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การปราบปรามการค้ามนุษย์  

และคุ้มครองชว่ยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 
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บทท่ี ๑ 
ความรู้ทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 

๑.  การค้ามนุษย ์(Human Trafficking) คืออะไร 
 การค้ามนุษย์ เป็นการกระท าที่เกี่ยวข้องกับการเป็นธุระจัดหา การน าพา การรับตัวไว้และ
การบริหารจัดการบุคคลที่ได้มาซึ่งก็คือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าตัวผู้เสียหายไป
ก่อให้เกิดผลก าไร และ/หรือ ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในวงจรของการค้ามนุษย์ จะใช้วิธีการต่าง ๆ เพ่ือควบคุม
ผู้เสียหายให้ยอมปฏิบัติตาม ไม่กล้าหลบหนี หรือป้องกันในกรณีที่ถูกเจ้าหน้าที่ตรวจพบ ซึ่งนอกเหนือจากการใช้
ก าลังบังคับแล้ว ยังรวมถึงการท าให้ผู้เสียหายถูกผูกมัดด้วยภาระหนี้สินที่เกิดขึ้นโดยมิชอบ หรือการใช้
กระบวนการทางกฎหมายหรือขู่ว่าจะใช้กระบวนการทางกฎหมายมาบังคับกับผู้เสียหาย 
  วิธีการที่ใช้ในการควบคุมผู้ เสียหายท าให้ผู้ เสียหายตัดสินใจที่จะไม่หลบหนี หรือท าให้
ผู้เสียหายเชื่อหรือกลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อตนเองหรือคนใกล้ชิดหากปฏิเสธการให้บริการหรือท างาน         
ผู้เสียหายอาจต้องเผชิญกับการถูกข่มเหงทั้งด้านร่างกาย เพศ และจิตใจ และอาจต้องอาศัยหรือท างาน         
ในสถานทีท่ีม่ีสภาพเลวร้าย  
  การค้ามนุษย์ประกอบด้วยขั้นตอนหลัก ๓ ขั้นตอน คือ 
 ๑.๑  การจัดหา (recruitment) 
  การจัดหาผู้เสียหายโดยฉกฉวยและอาศัยความไร้เดียงสาและความใสซื่อของคนหนุ่ม
สาวผู้ที่ก าลังมองหาโอกาสใหม่ สถานที่ใหม่ เพ่ืออนาคตที่สดใสหรือพยายามดิ้นรนเพ่ือชีวิตที่ดีขึ้น โดยการชักจูง
หรือหลอกล่อคนเหล่านี้เข้าสู่วังวนของการค้ามนุษย์ โดยใช้วิธีการต่าง ๆ เช่น ค ามั่นสัญญาจอมปลอมเกี่ยวกับ
งานที่มีค่าจ้างค่าแรงสูง การแกล้งหลอกเกี่ยวกับการจัดการเดินทาง การท าสัญญาจัดงานแต่งงานที่กุเรื่องขึ้นมา 
หรือแม้แต่การขายผู้เสียหายให้แก่ขบวนการค้ามนุษย์โดยพ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือคนใกล้ชิด เป็นต้น 
 ๑.๒ การน าพา (transfer/transportation) 
  การน าพาผู้เสียหายไปยังจุดหมายปลายทางโดยส่วนใหญ่คือ สถานที่ที่เกิดการแสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบอาจเป็นการน าพาตัวผู้เสียหายจากเมืองหนึ่งไปยังอีกเมืองหนึ่ง หรือจากประเทศหนึ่งไปยัง
อีกประเทศหนึ่ง การท าเช่นนี้ก็เพ่ือท าให้ผู้เสียหายถูกตัดขาดจากสถานที่หรือบุคคลที่ตนมีความสนิมสนม
คุ้นเคย ซึ่งจะท าให้ง่ายต่อการควบคุมตัวผู้เสียหาย 

 

 

 

๒. องค์ประกอบความผิดฐานค้ามนุษย์ตามกฎหมายไทย (หน้า ๓) 

๓. การค้ามนุษย์ในกลุ่มเด็กอายุต่ ากว่า ๑๘ ปี (หน้า ๖) 
 
๔. การค้ามนุษย์และการลักลอบขนคนเข้าเมือง (Human Trafficking and 

People Smuggling)  (หน้า ๗) 

๑. การค้ามนุษย์ (Human Trafficking) คืออะไร (หน้า ๒) 
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 ๑.๓ การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ (exploitation) 
  การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์นั้น บุคคลที่เข้ามา
เกี่ยวข้องไม่ว่าในขั้นตอนใด หากกระท าโดยรู้และเจตนาแสวงหาประโยชน์ โดยใช้ผู้เสียหายเป็นเครื่องมือ     
หรือช่วยเหลือให้การกระท าบรรลุผล ย่อมมีความผิดฐานค้ามนุษย์ด้วยกันทุกคน 
  วัตถุประสงค์ส าคัญของการค้ามนุษย์ก็เพ่ือแสวงหาก าไรโดยการน าตัวผู้เสียหายไปหา
ประโยชน์โดยมิชอบในรูปแบบต่าง ๆ เช่น แสวงหาประโยชน์ทางเพศ แสวงหาประโยชน์ทางด้านแรงงาน บังคับ
ให้ขอทาน บังคับให้แต่งงาน หรือรูปแบบอ่ืนที่คล้ายคลึงกัน เป็นต้น และโดยมากมักจะเกิดในสถานที่หรือ
ประเทศอันเป็นจุดหมายปลายทาง  
  เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าผู้เสียหายจะเชื่อฟัง ยอมปฏิบัติตามและเพ่ือเป็นการควบคุม
ผู้เสียหายให้อยู่ภายใต้ค าสั่ง นักค้ามนุษย์จะมีการใช้ความรุนแรง (ทั้งทางร่างกาย เพศและจิตใจ) มีการข่มขู่
คุกคามในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การแบล็คเมล์ การขู่ว่าจะท าร้ายร่างกายตัวผู้เสียหายหรือบุคคลใกล้ชิด เป็นต้น 
นอกจากนั้น อาจมีการยึดเอกสารแสดงตน เช่น หนังสือเดินทาง นักค้ามนุษย์จะกีดกันผู้เสียหายไม่ให้ติดต่อกับ
บุคคลอื่น ควบคุมเสรีภาพในการเดินทาง และผู้เสียหายบางรายอาจท าให้กลายเป็นผู้ติดยาเสพติดหรือสุรา  
  วิธีที่พบและเป็นที่นิยมในการน ามาใช้ในการควบคุมผู้เสียหายมากที่สุด คือ การท าให้   
ตกเป็นทาสชดใช้หนี้ (indebted slavery) นักค้ามนุษย์จะบอกผู้เสียหายว่าได้ทดลองจ่ายเงินส าหรับเป็น
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้แก่ผู้เสียหาย ซึ่งเงินจ านวนนี้จะมียอดสะสมเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ จากดอกเบี้ยและ
ค่าใช้จ่ายส าหรับอาหารและปัจจัยการยังชีพอ่ืน ๆ ในชีวิตประจ าวันของผู้เสียหาย โดยผู้เสียหายจะถูกท าให้เชื่อ
ว่าในทันททีีพ่วกเขาช าระหนี้หมด พวกเขาจะได้รับอิสรภาพ 
 

๒. องค์ประกอบความผิดฐานค้ามนุษย์ตามกฎหมายไทย  
 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้ก าหนดความผิดฐาน   
ค้ามนุษย์ไว้ใน มาตรา ๖ ซึ่งมีองค์ประกอบที่ส าคัญ ๒ ประการคือ 
 ๒.๑ องค์ประกอบภายนอก ประกอบด้วย 
  ๑) กระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้  
   - เป็นธุระจัดหา  
   - ซื้อ ขาย จ าหน่าย  
   - พามาจากหรือส่งไปยังท่ีใด  
   - หน่วงเหนี่ยว กักขัง  
   - จัดให้อยู่อาศัย หรือรับไว้ซึ่งบุคคลใด 
  ๒) การกระท าตามข้อ ๑) ได้กระท าลงโดยใช้วิธีการต่าง ๆ อย่างหนึ่งอย่างใด          
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้  
   - ข่มขู ่
   - ใช้ก าลังบังคับ  
   - ลักพาตัว  



๔ 
 

   - ฉ้อฉล หลอกลวง  
   - ใช้อ านาจโดยมิชอบ  
   - ใช้อ านาจครอบง าบุคคลด้วยเหตุที่อยู่ในภาวะอ่อนด้อยทางร่างกาย จิตใจ 
การศึกษา หรือทางอ่ืนใดโดยมิชอบ  
   - ขู่เข็ญว่าจะใช้กระบวนการทางกฎหมายโดยมิชอบ 
   - โดยให้เงินหรือผลประโยชน์อย่างอ่ืนแก่ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลบุคคลนั้นเพ่ือให้
ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลให้ความยินยอมแก่ผู้กระท าความผิด 
 ๒.๒ องค์ประกอบภายใน ประกอบด้วย 
  ๑) มีเจตนาในการกระท าผิด และ 
  ๒) มีเจตนาพิเศษเพ่ือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ (หาก าไร) จากผู้เสียหาย 
 มาตรา ๖ วรรคสาม ได้ก าหนดความหมายของ “การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ”            
ว่าหมายความรวมถึง 
  (๑) การแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณ ี
  (๒) การผลิตหรือเผยแพร่วัตถุลามกหรือสื่อลามก เช่น น าตัวมาเพ่ือแสดงภาพยนตร์
ลามก เป็นต้น 
  (๓) การแสวงหาประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอ่ืน เช่น บังคับให้เต้นระบ าเปลื้องผ้า เป็นต้น 
  (๔) การเอาคนมาเป็นทาสหรือให้มีฐานะคล้ายทาส 
  (๕) การน าคนมาขอทาน 
  (๖) การตัดอวัยวะเพ่ือการค้า 
  (๗) การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ  
  (๘) การอ่ืนใดที่คล้ายคลึงกันอันเป็นการขูดรีดบุคคล 
 
หมายเหตุ   - การที่กฎหมายก าหนด (๘) เป็นการแสดงให้เห็นในตัวว่า การแสวงหาประโยชน์        
โดยมิชอบอาจมีรูปแบบอื่นอีกก็ได้   
  - วลีที่ว่า “ไม่ว่าบุคคลนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม” หมายความว่า แม้ว่าบุคคลนั้น       
จะยินยอม การกระท าดังกล่าวก็ถือเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ซึ่งหากมีปรากฏว่ามีองค์ประกอบ
ภายนอกอ่ืนครบถ้วน เช่น ถูกพามาด้วยวิธีการหลอกลวง หรือรับตัวไว้แล้วถูกบังคับ เช่นนี้บุคคลนั้นก็ถือเป็น
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เป็นต้น 
 
 มาตรา ๖ วรรคสี่ ก าหนดว่า “การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ” หมายถึง การข่มขืนใจ       
ให้ท างานหรือให้บริการ โดยใช้วิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้  
   (๑) ท าให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายเสรีภาพ ชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของ
บุคคลนั้นเอง หรือผู้อื่น 
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  (๒) ขู่เข็ญด้วยประการใด ๆ    
  (๓) ใช้ก าลังประทุษร้าย 
  (๔) ยึดเอกสารส าคัญประจ าตัวของบุคคลนั้นไว้ หรือน าภาระหนี้ของบุคคลนั้น             
หรือของผู้อื่นมาเป็นสิ่งผูกมัดโดยมิชอบ (debt bondage)   
  (๕) ท าให้บุคคลนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ 
 
    

ข้อสังเกต  
 

 ๑. แนวความคิดพ้ืนฐานของการค้ามนุษย์ คือ การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากผู้เสียหาย 
แต่มาตรา ๔ ไม่ได้อธิบายว่า “การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ” คืออะไร เพียงแต่ยกตัวอย่างรูปแบบของ    
การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนท้ายที่ระบุว่า “การอ่ืนใดที่คล้ายคลึงกัน    
อันเป็นการขูดรีดบุคคล ไม่ว่าบุคคลนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม” ก็จะเป็นการยากส าหรับผู้ปฏิบัติหากไม่เข้าใจ
ความหมายของค าว่า “การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ” 
 แต่เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายใดบัญญัติความหมายของค าว่า “การแสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบ” ไว้ และโดยที่แนวความคิดพ้ืนฐานในเรื่องนี้พัฒนามาจากอนุสัญญาระหว่างประเทศ      
ซึ่งใช้ค าว่า “Exploitation” การค้นหาความหมายที่ใช้โดยทั่วไปจากพจนานุกรมภาษาอังกฤษจะท าให้เข้าใจ
ความหมายได้ใกล้เคียงที่สุด 
  Oxford Dictionaries และ British & World English Dictionary ได้ให้ความหมายของ
ค าว่า “การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ” ไว้คล้ายกันและสอดคล้องกับการค้ามนุษย์ม ี๒ นัย คือ 
  ๑.๑ การกระท าใด ๆ ต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดอย่างไม่เป็นธรรม เพ่ือที่จะได้ประโยชน์       
จากการท างานหรือน้ าพักน้ าแรงของบุคคลนั้น 
  ๑.๒ การอาศัยหรือการใช้สถานการณ์หรือโอกาสเพ่ือตักตวงผลประโยชน์อย่างไม่เป็นธรรม
ให้แก่ตนเอง 
  Cambridge Advanced Learner’s Dictionary & Thesaurus ได้ ให้ ความหมายว่ า   
การใช้บุคคลหนึ่งบุคลใดอย่างไม่เป็นธรรมเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง 
  ดังนั้น ค าที่เป็นหัวใจส าคัญในการพิจารณาว่าเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบหรือไม่
คือการใช้อย่างไม่เป็นธรรม (Unfair use) และการได้ประโยชน์อย่างไม่เป็นธรรม (Unfair advantage) 
 ๒. ความผิดฐานค้ามนุษย์ได้ถูกบัญญัติให้สามารถน ามาใช้ด าเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องใน
วงจรการค้ามนุษย์ในบทบาทต่าง ๆ รวมทั้งบุคคลที่แม้ไม่ได้เป็นผู้แสวงหาประโยชน์จากแรงงานหรือบริการ  
ของผู้เสียหายโดยตรง หากแต่ได้รับผลประโยชน์หรือช่วยเหลือสนับสนุนให้เกิดการค้ามนุษย์  
 ๓. วงจรการค้ามนุษย์จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท าหลายอย่าง ซึ่งการกระท าบางอย่าง   
อาจเข้าข่ายเป็นความผิดตามกฎหมายอ่ืนโดยตัวเอง ดังนั้น จึงควรพิจารณาน ากฎหมายและมาตราที่เกี่ยวข้อง      
มาปรับใช้ให้ครบถ้วน 
 

 

 

 

 



๖ 
 

๓. การค้ามนุษย์ในกลุ่มเด็กอายุต่่ากว่า ๑๘ ปี 
 ๓.๑ มาตรา ๔ ก าหนดว่า “เด็ก” หมายถึง บุคคลผู้มีอายุต่ ากว่า ๑๘ ปี (ให้พิจารณา       
จากอายุของผู้เสียหายในวันแรกที่ตกเป็นผู้เสียหาย) 
 ๓.๒ มาตรา ๖ (๒) ก าหนดองค์ประกอบความผิดในกรณีที่การค้ามนุษย์กระท าต่อเด็ก       
ไว้ ๒ ประการ คือ 
   องค์ประกอบภายนอก คือ มีการกระท าอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้  
   - เป็นธุระจัดหา  
   - ซื้อ ขาย จ าหน่าย  
   - พามาจากหรือส่งไปยังท่ีใด  
   - หน่วงเหนี่ยว กักขัง  
   - จัดให้อยู่อาศัย หรือรับไว้ซึ่งเด็ก  
   องค์ประกอบภายใน คือ การกระท าดังกล่าวมีเจตนาเพ่ือแสวงหาประโยชน์             
โดยมิชอบจากเด็ก 
   ทั้งนี้ แม้จะไม่มีการใช้วิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่กล่าวไว้ในข้อ ๒.๑ ข้อย่อย ๒) หรือ
แม้เด็กนั้นจะได้ให้ความยินยอมก็ถือว่าเป็นความผิดฐานค้ามนุษย์ 
 
หมายเหตุ – การกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ตามมาตรา ๖ (๒) นี้ ต้องมีองค์ประกอบที่ส าคัญประการหนึ่ง  
คือ การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ นอกจากนั้น การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการบังคั บใช้แรงงาน
หรือบริการซึ่งกระท ากับเด็กที่มีอายุต่ ากว่าสิบแปดปี ตามมาตรานี้จะแตกต่างจากความผิดตามมาตรา ๕๖/๑       
ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่ก าหนดความผิดต่างหาก ซึ่งไม่ใช่ความผิดฐานค้ามนุษย์ 
 

 ๓.๓ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐       
ได้บัญญัติความผิดขึ้นใหม่ เป็นความผิดฐานใช้เด็กอายุไม่เกินสิบห้าปี หรือผู้มีกายพิการหรือมีจิตฟ่ันเฟือน      
ไม่สมประกอบ ท างานหรือให้บริการอันอาจเป็นอันตรายอย่างร้ายแรง ในมาตรา ๕๒/๑ โดยมีองค์ประกอบ     
ที่ส าคัญ คือ  
   ผู้กระท่า คือ ผู้ใด     
   การกระท่า คือ  
   -  เป็นธุระจัดหา ซื้อ ขาย จ าหน่าย พามาจากหรือส่งไปยังที่ใด หน่วงเหนี่ยวกักขัง       
จัดให้อยู่อาศยั จัดให้หรือรับไว้ซึ่งบุคคลอายุไม่เกินสิบห้าปี  
   -  ให้ท างานหรือให้บริการ ที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 
    (๑)  เป็นอันตรายอย่างร้ายแรงและมีผลกระทบต่อร่างกายหรือจิตใจ การเจริญเติบโต 
หรือพัฒนาการของบุคคลนั้น   
    (๒)  ในลักษณะ หรือในสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของบุคคลนั้น 
    (๓)  ขัดต่อศีลธรรมอันด ี

 



๗ 
 

   ระวางโทษ มี ๒ กรณี คือ 
   ๑. กรณีท่ัวไป คือ จ าคุกไม่เกินสี่ปี และปรับไม่เกินสี่แสนบาท 
   ๒. กรณีที่บุพการีให้ผู้สืบสันดานท างานหรือให้บริการ ศาลอาจไม่ลงโทษเลยก็ได้     
หากปรากฏข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้  
    - ให้ท าเพราะความยากจนเหลือทนทาน  
    - เมื่อพิจารณาถึงสภาพความผิด หรือเหตุอันควรปราณีอ่ืน   
   ค าว่า “บุพการี” หมายถึง บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ทวด สืบสายโลหิตโดยตรงขึ้นไป 
กล่าวคือ พิจารณาความเป็นเครือญาติตามความเป็นจริงยิ่งกว่าความสัมพันธ์ทางกฎหมาย ดังนั้น แม้จะเป็น
บิดาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่เป็นบิดาตามความเป็นตริงก็ถือเป็นบุพการี  
   ผู้สืบสันดาน หมายถึง ผู้สืบสายโลหิตโดยตรงลงมา เช่น ลูก หลาน เหลน ลื่อ 
 

๔. การค้ามนุษยแ์ละการลักลอบขนคนเข้าเมือง (Human Trafficking and People Smuggling) 
 การค้ามนษุย์และการลกัลอบขนคนเข้าเมืองถือเป็นอาชญากรรมที่มีข้อแตกตา่งที่ส าคญั ได้แก่ 

 
 

การเปรียบเทียบระหว่างการค้ามนุษย์กับการลักลอบขนคนเข้าเมือง 

การค้ามนุษย์ การลักลอบขนคนเข้าเมือง 
๑. เป็นความผิดที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ 

และอนามัยของผู้เสียหาย ซึ่งถูกบังคับ หลอกลวง น าตัวมา
แสวงหาประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ (ผู้เสียหายแจ้งความ   
ร้องทุกข์หรือกล่าวโทษได้) 

๑.  เป็นความผิดที่ส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อย 
ความมั่นคง ปลอดภัยของประเทศที่มีการลักลอบ
เดินทางระหว่างกัน (รัฐเป็นผู้เสียหาย) 

๒.  ผู้ เสียหายจากการค้ามนุษย์ไม่ได้ยินยอมที่จะถูกพามา
แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ แม้จะมีบางกรณีที่ผู้เสียหาย
ยินยอม หรือเต็มใจที่จะถูกพามาจากภูมิล าเนาของตน       
แต่ความยินยอมดังกล่าว มักเกิดจากการถูกหลอก หรือใช้
อุบายชักจูง  

๒.  ผู้ที่ลักลอบข้ามแดนมานั้นยินยอมหรือสมัครใจที่จะข้าม
แดนไปยังประเทศปลายทาง ผู้รับจ้างพาข้ามแดนเป็น
เพียงผู้อ านวยความสะดวกในการข้ามแดนเท่านั้น    
และเมื่อข้ามแดนได้ส าเร็จแล้ว ผู้ที่ลักลอบข้ามแดน      
มีอิสระที่จะท าการใด ๆ ตามที่ตนต้องการ ผู้รับจ้างจะ
ไม่เข้ามายุ่งเกี่ยว มีอิสระที่จะท าการใด ๆ ตามที่ตน
ต้องการ ผู้รับจ้างจะไม่เข้ามายุ่งเกี่ยว 

๓. วัตถุประสงค์ของการค้ามนุษย์  คือ การพาผู้ เสียหาย           
ไปแสวงหาประโยชน์ยังสถานที่ที่ก าหนดไว้ ซึ่ งในทาง
กฎหมายถือว่ า  ผู้ กระท ามี เจตนาพิ เศษ เพื่อแสวงหา
ประ โยชน์ โดยมิ ชอบ ( Exploitative purpose) เช่ น 
แสวงหาประโยชน์ทางเพศ บังคับใช้แรงงานหรือบริการ 
บังคับตัดอวัยวะเพื่อการค้า เป็นต้น 

๓. วัตถุประสงค์ของผู้กระท าความผิดฐานรับจ้างพาข้าม
แดน คือ น่าพาผู้ประสงค์ข้ามแดนผ่านแดนไปได้
ตามที่ ตกลงกัน ไ ว้  (Facilitative purpose) มิ ไ ด้         
มีเจตนาแสวงหาประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ลักลอบข้ามแดน
นอกจากค่าจ้างที่ได้ตกลงกัน   



๘ 
 

 
หมายเหตุ  
 ๑. บางกรณีผู้ที่ถูกลักพาตัวไม่ได้ยินยอม แต่การที่จะเป็นการค้ามนุษย์หรือไม่ ให้ไปพิจารณา 
ที่องค์ประกอบของการค้ามนุษย์ 
 ๒. ผู้ที่ลักลอบเดินทางเข้าประเทศถือเป็นบุคคลที่อยู่ในภาวะเสี่ยง ดังนั้น ผู้ที่ลักลอบเข้าเมือง
อาจกลายเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในภายหลังก็ได้ 
 
 
 
 

การเปรียบเทียบระหว่างการค้ามนุษย์กับการลักลอบขนคนเข้าเมือง 

การค้ามนุษย์ การลักลอบขนคนเข้าเมือง 
๔. เป็นการกระท าผิดที่เกิดขึ้นได้ทั้งภายในประเทศ และ

ระหว่างประเทศ เช่น หลอกลวงหญิงจากทางภาคเหนือของ
ประเทศเพื่อมาขายประเวณีทางภาคใต้ของประเทศ หรืออาจ
ข้ามประเทศไปยังประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง เป็นต้น 

๔.  เป็นความผิดที่เกิดได้เฉพาะระหว่างประเทศเท่านั้น 
เพราะวัตถุประสงค์  คือ เป็นการลักลอบพาคน          
จากประเทศหนึ่งข้ามแดนไปยังอีกประเทศหนึ่ง โดยไม่
ถูกต้องตามกฎหมาย 

๕. ผู้กระท่าความผิดจะเป็นฝ่ายสรรหาผู้เสียหาย โดยผ่าน
วิธีการต่าง ๆ เช่น ผ่านตัวแทน นายหน้า ใช้อุบายหลอกลวง
ท าให้ผู้เสียหายเชื่อว่าจะไปประกอบอาชีพที่มั่นคงมีรายได้ดี 
หรือบางรายใช้ก าลังประทุษร้ายทันทีที่ผู้ เสียหายตกอยู่
ภายใต้การควบคุม แล้วท าให้ผู้เสียหายไม่มีอ านาจตัดสินใจ 
หรือต่อรองใด ๆ  

๕.  ผู้ประสงค์จะข้ามแดน จะเป็นผู้มาติดต่อขอใช้บริการ
จากผู้รับจ้างขนคนข้ามแดนโดยตรงหรือจากการผ่าน
โฆษณาเชิญชวน ผู้รับจ้างขนคนข้ามแดน จะมีอ านาจ
ควบคุมได้เฉพาะช่วงเวลาในการพาข้ามแดนเท่านั้น  

๖. ผลประโยชน์จากการค้ามนุษย์เกิดจากการน่าตัวผู้เสียหาย
ไปท่างานหรือให้บริการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อก่อให้เกิดก าไร
แก่นักค้ามนุษย์ 

๖.  ผลประโยชน์ คือ ค่าตอบแทนที่คนประสงค์เดินทาง
ข้ ามแดนจ่ ายให้ เมื่ อส ามา รถพาข้ ามพรมแดน    
ประเทศมาได้ 

๗. การค้ามนุษย์ มักมีการใช้ความรุนแรง  หรือการจ ากัด
เสรีภาพของผู้เสียหายเป็นมาตรการในการควบคุมไม่ให้
ผู้เสียหายหลบหนี หรือยอมปฏิบัติตาม 

๗.  การเดินทางข้ามแดนเป็นความประสงค์ของผู้เดินทาง
โดยแท้ ถ้าผู้ประสงค์จะข้ามแดนประเมินถึงความเสี่ยง
แล้วเห็นว่าไม่เหมาะสมที่ข้ามแดนในช่วงเวลาดังกล่าว
เขาจะบอกเลิกก็ได้ ซึ่งผู้รับจ้างขนคนข้ามแดนไม่มี
อ่านาจบังคับ หรือใช้ความรุนแรง 

๘. เมื่อเดินทางมาถึงที่หมาย ผู้เสียหายจะถูกขายหรือถูกบังคับ
ให้ท่างานในประเภทและสถานที่ที่ก าหนดไว้ ผู้เสียหายจะ  
ถูกจ่ากัดเสรีภาพโดยมักจะถูกควบคุม หรือคุมขังในสถานที่ที่
ถูกแสวงหาประโยชน์ เอกสารเดินทาง หรือเอกสารส าคัญอื่น 
เช่น ตั๋วเครื่องบินจะถูกริบหรือยึดไว้ 

๘ . เมื่อผู้ รับจ้างพาผู้ประสงค์ เดินทางมาถึงที่หมาย
ปลายทางตามที่ตกลงกันไว้ ทั้งสองฝ่ายไม่มีพันธะ
ผูกพันใด ๆ ต่อกัน การจะด าเนินชีวิตต่อไปอย่างไร  
เป็นการตัดสินใจของผู้ประสงค์ เดินทางแต่ เพียง       
ฝ่ายเดียว  



๙ 
 

บทท่ี ๒ 
การรับแจ้งเหตุ การช่วยเหลือ และการตรวจสถานที่เกิดเหตุ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. การรับแจ้งเหตุ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรณีผู้แจ้งไม่ใช่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 

พฤติกรรมที่แจ้งเป็นอย่างไร 

ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น พร้อมพยาน
บุคคลพยานวัตถุ และเอกสาร (ถ้ามี) 

 

สรุปข้อเสนอ/ความเห็น 
- ฐานความผิดอะไร 

- แนวทางการด าเนินการ 
 

เสนอผู้บังคับบัญชา 

ทิศทางของเรือ (สอบถามต้นทางและปลายทางเรือรวมทั้ง
ความเร็วเรือ) 

ลักษณะและขนาดของเรือ เช่น ท าด้วยไม้ สีของเก๋ง 
เป็นต้น 

ประเภทการท าประมง เช่น เรือไดร์หมึก เรืออวนลอย 
อวนลาก อวนล้อม อวนรุน เป็นต้น 

ชื่อเรือ/หมายเลขข้างเรือ/ชื่อเจ้าของเรือ/บริษัท/ไต้ก๋ง/
นายหน้า (ถ้ารู้) 

สอบถามพิกัดต าแหน่งของเรือท้ังแลตติจูด ลองติจูด 

กรณีการแจ้งเหตุการค้ามนุษย์ในเรือประมง 

สภาพแวดล้อมโดยรอบเพ่ือใช้เป็นจุดอ้างอิง 
(เช่น กระโจมไฟ ท่าเรือ อ่าว) 

 

๑. การรับแจ้งเหตุ (หน้า ๙ ) 

๒. การเตรียมการวางแผนและจัดทีมเข้าปฏิบัติการก่อนเข้าท าการช่วยเหลือ (หน้า ๑๑) 

 
๓. การเข้าปฏิบัติการช่วยเหลือ (หน้า ๑๒) 

๔. การตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุ (หน้า ๑๒) 

 
๕.การจัดท าบันทึกการตรวจค้น (หน้า ๑๕) 

 



๑๐ 
 

 ๑.๑ กรณีผู้แจ้งไม่ใช่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 
  ให้ผู้ รับแจ้งท าการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมหลักฐานเบื้องต้นและ            
จัดท ารายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา โดยในรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริง   
ควรมีรายละเอียด ดังนี้ 
  ๑) พฤติกรรมตามที่แจ้งเป็นอย่างไร 
  ๒) ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น พร้อมพยานบุคคล พยานวัตถุ  และพยาน
เอกสาร (หากมี)  
  ๓) ข้อเสนอและความเห็นว่าเป็นการกระท าความผิดทางอาญาหรือไม่ควรด าเนินการ
อย่างไร และหากเห็นว่าการกระท าดังกล่าวเป็นความผิดทางอาญาฐานอ่ืนให้พิจารณาด้วยว่าเป็นความผิดฐาน
ใดแล้วเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการ เช่น ให้พนักงานสอบสวนรับค าร้องทุกข์เพ่ือด าเนินคดีตามกฎหมาย
ต่อไป เป็นต้น 
  กรณีพบว่าน่าจะเป็นความผิดฐานค้ามนุษย์ อาจเรียกบุคคลที่มีเหตุอันควรเชื่อว่าเป็น
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์มาสัมภาษณ์เพ่ือคัดแยกเบื้องต้นแล้วส่งแบบสัมภาษณ์เบื้องต้นเพ่ือคัดแยกผู้เสียหาย
ประกอบรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้พนักงานสอบสวนน าไปใช้ประกอบการสอบสวนต่อไป 
 ๑.๒ กรณีมีการแจ้งเหตุการค้ามนุษย์ในเรือประมง 
  เนื่องจากมีเรือประมงจ านวนมาก ผู้รับแจ้งจึงควรสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ให้ได้มากที่สุด
เพ่ือประโยชน์ในการค้นหาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยข้อมูลที่ผู้รับแจ้งเหตุควรสอบถาม ได้แก่  
  ๑) พิกัดต าแหน่งเรือทั้งแลตติจูด ลองติจูด หรือเรียกกันทั่วไปว่าแลตลอง ซึ่งได้มา    
จากเครื่องมือหาต าแหน่งที่เรือติดตั้งประจ าอยู่บนเรือ  
  ๒) ชื่อเรือหรือหมายเลขข้างเรือ 
  ๓) ประเภทการท าประมงของเรือ เช่น เรือไดร์หมึก เรืออวนลอย เรืออวนล้อม        
เรืออวนรุน เป็นต้น 
  ๔) ลักษณะทั่วไปของเรือ เช่น เรือท าด้วยไม้ขนาดประมาณ ๑๒ วา ตัวเรือสีขาว      
เก๋งเรือสีฟ้า เป็นต้น 
  ๕) ทิศทางของเรือสอบถามต้นทางที่ เรือออกและจุดหมายปลายทาง รวมทั้ ง     
ความเร็วเรือ เป็นต้น 
  ๖) สภาพแวดล้อมโดยรอบ เช่น ชื่อเรือที่แล่นผ่านโดยเฉพาะเรือขนาดใหญ่                
ซึ่งอาจมีช่องทางติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้ หรือสิ่งที่สามารถใช้เป็นจุดอ้างอิง เช่น กระโจมไฟท่าเรือ       
อ่าวแหลม เป็นต้น 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



๑๑ 
 

 

 ๑.๓ กรณีผู้แจ้งเป็นผู้เสียหายหรือมีเหตุอันควรเชื่อว่าเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 
  ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับแจ้งจัดให้มีการด าเนินการตามขั้นตอนการคัดแยกผู้ เสียหาย         
จากการค้ามนุษย์ตามที่กล่าวไว้ในบทที่ ๔  
 
หมายเหตุ หากผู้รับแจ้งไม่มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นแล้วส่งเรื่องให้

สถานีต ารวจท้องที่ที่ เกิดเหตุ  กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์  ส านักงาน              
ตรวจคนเข้าเมืองหรือตรวจคนเข้าเมืองในพ้ืนที่  กรมสอบสวนคดีพิเศษ เพ่ือด าเนินการ      
ตามกฎหมายต่อไปโดยเร็ว พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้แจ้งเหตุทราบด้วย 

 

๒. การเตรียมการวางแผนและจัดทีมเข้าปฏิบัติการก่อนเข้าท่าการช่วยเหลือ 
 ๑) ก าหนดหัวหน้าชุดปฏิบัติการ (ในกรณีที่เป็นการท างานร่วมกันหลายหน่วยงาน ควรมี  
การก าหนดผู้บัญชาการเหตุการณ์) 
 ๒) ระบุผู้ปฏิบัติงานและหน้าที่ให้ชัดเจน 
 ๓) แบ่งทีมงานส าหรับรับผิดชอบด้านต่าง ๆ เช่น ด้านสังคม ด้านกฎหมาย โดยแต่ละทีม
ก าหนดให้มีหัวหน้าทีม เพ่ือประสานงานกับทีมอ่ืนและสื่อสารกับหัวหน้าชุดปฏิบัติการ  
 ๔) ประเมินสภาพแวดล้อมของสถานที่เกิดเหตุ เช่น ทางเข้า-ออก ที่หลบซ่อน กล้องวงจรปิด 
เป็นต้น จัดท าแผนที่หรือศึกษาแผนผังของสถานที่ที่จะเข้าปฏิบัติการ โดยอาจขอความร่วมมือจากหน่วยงาน    
ที่เก่ียวข้อง เช่น ฝ่ายโยธาธิการของส านักงานเขต เป็นต้น 
 ๕) ประเมินความเสี่ยงและความปลอดภัยทั้งของผู้ปฏิบัติงานและผู้เสียหาย เช่น จ านวน     
ผู้ต้องสงสัย พฤติการณ์ในการใช้ความรุนแรงหรืออาวุธ เป็นต้น 
 ๖) ก าหนดจุดและสถานที่ที่เหมาะสมส าหรับการเคลื่อนย้ายผู้เสียหายออกจากสถานที่       
เกิดเหตุและท าการคัดแยกซึ่งต้องสอดรับกับจ านวนผู้เสียหาย 
 ๗) ประสานล่ามและนัดหมายเวลาและสถานที่ให้ล่ามเข้าร่วมปฏิบัติการ 
 ๘) เตรียมอุปกรณ์ที่จ าเป็นต้องใช้ในการตรวจค้นช่วยเหลือ และรักษาความปลอดภั ย      
ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้เสียหาย 
 ๙) ประสานงานกับกระทรวง พม. (กองต่อต้านการค้ามนุษย์ หรือสถานคุ้มครองสวัสดิภาพ
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ หรือบ้านพักเด็กและครอบครัว) เพ่ือเตรียมความพร้อมล่วงหน้า 
                 ๑๐) กรณีมีเด็กในสถานที่เกิดเหตุ ควรประสานงานให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ เข้าร่วมวางแผนการช่วยเหลือ 
 ๑๑) ค านึงถึงประเด็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น การขอหมายค้น หรือเหตุผลที่จะท า       
การเข้าค้นโดยไม่มีหมาย เป็นต้น  
 ๑๒) เตรียมการทางการแพทย์ อาหาร ยานพาหนะ อุปกรณ์การสื่อสารและการบันทึกข้อมูล
อุปกรณ์บันทึกภาพเคลื่อนไหว หรือ VDO 
 ๑๓) ก าชับเรื่องการรักษาแผนปฏิบัติการไว้เป็นความลับ 

 

 

 

 



๑๒ 
 

 

 

๓. การเข้าปฏิบัติการช่วยเหลือ  
 ๑)  ก่อนปฏิบัติการหัวหน้าชุดปฏิบัติการและหัวหน้าทีมด้านต่าง ๆ ควรมีการประชุมและ
ซักซ้อมเพ่ือให้เกิดความมั่นใจในการปฏิบัติการ กรณีที่มีสื่อมวลชนเข้าร่วมในขณะปฏิบัติการ ควรท า          
ความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ การรักษาความปลอดภัยของผู้เสียหายด้วย 
 ๒) ตรวจสอบเพ่ือให้แน่ใจว่าผู้เข้าร่วมปฏิบัติการทุกคนมีสัญลักษณ์แสดงตนที่ชัดเจน       
เพ่ือป้องกันความสับสน 
 ๓) ควบคุมสถานที่เกิดเหตุในทันทีที่ท าได้ 
 ๔) กักตัวผู้ต้องสงสัยไว้ในทันทีที่ท าได้ เ พ่ือป้องกันไม่ให้ผู้ต้องสงสัยทิ้ งหรือท าลาย
พยานหลักฐาน และเพ่ือป้องกันความเสี่ยงต่ออันตรายที่อาจเกิดแก่บุคคล รวมทั้ง ตัดการสื่อสารระหว่าง         
ผู้ต้องสงสัยกับบุคคลอ่ืนตลอดจนระหว่างผู้ต้องสงสัยด้วยกันเอง หากจ าเป็นให้ใช้เครื่องพันธนาการ 
 ๕) หากผู้เสียหายผู้ต้องสงสัยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดได้รับบาดเจ็บ      
จากการปฏิบัติการหรือเจ็บป่วยอย่างเห็นได้ชัดและต้องการความช่วยเหลือทางการแพทย์อย่างเร่งด่วน         
ให้จัดเข้ารับการรักษาพยาบาลทันทีท่ีท าได้ทั้งในสถานที่เกิดเหตุหรือเคลื่อนย้ายไปยังสถานพยาบาล 
 ๖) หาสถานที่ปลอดภัยและแยกผู้เสียหายไว้ต่างหาก โดยมอบให้มีผู้รับผิดชอบดูแลในกรณีที่
ผู้เสียหายตื่นตระหนก หรือมีปฏิกิริยาต่อต้านให้พยายามท าความเข้าใจ และแยกผู้เสียหายออกจากผู้ต้องสงสัย 
 ๗) ควรย้ายผู้ เสียหายออกไปจากสถานที่เกิดเหตุ โดยก่อนเคลื่อนย้ายหากผู้ เสียหาย    
ต้องการน าทรัพย์สินส่วนตัวออกจากสถานที่เกิดเหตุ ให้จัดท าแผนที่คร่าว ๆ แสดงต าแหน่งของทรัพย์สิน และ
ก่อนเคลื่อนย้ายทรัพย์สินดังกล่าว ให้ถ่ายภาพและบันทึกภาพวิดีโอประกอบเพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐาน และควรให้
เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบในการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเป็นพยานด้วย 
 ๘) ควรแจ้งให้ผู้เสียหายทราบถึงสิทธิและกระบวนการท างานในขั้นตอนต่อไป ตลอดจน   
การคุ้มครองและให้ความปลอดภัย ตั้งแต่เคลื่อนย้ายผู้เสียหายออกจากสถานที่เกิดเหตุ 
 ๙) หากมีบุคคลอ่ืนอยู่ด้วย เช่น ลูกค้า หรือคนงานถูกต้องตามกฎหมาย ให้เก็บบันทึก
รายละเอียดและย้ายออกจากสถานที่เกิดเหตุในทันทีที่ท าได้ 
 

๔. การตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุ 
 หลังจากควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยและเคลื่อนย้ายผู้เสียหายไว้ในที่ปลอดภัยแล้วให้ตรวจค้น
สถานที่เกิดเหตุ ยานพาหนะที่เกี่ยวข้องและที่อยู่บริเวณใกล้เคียงที่เกิด เหตุ รวมทั้งภาพจากกล้องวงจรปิด    
จากสถานที่เกิดเหตุหรือสถานที่ใกล้เคียงเพ่ือเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน  และก่อนเริ่มการตรวจค้น              
ให้แจ้งผู้ต้องสงสัย รวมทั้งเจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่เกิดเหตุ (กรณีผู้ต้องสงสัยไม่ใช่เจ้าของหรือ               
ผู้ครอบครองสถานที่เกิดเหตุ) ให้ทราบ ดังนี้ 
 ๔.๑ อ านาจในการตรวจค้น หากเป็นการค้นตามหมายค้นให้แสดงหมายค้นให้ดู 
 ๔.๒  ระหว่างตรวจค้นให้ผู้ต้องสงสัย รวมทั้งเจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่เกิดเหตุ     
(กรณีผู้ต้องสงสัยไม่ใช่เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่เกิดเหตุ) อยู่ร่วมเป็นพยานในการตรวจค้นถ่ายภาพ         
และบันทึกภาพวิดีโอไว้โดยตลอด 

 

 

 

 

 

 



๑๓ 
 

 ๔.๓   ให้พิจารณาเก็บสิ่งของทุกชิ้นที่คิดว่าอาจใช้เป็นพยานหลักฐานยืนยันหรือโต้แย้ง      
การกระท าผิดได ้หากไม่แน่ใจให้เก็บสิ่งนั้นส่งให้พนักงานสอบสวนพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 ๔.๔ จัดท าบัญชีรายการสิ่งของทั่วไปและสิ่งของที่ใช้เป็นพยานหลักฐาน หากมีสิ่งของและ
เอกสารเป็นจ านวนมากให้หากล่องมาบรรจุปิดผนึกแล้วให้เจ้าหน้าที่และผู้ต้องสงสัย รวมทั้งเจ้าของ           
หรือผู้ครอบครองสถานที่เกิดเหตุ (กรณีผู้ต้องสงสัยไม่ใช่เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่เกิดเหตุ) ลงลายมือชื่อ
ก ากับพร้อมถ่ายภาพและบันทึกภาพวิดีโอไว้เป็นหลักฐานเพ่ือน าไปตรวจสอบในภายหลัง 
 ๔.๕) พยานหลักฐานที่รวบรวมจากที่เกิดเหตุนั้น อาจมีความแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่า     
เป็นการแสวงหาประโยชน์รูปแบบใด อย่างไรก็ตามพยานหลักฐานที่สามารถพบได้ในที่เกิดเหตุ บริเวณใกล้เคียง 
หรือจากการตรวจค้นตัวผู้เสียหายที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินคดีอาจสรุปเป็นแนวทางโดยจ าแนก      
ตามรูปแบบการแสวงหาประโยชน์ที่มักพบบ่อยได ้ดังนี้ 
  ๔.๕.๑ การแสวงหาประโยชน์ทางเพศหรือจากการค้าประเวณี 
   ๑) หากเป็นการล่อซื้อหลักฐานที่ส าคัญคือธนบัตรที่ใช้ล่อซื้อโดยจะต้องยืนยัน
ได้ว่าธนบัตรอยู่ในการครอบครองของผู้ใด (ถ่ายรูปขณะตรวจพบเป็นหลักฐาน) 

   ๒) หลักฐานที่แสดงว่ามีการค้าประเวณี เช่น ถุงยางอนามัย ครีมส าหรับใช้
หล่อลื่นขณะร่วมเพศ ตั๋วหรือเอกสารใด ๆ ที่ผู้ประกอบการท าขึ้นเพ่ือเป็นหลักฐานในการจ่ายเงินให้กับหญิง
ขายบริการ หรือเพ่ือให้ทราบจ านวนครั้ง หรือวงรอบในการค้าประเวณี 
   ๓) เอกสารเกี่ยวกับสถานที่เกิดเหตุ ได้แก่ ใบอนุญาตประกอบการ ใบอนุญาต
ขายบุหรี่หรือสุรา เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หรือการครอบครองอาคารที่เกิดเหตุ ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการขยายผล      
ให้ทราบว่าผู้ประกอบการแท้จริงคือใคร 
   ๔) หลักฐานเกี่ยวกับบัตรประจ าตัวประชาชน หนังสือเดินทางของผู้เสียหาย 
หรือผู้ต้องสงสัยที่อยู่ในสถานที่เกิดเหตุ ทั้งนี้ ควรถ่ายรูปหรือบันทึกภาพวีดิโอไว้เป็นหลักฐานว่าถูกเก็บไว้ที่ใด 
หรือเก็บในลักษณะซุกซ่อนหรือไม่อย่างไร เพ่ือใช้เป็นพยานหลักฐานกรณีผู้เสียหายยืนยันว่าถูกยึดเอกสาร
ดังกล่าวไว้ 
   ๕) หลักฐานทางการเงิน เช่น สมุดบัญชีธนาคาร บัตรเอทีเอ็ม หลักฐาน     
การส่งเงิน เป็นต้น ทั้งนี้ เพ่ือเป็นหลักฐานในการตรวจสอบรายได้และเพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการสืบสวน
ความผิดฐานฟอกเงินอีกส่วนหนึ่ง 
   ๖) หลักฐานแสดงว่ามีการพันธนาการ เช่น กุญแจประตู กุญแจมือ โซ่ตรวน 
เป็นต้น 

ข้อควรระวัง พยานส าคัญในคดีค้ามนุษย์ คือ การให้การยืนยันการกระท าผิดจากผู้ เสียหาย ดังนั้น              
ในการล่อซ้ือต้องไม่มีการร่วมประเวณีกับผู้เสียหาย หากมีการร่วมประเวณีและผู้เสียหายเป็น
เด็กเจ้าหน้าที่หรือสายลับที่ร่วมประเวณีกับผู้เสียหาย รวมทั้งผู้ที่สั่งการให้ท าเช่นนั้นถือว่า
กระท าผิดกฎหมายและต้องถูกด าเนินคดี 

 

 

 

 

 



๑๔ 
 

 

   ๗) หลักฐานทางการสื่อสาร เช่น โทรศัพท์มือถือ ใบเสร็จรับเงินค่าโทรศัพท์ 
จดหมายติดต่อกับผู้อ่ืน เพ่ือใช้เป็นประโยชน์ในการสืบหาและเชื่อมโยงขบวนการค้ามนุษย์ 
   ๘) หากเป็นคนต่างด้าวให้ตรวจยึดหลักฐานการเดินทาง และหลักฐาน      
การ  เข้าเมือง ใบอนุญาตท างานหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพ่ือตรวจสอบหานายจ้างและผู้เกี่ยวข้อง 
   ๙) รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่จอดใกล้เคียงสถานที่เกิดเหตุ เนื่องจาก   
อาจมีพยานหลักฐานที่เก่ียวข้องอยู่ภายใน รวมทั้งอาจทราบเบาะแสเชื่อมโยงกับผู้กระท าผิดได้  
   ๑๐)  หากเป็นการล่อซื้อหญิงบริการเพ่ือไปใช้บริการนอกสถานที่เกิดเหตุ       
ให้ตรวจยึดรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ที่ใช้ส่งหญิงบริการเป็นของกลางประกอบการด าเนินคดี และตรวจสอบ
ทะเบียนรถเพ่ือให้ทราบผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครองและหาความเชื่อมโยง 
   ๑๑)  เสื้อผ้าเครื่องใช้ของหญิงบริการหรือผู้ เสียหายเพ่ือแสดงให้ เห็นว่า         
หญิงบริการหรือผู้เสียหายพักอาศัยอยู่ในที่เกิดเหตุ และเพ่ือป้องกันข้อต่อสู้ว่าหญิงเข้ามาขายบริการเอง       
โดยผู้ประกอบการไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
   ๑๒)  หากเป็นกรณีการค้ามนุษย์ทาง อิน เตอร์ เน็ตจะต้องตรวจสอบ            
และตรวจยึดหลักฐานการใช้อินเตอร์เน็ต รวมทั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และแท็ปเล็ต ทั้งนี้ การเก็บรวบรวม
พยานหลักฐานประเภทนี้ควรประสานงานให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ เข้าร่วมด้วย  
  ๔.๕.๒  การแสวงหาประโยชน์จากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ 
   ๑) เอกสารเกี่ยวกับสถานที่เกิดเหตุ ได้แก่ ใบอนุญาตประกอบการ ใบอนุญาต
ขายบุหรี่ หรือสุรา เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หรือการครอบครองอาคารที่เกิดเหตุ ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการขยายผล     
ให้ทราบว่าผู้ประกอบการแท้จริงคือใคร 
   ๒) เอกสารเกี่ยวกับการจ้างงาน ได้แก่ สัญญาจ้าง ทะเบียนลูกจ้าง เอกสาร
การจ่ายค่าจ้าง เป็นต้น ทั้งนี้ ในสถานประกอบการบางแห่งอาจมีการบันทึกการท างานหรือการจ่ ายค่าจ้าง    
ของลูกจ้างไว้ในคอมพิวเตอร์ ดังนั้น จึงควรตรวจหรือยึดแฟลชไดรท์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่พบในที่เกิดเหตุ    
ไว้เป็นหลักฐาน เพื่อตรวจสอบหากไม่พบข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้น าส่งคืนต่อไป 
   ๓) หลักฐานเกี่ยวกับบัตรประจ าตัวประชาชน หนังสือเดินทางของผู้เสียหาย 
หรือผู้ต้องสงสัยที่อยู่ในสถานที่เกิดเหตุ ทั้งนี้ ควรถ่ายรูปหรือถ่ายวีดิโอไว้เป็นหลักฐานว่าถูกเก็บไว้ที่ใด หรือเก็บ
ในลักษณะซุกซ่อนหรือไม่เพ่ือใช้เป็นพยานหลักฐานกรณีผู้เสียหายยืนยันว่าถูกยึดเอกสารดังกล่าวไว้ 
   ๔) หลักฐานทางการเงิน เช่น สมุดบัญชีธนาคาร บัตรเอทีเอ็ม หลักฐานการ
ส่งเงิน ตู้เชฟ เป็นต้น ทั้งนี้ เพ่ือเป็นหลักฐานในการตรวจสอบรายได้ของแรงงาน และเพ่ือใช้เป็นหลักฐาน       
ในการสืบสวนความผิดฐานฟอกเงินอีกส่วนหนึ่ง 
   ๕) หลักฐานแสดงว่ามีการพันธนาการ เช่น กุญแจประตู กุญแจมือ โซ่ตรวน  
เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 



๑๕ 
 

   ๖) หลักฐานทางการสื่อสาร เช่น โทรศัพท์มือถือ ใบเสร็จรับเงินค่าโทรศัพท์
จดหมายติดต่อกับผู้อ่ืน เพ่ือใช้เป็นประโยชน์ในการสืบหาและเชื่อมโยงขบวนการค้ามนุษย์ 
   ๗) หากเป็นคนต่างด้าวให้ตรวจยึดหลักฐานการเดินทางและหลักฐาน       
การเข้าเมือง ใบอนุญาตท างานหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องเพ่ือตรวจสอบหานายจ้างและผู้เกี่ยวข้อง 
   ๘) รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่จอดใกล้เคียงสถานที่เกิดเหตุ  เนื่องจาก   
อาจมีพยานหลักฐานที่เก่ียวข้องอยู่ภายใน รวมทั้งอาจทราบเบาะแสเชื่อมโยงกับผู้กระท าผิดได้ 
   ๙) ในบางกรณีอาจมีการเรียกค่าไถ่จากญาติผู้เสียหาย และอาจมีการโอนเงิน
เข้าบัญชีผู้ต้องสงสัย ให้ตรวจหาหลักฐานการเปิดบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
   ๑๐) เสื้อผ้าเครื่องใช้ของแรงงานหรือผู้เสียหาย เพ่ือแสดงให้เห็นว่าแรงงาน
หรือผู้เสียหายพักอาศัยอยู่ในที่เกิดเหตุ 
   ๑๑)  หลักฐานจากกล้องวงจรปิดใกล้ที่เกิดเหตุอาจท าให้เห็นการเคลื่อนไหว
ของผู้เสียหายและผู้ต้องสงสัย 
  ๔.๕.๓ การแสวงหาประโยชน์จากการน าคนมาขอทาน 
   การรวบรวมพยานหลักฐานในการด าเนินคดีลักษณะนี้ เจ้าหน้าที่ต้องใช้วิธี    
เฝ้าจุด และสะกดรอยตามกลุ่มขบวนการไปยังที่ต่าง  ๆ เพ่ือรวบรวมพยานหลักฐานก่อนท าการจับกุม           
ซึ่งหลักฐานที่ส าคัญ ได้แก่  
   ๑) หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าขบวนการค้ามนุษย์มารับและส่งผู้เสียหาย
บริเวณท่ีเกิดเหต ุ(อาจใช้วิธีการสะกดรอยและถ่ายภาพหรือบันทึกภาพวีดิโอไว้เป็นหลักฐาน) 
   ๒) การใช้วิธีล่อซื้อโดยการให้เจ้าหน้าที่แฝงตัวเป็นประชาชนที่สัญจรไปมา   
แล้วน าเงิน (เงินล่อซื้อ) ให้ทานกับผู้เสียหายแล้วเฝ้าสังเกตการณ์ว่ามีผู้ใดมาน าเงินไปจากผู้เสียหายหรือไม่     
หากมีให้ถ่ายรูปหรือบันทึกภาพวีดิโอเป็นหลักฐาน 
   ๓) เข้าตรวจค้นบริเวณที่พัก หรือที่กักตัวผู้เสียหาย และเก็บพยานหลักฐาน
เช่นเดียวกันกับการเก็บพยานหลักฐานในคดีค้ามนุษย์ในรูปแบบการบังคับใช้แรงงานตามที่ได้กล่าวมาแล้ว     
ในข้อ ๔.๕.๒ 
   ๔) กรณีมีการกล่าวอ้างว่าบุคคลใดเป็นบิดาหรือมารดาของผู้เสียหายซึ่งมีอายุ
ต่ ากว่า ๑๘ ปี ให้เก็บหลักฐานเพ่ือส่งตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอ โดยระหว่างการสืบสวนสอบสวนรวบรวม
พยานหลักฐานให้ส่งตัวผู้เสียหายที่มีอายุต่ ากว่า ๑๘ ปี ไปยังสถานสงเคราะห์เพ่ือให้การสงเคราะห์ และ
ช่วยเหลือกรณีผู้เสียหายอายุเกินกว่า ๑๘ ปี ให้ไปดูการปฏิบัติในบทที่ ๔ 
 

๕. การจัดท่าบันทึกการตรวจค้น 
 เจ้าหน้าที่ผู้เข้าปฏิบัติจะต้องจัดท าบันทึกการตรวจสอบหรือบันทึกการตรวจค้นเพ่ือเป็น
หลักฐานส่งให้พนักงานสอบสวน เพ่ือประกอบการด าเนินคดี ส าหรับเจ้าหน้าที่ต ารวจมีการก าหนดแนวทาง   
การจัดท าบันทึกการตรวจค้นไว้ ๒ แบบ คือ บันทึกการค้นโดยมีหมายค้นและบันทึกการค้นโดยไม่มีหมายค้น
นอกจากนั้น หากเป็นการเข้าท าการตรวจค้นโดยอาศัยอ านาจตามมาตรา ๒๗ (๔) แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและ

 

 

 

 

 

 

 



๑๖ 
 

ปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เป็นหัวหน้าต้องส่งส าเนารายงานเหตุผล และผล
การตรวจค้นบัญชีพยานหลักฐานหรือบุคคลที่ตกเป็นผู้เสียหาย และบัญชีทรัพย์ที่ยึดอายัดไว้ต่อศาลจังหวัด       
ที่มีเขตอ านาจเหนือท้องที่ท่ีท าการตรวจค้น หรือศาลอาญาภายใน ๔๘ ชั่วโมง หลังสิ้นสุดการตรวจค้นด้วย 
 
ข้อสังเกต  
 ในกรณีท่ีเข้าช่วยเหลือผู้เสียหายจากสถานที่หน่วงเหนี่ยวกักขังจากการค้าประเวณี เรือประมง
โรงงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นที่รโหฐานและยากแก่การกลับไปรวบรวมพยานหลักฐานและพนักงานสอบสวนไม่ได้     
ร่วมปฏิบัติด้วย หากเจ้าหน้าที่ต ารวจผู้เข้าช่วยเหลือได้รวบรวมและเก็บพยานหลักฐานที่เก่ียวข้อง เช่น ภาพถ่าย
อาวุธ คราบเลือดสิ่งของ เอกสารหนังสือเดินทาง จดหมายบันทึกส่วนตัวบัญชีรายชื่อรายรับ–รายจ่ายรถยนต์    
ที่ใช้ในการน าพา โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ บัตรผู้ป่วย ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล ฯลฯ ที่ผู้เสียหายยืนยันว่า
เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิด หรือที่เจ้าหน้าที่ต ารวจเห็นว่าสิ่งของดังกล่าวเป็นสิ่งของซึ่งมีไว้เป็นความผิด
หรือได้มาโดยการกระท าผิดหรือได้ใช้หรือสงสัยว่าได้ใช้ในการกระท าผิดหรือซึ่งอาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้
แล้วบันทึกรายละเอียดในการตรวจยึดพร้อมระบุเหตุผลที่ยึดสถานที่ตรวจพบ รวมทั้งท าแผนที่หรือผังที่ตั้ง    
ของพยานหลักฐานแต่ละชนิดไว้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินคดี  
 
๖. การด่าเนินงานตามมาตรการที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบกิจการ โรงงาน และยานพาหนะ 
 ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด าเนินการให้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๑๖/๒ (ภาคผนวก ก.) ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ   
ที่ ๔๖/๒๕๕๙ เรื ่อง แก้ไขเพิ่มเติมค าสั ่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๕๘ ลงวันที่           
๒๙ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ โดยเคร่งครัด (ภาคผนวก ข.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



๑๗ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสั่งปิดสถานประกอบกิจการหรือโรงงานชั่วคราว 
การพักใช้ใบอนุญาตประกอบการส่าหรับการประกอบธุรกิจหรือโรงงาน 

การห้ามใช้ยานพาหนะเป็นการชั่วคราว หรือด่าเนินมาตรการที่จ่าเป็นเพื่อป้องกันการกระท่าผิดขึ้นอีก 
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



๑๘ 
 

บทที่ ๓ 
การจับกุม 

 
 
 
 
 

  ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๗๘ การจับจะต้องกระท าโดยพนักงาน
ฝ่ายปกครองหรือต ารวจ และต้องมีหมายจับหรือค าสั่งของศาล ยกเว้น  
 ๑. เมื่อบุคคลนั้นได้กระท าความผิดซึ่งหน้าหรือ 
 ๒. เมื่อพบบุคคลโดยมีพฤติการณ์อันควรสงสัยว่าผู้นั้นน่าจะก่อเหตุร้ายให้เกิดภยันตราย       
แก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นโดยมีเครื่องมืออาวุธหรือวัตถุอย่างอ่ืนซ่ึงอาจใช้ในการกระท าผิด หรือ 
 ๓. เมื่อมีเหตุที่จะออกหมายจับบุคคลนั้นแต่มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่ไม่อาจขอให้ศาลออก
หมายจับบุคคลนั้นได้หรือ 
 ๔. เป็นการจับผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่หลบหนีหรือจะหลบหนีในระหว่างถูกปล่อยชั่วคราว 
  

 เจ้าพนักงานผู้จัดการตามหมายจับจะขอความช่วยเหลือจากบุคคลใกล้เคียงเพ่ือจัดการ      
ตามหมายจับนั้นก็ได้ แต่จะบังคับให้ผู้ ใดช่วยโดยอาจเกิดอันตรายแก่เขาไม่ได้ ตามประมวลกฎหมาย            
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๘๒ 
 

 

ข้อสังเกต  
 ๑. เจ้าพนักงานจะขอให้บุคคลที่อยู่ใกล้เคียงช่วยจับได้  เฉพาะกรณีที่มีหมายจับบุคคล          
ที่จะถูกจับเท่านั้น 
 ๒. พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑  
ไม่มีอ านาจในการจับกุมตัวผู้กระท าผิด แต่อาจเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการจัดการตามหมายจับตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา ๘๒ หรือ เป็นกรณีพบการกระท าผิดซึ่งหน้า แต่ก็ต้องเป็นความผิด
ตามที่ระบุไว้ในบัญชีท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาด้วย เช่น ความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเรา  
ความผิดฐานประทุษร้ายต่อชีวิตหรือร่างกาย หรือความผิดฐานกระท าให้เสื่อมเสียเสรีภาพ เป็นต้น  
 ๓. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๔๑ ห้ามมิให้
พนักงานสอบสวนด าเนินคดีกับผู้เสียหายในความผิดฐานเข้ามาออกไปหรืออยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับ
อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานฐานปลอมหรือใช้หนังสือ
เดินทางปลอมตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม       
การค้าประเวณีเฉพาะที่เกี่ยวกับการติดต่อชักชวนแนะน าตัว  ติดตาม หรือรบเร้าบุคคลเพ่ือค้าประเวณี              

 

 

 

 

 

 

๑. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา ๗๘ (หน้า ๑๘) 

๒. การแจ้งความน าจับและการขอรับเงินรางวัลหรือค่าตอบแทนในการน าจับ (หน้า ๑๙) 
 



๑๙ 
 

และการเข้าไปมั่วสุมในสถานการค้าประเวณีเพ่ือค้าประเวณี หรือความผิดฐานเป็นคนต่างด้าวท างานโดยไม่ได้
รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการท างานของคนต่างด้าว ดังนั้น การพิจารณาจับบุคคลหนึ่งบุคคลใดควรที่
จะคัดแยกผู้เสียหายเบื้องต้นก่อนว่าบุคคลที่จะจับเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์หรือไม่ หากเป็นผู้เสียหาย
และไม่ได้กระท าความผิดอ่ืนนอกจากที่กล่าวข้างต้น ก็ไม่ควรที่จะจับกุม 
 

๒. การแจ้งความน่าจับและการขอรับเงินรางวัลหรือค่าตอบแทนในการน่าจับ  
 คณะกรรมการประสานและก ากับการด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์          

ได้ออกประกาศฉบับลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ก าหนดวงเงินและรายการค่าใช้จ่ายเป็นเงินรางวัลและ
ค่าตอบแทนในการน าจับและด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ โดยมีหลักการที่ส าคัญ ดังนี้ 
 

เงินรางวัลและค่าตอบแทน 
ผู้แจ้งความน่าจับ การขอรับเงินรางวัลหรือ

ค่าตอบแทน 
ระยะเวลาในการยื่นค่าร้องและ

ขอรับเงินรางวัลหรือค่าตอบแทน 
ผู้แจ้งความน่าจับ คือ ผู้แจ้งความ
หรือให้เบาะแสน าจับผู้ต้องหาหรือ
จ าเลยต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับแจ้งความ 
จนเจ้าพนักงานจับกุมตัวผู้กระท า
ความผิด ผู้ต้องหาหรือจ าเลยได้ 

๑ .  ใ น เ ข ต ก รุ ง เ ทพ ม ห า น ค ร  : 
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่ นคงของมนุษย์ /    
รองปลัดกระทรวงการพัฒนา
สั ง ค ม แล ะ ค วา ม มั่ น ค ง ขอ ง
มนุษย์/ผู้อ านวยการกองต่อต้าน
ก า ร ค้ า ม นุ ษ ย์ ส า นั ก ง า น
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ 

๒. ในส่วนภูมิภาค : ผู้ว่าราชการ
จังหวัด/รองผู้ว่าราชการจังหวัด/ 
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัด 

๓. ข้าราชการทหาร : ผู้บังคับการ
กรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป 

๑.  ให้ยื่นภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วันที่จับกุมตัวได้และน าส่ง
พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ 
หรือศาลที่มีหน้าที่ด าเนินคดีกับ
ผู้ต้องหาหรือผู้กระท าความผิดได้ 

๒.  ผู้มี สิ ทธิ ไ ด้ รับ เงินรางวัลและ
ค่าตอบแทนจะต้องขอรับเงิน  
จากผู้รับค่าร้องภายในหนึ่งร้อย
แปดสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
เป็ นหนั ง สื อหาก พ้นก่ าหนด
ดั ง ก ล่ า ว ใ ห้ เ งิ น ร า ง วั ล แ ล ะ
ค่าตอบแทนดังกล่าวตกเป็นของ
กองทุ น เพื่ อ ก า รป้ อ ง กั นแล ะ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ 

ผู้รับแจ้งความน่าจับ 
๑.  ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม    

แ ล ะ ค ว า ม มั่ น ค ง ข อ ง ม นุ ษ ย์ /         
รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
แ ล ะ ค ว า ม มั่ น ค ง ข อ ง ม นุ ษ ย์ /
ผู้ อ า น ว ย กา ร ก อ งต่ อ ต้ า น ก า ร          
ค้ามนุษย์ ส านักงานปลัดกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคง   
ของมนุษย ์

๒. พนักงานสอบสวน/เจ้าพนักงาน
ต ารวจซึ่งมียศตั้งแต่ร้อยต ารวจตรี
ขึ้นไป 

๓.  ผู้ว่าราชการจังหวัด/รองผู้ว่าราชการ
จังหวัด/ปลัดจังหวัด/นายอ าเภอ/ 
ปลัดอ าเภอ 

๔.  ผู้บังคับบัญชาหน่วยทหารตั้งแต่ช้ัน 
ผู้บังคับกองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไป/
น า ย ท ห า ร ฝ่ า ย ก า ร ส า ร วั ต ร /
นายทหารฝ่ ายสารวัตรสืบสวน
สอบสวน 

๕.  เจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ 



๒๐ 
 

เอกสารประกอบการยื่นค่าร้อง 
๑. ส าเนาใบรับแจ้งความน าจับ 
๒. ส าเนาบันทึกการจับกุมของเจ้าพนักงานสืบสวนหรือจบักุมและพนักงานสอบสวนท่ีปรากฏเลขรับคดีอาญา 
๓. ส าเนาค าฟ้องของพนักงานอัยการ หรือค าสั่งศาลที่มีหน้าที่ด าเนินคดีกับผู้ต้องหาหรือจ าเลยแล้วแต่กรณี 
๔. ข้อตกลงในการแบ่งเงินรางวัลและค่าตอบแทน (ถ้ามี) 
๕. หลักฐานการสละสิทธิที่ได้รับเงินสินบน เงินรางวัล หรือเงินอื่นในลักษณะเดียวกันตามกฎหมายหรือระเบียบอื่นในคดี

ความผิดฐานค้ามนุษย์คดีเดียวกันนี้ (ถ้ามี) 
หมายเหตุ  ๑)  ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วน อาจแจ้งความน าจับด้วยวาจา แล้วจึงน าหลักฐานการแจ้งความน าจับภายหลัง       

การจับกุมก็ได้ 
               ๒)  ในกรณีที่มีผู้แจ้งความน าจับหรือเจ้าพนักงานสืบสวน หรือจับกุม หรือพนักงานสอบสวนถึงแก่กรรม หรือมี

ความจ าเป็นอื่นใด ไม่สามารถยื่นค าขอรับเงินรางวัลหรือค่าตอบแทนได้ ให้ทายาทหรือผู้จัดการมรดกหรือ    
ผู้มีส่วนได้เสียของผู้แจ้งความน าจับหรือของเจ้าพนักงานสืบสวน หรือจับกุม หรือของพนักงานสอบสวน  
เป็นผู้ด าเนินการแล้วแต่กรณี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 
 

บทที่ ๔ 
การคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 

 

 
 
 
 
 
 

 การคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เป็นการสัมภาษณ์เบื้องต้นเพ่ือคัดแยกว่าบุคคลใด
เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เป็นอ านาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวน ตามกฎหมายว่ าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ ส่วนทีมสหวิชาชีพมีหน้าที่ช่วยพนักงานสอบสวนสัมภาษณ์เพ่ือคัดแยกผู้เสียหาย
เบื้องต้น กรณีที่พนักงานสอบสวนและทีมสหวิชาชีพมีความเห็นไม่ตรงกัน ให้พนักงานสอบสวนเป็นผู้ตัดสิน      
ชี้ขาดหรือวินิจฉัยเป็นข้อยุติ 
 แม้ว่ากระบวนการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จะไม่มีกฎหมายบังคับว่าจ าเป็นต้องท า 
หรือใครมีหน้าที่ต้องท า แต่การคัดแยกที่มีประสิทธิภาพจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งทั้งต่อตัวผู้เสียหาย    
และพนักงานสอบสวน เนื่องจากการคัดแยกที่รวดเร็วถูกต้อง และแม่นย า จะช่วยให้ผู้เสียหายหลุด พ้น         
จากการถูกแสวงหาประโยชน์ได้เร็วขึ้นท าให้ผู้เสียหายรู้สึกปลอดภัยและเชื่อมั่นในการท างานของเจ้าหน้าที่      
อันจะน าไปสู่ความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในขั้นตอนต่อไป อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการคัดแยก
เบื้องต้นจะไม่มีผลในการผูกมัดให้พนักงานสอบสวนต้องยึดถือตามนั้น แต่อาจช่วยให้พนักงานสอบสวน       
ได้รับความร่วมมือจากบุคคลที่ผ่านการคัดแยกเบื้องต้นแล้วเชื่อว่าเป็นผู้ เสียหายซึ่งจะท าให้แนวทาง              
ในการสอบสวนด าเนินไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  

๑. ข้อควรพิจารณาก่อนท่าการสัมภาษณ์ 
 ๑.๑  การสัมภาษณ์เพ่ือท าการคัดแยกผู้เสียหายไม่ใช่การสอบสวน แต่มีวัตถุประสงค์       
เพ่ือให้ทราบว่าบุคคลนั้นเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จริงหรือไม่ และเพ่ือรวบรวมข้อเท็จจริงที่จ าเป็น      
เพ่ือน าไปใช้ด าเนินคดีกับผู้กระท าผิด รวมทั้งต้องสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ และท าให้เหยื่อเกิดความรู้สึก
ปลอดภัย 
 ๑.๒ หากเป็นไปได้ควรใช้ผู้สัมภาษณ์/ล่าม ที่มีประสบการณ์ 
 ๑.๓  พึงระลึกเสมอว่าการบันทึกการสัมภาษณ์มีความส าคัญยิ่งต่อการวางแผนช่วยเหลือและ
ด าเนินคด ี
 ๑.๔  ก่อนเริ่มสัมภาษณ์ผู้สัมภาษณ์ควรพยายามเรียนรู้และหาข้อมูลเกี่ยวกับผู้ เสียหาย           
ให้มากที่สุดเท่าท่ีจะท าได้ เช่น ความเชื่อด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เป็นต้น 

 

 

 

๑. ข้อควรพิจารณาก่อนท าการสัมภาษณ์ (หน้า ๒๑) 

 
๒. ข้อควรพิจารณาระหว่างท าการสัมภาษณ์และหลังเสร็จสิ้นการสัมภาษณ์ (หน้า ๒๒) 

๓. การด าเนินการหลังการคัดแยกเสร็จสิ้น (หน้า ๒๔) 



๒๒ 
 

 ๑.๕  ผู้เสียหายบางคนอาจไม่ตอบตามความเป็นจริง หรือตอบตามที่ได้รับการเสี้ยมสอนมา 
หรืออาจไม่ยอมตอบค าถามใด ๆ ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากหลายสาเหตุ เช่น 
  ๑) เชื่อว่าตนหรือคนที่ตนรู้จัก ก าลังถูกคุกคามและไม่ปลอดภัย 
  ๒) เชื่อว่าตนได้ท าความผิดและต้องถูกจับกุมด าเนินคดี 
  ๓) ผู้เสียหายคนนั้นเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการค้ามนุษย์ 
  ๔) ไม่ตระหนักถึง หรือถูกหลอก หรือได้รับข้อมูลที่ผิดเกี่ยวกับสิทธิในฐานะ        
เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 
  ๕) รู้สึกพึงพอใจกับสถานะภาพที่เป็นอยู่ มากกว่าสถานะภาพที่เคยเป็นมาก่อนที่         
จะตกเป็นผู้เสียหาย 

๖)   รู้สึกละอายใจ หรืออับอายที่จะเล่าเรื่องที่เกิดข้ึนกับตนให้ผู้อื่นฟัง 
๗)   กลัวว่าเมื่อเรื่องของตนถูกเปิดเผย จะถูกต าหนิ ประณาม 
๘)   ความเชื่อด้านวัฒนธรรม ศาสนา 
๙)   รู้สึกว่าตนต้องรับผิดชอบหรือสมควรได้รับผลจากการกระท าของตน 
๑๐) ต้องการรักษาสัมพันธภาพที่เคยมีกับผู้ต้องหาหรือผู้กระท าผิด ผู้เสียหายบางคน

ถูกแนะน าให้รู้จักกับผู้กระท าผิด โดยเพ่ือน หรือญาติ ซึ่งท าให้ผู้เสียหายเกิดความรู้สึกผูกพัน หรือไม่กล้า       
ให้ความร่วมมือเพราะเกรงว่าเพ่ือน หรือญาติของตนจะเดือดร้อนบางกรณีขบวนการค้ามนุษย์อาจใช้วิธี        
การพัฒนาความผูกพันทางด้านจิตใจและอารมณ์อย่างค่อยเป็นค่อยไป จนกระทั่งผู้เสียหายไว้ใจและยอมท า      
ตามที่ขบวนการค้ามนุษย์บงการหรือจนถึงขั้นที่ผู้เสียหายมีความรู้สึกที่ดีต่อคนที่มาแสวงหาประโยชน์              
มีพฤติกรรมเข้าข้างช่วยเหลือ แต่กลับรู้สึกไม่ดีหรือเป็นปรปักษ์ต่อสมาชิกในครอบครัว เพ่ือน หรือเจ้าหน้าที่ที่
พยายามจะช่วยเหลือ  
  ๑๑) ในกรณีของผู้ เสียหายที่ เป็นชาวต่างประเทศ พวกเขาอาจกังวลเกี่ยวกับ
สถานภาพทางกฎหมาย รวมทั้งสิทธิและความช่วยเหลือต่าง ๆ   
 ๑.๖ ก่อนเริ่มท าการสัมภาษณ์ผู้เข้าช่วยเหลือควรให้ข้อมูลในการช่วยเหลือผู้เสียหาย รวมทั้ง
ข้อมูลจากผู้ที่เข้ามาท าการช่วยเหลือต้องมั่นใจว่า ผู้เสียหายได้รับการช่วยเหลือขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ อาหาร      
การรักษาพยาบาล ที่อยู่อาศัย เสื้อผ้า ของใช้ส่วนตัว และความปลอดภัยอย่างเหมาะสมแล้ว  
 

๒. ข้อควรพิจารณาระหว่างท่าการสัมภาษณ์และหลังเสร็จสิ้นการสัมภาษณ์ 
 ๒.๑  ก่อนเริ่มสัมภาษณ์ ต้องอธิบายให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ 
บทบาทของผู้สัมภาษณ์ ผู้ถูกสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์ต้องเป็นไปโดยสมัครใจ ควรแจ้งให้ผู้ถูกสัมภาษณ์
ทราบว่า เขาก าลังถูกสัมภาษณใ์นฐานะเป็นผู้เสียหายไม่ใช่เป็นผู้ต้องหา และจะไม่ถูกด่าเนินคดี 
 ๒.๒  การจัดให้มีผู้สัมภาษณ์ที่เป็นเพศเดียวกับผู้ถูกสัมภาษณ์ อาจช่วยท าให้ผู้ถูกสัมภาษณ์
รู้สึกสะดวกใจที่จะเล่าเรื่องหรือให้ข้อมูลมากกว่า 
 ๒.๓  แจ้งให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ทราบว่าการสัมภาษณ์จะถูกบันทึก และหากมีการฟ้องร้อง
ด าเนินคดีจะถูกน าไปใช้ในกระบวนการทางกฎหมาย 

 

 

 

 

 



๒๓ 
 

 ๒.๔  อนุญาตให้บุคคลที่ผู้ถูกสัมภาษณ์มีความสนิทสนมคุ้นเคยซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ร่วม
ระหว่างการสัมภาษณ์พูดคุย เพราะจะช่วยให้ผู้ถูกสัมภาษณ์เกิดความรู้สึกผ่อนคลายและเต็มใจที่จะให้       
ความร่วมมือ  
 ๒.๕  ผู้ที่ท าการสัมภาษณ์พึงตระหนักอยู่ตลอดเวลาว่า การแสดงออกอย่างเป็นมิตร       
สุภาพ และแสดงความเอ้ืออาทรต่อผู้ถูกสัมภาษณ์ จะช่วยให้ผู้ถูกสัมภาษณ์เกิดความรู้สึกผ่อนคลาย             
และไว้วางใจซึ่งจะท าให้ผู้ถูกสัมภาษณ์กล้าพูดและให้ข้อมูล 
 ๒.๖  ผู้สัมภาษณ์ต้องมีความอดทนและใส่ใจกับเรื่องที่ผู้ถูกสัมภาษณ์ก าลังเล่า หลีกเลี่ยง   
การคาดคั้นให้ผู้ถูกสัมภาษณ์เร่งเล่าเรื่องหรือให้ข้อเท็จจริง อย่าแสดงออกถึงความเบื่อหน่าย ความไม่เชื่อถือ   
ในเรื่องทีผู่้ถูกสัมภาษณก์ าลังเล่า หรือขัดจังหวะการเล่าของผู้ถูกสัมภาษณด์้วยค าถามในลักษณะโต้แย้ง 
 ๒.๗  ใช้ค าถามสั้น ๆ และใช้ค าธรรมดาสามัญ หลีกเลี่ยงการถามย้ าไปมา เว้นแต่ผู้ถูกสัมภาษณ์
ต้องการให้อธิบาย หลีกเลี่ยงการถามท่ีจะเป็นการซ้ าเติมความชอกช้ าจิตใจของผู้ถูกสัมภาษณ์ 
 ๒.๘  เปิดโอกาสให้ผู้ถูกสัมภาษณไ์ด้ซักถาม หากเขามีข้อสงสัยใด ๆ  
 ๒.๙   หลีกเลี่ยงการให้ค ามั่น หรือสัญญาในเรื่องหนึ่งเรื่องใด ที่ยังไม่มีความแน่นอน 
 ๒.๑๐  สรุปความเข้าใจของผู้สัมภาษณ์ให้ผู้ถูกสัมภาษณฟั์ง 
 ๒.๑๑  หลังเสร็จสิ้นการสัมภาษณ์ สรุปสิ่ งที่ ได้จากการสัมภาษณ์ให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ฟัง       
เพ่ือที่เขาจะได้แก้ไขข้อผิดพลาด หรือเพ่ิมเติมข้อมูลเพื่อให้ครบถ้วน 
 

หมายเหตุ  
๑) กรณีที่ผู้ถูกสัมภาษณ์เป็นเด็กควรให้ผู้ที่มีประสบการณ์ในการช่วยเหลือคุ้มครองเด็ก      

เข้าร่วมในการสัมภาษณ์ 
๒) สถานที่ในการสัมภาษณ์ควรจัดแยกเป็นสัดส่วนให้พ้นจากสายตาของผู้อ่ืน โดยเฉพาะ       

ผู้ต้องสงสัยว่าเป็นผู้กระท าผิด 
๓) การรักษาความลับของข้อมูลที่ได้จากผู้ถูกสัมภาษณ์ รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับตัวถูกสัมภาษณ์

และสมาชิกในครอบครัวถือเป็นสิ่งส าคัญและต้องเก็บรักษามิให้รั่วไหลไปสู่ผู้ ไม่มี            
ส่วนเกี่ยวข้อง 

๔) ให้ความส าคัญกับความปลอดภัยของผู้ถูกสัมภาษณ์ และสมาชิกในครอบครัว โดยท า    
การประเมินความเสี่ยงเป็นระยะ ๆ รวมทั้งต้องประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นหรือ
เพ่ิมขึ้นหลังจากผู้ถูกสัมภาษณ์ให้ความร่วมมือหรือให้ข้อมูล หรือหลังจากที่เจ้าหน้าที่        
มีการปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด เช่น ท าการตรวจค้น หรือจับกุมสมาชิกในขบวนการ         
ค้ามนุษย์ เป็นต้น 

 
 
 
 



๒๔ 
 

๓. การด่าเนินการหลังการคัดแยกเสร็จสิ้น  
 ๓.๑ กรณีเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 
  ให้ส่งตัวผู้เสียหายพร้อมแบบสัมภาษณ์เบื้องต้นให้พนักงานสอบสวน เพ่ือด าเนินการ
รับค าร้องทุกข์และสอบปากค า แล้วส่งต่อให้หน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง       
ของมนุษย์ เพ่ือด าเนินการตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์           
พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 ๓.๒ กรณเีป็นบุคคลที่มีเหตุอันควรเชื่อว่าเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 
  ๑) ในกรณีมีเหตุจ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการแสวงหาข้อเท็จจริง และเพ่ือคุ้มครองความ
ปลอดภัยให้แก่บุคคลดังกล่าว พนักงานเจ้าหน้าที่อาจจัดให้บุคคลดังกล่าวเข้ารับการคุ้มครองชั่วคราวใน
สถานที่ที่เหมาะสมที่ไม่ใช่ที่คุมขัง ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
มาตรา ๒๙ 
  ๒) จัดท ารายงานให้ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณีทราบ         
โดยไม่ชักช้า ทั้งนี ้ต้องไม่เกินยี่สิบสี่ช่ัวโมงนับตั้งแต่จัดให้บุคคลดังกล่าวอยู่ในความคุ้มครองชั่วคราว  
  ๓) หากมีความจ าเป็นต้องคุ้มครองเกินกว่า ๒๔ ชั่วโมง พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องยื่นค าร้อง
ต่อศาลเพ่ือมีค าสั่งอนุญาต ทั้งนี้ ศาลมีอ่านาจอนุญาตได้ไม่เกิน ๗ วัน โดยจะก าหนดเงื่อนไขใด ๆ ไว้ด้วยก็ได้  
  ๔) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ท าการสอบปากค าบุคคลดังกล่าวในฐานะผู้ให้ถ้อยค า และ
รวบรวมพยานหลักฐานเบื้องต้นเพื่อประกอบการยื่นค าร้องด้วย 
  ๕) หากศาลไม่อนุญาตการคุ้มครองชั่วคราวยุติหากเป็นคนไทยจะได้รับการปล่อยตัว 
และคนต่างชาติจะต้องด าเนินคดีตามกฎหมายอ่ืนต่อไป 
  ๖) หากศาลอนุญาต เมื่อครบก าหนดแล้วยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นผู้เสียหายหรือไม่
การคุ้มครองยุต ิแต่หากระบุได้ว่าเป็นผู้เสียหาย ให้น าตัวบุคคลนั้นเข้าสู่กระบวนการคุ้มครองช่วยเหลือต่อไป 
 ๓.๓ กรณไีม่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 
  ๓.๓.๑ กรณทีีเ่ป็นขอทาน 
   ๑) หากบุคคลนั้นเป็นคนไทยอายุ ๑๘ ปีขึ้นไป ให้น าส่งหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
   ๒) หากเป็นชาวต่างชาติอายุ ๑๘ ปีขึ้นไป ให้น าส่งส านักงานตรวจคน       
เข้าเมือง (ตม.) เพ่ือด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 
   ๓) หากเป็นเด็กอายุต่่ากว่า ๑๘ปี ทั้งคนไทยและต่างชาติด าเนินการ       
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ น าส่งสถานแรกรับตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก คือ 
บ้านพักเด็กและครอบครัวซึ่งมีอยู่ทั่วทุกจังหวัด  
   ๔) กรณคีนต่างชาติที่มาในรูปแบบมารดาและเด็กระหว่างด าเนินการทางคดี
กับบิดามารดาหรือผู้ปกครอง หรือรอพิสูจน์ยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างบิดา มารดา ผู้ปกครองและเด็ก        



๒๕ 
 

ให้น าเด็กส่งหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เ พ่ือคุ้มครองเด็ก               
โดยมีหน่วยงานให้ความช่วยเหลือหรือร่วมมือตามบันทึกข้อตกลงในการพัฒนาระบบคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง        
คนขอทาน และผู้ด้อยโอกาสในชุมชน เพ่ือจัดระเบียบขอทานระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและ          
ความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรอพิสูจน์และยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างบิดา มารดา 
ผู้ปกครอง และเด็ก เมื่อด าเนินการทางคดีหรือพิสูจน์ยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างบิดา มารดา ผู้ปกครอง และ
เด็กเสร็จแล้ว ให้ประสานพนักงานสอบสวนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   ๓.๓.๒  กรณีท่ีเป็นการค้าประเวณี 
   ๑) หากเป็นเด็กอายุต่่ากว่า ๑๘ ปี ทั้งชาวไทยและต่างชาติ และไม่ปรากฏว่า
ต้องหาหรืออยู่ในระหว่างถูกด าเนินคดีในความผิดฐานอ่ืนซึ่งเป็นความผิดที่มีโทษจ าคุกหรือต้องค าพิพากษา    
ให้จ าคุก ให้พนักงานสอบสวนในกรณีที่ได้เปรียบเทียบคดีแล้วด าเนินการจัดส่งตัวเด็กผู้นั้นไปเพ่ือรับการดูแล   
ในสถานแรกรับตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็กคือ บ้านพักเด็กและครอบครัวซึ่งมีอยู่ทั่วทุกจังหวัด 
   ๒) หากเป็นคนไทยอายุ  ๑๘ ปีขึ้นไป  หากศาลพิพากษาลงโทษและ
เห็นสมควรให้ผู้กระท าความผิดรับการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพด้วยหรือถ้าบุคคลนั้นประสงค์ที่จะได้รับ      
การคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ ให้พนักงานสอบสวนด าเนินการจัดส่งตัวผู้นั้นไปเพ่ือรับการดูแลในสถานแรกรับ 
คือ  บ้านพักเด็กและครอบครัว หรือสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ๔ แห่ง (บ้านเกร็ด
ตระการจังหวัดนนทบุรี  บ้านสองแคว จังหวัดพิษณุโลก บ้านนารีสวัสดิ์  จังหวัดนครราชสีมา และ                
บ้านศรีสุราษฎร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี) 
   ๓) หากเป็นชาวต่างชาติอายุ ๑๘ ปีขึ้นไปให้น าส่งส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 

 
หมายเหตุ ๑) กรณีที่เป็นคนต่างชาติและไม่ใช่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์หรือเป็นผู้เสียหายแต่ไม่ยินยอม

เข้ารับการช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพ ตามมาตรา ๓๓ ให้ประสานงานส่งตัวไปยัง
ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง เพ่ือรอการส่งกลับประเทศภูมิล าเนาตามช่องทางของรัฐ     
หากบุคคลนั้นมีเอกสารหลักฐานและมีสิทธิอยู่ ในราชอาณาจักรให้ส่งคืนถิ่นที่อยู่         
ตามที่ได้รับอนุญาตในกรณีที่บุคคลนั้นมีสิทธิอยู่ในราชอาณาจักรชั่วคราวเพ่ือการท างาน
แต่ไม่สามารถกลับไปอยู่กับนายจ้างเดิมและไม่สามารถหานายจ้างใหม่ได้ถือว่าการอนุญาต
นั้นสิ้นสุดให้น าส่งส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 

 ๒) กรณีบุคคลอายุต่ ากว่า ๑๘ ปี เป็นผู้เสียหายหรือไม่เป็นผู้เสียหาย ไม่ยินยอมเข้ารับ       
การช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพ พนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่  (แล้วแต่
กรณี) อาจมอบตัวบุคคลนั้นให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก           
พ.ศ. ๒๕๔๖ เพ่ือสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพระหว่างการสอบสวนก็ได้  

 ๓) อายุของผู้เสียหายให้พิจารณานับแต่วันแรกที่ตกเป็นผู้เสียหาย ในการประเมินอายุเบื้องต้น
หากพิจารณาจากลักษณะทางกายภาพ รวมทั้งรูปร่างหน้าตาแล้ว ยังไม่สามารถยืนยันอายุได้ 
ต้องจัดให้บุคคลนั้นเข้ารับการตรวจร่างกายทางการแพทย์โดยทันที 

 
 



๒๖ 
 

 ๔) พึงระลึกว่าพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ .ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๔๑
ห้ามมิให้พนักงานสอบสวนด าเนินคดีกับผู้เสียหายในความผิดฐานเข้ามาออกไปหรืออยู่ใน
ราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองความผิดฐาน           
แจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานฐานปลอมหรือใช้หนังสือเดินทางปลอมตามประมวล
กฎหมายอาญาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี
เฉพาะที่เกี่ยวกับการติดต่อชักชวน แนะน า ตัวติดตาม หรือรบเร้าบุคคลเพ่ือค้าประเวณี
และการเข้าไปมั่วสุมในสถานการค้าประเวณีเพ่ือค้าประเวณี  หรือความผิดฐานเป็น       
คนต่างด้าวท างานโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการท างานของคนต่างด้าว
ดังนั้น เมื่อท าการคัดแยกแล้วพบว่าบุคคลใดเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ แม้เขา       
จะไม่ยินยอมเข้ารับการช่วยเหลือคุ้มครองหากบุคคลนั้นไม่ได้กระท าความผิดอ่ืน
นอกจากที่กล่าวข้างต้น เจ้าหน้าที่ก็จะท าการจับกุมและด าเนินคดีกับเขาไม่ได้เช่นกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 
 

บทที่ ๕ 
การสอบสวน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ข้อพิจารณาเบื้องต้น  
 ๑.๑  คดีค้ามนุษย์เป็นคดีอาญาแผ่นดิน การสอบสวนเริ่มต้นได้ทั้งด้วยการร้องทุกข์           
หรือการกล่าวโทษ 
 ๑.๒ พนักงานสอบสวนควรน าข้อควรพิจารณาก่อน ระหว่าง และหลัง การสัมภาษณ์     
ตามท่ีกล่าวไว้ในบทที่ ๔ ข้อ ๑ และ ๒ มาพิจารณาประกอบการด าเนินการด้วย 
 ๑.๓ การสอบสวนผู้เสียหายคดีค้ามนุษย์ พนักงานสอบสวนควรขอข้อมูลจากหน่วยงาน   
ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับผู้เสียหาย เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับสถานบริการที่เกิดเหตุจากนายทะเบียนสถานบริการ     
ข้อมูลเรือล าที่เกิดเหตุจากกรมเจ้าท่า ข้อมูลการอนุญาตท างานของแรงงานต่างด้าว การขออาชญาบัตร       
จากกรมประมง ข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างแรงงานก่อนเกิดเหตุและการตกลงการจ่ายค่าจ้างหลังเกิดเหตุ           
จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง น าไปประกอบการสอบสวนเพราะ
ผู้เสียหายอาจให้ข้อเท็จจริงต่อหน่วยงานดังกล่าว และไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่ให้ไว้กับพนักงานสอบสวน 
หรืออาจมีข้อมูลที่อาจเชื่อมโยงไปยังกลุ่มขบวนการค้ามนุษย์ได้หากข้อเท็จจริงไม่ตรงกัน พนักงานสอบสวน     
พึงหาพยานแวดล้อมกรณีเท่าที่ท าได้  เ พ่ือน ามาชั่งน้ าหนักพยานหลักฐานประกอบการใช้ดุลยพินิจ                  
ในการท าความเห็นทางคดี 
 ๑.๔ หลังรับแจ้งความร้องทุกข์ และสอบปากค าเบื้องต้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้พนักงาน
สอบสวนท าหนังสือส่งตัวผู้เสียหายเข้ารับการคุ้มครองสวัสดิภาพภายใต้การดูแลของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดังนี้  
  ๑) ผู้เสียหายที่เป็นเด็กหญิงและผู้เสียหายหญิงและบุตรที่เป็นเด็กชายอายุไม่เกิน    
๖ ปี ประสานกองต่อต้านการค้ามนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เพ่ือส่งต่อให้
สถานคุ้มครอง และช่วยเหลือตามความเหมาะสมต่อไป 

๑. ข้อพิจารณาเบื้องต้น (หนา้ ๒๑) ๒. การรายงานเหตุ (หน้า ๒๙) 

 
๓. การสอบสวนผู้เสียหายที่เปน็หญิง (หนา้ ๒๙) 

 

๔. การสอบสวนผู้เสยีหายที่เปน็เด็ก (หน้า ๒๙) 
๒๑) 

๕. การสอบสวนคดีความผิดที่มโีทษ ตามกฎหมายไทย

ได้กระท าลงนอกราชอาณาจักร (หน้า ๒๙) 

๖. สาระส าคัญของการสอบสวน (หน้า ๒๙) 

 

๗. การสืบพยานล่วงหน้า (หน้า ๓๒) 

 

๘. การสอบสวนผู้ต้องหา (หน้า ๓๓) 

 
๙. การขอปล่อยตัวชั่วคราว (หน้า ๓๕) 

 



๒๘ 
 

  ๒) ผู้เสียหายที่เป็นเด็กชายอายุ ๖ ปี แต่ไม่เกิน ๑๕ ปี น าส่งสถานแรกรับเด็กชาย  
ปากเกร็ด (บ้านภูมิเวท) จังหวัดนนทบุรี 
  ๓) ผู้เสียหายที่เป็นชายอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป และผู้เสียหายที่มาในรูปแบบครอบครัว  
สาม ีภรรยา และบุตร น าส่งหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทั้งนี้ หนังสือ
น าส่งควรแนบเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 
   (๑) ส าเนาแบบสัมภาษณ์เบื้องต้นส าหรับการคัดแยกผู้เสียหาย 
   (๒) ส าเนาบันทึกการจับกุมของพนักงานสอบสวน 
   (๓) ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (กรณีคนไทย) 
   (๔) เอกสารทางการแพทย ์(หากมี) 
   (๕) ส าเนาหลักฐานทางการศึกษา (กรณีคนไทย) 
   (๖) ส าเนาเอกสารการเดินทาง (หากมี) 
   (๗) ส าเนาแบบรับรองรายการทะเบียนประวัติของคนต่างด้าว (ท.ร.๓๘/๑) (หากมี) 
   (๘) ส าเนาใบอนุญาตท างานของคนต่างด้าว (หากมี) 
   (๙) ทรัพย์สินส่วนตัวของผู้เสียหาย (หากมี) 
   (๑๐) ข้อมูลอื่นที่เก่ียวข้อง (หากมี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หนังสือน่าส่งควรแนบ

เอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี ้

(๑) ส าเนาแบบสัมภาษณ์เบื้องต้น

ส าหรับการคัดแยกผู้ เสียหาย

สัมภาษณ์เบื้องต้นส าหรับการคัด

แยกผู้เสียหาย 

(๒) ส าเนาบันทึกการจับกุม

ของพนักงานสอบสวน 

(๓)  ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนา

บัตรประจ าตัวประชาชน กรณีคนไทย) 

 
 (๕ )ส า เนาหลักฐานทาง

การศึกษา (กรณีคนไทย) 

 ( ๗ ) ส า เ น าแบบรั บ รอ ง

รายการทะเบียนประวัติของ

คนต่างด้าว (ท.ร.๓๘/๑) 

(หากมี) 

 

(๑๐) ข้อมูลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง (หากมี) ( ๙ ) ท รั พ ย์ สิ น ส่ ว น ตั ว ข อ ง

ผู้เสียหาย (หากมี) 

 

(๘) ส าเนาใบอนุญาตท างานของ

คนต่างด้าว (หากมี) 

 

(๔) เอกสารทางการแพทย์ (หากมี) 

 
(๖) ส าเนาเอกสารการเดินทาง

(หากมี) 

 



๒๙ 
 

๒. การรายงานเหตุ  
 หลังจากรับค าร้องทุกข์หรือกล่าวโทษแล้ว พนักงานสอบสวนต้องรีบรายงานผู้บังคับบัญชา
ตามระเบียบโดยใช้แบบฟอร์มแบบรายงานเหตุอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญและเหตุที่ต้องรายงานด่วน          
ในกรณีที่ผู้เสียหายเป็นคนต่างด้าว  
 

๓. การสอบสวนผู้เสียหายที่เป็นหญิง 
 ในกรณีเป็นความผิดเกี่ยวกับเพศถ้าผู้เสียหายเป็นหญิงให้พนักงานสอบสวนหญิงเป็น        
ผู้สอบสวน เว้นแต่ผู้ เสียหายนั้นยินยอมหรือมีเหตุจ่าเป็นอย่างอ่ืน  และผู้ เสียหายจะขอให้บุคคลใด             
อยู่ร่วมในการถามปากค านั้นด้วยก็ได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา ๑๓๓ 
 

๔. การสอบสวนผู้เสียหายที่เป็นเด็ก  
 การสอบสวนผู้เสียหายที่เป็นเด็กให้ด าเนินการสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญามาตรา ๑๓๓ ทวิ และก่อนเริ่มถามปากค าให้แจ้งสิทธิเด็ก ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา   
ความอาญามาตรา ๑๓๓ ทวิ วรรคหนึ่ง ให้เด็กทราบ ในกรณีเป็นความผิดเกี่ยวกับเพศและผู้เสียหายเป็นหญิง        
ให้พนักงานสอบสวนหญิงเป็นผู้สอบสวน เว้นแต่ผู้เสียหายนั้นยินยอม หรือมีเหตุจ าเป็นอย่างอ่ืนตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา  ๑๓๓ ทั้งนี้  อาจจะจัดหาบุคคลที่ เด็กร้องขอให้เข้าร่วมฟัง                 
การสอบสวนด้วย 
 

๕. การสอบสวนคดีความผิดที่มีโทษตามกฎหมายไทยได้กระท่าลงนอกราชอาณาจักร 
 คดีค้ามนุษย์ส่วนใหญ่มีความเชื ่อมโยงเป็นขบวนการทั ้งในและต่างประเทศ ดังนั ้น     
เมื่อมีการร้องทุกข์กล่าวโทษ พนักงานสอบสวนควรพิจารณาเบื้องต้นว่า กรณีดังกล่าวเป็นคดีความผิดที่มีโทษ            
ตามกฎหมายไทยได้กระท าลงนอกราชอาณาจักรหรือไม่ หากใช่ต้องรีบมีหนังสือแจ้งให้อัยการสูงสุดพิจารณา
มอบหมายหน้าที่ให้บุคคลใดเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา ๒๐ ระหว่างรอค าสั่งจากอัยการสูงสุด พนักงานสอบสวนสามารถท าการสอบสวนไปพลางได้เฉพาะกรณี
มีเหตุจ าเป็นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๐ วรรค ๕ เท่านั้น 
 

๖. สาระส่าคัญของการสอบสวน 
 การสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานที่จะน าไปสู่การฟ้องร้องและลงโทษได้ ต้องมีพยาน       
ที่จะพิสูจน์องค์ประกอบทั้ง ๓ ประการ คือ การกระท่า (ใครท าอะไร) วิธีการ (ท าอย่างไร) และวัตถุประสงค์
ของการกระท่า (เพ่ืออะไร) 
 ในทุกส านวนการสอบสวนต้องให้ได้ข้อมูลต่อไปนี้ 
 ๑) ชื่อ อายุ ที่อยู่ บิดามารดา ประวัติส่วนตัว เช่น อาชีพ รายได้ การศึกษา สถานภาพ
ครอบครัว พร้อมพยานหลักฐาน 
 ๒) จุดเริ่มต้นการติดต่อติดต่อด้วยเรื่องใดพร้อมพยานหลักฐาน 
 ๓) การน าพาคนเดียวหรือกับพวก การส่ง-รับต่อเนื่องกัน พร้อมพยานหลักฐาน 



๓๐ 
 

 ๔) การถูกกระท า ใครกระท า ท าอย่างไร ด้วยวิธีการใด พร้อมพยานหลักฐาน 
 ๕) ถูกหน่วงเหนี่ยวกักขังท าร้ายบังคับอย่างไรหรือไม่ พร้อมพยานหลักฐาน 
 ๖) ผลจากการกระท าใครเป็นผู้รับรายได้ บาดเจ็บหรือบาดแผล พร้อมพยานหลักฐาน 
 ๗) การได้รับการช่วยเหลือหรือหลบหนีพร้อมพยานหลักฐาน 
โดยให้ปรากฏรายละเอียดวันเวลาสถานที่เกิดเหตุพฤติการณ์และการกระท าทั้งหลายแห่งคดีพยานหลักฐาน     
ที่มีความเชื่อมโยงและสนับสนุนข้อเท็จจริงดังกล่าว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๖.๑ กรณีการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการค้าประเวณี 
  ประเด็นในการซักถาม ได้แก่ ผู้เสียหายพักอาศัยอยู่กับผู้ใด ใครเป็นผู้ติดต่อชักชวน 
ชักชวนให้ไปท าอะไร ใครรับผู้เสียหายไว้ ใครเป็นผู้จัดหาสถานที่พักอาศัยที่ใด ติดต่อลูกค้าด้วยวิธีการอย่างไร
ใครเป็นผู้ติดต่อ ใครเป็นผู้ควบคุมดูแลสถานที่บริการที่ใด ค่าบริการครั้งละเท่าไร ใครรับค่าบริการไว้ แบ่งกัน
อย่างไร ใครได้เท่าไร ผู้เสียหายได้เท่าไร มีบัญชีหรือไม่ ถูกข่มขู่ใช้ก าลังบังคับ ลักพาตัว ฉ้อฉล หลอกลวง       
ใช้อ านาจโดยมิชอบให้ขายบริการหรือไม่ ขณะเกิดเหตุผู้เสียหายอยู่ในความปกครองดูแลของผู้ใด 
  ถ้าเป็นเด็กพ่อแม่ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลรู้หรือไม่รู้แล้วท าอย่างไร 
  พยานหลักฐาน ได้แก่ บุคคลที่รู้เห็นการติดต่อระหว่างกลุ่มผู้กระท าผิดกับผู้เสียหาย 
หลักฐานการติดต่อ จดหมาย โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง หลักฐานทางการเงิน
และธนาคาร บันทึกส่วนตัว บันทึกการท างาน รายรับรายจ่าย เงินส่วนแบ่ง เงินของกลาง ภาพถ่ายที่เกี่ยวข้อง 

 

๕) ถูกหน่วงเหนี่ยวกักขังท าร้ายบังคับ

อย่างไรหรือไม่พร้อมพยานหลักฐาน 

๒) จุดเริ่มต้นการติดต่อติดต่อด้วยเร่ืองใด

พร้อมพยานหลักฐาน 

๓) การน าพาคนเดียวหรือกับ

พวกการส่ง-รับต่อเนื่องกัน

พร้อมพยานหลักฐาน 

๔) การถูกกระท าใครกระท าท า

อย่างไรด้วยวิธีการใดพร้อม

พยานหลักฐาน 

๖) ผลจากการกระท าใครเป็น

ผู้รับรายได้บาดเจ็บหรือบาดแผล

พร้อมพยานหลักฐาน 

(๑) ชื่อ อายุ ที่อยู่ บิดามารดา ประวัติส่วนตัว 

เช่น อาชีพ รายได้ การศึกษา สถานภาพ

๗) การได้รับการชว่ยเหลือหรือ

หลบหนีพร้อมพยานหลักฐาน 

สาระส่าคัญของ

การสอบสวน 



๓๑ 
 

ร่องรอยบาดแผล รายงานการตรวจพิสูจน์ของแพทย์ หลักฐานการตรวจอายุ (กรณีไม่แน่ชัดเรื่องอายุ)         
และสิ่งของที่ได้จากที่พักอาศัยฯลฯ 
  กรณีเป็นการค้ามนุษย์ในรูปแบบการค้าประเวณีข้ามชาติ  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติจะต้อง
ตรวจสอบหลักฐานการเข้า-ออกของผู้เสียหายจากส านักงานตรวจคนเข้าเมือง หลักฐานการขอหนังสือเดินทาง
จากกองหนังสือเดินทางกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ หลักฐานการขอวีซ่าเข้าประเทศปลายทาง 
หลักฐานการซื้อตั๋วเครื่องบิน และตรวจสอบบุคคลในเที่ยวบินที่เดินทางเข้าและออกประเทศดังกล่าว           
แล้วน าข้อมูลมาเชื่อมโยงกันเพ่ือสามารถวิเคราะห์หาผู้น าพาผู้เสียหายไปค้าประเวณี  
 ๖.๒ กรณีการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการบังคับใช้แรงงาน 
  ประเด็นในการซักถาม ได้แก่ ผู้เสียหายพักอาศัยอยู่กับผู้ใด สมัครใจมาท างาน       
หรือใครเป็นผู้ติดต่อชักชวน ชักชวนด้วยข้อความว่าอย่างไร เสียค่าเดินทางเองหรือใครออกให้ ใครพามาส่ง      
ที่ท างาน ใครรับไว้ ได้ท างานตามที่ถูกชักชวนหรือไม่ งานที่ท าเป็นงานอะไร ถ้างานไม่ตรงกับที่ชักชวนหรือต้อง
ท างานหนักงานเสี่ยงสมัครใจท างานหรือไม่ ถ้าไม่สมัครใจได้โต้แย้งอย่างไรหรือไม่ ไม่ท างานได้หรือไม่ ท างาน   
กี่ชั่วโมง พักผ่อนทานอาหารเพียงพอหรือไม่ ใครเป็นผู้ควบคุมให้ท างาน ผู้ควบคุมเกี่ยวข้องกับนายจ้าง        
หรือผู้ที่รับไว้อย่างไร ผลจากการท างานบาดเจ็บหรือมีบาดแผลหรือไม่ รักษาอย่างไร มีข้อตกลงเรื่องการท างาน
และค่าจ้างหรือไม่กับผู้ใด ใครเป็นนายจ้าง ได้รับค่าจ้างครบถ้วนหรือไม่ ถูกข่มขู่ใช้ก าลังบังคับ ลักพาตัว ฉ้อฉล 
หลอกลวง ใช้อ านาจโดยมิชอบให้ท างานหรือไม่อย่างไร 
  ถ้าผู้เสียหายเป็นเด็กพ่อแม่ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลรู้หรือไม่รู้แล้วท าอย่างไร 
  พยานหลักฐานได้แก่ บุคคลที่รู้เห็นการติดต่อระหว่างกลุ่มผู้กระท าผิดกับผู้เสียหาย 
หลักฐานการติดต่อจดหมาย โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต หลักฐานที่ เกี่ยวข้องกับการเดินทาง สัญญาจ้าง       
หลักฐานทางการเงินและธนาคาร บันทึกส่วนตัว บันทึกการท างาน ภาพถ่ายที่เกี่ยวข้อง ร่องรอยบาดแผล 
รายงานการตรวจพิสูจน์ของแพทย์  หลักฐานการตรวจอายุ (กรณีไม่แน่ชัดเรื่องอายุ ) และสิ่งของที่ได้              
จากที่พักอาศัย ฯลฯ 
 ๖.๓ กรณีการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการน าคนมาขอทาน 
  ประเด็นในการซักถาม ได้แก่ ผู้เสียหายพักอาศัยอยู่กับผู้ใด สมัครใจมาขอทานหรือใคร
เป็นผู้ติดต่อชักชวน รู้หรือไม่ว่าต้องมาขอทาน เสียค่าเดินทางเองหรือใครออกให้ ใครเป็นผู้พามาขอทาน     
สถานที่ขอทาน ใช้อุปกรณ์อะไรประกอบการขอทาน ขณะขอทานมีใครควบคุมดูแลรายได้จากการขอทานต่อวัน 
ขอทานตั้งแต่เวลาใดถึงเวลาใด เงินที่ได้จากการขอทานเก็บไว้ที่ใด ใครเก็บ ใช้ประโยชน์อย่างไร คนที่พามาและ
ควบคุมขอทานเกี่ยวข้องกับผู้เสียหายอย่างไร เมื่อเลิกขอทานต่อวันใครมารับ รับไปที่ใด พักอาศัยที่ใด           
มีวันหยุดหรือไม่ สมัครใจขอทานหรือไม่ ถ้าไม่สมัครใจได้โต้แย้งอย่างไรหรือไม่ ไม่ขอทานได้หรือไม่ พักผ่อน
ทานอาหารเพียงพอหรือไม่ ถูกข่มขู่ใช้ก าลังบังคับ ลักพาตัว ฉ้อฉล หลอกลวง ใช้อ านาจโดยมิชอบให้ขอทาน
หรือไม ่ขณะเกิดเหตุอยู่ในความปกครองดูแลของผู้ใด 
  ถ้าเป็นเด็กพ่อแม่ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลรู้หรือไม่รู้แล้วท าอย่างไร 



๓๒ 
 

  พยานหลักฐาน ได้แก่ บุคคลที่รู้เห็นการติดต่อระหว่างกลุ่มผู้กระท าผิดกับผู้เสียหาย 
หลักฐานการติดต่อจดหมาย โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง หลักฐานทางการเงิน
และธนาคาร บันทึกส่วนตัว บันทึกการท างาน ค่าแรงเงินเหรียญหรือธนบัตรของกลาง ภาพถ่ายที่เกี่ยวข้อง 
ร่องรอยบาดแผล รายงานการตรวจพิสูจน์ของแพทย์ หลักฐานการตรวจอายุ (กรณีไม่แน่ชัดเรื่องอายุ) และ
สิ่งของที่ได้จากที่พักอาศัยฯลฯ 
 

หมายเหตุ  ในการสอบสวนผู้เสียหาย ควรต้องท าให้ปรากฏในค าให้การว่า พนักงานสอบสวนได้แจ้งให้
ผู้เสียหายทราบถึงสิทธิที่จะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจากการกระท าความผิดฐาน
ค้ามนุษย์ และสิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมายแล้ว 

 

๗. การสืบพยานล่วงหน้า  
 ๗.๑  เหตุผลในการขอสืบพยานล่วงหน้า 
  ๑) เหตุตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๓๗ ทวิ ได้แก่ 
ผู้เสียหายเป็นชาวต่างชาติ ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศ หรือผู้เสียหายเป็นบุคคลไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง 
หรืออยู่ห่างไกลจากศาล หรือมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะมีความยุ่งยากกับพยานหลักฐาน หรือมีเหตุจ าเป็นอย่างอ่ืน
อันจะเป็นการยากท่ีจะน าพยานมาเบิกความในภายหน้า 
   ๒) เหตุผลอ่ืนที่เป็นไปเพ่ือประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์     
ตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เช่น เป็นคดีที่เกี่ยวข้อง
กับผู้มีอิทธิพลและมีแนวโน้มว่าผู้เสียหายจะกลับค าให้การ เป็นต้น  
 ๗.๒ ในคดีค้ามนุษย์ การสืบพยานล่วงหน้าอาจเริ่มต้นโดยพนักงานอัยการ หรือพนักงาน
สอบสวนร้องขอไปยังพนักงานอัยการ หรือผู้เสียหายร้องขอไปยังพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ 
 ๗.๓ ก่อนที่จะท าการสืบพยานล่วงหน้า ควรมีการหารือร่วมกันว่าการสอบสวนรวบรวม
พยานหลักฐานได้ข้อเท็จจริงสมบูรณ์ครบถ้วนหรือไม่ เพียงใด และการสืบพยานล่วงหน้าจะส่งผลกระทบ      
ต่อการด าเนินคดีกับบุคคลที่เก่ียวข้องหรือไม่เพียงใด 
 ๗.๔ การสืบพยานล่วงหน้าไม่ได้จ ากัดว่าผู้เสียหายต้องเป็นชาวต่างชาติเท่านั้น แม้ผู้เสียหาย
เป็นคนไทยก็สามารถขอให้ท าการสืบพยานล่วงหน้าได้ 
 ๗.๕ พนักงานอัยการจะซักถามและน าสืบเกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทนที่ผู้เสียหายประสงค์                          
จะเรียกร้องจากผู้ต้องหาหรือจ าเลยไปในคราวเดียวกัน ดังนั้น จึงควรมีการประสานงานเร่งให้มีการประชุม    
เพ่ือก าหนดค่าสินไหมทดแทนและแจ้งให้พนักงานอัยการทราบก่อนท าการสืบพยานล่วงหน้า 
 ๗.๖ การที่ผู้เสียหายได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพอยู่ในสถานคุ้มครองฯ ไม่ใช่เหตุผล          
ที่จะปฏิเสธไม่ด าเนินการให้มีการสืบพยานล่วงหน้า 
 ๗.๗ ค าร้องขอสืบพยานล่วงหน้าให้ยื่นต่อศาลที่มีเขตอ านาจเหนือท้องที่ อันเป็นที่ตั้ง       
ของสถานคุ้มครองฯ  
 



๓๓ 
 

๘. การสอบสวนผู้ต้องหา  
 ก่อนเริ่มถามค าให้การผู้ต้องหา พนักงานสอบสวนต้องแจ้งสิทธิตามประมวลกฎหมาย         
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๗/๑ และด าเนินการตาม มาตรา ๑๓๔/๑-๑๓๔/๔ ก่อนเสมอ  
 ๘.๑ การสอบสวนผู้ต้องหาที่เป็นเด็กหรือเยาวชน  
  ๑) การรับตัว การจับกุมและน าตัวไปศาลเพื่อตรวจสอบการจับกุม ให้ปฏิบัติ         
ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓      
มาตรา ๗๐, ๗๑, ๗๒ และ ๗๖ 
  ๒) การสอบสวนให้ด าเนินการตามประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความอาญา       
มาตรา ๑๓๓ ทวิ และ มาตรา ๑๓๔/๑-๑๓๔/๔ 
 ๘.๒ การรายงานเหตุกรณีผู้ต้องหาเป็นคนต่างชาติ 
  กรณีที่ผู้ต้องหาเป็นคนต่างชาติ ให้พนักงานสอบสวนปฏิบัติตามหนังสือส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติที่ ๐๐๒๙.๑๓๒/ว ๐๐๘๗ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เรื่อง แนวปฏิบัติกรณีต่างด้าว     
ตกเป็นผู้เสียหายหรือผู้ต้องหาในคดีอาญา หรือถึงแก่ความตายโดยผิดธรรมชาติ  
 ๘.๓ การกันผู้ต้องหาเป็นพยาน 
  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๓๒ ก าหนดห้ามโจทก์อ้างจ าเลย
เป็นพยานในคดีเดียวกัน ดังนั้น หากประสงค์ให้ผู้ต้องหาคนหนึ่งคนใดมาเป็นพยานเพ่ือพิสูจน์การกระท าผิด   
ของผู้ต้องหาอีกคนหนึ่ง ก็ต้องมีการด าเนินการไม่ให้บุคคลนั้นอยู่ในฐานะเป็นผู้ต้องหาในคดีนั้นอีกต่อไป 
  ผู้มีอ่านาจอนุญาตให้กันผู้ต้องหาเป็นพยาน 
  ๑) กรุงเทพมหานครให้เสนอถึงผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติเป็นผู้อนุญาต 
  ๒) ต่างจังหวัดให้เสนอถึงผู้บังคับการขึ้นไปเป็นผู้อนุญาต 
  วิธีปฏิบัติในการกันผู้ต้องหาเป็นพยาน 
  ๑) ให้พนักงานสอบสวนสอบสวนผู้ต้องหานั้นในฐานะผู้ต้องหาไว้ ในส านว น             
การสอบสวน 
  ๒) เสนอเรื่องให้ผู้มีอ านาจพิจารณาอนุญาตให้กันผู้ต้องหานั้นเป็นพยาน 
  ๓) เมื่อได้รับอนุญาตจากผู้มีอ านาจให้กันผู้ต้องหาเป็นพยานแล้วให้มีความเห็น         
สั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหารายนั้น หากผู้ต้องหาถูกควบคุมตัวอยู่ให้ขอปล่อยตัว 
  ๔) เสนอส านวนการสอบสวนนั้นไปยังพนักงานอัยการเพ่ือพิจารณา 
  ๕) พนักงานอัยการอาจมีค าสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องก็ได้ ในกรณีที่พนักงานอัยการมีค าสั่ง
ฟ้องให้ส่งตัวให้พนักงานอัยการเพ่ือฟ้องต่อไป 
  ๖) ถ้าพนักงานอัยการมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องและได้แจ้งค าสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องแก่พนักงาน
สอบสวนแล้ว ให้พนักงานสอบสวนท าการสอบสวนผู้ต้องหานั้นไว้ในฐานะพยานต่อไป 
 
 



๓๔ 
 

 ๘.๔ การด่าเนินการตามกฎหมายฟอกเงิน  
  ตามมาตรา ๑๔ ของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ก าหนดให้ความผิดฐานค้ามนุษย์เป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และ พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๔ และระเบียบส านักงานต ารวจแห่งชาติ     
ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติในการด าเนินคดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ประกอบหนังสือ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ที่ ๐๐๐๑ (กม ๑)/๔๒๘๕ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
ก าหนดให้เมื่อมีการร้องทุกข์กล่าวโทษหรือจับกุมด าเนินคดีในความผิดฐานค้ามนุษย์ หรือพนักงาน อัยการ       
มีค าสั่งให้พนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้กระท าผิดเพ่ิมเติมในความผิดฐานค้ามนุษย์ ให้พนักงาน
สอบสวนรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเบื้องต้นในความผิดฐานค้ามนุษย์ และรายงานรายละเอียด
พฤติการณ์แห่งคดีดังกล่าว ไปยังส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทุกคดี ภายใน ๓ วัน นับตั้งแต่
วันรับค าร้องทุกข์หรือกล่าวโทษหรือแจ้งข้อกล่าวหาเพ่ิมเติม ขณะเดียวกันให้หัวหน้าหน่วยงานสั่งการให้
เจ้าหน้าที่ต ารวจในสังกัดด าเนินการสืบสวนว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการกระท าความผิดฐานฟอกเงินด้วยหรือไม่ 
ตามข้อ ๕ ของระเบียบต ารวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๑๘ บทที่ ๒๓ หากมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะ
ด าเนินคดีความผิดฐานฟอกเงินให้หัวหน้าหน่วยงานจัดให้มีการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษเพื่อด าเนินคดี              
ตามกฎหมาย 
 

หมายเหตุ  ส าหรับการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือการด าเนินคดีลักษณะนี้  อาจต้องให้
ความส าคัญเป็นพิเศษว่าเป็นคดีความผิดที่มีโทษตามกฎหมายไทยได้กระท าลงนอก
ราชอาณาจักรหรือไม่ หากใช่ต้องรีบมีหนังสือแจ้งให้อัยการสูงสุดพิจารณามอบหมายหน้าที่
พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๐  

   นอกจากนั้น หากพบว่ามีพยานหลักฐานจ าเป็นที่อยู่ในต่างประเทศก็ควรที่จะ
พิจารณาเสียแต่เนิ่น ๆ ว่าสามารถจะน าเข้าสู่ส านวนการสอบสวนและใช้เป็นพยานหลักฐานใน
ชั้นศาลได้หรือไม่ เพียงใด จ าเป็นต้องขอความร่วมมือจากต่างประเทศอย่างเป็นทางการ     
โดยผ่านพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือไม่ 
(บางประเทศอาจไม่ยอมมอบหลักฐานให้ เว้นแต่จะมีการร้องขอไปอย่างเป็นทางการ           
จากรัฐบาลไทย) หากจ าเป็นก็ควรต้องรีบด าเนินการเนื่องจากการด าเนินการตามขั้นตอนและ
วิธีการดังกล่าวจ าเป็นต้องใช้เวลา และอาจมีผลกระทบต่อรูปคดี หากมีการจับกุมผู้กระท าผิด
ก่อนที่จะได้พยานหลักฐานส าคัญจากต่างประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 



๓๕ 
 

๙. การขอปล่อยตัวชั่วคราว 
 เนื่องจากพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความส าคัญกับ          
การคุ้มครองสิทธิและการรับฟังความคิดเห็นของผู้เสียหายในส่วนที่เกี่ยวกับกระบวนการทางกฎหมายมากขึ้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพิจารณาค าร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว (มาตรา ๙) ดังนั้น พนักงานสอบสวน             
ควรน าแนวทางท่ีกฎหมายก าหนดไว้มาใช้ประกอบการพิจารณาอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวเช่นกัน  
 หลักเกณฑ์ส่าคัญท่ีกฎหมายก่าหนดประกอบการใช้ดุลพินิจในการปล่อยตัวชั่วคราว คือ 
 ๑) ต้องค านึงถึงผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดต่อร่างกายหรือจิตใจ และข้อวิตกกังวล 
หรือข้อคิดเห็นอย่างอ่ืนของผู้เสียหาย 
 ๒) ต้องพิจารณาพฤติการณ์แห่งการกระท าความผิดประกอบ 
 ๓) เป็นเครือข่ายหรือเป็นองค์กรอาชญากรรมหรือไม่ 
 ๔) เป็นผู้มีอิทธิพลหรือมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระท าผิดหรือไม่ 
 ๕) ความปลอดภัยของผู้เสียหาย 
 ๖) ภัยอันตรายที่จะเกิดข้ึนแก่พยานหลักฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖ 
 

บทที่ ๖ 
การคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหาย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑. การคุ้มครองชั่วคราว 
 ๑.๑   ในกรณีมีเหตุจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการแสวงหาข้อเท็จจริง และเพ่ื อคุ้มครอง      
ความปลอดภัยให้แก่บุคคลที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ พนักงานเจ้าหน้าที่อาจจัดให้
บุคคลดังกล่าวเข้ารับการคุ้มครองชั่วคราวที่บ้านพักเด็กและครอบครัวซึ่งมีอยู่ทุกจังหวัด  หรือสถานคุ้มครอง
สวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ .ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๒๙ 
 ๑.๒ เจ้าหน้าที่ที่รับตัวบุคคลดังกล่าวเข้ารับการคุ้มครองชั่วคราว ต้องท าบันทึกการรับตัว
โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้น าส่งลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานด้วย  
 ๑.๓ ต้องรายงานให้ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ปลัดกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณีทราบโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้    
ต้องไม่เกิน ๒๔ ชั่วโมง นับตั้งแต่จัดให้บุคคลดังกล่าวอยู่ในความคุ้มครองชั่วคราว 
 ๑.๔ หากมีความจ าเป็นต้องคุ้มครองเกินกว่า ๒๔ ชั่วโมง พนักงานเจ้าหน้าที่ (ของหน่วยงาน
ที่น าส่ง) ต้องยื่นค่าร้องต่อศาลเพ่ือมีค าสั่งอนุญาต ทั้งนี้ ศาลมีอ านาจอนุญาตได้ไม่เกิน ๗ วัน โดยจะก าหนด
เงื่อนไขใด ๆ ไว้ด้วยก็ได้ 
 ๑.๕ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ (ของหน่วยงานที่น าส่ง) ท าการสอบปากค าบุคคลดังกล่าว        
ในฐานะผู้ให้ถ้อยค า และรวบรวมพยานหลักฐานเบื้องต้นเพื่อประกอบการยื่นค าร้องด้วย 
 ๑.๖ หากศาลไม่อนุญาต ให้ถือว่าการคุ้มครองชั่วคราวเป็นที่ยุติ และหากบุคคลดังกล่าว  
มีการกระท าผิดตามกฎหมายอื่น ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการตามกฎหมายนั้นต่อไป (ให้ด าเนินการตามบทที่ ๔) 
 ๑.๗ หากศาลอนุญาต เมื่อครบก่าหนดแล้วยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นผู้เสียหายหรือไม่
การคุ้มครองชั่วคราวยุติ แต่หากระบุได้ว่าเป็นผู้เสียหาย ให้น าตัวบุคคลนั้นเข้าสู่กระบวนการคุ้มครอง
ช่วยเหลือต่อไป  
 

๑. การคุ้มครองชั่วคราว (หน้า ๓๖) 

 
๒. การคุ้มครองสวัสดิภาพในสถานคุ้มครองฯ ตามมาตรา ๓๓ (หน้า ๓๗) 

 
๓. การช่วยเหลือผู้เสียหาย มาตรา ๓๗ (หน้า ๓๘) 

๔. การให้ความช่วยเหลือในการบังคับคดี ตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี       
ค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๙ (หน้า ๓๘) 

 
๕. การช่วยเหลือผู้เสียหายได้รับการเยียวยาตามกฎหมายอื่น (หน้า ๓๙) 

 



๓๗ 
 

๒. การคุ้มครองสวัสดิภาพในสถานคุ้มครองฯ ตาม มาตรา ๓๓  
 ๒.๑ การให้ความคุ้มครองตามมาตรา ๓๓ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้เสียหาย 
 ๒.๒ หลังรับตัวเข้าคุ้มครอง ให้เจ้าหน้าที่ของสถานคุ้มครองแจ้งสิทธิให้ผู้เสียหายทราบ 
 ๒.๓ การให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เสียหาย ให้หน่วยงานที่รับตัวผู้เสียหายปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลซึ่งเป็นผู้เสียหาย
จากการกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์พ.ศ. ๒๕๕๒ลงวันที่๕สิงหาคม๒๕๕๒ 
 

๓. การช่วยเหลือผู้เสียหาย มาตรา ๓๗ 
 ตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑      
ระบุว่าเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ การรักษาพยาบาล การบ าบัด
ฟ้ืนฟู การเรียกร้องของผู้เสียหาย พนักงานเจ้าหน้าที่อาจด าเนินการให้มีการผ่อนผันให้ผู้เสียหายนั้นอยู่ใน
ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว และได้รับอนุญาตให้ท่างานเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายได้ ทั้งนี้             
โดยให้ค านึงถึงเหตุผลทางด้านมนุษยธรรมเป็นหลัก  
 ๓.๑  การอนุญาตให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ 
  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจ าพวก            
อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ส าหรับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) โดยอนุญาตให้ผู้เสียหาย    
อยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน ๑ ปี และหากมีความจ าเป็นตามข้อเท็จจริงแห่งคดีให้สามารถขอขยายระยะเวลา
ได้ครั้งละไม่เกินหนึ่งปี โดยให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณาอนุญาตและก าหนดระยะเวลาให้คนต่างด้าว      
ผู้นั้นอยู่ในราชอาณาจกัร 
  ขั้นตอนในการขออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว 
  ๑) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ส่งหลักฐานของผู้เสียหาย 
(ประวัติและเอกสารของพนักงานสอบสวน) ให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร  
เป็นการชั่วคราว  
  ๒) กระทรวงมหาดไทยแจ้งรายชื่อผู้เสียหายที่ได้รับอนุญาตให้กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (กองต่อต้านการค้ามนุษย์) ทราบ 
  ๓) กองต่อต้านการค้ามนุษย์แจ้งรายชื่อผู้เสียหายที่ได้รับอนุญาตให้สถานคุ้มครอง
สวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ทราบ  
  ๔) สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์น าผู้เสียหายพร้อมส าเนา
หนังสืออนุญาตจากกระทรวงมหาดไทย ไปยื่นค าร้องเพื่อจัดท าทะเบียนประวัติต่อนายทะเบียนอ าเภอ       
หรือท้องถิ่น พร้อมถ่ายรูป ซึ่งส านักทะเบียนท้องถิ่นจะออกเอกสารแบบ ๘๙/๑ ให้แก่ผู้เสียหาย เพ่ือใช้เป็น
หลักฐานในการรับบัตรประจ าตัวบุคคลผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนซึ่งใช้ระยะเวลา ๑๐ วัน  
 ๓.๒  การขออนุญาตให้ผู้เสียหายต่างด้าวท่างานเป็นการชั่วคราว  
  ตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ก าหนดประเภทงานให้คนต่างด้าว ตามมาตรา ๑๓ 
แห่งพระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยได้ก าหนดประเภทงานให้แก่ผู้เสียหาย        



๓๘ 
 

จากการกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  พ.ศ. ๒๕๕๑   
ที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ท่างานได้ ๓ ประเภท ได้แก่ งานกรรมกร งานรับใช้  
ในบ้าน และช่างยนต์ในเรือประมง 
  ขั้นตอนในการขออนุญาตให้ผู้เสียหายต่างด้าวท่างานเป็นการชั่วคราว 
  ๑) สถานคุ้มครองฯ ประชุมชี้แจงการท างานชั่วคราว ตามมาตรา ๓๗ แก่ผู้เสียหายทราบ  
  ๒) ประสานส านักงานจัดหางานจังหวัด เพ่ือประสานขอทราบต าแหน่งงานว่าง     
ภายในพ้ืนที่ และเป็นงานที่เหมาะสมส าหรับผู้เสียหาย 
  ๓) สถานคุ้มครองฯ น าผู้เสียหายไปตรวจร่างกาย (มีค่าใช้จ่าย ดังนี้  ค่าตรวจโรค     
๕๐๐ บาท และค่าประกันสุขภาพ ๑,๖๐๐ บาท ต่อปี ซึ่งสถานคุ้มครองฯ สามารถขอรับการสนับสนุน        
จากกองทุนเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์) 
  ๔) สถานคุ้มครองฯ แจ้งนายจ้าง หรือสถานประกอบการ เพ่ือยื่นเอกสารหลักฐาน
ขอรับผู้เสียหายไปท างาน 
  ๕) สถานคุ้มครองฯ พาผู้เสียหายไปยื่นค าร้องขอรับใบอนุญาตท างาน (แบบ ตท.๗) 
พร้อมเอกสารหลักฐานของนายจ้างที่ส านักงานจัดหางานจังหวัด ทีไ่ด้จัดท าทะเบียนประวัติและบัตรประจ าตัวไว้ 
   โดยมีเอกสารการยื่นค าร้องขอรับใบอนุญาต ดังนี้ 
  (๑) บัตรประจ าตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน 
  (๒) แบบ ทร.๓๘ ข./ส าเนาหนังสือการอนุญาตของปลัดกระทรวงมหาดไทย 
  (๓) ใบรับรองแพทย์/รูปถ่าย ๓ x ๔ ซม. จ านวน ๓ รูป 
  (๔) เอกสารหลักฐานสถานประกอบการ/หนังสือรับรองจากนายจ้าง/แผนที่แสดง
ที่ตั้งสถานทีท่ างาน/ส าเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจ าตัวนายจ้าง 
  (๕) หนังสือรับรองของสถานคุ้มครองฯ(กระทรวงแรงงานยกเว้นค่าธรรมเนียม   
การอนุญาตท างานของคนต่างด้าวที่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์) 
  (๖) รอใบอนุญาตให้ท างานจากนายทะเบียน 
  (๗) เมื่อได้รับใบอนุญาตท างานเรียบร้อยแล้ว แจ้งนายจ้างทราบส าหรับรับตัว
ผู้เสียหายไปท างาน 
 

๔. การให้ความช่วยเหลือในการบังคับคดี ตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 หลังจากศาลมีค าพิพากษาให้จ าเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและค่าเสียหายเพ่ือเป็นการลงโทษ 
(หากมี) แก่ผู้เสียหายแล้ว ให้หน่วยงานที่ได้รับแจ้งผลค าพิพากษา แจ้งไปยัง กองต่อต้านการค้ามนุษย์    
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อด าเนินการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย             
แก่ผู้เสียหายเพ่ือบังคับคดีให้เป็นไปตามค าพิพากษา 
 
 



๓๙ 
 

๕. การช่วยเหลือผู้เสียหายได้รับการเยียวยาตามกฎหมายอ่ืน  
 ๕.๑  พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ่าเลยในคดีอาญา 
พ.ศ. ๒๕๔๔ 
  หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นค ารับสิทธิ 
  ผู้ เสียหายที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามพระราชบัญญัตินี้  ต้องเข้าหลักเกณฑ์  
ดังต่อไปนี้ 
  ๑) ต้องเป็นผู้เสียหายที่ถูกกระท าให้ได้รับความเสียหายถึงแก่ชีวิต หรือร่างกาย หรือ
จิตใจ เนื่องจากการกระท าความผิดอาญาของผู้อื่น เช่น ถูกท าร้ายร่างกายหรือถูกฆ่า เพ่ือชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ 
หรือถูกข่มขืนกระท าช าเรา เป็นต้น 
  ๒) ต้องเป็นผู้เสียหายที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดนั้น คือ ไม่ใช่              
ผู้ที่ก่อให้เกิดหรือสนับสนุนหรือสมัครใจเข้าร่วมในการกระท าความผิด ไม่ได้เป็นผู้ยินยอมให้ผู้ อ่ืนกระท า
ความผิด และไม่ได้มีส่วนประมาทด้วย 
  ๓) การกระท าความผิดอาญาของผู้ อ่ืนดังกล่าวต้องเป็นความผิดอาญาดังต่อไปนี้   
เท่านั้น คือ 
   (๑) ความผิดเกี่ยวกับเพศ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๗๖ ถึง มาตรา ๒๘๗ 
   (๒) ความผิดต่อชีวิต ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๘ ถึง มาตรา ๒๙๔ 
   (๓) ความผิดต่อร่างกาย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙๕ ถึง มาตรา ๓๐๐ 
   (๔) ความผิดฐานท าให้แท้งลูก ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๑ ถึง
มาตรา ๓๐๕ 
   (๕) ความผิดฐานทอดทิ้งเด็ก คนเจ็บป่วย หรือคนชรา ตามประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา ๓๐๖ ถึง มาตรา ๓๐๘ 
  ค่าตอบแทนที่ผู้เสียหายมีสิทธิได้รับ แบ่งเป็น ๒ กรณ ี
  ก.  กรณีทั่วไป 
   ๑)  ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการรักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท 
  ๒)  ค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท 
  ๓) ค่าขาดประโยชน์ท ามาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้
ตามปกติในอัตราวันละไม่เกิน ๒๐๐ บาท เป็นระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันที่ไม่สามารถประกอบการงานได้
ตามปกติ 
  ๔) ค่าตอบแทนความเสียหายอ่ืนตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร แต่ไม่เกิน 
๓๐,๐๐๐ บาท 
  ข. กรณีถึงแก่ความตาย 
  ๑)  ค่าตอบแทน ตั้งแต่ ๓๐,๐๐๐บาท แต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒)  ค่าจัดการศพ ๒๐,๐๐๐ บาท 



๔๐ 
 

  ๓)  ค่าขาดอุปการะเลี้ยงดู ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท 
  ๔)  ค่าเสียหายอ่ืนตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร แต่ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท 
ในการพิจารณาค่าตอบแทนดังกล่าว คณะกรรมการพิจารณาจะก าหนดจ านวนเงินค่าตอบแทนที่ผู้เสียหาย
สมควรได้รับ โดยค านึงถึงพฤติการณ์และความร้ายแรงของการกระท าความผิดและสภาพความเสียหาย         
ที่ผู้เสียหายได้รับ รวมถึงโอกาสที่ผู้เสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายโดยทางอ่ืนด้วย 
  เอกสารที่ผู้เสียหายต้องยื่นต่อเจ้าหน้าที่ในการขอรับค่าตอบแทน 
  ๑. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ของผู้เสียหาย
และผู้มีสิทธิยื่น) 
   ๒. ส าเนาทะเบียนบ้าน (ของผู้เสียหายและผู้มีสิทธิยื่น) 
   ๓. ส าเนาทะเบียนสมรส 
   ๔. ส าเนาสูติบัตร 
   ๕. ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล (ถ้ามี) 
   ๖. หนังสือมอบอ านาจ 
   ๗. ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลและอ่ืนๆ 
   ๘. ส าเนาใบรับรองแพทย์ 
   ๙. ส าเนาบันทึกรายงานการสอบสวนของสถานีต ารวจและส าเนารายงานประจ าวัน
เกี่ยวกับคด ี
   ๑๐. ส าเนาใบมรณะบัตร 
   ๑๑. ส าเนาใบชันสูตรแพทย ์
   ๑๒. หลักฐานการได้รับชดใช้ค่าเสียหายจากหน่วยงานอื่น 
   ๑๓. ใบแต่งทนาย (ถ้ามี) 
   วิธีการยื่นค าขอรับสิทธิ 
   ผู้เสียหาย หรือทายาทซึ่งได้รับความเสียหาย (กรณีผู้เสียหายถึงแก่ความตายก่อน) 
ต้องยื่นค าขอและเอกสารหลักฐานด้วยตนเองต่อคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนแก่ผู้เสียหาย และค่าทดแทน
และค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา ตามแบบที่ก าหนด ณ ส านักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและ
จ าเลยในคดีอาญา อาคาร A ชั้น ๒ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ 
กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑ ๒๘๔๗ ถึง ๐ ๒๑๔๑ ๒๘๖๒ หรือที่ส านักงานยุติธรรมจังหวัด           
ทั่วประเทศ ภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่ผู้เสียหายได้รู้ถึงการกระท าความผิด 
   กรณีผู้ เสียหาย หรือทายาทซึ่งได้รับความเสียหายในคดีอาญาไม่สามารถ             
ยื่นค าขอด้วยตนเองได้ ให้ผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้อนุบาล หรือให้ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน สามีหรือภริยา    
หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นหนังสือจากผู้เสียหาย หรือทายาทซึ่งได้รับความเสียหาย    
แล้วแต่กรณียื่นค าขอแทนได้ 



๔๑ 
 

   ในกรณีที่ผู้ยื่นค าขอไม่เห็นด้วยกับค าวินิจฉัยของคณะกรรมการ สามารถยื่นอุทธรณ์
ต่อศาลอุทธรณ์ได้ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าวินิจฉัย และค าวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด 
 ๕.๒ พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖  
  ผู้ที่อาจขอรับการคุ้มครอง 
  ๑) ผู้ที่ เป็นพยานเอง ซึ่งหมายถึงพยานบุคคลที่จะมาให้หรือได้ให้ข้อเท็จจริง             
ต่อพนักงานสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา หรือศาลในการด าเนินคดีอาญา แต่มิให้หมายความรวมถึงจ าเลย      
ที่อ้างตนเองเป็นพยาน 
  ๒) ผู้ที่เป็นสามีหรือภริยาของพยาน 
  ๓) ผู้ที่เป็นบุพการีของพยาน เช่น บิดามารดา ปู่ย่า ตายาย 
  ๔) ผู้สืบสันดานของพยาน เช่น ลูก หลาน เหลน 
  ๕) ผู้ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพยานซึ่งพยานร้องขอและอาจไม่ได้รับความปลอดภัย
จากการมาเป็นพยานในคดีอาญา 
  มาตรการในการคุ้มครองพยานตามพระราชบัญญัตินี้ ได้แบ่งลักษณะของการคุ้มครอง
พยานในคดีอาญา ออกเป็น ๒ ประเภท คือ 
  ๑. มาตรการทั่วไปในการคุ้มครองพยาน 
   วิธีการที่จะน ามาคุ้มครองพยานตามมาตรการทั่วไปนั้น หน่วยงานที่ให้ความคุ้มครอง
จะต้องด าเนินการโดยค านึงถึงความเหมาะสมแก่สถานะและสภาพของพยาน  ลักษณะและพฤติการณ์       
ความร้ายแรงของคดีอาญา พฤติการณ์การข่มขู่คุกคามพยาน โดยมีวิธีการให้ความคุ้มครองพยานตามมาตรการ
ทั่วไปหลายวิธี เช่น  
   ๑) การประสานงานกับเจ้าหน้าที่ต ารวจไปท าการติดตั้งตู้สายตรวจ (ตู้แดง) ที่พัก
อาศัยของพยาน 
   ๒) การจัดให้พยานอยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัย 
   ๓) การปกปิดมิให้มีการเปิดเผยชื่อตัวชื่อสกุลที่อยู่หรือข้อมูลอย่างอ่ืนที่สามารถระบุ
ตัวพยานได ้
   ๔) การจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปอารักขาพยานณที่พ านักอาศัยหรือในวันที่พยานจะไปศาล 
   โดยอาจใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายวิธีประกอบกัน 
  ๒. มาตรการพิเศษในการคุ้มครองพยาน 
   กรณีท่ีเป็นพยานในคดีอาญาความผิดฐานหนึ่งฐานใด ดังต่อไปนี้ 
   ๑) คดีความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตหรือกฎหมายว่าด้วยศุลกากร 
   ๒) คดีความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรตามประมวลกฎหมายอาญา 
   ๓) คดีความผิดเกี ่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา เฉพาะที่เกี ่ยวกับ          
การเป็นธุระจัดหา ล่อไปหรือพาไป เพ่ือการอนาจาร เพ่ือสนองความใคร่ของผู้อ่ืน และความผิดฐานพรากเด็กผู้เยาว์



๔๒ 
 

ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก หรือความผิด      
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามค้าประเวณี หรือความผิดเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของกิจการ    
การค้าประเวณีผู้ดูแล หรือจัดกิจการค้าประเวณี หรือสถานการค้าประเวณี หรือเป็นผู้ควบคุมผู้กระท า     
การค้าประเวณีในสถานการค้าประเวณี 
   ๔) คดีความผิดเกี่ยวกับองค์กรอาชญากรรม ได้แก่ ความผิดฐานอ้ังยี่และซ่องโจร
ตามประมวลกฎหมายอาญา และให้หมายความรวมถึงความผิดอ่ืนใดที่มีลักษณะเป็นการกระท าร่วมกัน       
โดยกลุ่มอาชญากรที่มีการวางแผนอย่างเป็นระบบและมีการวางแผนเครือข่ายเป็นขบวนการหรือองค์กรลับ
อย่างซับซ้อนและเป็นสัดส่วน 
   ๕) คดีความผิดอาญาที่มีอัตราโทษอย่างต่ าให้จ าคุกตั้งแต่สิบปีขึ้นไป หรือโทษ  
สถานหนักกว่านั้น 
   ๖) คดีซึ่งส านักงานคุ้มครองพยานเห็นสมควรให้ความคุ้มครองพยาน 
หากปรากฏแน่ชัดว่ามีเหตุอันควรให้ความคุ้มครองพยานหรือบุคคลอ่ืนใดเกี่ยวข้องพนักงานผู้มีอ านาจสืบสวน
คดีอาญา หรือพนักงานผู้มีอ านาจฟ้องคดีอาญา อาจยื่นค าร้องต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม            
หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย เพ่ือขอใช้มาตรการพิเศษในการคุ้มครองพยานตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไข     
ที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
   การคุ้มครองพยานตามมาตรการพิเศษอาจกระท าด้วยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด ได้แก ่
   (๑) ย้ายที่อยู่ หรือจัดหาที่พักอันเหมาะสม 
   (๒) จ่ายค่าเลี้ยงชีพที่สมควรให้แก่พยานหรือบุคคลที่อยู่ในความอุปการะเลี้ยงดู
ของพยานเป็นระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นอาจขอขยายระยะเวลาครั้งละไม่เกินสามเดือน       
แต่ไม่เกินสองปี 
   (๓)  ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการเปลี่ยนตัวชื่อสกุลและ
หลักฐานทางทะเบียนทีส่ามารถระบุตวัพยานรวมทั้งการด าเนินการเพ่ือกลับคืนสู่ฐานะเดิมตามค าขอของพยาน 
   (๔) ด าเนินการเพ่ือให้มีอาชีพหรือให้มีการศึกษาอบรมหรือด าเนินการใด      
เพ่ือให้พยานสามารถด ารงอาชีพอยู่ได้ตามที่เหมาะสม 
   (๕) ช่วยเหลือในการเรียกร้องสิทธิที่พยานพึงได้รับ 
   (๖) ด าเนินการให้มเีจ้าหน้าที่คุ้มครองความปลอดภัยในระยะเวลาที่จ าเป็น 
   (๗) ด าเนินการอ่ืนใดให้พยานได้รับความช่วยเหลือได้รับความคุ้มครอง         
ตามท่ีเห็นสมควร 
   การด าเนินการข้างต้น ให้ถือว่าเป็นความลับและห้ามมิให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เปิดเผยข้อมูลนั้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
   เหตุสิ้นสุดการให้ความคุ้มครองพยานในคดีอาญา 
   (๑)  พยานร้องขอ 



๔๓ 
 

   (๒) พยานไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงหรือระเบียบของกระทรวงยุติธรรมว่าด้วย 
การคุ้มครองพยานตามมาตรการพิเศษ 
   (๓) พฤติการณ์เกี่ยวกับความปลอดภัยของพยานเปลี่ยนแปลงไป และกรณีไม่มี
ความจ าเป็นที่จะต้องให้การคุ้มครองพยานตามมาตรการพิเศษอีกต่อไป 
   (๔) พยานไม่ให้การเป็นพยานโดยไม่มีเหตุสมควร 
   (๕) ศาลมีค าพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษพยานในความผิดฐานแจ้งข้อความ        
อันเป็นเท็จ ความผิดฐานเบิกความอันเป็นเท็จในการพิจารณาคดีต่อศาลหรือความผิดฐาน ท าพยานหลักฐาน
อันเป็นเท็จอันเนื่องจากการเป็นพยานในคดีที่พยานได้รับความคุ้มครอง 
 ๕.๓ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑  
 การด าเนินการให้ความช่วยเหลือแก่ลูกจ้างผู้ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์       
ด้านแรงงาน ผู้เสียหายสามารถใช้สิทธิในการยื่นค าร้องเพ่ือเรียกร้องสิทธิให้ได้รับเงินตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงานพ.ศ. ๒๕๔๑ เช่น ค่าจ้างค่าล่วงเวลา ค่าท างานในวันหยุด ค่าล่วงเวลาในวันหยุด เป็นต้น 
  การเรียกร้องสิทธิประโยชน์ดังกล่าวผู้ เสียหาย สามารถติดต่อขอค าปรึกษาหรือ        
ยื่นค าร้องกับพนักงานตรวจแรงงานของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หรือสถานคุ้มครองประสานงานให้
พนักงานตรวจแรงงานในพ้ืนที่ ไปรับค าร้องท่ีสถานคุ้มครอง โดยสอบถามรายละเอียดได้ท่ี 
  ๑) ส่วนกลางในกรุงเทพมหานครติดต่อที่ 
   - กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๕ ๗๐๒๐ 
   - ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานคร พ้ืนที ่๑ – ๑๐ 
  ๒) ส่วนภูมิภาค ติดต่อที่ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด  
ที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท์ของส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ และส านักงาน
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด สามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่ “กลุ่มงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
คุ้มครองแรงงาน ส านักคุ้มครองแรงงาน” หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๕ ๗๐๒๐ 
  ๓) ศูนย ์Call Center กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สายด่วน ๑๕๔๖ 
 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

หน่วยงาน เว็ปไซด์ เบอร์โทร 

กรมการปกครอง www.dopa.go.th ๐ ๒๓๕๖ ๙๕๔๖ 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ www.dsi.go.th ๐ ๒๕๗๕ ๔๓๐๓ 

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ www.royalthaipolice.go.th ๑๕๙๙ 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ 
(กองต่อต้านการค้ามนุษย์) 

https://e-aht.com ๐ ๒๒๐๒ ๙๐๗๔ 

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ www.rlpd.go.th ๑๑๑๑ 



๔๔ 
 

บทที่ ๗ 
กรณีบุคคลผู้มีสัญชาติไทยและคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร 

ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๑. กรณีมีการแจ้งเหตุในประเทศไทย 
 ให้ผู้รับแจ้งท าการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเบื้องต้นตามแนวทาง     
ที่ระบุไว้ในบทที่ ๒ ข้อ ๔ แล้วให้ประสานไปยังกระทรวงการต่างประเทศเพื่อแจ้งสถานเอกอัครราชทูต        
หรือสถานกงสุลใหญ่ประจ าประเทศนั้น ๆ เพื่อประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในประเทศดังกล่าว      
เพ่ือขอความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือต่อไป 
 

๒. กรณีมีการแจ้งเหตุในต่างประเทศ 
 ให้สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ประจ าประเทศนั้น ๆ ประสานงานกับหน่วยงาน
ภายในประเทศดังกล่าว เพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริงและด าเนินการให้ความช่วยเหลือต่อไป (ทั้งนี้ ให้เป็นไป    
ตามระเบียบและกฎหมายภายในของประเทศนั้น ๆ) 
 

หมายเหตุ  หากเป็นไปได้เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุลใหญ่ควรขออนุญาตเข้าร่วมใน
การคัดแยกผู้เสียหาย โดยขออนุญาตสัมภาษณ์บุคคลดังกล่าว ตามแบบสัมภาษณ์เบื้องต้น ฯ 
(ท้ังนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายภายในของประเทศนั้น ๆ) 

 

๓. ข้อพิจารณาก่อนส่งตัวผู้เสียหายกลับประเทศไทย 
 ข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานที่ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ในประเทศที่เกิดเหตุอาจเป็นประโยชน์
ต่อการให้ความช่วยเหลือและด าเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น เจ้าหน้าที่ สถานเอกอัครราชทูต           
หรือสถานกงสุลใหญ่ประจ าประเทศนั้น ๆ ควรขอรวบรวมเอกสารหลักฐาน และข้อมูลเพื่อส่งให้แก่เจ้าหน้าที่   
ในประเทศไทยด าเนินการต่อไป โดยเอกสารควร ประกอบด้วย  
 

๑. กรณีมีการแจ้งเหตุในประเทศไทย (หน้า ๔๔) 

 
๒. กรณีมีการแจ้งเหตุในต่างประเทศ (หน้า ๔๔) 

 
๓. ข้อพิจารณาก่อนส่งตัวผู้เสียหายกลับประเทศไทย (หน้า ๔๔) 
 

๔. การรับตัวผู้เสียหาย (หน้า ๔๕) 



๔๕ 
 

 ๑) ข้อมูลส่วนตัวของผู้เสียหาย 
 ๒) ข้อมูลของบุคคลอื่นที่เก่ียวข้อง 
 ๓) ข้อมูลอื่นๆ ที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อรูปคดี  
 ๔) สถานภาพทางกฎหมาย เช่น มีการจับกุมด าเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในประเทศ         
ที่เกิดเหตุหรือไม่อย่างไร  
 ๕) ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของผู้เสียหาย 
 ๖) ข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงานในประเทศทีเ่กิดเหต ุ
 ๗) สิทธิทางกฎหมายที่ผู้เสียหายพึงได้รับในประเทศทีเ่กิดเหต ุ
 ก่อนที่จะมีการส่งตัวผู้เสียหายกลับประเทศไทย ให้สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่
ประจ าประเทศนั้น ๆ แจ้งกองคุ้มครองและดูแลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กรมการกงสุล เพ่ือประสานให้
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เตรียมการรับตัวผู้เสียหายเป็นการล่วงหน้า 
 
หมายเหตุ การรวบรวมเอกสารหลักฐาน และข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย

ภายในของประเทศนั้นๆ 
 

๔. การรับตัวผู้เสียหาย 
 ๑) เมื่อทราบก าหนดวันเดินทางกลับประเทศไทยที่แน่นอนของผู้เสียหาย ให้กระทรวง      
การต่างประเทศ แจ้งส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (กองบังคับการปราบปราม     
การค้ามนุษย์) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบวัน เวลา 
ท่าอากาศยาน และ/หรือ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ที่ผู้เสียหายจะเดินทางเข้ามาในประเทศไทย 
 ๒) ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ต ารวจไปรอรับผู้เสียหาย  
 ๓) เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจัดให้มีการสัมภาษณ์เพ่ือคัดแยกผู้เสียหายโดยทันทีหรือไม่ก็ได้    
ขึ้นอยู่กับสภาพและความพร้อมของผู้เสียหาย อย่างไรก็ตามสิ่งที่ควรค านึงถึงเป็นอันดับแรก คือ การประเมิน
ความเสี่ยงเกี่ยวกับความปลอดภัยและความต้องการของผู้ เสียหาย รวมทั้งควรมีการวางแผนการให้           
ความช่วยเหลือและด าเนินคดีกับผู้กระท าผิดโดยเร็วที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 



๔๖ 
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 



หน้า   ๒๗ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๓๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   เมษายน   ๒๕๕๘ 
 

พระราชบัญญัติ 
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  (ฉบับที่  ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๘  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

เป็นปีที่  ๗๐  ในรัชกาลปัจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  

(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๑๓/๑  แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม

การค้ามนุษย์  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
“มาตรา  ๑๓/๑  ผู้ใดแจ้งแก่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจให้ทราบว่า

มีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  ถ้าได้กระทําโดยสุจริตย่อมได้รับความคุ้มครองไม่ต้องรับผิด 
ทั้งทางแพ่งและทางอาญา” 

มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในวรรคหน่ึงของมาตรา  ๑๕  แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน 
และปราบปรามการค้ามนุษย์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

ภาคผนวก ก.๔๗



หน้า   ๒๘ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๓๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   เมษายน   ๒๕๕๘ 
 

“มาตรา  ๑๕  ให้มีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  เรียกโดยย่อว่า  
“คณะกรรมการ  ปคม.”  ประกอบด้วย  นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ  รองนายกรัฐมนตรี  ซึ่งเป็น
ประธานคณะกรรมการ  ปกค.  เป็นรองประธานกรรมการ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ยุติธรรม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  และผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนสี่คน  ซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจาก
ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ด้านการป้องกัน  การปราบปราม  การบําบัดฟื้นฟู  
และการประสานงานระหว่างประเทศเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ไม่น้อยกว่าเจ็ดปี  ด้านละหน่ึงคน  โดยต้องเป็น
ภาคเอกชนไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งเป็นกรรมการ  และมีปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เป็นเลขานุการ  และให้ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แต่งตั้งข้าราชการของ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  จํานวนไม่เกินสองคน  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ” 

มาตรา ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น  (๒/๑)  ของมาตรา  ๑๖  แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

“(๒/๑)  เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกําหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
ในสถานประกอบกิจการ  โรงงาน  และยานพาหนะ  และกําหนดให้สถานประกอบกิจการ  โรงงาน  
และยานพาหนะ  ต้องอยู่ภายใต้บังคับของมาตรการดังกล่าว” 

มาตรา ๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๑๖/๑  มาตรา  ๑๖/๒  และมาตรา  ๑๖/๓  
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

“มาตรา  ๑๖/๑  ให้นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอํานาจออกประกาศ
กําหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในสถานประกอบกิจการ  โรงงาน  และยานพาหนะ  
และประกาศกําหนดให้สถานประกอบกิจการ  โรงงาน  และยานพาหนะใด ๆ  ต้องอยู่ภายใต้บังคับของ
มาตรการดังกล่าว  ทั้งนี้  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา  ๑๖/๒  ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์หรือพบการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ในสถานประกอบกิจการ  
โรงงาน  หรือยานพาหนะตามมาตรา  ๑๖/๑  หากเจ้าของ  ผู้ครอบครอง  หรือผู้ดําเนินกิจการสถานประกอบกิจการ  
โรงงาน  หรือยานพาหนะ  ดังกล่าวไม่สามารถชี้แจงหรือพิสูจน์ให้คณะอนุกรรมการตามมาตรา  ๒๕  วรรคสอง  
เชื่อได้ว่าตนได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่กรณีแล้ว  ให้คณะอนุกรรมการตามมาตรา  ๒๕  วรรคสอง
มีอํานาจสั่งอย่างหน่ึงอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ปิดสถานประกอบกิจการหรือโรงงานชั่วคราว 
(๒) พักใช้ใบอนุญาตประกอบการสําหรับการประกอบธุรกิจหรือโรงงาน 
(๓) ห้ามใช้ยานพาหนะเป็นการชั่วคราว  
(๔) ดําเนินมาตรการที่จําเป็นเพื่อป้องกันมิให้มีการกระทําผิดเกิดข้ึนอีก 

ภาคผนวก ก.
๔๘



หน้า   ๒๙ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๓๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   เมษายน   ๒๕๕๘ 
 

ทั้งนี้  การสั่งตาม  (๑)  (๒)  และ  (๓)  ต้องไม่เกินคร้ังละสามสิบวันนับแต่วันที่เจ้าของ  ผู้ครอบครอง  
หรือผู้ดําเนินกิจการสถานประกอบกิจการ  โรงงาน  หรือยานพาหนะ  ได้รับทราบคําสั่ง 

ในกรณีมีการออกคําสั่งใด ๆ  ตามวรรคหนึ่ง  ให้คณะอนุกรรมการตามมาตรา  ๒๕  วรรคสอง  
แจ้งให้หน่วยงานซึ่งควบคุมสถานประกอบกิจการ  โรงงาน  หรือยานพาหนะนั้นทราบ  และให้หน่วยงานดังกล่าว
ถือปฏิบัติตามน้ัน 

การพิจารณาปิดสถานประกอบกิจการหรือโรงงานชั่วคราว  การพักใช้ใบอนุญาตประกอบการ
สําหรับการประกอบธุรกิจหรือโรงงาน  การห้ามใช้ยานพาหนะเป็นการชั่วคราวหรือการดําเนินมาตรการ 
ที่จําเป็นเพื่อป้องกันมิให้มีการกระทําผิดเกิดข้ึนอีก  ตามวรรคหน่ึง  และการแจ้งให้หน่วยงานรับทราบ 
ตามวรรคสามให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

มาตรา  ๑๖/๓  ให้แจ้งคําสั่งตามมาตรา  ๑๖/๒  ต่อเจ้าของ  ผู้ครอบครองหรือผู้ดําเนินกิจการ
สถานประกอบกิจการ  โรงงาน  หรือยานพาหนะนั้นทราบเป็นหนังสือ  ณ  ภูมิลําเนาของผู้นั้น  ภายในเจ็ดวัน
นับแต่วันออกคําสั่ง 

ในกรณีที่ไม่มีผู้รับ  ให้ปิดคําสั่งไว้ที่ภูมิลําเนาของผู้นั้นในท่ีเปิดเผย  และให้ถือว่าเจ้าของ  ผู้ครอบครอง  
หรือผู้ดําเนินกิจการสถานประกอบกิจการ  โรงงาน  หรือยานพาหนะ  ได้รับแจ้งคําสั่งนั้นแล้ว  เม่ือพ้นกําหนด
สิบห้าวันนับแต่วันปิดคําสั่ง 

ในกรณีเจ้าของ  ผู้ครอบครอง  หรือผู้ดําเนินกิจการสถานประกอบกิจการ  โรงงาน  หรือยานพาหนะ  
ไม่เห็นด้วยกับคําสั่งของคณะอนุกรรมการตามมาตรา  ๒๕  วรรคสอง  ให้อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําส่ังจากคณะอนุกรรมการ 

การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามคําสั่งของคณะอนุกรรมการตามมาตรา  ๒๕  วรรคสอง 
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด” 
มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม

การค้ามนุษย์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา  ๒๕  คณะกรรมการและคณะกรรมการ  ปกค.  จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน

เพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเร่ืองหนึ่งเร่ืองใดหรือปฏิบัติการอย่างหน่ึงอย่างใดตามที่คณะกรรมการ
และคณะกรรมการ  ปกค.  มอบหมายก็ได้ 

ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทําการตามมาตรา  ๑๖/๒ 
ให้นํามาตรา  ๒๑  วรรคหนึ่ง  วรรคสอง  และวรรคสาม  มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการ

หรือคณะทํางานโดยอนุโลม” 
มาตรา ๘ ให้เพิ่มความต่อไปน้ีเป็น  (๖/๑)  ของมาตรา  ๔๒  แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน

และปราบปรามการค้ามนุษย์  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
“(๖/๑)  ค่าปรับตามที่กระทรวงการคลังอนุญาต  ให้นําไปใช้ได้โดยไม่ต้องนําส่งคลังเป็นรายได้

ของแผ่นดิน” 

ภาคผนวก ก.
๔๙



หน้า   ๓๐ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๓๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   เมษายน   ๒๕๕๘ 
 

มาตรา ๙ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๕๓/๑  และมาตรา  ๕๓/๒  แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

“มาตรา  ๕๓/๑  ถ้าการกระทําผิดตามมาตรา  ๕๒  หรือมาตรา  ๕๓  วรรคสอง  เป็นเหตุให้
ผู้ถูกกระทํา 

(๑) รับอันตรายสาหัส  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่แปดปีถึงย่ีสิบปี  และปรับตั้งแต่หนึ่งแสน 
หกหม่ืนบาทถึงสี่แสนบาท  หรือจําคุกตลอดชีวิต 

(๒) ถึงแก่ความตาย  ต้องระวางโทษจําคุกตลอดชีวิต  หรือประหารชีวิต 
มาตรา  ๕๓/๒  เจ้าของ  ผู้ครอบครอง  หรือผู้ดําเนินกิจการสถานประกอบกิจการ  โรงงาน   

หรือยานพาหนะ  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งตามมาตรา  ๑๖/๒  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน  
หรือปรับตั้งแต่หนึ่งหม่ืนบาทถึงหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ” 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 

ภาคผนวก ก.๕๐



หน้า   ๓๑ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๓๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   เมษายน   ๒๕๕๘ 
 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยท่ีพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  มีบทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมต่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
ในปัจจุบันที่มีความรุนแรง  ซับซ้อน  และเป็นอาชญากรรมข้ามชาติ  จึงเห็นควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  
โดยกําหนดให้มีมาตรการสร้างแรงจูงใจให้ผู้พบเห็นเหตุการค้ามนุษย์แจ้งข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ  และกําหนด
มาตรการเพ่ิมอํานาจทางปกครองให้แก่เจ้าหน้าที่  รวมทั้งปรับปรุงบทกําหนดโทษท่ีเก่ียวข้องให้เหมาะสมย่ิงขึ้น  
จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 

๕๑
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คําส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่  ๒๒/๒๕๕๘ 

เร่ือง  มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทาง   
และการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ 

โดยที่ขณะนี้ได้ปรากฏข้อเท็จจริงว่าประชาชนทั่วไปต่างได้รับความเดือดร้อนรําคาญและไดร้ับอันตราย
ในการสัญจรไปมาจากกรณีที่มีการรวมตัวกันเพื่อแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทาง  จึงจําเป็นต้อง
กําหนดมาตรการเพื่อป้องกันภัยสังคม  อีกทั้งเพื่อระงับยับย้ังและแก้ไขปัญหาการรวมกลุ่มหรือม่ัวสุม 
เพื่อก่อความเสียหายแก่ผู้อื่น  นอกจากนี้  เพื่อสร้างจิตสํานึกรับผิดชอบให้แก่เด็กและเยาวชน  ผู้ปกครอง  
ผู้ที่เก่ียวข้อง  และสังคมในทุกภาคส่วน  ให้ตระหนักถึงความปลอดภัย  การให้ความคุ้มครองกับชีวิต 
และทรัพย์สินของประชาชน  รวมตลอดทั้งเป็นการยับย้ังพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของผู้มีอายุต่ํากว่า 
ยี่สิบปีบริบูรณ์ที่เข้าไปในสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ  
และแก้ไขปัญหาการจําหน่ายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาหรือหอพัก 
ในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา  และลงโทษผู้ประกอบการที่กระทําการฝ่าฝืนกฎหมาย  ซึ่งถือว่าเป็น 
การดําเนินการเพื่อปฏิรูปและจัดระเบียบในสังคม  รวมทั้งเพื่อระงับและป้องกันการกระทําอันเป็นผล 
ต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔๔  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  
พุทธศักราช  ๒๕๕๗  หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
จึงมีคําสั่ง  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ห้ามมิให้ผู้ใดรวมกลุ่มหรือม่ัวสุมหรือจัดให้มีการรวมกลุ่มหรือม่ัวสุมในลักษณะหรือ
โดยพฤติการณ์ที่น่าจะเป็นการนําไปสู่การแข่งรถในทางอันเป็นความผิดและต้องรับโทษตามกฎหมาย 
ว่าด้วยจราจรทางบก 

ในกรณีที่มีเหตุตามวรรคหน่ึง  ให้เจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยจราจรทางบกหรือเจ้าพนักงานตํารวจ  หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องกับปัญหา
การแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทาง  มีอํานาจเข้าระงับ  ยับย้ัง  หรือดําเนินการใด ๆ  เพื่อป้องกัน
มิให้มีการกระทําดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร  อํานาจเช่นว่านี้ให้รวมถึงการนํารถยนต์และรถจักรยานยนต์ 
ที่สงสัยว่าจะใช้ในการแข่งรถในทางมาเก็บรักษาไว้เป็นการชั่วคราว  เพื่อการป้องกันหรือรักษาไว้ 
เพื่อความปลอดภัยสาธารณะ  จนกว่าลักษณะหรือพฤติการณ์ดังกล่าวจะส้ินสุดลง   

ให้นําความในวรรคหน่ึงและวรรคสอง  มาใช้บังคับกับผู้ซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกับการรวมกลุ่ม
หรือม่ัวสุมตามวรรคหน่ึง  เว้นแต่ผู้นั้นจะพิสูจน์ได้ว่าตนไม่ได้มีส่วนเก่ียวข้องกับการแข่งรถยนต์ 
และรถจักรยานยนต์ในทาง 

ภาคผนวก ข.๕๒
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การเก็บรักษาและการขอคืนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ตามวรรคสอง  ให้เป็นไปตามระเบียบ 
ที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติกําหนด 

ข้อ ๒ บิดามารดาหรือผู้ปกครองต้องให้การอุปการะเลี้ยงดู  อบรม  สั่งสอน  และยับย้ัง
พฤติกรรมที่ไม่ดีของเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความปกครองดูแลของตน  รวมทั้งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ที่กําหนดในกฎกระทรวงตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองเด็ก  ตลอดจนต้องไม่สนับสนุนหรือปล่อยปละละเลย
ให้เด็กและเยาวชนในปกครองเกิดการรวมกลุ่มหรือม่ัวสุมเพื่อการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทาง  
และให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอํานาจหน้าที่เก่ียวกับเร่ืองดังกล่าว  ดําเนินการติดตาม  สอดส่องให้มี 
การดําเนินการอย่างเคร่งครัด 

ในกรณีที่พบเด็กและเยาวชนรวมกลุ่มหรือม่ัวสุมตามข้อ  ๑  ให้ถือว่าเป็นความรับผิดชอบ 
ของบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็กและเยาวชน  แล้วแต่กรณี  และให้เป็นอํานาจของเจ้าพนักงานจราจร
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก  หรือเจ้าพนักงานตํารวจ  หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ตามกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง  ที่จะแจ้งให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองเข้ามารับทราบการกระทําของเด็ก 
และเยาวชนดังกล่าว  เพื่อให้คําแนะนํา  ตักเตือน  ทําทัณฑ์บน  หรือวางข้อกําหนดเพื่อป้องกันมิให้เด็ก
และเยาวชนกระทําความผิดอีก  หรืออาจให้วางประกันไว้เป็นจํานวนเงินตามสมควรแก่ฐานานุรูป  แต่จะเรียก
เงินประกันไว้ได้ไม่เกินระยะเวลาสองปี  หากเด็กและเยาวชนได้กระทําความผิดดังกล่าวซ้ําอีก  บิดามารดา
หรือผู้ปกครองจะต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามเดือน  หรือปรับไม่เกินสามหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  
และให้ริบเงินประกันเป็นของกองทุนคุ้มครองเด็กตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองเด็ก 

ข้อ ๓ ผู้ใดผลิต  ครอบครอง  จําหน่าย  ประกอบ  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนแปลงสภาพรถยนต์
หรือรถจักรยานยนต์  หรือการทําชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สําหรับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์   
หากกระทําการนั้นในลักษณะที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเป็นการตระเตรียม  ยุยง  ส่งเสริม  สนับสนุน  
ชักชวน  จัดให้มี  จัดหา  เป็นธุระ  หรือมีส่วนเก่ียวข้องเพื่อนําไปสู่การแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทาง  
ให้ถือว่าผู้นั้นกระทําในลักษณะเป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนให้มีการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์
ในทางและมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก  โดยต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน   
หรือปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสองหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ   

ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหน่ึงเป็นผู้ประกอบกิจการพาณิชยกิจ  โรงงาน  หรืออาคารที่เก่ียวกับ
การผลิต  ครอบครอง  จําหน่าย  ประกอบ  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนแปลงสภาพรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์  
หรือการทําชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สําหรับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
ในการประกอบกิจการดังกล่าว  สั่งปิดการดําเนินการ  หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการได้ทันที  
ในกรณีที่มีการสั่งปิดการดําเนินการ  หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการกิจการนั้น  ให้คําสั่งปิดการดําเนินการ  
หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นที่สุด   

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์  พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยโรงงาน  และเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข  มีอํานาจทําการตรวจสอบ

ภาคผนวก ข.๕๓
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กิจการพาณิชยกิจตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์  โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  และอาคาร
ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข  แล้วแต่กรณี  มิให้มีการกระทําผิดตามวรรคสอง  และให้พนักงาน
ฝ่ายปกครองหรือเจ้าพนักงานตํารวจและพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยมีอํานาจ
หน้าที่เช่นเดียวกับพนักงานเจ้าหน้าที่และเจ้าพนักงานสาธารณสุขดังกล่าวด้วย 

ถ้าการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งมีโทษตามกฎหมายอื่นที่หนักกว่าก็ให้ลงโทษตามกฎหมายนั้น 
ข้อ ๔ ห้ามมิให้ผู้ประกอบกิจการสถานบริการหรือสถานประกอบการใดที่เปิดให้บริการ 

ในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ  กระทําการอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปนี้ 
(๑) ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอายุต่ํากว่าย่ีสิบปีบริบูรณ์เข้าไปใช้บริการ   
(๒) ขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์แก่ผู้มีอายุต่ํากว่าย่ีสิบปีบริบูรณ์   
(๓) เปิดทําการเกินกว่าเวลาตามที่มีกฎหมายบัญญัติ   
(๔) ขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์เกินกว่ากําหนดเวลาตามที่มีกฎหมายบัญญัติ   
(๕) ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีการพกพาอาวุธ  วัตถุระเบิด  หรือยาเสพติดเข้าไป 

ในสถานที่ของตน   
ในกรณีที่สถานบริการหรือสถานประกอบการใดกระทําการตามวรรคหน่ึง  ให้ผู้มีอํานาจ 

ตามกฎหมายที่เก่ียวข้องมีอํานาจเพิกถอนใบอนุญาต  หรือสั่งปิดและห้ามมิให้มีการเปิดสถานบริการ 
หรือสถานประกอบการในสถานที่ดังกล่าวอีกเป็นเวลาห้าปี  และหากอยู่ในระหว่างการขอต่ออายุใบอนุญาต  
ก็ให้สั่งมิให้ต่ออายุใบอนุญาต  และมิให้ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้นั้นเป็นเวลาห้าปี   

ภายใต้บังคับตามข้อ  ๖  กรณีเป็นสถานบริการหรือสถานประกอบการที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียง
สถานศึกษาหรือหอพักในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา  ให้ผู้มีอํานาจตามกฎหมายที่เก่ียวข้องสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาต  หรือสั่งปิดสถานประกอบการ  และห้ามมิให้มีการเปิดสถานบริการหรือสถานประกอบการ 
ในสถานที่ดังกล่าวอีก   

ในการส่ังเพิกถอน  หรือสั่งปิดตามวรรคสอง  หากสถานบริการหรือสถานประกอบการนั้น  
ได้รับใบอนุญาตขายสุรา  ให้ถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยสุรา  และให้เจ้าพนักงานสรรพสามิต
เพิกถอนใบอนุญาตขายสุราด้วย  แต่ถ้าเป็นสถานบริการหรือสถานประกอบการที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียง
สถานศึกษาหรือหอพักในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา  ให้เพิกถอนใบอนุญาตขายสุรา  และห้ามมิให้ออก
ใบอนุญาตขายสุราให้อีก 

คําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือสั่งปิดหรือมิให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นที่สุด 
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐปล่อยปละละเลยให้มีการออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานบริการ  

หรือใบอนุญาตขายสุราที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนดเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตสถานบริการ  หรือข้อกําหนด 
การออกใบอนุญาตขายสุรา  และการขายสุรา  ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผู้นั้นดําเนินการทางแพ่ง  ทางอาญา  และทางปกครองกับเจ้าหน้าที่ผู้นั้นอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว   

ภาคผนวก ข.๕๔



หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๑๗๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๕๘ 
 

กรณีที่หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลย  ไม่ดําเนินการตามวรรคหก   
ให้นํามาตรการที่กําหนดไว้ในคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๖๙/๒๕๕๗  เร่ือง  มาตรการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ  ลงวันที่  ๑๘  มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  มาใช้บังคับ 

ข้อ ๕ ในกรณีที่สถานบริการหรือสถานประกอบการใดท่ีเปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับ
สถานบริการ  ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญทางเสียงแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงสถานบริการ 
หรือสถานประกอบการดังกล่าว  ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข   
เจ้าพนักงานตํารวจ  และเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง  สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่ดังกล่าว
ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเหตุเดือดร้อนรําคาญทางเสียงนั้นให้แล้วเสร็จภายในเวลาสามสิบวัน   
และในระหว่างระยะเวลาดังกล่าวให้หยุดการใช้เสียงที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญนั้น 

ในกรณีที่ครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคหน่ึงแล้ว  หากเจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่ดังกล่าว
ยังไม่ได้ทําการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมาย  ให้นําความในวรรคสองของข้อ  ๔  มาใช้บังคับ 
โดยอนุโลม 

ข้อ ๖ ห้ามมิให้มีสถานที่ขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา  
หรือหอพักในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา   

หากพบว่ามีผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานของรัฐ 
ซึ่งมีอํานาจตามกฎหมายที่เก่ียวข้องดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นโดยเด็ดขาดและเคร่งครัด  
รวมทั้งให้มีอํานาจในการสั่งปิดสถานที่ดังกล่าวทันที   

ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือเจ้าพนักงานตํารวจและพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ มีหน้าที่รักษา 
ความสงบเรียบร้อยมีอํานาจหน้าที่เช่นเดียวกับพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานของรัฐตามวรรคสองด้วย 

ในกรณีที่เป็นสถานบริการหรือสถานประกอบการใดท่ีเปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับ 
สถานประกอบการซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับสถานศึกษา  หรือหอพักในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา  
ห้ามมิให้ขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ดังกล่าวด้วย  ให้ผู้มีอํานาจตามกฎหมายที่เก่ียวข้องสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาตหรือสั่งปิดสถานประกอบการ  และห้ามมิให้มีการเปิดสถานบริการหรือสถานประกอบการ 
ในสถานที่ดังกล่าวอีก 

ข้อ ๗ ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายเก่ียวกับ
การแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางและการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการ
ในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ  ปฏิบัติตามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันไม่ให้ 
เกิดการกระทําผิด  ในกรณีที่ปรากฏว่ามีการเพิกเฉยหรือละเลยไม่กระทําการหรืองดเว้นกระทําการ 
ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
ดําเนินการทางแพ่ง  ทางอาญา  และทางปกครองกับเจ้าหน้าที่ผู้นั้นอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว   

ภาคผนวก ข.
๕๕



หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๑๗๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๕๘ 
 

กรณีที่หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลย  ไม่ดําเนินการตามวรรคหน่ึง   
ให้นํามาตรการที่กําหนดไว้ในคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๖๙/๒๕๕๗  เร่ือง  มาตรการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ  ลงวันที่  ๑๘  มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  มาใช้บังคับ 

ข้อ ๘ ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องกับการกระทําทางปกครอง 
หรือกระบวนการยุติธรรม  ดําเนินการหรือดําเนินคดีกับความผิดที่เก่ียวกับการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์
ในทางและการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ  
ตามที่มีกฎหมายบัญญัติความผิดไว้หรือตามคําสั่งนี้   

ข้อ ๙ ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวกับการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์
ในทางและการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ  
กวดขันและเร่งรัดจัดทํามาตรการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เป็นรูปธรรม  เพื่อเป็นการจัดระเบียบ
และลดปัญหาสังคมโดยเร่งด่วน 

ข้อ ๑๐ คําสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

สั่ง  ณ  วันที่  ๒๒  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

ภาคผนวก ข.๕๖



หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๑๘๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   สิงหาคม   ๒๕๕๘ 
 

คําส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่  ๒๔/๒๕๕๘ 

เร่ือง  การแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย  ขาดการรายงาน  และไร้การควบคุม  เพิ่มเติม 

ตามที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ได้ออกคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๐/๒๕๕๘  เร่ือง  การแก้ไขปัญหาการทํา 
การประมงผิดกฎหมาย  ขาดการรายงาน  และไร้การควบคุม  ลงวันที่  ๒๙  เมษายน  ๒๕๕๘  เพื่อจัดตั้ง  
“ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย”  ขึ้น  โดยให้มีอํานาจหน้าที่ในการบัญชาการ  
การแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมายในภาพรวม  ตลอดจนเสนอแนะในการปรับปรุง  แก้ไขเพิ่มเติม  
รวมทั้งพัฒนากฎหมาย  กฎ  ระเบียบที่เก่ียวข้องกับการแก้ไขปัญหาการทําการประมงที่ผิดกฎหมาย 
ให้เป็นมาตรฐานสากล  นั้น 

บัดนี้  ได้รับรายงานจากศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมายว่า  ปัจจุบัน
ทรัพยากรสัตว์น้ําในน่านนํ้าไทยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งเป็นผลมาจากการทําการประมง 
ที่เกินศักย์การผลิตตามธรรมชาติที่จะทดแทนได้  หากปล่อยให้เป็นเช่นนี้อยู่ต่อไปโดยไม่มีมาตรการในการ
จัดการทรัพยากรสัตว์น้ําที่ดีพอ  จะทําให้กิจการประมงของประเทศอยู่ในภาวะวิกฤต  และส่งผลกระทบ
ต่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจของประเทศ  ดังนั้น  เพื่อให้จํานวนเรือไทยสําหรับการประมงอยู่ในภาวะ
สมดุลกับทรัพยากรสัตว์น้ํา  และมิให้มีการใช้เคร่ืองมือทําการประมงที่เป็นการทําลายพันธุ์สัตว์น้ําอย่างร้ายแรง  
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔๔  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีคําสั่ง  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้นายทะเบียนเรือตามกฎหมายว่าด้วยเรือไทย  งดการจดทะเบียนเรือไทยสําหรับ
การประมง  หรือเรืออื่นตามที่ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมายประกาศกําหนด  
ที่จะขอจดทะเบียนเรือใหม่ทุกประเภทและทุกขนาด  หรือเปลี่ยนประเภทการใช้เรือจากเรือประเภทอื่น
มาเป็นเรือประมง  ทั้งนี้  จนกว่าจะมีการกําหนดให้มีการจดทะเบียนเรือไทยสําหรับการประมงหรือเรืออื่น
เพิ่มเติมได้ตามหลักเกณฑ์ที่ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมายประกาศกําหนด 

ข้อ ๒ ห้ามมิให้บุคคลใดใช้หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อใช้ซึ่งเคร่ืองมือทําการประมง  
ดังต่อไปนี้   

(๑) เคร่ืองมืออวนรุนที่ใช้ประกอบกับเรือยนต์  เว้นแต่การใช้เครื่องมืออวนรุนเคยที่ใช้ 
ประกอบเรือยนต์ทําการประมงตามรูปแบบของเคร่ืองมือ  ขนาดเรือ  วิธีการทําการประมง  พื้นที่ทําการประมง  
และเง่ือนไขที่ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมายประกาศกําหนด 

(๒) เคร่ืองมือโพงพาง  รั้วไซมานหรือก้ันซู่รั้วไซมาน  เคร่ืองมือลี่  หรือเคร่ืองมืออื่นที่มีลักษณะ
และวิธีการคล้ายคลึงกัน 

ภาคผนวก ข.๕๗



หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๑๘๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   สิงหาคม   ๒๕๕๘ 
 

(๓) เครื่องมืออวนล้อมจับที่มีขนาดช่องตาเล็กกว่า  ๒.๕  เซนติเมตร  ทําการประมงในเวลากลางคืน 
(๔) เคร่ืองมือลอบพับได้หรือไอ้โง่  ที่มีช่องทางเข้าของสัตว์น้ําสลับซ้ายขวาอยู่ทางด้านข้าง   

ใช้สําหรับดักสัตว์น้ํา   
(๕) เคร่ืองมืออวนลากที่มีช่องตาอวนก้นถุงเล็กกว่า  ๕  เซนติเมตร 
(๖) เคร่ืองมือทําการประมงอื่นตามรูปแบบของเคร่ืองมือ  วิธีการทําการประมง  พื้นที่ทําการประมง  

ขนาดของเรือที่ใช้ประกอบการทําการประมง  และเง่ือนไขอื่นที่ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทําการประมง
ผิดกฎหมายประกาศกําหนด 

ข้อ ๓ เคร่ืองมือทําการประมง  เรือที่ใช้ทําการประมง  สัตว์น้ํา  และสิ่งอื่น ๆ  ที่ใช้ใน 
การกระทําความผิดหรือได้มาโดยการกระทําความผิด  โดยฝ่าฝืนคําสั่งหรือประกาศที่ออกตามคําสั่งนี้   
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจดําเนินการยึดและให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน   

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจดําเนินการร้ือถอนหรือทําลายเครื่องมือทําการประมง  เรือที่ใช้ 
ทําการประมง  สัตว์น้ํา  และสิ่งอื่น ๆ  ที่ตกเป็นของแผ่นดินตามวรรคหน่ึง  เว้นแต่เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
สามารถแสดงหลกัฐานได้ว่าทรัพย์สินนั้นมีไว้โดยชอบด้วยกฎหมาย  ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ถูกยึด 

ข้อ ๔ ผู้ใดฝ่าฝืนคําสั่งฉบับนี้  หรือประกาศที่ออกตามคําสั่งนี้  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี
หรือปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงห้าแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ข้อ ๕ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามประกาศที่ออกตามคําสั่งหัวหน้า 
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๐/๒๕๕๘  เร่ือง  การแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย  
ขาดการรายงาน  และไร้การควบคุม  ลงวันที่  ๒๙  เมษายน  ๒๕๕๘  เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามคําสั่ง
ฉบับนี้ด้วย 

ข้อ ๖ เพื่อประโยชน์ในการจับกุมผู้กระทําความผิดตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่  ๑๐/๒๕๕๘  เร่ือง  การแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย  ขาดการรายงาน  และไร้การควบคุม  
ลงวันที่  ๒๙  เมษายน  ๒๕๕๘  และคําส่ังนี้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจ
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ข้อ ๗ ประกาศของศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมายที่ออกตาม
คําสั่งนี้  เม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  ให้ใช้บังคับได้ 

ทั้งนี้  นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

สั่ง  ณ  วันที่  ๕  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

ภาคผนวก ข.
๕๘


