
ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสั่งปิดสถานประกอบกิจการหรือโรงงานชั่วคราว 

การพักใช้ใบอนุญาตประกอบการส าหรับการประกอบธุรกิจหรือโรงงาน การห้ามใช้ยานพาหนะเป็นการ
ชั่วคราว หรือด าเนินมาตรการที่จ าเป็นเพื่อป้องกันการกระท าผิดขึ้นอีก 

 

  
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 16/2 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

พ.ศ. 2551 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

  
ข้อ 1  ในประกาศนี้ 
“สถานประกอบกิจการ โรงงาน และยานพาหนะ” หมายความว่า สถานประกอบกิจการ โรงงาน

และยานพาหนะ ตามท่ีได้ก าหนดไว้ในประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์ในสถานประกอบการกิจการ โรงงาน และยานพาหนะ 

“คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งตามมาตรา 25
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 

  
ข้อ 2  ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่ามีสถานประกอบกิจการ โรงงานและยานพาหนะใด 

ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ในสถานประกอบกิจการ โรงงาน หรือ
ยานพาหนะ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวจัดท าบันทึกรายงานพร้อมความเห็นเสนอต่อคณะอนุกรรมการเพ่ือ
พิจารณาภายในห้าวันนับแต่วันที่ตรวจพบ 

  
ข้อ 3  เมื่อคณะอนุกรรมการได้รับรายงานตามข้อ 2 แล้ว ให้จัดส่งหนังสือเรียกโดยส่งทาง

ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ เพ่ือให้เจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้ด าเนินกิจการ มาพบเพ่ือชี้แจงหรือพิสูจน์แสดง
หลักฐานของตนในการประชุมคณะอนุกรรมการ เป็นระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน   ทั้งนี้ เจ้าของ ผู้
ครอบครอง หรือผู้ด าเนินกิจการอาจมอบหมายให้ผู้ที่เก่ียวข้องมาชี้แจงหรือพิสูจน์แทนก็ได้ 

ในกรณีที่ไม่มีผู้รับให้ปิดค าสั่งไว้ที่ภูมิล าเนาของผู้นั้นในที่เปิดเผย และให้ถือว่าเจ้าของ ผู้
ครอบครอง หรือผู้ด าเนินกิจการสถานประกอบกิจการ โรงงาน หรือยานพาหนะ ได้รับแจ้งค าสั่งนั้นแล้ว เมื่อพ้น
ก าหนดสิบห้าวันนับแต่วันปิดค าสั่ง 



การชี้แจงหรือพิสูจน์ข้อเท็จจริง และการพิจารณาของคณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่งให้กระท า
เป็นการลับ เพื่อมิให้เกิดความเสียหายต่อสถานประกอบกิจการ โรงงาน หรือยานพาหนะหรือบุคคลภายนอก 

ในกรณีที่เจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้ด าเนินกิจการ ไม่มาพบคณะอนุกรรมการตามก าหนดโดย
ไม่มีเหตุอันควรหรือโดยไม่แจ้งเหตุขัดข้อง ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาพยานหลักฐานตามที่รวบรวมได้เพียงฝ่าย
เดียวโดยไม่ชักช้า 

  
ข้อ 4  เมื่อปรากฏว่าเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการค้า

มนุษย์ ตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในสถานประกอบ
กิจการ โรงงาน และยานพาหนะ ในข้อ 2 (1) (2) หรือ (3) ให้คณะอนุกรรมการสั่งมีหนังสือแจ้งเตือนให้เจ้าของ ผู้
ครอบครองหรือผู้ด าเนินกิจการ ท าการแก้ไขหรือปฏิบัติให้ถูกต้องภายในเวลาที่ก าหนด ซึ่งต้องไม่เกินสามสิบวันนับ
แต่ออกค าสั่ง 

ในกรณีมีเหตุจ าเป็น ไม่สามารถด าเนินการได้ตามวรรคหนึ่ง คณะอนุกรรมการมีอ านาจขยาย
ระยะเวลาได้อีกไม่เกินสามสิบวัน 

ในกรณีที่เจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้ด าเนินกิจการ จงใจไม่แก้ไข หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งให้
ถูกต้องภายในเวลาที่ก าหนดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ให้คณะอนุกรรมการมีอ านาจสั่งปิดสถานประกอบกิจการ
หรือโรงงานชั่วคราว หรือห้ามใช้ยานพาหนะชั่วคราว มีก าหนดครั้งละไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่เจ้าของ ผู้
ครอบครอง หรือผู้ด าเนินกิจการ ได้รับทราบค าสั่ง 

  
ข้อ 5  เมื่อปรากฏว่าเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการค้า

มนุษย์ ตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในสถานประกอบ
กิจการ โรงงาน และยานพาหนะ ในข้อ 2 (4) ให้คณะอนุกรรมการมีอ านาจสั่งปิดสถานประกอบกิจการหรือโรงงาน
ชั่วคราว หรือห้ามใช้ยานพาหนะชั่วคราว มีก าหนดครั้งละไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่เจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้
ด าเนินกิจการ ได้รับทราบค าสั่ง และต้องไม่เกินสองครั้งในเหตุผลเดียวกัน 

  
ข้อ 6  ให้คณะอนุกรรมการมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบการส าหรับประกอบธุรกิจหรือ

โรงงาน หรือห้ามใช้ยานพาหนะชั่วคราว เป็นระยะเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่เจ้าของ ผู้ครอบครองหรือผู้ด าเนิน
กิจการ ได้รับทราบค าสั่ง เมื่อปรากฏว่าเจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้ด าเนินกิจการผู้ใด 

(1) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ตามประกาศส านัก
นายกรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในสถานประกอบกิ จการ โรงงานและ
ยานพาหนะ ในข้อ 2 (5) หรือ (6) 



(2) กระท าการฝ่าฝืนค าสั่งหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งตามข้อ 4 วรรคสาม หรือข้อ 5 หรือกระท าผิด
ซ้ าในเรื่องเดียวกันภายในระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันรับทราบค าสั่ง 

  
ข้อ 7  ให้คณะอนุกรรมการด าเนินการตามข้อ 4 หรือข้อ 5 หรือข้อ 6 โดยท าค าสั่งเป็นหนังสือ

แล้วแจ้งให้เจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้ด าเนินกิจการสถานประกอบกิจการ โรงงานหรือยานพาหนะ ณ ภูมิล าเนา
ของผู้นั้น ทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันออกค าสั่ง 

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการอาจจะก าหนดมาตรการที่จ าเป็น ให้เจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้ด าเนิน
กิจการสถานประกอบกิจการ โรงงาน หรือยานพาหนะ เพ่ือป้องกันมิให้มีการกระท าความผิดเกิดข้ึนอีก 

  
ข้อ 8  ให้คณะอนุกรรมการแจ้งให้หน่วยงานที่ควบคุมสถานประกอบกิจการ โรงงานหรือ

ยานพาหนะนั้น ทราบภายในสามวันนับแต่วันที่คณะอนุกรรมการได้มีมติให้สั่งปิดสถานประกอบกิจการหรือโรงงาน
ชั่วคราว สั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบการส าหรับการประกอบธุรกิจหรือโรงงาน ห้ามใช้ยานพาหนะชั่วคราว 

  
ข้อ 9  เมื่อหน่วยงานที่ควบคุมสถานประกอบกิจการ โรงงาน หรือยานพาหนะตามกฎหมายนั้น

ได้รับแจ้งตามข้อ 8 แล้ว ให้หน่วยงานนั้นติดตามและตรวจสอบว่าเจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้ด าเนินกิจการสถาน
ประกอบกิจการ โรงงาน หรือยานพาหนะได้ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะอนุกรรมการหรือไม่หากพบว่ามีการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตาม ให้หน่วยงานดังกล่าวแจ้งให้คณะอนุกรรมการทราบโดยเร็ว 

  
ข้อ 101 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 

  
 

ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 

พลต ารวจเอก อดุลย์  แสงสิงแก้ว 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
  
  
  
 
 

                                                           
1 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132/ตอนพิเศษ 308 ง/หน้า 5/24 พฤศจกิายน 2558 


