรรมการมีอํานาจสั่งพักใช/ใบอนุญาตประกอบการสําหรับ

ประกอบธุรกิจหรือโรงงาน หรือห/ามใช/ยานพาหนะช่ัวคราว เป2นระยะเวลาสามสิบวันนับแต;วันท่ี
เจ/าของ ผู/ครอบครองหรือผู/ดําเนินกิจการ ได/รับทราบคําสั่ง เม่ือปรากฏว;าเจ/าของ ผู/ครอบครอง หรือผู/
ดําเนินกิจการผู/ใด 

(๑) ฝGาฝHนหรือไม;ปฏิบัติตามมาตรการป3องกันและปราบปรามการค/ามนุษย� ตาม
ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เร่ือง มาตรการป3องกันและปราบปรามการค/ามนุษย�ในสถานประกอบ
กิจการ โรงงานและยานพาหนะ ในข/อ ๒ (๕) หรือ (๖) 

(๒) กระทําการฝGาฝHนคําสั่งหรือไม;ปฏิบัติตามคําสั่งตามข/อ ๔ วรรคสาม หรือข/อ ๕ 
หรือกระทําผิดซ้ําในเร่ืองเดียวกันภายในระยะเวลาหน่ึงปPนับแต;วันรับทราบคําสั่ง 

 
ข/อ ๗  ให/คณะอนุกรรมการดําเนินการตามข/อ ๔ หรือข/อ ๕ หรือข/อ ๖ โดยทําคําสั่ง

เป2นหนังสือแล/วแจ/งให/เจ/าของ ผู/ครอบครอง หรือผู/ดําเนินกิจการสถานประกอบกิจการ โรงงานหรือ
ยานพาหนะ ณ ภูมิลําเนาของผู/น้ัน ทราบภายในเจ็ดวันนับแต;วันออกคําสั่ง 

ท้ังน้ี คณะอนุกรรมการอาจจะกําหนดมาตรการท่ีจําเป2น ให/เจ/าของ ผู/ครอบครอง 
หรือผู/ดําเนินกิจการสถานประกอบกิจการ โรงงาน หรือยานพาหนะ เพ่ือป3องกันมิให/มีการกระทํา
ความผิดเกิดข้ึนอีก 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 
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ข/อ ๘  ให/คณะอนุกรรมการแจ/งให/หน;วยงานท่ีควบคุมสถานประกอบกิจการ โรงงาน
หรือยานพาหนะน้ัน ทราบภายในสามวันนับแต;วันท่ีคณะอนุกรรมการได/มีมติให/สั่งป(ดสถานประกอบ
กิจการหรือโรงงานช่ัวคราว สั่งพักใช/ใบอนุญาตประกอบการสําหรับการประกอบธุรกิจหรือโรงงาน 
ห/ามใช/ยานพาหนะช่ัวคราว 

 
ข/อ ๙  เม่ือหน;วยงานท่ีควบคุมสถานประกอบกิจการ โรงงาน หรือยานพาหนะตาม

กฎหมายน้ันได/รับแจ/งตามข/อ ๘ แล/ว ให/หน;วยงานน้ันติดตามและตรวจสอบว;าเจ/าของ ผู/ครอบครอง 
หรือผู/ ดําเนินกิจการสถานประกอบกิจการ โรงงาน หรือยานพาหนะได/ปฏิบัติตามคําสั่งของ
คณะอนุกรรมการหรือไม;หากพบว;ามีการฝGาฝHนหรือไม;ปฏิบัติตาม ให/หน;วยงานดังกล;าวแจ/งให/
คณะอนุกรรมการทราบโดยเร็ว 

 
ข/อ ๑๐๑  ประกาศน้ีให/ใช/บังคับเม่ือพ/นกําหนดสามสิบวันนับแต;วันประกาศในราช

กิจจานุเบกษาเป2นต/นไป 
 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
พลตํารวจเอก อดุลย�  แสงสิงแก/ว 

รัฐมนตรีว;าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริยานุช/จัดทํา 
๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

 
วริญา/ตรวจ 

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
 
 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล;ม ๑๓๒/ตอนพิเศษ ๓๐๘ ง/หน/า ๕/๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 


