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พระราชบญัญัต ิ

ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว ้ณ วันที ่๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 

เป็นปีที่ ๖๓ ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  ให้

ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการป้องกันและปราบปราม

การค้าหญิงและเด็ก 

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจ ากัดสิทธิและเสรภีาพของบุคคล ซึ่ง

มาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ และมาตรา 

๔๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศยัอ านาจตามบทบัญญัติแหง่กฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยนิยอมของสภา

นิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินีเ้รียกว่า “พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

พ.ศ. ๒๕๕๑” 

มาตรา ๒[๑]  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศในราช

กจิจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ใหย้กเลิกพระราชบัญญัติมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงและ

เด็ก พ.ศ. ๒๕๔๐ 

มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 

“แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ”[๒] (ยกเลิก) 

“การบังคับใชแ้รงงานหรอืบริการ”[๓] (ยกเลิก) 
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“องค์กรอาชญากรรม” หมายความว่า คณะบุคคลซึ่งมีการจัดโครงสร้างโดยสมคบกันตั้งแต่

สามคนขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือช่ัวระยะเวลาหนึ่ง และไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างที่ชัดเจนมีการก าหนด

บทบาทของสมาชิกอย่างแน่นอนหรือมีความต่อเนื่องของสมาชิกภาพหรือไม่   ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะ

กระท าความผิดฐานใดฐานหนึ่งหรือหลายฐานที่มีอัตราโทษจ าคุกขั้นสูงตั้งแต่สี่ปีขึ้นไปหรือกระท าความผิด

ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ทางทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดอันมิชอบ

ด้วยกฎหมายไม่วา่โดยทางตรงหรอืทางอ้อม 

“เด็ก” หมายความว่า บุคคลผู้มีอายุต่ ากว่าสิบแปดปี 

“กองทุน” หมายความว่า กองทุนเพื่อการปอ้งกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจช้ันผู้ใหญ่ และให้

หมายความรวมถงึข้าราชการซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าข้าราชการพลเรือนสามญัระดับสามซึ่งรัฐมนตรแีต่งตัง้

จากผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงเพื่อให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรผีู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๕  ให้ประธานศาลฎีกา และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย์ รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี ้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าที่ของตน 

ให้ประธานศาลฎีกามีอ านาจออกข้อบังคับ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์มีอ านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่กับออกกฎกระทรวงและระเบียบเพื่อปฏิบัติการ

ตามพระราชบัญญัตินี้ 

ข้อบังคับประธานศาลฎีกา กฎกระทรวงและระเบียบนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

แล้วให้ใชบ้ังคับได้ 

หมวด ๑ 

บทท่ัวไป 

มาตรา ๖[๔]  ผู้ใดกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นธุระจัดหา ซื้อ ขาย จ าหน่าย พามาจากหรอืส่งไปยังที่ใด หน่วงเหนี่ยวกักขัง จัดให้อยู่

อาศัยหรอืรับไว้ซ่ึงบุคคลใด โดยข่มขู่ ใช้ก าลังบังคับ ลักพาตัว ฉอ้ฉล หลอกลวง ใช้อ านาจโดยมิชอบ ใช้อ านาจ

ครอบง าบุคคลด้วยเหตุที่อยู่ในภาวะอ่อนด้อยทางรา่งกาย จิตใจ การศึกษา หรอืทางอื่นใดโดยมิชอบ ขู่เข็ญ ว่า

จะใช้กระบวนการทางกฎหมายโดยมิชอบ หรือโดยให้เงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่นแก่ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแล

บุคคลนั้นเพื่อให้ผู้ปกครองหรอืผู้ดูแลให้ความยินยอมแก่ผู้กระท าความผิดในการแสวงหาประโยชน์จากบุคคล

ที่ตนดูแล หรอื 
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(๒) เป็นธุระจัดหา ซื้อ ขาย จ าหน่าย พามาจากหรอืส่งไปยังที่ใด หน่วงเหนี่ยวกักขังจัดให้อยู่

อาศัย หรอืรับไว้ซ่ึงเด็ก 

ถา้การกระท านั้นได้กระท าโดยมีความมุ่งหมายเพื่อเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบผู้นั้น

กระท าความผิดฐานคา้มนุษย์ 

การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า การแสวงหาประโยชน์จาก

การค้าประเวณี การผลิตหรือเผยแพร่วัตถุหรือสื่อลามก การแสวงหาประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอื่นการเอา

คนลงเป็นทาสหรือให้มีฐานะคล้ายทาส การน าคนมาขอทาน การตัดอวัยวะเพื่อการค้า การบังคับใช้แรงงาน

หรอืบริการ หรอืการอื่นใดที่คล้ายคลึงกันอันเป็นการขูดรีดบุคคล ไม่วา่บุคคลนั้นจะยินยอมหรอืไม่ก็ตาม 

การบังคับใช้แรงงานหรือบริการตามวรรคสอง หมายความว่า การข่มขืนใจให้ท างานหรือ

ให้บริการโดยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

(๑) ท าให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง หรือทรัพย์สินของบุคคล

นั้นเองหรอืของผู้อื่น 

(๒) ขู่เข็ญด้วยประการใด ๆ 

(๓) ใช้ก าลังประทุษรา้ย 

(๔) ยึดเอกสารส าคัญประจ าตัวของบุคคลนั้นไว้ หรือน าภาระหนี้ของบุคคลนั้นหรือของผู้อื่น

มาเป็นสิ่งผูกมัดโดยมิชอบ 

(๕) ท าให้บุคคลนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ 

มาตรา ๗  ผู้ใดกระท าการดังต่อไปนี้ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้กระท าความผิดฐานค้า

มนุษย์ 

(๑) สนับสนุนการกระท าความผิดฐานคา้มนุษย์ 

(๒) อุปการะโดยให้ทรัพย์สิน จัดหาที่ประชุมหรือที่พ านักให้แก่ผู้กระท าความผิดฐานค้า

มนุษย์ 

(๓) ช่วยเหลือด้วยประการใดเพื่อให้ผูก้ระท าความผิดฐานคา้มนุษย์พน้จากการถูกจับกุม 

(๔) เรียก รับ หรอืยอมจะรับทรัพย์สินหรอืประโยชน์อื่นใดจากผู้กระท าความผิดฐานคา้มนษุย์

เพื่อมิให้ผูก้ระท าความผิดฐานคา้มนุษย์ถูกลงโทษ 

(๕) ชักชวน ชี้แนะ หรือติดต่อบุคคลให้เข้าเป็นสมาชิกขององค์กรอาชญากรรมเพื่อประโยชน์

ในการกระท าความผิดฐานคา้มนุษย์ 

มาตรา ๘  ผู้ใดตระเตรียมเพื่อกระท าความผิดตามมาตรา ๖ ต้องระวางโทษหนึ่งในสามของ

โทษทีก่ าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้น 

มาตรา ๙  ผู้ใดสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระท าความผิดตามมาตรา ๖ 

ต้องระวางโทษไม่เกนิกึ่งหนึ่งของโทษที่กฎหมายก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้น 
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ถ้าผู้ที่สมคบกันกระท าความผิดคนหนึ่งคนใดได้ลงมือกระท าความผิดตามที่ได้สมคบกันผู้

ร่วมสมคบด้วยกันทุกคนต้องระวางโทษตามที่ได้บัญญัติไว้ส าหรับความผิดนั้นอีกกระทงหนึ่งด้วย 

ในกรณีที่ความผิดได้กระท าถึงขั้นลงมือกระท าความผิด แต่เนื่องจากการเข้าขัดขวางของผู้

สมคบท าให้การกระท านั้นกระท าไปไม่ตลอด หรอืกระท าไปตลอดแล้วแต่การกระท านั้นไม่บรรลุผล ผู้สมคบที่

กระท าการขัดขวางนั้นต้องรับโทษตามที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง 

ถ้าผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่งกลับใจให้ความจริงแห่งการสมคบต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

ก่อนที่จะมีการกระท าความผิดตามที่ได้มีการสมคบกัน ศาลจะไม่ลงโทษหรือลงโทษผู้นั้นน้อยกว่าที่กฎหมาย

ก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้ 

มาตรา ๑๐  ถ้าการกระท าความผิดตามมาตรา ๖ ได้กระท าโดยร่วมกันตั้งแต่สามคนขึ้นไป

หรอืโดยสมาชิกขององคก์รอาชญากรรม ต้องระวางโทษหนักกว่าโทษที่กฎหมายบัญญัติไว้ก่ึงหนึ่ง 

ในกรณีที่สมาชิกขององค์กรอาชญากรรมได้กระท าความผิดตามมาตรา ๖ สมาชิกของ

องค์กรอาชญากรรมทุกคนที่เป็นสมาชิกอยู่ในขณะที่กระท าความผิด และรู้เห็นหรือยินยอมกับการกระท า

ความผิดดังกล่าว ต้องระวางโทษตามที่บัญญัติไว้ส าหรับความผิดนั้นแม้จะมิได้เป็นผู้กระท าความผิดนั้นเอง 

ถา้การกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งได้กระท าเพื่อให้ผู้เสียหายที่ถูกพาเข้ามาหรอืส่งออกไป

นอกราชอาณาจักรตกอยู่ในอ านาจของผู้อื่นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษที่

ก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้น 

มาตรา ๑๑  ผู้ใดกระท าความผิดตามมาตรา ๖ นอกราชอาณาจักร ผู้นั้นจะต้องรับโทษใน

ราชอาณาจักรตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ โดยให้น ามาตรา ๑๐ แห่งประมวลกฎหมายอาญามาใช้

บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๒  ผู้ใดกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ โดยแสดงตนเป็นเจ้าพนักงานและ

กระท าการเป็นเจ้าพนักงาน โดยตนเองมิได้เป็นเจา้พนักงานที่มีอ านาจหนา้ที่กระท าการนั้น ต้องระวางโทษเป็น

สองเท่าของโทษที่ก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้น 

มาตรา ๑๓  ผู้ใดเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหาร

ท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงานองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ กรรมการ

หรือผู้บริหารหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าพนักงาน หรือกรรมการองค์กรต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ กระท า

ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษที่ก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้น 

กรรมการ กรรมการ ปกค. อนุกรรมการ สมาชิกของคณะท างาน และพนักงานเจ้าหน้าที่

ตามพระราชบัญญัตินี้ ผู้ใดกระท าความผิดใดตามพระราชบัญญัตินี้เสียเอง ต้องระวางโทษเป็นสามเท่าของ

โทษที่ก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้น 
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มาตรา ๑๓/๑[๕]  ผู้ใดแจ้งแก่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจให้

ทราบว่ามีการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ถา้ได้กระท าโดยสุจรติย่อมได้รับความคุม้ครองไม่ต้องรับ

ผิดทั้งทางแพง่และทางอาญา 

มาตรา ๑๔  ให้ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติ

ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

หมวด ๒ 

คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการค้ามนุษย ์

มาตรา ๑๕  ให้มีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เรียกโดยย่อ

ว่า “คณะกรรมการ ปคม.” ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่ง เป็น

ประธานคณะกรรมการ ปกค. เป็นรองประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนสี่คน ซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้เช่ียวชาญ

และมีประสบการณ์โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ด้านการป้องกัน การปราบปราม การบ าบัดฟื้นฟูและการ

ประสานงานระหว่างประเทศเกี่ยวกับการคา้มนุษย์ไม่น้อยกวา่เจ็ดปี ด้านละหนึ่งคน โดยต้องเป็นภาคเอกชนไม่

น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเป็นกรรมการ และมีปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นเลขานุการ 

และให้ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แต่งตั้งข้าราชการของกระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ านวนไม่เกนิสองคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ[๖] 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งต้องเป็นสตรไีม่น้อยกวา่กึ่งหนึ่ง 

มาตรา ๑๖  ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีในการก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันและ

ปราบปรามการค้ามนุษย์ 

(๒) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้มีการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือ

โครงสร้างของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เพื่อให้การปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัตินี้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

(๒/๑) [๗] เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อก าหนดมาตรการป้องกันและปราบปราม

การค้ามนุษย์ในสถานประกอบกิจการ โรงงาน และยานพาหนะ และก าหนดให้สถานประกอบกิจการ โรงงาน 

และยานพาหนะ ต้องอยู่ภายใต้บังคับของมาตรการดังกล่าว 

(๓) ก าหนดยุทธศาสตรแ์ละมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
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(๔) ก าหนดแนวทางและก ากับดูแลการด าเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศตลอดจน

การให้ความรว่มมือและประสานงานกับต่างประเทศเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

(๕) สั่งการและก ากับดูแลให้มีการศึกษาวิจัยและจัดท าข้อมูลแบบบูรณาการ เพื่อประโยชน์

ในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

(๖) วางระเบียบเกี่ยวกับการจดทะเบียนองค์กรเอกชนที่มีวัตถุประสงค์ด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการค้ามนุษย์ ตลอดจนหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือการด าเนินกจิกรรมขององคก์รดังกล่าว 

(๗) วางระเบียบโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน 

การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน์ และการจัดการกองทุน 

(๘) วางระเบียบเกี่ยวกับการรายงานสถานะการเงินและการจัดการกองทุนเพื่อปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัตินี ้

(๙) สั่งการและก ากับดูแลการด าเนินงานของคณะกรรมการ ปกค. 

(๑๐) ด าเนินการตามที่คณะรัฐมนตรมีอบหมาย 

มาตรา ๑๖/๑ [๘]  ให้นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอ านาจออก

ประกาศก าหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในสถานประกอบกิจการ โรงงาน และ

ยานพาหนะ และประกาศก าหนดให้สถานประกอบกิจการ โรงงาน และยานพาหนะใด ๆ ต้องอยู่ภายใต้บังคับ

ของมาตรการดังกล่าว  ทั้งนี ้โดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา 

มาตรา ๑๖/๒[๙]  ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ ตาม

มาตรการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์หรือพบการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ในสถาน

ประกอบกิจการโรงงาน หรือยานพาหนะตามมาตรา ๑๖/๑ หากเจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้ด าเนินกิจการ

สถานประกอบกิจการโรงงาน หรอืยานพาหนะ ดังกล่าวไม่สามารถช้ีแจงหรอืพิสูจน์ให้คณะอนุกรรมการตาม

มาตรา ๒๕ วรรคสอง เชื่อได้ว่าตนได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่กรณีแล้ว ให้คณะอนุกรรมการตาม

มาตรา ๒๕ วรรคสอง มีอ านาจสั่งอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

(๑) ปิดสถานประกอบกิจการหรอืโรงงานช่ัวคราว 

(๒) พักใชใ้บอนุญาตประกอบการส าหรับการประกอบธุรกิจหรอืโรงงาน 

(๓) ห้ามใช้ยานพาหนะเป็นการช่ัวคราว 

(๔) ด าเนินมาตรการที่จ าเป็นเพื่อป้องกันมิให้มีการกระท าผิดเกดิขึน้อีก 

ทั้งนี้ การสั่งตาม (๑) (๒) และ (๓) ต้องไม่เกินครั้งละสามสิบวันนับแต่วันที่เจ้าของ ผู้

ครอบครอง หรอืผู้ด าเนินกิจการสถานประกอบกิจการ โรงงาน หรอืยานพาหนะ ได้รับทราบค าสั่ง 

ในกรณีมีการออกค าสั่งใด ๆ ตามวรรคหนึ่ง ให้คณะอนุกรรมการตามมาตรา ๒๕ วรรคสอง 

แจ้งให้หน่วยงานซึ่งควบคุมสถานประกอบกิจการ โรงงาน หรอืยานพาหนะนั้นทราบ และให้หน่วยงานดังกล่าว

ถอืปฏิบัติตามนั้น 
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การพิจารณาปิดสถานประกอบกิจการหรือโรงงานช่ัวคราว การพักใช้ใบอนุญาต

ประกอบการส าหรับการประกอบธุรกิจหรือโรงงาน การห้ามใช้ยานพาหนะเป็นการช่ัวคราวหรือการด าเนิน

มาตรการที่จ าเป็นเพื่อป้องกันมิให้มีการกระท าผิดเกดิขึน้อีก ตามวรรคหนึ่ง และการแจ้งให้หน่วยงานรับทราบ

ตามวรรคสามให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรปีระกาศก าหนด 

มาตรา ๑๖/๓[๑๐]  ให้แจ้งค าสั่งตามมาตรา ๑๖/๒ ต่อเจ้าของ ผู้ครอบครองหรือผู้ด าเนินกิจการ

สถานประกอบกิจการ โรงงาน หรือยานพาหนะนั้นทราบเป็นหนังสือ ณ ภูมิล าเนาของผู้นั้น ภายในเจ็ดวันนับแต่

วันออกค าสั่ง 

ในกรณีที่ไม่มีผู้รับ ให้ปิดค าสั่งไว้ที่ภูมิล าเนาของผู้นั้นในที่เปิดเผย และให้ถือว่าเจ้าของ ผู้

ครอบครอง หรือผู้ด าเนินกิจการสถานประกอบกิจการ โรงงาน หรือยานพาหนะ ได้รับแจ้งค าสั่งนั้นแล้ว เมื่อ

พ้นก าหนดสิบห้าวันนับแต่วันปิดค าสั่ง 

ในกรณีเจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้ด าเนินกิจการสถานประกอบกิจการ โรงงาน หรือ

ยานพาหนะไม่เห็นดว้ยกับค าสั่งของคณะอนุกรรมการตามมาตรา ๒๕ วรรคสอง ให้อุทธรณต์่อคณะกรรมการ

ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจง้ค าสั่งจากคณะอนุกรรมการ 

การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามค าสั่งของคณะอนุกรรมการตามมาตรา ๒๕ วรรค

สอง 

ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด 

มาตรา ๑๗  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่ต้องไม่เกินสอง

วาระติดต่อกัน 

มาตรา ๑๘  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพน้จากต าแหน่ง

เมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) นายกรัฐมนตรีให้ออก เพราะบกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าที่หรือมีความประพฤติเสื่อม

เสีย 

(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย 

(๕) เป็นคนไรค้วามสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

(๖) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดย

ประมาทหรอืความผิดลหุโทษ 

(๗) ขาดการประชุมสามคร้ังติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร 
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มาตรา ๑๙  ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ ให้นายกรัฐมนตรี

แต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเช่นเดียวกันเป็นกรรมการแทน เว้นแต่วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิเหลือไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่แต่งตั้งก็ได้ และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งแทนอยู่ในต าแหน่ง

เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน 

มาตรา ๒๐  ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด ารงต าแหน่งครบวาระแล้วแต่ยังมิได้มีการ

แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระปฏิบัติหน้าที่ไป

พลางกอ่นจนกวา่จะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึน้ใหม่ 

มาตรา ๒๑  การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกวา่กึ่งหนึ่งของ

จ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่มาประชุมหรอืไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการ

เป็นประธานในที่ประชุม หากรองประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซ่ึงมา

ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

การลงมติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน

ถา้คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด 

คณะกรรมการต้องมีการประชุมอย่างน้อยปีละสามคร้ัง 

มาตรา ๒๒  ให้มีคณะกรรมการประสานและก ากับการด าเนินงานป้องกันและปราบปราม

การค้ามนุษย์ เรียกโดยย่อว่า “คณะกรรมการ ปกค.” ประกอบด้วย รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรี

มอบหมายเป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็น

รองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปลัดกระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวง

แรงงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข อัยการสูงสุด ผู้บัญชาการต า รวจแห่งชาติ 

อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ

ฟอกเงิน เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ปลัด

กรุงเทพมหานคร และผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนแปดคนซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้เช่ียวชาญและมีประสบการณ์ด้าน

การป้องกัน การปราบปราม การบ าบัดฟื้นฟูและการประสานงานระหว่างประเทศเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ไม่

น้อยกว่าเจ็ดปี ด้านละสองคน โดยต้องเป็นภาคเอกชนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง เป็นกรรมการ และมีรอง

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ให้คณะกรรมการ ปกค. มีอ านาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ โดยอาจแต่งตั้งจากขา้ราชการหรือ

ภาคเอกชนก็ได้ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งต้องเป็นสตรไีม่น้อยกวา่กึ่งหนึ่ง 
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มาตรา ๒๓  ให้คณะกรรมการ ปกค. มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดท าและก ากับการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการและแผนประสานงานของหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น ชุมชน และประชาสังคมให้สอดคล้องกับนโยบาย 

ยุทธศาสตร ์และมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

(๒) จัดท าและก ากับการด าเนินการตามแผนงานและแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

(๓) จัดให้มีและก ากับการด าเนินการตามโครงการรณรงคแ์ละการให้การศึกษากับประชาชน

ทั่วไปเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

(๔) จัดให้มีการรายงานผลการติดตามและประเมินผลการด าเนิน งานตามนโยบาย 

ยุทธศาสตร ์มาตรการ และการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้เสนอต่อคณะกรรมการ 

(๕) ติดตามและจัดท ารายงานเกี่ยวกับการด าเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศ การให้

ความร่วมมือและประสานงานกับต่างประเทศเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์เสนอต่อ

คณะกรรมการ 

(๖) ก าหนดหลักเกณฑ์และอนุมัติการใช้เงินและทรัพย์สินของกองทุนตามมาตรา ๔๔ (๔) 

(๗) จัดท าและก ากับแผนปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด และสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกฎหมายว่า

ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และพันธกรณีระหว่างประเทศ 

(๘) ด าเนินการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

มาตรา ๒๔  ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ และมาตรา 

๒๑ มาใช้บังคับกับการด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และการประชุมของ

คณะกรรมการ ปกค. โดยอนุโลม 

คณะกรรมการ ปกค. ต้องมีการประชุมอย่างน้อยปีละหกครัง้ 

มาตรา ๒๕[๑๑]  คณะกรรมการและคณะกรรมการ ปกค. จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือ

คณะท างานเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่

คณะกรรมการและคณะกรรมการ ปกค. มอบหมายก็ได้ 

ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อท าการตามมาตรา ๑๖/๒ 

ให้น ามาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บังคับกับการประชุมของ

คณะอนุกรรมการหรอืคณะท างานโดยอนุโลม 

มาตรา ๒๖  ให้ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท าหน้าที่

เป็นส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการและคณะกรรมการ ปกค. โดยให้มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ปฏิบัติงานธุรการทั่วไปของคณะกรรมการและคณะกรรมการ ปกค. 
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(๒) เป็นศูนย์กลางในการประสานงานและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และ

เอกชนที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและต่างประเทศ ในการด าเนินงานตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๓) จัดระบบงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ รวมทั้งช่วยเหลือเยียวยาและ

คุม้ครองสวัสดิภาพผู้เสียหายให้มีประสิทธิภาพ 

(๔) จัดให้มีการรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปราม

การคา้มนุษย์ รวมทั้งจัดให้มีการศึกษาวิจัยเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๕) จัดให้มีข้อมูลสารสนเทศและการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการค้ามนุษย์ 

(๖) ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการและคณะกรรมการ ปกค. หรือตามที่คณะกรรมการ

และคณะกรรมการ ปกค. มอบหมาย 

ให้ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดงบประมาณและ

บุคลากรให้เพียงพอและเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง 

 

หมวด ๓ 

อ านาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

 

  

มาตรา ๒๗  เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ 

ให้พนักงานเจา้หน้าที่มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีหนังสือเรียกให้บุคคลใดมาให้ถ้อยค าหรอืส่งเอกสารหรอืพยานหลักฐาน 

(๒) ตรวจตัวบุคคลที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเป็นผู้เสียหายจากการกระท าความผิดฐานค้า

มนุษย์เมื่อผู้นั้นยินยอม แต่ถา้ผู้นั้นเป็นหญิงจะต้องให้หญิงอื่นเป็นผู้ตรวจ 

(๓) ตรวจค้นยานพาหนะใด ๆ ที่มีเหตุอันควรสงสัยตามสมควรว่ามีพยานหลักฐานหรอืบุคคล

ที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการกระท าความผิดฐานคา้มนุษย์อยู่ในยานพาหนะนั้น 

(๔) เข้าไปในเคหสถานหรอืสถานที่ใด ๆ เพื่อตรวจค้น ยึด หรอือายัด เมื่อมีเหตุอันควรเช่ือได้

ว่ามีพยานหลักฐานในการค้ามนุษย์ หรอืเพื่อพบและช่วยบุคคลที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการกระท าความผิดฐาน

คา้มนุษย์ และหากเนิ่นช้ากวา่จะเอาหมายคน้มาได้ พยานหลักฐานนั้นอาจถูกโยกย้าย ซอ่นเร้น หรอืท าลายไป

เสียก่อน หรอืบุคคลนั้นอาจถูกประทุษร้าย โยกย้าย หรอืซ่อนเร้น 

ในการใช้อ านาจตาม (๔) พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงความบริสุทธิ์ก่อนการเข้าค้นและ

รายงานเหตุผลที่ท าให้สามารถเข้าค้นได้ รวมทั้งผลการตรวจค้นเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 

ตลอดจนจัดท าส าเนารายงานดังกล่าวให้ไว้แก่ผู้ครอบครองเคหสถานหรือสถานที่ค้น ถ้า ไม่มีผู้ครอบครอง

อยู่ ณ ที่นั้น ให้พนักงานเจา้หน้าที่ส่งมอบส าเนารายงานนั้นให้แกผู่้ครอบครองดังกล่าวในทันทีที่กระท าได้ และ

หากเป็นการเข้าค้นในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ตกและขึ้น พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เป็นหัวหน้าในการเข้าค้นต้อง

ด ารงต าแหน่งนายอ าเภอหรือรองผู้ก ากับการต ารวจขึ้นไป หรือเป็นข้าราชการพลเรือนตั้งแต่ระดับเจ็ดขึ้น
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ไป  ทั้งนี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เป็นหัวหน้าในการเข้าค้นส่งส าเนารายงานเหตุผลและผลการตรวจค้น บัญชี

พยานหลักฐานหรอืบุคคลที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการกระท าความผิดฐานคา้มนุษย์และบัญชีทรัพย์ที่ได้ยึดหรือ

อายัดไว้ต่อศาลจังหวัดที่มีเขตอ านาจเหนือท้องที่ที่ท าการค้นหรือศาลอาญา ภายในสี่สิบแปดช่ัวโมงหลังจาก

สิน้สุดการตรวจคน้เพื่อเป็นหลักฐาน 

ในการด าเนินการตาม (๒) และ (๓) พนักงานเจา้หน้าที่อาจสั่งให้ผูใ้ต้บังคับบัญชาท าแทนได้ 

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจา้หน้าที่จะขอความช่วยเหลือจากบุคคล

ใกล้เคียงเพื่อด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ก็ได้ แต่จะบังคับให้ผูใ้ดช่วยโดยอาจเกิดอันตรายแก่ผูน้ั้นไม่ได้ 

  

มาตรา ๒๘  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตร

ประจ าตัวพนักงานเจา้หน้าที่ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

บัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราช

กจิจานุเบกษา 

  

มาตรา ๒๙  ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการแสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการค้า

มนุษย์และเพื่อคุ้มครองป้องกันภัยแก่บุคคลที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเป็นผู้เสียหายจากการกระท าความผิดฐาน

ค้ามนุษย์ พนักงานเจ้าหน้าที่อาจจัดให้บุคคลดังกล่าวอยู่ ในความคุ้มครองเป็นการช่ัวคราวได้แต่ต้องไม่เกิน

ยี่สิบสี่ช่ัวโมง  ทั้งนี้ ให้รายงานให้ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ อธิบดีกรมพัฒนา

สังคมและสวัสดิการ หรอืผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณ ีทราบโดยไม่ชักช้า 

ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องให้การคุ้มครองบุคคลซึ่งอาจจะเป็นผู้ เสียหายเกินกว่า

ก าหนดเวลาในวรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ยื่นค าร้องต่อศาลเพื่อมีค าสั่งอนุญาต   ทั้งนี้ ศาลจะอนุญาตได้

ไม่เกนิเจ็ดวัน โดยจะก าหนดเงื่อนไขใด ๆ ไว้ด้วยก็ได้ 

การจัดให้บุคคลซึ่งอาจจะเป็นผู้เสียหายอยู่ในความคุ้มครองเป็นการช่ัวคราวตามมาตรานี้

ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวอยู่ในสถานที่อันสมควรซึ่งมิใช่ห้องขังหรือสถานคุมขัง   ทั้งนี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรี

ก าหนด 

การปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรานีใ้ห้ค านึงถงึหลักสิทธิมนุษยชนโดยเครง่ครัด 

  

มาตรา ๓๐  ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเอกสารหรือข้อมูลข่าวสารอื่นใดซึ่งส่งทาง

ไปรษณยี์ โทรเลข โทรศัพท์ โทรสาร คอมพิวเตอร์ เครื่องมือหรอือุปกรณใ์นการสื่อสารสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือ

สื่อสารสนเทศอื่นใด ถูกใช้หรอือาจถูกใชเ้พื่อประโยชน์ในการกระท าความผิดฐานคา้มนุษย์ พนักงานเจา้หน้าที่

ซึ่งได้รับอนุมัติเป็นหนังสือจากผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือผู้ว่าราชการ

จังหวัด แล้วแต่กรณี จะยื่นค าขอฝ่ายเดียวต่อศาลอาญาหรือศาลจังหวัดที่มีเขตอ านาจเพื่อมีค าสั่งอนุญาตให้

พนักงานเจา้หน้าที่ได้มาซึ่งเอกสาร หรอืข้อมูลข่าวสารดังกล่าวก็ได้  ทั้งนี ้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด

ในข้อบังคับประธานศาลฎีกา 
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การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้ศาลพิจารณาถึงผลกระทบต่อสิทธิส่วนบุคคลหรือสิทธิอื่นใด

ประกอบกับเหตุผลและความจ าเป็น ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีเหตุอันควรเช่ือว่ามีการกระท าความผิดหรอืจะมีการกระท าความผิดฐานคา้มนุษย์ 

(๒) มีเหตุอันควรเชื่อว่าจะได้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์จาก

การเขา้ถึงข้อมูลข่าวสารดังกล่าว 

(๓) ไม่อาจใช้วธิีการอื่นใดที่เหมาะสมหรอืมีประสิทธิภาพมากกวา่ได้ 

การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้ศาลสั่งอนุญาตได้คราวละไม่เกินเก้าสิบวันโดยจะก าหนด

เงื่อนไขใด ๆ ก็ได้ และให้ผู้เกี่ยวข้องกับเอกสารหรือข้อมูลข่าวสารตามค าสั่งดังกล่าวให้ความร่วมมือเพื่อให้

เป็นไปตามความในมาตรานี ้ภายหลังที่มีค าสั่งอนุญาต หากปรากฏข้อเท็จจรงิว่าเหตุผลความจ าเป็นไม่เป็นไป

ตามที่ระบุหรอืพฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไป ให้ศาลมีอ านาจเปลี่ยนแปลงค าสั่งอนุญาตได้ตามที่เห็นสมควร 

ในการด าเนินการตามค าสั่งของศาล ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจรอ้งขอให้บุคคลใดช่วยเหลือ

ในการปฏิบัติหน้าที่ได้ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ด าเนินการตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่

บันทึกรายละเอียดผลการด าเนินการนั้น และให้ส่งบันทึกนั้นไปยังศาลที่มีค าสั่งโดยเร็ว 

บรรดาเอกสารหรือข้อมูลข่าวสารที่ได้มาตามวรรคหนึ่ง ให้เก็บรักษาและใช้ประโยชน์ในการ

สืบสวนและใช้เป็นพยานหลักฐานในการด าเนินคดีความผิดฐานค้ามนุษย์เท่านั้น  ทั้งนี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรี

ก าหนด 

  

มาตรา ๓๑  ก่อนฟ้องคดีต่อศาล ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและ

ปราบปรามการค้ามนุษย์ พนักงานอัยการโดยตนเองหรือโดยได้รับค าร้องขอจากพนักงานสอบสวนจะน า

ผู้เสียหายหรือพยานบุคคลมายื่นค าร้องต่อศาล โดยระบุการกระท าทั้งหลายที่อ้างว่าได้มีการกระท าความผิด

และเหตุแห่งความจ าเป็นที่จะต้องมีการสืบพยานไว้โดยพลันก็ได้ 

ในกรณีที่ผู้เสียหายหรอืพยานบุคคลจะให้การต่อศาลเอง เมื่อผู้เสียหายหรอืพยานบุคคลแจ้ง

แก่พนักงานอัยการแล้ว ให้พนักงานอัยการยื่นค ารอ้งต่อศาลโดยไม่ชักช้า 

ให้ศาลสืบพยานทันทีที่ได้รับค ารอ้งตามวรรคหนึ่งหรอืวรรคสอง ในการนี้ หากผู้มีส่วนได้เสีย

ในคดีคนใดยื่นค าร้องต่อศาลแถลงเหตุผลและความจ าเป็นขอถามค้านหรือตั้งทนายความถามค้านเมื่อ

เห็นสมควรก็ให้ศาลมีค าสั่งอนุญาตได้ และให้น าความในมาตรา ๒๓๗ ทวิ วรรคสาม และวรรคสี่ แห่ง

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ถ้าต่อมามีการฟ้องผู้ต้องหาเป็นจ าเลยในการกระท าความผิดตามที่ก าหนดไว้ในหมวด ๑ ก็

ให้รับฟังพยานดังกล่าวในการพจิารณาพิพากษาคดีนั้นได้ 

  

มาตรา ๓๒  ในการปฏิบัติหน้าที ่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที ่เป็นเจ้า

พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
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หมวด ๔ 

การช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 

 

มาตรา ๓๓  ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พิจารณาให้ความ

ช่วยเหลือแก่บุคคลซึ่งเป็นผู้เสียหายจากการกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์อย่างเหมาะสมในเรื่องอาหาร ที่พัก

การรักษาพยาบาล การบ าบัดฟื้นฟูทางร่างกายและจิตใจ การให้การศึกษา การฝึกอบรม การให้ความ

ช่วยเหลือทางกฎหมาย การส่งกลับไปยังประเทศเดิมหรือภูมิล าเนาของผู้นั้น การด าเนินคดีเพื่อเรียกร้องค่า

สินไหมทดแทนให้ผู้เสียหายตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด โดยให้ค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และความ

แตกต่างทางเพศ อายุ สัญชาติ เชื้อชาติ ประเพณีวัฒนธรรมของผู้เสียหาย การแจ้งสิทธิของผู้เสียหายที่พึง

ได้รับการคุ้มครองในแต่ละขั้นตอนทั้งกอ่น ระหว่าง และหลังการช่วยเหลือ ตลอดจนขอบเขตระยะเวลาในการ

ด าเนินการช่วยเหลือในแต่ละขั้นตอน และต้องรับฟังความคดิเห็นของผู้เสียหายกอ่นด้วย 

การให้ความช่วยเหลือตามวรรคหนึ่ง อาจจัดให้บุคคลซึ่งเป็นผู้เสียหายได้รับการดูแลในสถาน

แรกรับตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี สถานแรกรับตามกฎหมายว่าด้วยการ

คุม้ครองเด็ก หรอืสถานสงเคราะห์อื่นของรัฐหรอืเอกชนก็ได้ 

  

มาตรา ๓๔  เพื่อประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้เสียหาย ให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงาน

อัยการแจ้งให้ผู้เสียหายทราบในโอกาสแรกถึงสิทธิที่จะเรียกค่าสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจากการกระท า

ความผิดฐานคา้มนุษย์ และสิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมาย 

  

มาตรา ๓๕  ในกรณีที่ผู้ เสียหายมีสิทธิและประสงค์ที่จะเรียกค่าสินไหมทดแทนอัน

เนื่องมาจากการกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ ให้พนักงานอัยการเรียกค่าสินไหมทดแทนแทนผู้เสียหายตามที่

ได้รับแจง้จากปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรอืผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

วรรคสอง[๑๒] (ยกเลิก) 

วรรคสาม[๑๓] (ยกเลิก) 

วรรคสี่[๑๔] (ยกเลิก) 

  

มาตรา ๓๖  ให้พนักงานเจา้หน้าที่จัดใหม้ีการคุม้ครองความปลอดภัยให้แกผู่้เสียหายระหวา่ง

ที่อยู่ในความดูแลไม่วา่บุคคลนั้นจะพ านักอยู่ ณ ที่ใด ไม่วา่ก่อน ขณะ หรอืหลังการด าเนินคดี  ทั้งนี ้ให้ค านึงถงึ

ความปลอดภัยของบุคคลในครอบครัวของผู้เสียหายด้วย 

ในกรณีที่ผู้ เสียหายจะให้การหรือเบิกความเป็นพยานในความผิดฐานค้ามนุษย์ตาม

พระราชบัญญัตินี้ให้ผู้เสียหายซึ่งเป็นพยานได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพยานใน

คดีอาญา 

ถ้าผู้ เสียหายต้องเดินทางกลับประเทศที่เป็นถิ่นที่อยู่หรือภูมิล าเนา หรือถ้าบุคคลใน

ครอบครัวของผู้เสียหายอาศัยอยู่ในประเทศอื่น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานในประเทศนั้น 
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ๆ ไม่วา่จะเป็นหน่วยงานภาครัฐหรอืภาคเอกชน และไม่วา่จะกระท าผ่านสถานทูตหรอืสถานกงสุลของประเทศ

นั้น ๆ หรือไม่ก็ตาม เพื่อให้มีการคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ผู้เสียหายและบุคคลในครอบครัวอย่างต่อเนื่อง

ในประเทศนั้น 

  

มาตรา ๓๗  เพื่อประโยชน์ในการด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ การ

รักษาพยาบาล การบ าบัดฟื้นฟู การเรียกร้องสิทธิของผู้เสียหาย พนักงานเจ้าหน้าที่อาจด าเนินการให้มีการ

ผ่อนผันให้ผู้เสียหายนั้นอยู่ในราชอาณาจักรได้เป็นการช่ัวคราว และได้รับอนุญาตให้ท างานเป็นการช่ัวคราว

ตามกฎหมายได้  ทั้งนี ้โดยให้ค านึงถงึเหตุผลทางด้านมนุษยธรรมเป็นหลัก 

  

มาตรา ๓๘  ภายใต้บังคับมาตรา ๓๗ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งตัวผู้เสียหายซึ่งเป็นคนต่าง

ด้าวกลับประเทศที่เป็นถิ่นที่อยู่หรือภูมิล าเนาโดยไม่ชักช้า เว้นแต่บุคคลนั้นเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ใน

ราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง หรือเป็นผู้ได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณี

พิเศษจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีหลักฐานเอกสารตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร

หรอืกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนคนต่างด้าว 

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ค านึงถงึความปลอดภัยและสวัสดิภาพของบุคคลนั้น 

  

มาตรา ๓๙  ในกรณีที่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยตกเป็นผู้เสียหายจากการกระท าความผิดฐานคา้

มนุษย์ในต่างประเทศ หากผู้นั้นประสงค์จะกลับเข้ามาในราชอาณาจักรหรือถิ่นที่อยู่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่

ด าเนินการตรวจสอบว่าบุคคลนั้นเป็นผู้มีสัญชาติไทยจรงิหรอืไม่ หากบุคคลนั้นเป็นผู้มีสัญชาติไทยให้พนักงาน

เจา้หน้าที่ด าเนินการตามที่จ าเป็นเพื่อให้บุคคลนั้นเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรหรอืถิ่นที่อยูโ่ดยไม่ชักช้า 

และให้ค านึงถงึความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู้นั้น 

ในกรณีที่ผู้ เสียหายในต่างประเทศเป็นคนต่างด้าวที่ ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ ใน

ราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง หรือเป็นผู้ได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณี

พิเศษจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและก่อนออกนอกราชอาณาจักร สถานะของการได้รับอนุญาต

ให้มีถ่ินที่อยู่เป็นการช่ัวคราวยังไม่สิ้นสุด เมื่อได้ตรวจพิสูจน์ขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับความถูกต้องของผู้เสียหายที่ถือ

เอกสารแล้ว หากผู้นั้นประสงค์จะกลับเข้ามาในราชอาณาจักร ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการตามที่จ าเป็น

เพื่อให้ผู้เสียหายนั้นเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ชักช้า  ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงความปลอดภัยและ

สวัสดิภาพของผู้นั้น และให้ได้รับการพิจารณาให้อยู่ในราชอาณาจักรต่อไปได้ตามสถานะและระยะเวลาที่

เป็นอยู่เดิมกอ่นออกไปนอกราชอาณาจักร 

ในกรณีที่ผู้เสียหายในต่างประเทศเป็นคนต่างด้าวและไม่มีเอกสารประจ าตัว แต่มีเหตุอันควร

เชื่อได้ว่าเป็นผู้ที่มีหรือเคยมีภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรโดยถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อได้ตรวจ

พิสูจน์สถานะของการมีภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรของผู้นั้นแล้ว หากผู้นั้นประสงค์จะกลับเข้ามา

ในราชอาณาจักร ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการตามที่จ าเป็นเพื่อให้ผู้เสียหายนั้นเดินทางกลับเข้ามาใน
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ราชอาณาจักรโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู้นั้นและให้ได้รับการพิจารณา

ให้อยู่ในราชอาณาจักรต่อไปได้ตามสถานะและระยะเวลาที่เป็นอยู่เดิมกอ่นออกไปนอกราชอาณาจักร 

  

มาตรา ๔๐  ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดท ารายงานประจ าปี

เกี่ยวกับสถานการณ์ จ านวนคดี การด าเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และแนวทางการด าเนินงาน

ในอนาคตเก่ียวกับการปอ้งกันและปราบปรามการค้ามนุษย์เสนอต่อคณะรัฐมนตรี 

  

มาตรา ๔๑  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากรัฐมนตรวี่าการกระทรวงยุติธรรม ห้ามมิ

ให้พนักงานสอบสวนด าเนินคดีกับผู้เสียหายในความผิดฐานเข้ามา ออกไปหรอือยู่ในราชอาณาจักรโดยไมไ่ดร้บั

อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานฐานปลอมหรือใช้ซึ่ง

หนังสือเดินทางปลอม ตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม

การค้าประเวณีเฉพาะที่เกี่ยวกับการติดต่อ ชักชวน แนะน าตัว ติดตามหรือรบเร้าบุคคลเพื่อค้าประเวณีและ

การเข้าไปมั่วสุมในสถานการค้าประเวณีเพื่อค้าประเวณี หรือความผิดฐานเป็นคนต่างด้าวท างานโดยไม่ได้รับ

อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการท างานของคนต่างด้าว 

  

หมวด ๕ 

กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

 

 

มาตรา ๔๒  ให้จัดตั้งกองทุนในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เรียกว่า “กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์” เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายส าหรับการป้องกันและ

ปราบปรามการค้ามนุษย์ และเป็นคา่ใช้จา่ยในการบรหิารกองทุน ประกอบด้วย 

(๑) เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้ 

(๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้จากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

(๓) เงินหรอืทรัพย์สินที่มีผู้บรจิาคหรอือุทิศให้ 

(๔) เงินที่ได้รับจากต่างประเทศหรอืองคก์ารระหว่างประเทศ 

(๕) ดอกผลและผลประโยชน์ที่เกิดจากกองทุน 

(๖) เงินที่ได้จากการขายทรัพย์สินของกองทุนหรอืที่ได้จากการจัดหารายได้ 

(๖/๑)[๑๕] ค่าปรับตามที่กระทรวงการคลังอนุญาต ให้น าไปใช้ได้โดยไม่ต้องน าส่งคลังเป็น

รายได้ของแผน่ดิน 

(๗) เงินหรอืทรัพย์สินที่ตกเป็นของกองทุนหรอืที่กองทุนได้รับตามกฎหมายอื่น 

  

มาตรา ๔๓  เงินและดอกผลที่กองทุนได้รับตามมาตรา ๔๒ ไม่ต้องน าส่งกระทรวงการคลัง

เป็นรายได้แผ่นดิน 
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มาตรา ๔๔  เงินและทรัพย์สินของกองทุนให้ใชจ้่ายเพื่อกิจการ ดังต่อไปนี้ 

(๑) การช่วยเหลือผู้เสียหายตามมาตรา ๓๓ 

(๒) การคุ้มครองความปลอดภัยให้แกผู่้เสียหายตามมาตรา ๓๖ 

(๓) การช่วยเหลือผู้เสียหายในต่างประเทศให้เดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรหรือถิ่นที่

อยู่ตามมาตรา ๓๙ 

(๔) การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ตามระเบียบที่คณะกรรมการ ปกค. ก าหนด 

(๕) การบรหิารกองทุน 

  

มาตรา ๔๕  ให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะหนึ่ง ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวง

ยุติธรรม ผู้แทนส านักงบประมาณ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งจ านวน

สามคน ในจ านวนนี้ต้องเป็นผู้แทนจากภาคเอกชนจ านวนสองคนซึ่งเกี่ยวข้องกับงานด้านพัฒนาสังคม ด้าน

สังคมสงเคราะห์ ด้านป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือด้านการเงิน เป็นกรรมการ และให้รอง

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมายเป็นกรรมการและ

เลขานุการ 

  

มาตรา ๔๖  ให้น ามาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ และมาตรา 

๒๕ มาใช้บังคับกับการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การประชุมของ

คณะกรรมการบรหิารกองทุน และการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการของคณะกรรมการบรหิารกองทุนโดยอนุโลม 

  

มาตรา ๔๗  ให้คณะกรรมการบรหิารกองทุนมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(๑) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๔๔ 

(๒) บรหิารกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 

(๓) รายงานสถานะการเงินและการจัดการกองทุนต่อคณะกรรมการตามระเบียบที่

คณะกรรมการก าหนด 

  

มาตรา ๔๘  การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน์ และการ

จัดการกองทุน ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

  

มาตรา ๔๙  ให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนจ านวนห้า

คนประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งจากผู้ที่มีความรู้

ความสามารถและประสบการณ์ด้านการเงิน การสังคมสงเคราะห์ และการประเมินผลด้านละหนึ่งคนและให้
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รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมายเป็นกรรมการและ

เลขานุการ 

ให้น ามาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๑ มาใช้บังคับกับการ

ด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง และการประชุมของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน

ของกองทุน โดยอนุโลม 

  

มาตรา ๕๐  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนมีอ านาจหนา้ที่ 

ดังต่อไปนี้ 

(๑) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของกองทุน 

(๒) รายงานผลการปฏิบัติงานพรอ้มทั้งข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ 

(๓) เรียกเอกสารหรอืหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนจากบุคคลใดหรอืเรียกบุคคลใดมาชี้แจง

ข้อเท็จจรงิเพื่อประกอบการพิจารณาประเมินผล 

  

มาตรา ๕๑  ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดท างบดุลและบัญชีท าการส่งส านักงานการ

ตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบและรับรองภายในหนึ่งรอ้ยยี่สิบวันนับแต่วันสิน้ปีบัญชีทุกปี 

ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินท ารายงานผลการสอบและรับรองบัญชีและการเงินของ

กองทุนเสนอต่อคณะกรรมการภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี เพื่อให้คณะกรรมการเสนอต่อ

คณะรัฐมนตรเีพื่อทราบ 

รายงานผลการสอบบัญชีตามวรรคสอง ให้รัฐมนตรีเสนอต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อน าเสนอ

สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาทราบและจัดให้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 

  

หมวด ๖ 

บทก าหนดโทษ 

 

 

มาตรา ๕๒[๑๖]  ผู้ใดกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบสอง

ปีและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงหนึ่งล้านสองแสนบาท 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง ได้กระท าแก่บุคคลอายุเกินสิบห้าปีแต่ไม่ถึงสิบแปดปี

ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หกปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่หกแสนบาทถึงหนึ่งล้านห้าแสนบาท 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง ได้กระท าแก่บุคคลอายุไม่เกินสิบห้าปีหรือผู้มีกาย

พิการหรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่แปดปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่แปดแสน

บาทถึงสองล้านบาท 
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มาตรา ๕๓[๑๗]  นิติบุคคลใดกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่ง

ล้านบาทถึงห้าล้านบาท 

ในกรณีที่การกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งของนิติบุคคลเกดิจากการสั่งการหรอืการกระท า

ของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่

บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระท าการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระท าการจนเป็นเหตุให้นิติ

บุคคลนั้นกระท าความผิด ผู้นั้นต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หกปีถึงสิบสองปี และปรับตั้งแต่หกแสนบาทถึงหนึ่ง

ล้านสองแสนบาท แต่ถ้าเป็นการกระท าแก่บุคคลตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง หรือมาตรา ๕๒ วรรคสาม ต้อง

ระวางโทษตามที่ก าหนดไว้ในมาตราดังกล่าว แล้วแต่กรณ ี

  

มาตรา ๕๓/๑[๑๘]  ถ้าการกระท าผิดตามมาตรา ๕๒ หรือมาตรา ๕๓ วรรคสอง เป็นเหตุให้

ผู้ถูกกระท า 

(๑)[๑๙] รับอันตรายสาหัส หรือเป็นโรคร้ายแรงซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตต้องระวางโทษ

จ าคุกตั้งแต่แปดปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่แปดแสนบาทถึงสองล้านบาท หรอืจ าคุกตลอดชีวติ 

(๒) ถงึแก่ความตาย ต้องระวางโทษจ าคุกตลอดชีวิต หรอืประหารชวีิต 

  

มาตรา ๕๓/๒[๒๐]  เจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้ด าเนินกิจการสถานประกอบกิจการ โรงงาน

หรือยานพาหนะ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งตามมาตรา ๑๖/๒ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือนหรือ

ปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถงึหนึ่งแสนบาท หรอืทั้งจ าทั้งปรับ 

  

มาตรา ๕๔  ผู้ใดขัดขวางการสืบสวน การสอบสวน การฟอ้งรอ้ง หรอืการด าเนินคดีความผดิ

ฐานค้ามนุษย์ เพื่อมิให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถ้าเป็นการกระท าอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ต้องระวาง

โทษจ าคุกไม่เกนิสิบปี หรอืปรับไม่เกนิสองแสนบาท หรอืทั้งจ าทั้งปรับ 

(๑) ให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ผู้เสียหายหรือพยานเพื่อจูงใจ

ให้ผู้นั้นไม่ไปพบพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือไม่ไปศาลเพื่อให้ข้อเท็จจริงหรือ

เบิกความ หรอืเพื่อให้ขอ้เท็จจริงหรอืเบิกความอันเป็นเท็จ หรอืไม่ให้ขอ้เท็จจริงหรอืเบิกความ ในการด าเนินคดี

แก่ผูก้ระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๒) ใช้ก าลังบังคับ ขู่เข็ญ ข่มขู่ ข่มขืนใจ หลอกลวง หรือกระท าการอันมิชอบประการอื่นเพื่อ

มิให้ผู้เสียหายหรือพยานไปพบพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือไม่ไปศาลเพื่อให้

ข้อเท็จจรงิหรอืเบิกความ หรอืเพื่อให้ผูน้ั้นให้ขอ้เท็จจริงหรอืเบิกความอันเป็นเท็จ หรอืไม่ให้ขอ้เท็จจริงหรอืเบิก

ความ ในการด าเนินคดีแกผู่้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๓) ท าให้เสียหาย ท าลาย ท าให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์ เอาไปเสีย แก้ไข เปลี่ยนแปลง 

ปกปิด หรือซ่อนเร้น เอกสารหรือพยานหลักฐานใด ๆ หรือปลอม ท า หรือใช้เอกสารหรือพยานหลักฐานใด ๆ 

อันเป็นเท็จในการด าเนินคดีแกผู่้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
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(๔) ให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่กรรมการ กรรมการ ปกค. 

อนุกรรมการ สมาชิกของคณะท างาน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเจ้าพนักงานใน

ต าแหน่งตุลาการ พนักงานอัยการ หรือพนักงานสอบสวน หรือเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือ

ประโยชน์อื่นใด เพื่อจูงใจให้กระท าการ ไม่กระท าการ หรือประวิงการกระท าอันมิชอบด้วยหน้าที่ตาม

พระราชบัญญัตินี้ หรอื 

(๕) ใช้ก าลังบังคับ ขู่เข็ญ ข่มขู่ ข่มขืนใจ หรือกระท าการอันมิชอบประการอื่นต่อกรรมการ 

กรรมการ ปกค. อนุกรรมการ สมาชิกของคณะท างาน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินีห้รือเจา้

พนักงานในต าแหน่งตุลาการ พนักงานอัยการ หรือพนักงานสอบสวน เพื่อจูงใจให้กระท าการ ไม่กระท าการ 

หรอืประวิงการกระท าอันมิชอบด้วยหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ 

  

มาตรา ๕๕  ผู้ใดกระท าการดังต่อไปนี ้ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิห้าปี หรือปรับไม่เกนิหนึ่ง

แสนบาท เว้นแต่เป็นการเปิดเผยในการปฏิบัติตามหน้าที่หรอืกฎหมาย 

(๑) รูว้่ามีการยื่นค าขอเพื่อให้ไดม้าซึ่งเอกสารหรอืข้อมลูข่าวสารตามมาตรา ๓๐ แล้วเปิดเผย

แก่บุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องให้รู้ว่ามีหรือจะมีการยื่นค าขอเพื่อให้ได้มาซึ่งเอกสารหรื อข้อมูลข่าวสาร

ดังกล่าวโดยประการที่น่าจะท าให้ผูย้ื่นค าขอสูญเสียโอกาสที่จะได้มาซึ่งเอกสารหรอืข้อมูลข่าวสารนั้น หรอื 

(๒) รู้หรือได้มาซึ่งเอกสารหรือข้อมูลข่าวสารที่ได้มาตามมาตรา ๓๐ แล้วเปิดเผยแก่บุคคลที่

ไม่มีหน้าที่เก่ียวข้องให้รู้เอกสารหรอืข้อมูลข่าวสารดังกล่าว 

  

มาตรา ๕๖  ผู้ใดกระท าการหรือจัดให้มีการกระท าการดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่

เกินหกเดือน หรอืปรับไม่เกนิหกหมื่นบาท หรอืทั้งจ าทั้งปรับ 

(๑) บันทึกภาพ แพร่ภาพ พิมพ์รูป หรือบันทึกเสียง แพร่เสียงหรือสิ่งอื่นที่สามารถแสดงว่า

บุคคลใดเป็นผู้เสียหายจากการกระท าความผิดฐานคา้มนุษย์  ทั้งนี ้ไม่วา่ขั้นตอนใด ๆ 

(๒) โฆษณาหรือเผยแพร่ข้อความ ซึ่งปรากฏในทางสอบสวนของพนักงานสอบสวนหรือ

ในทางพิจารณาคดีของศาลที่ท าให้บุคคลอื่นรู้จักชื่อตัว ชื่อสกุลของผู้เสียหายจากการกระท าความผิดฐานคา้

มนุษย์หรอืบุคคลในครอบครัวผูเ้สียหายนั้น  ทัง้นี ้ไม่วา่โดยสื่อสารสนเทศประเภทใด 

(๓) โฆษณาหรอืเผยแพร่ขอ้ความ ภาพหรอืเสียง ไม่วา่โดยสื่อสารสนเทศประเภทใด เปิดเผย

ประวัติ สถานที่อยู่ สถานที่ท างาน หรอืสถานศึกษาของบุคคลซึ่งเป็นผู้เสียหายจากการกระท าความผิดฐานค้า

มนุษย์ 

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่การกระท าที่ผู้กระท าจ าต้องกระท าเพื่อประโยชน์ของทาง

ราชการในการคุ้มครองหรอืช่วยเหลือผู้เสียหาย หรอืผู้เสียหายยินยอมโดยบรสิุทธิ์ใจ 

  

มาตรา ๕๖/๑[๒๑]  ผู้ใดเป็นธุระจัดหา ซื้อ ขาย จ าหน่าย พามาจากหรือส่งไปยังที่ใด หน่วง

เหนี่ยวกักขังจัดให้อยู่อาศัย หรือรับไว้ ซึ่งบุคคลอายุไม่เกินสิบห้าปี ให้ท างาน หรือให้บริการที่เป็นอันตราย

อย่างร้ายแรงและมีผลกระทบต่อร่างกายหรือจิตใจ การเจริญเติบโต หรือพัฒนาการ หรือในลักษณะหรือใน
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สภาพแวดล้อมที่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของบุคคลนั้น หรือขัดต่อศีลธรรมอันดี ต้องระวางโทษจ าคุก

ไม่เกนิสี่ปีและปรับไม่เกนิสี่แสนบาท 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง เป็นกรณีที่ผู้บุพการีให้ผู้สืบสันดานท างานหรือ

ให้บริการเพราะเหตุความยากจนเหลือทนทาน หรือเมื่อพิจารณาถึงสภาพความผิด หรือเหตุอันควรปรานีอื่น

แล้วศาลจะไม่ลงโทษผู้กระท าความผิดเลยก็ได้ 

  

บทเฉพาะกาล 

 

  

มาตรา ๕๗  ให้โอนเงินทุนสงเคราะห์เกี่ยวกับการป้องกันและแกไ้ขปัญหาการค้ามนุษย์ตาม

ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ว่าด้วยการด าเนินงานและการใช้จ่ายเงินส าหรับ

การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาเป็นทุนประเดิมแกก่องทุนตามพระราชบัญญัตินี้ 

  

  

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก สุรยุทธ ์ จลุานนท ์

นายกรัฐมนตร ี

 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติมาตรการในการ

ป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๐ ยังมิได้ก าหนดลักษณะความผิดให้ครอบคลุมการ

กระท าเพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากบุคคลที่มิได้จ ากัดแต่เฉพาะหญิงและเด็กและกระท าด้วยวิธีการที่

หลากหลายมากขึ้น เช่น การน าบุคคลเข้ามาค้าประเวณีในหรือส่งไปค้านอกราชอาณาจักร บังคับใช้แรงงาน

บริการหรือขอทาน บังคับตัดอวัยวะเพื่อการค้า หรือการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบประการอื่น ซึ่งในปัจจุบัน

ได้กระท าในลักษณะองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติมากขึ้น  ประกอบกับประเทศไทยได้ลงนามอนุสัญญา

สหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร และพิธีสารเพื่อป้องกัน ปราบปราม

และลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็ก เพิ่มเติมอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรม

ข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองคก์ร จึงสมควรก าหนดลักษณะความผิดให้ครอบคลุมการกระท าดังกล่าวเพื่อให้

การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สอดคล้องกับพันธกรณีของอนุสัญญาและพิธี

สารจัดตั้งกองทุนเพื่อป้องกันและปราบปรามการคา้มนุษย์ รวมทั้งปรับปรุงการช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพ

ผู้เสียหายให้เหมาะสม  ทั้งนี ้เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เสียหาย  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
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พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘[๒๒] 

  

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใชบ้ังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

ต้นไป 

  

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติป้องกันและ

ปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มีบทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมต่อการป้องกันและปราบปราม

การค้ามนุษย์ในปัจจุบันที่มีความรุนแรง ซับซ้อน และเป็นอาชญากรรมข้ามชาติ จึงเห็นควรปรับปรุงกฎหมาย

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการค้า

มนุษย์โดยก าหนดให้มีมาตรการสรา้งแรงจูงใจให้ผูพ้บเห็นเหตุการค้ามนุษย์แจ้งข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ

ก าหนดมาตรการเพิ่มอ านาจทางปกครองให้แก่เจ้าหน้าที่ รวมทั้งปรับปรุงบทก าหนดโทษที่เกี่ยวข้องให้

เหมาะสมยิ่งขึ้น  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

  

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐[๒๓] 

  

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใชบ้ังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

ต้นไป 

  

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันพระราชบัญญัติป้องกันและ

ปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มีบทบัญญัติบางประการที่ไม่เหมาะสมต่อการป้องกันและปราบปราม

การค้ามนุษย์ที่มีความรุนแรงและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น สมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการค้ามนุษย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินมาตรการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

โดยแก้ไขบทนิยามค าว่า “แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ” และ “การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ” ให้ชัดเจน

ยิ่งขึ้น ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเรียกค่าสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจากการกระท าความผิด

ฐานค้ามนุษย์ และก าหนดฐานความผิดซึ่งได้กระท าต่อเด็กที่มีอายุไม่เกินสิบห้าปีให้ท างานหรือให้บริการอัน

อาจเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงและมีผลกระทบต่อร่างกายหรือจิตใจ การเจริญเติบโต  หรือพัฒนาการของ

บุคคลนั้น รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมบทก าหนดโทษให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 

อมรรัตน์/แก้ไข 

วศิน/ตรวจ 

๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ 

  

สุกัญญา/ผู้จดัท า 

๑๖ มีนาคม ๒๕๕๔ 
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นุสรา/เพิ่มเติม 

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

ปรญิสินีย์/เพิม่เติม 

๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ 

http://app-thca.krisdika.go.th/Naturesig/CheckSig?whichLaw=law2&folderName=%bb47&lawPath=%bb47-20-9999-update 

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนที่ ๒๙ ก/หน้า ๒๘/๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ 
[๒] มาตรา ๔ นิยามค าว่า “แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ” ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติ

ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๓] มาตรา ๔ นิยามค าว่า “การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ” ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติ

ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๔] มาตรา ๖ แก้ไขเพิ ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๕] มาตรา ๑๓/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
[๖] มาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้า

มนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
[๗] มาตรา ๑๖ (๒/๑) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ 

๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๘] มาตรา ๑๖/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
[๙] มาตรา ๑๖/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
[๑๐] มาตรา ๑๖/๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ 

๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
[๑๑] มาตรา ๒๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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[๑๒] มาตรา ๓๕ วรรคสอง ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้า

มนุษย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๑๓] มาตรา ๓๕ วรรคสาม ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้า

มนุษย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๑๔] มาตรา ๓๕ วรรคสี่ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๑๕] มาตรา ๔๒ (๖/๑) เพิ ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
[๑๖] มาตรา ๕๒แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๑๗] มาตรา ๕๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๑๘] มาตรา ๕๓/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ 

๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
[๑๙] มาตรา ๕๓/๑ (๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้า

มนุษย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๒๐] มาตรา ๕๓/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ 

๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
[๒๑] มาตรา ๕๖/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ 

๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๒๒] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒/ตอนที่ ๓๔ ก/หน้า ๒๗/๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ 
[๒๓] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนที่ ๑๒ ก/หน้า ๑๙/๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ 
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หน้า   ๒๙ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๒๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
เร่ือง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการอนุมัติการใช้เงินและทรัพย์สินของ 

กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

โดยที่ เป็นการสมควรปรับปรุง  หลักเกณฑ์   วิธีการ  และเงื่อนไขการอนุ มัติการใช้ เงิน 
และทรัพย์สินของกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ 
ในปัจจุบัน 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๑๑  ของระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  
ว่าด้วยการรับเงิน  การจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การจัดหาผลประโยชน์  และการจัดการกองทุน 
เพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  พ.ศ.  ๒๕๕๒  คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่ อการป้องกัน 
และปราบปรามการค้ามนุษย์  เร่ือง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการอนุมัติการใช้เงินและทรัพย์สิน
ของกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์   

เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการอนุมัติการใช้เงินและทรัพย์สินของกองทุนเพื่อการป้องกัน 
และปราบปรามการค้ามนุษย์  ลงวันที่  ๒๘  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒   

(๒) ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์   
เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการอนุมัติการใช้เงินและทรัพย์สินของกองทุนเพื่อการป้องกัน 
และปราบปรามการค้ามนุษย์  (ฉบับที่  ๒)  ลงวันที่  ๑๑  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗   

ข้อ ๔ ในประกาศนี้  
“กองทุน”  หมายความว่า  กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  สํานักงาน

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์   
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปราม

การค้ามนุษย์ 
“กรรมการ”  หมายความว่า  กรรมการบริหารกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
“ผู้เสียหาย”  หมายความว่า  ผู้เสียหายจากการกระทําความผิดฐานค้ามนุษย์ตามพระราชบัญญัติ

ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  พ.ศ.  ๒๕๕๑   
“ปลัดกระทรวง”  หมายความว่า  ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
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หน้า   ๓๐ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๒๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

ข้อ ๕ การใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน  ให้ใช้จ่ายเพื่อกิจการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) การช่วยเหลือผู้เสียหาย 
(๒) การคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ผู้เสียหาย 
(๓) การช่วยเหลือผู้เสียหายในต่างประเทศให้เดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักร  หรือถิ่นที่อยู่ 
(๔) การบริหารกองทุน 
ข้อ ๖ การใช้เงินหรือทรัพย์สินของกองทุนสําหรับการช่วยเหลือผู้เสียหาย  การคุ้มครอง 

ความปลอดภัยให้แก่ผู้เสียหาย  หรือการช่วยเหลือผู้เสียหายในต่างประเทศให้เดินทางกลับเข้ามาใน
ราชอาณาจักรหรือถ่ินที่อยู่  ให้คณะกรรมการอนุมัติตามความจําเป็นและเหมาะสม  โดยคํานึงถึง
พฤติการณ์และความร้ายแรงของการกระทําความผิด  ตลอดจนความเสียหายที่ผู้ เสียหายได้รับ   
รวมทั้งโอกาสที่ผู้เสียหายจะได้รับการช่วยเหลือหรือบรรเทาความเสียหายจากทางราชการโดยทางอื่นด้วย  
ทั้งนี้  ภายใต้หลักเกณฑ์และเง่ือนไข  ดังนี้ 

(๑) ค่าใช้จ่ายในการครองชีพ  ไม่เกินวงเงินครั้งละสามพันบาท  และจะช่วยได้ไม่เกินสามคร้ัง
ต่อรายต่อปี 

(๒) ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล  ให้จ่ายเท่าที่จ่ายจริง  ตามความจําเป็นและเหมาะสม   
โดยอ้างอิงจากหลักฐานทางการแพทย์  ทั้งนี้  ให้รวมถึงค่าตรวจสุขภาพเพื่อนําไปขออนุญาตทํางาน   
(Work  Permit)  และค่าตรวจสุขภาพเพื่อคัดกรองโรคติดต่อ  ก่อนเข้ารับการคุ้มครอง 

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับค่าพาหนะ  และค่าอาหารระหว่างติดต่อรักษาพยาบาล  ให้จ่ายไม่เกิน 
คร้ังละสองพันบาท 

(๓) ค่าใช้จ่ายในการบําบัดฟื้นฟูทางร่างกายและจิตใจ  ให้จ่ายเท่าที่จ่ายจริง  ตามความจําเป็น
และเหมาะสม  โดยอ้างอิงจากหลักฐานทางการแพทย์   

(๔) ค่าขาดประโยชน์ทํามาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติให้จ่าย 
ในอัตราวันละไม่เกินสามร้อยบาท  เป็นระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี  นับแต่วันที่ไม่สามารถประกอบการงาน 
ได้ตามปกติ 

(๕) ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือเป็นเคร่ืองอุปโภคบริโภค  ไม่เกินวงเงินคร้ังละสามพันบาท 
และช่วยเหลือได้ไม่เกินสามครั้งต่อรายต่อปี 

(๖) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาที่พักตามความเหมาะสม 
(๗) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาหรือฝึกอบรม 
(๘) ค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย  หรือการดําเนินคดีเพื่อเรียกร้อง 

ค่าสินไหมทดแทน  และให้รวมถึงค่าใช้จ่ายเก่ียวกับค่าที่พัก  ค่าพาหนะและค่าอาหารในการไปให้การ 
หรือเบิกความ  เป็นพยานในความผิดฐานค้ามนุษย์ 

(๙) ค่าใช้จ่ายในการส่งกลับไปยังประเทศเดิมหรือภูมิลําเนาของผู้เสียหายนั้น 
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หน้า   ๓๑ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๒๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

(๑๐) ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้เสียหายในต่างประเทศให้เดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักร
หรือถิ่นที่อยู่ 

(๑๑) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการมีงานทําสําหรับผู้เสียหายจากการกระทําความผิดฐานค้ามนุษย์  
ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  และเง่ือนไขการอนุมัติค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการมีงานทําสําหรับผู้เสียหาย 
จากการกระทําความผิดฐานค้ามนุษย์ที่คณะกรรมการกําหนด 

(๑๒) ค่าใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนในการทํางานของผู้เสียหายจากการกระทําความผิดฐานค้ามนุษย์  
ในหน่วยงานภาครัฐ  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด 

(๑๓) ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือเป็นเงินทุนเพื่อเร่ิมต้นชีวิตใหม่  เพื่อไม่ให้ผู้เสียหายกลับเข้าสู่
ขบวนการค้ามนุษย์ซ้ํา  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด 

(๑๔) ค่าใช้จ่ายในกรณีอื่น ๆ  ตามที่คณะกรรมการอนุมัติเป็นการเฉพาะราย 
หากปรากฏในภายหลังว่า  การกระทําที่ผู้เสียหายหรือผู้มีสิทธิรับเงินอาศัยเป็นเหตุในการขอรับ

เงินช่วยเหลือนั้น  ไม่เป็นความผิดหรือไม่มีการกระทําเช่นว่านั้น  ให้มีหนังสือแจ้งผู้เสียหายหรือผู้มีสิทธิรับเงิน  
คืนเงินช่วยเหลือที่ได้รับไปแก่กองทุนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

ข้อ ๗ การย่ืนคําขอรับความช่วยเหลือตามข้อ  ๖  ในกรณีที่ผู้ยื่นคําขอมีภูมิลําเนาหรือถ่ินที่อยู่
ในเขตกรุงเทพมหานคร  ให้ยื่นคําขอ  ณ  กองต่อต้านการค้ามนุษย์  สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์  สําหรับผู้ยื่นคําขอที่มีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยู่ในเขตจังหวัดอื่น  ให้ยื่นคําขอ   
ณ  สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดซึ่งผู้ยื่นคําขอรับความช่วยเหลือมีภูมิลําเนา
หรือถิ่นที่อยู่  ตามแบบที่ปลัดกระทรวงกําหนด   

ข้อ ๘ การอนุมัติการใช้เงินหรือทรัพย์สินของกองทุนสําหรับการบริหารกองทุนให้ดําเนินการ
ตามความจําเป็นและเหมาะสม  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
ไพรวรรณ  พลวัน 

รองปลัดกระทรวง  รักษาราชการแทน 
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

ประธานกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
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ประกาศคณะกรรมการประสานและก ากับการด าเนินงานป้องกัน 

และปราบปรามการค้ามนษุย์ 

เรื่อง ก าหนดวงเงินและรายการค่าใช้จ่ายเป็นเงินรางวัลและค่าตอบแทนในการน าจับและด าเนินคดกีับ 

ผู้กระท าความผิดฐานคา้มนุษย์จากกองทุนเพื่อการปอ้งกันและปราบปรามการคา้มนุษย์ 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๖ ของระเบียบคณะกรรมการประสานและก ากับการ

ด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอนุมัติการใช้เงินและทรัพย์สินของ

กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๒ คณะกรรมการประสานและก ากับการ

ด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑  ประกาศนีเ้รียกว่า “ประกาศคณะกรรมการประสานและก ากับการด าเนินงานป้องกัน

และปราบปรามการค้ามนุษย์ เรื่อง ก าหนดวงเงินและรายการค่าใช้จ่ายเป็นเงินรางวัลและค่าตอบแทนในการ

น าจับและด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดฐานค้ามนุษย์จากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้า

มนุษย์” 

ข้อ ๒[๑]  ประกาศนีใ้ห้ใชบ้ังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓  ในประกาศนี้ 

“กองทุน” หมายความว่า กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ส านักงาน

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการประสานและก ากับการด าเนินงานป้องกัน

และปราบปรามการค้ามนุษย์ 

“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการประสานและก ากับการด าเนินงานป้องกันและ

ปราบปรามการค้ามนุษย์ 

“ผู้แจ้งความน าจับ” หมายความว่า ผู้แจ้งความหรือให้เบาะแสน าจับผู้ต้องหาหรือจ าเลยต่อ

เจา้พนักงานผู้รับแจง้ความตามประกาศนี ้จนเจา้พนักงานจับกุมตัวผู้กระท าความผิด ผู้ต้องหาหรอืจ าเลยได้ 

“เจา้พนักงานสืบสวนหรอืจับกุม” หมายความว่า เจ้าพนักงานผู้มีอ านาจหน้าที่ในการสืบสวน

จับกุมปราบปรามผู้กระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้า

มนุษย์ 

“พนักงานสอบสวน” หมายความว่า เจ้าพนักงานผู้มีอ านาจหน้าที่ในการสอบสวนผู้ต้องหา

หรอืจ าเลยในความผิดฐานคา้มนุษย์ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

“เงินรางวัล” หมายความว่า เงินค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้เจ้าพนักงานผู้สืบสวนหรือจับกุมและ

พนักงานสอบสวนผู้ต้องหาหรือจ าเลยในความผิดฐานค้ามนุษย์อันเป็นการด าเนินการป้องกันและปราบปราม
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การค้ามนุษย์จากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ซึ่งไม่สามารถเบิกจ่ายจากเงิน

งบประมาณปกติได้ 

“ค่าตอบแทน” หมายความว่า เงินที่จ่ายให้แก่ผู้แจ้งความน าจับจนน าไปสู่การจับกุมตัว

ผู้ต้องหาหรือจ าเลยในความผิดฐานค้ามนุษย์อันเป็นการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ จาก

กองทุนเพื่อการปอ้งกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

  

ข้อ ๔  ประกาศนี้ไม่ใช่การโฆษณาให้ค ามั่นแก่บุคคลใดตามกฎหมาย แต่เป็นประกาศที่

ก าหนดไว้ เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ของทางราชการในการพิจารณาจ่ายเงินรางวัลและค่าตอบแทนแก่ผู้แจ้งความ

น าจับหรอืเจ้าพนักงานสืบสวนหรอืจับกุมและพนักงานสอบสวนตามที่เห็นสมควรเท่านั้น 

  

ข้อ ๕  การจ่ายเงินรางวัลและค่าตอบแทนตามประกาศนี้ ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์ จ่ายจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ตามกฎหมายว่าด้วยการ

ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

  

ข้อ ๖  ผู้ขอรับหรือได้รับเงินสินบน เงินรางวัล หรือเงินอื่นในลักษณะเดียวกันตามกฎหมาย

หรอืระเบียบอื่นในคดีความผิดฐานคา้มนุษย์คดีเดียวกันนีม้าแล้ว ไม่มีสิทธิได้รับเงินรางวัลและค่าตอบแทนตาม

ประกาศนี ้

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง หากประสงคจ์ะใช้สิทธิตามประกาศนีใ้ห้แสดงหลักฐานการสละสิทธทิี่

ได้รับเงินสินบน เงินรางวัล หรือเงินอื่นในลักษณะเดียวกันตามกฎหมายหรือระเบียบอื่นในคดีความผิดฐานคา้

มนุษย์คดีเดียวกันนั้นมาด้วย 

  

ข้อ ๗  ถ้าคดีใดมีผู้แจ้งความน าจับหลายคน ให้จ่ายค่าตอบแทนโดยแบ่งเท่า ๆ กันทุกคน 

เว้นแต่จะมีหลักฐานตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น 

  

ข้อ ๘  ผู้รับแจง้ความน าจับตามประกาศนี ้ได้แก่ 

(๑) ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รองปลัดกระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือผู้อ านวยการกองต่อต้านการค้ามนุษย์  ส านักงานปลัดกระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

(๒) พนักงานสอบสวน หรอืเจ้าพนักงานต ารวจซึ่งมียศตั้งแต่ร้อยต ารวจตรขีึน้ไป 

(๓) ผู้วา่ราชการจังหวัด รองผู้วา่ราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด นายอ าเภอ หรอืปลัดอ าเภอ 

(๔) ผู้บังคับบัญชาหน่วยทหารตั้งแต่ช้ันผู้บังคับกองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไป นายทหารฝ่าย

การสารวัตรหรอืนายทหารสารวัตรสืบสวนสอบสวน ส าหรับกรณผีู้กระท าผิดที่อยู่ในอ านาจศาลทหาร 

(๕) พนักงานเจา้หน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
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ข้อ ๙  เมื่อผู้รับแจ้งความน าจับได้รับแจ้งความน าจับตามข้อ ๘ แล้ว ให้จัดท าหลักฐานการ

รับแจ้งความเป็นหนังสือตามแบบที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก าหนดหรือโดยระบุ

การกระท าผิด รายละเอียดเก่ียวกับชื่อบุคคล (ถา้มี) สถานที่ วันเวลาที่รับแจง้ เสร็จแล้วลงลายมือชื่อต าแหน่ง

ของผู้รับแจ้งความ ถ้าผู้แจ้งความน าจับประสงค์จะไม่เปิดเผยชื่อ ให้พิมพ์ลายนิ้วมือไว้เป็นหลักฐาน แต่ถ้าไม่

ประสงค์จะปิดเป็นความลับให้เขียนชื่อที่อยู่ของผู้แจ้งความน าจับ และให้ผู้แจ้งความน าจับลงลายมือชื่อหรือ

พิมพ์ลายนิ้วมือไว้เป็นหลักฐานในหนังสือแจ้งความ แล้วท าส าเนา ๑ ชุด มอบให้ผู้แจ้งความน าจับไว้เป็น

หลักฐาน เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนจะแจ้งความน าจับด้วยวาจาต่อเจ้าพนักงานผู้รับแจ้งความน าจับก่อน

และจัดท าหลักฐานการแจง้ความน าจับภายหลังการจับกุมได้ 

  

ข้อ ๑๐  ให้จ่ายเงินรางวัลหรือค่าตอบแทนตามอัตราวงเงินในแต่ละส่วน เมื่อการจับกุม

ผู้ต้องหาหรือจ าเลยเป็นผลส าเร็จและพนักงานอัยการได้ฟ้องผู้ต้องหาหรือจ าเลยในคดีความผิดฐานค้ามนุษย์

นั้นแล้ว ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(๑) คดีความผิดฐานค้ามนุษย์ ตามมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ ที่มีบท

ก าหนดโทษตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม 

มาตรา ๕๒ หรอืมาตรา ๕๓ คดีหนึ่งไม่เกนิส่วนละหนึ่งแสนบาท 

(๒) คดีความผิดฐานค้ามนุษย์ ตามมาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ ที่มีบทก าหนด

โทษตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 

๕๒ มาตรา ๕๓ หรอืมาตรา ๕๔ คดีหนึ่งไม่เกนิส่วนละห้าหมื่นบาท 

(๓) คดีความผิดที่เก่ียวเนื่องกับความผิดฐานคา้มนุษย์ที่มีบทก าหนดโทษตามพระราชบัญญัติ

ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๕๕ หรือมาตรา ๕๖ คดี

หนึ่งไม่เกนิส่วนละสามหมื่นบาท 

(๔) ในกรณีที่มีการจับกุมตัวผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่ได้ประกันตัวไปในช้ันพนักงานสอบสวนช้ัน

พนักงานอัยการ หรอืในช้ันศาลแล้วหลบหนีไป ให้จา่ยเงินรางวัลหรอืค่าตอบแทนแต่ละส่วนในอัตราไม่เกนิรอ้ย

ละสามสิบของวงเงินประกันตัวผู้ต้องหาหรอืจ าเลยนั้น 

การพิจารณาจ่ายเงินรางวัลหรือค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง (๑) (๒) หรือ (๓) ให้ค านึงถึง

พฤติการณ์การกระท าความผิดและบทก าหนดโทษประกอบกัน 

การพิจารณาจ่ายเงินรางวัลหรือค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง (๔) ในกรณีที่ไม่มีการก าหนด

จ านวนเงินประกันตัวผู้ต้องหาหรือจ าเลยนั้นไว้ หรือร้อยละสามสิบของวงเงินประกันตัวต่ ากว่าจ านวนเงินที่

ก าหนดไว้ใน (๑) (๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี ให้จ่ายเงินรางวัลหรือค่าตอบแทนตามอัตราที่ก าหนดใน (๑) (๒) 

หรอื (๓) 

  

ข้อ ๑๑  ให้ผู้แจ้งความน าจับหรือเจ้าพนักงานผู้ท าการสืบสวนหรือจับกุมหรือพนักงาน

สอบสวนหรอืผู้รับแจ้งความน าจับตามประกาศนี ้ยื่นค ารอ้งต่อบุคคลดังต่อไปนี้ 
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(๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นต่อปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือผู้อ านวยการกองต่อต้านการค้า

มนุษย์ ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

(๒) ในส่วนภูมิภาค ให้ยื่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด หรือพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 

(๓) ข้าราชการทหาร ให้ยื่นต่อผู้บังคับการกรมหรอืเทียบเท่าขึน้ไป 

  

ข้อ ๑๒  การยื่นค าขอรับเงินรางวัลและค่าตอบแทน ให้ยื่นภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่

วันที่จับกุมตัวได้และน าส่งพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาลที่มีหน้าที่ด าเนินคดีกับผู้ต้องหาหรือ

ผู้กระท าความผิดได้ 

ผู้มีสิทธิได้รับเงินรางวัลและค่าตอบแทนจะต้องขอรับเงินจากผูร้ับค าร้องภายในหนึ่งรอ้ยแปด

สิบวันนับแต่วันได้รับแจ้งเป็นหนังสือ หากพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวให้เงินรางวัลและค่าตอบแทนดังกล่าวตก

เป็นของกองทุนเพื่อการปอ้งกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

  

ข้อ ๑๓  ค าขอรับเงินรางวัลและค่าตอบแทนให้จัดท าตามแบบที่กระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์ก าหนด และแนบเอกสารต่าง ๆ ไปเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

(๑) ส าเนาใบรับแจ้งความน าจับ 

(๒) ส าเนาบันทึกการจับกุมของเจ้าพนักงานสืบสวนหรือจับกุมและพนักงานสอบสวนที่

ปรากฏเลขรับคดีอาญา 

(๓) ส าเนาค าฟ้องของพนักงานอัยการ หรือค าสั่งศาลที่มีหน้าที่ด าเนินคดีกับผู้ต้องหาหรือ

จ าเลยแล้วแต่กรณี 

(๔) ข้อตกลงในการแบง่เงินรางวัลและค่าตอบแทน (ถา้มี) 

(๕) หลักฐานการสละสิทธิที่ได้รับเงินสินบน เงินรางวัล หรือเงินอื่นในลักษณะเดียวกันตาม

กฎหมายหรอืระเบียบอื่นในคดีความผิดฐานคา้มนุษย์คดีเดียวกันนี ้(ถา้มี) 

  

ข้อ ๑๔  ในกรณีที่ผู้แจ้งความน าจับหรือเจ้าพนักงานสืบสวนหรือจับกุมหรือพนักงาน

สอบสวนถึงแก่กรรมหรือมีความจ าเป็นอื่นใดไม่สามารถยื่นค าขอรับเงินรางวัลหรือค่าตอบแทนได้ ให้ทายาท

หรือผู้จัดการมรดกหรือผู้มีส่วนได้เสียของผู้แจ้งความน าจับหรือของเจ้าพนักงานสืบสวนหรือจับกุมหรือของ

พนักงานสอบสวนเป็นผู้ด าเนินการแล้วแต่กรณี 

  

ข้อ ๑๕  ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์มี

อ านาจหน้าที่พจิารณาอนุมัติการจ่ายเงินรางวัลและค่าตอบแทนให้เป็นไปตามประกาศนี้ 
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ข้อ ๑๖  การพิจารณาจ่ายเงินรางวัลและค่าตอบแทนตามประกาศนี้ ไม่ถือเป็นข้อผูกพัน

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือผู้รับแจ้งความ หรือคณะกรรมการ หรือกรรมการ 

หรือคณะอนุกรรมการ ผู้มีอ านาจหน้าที่พิจารณาจ่ายเงินรางวัลและค่าตอบแทนว่าจะต้องมีการจ่ายให้เป็นไป

ตามที่ระบุไว้ในประกาศนีเ้สมอไป 

ในการพิจารณาการจ่ายเงินรางวัลและค่าตอบแทนนี้ให้ถือเป็นเด็ดขาดและเป็นที่สุด ผู้ใดจะ

น าไปอุทธรณห์รอืฟ้องรอ้งอย่างใดไม่ได้ 

  

ข้อ ๑๗  ในกรณีที่มีปัญหาหรือข้อโต้แย้งสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ หรือการ

อื่นใดที่มิได้ระบุไว้ในประกาศนี ้ให้ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเ์ป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

  

  

ประกาศ ณ วนัที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

พลเรือเอก ณรงค ์ พิพัฒนาศยั 

รองนายกรัฐมนตรี 

ประธานกรรมการประสานและก ากับการด าเนนิงาน 

ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

 

 

  

  

ชวัลพร/ปรยิานุช/จัดท า 

๓ มีนาคม ๒๕๕๙ 

  
 http://app-thca.krisdika.go.th/Naturesig/CheckSig?whichLaw=law2&folderName=%bb47&lawPath=%bb47-2e-2559-a0001 

 

  

 

 

 

 

 

 
[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓/ตอนพิเศษ ๕๐ ง/หน้า ๖/๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
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ประกาศคณะกรรมการประสานและก ากับการด าเนินงานป้องกัน 

และปราบปรามการค้ามนษุย์ 

เรื่อง วงเงินและรายการคา่ใช้จ่าย ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงือ่นไขอื่นในการให้การ 

สนับสนุนจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

 

  

อาศัยอ านาจตามข้อ ๖ ของระเบียบคณะกรรมการประสานและก ากับการด าเนินงานป้องกัน

และปราบปรามการค้ามนุษย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และการอนุมัติการใช้เงินและทรัพย์สินของกองทุนเพื่อการ

ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๒ คณะกรรมการประสานและก ากับการด าเนินงานป้องกัน

และปราบปรามการค้ามนุษย์ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

  

ข้อ ๑  ประกาศนีเ้รียกว่า “ประกาศคณะกรรมการประสานและก ากับการด าเนินงานป้องกัน

และปราบปรามการค้ามนุษย์ เรื่อง วงเงินและรายการค่าใช้จ่าย ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นในการให้

การสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการปอ้งกันและปราบปรามการค้ามนุษย์” 

  

ข้อ ๒[๑]  ประกาศนีใ้ห้ใชบ้ังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  

ข้อ ๓  ในประกาศนี้ 

“กองทุน” หมายความว่า กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ส านักงาน

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการป้องกันและ

ปราบปรามการค้ามนุษย์ 

“หน่วยงานภาครัฐ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่าง

อื่นซึ่งมีฐานะเป็นกรมหรือเทียบเท่ากรมหรือเทียบเท่ากอง/ส านัก ราชการส่วนภูมิภาค หน่วยงานส่วนกลางที่

ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค สถานีต ารวจ โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาของรัฐ ราชการส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงาน

อื่นของรัฐที่ด าเนินการตามวัตถุประสงคห์รอืกิจกรรมเก่ียวกับการปอ้งกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

“องคก์รเอกชน” หมายความว่า องคก์รที่บุคคลรวมกันขึน้และได้จดทะเบียนด้านการป้องกัน

และปราบปรามการค้ามนุษย์ตามพระราชบัญญัติปอ้งกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

“องคก์รอื่น” หมายความว่า องคก์รอื่นตามที่ปลัดกระทรวงก าหนด 

“ผู้ เสียหาย” หมายความว่า ผู้ เสียหายจากการกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ตาม

พระราชบัญญัติปอ้งกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

“โครงการ” หมายความว่า โครงการหรือกิจกรรมหรือแผนปฏิบัติการที่ขอรับการสนับสนุน

จากกองทุน เพื่อใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 

“ปลัดกระทรวง” หมายความว่า ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
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“ส านักงาน” หมายความว่า กองบริหารกองทุน ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์ 

  

ข้อ ๔  วงเงินของโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุน ประกอบด้วย 

(๑) วงเงินที่ต่ ากวา่ ๕๐,๐๐๐ บาท หมายถงึโครงการขนาดเล็ก 

(๒) วงเงินตั้งแต่ ๕๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท หมายถึงโครงการขนาด

กลาง 

(๓) วงเงินที่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท หมายถึงโครงการ

ขนาดใหญ่ 

ในกรณีที่มีความจ าเป็นเพื่อการด าเนินโครงการซึ่งมีวงเงินเกิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไปให้

เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาเป็นรายกรณีไป 

  

ข้อ ๕  ผู้ประสงคข์อรับการสนับสนุนจากกองทุน จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

(๑) เป็นหน่วยงานภาครัฐ ต้องเป็นโครงการที่ริเริ่มใหม่ หรือเป็นโครงการที่ไม่สามารถขอรับ

การสนับสนุนจากงบประมาณปกติได้ หรอืได้รับแต่ไม่เพียงพอ 

(๒) เป็นองค์กรเอกชน ต้องเป็นโครงการที่มีการด าเนินงานมาแล้วซึ่งมีทุนอยู่บางส่วนหรือ

เป็นโครงการริเริ่มใหม่  ทั้งนี ้โครงการนั้นต้องไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนราชการหรอืแหล่งทุน

อื่น หรอืได้รับแต่ไม่เพียงพอ 

(๓) เป็นองคก์รอื่นตามที่ปลัดกระทรวงก าหนด 

  

ข้อ ๖  โครงการที่จะได้รับการสนับสนุนรายการค่าใช้จ่ายจากกองทุน ได้แก่ โครงการ

ลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

(๑) โครงการที่ด าเนินการเกี่ยวกับการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ทั้งในระดับบุคคล

ครอบครัว และชุมชน เช่น การรณรงคแ์ละประชาสัมพันธ์ การสรา้งความรูค้วามเข้าใจและปรับเปลี่ยนเจตคติ

ตลอดจนค่านิยมเกี่ยวกับปัญหาการค้ามนุษย์ การส่งเสริมการศึกษา ทักษะชีวิต การย้ายถิ่นที่ปลอดภัย การ

ฝึกอาชีพหรอืการประกอบอาชีพ หรอืการส่งเสรมิและสนับสนุนระบบเฝ้าระวังในชุมชน 

(๒) โครงการพัฒนาระบบการให้ความช่วยเหลือและคุม้ครอง เช่น การพัฒนาขั้นตอนการให้

ความช่วยเหลือคุ้มครองกลุ่มบุคคลที่ตกเป็นผู้เสียหายให้เป็นระบบมีคุณภาพและมาตรฐานตลอดจนการ

ประสานงานเครอืข่ายระหว่างหน่วยงานและองคก์รที่เกี่ยวข้อง 

(๓) โครงการที่ด าเนินงานทางกฎหมายและการปราบปราม เช่น การผลักดันให้มีการบังคับ

ใช้กฎหมายอย่างจริงจัง การด าเนินคดีกับผู้กระท าผิด การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการสร้างเครือข่าย

ทางกฎหมายเก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการคา้มนุษย ์การสนับสนุนเงินรางวัลและคา่ตอบแทนใน

การน าจับผู้กระท าความผิดของหน่วยงานภาครัฐ 
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(๔) โครงการฟื้นฟูเยียวยาและการคืนสู่สังคม เช่น การพัฒนาที่พักอาศัยช่ัวคราว การบรกิาร 

ฝึกอาชีพ การส่งเสริมการประกอบอาชีพ การสนับสนุนค่าครองชีพระหว่างการหางานท า การสร้างเครอืข่าย

กระบวนการการส่งกลับอย่างเป็นระบบทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ การเยียวยาผู้เสียหายและ

ครอบครัว และการติดตามผล รวมทั้งการดูแลภายหลังการคืนสู่สังคมเพื่อป้องกันมิให้กลับเข้าสู่ขบวนการคา้

มนุษย์อีก 

(๕) โครงการจัดท าและพัฒนาระบบข้อมูล การติดตามและการประเมินผล เช่น การสร้าง

ฐานข้อมูลทั้งระดับจังหวัด ระดับประเทศ และระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ สภาพปัญหา การ

ย้ายถิ่น สถิติการด าเนินงาน เส้นทางการค้ามนุษย์ พื้นที่และกลุ่มเสี่ยงและการติดตามประเมินผลการ

ด าเนินงานและสนับสนุนการท าวิจัย 

(๖) โครงการพัฒนากลไกการบริหารงานและการจัดการในด้านการป้องกันและปราบปราม

การค้ามนุษย์ เช่น การจัดท าแผนงานระดับจังหวัดและแผนปฏิบัติการของแต่ละหน่วยงานมีการพัฒนาระบบ

เครือข่ายการด าเนินงานทุกระดับ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและองค์กรเครือข่ายและการสนับสนุนองคก์ร

ที่ปฏิบัติงานในทุกระดับ 

(๗) โครงการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ เช่น การพัฒนากลไกความร่วมมือ

บริเวณชายแดนในการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ การพัฒนาความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ การจัดท าข้อตกลงและแผนปฏิบัติการทั้งระดับทวิภาค ีพหุภาคแีละระดับภูมิภาคหรอือนุภูมิภาคและ

จัดให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณข์้อมูลข่าวสารของประเทศต้นทาง ทางผ่านและปลายทาง 

(๘) โครงการที่มีวัตถุประสงค์และกระบวนการในการด าเนินงานชัดเจน มีผลต่อการแก้ไข

ปัญหา การช่วยเหลือ หรอืการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหาย หรอืการปอ้งกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

(๙) โครงการที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของบุคคล หรือหน่วยงาน หรือประชาชนเกี่ยวกับ

แก้ไขปัญหา การช่วยเหลือ หรือการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหาย หรือการป้องกันและปราบปรามการค้า

มนุษย์ 

(๑๐) โครงการอื่นตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ก าหนด 

  

ข้อ ๗  รายการค่าใช้จ่ายตามข้อ ๖ (๑) ถึง (๑๐) ให้เป็นไปตามอัตราและรายการตาม

กฎเกณฑ์ของทางราชการ และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอัตราหรือรายการตามกฎเกณฑ์ของทางราชการให้ใช้

อัตราหรือรายการที่เป็นปัจจุบัน หรือกรณีที่อัตราวงเงินและรายการค่าใช้จ่ายก าหนดไว้ไม่สามารถใช้

ด าเนินงานได้อย่างเพียงพอกับความจ าเป็น หรือกรณีไม่มีอัตราวงเงินและรายการก าหนดไว้ให้น าเสนอต่อ

คณะกรรมการพจิารณาเป็นกรณไีป 

  

ข้อ ๘  การยื่นขอรับการสนับสนุนจากกองทุน 

(๑) กรณีองค์กรที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุน ประสงค์จะด าเนินโครงการในเขต

กรุงเทพมหานครให้ยื่นต่อส านักงาน 
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(๒) กรณีองคก์รที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุน ประสงคจ์ะด าเนินโครงการในจังหวัดใดให้

ยื่นต่อส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนั้น เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการ 

ให้ส านักงาน ท าหน้าที่ตรวจสอบและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแต่ละโครงการ พร้อมทั้ง

เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ 

  

ข้อ ๙  โครงการที่ได้รับสนับสนุนจากกองทุนจะต้องด าเนินโครงการในเขตพื้นที่ที่ขอรับการ

สนับสนุนตามข้อ ๘ (๑) หรอื (๒) เท่านั้น จะด าเนินโครงการนอกเขตพืน้ที่ดังกล่าวมิได้ 

  

ข้อ ๑๐  ในการอนุมัติโครงการ ให้คณะกรรมการพิจารณาตามความจ าเป็นและเหมาะสม

อีกทั้งจะต้องพิจารณาการสนับสนุนเงินกองทุนอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง เว้นแต่ไม่มีการเสนอโครงการเพื่อ

ขอรับการสนับสนุน 

  

ข้อ ๑๑  ระยะเวลาการรับโครงการ เปิดรับตลอดปี และการเสนอโครงการให้เป็นไปตาม

แบบที่ปลัดกระทรวงก าหนด 

  

ข้อ ๑๒  เงื่อนไขการปฏิบัติอื่น รวมทั้งการรายงานและการติดตามผลให้เป็นไปตามแบบที่

ปลัดกระทรวงก าหนด 

  

  

ประกาศ ณ วนัที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 

พลตร ีสนั่น  ขจรประศาสน ์

รองนายกรัฐมนตรี 

ประธานกรรมการประสานและก ากับการด าเนนิงาน 

ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย ์

 

นฤตยา/ผู้จัดท า 

๒๖ ตลุาคม ๒๕๕๓  

เอกฤทธิ์/ตรวจ 

๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 

 
http://app-thca.krisdika.go.th/Naturesig/CheckSig?whichLaw=law2&folderName=%bb47&lawPath=%bb47-2e-2553-a0001 

 

 
[๑] ราชกิจจานุเบกษา เลม่ ๑๒๗/ตอนพิเศษ ๑๔ ง/หน้า ๑๐๗/๒๗ มกราคม ๒๕๕๓ 
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ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

ว่าด้วยการจัดตั้งสถานคุ้มครองเอกชนเพื่อการช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

  

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 

โดยส่งเสริมให้ผู้เสียหายมีสิทธิและทางเลือกในการเข้ารับการคุ้มครอง ประกอบกับ เป็นการส่งเสริมให้

ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหาย เป็นไปตามมาตรา  ๒๙ และมาตรา ๓๓ แห่ง

พระราชบัญญัติปอ้งกันและปราบปรามการคา้มนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แกไ้ขเพิ่มเติม 

  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ

ปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับระเบียบกระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลซึ่งเป็นผู้เสียหายจากการกระท า

ความผิดฐานคา้มนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงวางระเบียบไว้ดังนี้ 

  

ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่า

ด้วยการจัดตั้งสถานคุม้ครองเอกชนเพื่อการช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายจากการคา้มนุษย์ พ.ศ. ๒๔๖๐” 

  

ข้อ ๒[๑]  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  

  

ข้อ ๓  ให้ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รักษาการตามระเบียบนี้

และมีอ านาจวินิจฉัยชีข้าดปัญหา ในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

  

หมวด ๑ 

บทท่ัวไป 

 

ข้อ ๔  ในระเบียบนี้ 

“สถานคุ้มครองเอกชน” หมายความถึง สถานคุ้มครองตามระเบียบกระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลซึ่งเป็นผู้เสียหายจากการกระท า

ความผิดฐานคา้มนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๔ 

“องค์กรเอกชน” หมายความว่า องค์กรเอกชนที่ได้จดทะเบียนเป็นองค์กรเอกชนด้านการ

ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

“ผู้เสียหาย” หมายความว่า ผู้เสียหายจากการคา้มนุษย์ 

“ปลัดกระทรวง” หมายความว่า ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
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หมวด ๒ 

การจัดตั้งสถานคุ้มครอง 

 

ข้อ ๕  องคก์รเอกชนที่จะขอจัดตั้งสถานคุม้ครองเอกชน ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

(๑) เป็นองค์กรที่ได้จดทะเบียนเป็นองค์กรเอกชนด้านการป้องกันและปราบปรามการค้า

มนุษย์ และมีวัตถุประสงคใ์นการช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการคา้มนุษย์ 

(๒) มีสถานที่ตั้ง อาคารที่จะจัดตั้งสถานคุ้มครอง ในกรณีที่สถานที่หรืออาคารเป็นของผู้อื่น

จะต้องมีหนังสือแสดงว่าได้รับยินยอมจากเจ้าของสถานที่หรอือาคาร และแผนผังอาคารภายในสถานคุม้ครอง

เอกชน พรอ้มรายละเอียดเก่ียวกับการใชส้อยอาคารและห้องต่าง ๆ ที่จ าเป็น 

(๓) รายนามผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบัติงาน 

(๔) มีงบประมาณ แผนงาน ในการด าเนินงาน 

  

ข้อ ๖  ให้องค์กรเอกชนยื่นค าขอจัดตั้งสถานคุ้มครองเอกชน ตามแบบที่ปลัดกระทรวง

ก าหนดพรอ้มเอกสารและหลักฐาน ตามข้อ ๕ โดยก าหนดสถานที่ยื่นค าขอดังนี้ 

(๑) กรุงเทพมหานคร ให้ยื่นที่กองต่อต้านการค้ามนุษย์ ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อพิจารณาเสนอความเห็นต่อปลัดกระทรวงให้มีการจดทะเบียน 

(๒) จังหวัดอื่น ให้ยื่นที่ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดที่ สถาน

คุ้มครองเอกชนนั้นจะจัดตั้ง เพื่อพิจารณาเสนอความเห็นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดให้มีการจดทะเบียนแล้วรายงาน

ผลให้ปลัดกระทรวงทราบ 

  

ข้อ ๗  การยื่นค าขอจดทะเบียนจัดตั้งสถานคุ้มครองเอกชนตามระเบียบนี้ ให้ผู้บริหารองค์กร

เอกชน หรอืผู้ได้รับมอบฉันทะจากองคก์รเอกชน มายื่นค าขอด้วยตนเอง 

  

ข้อ ๘  ใบอนุญาตจัดตั้งสถานคุ้มครองเอกชน ให้มีอายุสองปีนับแต่วันออกใบอนุญาตและ

หากประสงค์จะขอต่อใบอนุญาตให้ยื่นค าขอตามแบบที่ปลัดกระทรวงก าหนด ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุไม่

น้อยกว่าสามสิบวันแต่ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ หากพ้นก าหนดระยะเวลาดังกล่าวผู้

ออกใบอนุญาตอาจพิจารณาไม่ต่อใบอนุญาตให้ก็ได้  ทั้งนี้ ระหว่างการด าเนินการขอต่อใบอนุญาต ให้ผู้ออก

ใบอนุญาตออกหนังสือรับรองการขอต่อใบอนุญาต เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการขอต่อใบอนุญาต  ทั้งนี้ หนังสือ

รับรองดังกล่าวให้มีอายุไม่เกนิสามสิบวันนับแต่วันยื่นค าขอต่อใบอนุญาต 

ในกรณีที่ใบอนุญาตจัดตั้งสถานคุ้มครองเอกชนสูญหาย ถูกท าลาย ช ารุดในสาระส าคัญให้

ผู้รับใบอนุญาตยื่นค าขอออกใบแทนใบอนุญาตต่อผู้ออกใบอนุญาต ตามแบบที่ปลัดกระทรวงก าหนดภายใน

สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับทราบการสูญหายหรอืถูกท าลายหรอืช ารุด แล้วแต่กรณี 
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ใบแทนใบอนุญาตให้ใช้ตามแบบใบอนุญาต โดยมีค าว่า “ใบแทน” ก ากับไว้ที่มุมบนด้านขวา

และให้มีวัน เดือน ปี ที่ออกใบแทน พรอ้มทั้งลงลายมือชื่อผู้ออกใบอนุญาตหรอืผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ออก

ใบอนุญาต 

  

ข้อ ๙  หากจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือย้ายสถานคุ้มครองเอกชน ให้สถานคุ้มครอง

เอกชนแจ้งเป็นหนังสือต่อปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัด ตามข้อ ๖ แล้วแต่กรณี เพื่อขอความ

เห็นชอบซึ่งต้องด าเนินการไม่น้อยกวา่สามสิบวันกอ่นที่จะมีการด าเนินการนั้น 

  

หมวด ๓ 

การด าเนนิกิจการสถานคุ้มครองเอกชน 

 

  

ข้อ ๑๐  สถานคุ้มครองเอกชน ต้องมีผู้บริหารสถานคุ้มครองเอกชนและเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงานดังนี้ 

(๑) ผู้บริหารสถานคุม้ครองเอกชน ต้องมีคุณสมบัติและลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

(ก) มีอายุไม่ต่ ากวา่ยี่สิบห้าปีบรบิูรณ์ 

(ข) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากวา่ปริญญาตรี 

(ค) มีความรู้ ความเข้าใจ และมีประสบการณ์เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา

การค้ามนุษย์ 

(ง) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี และไม่มีประวัติการ

กระท าความผิดเกี่ยวกับการคา้มนุษย์ 

(จ) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

(ฉ) ไม่เป็นคนไรค้วามสามารถหรือคนเสมือนไรค้วามสามารถ 

(ช) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็น โทษส าหรับ

ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรอืความผิดลหุโทษ 

(ซ) เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นผู้ติดสารเสพติดหรือไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงอันอาจ

เป็นอันตรายต่อการปฏิบัติงาน มีใบรับรองแพทย์ซ่ึงออกมาแล้วไม่เกนิหกเดือน 

(๒) เจา้หน้าที่ผูป้ฏิบัติงาน ต้องประกอบด้วย 

(ก) นักสังคมสงเคราะห์หรือผู้ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์เป็นหลักในการช่วยเหลือ

และคุ้มครองสวัสดิภาพ 

(ข) ผู้ดูแลผู้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ 

(ค) พนักงานรักษาความปลอดภัย 

(ง) ผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาพยาบาล การบ าบัดฟื้นฟูทางร่างกายและจิตใจ  การให้

การศึกษา การฝึกอาชีพ การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายและการเรียกร้องสิทธิตามกฎหมาย การ
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จัดหาล่าม หรือผู้แปลภาษา สถานคุ้มครองเอกชนควรจัดให้มีทีมสหวิชาชีพในการด าเนินการช่วยเหลือและ

คุม้ครองสวัสดิภาพ ตามความเหมาะสมและจ าเป็น 

  

หมวด ๔ 

ที่ตั้ง สภาพแวดล้อม และลกัษณะอาคารของสถานคุ้มครองเอกชน 

 

  

ข้อ ๑๑  สถานคุ ้มครองเอกชนต้องจัดให้มีห้องต่าง ๆ ประกอบด้วย ห้องพัก  ห้อง

กิจกรรมนันทนาการ ห้องอาหาร ห้องสุขา และห้องอื่น ๆ ตามความเหมาะสมและจ าเป็นต่อการ ช่วยเหลือ

และคุ้มครองสวัสดิภาพ โดยแยกเป็นสัดส่วน และให้ค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความแตกต่างทางเพศ 

อายุ สัญชาติ เชื้อชาติ ประเพณีวัฒนธรรมของผู้เสียหาย ตลอดจนจัดให้มีระบบและอุปกรณ์รักษาความ

ปลอดภัย 

  

หมวด ๕ 

การช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 

 

  

ข้อ ๑๒  การให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหาย ต้องค านึงถงึศักดิ์ศรีความ

เป็นมนุษย์ ความปลอดภัย สภาพร่างกาย จิตใจ ความแตกต่างระหว่างเพศ สัญชาติ เชื้อ ชาติและประเพณี 

วัฒนธรรมรวมถึงการรักษาความลับของข้อมูลและข้อเท็จจริงของผู้เสียหาย เว้นแต่เพื่อประโยชน์ของทาง

ราชการ 

  

ข้อ ๑๓  สถานคุ้มครองเอกชนต้องให้การช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายโดยไม่

เรียกเก็บคา่บริการ คา่ใช้จา่ย หรอืเงินอื่นใด จากผู้เสียหายหรอืบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับผูเ้สียหาย 

  

ข้อ ๑๔  สถานคุ้มครองเอกชนต้องแจ้งสิทธิของผู้เสียหายที่พึงได้รับการคุ้มครองในแต่ละ

ขั้นตอนทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการช่วยเหลือ ขอบเขตระยะเวลาในการด าเนินการช่วยเหลือวิธีการปฏิบตัติวั 

และสิทธิหน้าที่ ให้ผูเ้สียหายทราบ 

  

ข้อ ๑๕  การด าเนินการเรียกรอ้งคา่สินไหมทดแทน ให้สถานคุม้ครองเอกชนแจ้งกองต่อต้าน

การค้ามนุษย์ ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  หรือส านักงานพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด แล้วแต่กรณี ให้ด าเนินการเรียกร้องค่า สินไหมทดแทนให้กับ

ผู้เสียหาย 
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ข้อ ๑๖  กรณีผูเ้สียหายเป็นคนต่างด้าว ให้สถานคุม้ครองเอกชนด าเนินการดังนี้ 

(๑) แจ้งกองต่อต้านการค้ามนุษย์ ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์ เพื่อด าเนินการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรได้เป็นการช่ัวคราว เพื่อประโยชน์ในการช่วยเหลือและ

คุ้มครอง การรักษาพยาบาล การบ าบัดฟื้นฟูร่างกายและจิตใจ การเรียกร้องสิทธิต่าง ๆ 

(๒) ผู้เสียหายที่ได้รับอนุญาต ตามข้อ ๑๖ (๑) จะขออนุญาตท างานเป็นการช่ัวคราวให้แจ้ง

กองต่อต้านการค้ามนุษย์ ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อด าเนินการ

ขอออกใบอนุญาตท างาน โดยค านึงถงึความเหมาะสมและความปลอดภัย 

  

ข้อ ๑๗  ให้สถานคุ้มครองเอกชนเป็นสถานคุ้มครองช่ัวคราว ตามมาตรา ๒๙ แห่ง

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงความ

ปลอดภัยของบุคคลที่มีเหตุอันควรเช่ือว่าเป็นผู้เสียหายจากการกระท าความผิดฐานคา้มนุษย์ 

  

ข้อ ๑๘  การส่งกลับภูมิล าเนา ให้ด าเนินการดังนี้ 

(๑) ผู้เสียหายซึ่งเป็นคนไทย ให้แจ้งกองต่อต้านการค้ามนุษย์ ส านักงานปลัดกระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ก่อนด าเนินการส่งกลับ   ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการติดตามความ

ช่วยเหลือและเพื่อป้องกันไม่ให้ผูเ้สียหายกลับเข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์อีก 

(๒) ผู้เสียหายซึ่งเป็นคนต่างด้าว เมื่อกระบวนการช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพเสร็จสิ้น

ให้แจ้งกองต่อต้านการค้ามนุษย์ ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อ

ส่งกลับภูมิล าเนาในต่างประเทศ 

  

ข้อ ๑๙  หากสถานคุ้มครองเอกชนจ าเป็นต้องด า เนินการอื่นใด เพื่อให้การช่วยเหลือและ

คุ้มครองสวัสดิภาพ นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ตามระเบียบนี้ ให้แจ้งกองต่อต้านการค้ามนุษย์ ส านักงาน

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์จังหวัดด าเนินการ แล้วแต่กรณี 

 

หมวด ๖ 

การรายงานและการก ากับดูแลสถานคุม้ครองเอกชน 

 

  

ข้อ ๒๐  ให้สถานคุม้ครองเอกชน รายงานการด าเนินการเก่ียวกับผู้เสียหายให้ปลัดกระทรวง

ทราบดังนี้ 

(๑) รายงานการรับตัวผู้เสียหายเข้ารับการคุ้มครองสวัสดิภาพ ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๗ 

วัน นับแต่วันรับตัวผู้เสียหาย 

(๒) รายงานผลการด าเนินการช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายรายกรณีทุกเดือน 
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(๓) รายงานสรุปผลการด าเนินงานของสถานคุม้ครองเอกชน เป็นประจ าทุกปี 

  

ข้อ ๒๑  สถานคุ้มครองเอกชนต้องยินยอมให้ปลัดกระทรวง ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ได้รับ

มอบหมายจากปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัดเข้าไปดูแล ให้ค าแนะน า ในเรื่องการรักษาความ

ปลอดภัยการช่วยเหลือและคุ้มครองดูแล และสภาพความเป็นอยู่ของผู้เสียหาย ในทุกกรณี 

  

หมวด ๗ 

การเพิกถอนการอนุญาต 

 

  

ข้อ ๒๒  หากสถานคุ้มครองเอกชนฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี ้ให้ปลัดกระทรวงหรอื

ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายด าเนินการตรวจสอบ เมื่อปรากฏว่าการกระท าดังกล่าวก่อให้เกดิ

ผลเสียต่อการช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหาย ให้ปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัดมีค าสั่ง

เพิกถอนการอนุญาตการจัดตั้งสถานคุม้ครองเอกชนนั้น แล้วแต่กรณี 

  

  

ประกาศ ณ วนัที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

พลต ารวจเอก อดลุย ์ แสงสิงแก้ว 

รัฐมนตรวี่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

  

  

พัชรภรณ์/อัญชลี/จัดท า 

๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

  

ปรญิสินีย์/ตรวจ 

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

 

 

 

   
http://app-thca.krisdika.go.th/Naturesig/CheckSig?whichLaw=law2&folderName=%bb47&lawPath=%bb47-2g-2560-a0001 

 

 
[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนพิเศษ ๒๔๔ ง/หน้า ๑/๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

47

www.tlcs.co.th www.mastinitiative.org

http://app-thca.krisdika.go.th/Naturesig/CheckSig?whichLaw=law2&folderName=%bb47&lawPath=%bb47-2g-2560-a0001
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%bb47/%bb47-2g-2560-a0001.htm#_ftnref1


ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลซ่ึงเป็นผูเ้สียหาย 

จากการกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ 

พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 

  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ

ปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

  

ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่า

ด้วยการให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลซึ่งเป็นผู้เสียหายจากการกระท าความผิดฐานคา้มนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๒” 

  

ข้อ ๒[๑]  ระเบียบนีใ้ห้ใชบ้ังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  

ข้อ ๓  ให้ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รักษาการตามระเบียบนี้

และมีอ านาจวินิจฉัยชีข้าดปัญหา ในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

  

หมวด ๑ 

บทท่ัวไป 

 

  

ข้อ ๔  ในระเบียบนี้ 

“สถานคุ้มครอง” หมายความว่า สถานแรกรับตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการค้าประเวณี หรือสถานแรกรับตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก หรือสถานสงเคราะห์อื่น

ของรัฐ หรือเอกชน ที่จดทะเบียนเป็นองค์กรเอกชนด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ตามที่

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก าหนด 

“เจา้หน้าที่” หมายความว่า พนักงานเจา้หน้าที่ หรอืผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการ

ให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการคา้มนุษย์ ของสถานคุม้ครอง 

  

ข้อ ๕  เจ้าหน้าที่ต้องแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิของผู้เสียหายที่พึงได้รับการคุ้มครองใน

แต่ละขั้นตอน ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการช่วยเหลือ ขอบเขตระยะเวลาในการด าเนินการช่วยเหลือ วิธีการ

ปฏิบัติตัว และสิทธิหน้าที่ ให้ผู้เสียหายทราบ  ทั้งนี้ หากผู้เสียหายไม่เข้าใจภาษาไทยหรือไม่สามารถพูด ไม่ได้

ยิน ไม่สามารถสื่อสารได้ ให้เจ้าหน้าที่จัดล่าม หรอืล่ามภาษามือให้ 
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ข้อ ๖  ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใด ที่ได้จากการสอบข้อเท็จจริงหรือจากการให้ความช่วยเหลือ

ผู้เสียหาย เจา้หน้าที่ต้องเก็บรักษาเป็นความลับ เว้นแต่เพื่อประโยชน์ของราชการ 

  

ข้อ ๗  การให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหาย โดยค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

ความปลอดภัย สภาพรา่งกาย จิตใจ ความแตกต่างทางเพศ อายุ สัญชาติ เชื้อชาติ และประเพณีวัฒนธรรม 

  

ข้อ ๘  ก่อนเจ้าหน้าที่จะด าเนินการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบนี้ ต้องจัดให้ผู้เสียหายลง

ลายมือชื่อหรอืเครื่องหมายอื่นท านองเช่นว่านั้นที่แทนการลงลายมือชื่อ 

 

หมวด ๒ 

การบริการของสถานคุ้มครอง 

 

 

ข้อ ๙  เมื่อผู้เสียหายเข้ารับการช่วยเหลือในสถานคุ้มครอง ให้เจ้าหน้าที่จัดอาหาร ที่พัก 

เครื่องนุ่งห่ม เครื่องใช้ส่วนตัว การศึกษา และการฝึกอบรม โดยค านึงถึงความแตกต่างทางเพศ เชื้อชาติ 

ศาสนา และประเพณีวัฒนธรรม 

ผู้เสียหายที่อยู่ในความดูแลของสถานคุ้มครอง มีสิทธิขอให้เจ้าหน้าที่แจ้งให้ญาติ หรือบุคคล

ที่ไว้วางใจทราบถึงการเข้ารับความช่วยเหลือ รวมทั้ง ให้สถานคุ้มครองจัดให้ผู้เสียหายได้พบปะบุคคล

ดังกล่าว  ทั้งนี ้ให้ค านึงถงึความปลอดภัยของผู้เสียหายด้วย 

  

ข้อ ๑๐  ให้เจ้าหน้าที่ที่ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งตัวผู้เสียหายเข้ารับการตรวจ

สุขภาพ อายุ ตามที่เห็นสมควร 

ในกรณทีี่ผูเ้สียหายเป็นโรคติดต่อรา้ยแรง หรอืมีสภาพรา่งกาย จิตใจ ไม่ปกติ ให้เจ้าหน้าที่จดั

ให้ได้รับการดูแลจากสถานพยาบาล เพื่อรักษาพยาบาล บ าบัดฟื้นฟู ดูแล ตามความเหมาะสม 

  

ข้อ ๑๑  ในกรณีที่ผู้เสียหายเป็นเด็ก หรือเป็นหญิงมีครรภ์ใกล้คลอดบุตรหรือเพิ่งคลอดบุตร

ไม่ถึงสามเดือน ให้เจ้าหน้าที่จัดอาหาร ที่พักเป็นสัดส่วน ตามความเหมาะสม  ทั้งนี้ หากมีบุคคลในครอบครัว

ของผู้เสียหายเข้ารับการช่วยเหลือในสถานคุ้มครองเดียวกัน เจ้าหน้าที่อาจจัดให้บุคคลดังกล่าวพักอาศัยใน

บรเิวณเดียวกัน ก็ได้ 

  

หมวด ๓ 

การให้ความชว่ยเหลือทางกฎหมาย 
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ข้อ ๑๒  ให้เจ้าหน้าที่จัดให้ค าปรึกษา หรือให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแกผู่้เสียหาย หรือ

ประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อด าเนินการให้ค าปรึกษา หรือให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่

ผู้เสียหาย 

  

ข้อ ๑๓  ในกรณีที่ผู้ เสียหายเป็นคนต่างด้าว และมีความจ าเป็นที่จะต้องให้อยู่ ใน

ราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราว เพื่อประโยชน์ในการด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ การ

รักษาพยาบาล การบ าบัดฟื้นฟู การเรียกรอ้งสิทธิ ให้เจ้าหน้าที่ประสานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อด าเนินการ

ผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง 

หากเจ้าหน้าที่เห็นควรให้ผู้เสียหายตามวรรคหนึ่ง ได้ท างานเป็นการช่ัวคราวให้ด าเนินการ

ตามกฎหมายว่าด้วยการท างานของคนต่างด้าว 

  

ข้อ ๑๔  ในกรณีที่เจ้าหน้าที่พิจารณาเห็นว่า ผู้เสียหายซึ่งเป็นพยานหรือบุคคลในครอบครัว

อาจไม่ได้รับความปลอดภัยให้ประสานไปยังเจ้าหน้าที่ต ารวจ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการ

คุม้ครองพยาน เพื่อด าเนินการคุม้ครองพยาน 

  

ข้อ ๑๕  การด าเนินคดีเพื่อเรียกรอ้งคา่สินไหมทดแทนให้ผูเ้สยีหาย ในกรณีที่ผู้เสียหายมีสทิธิ

และประสงค์ที่จะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจากการกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ให้กรมพัฒนา

สังคมและสวัสดิการ หรือส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด แล้วแต่กรณี ด าเนินการ

เพื่อก าหนดค่าสินไหมทดแทน โดยพิจารณารว่มกับผู้เสียหายหรือผู้แทนพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ ผู้

ที่เกี่ยวข้องและบุคคลที่เห็นสมควรให้เข้าร่วมพิจารณาแล้วรายงานให้ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์หรอืผู้แทนที่ได้รับมอบหมายทราบเพื่อแจ้งให้พนักงานอัยการด าเนินการต่อไป ทั้งนี ้การ

พจิารณาก าหนดคา่สินไหมทดแทนให้ผูเ้สียหายดังกล่าวให้ด าเนินการโดยไม่ชักช้า 

การก าหนดค่าสินไหมทดแทนตามวรรคหนึ่ง ให้พิจารณารวมถึงเหตุที่ได้รับความเสียหาย

หรือได้รับอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย จิตใจ เสรีภาพ ชื่อเสียง ทรัพย์สิน หรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดตลอดจน

ความเสียหายอื่นใดที่สามารถค านวณเป็นเงินได้ 

  

หมวด ๔ 

การส่งกลับภูมิล าเนา 

 

  

ข้อ ๑๖  การส่งผู้เสียหายกลับภูมิล าเนาให้เจ้าหน้าที่ค านึงถึงความปลอดภัยของผู้เสียหาย

และการมีหน่วยงานรองรับในภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้เสียหายกลับเข้าสู่กระบวนการค้า

มนุษย์อีก 
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การน าส่งผู้เสียหายกลับสู่ภูมิล าเนาให้ประสานข้อมูลของผู้เสียหาย หรือข้อมูลที่ผู้เสียหาย

อ้างถึงเหตุของการกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการวางแนวทางการส่ง

ผู้เสียหายกลับสู่ภูมิล าเนา และการให้ความช่วยเหลือ 

  

ข้อ ๑๗  หากผู้เสียหายเป็นบุคคลต่างด้าว ได้รับการฟื้นฟูจนมีสภาพร่างกาย จิตใจเป็นปกติ

หรอืไม่มีความจ าเป็นต้องอยู่ในราชอาณาจักร หรอืไม่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราว ให้

เจ้าหน้าที่ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งกลับประเทศภูมิล าเนา โดยไม่ชักช้า   ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงความ

ปลอดภัยและสวัสดิภาพ 

กรณีตามวรรคหนึ่ง หากยังไม่ทราบประเทศภูมิล าเนาของผู้เสียหาย แต่มีเหตุอันควรเช่ือหรอื

พิสูจน์ได้ว่าผู้เสียหายเคยมีภูมิล าเนาอยู่ในประเทศใด ให้ประสานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องของประเทศนั้น เพื่อ

ด าเนินการส่งกลับ 

  

ข้อ ๑๘  ในการส่งผู้เสียหายที่เป็นคนต่างด้าวกลับภูมิล าเนา ตามข้อ ๑๗ ให้เจ้าหน้าที่

ประสานกับส านักงานตรวจคนเข้าเมือง เพื่อด าเนินการตามขั้นตอนการส่งกลับภูมิล าเนา 

  

ข้อ ๑๙  การก าหนดระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหาย ให้เจ้าหน้าที่พิจารณาถึง

สภาพร่างกาย จิตใจ สวัสดิภาพ ความปลอดภัยของผู้เสียหาย และการด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดฐานคา้

มนุษย์ด้วย 

  

 

ประกาศ ณ วนัที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 

อิสสระ  สมชัย 

รัฐมนตรวี่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

 

นฤตยา/ผู้จัดท า 

๒๖ ตลุาคม ๒๕๕๓ 

  

เอกฤทธิ์/ตรวจ 

๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 

 
 http://app-thca.krisdika.go.th/Naturesig/CheckSig?whichLaw=law2&folderName=%bb47&lawPath=%bb47-2g-2552-a0006 

 
[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖/ตอนพิเศษ ๑๕๗ ง/หน้า ๑๔/๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๒ 
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ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

ว่าด้วยการรายงานสถานะการเงินและการจัดการกองทุน 

เพื่อการป้องกันและปราบปรามการคา้มนุษย์ 

พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 

  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๖ (๘) แห่งพระราชบัญญัติปอ้งกันและปราบปรามการคา้

มนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

  

ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ว่า

ด้วยการรายงานสถานะการเงินและการจัดการกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 

๒๕๕๒” 

  

ข้อ ๒[๑]  ระเบียบนีใ้ห้ใชบ้ังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  

ข้อ ๓  ในระเบียบนี้ 

“กองทุน” หมายความว่า กองทุนเพื่อการปอ้งกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

“คณะกรรมการบริหารกองทุน” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการ

ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

“ปลัดกระทรวง” หมายความว่า ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

“ส านักงาน” หมายความว่า กองบริหารกองทุน ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์ 

  

ข้อ ๔  ให้ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด จัดท ารายงานการใช้

จ่ายเงินตามที่ปลัดกระทรวงก าหนด และน าส่งให้กองบรหิารกองทุนภายในสิบห้าวัน หลังสิน้สุดแต่ละไตรมาส 

  

ข้อ ๕  ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนรายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนต่อ

คณะกรรมการ อย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง หรอืตามที่คณะกรรมการก าหนด 

  

ข้อ ๖  ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนติดตามตรวจสอบ

และประเมินผลการด าเนินงานของกองทุน โดยรายงานผลพรอ้มทั้งข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการอย่างน้อยปี

ละหนึ่งคร้ัง 
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ข้อ ๗  ให้ปลัดกระทรวงรักษาการตามระเบียบนี้และก าหนดวิธีปฏิบัติ ตลอดจนก าหนดแบบ

เอกสารต่าง ๆ รวมทั้งเป็นผู้วนิิจฉัยชีข้าดในกรณีที่มีปัญหาหรอืข้อขัดแย้งเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

  

  

ประกาศ ณ วนัที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ 

อภิสิทธิ ์ เวชชาชีวะ 

นายกรัฐมนตร ี

ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

  

  

  

  

นฤตยา/ผู้จัดท า 

๒๖ คุลาคม ๒๕๕๓ 

  

เอกฤทธิ์/ตรวจ 

๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 

 

 

 

  
http://app-thca.krisdika.go.th/Naturesig/CheckSig?whichLaw=law2&folderName=%bb47&lawPath=%bb47-2g-2552-a0004 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖/ตอนพิเศษ ๑๓๖ ง/หน้า ๕/๑๘ กันยายน ๒๕๕๒ 
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ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การเกบ็รักษาเงิน การจดัหาผลประโยชน์ และการจัดการกองทุน 

เพื่อการป้องกันและปราบปรามการคา้มนุษย์ 

พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 

  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๖ (๗) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม

การค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยความเห็นชอบของ

กระทรวงการคลัง จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

  

ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ว่า

ด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน์ และการจัดการกองทุนเพื่อการป้องกัน

และปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๒” 

  

ข้อ ๒[๑]  ระเบียบนีใ้ห้ใชบ้ังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  

ข้อ ๓  ให้ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นผู้รักษาการตาม

ระเบียบ และมีอ านาจก าหนดวิธีปฏิบัติอื่นใด รวมทั้งเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบ

นี ้

 

หมวด ๑ 

ข้อความท่ัวไป 

 

  

ข้อ ๔  ในระเบียบนี้ 

“กองทุน” หมายความว่า กองทุนเพื่อการปอ้งกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

“คณะกรรมการบริหารกองทุน” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการ

ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

“ปลัดกระทรวง” หมายความว่า ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

“ส านักงาน” หมายความว่า กองบริหารกองทุน ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์ 
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ข้อ ๕  กองทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายส าหรับการป้องกันและปราบปรามการค้า

มนุษย์ และเป็นคา่ใช้จา่ยในการบรหิารกองทุน 

 

หมวด ๒ 

การรับเงิน การจ่ายเงนิ และการเก็บรักษาเงนิ 

 

  

ข้อ ๖  ให้เปิดบัญชีกองทุนไว้ที่กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง หรือส านักงานคลังจังหวัด 

แล้วแต่กรณ ีเรียกว่า “บัญชกีองทุนเพื่อการปอ้งกันและปราบปรามการค้ามนุษย์” 

  

ข้อ ๗  เพื่อความคล่องตัวในการบรหิารกองทุนและมีความจ าเป็น กองทุนสามารถเปดิบัญชี

เงินฝากไว้ ณ ธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ชื่อบัญชีเดียวกันกับข้อ ๖ เพื่อใช้จ่าย

ตามแผนงานประจ าปี หรือภายในวงเงินและเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารกองทุนก าหนดโดยความเห็นชอบ

ของกระทรวงการคลัง 

  

ข้อ ๘  เงินที่จะเข้าบัญชกีองทุนเพื่อการปอ้งกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ได้แก่ 

(๑) เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้ 

(๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้จากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

(๓) เงินหรอืทรัพย์สินที่มีผู้บรจิาคหรอือุทิศให้ 

(๔) เงินที่ได้รับจากต่างประเทศหรอืองคก์ารระหว่างประเทศ 

(๕) ดอกผลและผลประโยชน์ที่เกิดจากกองทุน 

(๖) เงินที่ได้จากการขายทรัพย์สินของกองทุนหรอืที่ได้จากการจัดหารายได้ 

(๗) เงินหรอืทรัพย์สินที่ตกเป็นของกองทุนหรอืที่กองทุนได้รับตามกฎหมายอื่น 

  

ข้อ ๙  เงินที่ได้รับตามข้อ ๘ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) ในส่วนกลางให้น าส่งเข้าบัญชี

กองทุนเพื่อการปอ้งกันและปราบปรามการคา้มนุษย์ที่เปิดไว้ที่กรมบัญชีกลาง ในส่วนภูมิภาคให้น าส่งเข้าบัญชี

กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ที่เปิดไว้ที่ส านักงานคลังจังหวัดตามข้อ ๖ ภายในสามวัน

ท าการ นับแต่วันที่ได้รับเงิน หากได้รับเงินในวันเดียวเกินกว่าหนึ่งหมื่นบาทให้น าฝากในวันรุ่งขึ้นนับจากวันที่

ได้รับเงิน 

  

ข้อ ๑๐  การใช้จา่ยเงินหรอืทรัพย์สินของกองทุนให้ใชจ้่ายเพื่อกิจการ ดังต่อไปนี้ 

(๑) การช่วยเหลือผู้เสียหายตามมาตรา ๓๓ 

(๒) การคุ้มครองความปลอดภัยให้แกผู่้เสียหายตามมาตรา ๓๖ 
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(๓) การช่วยเหลือผู้เสียหายในต่างประเทศให้เดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรหรือถิ่นที่

อยู่ตามมาตรา ๓๙ 

(๔) การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ตามระเบียบที่คณะกรรมการประสานและ

ก ากับการด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ก าหนด 

(๕) การบรหิารกองทุน 

  

ข้อ ๑๑  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุมัติการใช้เงินและทรัพย์สินของกองทุนตาม

ข้อ ๑๐ (๑) (๒) (๓) และ (๕) ตลอดจนวิธีปฏิบัติงานในเรื่องต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามที่คณะ

กรรมการบรหิารกองทุนก าหนด 

  

ข้อ ๑๒  ให้ปลัดกระทรวง หรือผู้ซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมายสั่งจ่ายเงินจากกองทุนหลังจาก

ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบรหิารกองทุนแล้ว 

  

ข้อ ๑๓  วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกเงิน การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การน าส่ง 

การพัสดุหรือการปฏิบัติอื่นใดที่มิได้ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการว่าด้วย

การนั้นโดยอนุโลม หากไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบของราชการได้ให้ท าความตกลงกับกระทรวงการคลัง 

  

หมวด ๓ 

การจัดหาผลประโยชน์ของกองทุน 

 

  

ข้อ ๑๔  ให้น าเงินกองทุนไปหาผลประโยชน์ได้ ดังนี้ 

(๑) ฝากไว้กับธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกจิ 

(๒) ซื้อพันธบัตรรัฐบาล 

(๓) ซื้อตราสารการเงินอื่นตามที่กระทรวงการคลังเห็นชอบ 

(๔) ด าเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการก าหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

  

หมวด ๔ 

การจัดการกองทุน 

 

  

ข้อ ๑๕  การบัญชีให้จัดท าตามหลักบัญชีคู่เกณฑ์คงค้าง ตามมาตรฐานการจัดท าบัญชี

ภาครัฐที่กระทรวงการคลังก าหนด 
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การปิดบัญชีให้กระท าปีละครั้ง โดยถือปีงบประมาณเป็นรอบปีบัญชี และให้ส านักงานจัดท า

งบการเงินพร้อมทั้งรายละเอียดประกอบส่งหน่วยตรวจสอบภายในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์ตรวจสอบและเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนให้ความเห็นชอบก่อนเพื่อส่งส านักงานการตรวจ

เงินแผน่ดินตรวจสอบภายในระยะเวลาเก้าสิบวัน นับจากวันสิน้ปีบัญชี และเมื่อส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ตรวจสอบรับรองแล้ว ให้ส่งส าเนางบการเงินดังกล่าวให้กรมบัญชกีลางและส านักงบประมาณเพื่อทราบต่อไป 

  

ข้อ ๑๖  ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินท ารายงานผลการตรวจสอบงบการเงินของ

กองทุนเสนอต่อคณะกรรมการภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี เพื่อให้คณะกรรมการเสนอต่อ

คณะรัฐมนตรเีพื่อทราบ 

รายงานผลการสอบบัญชีตามวรรคหนึ่ง ให้รัฐมนตรเีสนอต่อนายกรัฐมนตร ีเพื่อน าเสนอสภา

ผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาทราบและจัดให้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 

  

ข้อ ๑๗  เพื่อประโยชน์ในการจัดท ารายงานการเงินในภาพรวมของแผ่นดิน ให้ส านักงาน

จัดส่งข้อมูลทางบัญชีของกองทุนเข้าสู่ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

(GFMIS) ตามวิธีการและระยะเวลาที่กรมบัญชกีลางก าหนด 

  

 

ประกาศ ณ วนัที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ 

อภิสิทธิ ์ เวชชาชีวะ 

นายกรัฐมนตร ี

ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

  

  

นฤตยา/ผู้จัดท า 

๒๖ ตลุาคม ๒๕๕๓ 

  

เอกฤทธิ์/ตรวจ 

๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 

  
 http://app-thca.krisdika.go.th/Naturesig/CheckSig?whichLaw=law2&folderName=%bb47&lawPath=%bb47-2g-2552-a0003 

 

 

 

 
[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖/ตอนพิเศษ ๑๓๖ ง/หน้า ๑/๑๘ กันยายน ๒๕๕๒ 
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ระเบียบคณะกรรมการประสานและก ากับการด าเนนิงานป้องกนัและ 

ปราบปรามการค้ามนุษย์ 

ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอนุมตัิการใช้เงินและทรัพย์สิน 

ของกองทุนเพื่อการปอ้งกันและปราบปรามการค้ามนษุย์ 

พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 

  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๓ (๖) ประกอบมาตรา ๔๔ (๔) แห่งพระราชบัญญัติ

ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะกรรมการประสานและก ากับการด าเนินงานป้องกัน

และปราบปรามการค้ามนุษย์ จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

  

ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการประสานและก ากับการด าเนินงานป้องกัน

และปราบปรามการค้ามนุษย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอนุมัติการใช้เงินและทรัพย์สินของกองทุนเพื่อการป้องกัน

และปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๒” 

  

ข้อ ๒[๑]  ระเบียบนีใ้ห้ใชบ้ังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  

ข้อ ๓  ให้ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รักษาการตามระเบียบนี้

และก าหนดวิธีปฏิบัติ ตลอดจนก าหนดแบบเอกสารต่าง ๆ รวมทั้งเป็นผู้วนิิจฉัยชีข้าดในกรณีที่มีปัญหาหรือข้อ

ขัดแย้งเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

 

หมวด ๑ 

ข้อความท่ัวไป 

 

ข้อ ๔  ในระเบียบนี้ 

“กองทุน” หมายความว่า กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ตาม

พระราชบัญญัติปอ้งกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

“หน่วยงานภาครัฐ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่าง

อื่นซึ่งมีฐานะเป็นกรมหรือเทียบเท่ากรมหรือเทียบเท่ากอง/ส านัก ราชการส่วนภูมิภาค หน่วยงานส่วนกลางที่

ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค สถานีต ารวจ โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาของรัฐ ราชการส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงาน

อื่นของรัฐที่ด าเนินการตามวัตถุประสงคห์รอืกิจกรรมเก่ียวกับการปอ้งกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

“องคก์รเอกชน” หมายความว่า องคก์รที่บุคคลรวมกันขึน้และได้จดทะเบียนด้านการป้องกัน

และปราบปรามการค้ามนุษย์ ตามพระราชบัญญัติปอ้งกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการประสานและก ากับการด าเนินงานป้องกัน

และปราบปรามการค้ามนุษย์ตามพระราชบัญญัติปอ้งกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

“คณะกรรมการบริหารกองทุน” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการ

ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

“ปลัดกระทรวง” หมายความว่า ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

“ส านักงาน” หมายความว่า กองบริหารกองทุน ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์ 

  

หมวด ๒ 

หลักเกณฑ์และการอนุมตัิการใช้เงินของกองทุน 

 

ข้อ ๕  การใช้จา่ยเงินเพื่อประโยชน์ตามมาตรา ๔๔(๔) ได้แกก่รณี ดังต่อไปนี้ 

(๑) การด าเนินการเก่ียวกับการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ทัง้ในระดับบุคคล ครอบครัวและ

ชุมชน เช่น การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ การสร้างความรู้ความเข้าใจและปรับเปลี่ยนทัศนคติตลอดจน

ค่านิยมเกี่ยวกับปัญหาการค้ามนุษย์ การส่งเสริมการศึกษา ทักษะชีวิต การย้ายถิ่นที่ปลอดภัยและการฝึก

อาชีพหรอืการประกอบอาชีพ การส่งเสรมิและสนับสนุนระบบเฝ้าระวังในชุมชน 

(๒) การพัฒนาระบบการให้ความช่วยเหลือและคุ้มครอง เช่น การพัฒนาขั้นตอน การให้

ความช่วยเหลือคุ้มครองกลุ่มบุคคลที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ให้เป็นระบบมีคุณภาพและมาตรฐานตลอดจน

การประสานงานเครอืข่ายระหว่างหน่วยงานและองคก์รที่เกี่ยวข้อง 

(๓) การด าเนินงานทางกฎหมายและการปราบปราม เช่น การผลักดันให้มีการบังคับใช้

กฎหมายอย่างจริงจัง การด าเนินคดีกับผู้กระท าผิด การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการสร้างเครือข่ายทาง

กฎหมายเกี่ยวข้องกับการปราบปรามการค้ามนุษย์ การสนับสนุนเงินรางวัลและค่าตอบแทนในการน าจับ

ผู้กระท าความผิด 

(๔) การฟื้นฟูเยียวยาและการคืนสู่สังคม เช่น การพัฒนาที่พักอาศัยช่ัวคราว การบริการฝึก

อาชีพ การส่งเสริมการประกอบอาชีพ การสนับสนุนค่าครองชีพระหว่างการหางานท า การสร้างเครือข่าย

กระบวนการการส่งกลับอย่างเป็นระบบทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ การเยียวยาผู้เสียหายและ

ครอบครัว และการติดตามผล รวมทั้งการดูแลภายหลังการคืนสู่สังคมเพื่อป้องกันมิให้กลับเข้าสู่ขบวนการคา้

มนุษย์อีก 

(๕) การจัดท าและพัฒนาระบบข้อมูล การติดตามและการประเมินผล เช่น การสร้าง

ฐานข้อมูลทั้งระดับจังหวัด ระดับประเทศ และระหว่างประเทศที่เก่ียวข้องกับสถานการณส์ภาพปัญหาการยา้ย

ถิ่น สถิติการด าเนินงาน เส้นทางการค้ามนุษย์ พื้นที่และกลุ่มเสี่ยงและการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน

และสนับสนุนการท าวิจัย 

(๖) การพัฒนากลไกการบริหารงานและการจัดการในด้านการป้องกันและปราบปราม

การค้ามนุษย์ เช่น การจัดท าแผนงานระดับจังหวัดและแผนปฏิบัติการของแต่ละหน่วยงาน มีการพัฒนาระบบ
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เครอืข่ายการด าเนินงานทุกระดับ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและองคก์รเครอืข่าย และการสนับสนุนองคก์ร

ที่ปฏิบัติงานในทุกระดับ 

(๗) การประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ เช่น การพัฒนากลไกความร่วมมือบริเวณ

ชายแดนในการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการค้ามนษุย์ การพัฒนาความรว่มมือระหว่างประเทศ การ

จัดท าข้อตกลงและแผนปฏิบัติการทั้งระดับทวิภาคี พหุภาคีและระดับภูมิภาคหรืออนุภูมิภาค และจัดให้มีการ

แลกเปลี่ยนประสบการณข์้อมูลข่าวสารของประเทศต้นทาง ทางผ่านและปลายทาง 

(๘) สนับสนุนการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ การคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้า

มนุษย์ และเรื่องอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์หรอืคณะกรรมการก าหนด 

  

ข้อ ๖  วงเงินและรายการค่าใช้จ่าย ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่น ให้เป็นไปตามที่

คณะกรรมการก าหนด หรอือาจมอบหมายให้คณะกรรมการบรหิารกองทุนประกาศก าหนดแทนก็ได้ 

  

ข้อ ๗  เพื่อให้ได้รายละเอียดประกอบการพจิารณาอนมุัติ คณะกรรมการบรหิารกองทุนหรอื

ส านักงานอาจให้ผู้แทนหน่วยงานหรือองค์กรที่เสนอขอรับการสนับสนุนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องชี้แจง

รายละเอียดหรือแสดงหลักฐานเพิ่มเติม หรือจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงยังส านักงานหรือสถานที่

ด าเนินงานของหน่วยงานหรอืองคก์รที่เสนอขอรับการสนับสนุนจากกองทุนด้วยก็ได้ 

  

ข้อ ๘  ผู้ประสงคข์อรับการสนับสนุนเงินจากกองทุน จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

(๑) เป็นหน่วยงานภาครัฐหรอืองคก์รเอกชน 

กรณีโครงการหรือกิจกรรมของหน่วยงานของรัฐ ต้องเป็นโครงการที่ริเริ่มใหม่ หรือเป็น

โครงการที่ไม่สามารถขอรับการสนับสนุนจากงบประมาณปกติได้ หรอืได้รับแต่ไม่เพียงพอ 

กรณีโครงการหรือกิจกรรมขององค์กรเอกชนต้องเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่ไม่ได้รับการ

สนับสนุนงบประมาณจากส่วนราชการหรอืแหล่งทุนอื่น หรอืได้รับแต่ไม่เพียงพอ 

(๒) เป็นองคก์รอื่นตามที่ปลัดกระทรวงก าหนด 

  

ข้อ ๙  การยื่นขอรับการสนับสนุนในเขตกรุงเทพมหานครให้ยื่นต่อส านักงานปลัดกระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ส าหรับในส่วนภูมิภาคให้ยื่นต่อส านักงานพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย์จังหวัด เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการหรอืคณะกรรมการบรหิารกองทุนแล้วแต่กรณี 

ให้ส านักงานตามวรรคหนึ่ง ท าหน้าที่ตรวจสอบและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแต่ละ

โครงการพร้อมทั้งเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการหรอืคณะกรรมการบรหิารกองทุน

ด้วย 

  

ข้อ ๑๐  ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาการสนับสนุนเงินกองทุนอย่างน้อยเดือน

ละครัง้ เว้นแต่ไม่มีการเสนอเรื่องเพื่อขอรับการสนับสนุน 
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ในกรณีกรรมการหรือกรรมการบริหารกองทุนหรือบุคคลที่มีส่วนได้เสียกับโครงการที่ขอรับ

การสนับสนุนไม่วา่ทางตรงหรอืทางอ้อม ห้ามมิให้เข้ารว่มพิจารณาโครงการนั้น 

  

ข้อ ๑๑  ให้ส านักงานแจ้งผลการอนุมัติให้ผู้ขอรับการสนับสนุนทราบ ภายในสามสิบวันนับ

แต่วันที่ได้รับการพจิารณาอนุมัติ 

  

ข้อ ๑๒  ให้ส านักงานและส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

ด าเนินการดังนี้ 

(๑) จัดท าทะเบียนหน่วยงานภาครัฐ หรือองค์กรเอกชน หรือองค์กรอื่นที่ได้รับการสนับสนุน

จากกองทุน เพื่อประโยชน์ในการควบคุมก า กับดูแลและติดตามประเมินผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายเงิน

ของกองทุน 

(๒) ส่งเสรมิและสนับสนุนการด าเนินงานของโครงการหรือกจิกรรมที่ได้รับอนุมัติ 

  

ข้อ ๑๓  หน่วยงานภาครัฐ หรือองค์กรเอกชน หรือองค์กรอื่นที่ได้รับเงินจากกองทุนต้อง

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจ้่ายเงินที่ได้รับจากกองทุนต่อส านักงานตามแบบที่ปลัดกระทรวงก าหนด 

หากหน่วยงานภาครัฐ หรือองค์กรเอกชน หรือองค์กรอื่นที่ได้รับเงินจากกองทุนมิได้

ด าเนินการหรอืด าเนินการไม่เป็นไปตามแผนการใช้จา่ยเงนิ ให้ปลัดกระทรวงหรอืผู้ซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมาย

ระงับการจ่ายเงินงวดต่อไปไว้ก่อน แล้วด าเนินการตรวจสอบและรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารกองทุน

เพื่อด าเนินการต่อไป 

กรณีหน่วยงานภาครัฐ หรือองค์กรเอกชน หรือองค์กรอื่นที่ได้รับเงินจากกองทุนขอแก้ไข

ปรับปรุงแผนงานโครงการหรือกิจกรรมโดยไม่มีผลกระทบต่อสาระส าคัญของโครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับ

อนุมัติ ให้ปลัดกระทรวงหรือผู้ซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมายพิจารณาแล้วรายงานให้คณะกรรมการบริหาร

กองทุนทราบต่อไป 

 

ข้อ ๑๔  หน่วยงานภาครัฐ หรือองค์กรเอกชน หรือองค์กรอื่นที่ได้รับเงินจากกองทุนจะต้อง

ยินยอมให้ส านักงานตรวจเยี่ยมการด าเนินงานตามที่ได้รับเงินจากกองทุน หรือให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจเอกสาร

เก่ียวกับบัญชทีะเบียนและหลักฐานอื่น ๆ ตลอดจนสอบถามหรอืสัมภาษณ์บุคคลที่เก่ียวข้องได้ด้วย 

 

ประกาศ ณ วนัที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 

พลตร ีสนั่น  ขจรประศาสน ์

รองนายกรัฐมนตรี 

ประธานคณะกรรมการประสานและก ากับการด าเนนิงาน 

ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
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นฤตยา/ผู้จัดท า 

๒๖ ตลุาคม ๒๕๕๓ 

 

เอกฤทธิ์/ตรวจ 

๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 

 
 http://app-thca.krisdika.go.th/Naturesig/CheckSig?whichLaw=law2&folderName=%bb47&lawPath=%bb47-2g-2552-a0002 

 

 

 
[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖/ตอนพิเศษ ๘๐ ง/หน้า ๒๒/๘ มิถุนายน ๒๕๕๒ 
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 หนา   ๑๕ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๗๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤษภาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

ระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการคามนุษย 
วาดวยการจดทะเบียนองคกรเอกชนดานการปองกันและปราบปรามการคามนุษย 

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

 

เพื่อใหองคกรเอกชนที่มีการดําเนินงานดานการปองกันและปราบปรามการคามนุษยไดรับ 
การสนับสนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดําเนินงานปองกันและปราบปรามการคามนุษย  ไดอยางเปนระบบ
และตอเนื่อง  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๖  (๖)  แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม
การคามนุษย  พ.ศ.  ๒๕๕๑  คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการคามนุษยจึงออกระเบียบไว  
ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการคามนุษย 
วาดวยการจดทะเบียนองคกรเอกชนดานการปองกันและปราบปรามการคามนุษย  พ.ศ.  ๒๕๕๒” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ในระเบียบนี้ 
“องคกรเอกชน”  หมายความวา  องคกรที่มิใชสวนราชการ  หนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  

หรือองคกรอื่นของรัฐ  ซ่ึงไมไดแสวงหากําไร  และมีการดําเนินงานดานการปองกันและปราบปราม
การคามนุษย  ทั้งนี้  ไมวาจะเปนนิติบุคคลหรือไม  และใหรวมถึงมูลนิธิ  สมาคม  ที่จดทะเบียน 
ตามกฎหมายแพงและพาณิชย  หรือตามกฎหมายอื่น 

“การปองกันและปราบปรามการคามนุษย”  หมายความวา  การดําเนินการเกี่ยวกับการปองกัน  
ปราบปราม  และแกไขปญหาการคามนุษย  เชน  การปองกัน  การคุมครองชวยเหลือ  การใหที่พัก  
อาหาร  การรักษาพยาบาล  การบําบัดฟนฟูทางรางกายและจิตใจ  การดําเนินคดีและการบังคับใช
กฎหมาย  การสงกลับและคืนสูสังคม  ความรวมมือระหวางประเทศ  รวมทั้งการปองกันและปราบปราม
การคามนุษยในดานอื่น ๆ  ตามที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการคามนุษยกําหนด  เปนตน 

“สํานักงาน”  หมายความวา  สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการปองกันและปราบปราม 
การคามนุษย 

“ปลัดกระทรวง”  หมายความวา  ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
ขอ ๔ องคกรเอกชนใดมีความประสงคที่ จะ ย่ืนคําขอจดทะเบียนองคกรเอกชน 

ดานการปองกันและปราบปรามการคามนุษย  ตองมีคุณสมบัติดังนี้ 

63

www.tlcs.co.th www.mastinitiative.org



 หนา   ๑๖ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๗๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤษภาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

(๑) จะตองดําเนินกิจการและมีผลงานเกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามการคามนุษย
ตอเนื่องจนถึงวันย่ืนคําขอไมนอยกวาหนึ่งป 

(๒) มีที่ทําการต้ังอยูในทองที่ที่จะย่ืนคําขอไมนอยกวาหนึ่งป 
(๓) มีบุคลากร  หรืออาสาสมัครในการปฏิบัติงาน   หรือมีที่ปรึกษาที่มีความรูเกี่ยวกับ 

การปองกัน  ปราบปราม  หรือแกไขปญหาการคามนุษย 
(๔) มีแผนงาน  โครงการ  และกิจกรรมเกี่ยวของกับการปองกัน  ปราบปราม  หรือแกไขปญหา

การคามนุษยอยางชัดเจน 
(๕) ผูบริหารองคกรเอกชน  ไมเปนผูมีความประพฤติเส่ือมเสีย  ไมเปนบุคคลลมละลาย   

และไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  เวนแตในความผิดอันไดกระทําดวย 
ความประมาท  หรือความผิดลหุโทษ 

ขอ ๕ การย่ืนคําขอจดทะเบียนเปนองคกรเอกชนดานการปองกันและปราบปรามการคา
มนุษยตามระเบียบนี้  ใหผูบริหารองคกร  หรือผูไดรับมอบฉันทะจากองคกรเอกชนย่ืนคําขอตามแบบ
ทายระเบียบนี้  พรอมแนบเอกสารและหลักฐานประกอบการพิจารณา  ดังตอไปนี้ 

(๑) สําเนาทะเบียนบานและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูบริหารองคกรที่ย่ืนคําขอ 
(๒) สําเนาตราสารจดทะเบียนมูลนิธิ  สมาคม  หรือสําเนาขอบังคับ  ระเบียบขององคกรเอกชน   

ซ่ึงผูบริหารองคกร  หรือผูซ่ึงไดรับมอบฉันทะใหคํารับรอง 
(๓) รายนามคณะกรรมการหรือคณะผูบริหารองคกร 
(๔) แผนงานโครงการขององคกรเอกชนที่จะดําเนินการ 
(๕) ผลการดําเนินงานขององคกรเอกชนในระยะเวลาไมนอยกวาหนึ่งป 
การย่ืนคําขอตามวรรคหนึ่งใหย่ืนคําขอดวยตนเอง  หรือสงโดยทางไปรษณียลงทะเบียน 

ตอบรับก็ได 

ขอ ๖ การย่ืนคําขอในสวนภูมิภาคใหย่ืนคําขอที่สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง 

ของมนุษยจังหวัดที่องคกรเอกชนนั้นมีสถานที่ทําการต้ังอยู  และใหพัฒนาสังคมและความมั่นคง 

ของมนุษยจังหวัดพิจารณาเสนอความเห็นตอผูวาราชการจังหวัด  เพื่ออนุมัติใหจดทะเบียน  แลวรายงานผล

ใหปลัดกระทรวงทราบ 

ในกรุงเทพมหานครใหย่ืนคําขอตอสํานักงาน  เพื่อพิจารณาเสนอความเห็นตอปลัดกระทรวง

เพื่ออนุมัติใหจดทะเบียน 
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 หนา   ๑๗ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๗๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤษภาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

ขอ ๗ ในกรณีองคกรเอกชนใดที่ไดรับการจดทะเบียนเปนองคกรเอกชนดานการปองกัน

และปราบปรามการคามนุษยแลว  ใหสํานักงาน  หรือสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

จังหวัด  ที่รับคําขอออกใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนตามแบบแนบทายระเบียบนี้ใหแกองคกรเอกชนนั้น 

หลักเกณฑการขอรับการชวยเหลือจากกองทุนเพื่อการปองกันละปราบปรามการคามนุษย 

ใหเปนไปตามระเบียบคณะกรรมการประสานและกํากับการดําเนินงานปองกันและปราบปราม 

การคามนุษย  วาดวยหลักเกณฑและอนุมัติการใชจายเงินและทรัพยสินของกองทุนเพื่อการปองกัน 

และปราบปรามการคามนุษย 

องคกรเอกชน  ตามวรรคหนึ่งอาจไดรับการพิจารณาสงเสริมสนับสนุนงบประมาณในการ

ดําเนินกิจการขององคกรจากกองทุนเพื่อการปองกันและปราบปรามการคามนุษย 

ขอ ๘ ในกรณีที่ ผู รับ คําขอ   เ ห็นว าการ ย่ืน คําขอจดทะเบี ยน เปนองคกรเอกชน 

ดานการปองกันและปราบปรามการคามนุษยมิไดปฏิบัติใหถูกตองครบถวน  ใหแจงผู ย่ืนคําขอ 

โดยไมชักชา 

ในกรณีที่ไมไดรับการอนุมัติใหจดทะเบียนตามระเบียบนี้  ใหแจงเหตุผลใหผูย่ืนคําขอทราบ  

ภายในสี่สิบหาวัน  นับแตวันที่ไดรับเอกสารครบถวนแลว 

ขอ ๙ ใหปลัดกระทรวง  ผูวาราชการจังหวัด  หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากปลัดกระทรวง  

หรือผูวาราชการจังหวัด  มีอํานาจเขาไปดูแล  ใหคําแนะนํา  แกองคกรเอกชนที่จดทะเบียนตามระเบียบนี้  

ซ่ึงรับผูเสียหายจากการคามนุษยไวดูแล  ในเร่ืองความปลอดภัย  การคุมครองดูแล  และสภาพความเปนอยู 

ของผูเสียหาย 

ขอ ๑๐ ในกรณีที่มีการเลิกกิจการหรือเปลี่ยนชื่อองคกรเอกชนใด  ใหองคกรเอกชนนั้นแจง

ตอสํานักงานที่รับจดทะเบียน  เพื่อใหมีการแกไขทะเบียนรายชื่อตอไป 

ขอ ๑๑ องคกรเอกชนใดขาดคุณสมบั ติ   ใหผูอนุมั ติ คําขอมีอํานาจเพิกถอนรายชื่อ 

จากทะเบียนองคกรเอกชน 

ขอ ๑๒ ใหสํานักงานทบทวนรายชื่อองคกรเอกชนที่จดทะเบียน  ทุกสองป  เพื่อเปนขอมูล 

ในการประสานงานการดําเนินงานรวมกันของหนวยงานที่เก่ียวของ 
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 หนา   ๑๘ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๗๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤษภาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

ขอ ๑๓ ใหปลัดกระทรวงรักษาการตามระเบียบนี้  และใหมีอํานาจกําหนดแบบแนวปฏิบัติ  

รวมทั้งวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่มีปญหา  หรือขอขัดแยงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๓  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 

นายกรัฐมนตรี 

ประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการคามนุษย 
 

66

www.tlcs.co.th www.mastinitiative.org



67

www.tlcs.co.th www.mastinitiative.org



 หนา   ๑ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๗๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   พฤศจิกายน   ๒๕๕๑ 
 

 

ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
วาดวยการเก็บรักษา  และการใชประโยชนเอกสารหรือขอมูลขาวสารที่ไดมาในการสืบสวน 

และใชเปนพยานหลักฐานในการดําเนินคดีความผิดฐานคามนุษย   
พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๐  วรรคหา  แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม

การคามนุษย  พ.ศ.  ๒๕๕๑  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย   

จึงวางระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้  เรียกวา  “ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  

วาดวยการเก็บรักษา  และการใชประโยชนเอกสารหรือขอมูลขาวสารที่ไดมาในการสืบสวนและใชเปน

พยานหลักฐานในการดําเนินคดีความผิดฐานคามนุษย  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ ในระเบียบนี้ 

“เอกสารหรือขอมูลขาวสารที่ไดมา”  หมายความวา  เอกสารหรือขอมูลขาวสารอื่นใด  ซ่ึงสง

ทางไปรษณีย  โทรเลข  โทรศัพท  โทรสาร  คอมพิวเตอร  เคร่ืองมือหรืออุปกรณในการสื่อสาร   

ส่ืออิเล็กทรอนิกส  หรือส่ือสารสนเทศอื่นใด  ถูกใชหรืออาจถูกใชเพื่อประโยชนในการกระทําความผิด

ฐานคามนุษย  ตามมาตรา  ๓๐  แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

“พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา  พนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา  ๔  แหงพระราชบัญญัติ

ปองกันและปราบปรามการคามนุษย  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

“ปลัดกระทรวง”  หมายความวา  ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

ขอ ๔ ใหปลัดกระทรวงรักษาการตามระเบียบนี้  และมีอํานาจออกประกาศหรือคําส่ัง 

เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้  รวมทั้งมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่มีปญหาหรือขอขัดแยงเกี่ยวกับ 

การปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
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 หนา   ๒ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๗๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   พฤศจิกายน   ๒๕๕๑ 
 

 

หมวด  ๑ 
การเก็บรักษาเอกสารหรือขอมูลขาวสารที่ไดมา 

 

 

ขอ ๕ เมื่อศาลอาญาหรือศาลจังหวัดที่มีเขตอํานาจ  แลวแตกรณี  มีคําส่ังอนุญาตให
พนักงานเจาหนาที่ผูใดไดมาซ่ึงเอกสารหรือขอมูลขาวสารที่ถูกใชหรืออาจถูกใชเพื่อประโยชนในการ
กระทําความผิดฐานคามนุษยแลว  ใหพนักงานเจาหนาที่ผูนั้นนําคําส่ังดังกลาวรวมทั้งรายงานรายละเอียด
ผลการดําเนินการ  และเอกสารหรือขอมูลขาวสารที่ไดมานั้นเสนอปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการ
จังหวัด  แลวแตกรณี  เพื่อพิจารณามีคําส่ังใหจัดเก็บรักษาและใชประโยชนในการสืบสวนและใชเปน
พยานหลักฐานในการดําเนินคดีความผิดฐานคามนุษยเทานั้น  โดยมิใหมีการเปลี่ยนแปลงหรือแกไข 
ไดโดยงาย 

ในกรณีที่เอกสารหรือขอมูลขาวสารที่ไดมานั้นเปนถอยคําหรือเสียงของบุคคล  หรือการ
สนทนาระหวางบุคคล  ใหจัดทําบันทึกถอยคําเปนลายลักษณอักษรหรือบันทึกเสียงหรือการสนทนา 
ดวยเคร่ืองมือเทคโนโลยี  แลวแตกรณี  ถาถอยคํา  เสียง  หรือการสนทนาดังกลาวเปนภาษาตางประเทศ  
หรือรหัสที่จําเปนตองแปลความหมาย  ใหพนักงานเจาหนาที่หรือผูเชี่ยวชาญดําเนินการแปลความหมาย
นั้นไวดวย  ทั้งนี้  การบันทึกเอกสารหรือขอมูลขาวสารที่ไดมาตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับวัน  เดือน  ป  
และเวลาในการบันทึก  พรอมทั้งลงลายมือชื่อผูบันทึก  ผูแปล  ลาม  และผูถอดรหัสดวย 

แบบรายงานรายละเอียดผลการดําเนินการใหเปนไปตามแบบ  1  ทายระเบียบนี้ 
ขอ ๖ ภายใตการกํากับดูแลของปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัด  แลวแตกรณี   

ใหพนักงานเจาหนาที่ผูไดมาซ่ึงเอกสารหรือขอมูลขาวสารมีหนาที่เก็บรักษาเอกสารหรือขอมูลขาวสาร 
ที่ไดมาในระหวางการดําเนินการ  โดยตองไมใหมีการเปลี่ยนแปลงแกไข  และใหจัดระบบในการ 
เก็บรักษาขอมูลขาวสารและการรักษาความปลอดภัย  ซ่ึงอยางนอยตองจําแนกประเภทของขอมูลขาวสาร 
ไวอยางชัดเจน 

ความในวรรคหนึ่งใหใชบังคับแกการเก็บรักษาเอกสารหรือขอมูลขาวสารที่ไดมาตาม 
ขอ  ๕  ดวย  เวนแตศาลอาญาหรือศาลจังหวัดที่มีเขตอํานาจศาล  แลวแตกรณี  จะส่ังเปนอยางอื่น 

ขอ ๗ ในการดําเนินการตามหมวดนี้  พนักงานเจาหนาที่อาจขอใหบุคคลผูเก่ียวของกับ
เอกสารหรือขอมูลขาวสารที่ไดมาในสิ่งส่ือสารตามคําส่ังอนุญาตของศาลอาญาหรือศาลจังหวัดที่มี 
เขตอํานาจ  แลวแตกรณี  จัดหาใหซ่ึงเอกสารหรือขอมูลขาวสารที่ไดมาทั้งหมด  ส่ิงอํานวยความสะดวก
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 หนา   ๓ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๗๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   พฤศจิกายน   ๒๕๕๑ 
 

 

หรือความชวยเหลือทางดานเทคนิคที่จําเปนแกพนักงานเจาหนาที่  โดยใหพนักงานเจาหนาที่แสดงคําส่ัง
ศาลอาญาหรือศาลจังหวัดที่มีเขตอํานาจ  แลวแตกรณี  ที่ระบุวาตองใหความรวมมือและชวยเหลือในการ
ปฏิบัติหนาที่ดวย 

หมวด  ๒ 
การใชประโยชนเอกสารหรือขอมูลขาวสารที่ไดมา 

 

 

ขอ ๘ การใชประโยชนเอกสารหรือขอมูลขาวสารที่ไดมาตามระเบียบนี้  จะตองพึงกระทํา

ดวยความระมัดระวังเปนอยางย่ิง  โดยใหคํานึงถึงความจําเปนเพื่อประสิทธิภาพในการรักษาความสงบ

เรียบรอยและสิทธิเสรีภาพของประชาชนประกอบกันเปนสําคัญ 

ขอ ๙ หามมิใหนําเอกสารหรือขอมูลขาวสารที่ไดมา  ใชในกิจการอื่นที่มิใชกิจการตามที่

บัญญติัไวในพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

ขอ ๑๐ เพื่อประโยชนในการปราบปราม  สืบสวนสอบสวน  และดําเนินคดีความผิด 

ฐานคามนุษย  หนวยงานใดที่ เก่ียวของกับคดีความผิดฐานคามนุษย  ประสงคจะขอใชประโยชน 

จากเอกสารหรือขอมูลขาวสารที่ไดมา  ใหย่ืนคําขอตอปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัด  แลวแตกรณี  

ตามแบบ  2  ทายระเบียบนี้  เพื่อขอเขาถึงเอกสารหรือขอมูลขาวสารที่ไดมาดังกลาว 

การอนุมัติคําขอตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนอํานาจของปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัด  

แลวแตกรณี 

หมวด  ๓ 
การทําลายเอกสารหรือขอมูลขาวสารที่ไดมา 

 

 

ขอ ๑๑ ในกรณีที่เอกสารหรือขอมูลขาวสารที่ไดมาเปนเอกสารหรือขอมูลขาวสารที่ไมได
ใชประโยชนในการสืบสวนหรือไมไดใชเปนพยานหลักฐานในการดําเนินคดีความผิดฐานคามนุษย   
ใหพนักงานเจาหนาที่รายงานเสนอปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัด  แลวแตกรณี  เพื่อมีคําส่ังให
ทาํลายเอกสารหรือขอมูลขาวสารที่ไดมาดังกลาวเสียทั้งส้ิน 

ขอ ๑๒ การทําลายเอกสารหรือขอมูลขาวสารที่ไดมา  หรือการทําลายเอกสารหรือขอมูล
ขาวสารตามขอ  ๑๑  ใหปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัด  แลวแตกรณี  แตงต้ังคณะกรรมการ 
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 หนา   ๔ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๗๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   พฤศจิกายน   ๒๕๕๑ 
 

 

จากพนักงานเจาหนาที่จํานวนสามคน  ซ่ึงประกอบดวย  ผูแทนสังกัดกระทรวงมหาดไทย  ผูแทนสังกัด
สํานักงานตํารวจแหงชาติ  และผูแทนสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย   
เพื่อทําลายเอกสารหรือขอมูลขาวสารที่ไดมา  โดยระบุประเภท  ลักษณะและวิธีการที่จะทําลาย  และเมื่อ
ดําเนินการแลวใหจัดทําบันทึกรายงานปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัด  แลวแตกรณี  เพื่อทราบดวย 

หมวด  ๔ 
คาใชจายและความชวยเหลือ 

 

 

ขอ ๑๓ คาใชจ ายเ ก่ียวกับการใชประโยชนตามหมวด   ๒   ใหหนวยงานตนสังกัด 
ของพนักงานเจาหนาที่ที่นําไปใชประโยชนนั้นเปนผูรับผิดชอบ  เวนแตปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการ
จังหวัด  แลวแตกรณี  เห็นสมควรกําหนดไวเปนอยางอื่น 

ขอ ๑๔ ในกรณีที่บุคคลใดตกเปนผูตองหาหรือจําเลย  เนื่องจากการใหความรวมมือ 
แกพนักงานเจาหนาที่ตามขอ  ๗  ใหปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัด  แลวแตกรณี  พิจารณา 
ใหความชวยเหลือโดยเร็วตามควรแกกรณี 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
อนุสรณ  วงศวรรณ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
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      ........... (วัน เดือน ป) ........... 

เรื่อง  รายงานรายละเอียดผลการดําเนินการ 

เรียน  (ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย/ผูวาราชการจังหวัด...............................................) 

  ตามท่ีศาล ....................................... อนุญาตให ช่ือ (คํานําหนา)...................................................... 
นามสกุล ......................................... ตําแหนง ......................................... สังกัด ..........................................................
เปนผูเขาถึงเอกสารหรอืขอมูลขาวสารท่ีไดมา นั้น 

  บัดนี้ การดําเนินการเขาถึงเอกสารหรอืขอมูลขาวสารท่ีไดมาดังกลาวยุติและเสร็จสิ้นแลว ผลการ
ดําเนินการปรากฏวา (รายละเอียด)  .............................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................. โดยขอสงส่ิงซ่ึงไดดําเนินการในเรื่องดังกลาว 
เพื่อดําเนินการตามระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย วาดวยการเก็บรักษาและการใช
ประโยชนเอกสารหรอืขอมูลขาวสารท่ีไดมาในการสืบสวนและใชเปนพยานหลักฐานในการดําเนินคดีความผิดฐาน
คามนุษย พ.ศ. 2551 ขอ 5 ดังน้ี 
  (1)  คําส่ังศาล ..................... คดีหมายเลข ....................... ท่ี .................... ลงวันท่ี........................... 

(2)  รายงานเอกสารหรอืขอมูลขาวสารท่ีไดมา จํานวน .................................................................... 
  (3)  สิ่งท่ีบันทึกเอกสารหรือขอมูลขาวสารท่ีไดมา จํานวน .............................................................. 
  (4)  บันทึกถอยคําท่ีทําเปนลายลักษณอักษร จํานวน ........................................................................ 
  (5)  อื่น ๆ (ระบุ) ............................................................................................................................... 

  จึงเรียนมาเพือ่โปรดพิจารณามีคําส่ังใหจัดเก็บรักษาและใชประโยชนในการสืบสวนและใชเปน
พยานหลักฐานในการดําเนินคดีความผิดฐานคามนุษย 

                  ขอแสดงความนับถือ 
    ลงช่ือ .................................................................... 
               (..............................................................) 
     ....................(ตําแหนง).................... 
 
 
สวนราชการ/หนวยราชการ 
โทรศัพท/โทรสาร 
www………………………. 
E-mail…………………….. 

 ท่ี  ..................... (สวนราชการหรือหนวยราชการ)........................ 
............................................................................ 

แบบ 1 
72

 www.tlcs.co.th www.mastinitiative.org



                             

 
 
 

      ........... (วัน เดือน ป) ........... 

เรือ่ง  คําขอใชประโยชนจากเอกสารหรือขอมูลขาวสารท่ีไดมา 

เรยีน  (ปลัดกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนษุย/ผูวาราชการจังหวัด...............................................) 

สิ่งท่ีสงมาดวย  1.  ประวัติบุคคล 
            2.  รายงานการสืบสวนสอบสวน/ตรวจสอบขอเท็จจรงิ 
            3.  อื่น ๆ (ระบุ ....................................) 

  ดวย ............(สวนราชการหรอืหนวยราชการ)................ สถานท่ีต้ัง เลขท่ี ...................................... 
ถนน .............................. ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ............................. 
รหัสไปรษณยี ................................  มีความประสงคจะขออนมัุติใชประโยชนจากเอกสารหรือขอมูลขาวสารท่ีไดมา  
ตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. 2551 ประกอบระเบยีบกระทรวงการ
พัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนษุย วาดวยการเก็บรักษาและการใชประโยชนเอกสารหรือขอมูลขาวสารท่ีไดมา
ในการสืบสวนและใชเปนพยานหลักฐานในการดาํเนนิคดีความผิดฐานคามนุษย พ.ศ. 2551 ขอ 10 โดยมีขอพิจารณา 
ดังนี ้

  เหตุผลและความจําเปน  .................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 

  เอกสารหรือขอมูลขาวสารท่ีไดมาท่ีจะขอใชประโยชน ไดแก (ระบุประเภท/ลักษณะ).................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 

  ระยะเวลาท่ีจะใชประโยชน ต้ังแตวันท่ี .................... เดือน ............................... พ.ศ. ..................... 
ถึงวันท่ี ............... เดือน ............................. พ.ศ. ................ และเม่ือครบกําหนดระยะเวลาดังกลาวแลวจะมอบหมาย
ใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบนําสงคนื 

  จึงเรยีนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 

                  ขอแสดงความนับถอื 
    ลงชือ่ .................................................................... 
               (..............................................................) 
     ....................(ตําแหนง).................... 
สวนราชการ/หนวยราชการ 
โทรศัพท/โทรสาร 
www………………………. 
E-mail…………………….. 

 ท่ี  ..................... (สวนราชการหรือหนวยราชการ)........................ 
............................................................................ 
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ข้อบังคับประธานศาลฎีกา 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับ 

การกระทําความผิดฐานค้ามนุษย์ 
 

 

โดยที่พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  มาตรา  ๓๐  วรรคหน่ึง  
กําหนดให้กรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเอกสารหรือข้อมูลข่าวสารอ่ืนใดซึ่งส่งทางไปรษณีย์  โทรเลข  
โทรศัพท์  โทรสาร  คอมพิวเตอร์  เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ในการส่ือสาร  สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อสารสนเทศอื่นใด  
ถูกใช้หรืออาจถูกใช้เพื่อประโยชน์ในการกระทําความผิดฐานค้ามนุษย์  พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับอนุมัติ
เป็นหนังสือจากผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ  อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ  หรือผู้ว่าราชการจังหวัด  แล้วแต่กรณี  
จะย่ืนคําขอฝ่ายเดียวต่อศาลอาญาหรือศาลจังหวัดที่มีเขตอํานาจเพื่อมีคําสั่งอนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ได้มาซึ่งเอกสาร  หรือข้อมูลข่าวสารดังกล่าวได้  ดังนั้นเพื่อให้การออกคําสั่งของศาลเป็นไปอย่างถูกต้อง  
เหมาะสมในแนวทางเดียวกัน  และเป็นหลักประกันการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน  สมควรวางหลักเกณฑ์
และวิธีการออกคําสั่งดังกล่าวไว้ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  และมาตรา  ๓๐  วรรคหน่ึง  แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ประธานศาลฎีกาออกข้อบังคับไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับประธานศาลฎีกา  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาต 
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการกระทําความผิดฐานค้ามนุษย์” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในกรณีที่มีระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่งอื่นใด  ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้   

ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้แทน 
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้  ถ้าข้อความมิได้แสดงให้เห็นเป็นอย่างอื่น 
“ข้อมูลข่าวสาร”  หมายความว่า  เอกสารหรือข้อมูลข่าวสารอื่นใดซึ่งส่งทางไปรษณีย์  โทรเลข  โทรศัพท์  

โทรสาร  คอมพิวเตอร์  เครื่องมือ  หรืออุปกรณ์ในการสื่อสาร  สื่ออิเล็กทรอนิกส์  หรือสื่อสารสนเทศอื่นใด 
ที่ถูกใช้หรืออาจถูกใช้เพื่อประโยชน์ในการกระทําความผิดฐานค้ามนุษย์   

“ศาล”  หมายความว่า  ศาลอาญาหรือศาลจังหวัดที่มีเขตอํานาจเหนือท้องที่ที่จะดําเนินการเพื่อให้
ได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสาร  รวมถึงผู้พิพากษาที่มีอํานาจพิจารณาและมีคําสั่งคําขอท่ียื่นตามข้อบังคับนี้ 

“คําขอ”  หมายความว่า  คําขอให้ศาลอนุญาตให้ได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสาร   
“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับอนุมัติให้ยื่นคําขอตามมาตรา  ๓๐

แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
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หมวด  ๑ 
การย่ืนคําขอ 

 

ข้อ ๕ ผู้ขอจะต้องได้รับอนุมัติ เป็นหนังสือจากผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ  อธิบดี 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ  หรือผู้ว่าราชการจังหวัด  แล้วแต่กรณี   

ข้อ ๖ คําขอให้ยื่นต่อ 
(๑) ศาลอาญา  หรือ 
(๒) ศาลจังหวัดที่มีเขตอํานาจเหนือท้องที่ที่จะดําเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสาร 
ข้อ ๗ คําขอให้ศาลออกคําสั่งอนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสาร  ต้องมี

รายละเอียดและเอกสารประกอบ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ชื่อส่วนราชการหรือหน่วยราชการของผู้ยื่นคําขอ   
(๒) วันเดือนปีที่ยื่นคําขอ 
(๓) ชื่อและตําแหน่งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ขอ 
(๔) รายละเอียดเก่ียวกับบุคคลและสถานที่ที่จะถูกดําเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสาร 
(๕) รายงานการสืบสวนที่มีรายละเอียดเก่ียวกับข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ต่าง ๆ  ของบุคคล 

ที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเท่าที่ได้กระทํามาแล้ว 
(๖) เหตุผลและความจําเป็นเก่ียวกับ 
 (ก) เหตุอันควรเชื่อว่ามีการกระทําความผิดหรือจะมีการกระทําความผิดฐานค้ามนุษย์ 
 (ข) เหตุอันควรเชื่อว่าจะได้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการกระทําความผิดฐานค้ามนุษย์ 

จากการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารดังกล่าว 
 (ค) ไม่อาจใช้วิธีการอื่นใดที่เหมาะสมหรือมีประสิทธิภาพมากกว่าได้โดยกล่าวถึงวิธีการท่ี

ได้ดําเนินการไปแล้วแต่ยังไม่ได้ข้อมูลข่าวสารครบถ้วนตามที่ต้องการไว้ในคําขอ  (ถ้ามี)  และวิธีการที่จะ
ดําเนินการตามคําขอรวมทั้งเหตุผลที่เชื่อว่าวิธีการดังกล่าวจะทําให้ได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสาร 

(๗) สถานที่และวิธีการที่จะดําเนินการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในส่ิงสื่อสารที่ต้องการ  เช่น  เอกสาร  
เสียง  ภาพ  แผนภูมิ  ระบบการแสดงตําแหน่งของเคร่ืองมือ   

(๘) ระยะเวลาที่จะขอดําเนินการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
(๙) ลายมือชื่อและตําแหน่งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ยื่นคําขอ 

(๑๐) หนังสืออนุมัติจากผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ  อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ  หรือผู้ว่า
ราชการจังหวัด  แล้วแต่กรณี 

(๑๑) สําเนาบัตรประจําตัว 
ทั้งนี้  ตามแบบคําขอท้ายข้อบังคับนี้ 
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ข้อ ๘ ให้ผู้ขอนําคําขอพร้อมเอกสารประกอบตามข้อ  ๗  ใส่ซองปิดผนึกประทับตรา  “ลับ”  
ยื่นต่อศาลที่ขอให้ออกคําสั่งนั้น 

เม่ือได้รับซองคําขอ  ให้เจ้าหน้าที่ศาลลงเลขรับไว้บนซองและลงสารบบไว้  โดยห้ามเปิดซอง  
แล้วนําเสนอต่ออธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาหรือผู้พิพากษาหัวหน้าศาล  เพื่อพิจารณาโดยเร็ว 

ข้อ ๙ การพิจารณาคําขอของศาลอาญา  ให้อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญากําหนดให้ผู้พิพากษา
อย่างน้อยสองคนเป็นองค์คณะ  การพิจารณาของศาลจังหวัด  ให้ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลหรือผู้พิพากษา 
ที่มีอาวุโสสูงสุดในศาลนั้นร่วมกับผู้พิพากษาอย่างน้อยคนหนึ่งเป็นองค์คณะ 

หมวด  ๒ 
การพิจารณาและมีคําสั่ง 

 

ข้อ ๑๐ ในการไต่สวนคําขอ  ให้ผู้ขอเสนอพยานหลักฐานตามสมควร  ประกอบกับเหตุผล
และความจําเป็น  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เหตุอันควรเชื่อว่ามีการกระทําความผิดหรือจะมีการกระทําความผิดฐานค้ามนุษย์ 
(๒) เหตุอันควรเชื่อว่าจะได้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการกระทําความผิดฐานค้ามนุษย์จาก 

การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารดังกล่าว 
(๓) ไม่อาจใช้วิธีการอื่นใดที่เหมาะสมหรือมีประสิทธิภาพมากกว่าได้ 
ข้อ ๑๑ ให้ผู้ขอสาบานหรือปฏิญาณตนและแถลงด้วยตนเอง  รวมทั้งตอบคําถามของศาล

เก่ียวกับข้อมูลที่ได้จากการสืบสวนสอบสวนหรือพยานหลักฐานที่สนับสนุนถึงเหตุแห่งการขออนุญาตนั้น 
ข้อ ๑๒ พยานหลักฐานที่อาจพิสูจน์ได้ว่ามีเหตุสมควรในการออกคําสั่งอนุญาตให้รวมถึง 
(๑) ข้อมูลที่ได้จากการสืบสวนสอบสวน  เช่น  บันทึกการสอบสวน  บันทึกถ้อยคําของสายลับ

หรือของเจ้าพนักงานที่ได้จากการแฝงตัวเข้าไปในองค์กรอาชญากรรม  ข้อมูลที่ได้จากรายงานของแหล่งข่าว
ของเจ้าพนักงานหรือการหาข่าวจากผู้กระทําความผิดที่ทําไว้เป็นลายลักษณ์อักษร  และข้อมูลที่ได้จาก
รายงานการเฝ้าสังเกตการณ์ของเจ้าพนักงานที่ทําไว้เป็นลายลักษณ์อักษร  เป็นต้น 

(๒) ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ทางนิติวิทยาศาสตร์  หรือที่ได้จากการใช้เคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร์
หรือเทคโนโลยี  เช่น  เครื่องมือตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือ  เคร่ืองมือตรวจพิสูจน์ของกลาง  เคร่ืองจับเท็จ  
เคร่ืองมือตรวจโลหะ  และเคร่ืองมือตรวจพิสูจน์ทางพันธุกรรม  เป็นต้น 

(๓) ข้อมูลที่ ได้จากสื่ออิ เล็กทรอนิกส์  เช่น  ข้อมูลที่ ได้จากจดหมายอิ เล็กทรอนิกส์   
หรืออินเทอร์เน็ต  เป็นต้น 

ข้อ ๑๓ การมีคําสั่งอนุญาต  ให้ศาลพิจารณาถึงผลกระทบต่อสิทธิส่วนบุคคลหรือสิทธิอื่นใด
ของบุคคลที่เก่ียวข้องกับข้อมูลข่าวสารประกอบด้วยเหตุผลและความจําเป็นตามข้อ  ๑๐  ด้วย 

ข้อ ๑๔ คําสั่งของศาลในการอนุญาตหรือยกคําขอ  จะต้องระบุเหตุผลให้ครบถ้วนและชัดแจ้ง 
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กรณีมีคําสั่งอนุญาต  ให้ศาลสั่งให้ดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที่ร้องขอ  แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน
คราวละเก้าสิบวัน  นับแต่วันที่ศาลมีคําสั่งหรือวันที่ศาลเห็นสมควรกําหนด  โดยจะกําหนดเงื่อนไขใด ๆ  
ด้วยก็ได้ 

กรณีไม่สามารถดําเนินการได้ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  หากผู้ขอประสงค์จะขอขยาย
เวลาดังกล่าว  ให้แจ้งให้ศาลทราบภายในเวลาตามวรรคสอง  หากศาลพิจารณาแล้วเห็นว่า  มีเหตุจําเป็น
สมควรขยายเวลา  ก็ให้มีคําสั่งขยายเวลาดําเนินการตามที่เห็นสมควร 

ข้อ ๑๕ ภายหลังที่มีคําสั่งอนุญาต  หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าเหตุผลความจําเป็นไม่เป็นไป
ตามที่ระบุไว้ในข้อ  ๑๐  หรือพฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไป  ให้ศาลมีอํานาจเปลี่ยนแปลงคําสั่งอนุญาต 
ได้ตามที่เห็นสมควร  และแจ้งให้ผู้ขอทราบ 

ข้อ ๑๖ เม่ือศาลมีคําสั่งอนุญาตตามคําขอ  ให้เก็บสําเนาคําสั่งและสําเนาเอกสารที่สําคัญ 
ไว้เป็นความลับ  ให้มอบต้นฉบับคําสั่งและพยานหลักฐานอื่นให้ผู้ขอไป 

หมวด  ๓ 
การดําเนินการและการรายงานผล 

 

ข้อ ๑๗ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการตามที่ได้รับคําสั่งอนุญาตให้เสร็จสิ้นภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดไว้ในคําสั่งศาล  และต้องยุติการดําเนินการทันทีที่ระยะเวลาดังกล่าวสิ้นสุดลง  เว้นแต่
เม่ือปรากฏกรณีอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้  ให้ยุติการดําเนินการก่อนครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าว 

(๑) เม่ือได้ข้อมูลข่าวสารตามที่ต้องการครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว 
(๒) เม่ือความจําเป็นหรือพฤติการณ์ที่ต้องดําเนินการเปลี่ยนแปลงไป  หรือไม่มีความจําเป็น 

ในการดําเนินการนั้นอีกต่อไป 
(๓) เม่ือศาลมีคําสั่งเปลี่ยนแปลงคําสั่งที่ได้อนุญาตไว้นั้นจนเป็นเหตุให้ไม่อาจดําเนินการต่อไปได้ 
ข้อ ๑๘ เม่ือได้ดําเนินการตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวบันทึก

รายละเอียดผลการดําเนินการนั้น  และให้ส่งบันทึกนั้นไปยังศาลที่มีคําสั่งโดยเร็ว  แต่ต้องไม่ช้ากว่าเจ็ดวัน  
นับแต่วันที่ดําเนินการเสร็จ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๔  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

ดิเรก  อิงคนินันท์ 
ประธานศาลฎีกา 
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(คําขอ) 

ให้ได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสาร                                                    ที่ ............./๒๕.... 

ศาล     

วันที่ ........ เดือน ................... พ.ศ. ........ 

ความอาญา 

ข้าพเจ้า           พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ขอ 

ตําแหน่ง                                                               ตามสําเนาบัตรประจําตัวที่แนบท้าย 

หน่วยงาน                  

สถานที่ทํางาน           

             

ซึ่งได้รับอนุมัติจาก           

ตามหนังสือที่    ลงวันที่  เดือน   พ.ศ.   

ขอย่ืนคําขอต่อศาล ดังมีข้อความที่จะกล่าวต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่ที่จะถูกดําเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่ง

ข้อมูลข่าวสาร           
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๒ 
 

ข้อ ๒  รายงานการสืบสวนที่มีรายละเอียดเก่ียวกับข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ต่าง ๆ 

ของบุคคลที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเท่าที่ได้กระทํามาแล้ว     

            

            

            

            

            

            

            

            

            

             

ข้อ ๓  เหตุอันควรเชื่อว่ามีการกระทําความผิดหรือจะมีการกระทําความผิด  

           

           

           

           

           

            

ข้อ ๔  เหตุอันควรเชื่อว่าการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจะได้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ 

การกระทําความผิด           
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๓ 
 

ข้อ ๕  เหตุที่ไม่อาจใช้วิธีการอื่นใดที่เหมาะสมหรือมีประสิทธิภาพมากกว่าที่ขอได้ 

           

           

           

           

            

ข้อ ๖  สถานที่และวิธีการที่จะดําเนินการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในสิ่งสื่อสารที่ต้องการ 

เช่น เอกสาร เสียง ภาพ แผนภูมิ ระบบการแสดงตําแหน่งของเคร่ืองมือ    

            

            

            

            

            

              

ข้อ ๗  ระยะเวลาที่จะขอดําเนินการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร     

            

              

 

                               ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด 

    ลงชื่อ    พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ขอ 

(                                       ) 
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 หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๗๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เร่ือง  การอนุญาตให้คนต่างด้าวซึ่งเป็นพยานที่สืบพยานก่อนการฟ้องคดีหรือระหว่างการดําเนินคดี 

กับผู้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  พ.ศ.  ๒๕๕๑   
อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่  ๘๗/๒๕๕๗  ลงวันที่  ๑๐  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  
เร่ือง  การแก้ไขเพิ่มเติมผู้รักษาการตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกับอํานาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานตํารวจ   
และมาตรา  ๑๗  แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง  พ.ศ.  ๒๕๒๒  นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี  เม่ือวันที่  ๑๕  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ออกประกาศไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ  ตามประกาศน้ี  
หมายถึง  คนต่างด้าวซึ่งพนักงานอัยการ  หรือพนักงานสอบสวนพิจารณาแล้วเห็นควรให้เป็นพยานบุคคล 
ในการดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิดเก่ียวกับการค้ามนุษย์ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และเป็นพยานสําคัญแห่งคดี  ได้แก่ 

(๑) คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามพระราชบัญญัติ   
คนเข้าเมือง  พ.ศ.  ๒๕๒๒  และการอนุญาตดังกล่าวสิ้นสุดลง   

(๒) คนต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เร่ือง  การอนุญาต
ให้คนต่างด้าวบางจําพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ  ซึ่งรัฐมนตรีโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี
อนุญาตให้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรตามมาตรา  ๑๗  แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง  พ.ศ.  ๒๕๒๒  
และการอนุญาตดังกล่าวสิ้นสุดลง 

(๓) คนต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย   
ข้อ ๒ ให้พนักงานอัยการ  หรือพนักงานสอบสวน  ส่งความเห็นการเป็นพยานของคนต่างด้าว 

ตามข้อ  ๑  และความเห็นของพนักงานสอบสวนสําหรับผู้เสียหายจากการกระทําความผิดฐานค้ามนุษย์
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติ  
เพื่อส่งความเห็นดังกล่าว  พร้อมทั้งเสนอระยะเวลาให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกินหนึ่งปี  และหากมีความจําเป็น
ตามข้อเท็จจริงแห่งคดีให้สามารถขอขยายระยะเวลาได้คร้ังละไม่เกินหนึ่งปี  ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทย
พิจารณาอนุญาตและกําหนดระยะเวลาให้คนต่างด้าวผู้นั้นอยู่ในราชอาณาจักร  เพื่อใช้ในการรายงานตัวต่อ
นายทะเบียนอําเภอ  หรือนายทะเบียนท้องถิ่น  เพื่อจัดทําทะเบียนประวัติและบัตรประจําตัวตามกฎหมาย
ว่าด้วยการทะเบียนราษฎร  ตามเง่ือนไขและวิธีการที่ผู้อํานวยการทะเบียนกลางกําหนด 
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 หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๗๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

คนต่างด้าวตามข้อ  ๑  ที่ประสงค์จะทํางาน  ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  
กระทรวงยุติธรรม  หรือสํานักงานตํารวจแห่งชาติ  แล้วแต่กรณี  ที่ให้ความช่วยเหลือ  ดูแล  หรือคุ้มครอง
คนต่างด้าวดังกล่าวโดยคํานึงถึงหลักมนุษยธรรม  พิจารณาความเหมาะสมแล้วให้นําหลักฐานการตรวจสุขภาพ
และประกันสุขภาพ  ไปรายงานตัวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการทํางานของคนต่างด้าว
เพื่อขอรับใบอนุญาตทํางานตามเง่ือนไขที่อธิบดีกรมการจัดหางานกําหนด  แต่ไม่เกินระยะเวลาตามวรรคหน่ึง   

ข้อ ๓ การเคลื่อนย้ายคนต่างด้าวออกนอกเขตกรุงเทพมหานครหรือท้องที่จังหวัด  ที่ได้จัดทํา
ทะเบียนประวัติเพื่อการทํางานให้สามารถกระทําได้  เม่ือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
กระทรวงยุติธรรม  หรือสํานักงานตํารวจแห่งชาติ  แล้วแต่กรณี  ที่ให้ความช่วยเหลือ  ดูแล  หรือคุ้มครอง
คนต่างด้าวดังกล่าว  ได้รับอนุญาตจากปลัดกระทรวงมหาดไทยในเขตกรุงเทพมหานคร  หรือผู้ว่าราชการจังหวัด 
ในท้องที่จังหวัดอื่นโดยให้เคลื่อนย้ายคนต่างด้าวเพื่อการทํางานได้เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครหรือท้องที่จังหวัด
ที่มีเขตติดต่อกับเขตกรุงเทพมหานคร  หรือท้องที่จังหวัดที่ได้จัดทําทะเบียนประวัติไว้   

ข้อ ๔ มิให้นํามาตรา  ๕๔  แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง  พ.ศ.  ๒๕๒๒  มาใช้บังคับ 
แก่คนต่างด้าวตามข้อ  ๑  ที่ได้จัดทําทะเบียนประวัติและบัตรประจําตัวแล้ว  และได้รับอนุญาตให้อยู่ใน
ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อรอการส่งกลับไปนอกราชอาณาจักรยังประเทศที่คนต่างด้าวนั้นมีถิ่นที่อยู่
หรือมีภูมิลําเนา  จนกว่าสิ้นสุดการอนุญาตหรือการอนุญาตเป็นอันสิ้นผลตามประกาศนี้  เว้นแต่ได้รับอนุญาต 
ให้อยู่ในราชอาณาจักรตามประกาศอื่นที่ออกตามความในมาตรา  ๑๗  แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง  พ.ศ.  ๒๕๒๒ 

ข้อ ๕ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีอํานาจเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ 
เป็นการชั่วคราวของคนต่างด้าวตามประกาศนี้  ในกรณีที่คนต่างด้าวดังกล่าวมีพฤติการณ์ที่ขัดต่อ 
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  หรือมีพฤติการณ์น่าเชื่อว่าเป็นภัยต่อสังคม  หรือจะก่อเหตุร้าย 
ให้เกิดอันตรายต่อความสงบสุข  หรือความปลอดภัยของประชาชนหรือความม่ันคงแห่งราชอาณาจักร  
และให้แจ้งพนักงานอัยการ  หรือพนักงานสอบสวน  แล้วแต่กรณี  ทราบด้วย   

ข้อ ๖ การอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรได้เป็นการชั่วคราวตามประกาศนี้ 
เป็นอันสิ้นผลเม่ือคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตมีกรณีอย่างใดอย่างหน่ึง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ได้สืบพยานก่อนฟ้องคดีต่อศาลตามมาตรา  ๓๑  แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  หรือสืบพยานในระหว่างการดําเนินคดี  แล้วเสร็จ  เว้นแต่คนต่างด้าวผู้ใด
ประสงค์จะทํางานอยู่ในราชอาณาจักรต่อไปให้นําความในข้อ  ๒  วรรคสอง  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

(๒) ไม่มาตามหมายเรียกของศาล  พนักงานอัยการ  หรือพนักงานสอบสวน  และพนักงานสอบสวน 
ได้ติดตามมาเป็นระยะเวลาพอสมควรแล้ว  

(๓) ออกนอกเขตกรุงเทพมหานครหรือท้องที่จังหวัดโดยไม่ได้รับอนุญาตตามข้อ  ๓  เว้นแต่ 
 (ก) ได้รับอนุญาตทํางานรับใช้ในบ้าน  ให้เคลื่อนย้ายคนต่างด้าวออกนอกเขตกรุงเทพมหานคร

หรือท้องที่จังหวัดที่ได้รับอนุญาต  เพื่อติดตามนายจ้าง  สามีหรือภรรยาของนายจ้างไปทําหน้าที่การงาน 
ที่รับผิดชอบโดยนายจ้าง  สามีหรือภรรยาของนายจ้างและลูกจ้างจะต้องเดินทางไปด้วยกันและต้องแสดง
บัตรประจําตัวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกคร้ังที่มีการขอตรวจ 
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 หน้า   ๓ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๗๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 (ข) เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  เป็นพยานศาล  ได้รับหมายเรียกจาก
พนักงานอัยการ  หรือพนักงานสอบสวน  หรือเพื่อการรักษาพยาบาลหรือการบําบัดฟื้นฟูทางร่างกายและจิตใจ  
หรือเพื่อความปลอดภัยของพยาน  โดยให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์   
กระทรวงยุติธรรม  หรือสํานักงานตํารวจแห่งชาติ  แล้วแต่กรณี  ที่ให้ความช่วยเหลือ  ดูแล  หรือคุ้มครอง
คนต่างด้าวดังกล่าว  จัดเจ้าหน้าที่กํากับดูแลในการเดินทางเพื่อไปดําเนินการดังกล่าว 

(๔) ถูกเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรตามข้อ  ๕ 
ข้อ ๗ เม่ือสิ้นสุดการอนุญาตหรือการอนุญาตเป็นอันสิ้นผลตามประกาศน้ี  ให้คนต่างด้าว

ดังกล่าวอยู่ในราชอาณาจักรได้อีกสิบห้าวัน  เพื่อส่งตัวให้สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองดําเนินการส่งตัว 
ออกนอกราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง  พ.ศ.  ๒๕๒๒   

กรณีไม่สามารถส่งตัวคนต่างด้าวให้สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองได้ทันภายในกําหนดระยะเวลา
ตามวรรคหน่ึง  ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีอํานาจขยายเวลาได้อีกไม่เกินสิบห้าวัน 

กรณีสิ้นสุดการอนุญาตหรือการอนุญาตเป็นอันสิ้นผลตามประกาศนี้  ให้กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์  กระทรวงยุติธรรม  หรือสํานักงานตํารวจแห่งชาติ  แล้วแต่กรณี  ที่ให้ความช่วยเหลือ  
ดูแล  หรือคุ้มครองคนต่างด้าวดังกล่าว  แจ้งสํานักทะเบียนกลาง  กรมการปกครอง  จําหน่ายคนต่างด้าวดังกล่าว
ออกจากฐานข้อมูลทะเบียนประวัติและเรียกบัตรประจําตัวคืน 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
 

พลเอก  อนุพงษ์  เผ่าจินดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
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 หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๓๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 

ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เรื่อง  การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจําพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ 

สําหรับผู้เสียหายจากการกระทําผิดฐานค้ามนุษย์ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๗  แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง  พ .ศ.  ๒๕๒๒  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี  เม่ือวันที่  ๔  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  
ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ  ตามประกาศนี้  
หมายถึง  คนต่างด้าวที่พนักงานสอบสวนพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นผู้ เสียหายจากการค้ามนุษย์ 
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และผู้เสียหายนั้นสมัครใจยินยอม
เข้ารับการช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพในหน่วยงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  เพื่อดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เพื่อประโยชน์ ในการดําเนินคดี กับผู้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติ ป้องกัน 
และปราบปรามการค้ามนุษย์  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

(๒) เพื่อการรักษาพยาบาล  การบําบัดฟื้นฟูทางร่างกายและจิตใจ  หรือการเรียกร้องสิทธิ 
ของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 

ข้อ ๒ ให้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  ส่งหลักฐานของคนต่างด้าวตามข้อ  ๑  พร้อมทั้ง
เสนอระยะเวลาตามความเหมาะสมที่จะอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรได้  แต่ไม่ควรกําหนด
ระยะเวลาเกินหกเดือน  ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณากําหนดระยะเวลาการอนุญาต  เพื่อใช้ในการ
รายงานตัวต่อ  นายทะเบียนอําเภอ  หรือนายทะเบียนท้องถิ่น  เพื่อจัดทําทะเบียนประวัติและบัตร
ประจําตัวตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร  ตามเงื่อนไขและวิธีการที่ผู้อํานวยการทะเบียนกลาง
กําหนด  โดยให้ขยายระยะเวลาการอนุญาตได้จนกว่าการช่วยเหลือหรือคุ้มครองสวัสดิภาพส้ินสุดลง 

หากคนต่างด้าวที่ประสงค์จะทํางาน  และกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการพิจารณาความ
เหมาะสมแล้ว  ให้ไปรายงานตัวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการทํางานของคนต่างด้าว   
เพื่อขอรับใบอนุญาตทํางาน  ตามเงื่อนไขที่อธิบดีกรมการจัดหางานกําหนด  และไม่เกินระยะเวลา 
ที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด   

ข้อ ๓ การเคลื่อนย้ายคนต่างด้าวออกนอกเขตท้องที่ จังหวัดที่ได้จัดทําทะเบียนประวัติ   
เพื่อการทํางานให้สามารถกระทําได้  เม่ือกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการได้รับอนุญาตจากปลัดกระทรวง
มหาดไทย  หรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร  หรือผู้ว่าราชการจังหวัด  หรือผู้ซ่ึง
ได้รับมอบหมายในเขตท้องที่จังหวัดอ่ืน  โดยให้เคลื่อนย้ายคนต่างด้าวเพื่อการทํางานได้เฉพาะในจังหวัด 
ที่มีเขตติดต่อกับจังหวัดที่ได้จัดทําทะเบียนประวัติไว้  ภายใต้การกํากับดูแลของเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ 
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 หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๓๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 

สําหรับการเคลื่อนย้ายคนต่างด้าวเพื่อดําเนินการตามข้อ  ๑  (๑)  และ  (๒)  หรือเพื่อเหตุผล
ด้านมนุษยธรรม  หรือกิจกรรมสาธารณะอ่ืน  ให้กระทําได้เม่ืออยู่ภายใต้การกํากับดูแลของเจ้าหน้าที่ 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

ข้อ ๔ มิให้นํามาตรา  ๕๔  แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง  พ.ศ.  ๒๕๒๒  มาใช้บังคับแก่
คนต่างด้าวตามข้อ  ๑  ที่ได้จัดทําทะเบียนประวัติและบัตรประจําตัวแล้ว  และได้รับอนุญาตให้อยู่ใน
ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อรอการส่งกลับไปนอกราชอาณาจักรยังประเทศที่คนต่างด้าวนั้นมีถิ่น 
ที่อยู่หรอืมีภูมิลําเนาจนกว่าการช่วยเหลือหรือการคุ้มครองสวัสดิภาพส้ินสุด   

ข้อ ๕ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายมีอํานาจเพิกถอนการอนุญาตให้
อยู่ในราชอาณาจักรได้เป็นการชั่วคราวของคนต่างด้าวตามประกาศนี้  ในกรณีที่คนต่างด้าวดังกล่าว 
มีพฤติการณ์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  หรือมีพฤติการณ์น่าเชื่อว่า 
เป็นภัยต่อสังคมหรือจะก่อเหตุร้ายให้เกิดอันตรายต่อความสงบสุข  หรือความปลอดภัยของประชาชน  
หรือความม่ันคงแห่งราชอาณาจักร 

ข้อ ๖ การอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรได้เป็นการชั่วคราวตามประกาศนี้ 
เป็นอันสิ้นผล  เม่ือคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตมีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) พ้นจากสภาพการให้ความช่วยเหลือของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  ตามมาตรา  ๓๓  
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

(๒) ต้องโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สุดของศาล  เว้นแต่ความผิดซ่ึงได้กระทําโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ 

(๓) ออกนอกเขตท้องที่จังหวัดโดยไม่ได้รับอนุญาตตามข้อ  ๓  เว้นแต่ 
 (ก) ได้รับอนุญาตทํางานรับใช้ในบ้าน  ให้เคล่ือนย้ายคนต่างด้าวออกนอกเขตท้องที่จังหวัด

ที่ได้รับอนุญาต  เพื่อติดตามนายจ้าง  สามีหรือภรรยาของนายจ้างไปทําหน้าที่การงานที่รับผิดชอบ 
โดยนายจ้าง  สามีหรือภรรยาของนายจ้างและลูกจ้างจะต้องเดินทางไปด้วยกันและต้องแสดงบัตร
ประจําตัวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกครั้งที่มีการขอตรวจ 

 (ข) เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  เป็นพยานศาล  ได้รับหมายเรียกจาก
พนักงานสอบสวน  หรือเพื่อการรักษาพยาบาลหรือการบําบัดฟื้นฟูทางร่างกายและจิตใจของผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์  โดยให้หน่วยงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการจัดเจ้าหน้าที่กํากับดูแลในการเดินทาง
เพื่อไปดําเนินการดังกล่าว   

(๔) ถูกเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรตามข้อ  ๕ 
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 หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๓๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 

ข้อ ๗ เม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ ในราชอาณาจักรตามข้อ  ๖   
หรือสิ้นสุดการดําเนินการช่วยเหลือหรือคุ้มครองสวัสดิภาพ  ให้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการแจ้งสํานัก
ทะเบียนกลาง  กรมการปกครอง  จําหน่ายคนต่างด้าวดังกล่าวออกจากฐานข้อมูลทะเบียนประวัติ 
และเรียกบัตรประจําตัวคืน 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
ชวรัตน์  ชาญวีรกูล 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
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 หน้า   ๔ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๗๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เร่ือง  การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจําพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ   

สําหรับผู้เสียหายจากการกระทําผิดฐานค้ามนุษย์  (ฉบับที่  ๒) 
 

 

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เร่ือง  การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจําพวกอยู่ในราชอาณาจักร
เป็นกรณีพิเศษ  สําหรับผู้เสียหายจากการกระทําผิดฐานค้ามนุษย์  ลงวันที่  ๒๔  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๔  
เพื่อดําเนินการให้ผู้เสียหายจากการกระทําผิดฐานค้ามนุษย์อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและทํางานได้  
ระหว่างดําเนินคดีกับผู้กระทําผิด  การรักษาพยาบาล  การบําบัดฟื้นฟูทางร่างกายและจิตใจ  หรือการเรียกร้องสิทธิ 
มีระยะเวลาคร้ังละไม่เกินหกเดือน  และสามารถขยายได้จนกว่าการช่วยเหลือหรือการคุ้มครองสวัสดิภาพส้ินสุด  นั้น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่  ๘๗/๒๕๕๗  ลงวันที่  ๑๐  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  
เร่ือง  การแก้ไขเพิ่มเติมผู้รักษาการตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกับอํานาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานตํารวจ   
และมาตรา  ๑๗  แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง  พ.ศ.  ๒๕๒๒  นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่  ๑๕  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของข้อ  ๒  ของประกาศกระทรวงมหาดไทย  เร่ือง  การอนุญาต
ให้คนต่างด้าวบางจําพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ  สําหรับผู้เสียหายจากการกระทําผิดฐานค้ามนุษย์  
ลงวันที่  ๒๔  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๔  และให้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๒  ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  ส่งหลักฐานของคนต่างด้าว
ตามข้อ  ๑  พร้อมทั้งเสนอระยะเวลาให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกินหนึ่งปี  และหากมีความจําเป็น 
ตามข้อเท็จจริงแห่งคดีให้สามารถขอขยายระยะเวลาได้คร้ังละไม่เกินหนึ่งปี  ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทย
พิจารณาอนุญาตและกําหนดระยะเวลาให้คนต่างด้าวผู้นั้นอยู่ในราชอาณาจักร  เพื่อใช้รายงานตัวต่อ 
นายทะเบียนอําเภอ  หรือนายทะเบียนท้องถิ่นในการจัดทําทะเบียนประวัติและบัตรประจําตัว 
ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร  ตามเง่ือนไขและวิธีการที่ผู้อํานวยการทะเบียนกลางกําหนด” 

ข้อ ๒ ให้แก้ไขคําว่า  “กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ”  และ  “กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์”  เป็น  “กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์”  

87

 www.tlcs.co.th www.mastinitiative.org



 หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๗๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ในประกาศกระทรวงมหาดไทย  เร่ือง  การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจําพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ  
สําหรับผู้เสียหายจากการกระทําผิดฐานค้ามนุษย์  ลงวันที่  ๒๔  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ทุกแห่ง   

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
 

พลเอก  อนุพงษ์  เผ่าจินดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
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 หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๕๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เร่ือง  การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจําพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ 

สําหรับผู้เสียหายจากการกระทําผิดฐานค้ามนุษย์  (ฉบับที่  ๓) 
 

 

ตามที่ประกาศกระทรวงมหาดไทย  เร่ือง  การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจําพวกอยู่ในราชอาณาจักร 
เป็นกรณีพิเศษ  สําหรับผู้เสียหายจากการกระทําผิดฐานค้ามนุษย์  ลงวันที่  ๒๔  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๔   
และประกาศกระทรวงมหาดไทย  เร่ือง  การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจําพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ  
สําหรับผู้เสียหายจากการกระทําผิดฐานค้ามนุษย์  (ฉบับที่  ๒)  ลงวันที่  ๒๙  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙   
เพื่อดําเนินการให้ผู้เสียหายจากการกระทําผิดฐานค้ามนุษย์อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและทํางาน 
ได้ระหว่างดําเนินคดีกับผู้กระทําผิด  การรักษาพยาบาล  การบําบัดฟื้นฟูทางร่างกายและจิตใจ  หรือการเรียกร้องสิทธิ  
มีระยะเวลาครั้งละไม่เกินหนึ่งปี  และหากมีความจําเป็นตามข้อเท็จจริงแห่งคดีให้สามารถขยายระยะเวลา
ได้คร้ังละไม่เกินหนึ่งปี  นั้น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่  ๘๗/๒๕๕๗  เร่ือง  การแก้ไขเพิ่มเติมผู้รักษาการ 
ตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกับอํานาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานตํารวจลงวันที่  ๑๐  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  
และมาตรา  ๑๗  แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง  พ.ศ.  ๒๕๒๒  นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย  โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่  ๑๓  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ออกประกาศไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองในข้อ  ๑  ของประกาศกระทรวงมหาดไทย   
เร่ือง  การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจําพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ  สําหรับผู้เสียหายจาก 
การกระทําผิดฐานค้ามนุษย์  ลงวันที่  ๒๔  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๔   

“ทั้งนี้  ให้หมายความรวมถึงผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรของคนต่างด้าวดังกล่าวที่มีอายุไม่เกินสิบแปดปี  
และบุตรที่เกิดในราชอาณาจักรระหว่างบิดา  หรือมารดาได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร” 

ข้อ ๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสามและวรรคสี่ในข้อ  ๒  ของประกาศกระทรวงมหาดไทย  
เร่ือง  การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจําพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ  สําหรับผู้เสียหายจาก 
การกระทําผิดฐานค้ามนุษย์  ลงวันที่  ๒๔  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๔   

“ในกรณีบุตรของคนต่างด้าวที่มีอายุไม่น้อยกว่าสิบห้าปี  แต่ไม่เกินสิบแปดปี  ประสงค์จะทํางาน
กับนายจ้างให้สามารถทํางานได้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย   
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 หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๕๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

บุตรของคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตตามวรรคสองต่อมามีอายุเกินสิบแปดปีประสงค์จะอยู่ใน
ราชอาณาจักรต่อไปจะต้องทํางานกับนายจ้าง  โดยให้ดําเนินการขอรับใบอนุญาตทํางานและปรับปรุงแก้ไข
ทะเบียนประวัติให้เป็นปัจจุบันภายในสามสิบวันก่อนมีอายุครบสิบแปดปีบริบูรณ์  และให้มีสิทธิอยู่ใน
ราชอาณาจักรเช่นเดียวกับสิทธิของบิดาหรือมารดา” 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความใน  (๑)  ของข้อ  ๖  ของประกาศกระทรวงมหาดไทย  เร่ือง  การอนุญาต  
ให้คนต่างด้าวบางจําพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ  สําหรับผู้เสียหายจากการกระทําผิดฐานค้ามนุษย์  
ลงวันที่  ๒๔  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๔  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๑)  พ้นจากสภาพการให้ความช่วยเหลือของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  
ตามมาตรา  ๓๓  แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  พ.ศ.  ๒๕๕๑   

คนต่างด้าวตามวรรคหน่ึง  ผู้ใดประสงค์จะอยู่ในราชอาณาจักรต่อไปเพื่อการทํางานกับนายจ้าง  
ให้ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์พิจารณาความเหมาะสม  และส่งหลักฐาน 
การอนุญาตของคนต่างด้าวตามข้อ  ๒  พร้อมทั้งระยะเวลาให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกินสองปี   
ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณาอนุญาตและกําหนดระยะเวลาให้คนต่างด้าวผู้นั้นอยู่ในราชอาณาจักร
เพื่อการทํางานต่อไป  และให้ไปรายงานตัวต่อนายทะเบียนอําเภอ  หรือนายทะเบียนท้องถ่ิน  เพื่อจัดทํา
หรือปรับปรุงแก้ไขทะเบียนประวัติและบัตรประจําตัวตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร   
ตามเง่ือนไขและวิธีการที่ผู้อํานวยการทะเบียนกลางกําหนด  พร้อมทั้งไปขอรับใบอนุญาตการทํางาน 
กับนายจ้างต่อนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการทํางานของคนต่างด้าวตามเง่ือนไขที่อธิบดีกรมการจัดหางาน
กําหนดภายในสามสิบวันนับแต่วัน  ได้รับอนุญาตจากปลัดกระทรวงมหาดไทย 

คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเพื่อการทํางานกับนายจ้างได้ทํางานครบกําหนด
ระยะเวลาตามวรรคสอง  และไม่มีพฤติการณ์ตามมาตรา  ๑๒  (๗)  หรือ  (๘)  แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง  
พ.ศ.  ๒๕๒๒  และได้ปฏิบัติตามเง่ือนไขการอนุญาตเพื่อทํางานกับนายจ้างดังกล่าว  หากคนต่างด้าวผู้นั้น
ประสงค์จะทํางานกับนายจ้างต่อไปอีก  อาจขออยู่ในราชอาณาจักรได้อีกคราวละหน่ึงปี  โดยการขออนุญาต 
ให้ดําเนินการตามขั้นตอนและวิธีการตามวรรคสอง 

คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรตามวรรคสองและวรรคสาม  หากคนต่างด้าวผู้นั้น
ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรตามกฎหมายหรือประกาศอื่น  ให้การอนุญาตตามประกาศน้ีสิ้นสุด”   

ข้อ ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น  (ค)  และ  (ง)  ใน  (๓)  ของข้อ  ๖  ของประกาศกระทรวงมหาดไทย  
เร่ือง  การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจําพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ  สําหรับผู้เสียหายจาก 
การกระทําผิดฐานค้ามนุษย์  ลงวันที่  ๒๔  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๔   

90

 www.tlcs.co.th www.mastinitiative.org



 หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๕๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

“(ค) กรณีคนต่างด้าวขอไปทัศนศึกษา  หรือสันทนาการในเขตท้องที่จังหวัดอื่น  ให้นายจ้าง
จัดทําหนังสือพร้อมรายชื่อและเลขประจําตัวของคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร 
ที่จะไปทัศนศึกษา  หรือสันทนาการ  แจ้งให้นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นทราบก่อนวันเดินทาง  
และเม่ือเดินทางกลับเข้ามาในท้องที่  ทั้งนี้  ไม่เกินคร้ังละเจ็ดวัน 

(ง) เป็นบุตรซึ่งเดินทางไปพร้อมกับบิดาหรือมารดาตามเง่ือนไขตาม  (ก)  ถึง  (ค)” 
ทั้งนี้  ตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี   
 

พลเอก  อนุพงษ์  เผ่าจินดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
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๑ 

 

 

 

 
   
 
 

 
 
 

แบบสัมภาษณ์เบื้องต้นส าหรับคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 
 

สถานที่สัมภาษณ์.......................................... ..... 
วันที่..................เดือน.............................พ.ศ.............. 
 

 แบบสัมภาษณ์นี้ท าขึ้นเพ่ือแสดงว่า วันนี้  เวลา.... ..............น. เจ้าพนักงานและผู้ เกี่ยวข้อง
ประกอบด้วย................................................................................................................... ........................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ ........................ 
ได้ร่วมกันสัมภาษณ์บุคคลเพ่ือพิจารณาการเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดยได้รับความยินยอมจากผู้ให้
สัมภาษณ์ดังนี้ 
๑. ข้อมูลผูใ้ห้สัมภาษณ์ 
ชื่อ-สกุล (   ) ด.ญ.  (   ) ด.ช.  (   ) นางสาว  (   ) นาง  (   ) นาย......................................................... ................... 
ชื่อตามภาษาของผู้ให้สัมภาษณ์ (หากม ีให้ผู้ให้สัมภาษณ์เขียนเอง) ...........................................................................
(ภาษา..........................................................)  ชื่ออ่ืนๆ ..............................................................................................  
ระบุต าหนิ รูปพรรณ หรือลักษณะพิเศษ (ถ้ามี) คือ............................................................................... ..................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
วัน/เดือน/ปีเกิด...........................................อายุ.......................ปี สัญชาติ............................. ....................................  
เชื้อชาติ..................................................... สถานที่เกิด .................................................................................. ............ 
ชื่อ-สกุลบิดา.........................................................ชื่อ-สกุลมารดา................................................................. .............. 
ที่อยู่...................................................................................................................... ...................................................... 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน......................................หมายเลขหนังสือเดินทาง...................................... .......... 
เอกสารประจ าตัวอ่ืน  (   ) มี โปรดระบุ........................................................................ ......     (   ) ไม่มี 
เดินทางเข้า-ออกประเทศไทยโดยช่องทางใด.............................................................................................................. 
ประเภทและรายละเอียดเอกสาร................................................................................................................................ 
วิธีการเดินทาง (   ) เดินเท้า 
  (   ) ยานพาหนะ โดย (   ) รถยนต์ (   ) รถโดยสาร (   ) อ่ืน ๆ ระบุ................................... 
ชื่อ-สกุลของผู้ช่วยเหลือในการเดินทาง....................................................................................................................... 
 

ข้อสังเกต : ผู้สัมภาษณ์เห็นว่าอายุของผูใ้ห้สัมภาษณ์ 
(   ) ตรงกับเอกสารหรือค าให้สัมภาษณ์ต่อผู้สัมภาษณ์ 
(   ) ไม่ตรงกับเอกสารหรือค าให้การต่อผู้สัมภาษณ์ ควรส่งตรวจร่างกายทางการแพทย์ เพื่อประกอบการวินิจฉัย 

แบบ คม. ๑ 
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๒ 

 

 

 

๒. ข้อเท็จจริงที่ได้จากการสัมภาษณ์ 
 ๒.๑ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเดินทาง/เหตุจูงใจ (เหตุผลการเดินทาง  มีผู้ใดชักชวน  ไปท าอะไร  สัญญาว่าจะ
ได้รายได้เท่าไหร่  มีการเซ็นสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ (ถ้าเซ็นสัญญาอยู่ที่ไหน รายละเอียดในสัญญาว่า
อะไรบ้าง) เดินทางอย่างไร มีเอกสารเดินทางผ่านแดนหรือไม่ ใครพามา เสียค่าใช้จ่ายหรือไม่ เป็นค่าใช้จ่ายอะไร  
จ่ายก่อนหรือหลังเดินทาง จ่ายให้กับใคร ใครเป็นคนจ่าย ถูกหลอก/ขาย/บังคับ/ลักพาตัวมาหรือไม่ อย่างไร               
เป็นต้น) 
.................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................. ................... 
.................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................. ................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................. ...................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 

๒.๒ ข้อเท็จจริงท่ีผู้ให้สัมภาษณ์ได้รับการปฏิบัติในระหว่างอยู่กับผู้น าพามาหรือผู้รับไว้ สถานที่ท างาน หรือ
สถานทีพ่บผู้ให้สัมภาษณ์ (มีผู้ใดเป็นคนรับไว้  ให้ท าอะไร  ตรงกับที่ชักชวนหรือไม่  สมัครใจท าหรือไม่  พักอาศัย
และกินอยู่อย่างไร  ไปไหนมาไหนหรือติดต่อบุคคลอ่ืนได้หรือไม่  มีหนังสือเดินทางหรือเอกสารประจ าตัวหรือไม่ 
และเอกสารอยู่กับตัวหรือไม่  (ถ้าไม่มีเอกสารอยู่กับตัวใครเป็นคนเอาไป เอาไปนานเท่าไหร่) สภาพการจ้าง ได้รับ
ค่า ใช้จ่ ายเท่ า ไหร่   ชั่ ว โมงการท างานนานเท่ า ไหร่   เป็น ไปตามสัญญาจ้ าง ไหม สภาพการท างาน                             
เช่น ถูกบังคับให้ท างาน/ให้บริการ ได้รับค่าจ้างหรือถูกนายจ้างหักค่าจ้างหรือไม่  ฯลฯ  มีหนี้ที่ต้องจ่ายคืนหรือไม่            
จ่ายให้ใคร เป็นจ านวนเท่าไหร่  จ่ายอย่างไร  (หักจากเงินเดือนหรือไม่) จ านวนเงินที่เป็นหนี้และที่ต้องจ่ายเป็นไป
ตามท่ีตกลงหรือไม่  มีสัญญาการกู้ยืมเงินหรือไม่  ถูกท าร้ายร่างกายและ/หรือจิตใจหรือไม่ อย่างไร มีอิสระสามารถ
ออกจากบ้าน/สถานที่ท างานได้หรือไม่ มีเวลาพักผ่อน วันลาป่วยหรือออกไปท ากิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรม
ได้หรือไม่  สามารถย้ายงานหรือเปลี่ยนนายจ้างได้หรือไม่ เป็นต้น) 
.................................................................................... .......................................................................... ...................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
........................................................................... ...................................................................................... ................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
.............................................................................................................................................................. ...................... 
....................................................................................................................... ............................................................. 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
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๓ 

 

 

 

 ๒.๓ ข้อเท็จจริงอ่ืนๆ ท่ีผู้ให้สัมภาษณ์ต้องการแจ้งให้ทราบเพิ่มเติม 
............................................................................................................................. ....................................................... 
........................................................................... ...................................................................................... ................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
........................................................................... ..................................................................................... .................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
๓. ข้อเท็จจริงตามข้อ ๒ เข้าองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 
 ๓.๑ ถูกปฏิบัติในลักษณะข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ (เลือกได้มากกว่าหนึ่งข้อ) 

(   ) จัดหา ไปเลือกเฟ้นหามา จัดให้ได้คนมาไม่ว่ากระท าด้วยวิธีใดๆ 
(   ) ซ้ือ เอาเงินตราแลกกับคน ไม่ได้หมายความถึงสัญญาซื้อขาย 
(   ) ขาย เอาคนไปแลกเงินตรา เอาเงินเขามาโดยยอมตนเข้ารับใช้การงานของเจ้าของเงินที่

เรียกว่า ขายตัวลงเป็นทาส 
(   ) จ าหน่าย  ขาย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน โอน เอาออก ซึ่งแผลงมาจากจ่าย 
(   ) พามาจาก น าไปหรือน ามาโดยมีต้นทาง และแสดงอาการต่อเนื่องเรื่อยมาถึงปัจจุบัน พามาจากท่ี

ใดก็ได้ ในหรือนอกราชอาณาจักรก็ได้ 
(   ) ส่งไปยังที่ใด ท าให้เคลื่อนพ้นจากท่ีหนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งเพื่อให้ถึงผู้รับหรือเป้าหมาย ด้วยอาการ

ต่างๆ เช่น ส่งข้าม ส่งผ่าน ส่งต่อ เคลื่อนออกจากท่ี ใช้ตรงกันข้ามกับมา โดยส่งไปยัง        
ที่ใดก็ได้ ในหรือนอกราชอาณาจักรก็ได้ 

(   ) หน่วงเหนี่ยว รั้งตัวไว้ ดึงถ่วงไว้ กักไว้ ในสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง 
(   ) กักขัง   บังคับให้อยู่ในสถานที่อันจ ากัด เก็บตัวไว้ในสถานที่อันจ ากัด 
(   ) จัดให้อยู่อาศัย จัดให้ที่พักพิงพักอาศัย 
(   ) รับไว้ รับหรือพาคนไปสู่ที่พักเพ่ือเก็บเข้าท่ี หรือเอาเข้าท่ี 

 
๓.๒ ถูกปฏิบัติ ตามข้อ ๓.๑ ด้วยวิธีการข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

          ผู้ให้สัมภาษณ์ต้องมีข้อเท็จจริงข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ (เลือกได้มากกว่าหนึ่งข้อ) 
(   ) ข่มขู ่ ท าให้กลัว ท าให้เสียขวัญ ท าให้ผู้อ่ืนต้องกลัวว่าจะเกิดความเสียหายเป็นภัยแก่ตนเอง 

แก่สกุลแห่งตน หรือแก่ทรัพย์สินของตน เป็นภัยอันใกล้จะถึงและอย่างน้อยร้ายแรงถึง
ขนาดที่จะพึงกลัว เช่น ท าร้ายผู้อ่ืนต่อหน้าท่าน หรือ ข่มขู่ว่าจะแจ้งความหรือ                 
ส่งต ารวจข้อหาเข้าเมืองผิดกฎหมายหรือข้อหาอื่นๆ 
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๔ 

 

 

 

 (   ) ใช้ก าลังบังคับ ใช้แรงบังคับให้ท า หรือใช้อ านาจสั่งให้ท า หรือให้ปฏิบัติ หรือให้จ าต้องท า หรือให้
เป็นไปตามความประสงค์โดยกระท าแก่กายหรือจิตใจ ด้วยแรงกายภาพหรือวิธีอ่ืนใด 
เป็นเหตุให้บุคคลอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ รวมไปถึง การไม่ให้ได้รับอาหาร  
ยารักษาโรค และเครื่องนุ่งห่มตามความจ าเป็น 

(   ) ลักพาตัว แอบหรือลอบน าคนไปหรือน าคนมา โดยบุคคลนั้นไม่ยินยอม 

(   ) ฉ้อฉล ใช้อุบายหลอกลวงโดยเอาความเท็จมากล่าวเพ่ือให้เขาหลงผิด 

(   ) หลอกลวง ใช้อุบายทุจริตลวงให้เข้าใจผิด แสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงที่ 
ควรบอกให้แจ้งเพื่อให้บุคคลอื่นเข้าใจผิด 

(   )  ใช้อ านาจโดยมิชอบ ใช้อิทธิพลที่จะบังคับให้ผู้อ่ืนต้องยอมท าตาม ไม่ว่าจะด้วยความสมัครใจหรือไม่ หรือ
ตามสามารถบันดาลให้เป็นไปตามความประสงค์ การปฏิบัติ การกระท าเพ่ือให้เกิด
ความเสียหายแก่บุคคลอ่ืนโดยมิชอบด้วยกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เป็นต้น 

(   ) โดยให้เงินหรือผลประโยชน์อย่างอ่ืนแก่ผู้ปกครองหรือผู้ดูแล เพื่อให้ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลให้ความยินยอมแก่
ผู้กระท าความผิดในการแสวงหาประโยชน์จากบุคคลที่ตนดูแล 

 
   

๓.๓ ถูกปฏิบัติตามข้อ ๓.๑ และ ๓.๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน าบุคคลมาแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดย 
ชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ (เลือกได้มากกว่าหนึ่งข้อ) 

 

(   ) ๑) การแสวงหา
ประโยชน์จาก
การค้าประเวณ ี

- เป็นการแสวงหาประโยชน์จากการน าคนมาค้าประเวณี 
- การค้าประเวณี หมายความว่า การยอมรับการกระท าช าเรา หรือการยอมรับการ
กระท าอ่ืนใด หรือการกระท าอ่ืนใดเพ่ือส าเร็จความใคร่ในทางกามารมณ์ของผู้อ่ืน           
อันเป็นการส าส่อนเพ่ือสินจ้างหรือประโยชน์อื่นใด ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้ยอมรับการกระท าและ
ผู้กระท าจะเป็นบุคคลเพศเดียวกันหรือคนละเพศ 
- กระท าช าเรา หมายความว่า การกระท าเพ่ือสนองความใคร่ของผู้กระท า โดยการใช้
อวัยวะเพศของผู้กระท ากระท ากับอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือ ช่องปากของผู้อ่ืน หรือ
การใช้สิ่งอ่ืนใดกระท ากับอวัยวะเพศหรือทวารหนักของผู้อ่ืน 

(   ) ๒) การผลิตหรือ
เ ผ ย แ พ ร่ วั ต ถุ
หรือสื่อลามก 

- เป็นการแสวงประโยชน์จากการน าคนมาเป็นแบบหรือแสดงให้ปรากฏในสื่อลามก  
  สื่อลามก หมายถึง วัตถุหรือสิ่งที่แสดงให้รู้หรือเห็นถึงการกระท าทางเพศซึ่ง
แสดงออกในรูปแบบของเอกสาร ภาพเขียน ภาพพิมพ์ ภาพระบายสี สิ่งพิมพ์ รูปภาพ 
ภาพโฆษณา เครื่องหมาย รูปถ่าย ภาพยนตร์ แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพหรือ
รูปแบบอ่ืนใดในลักษณะท านองเดียวกัน ให้หมายความรวมถึง วัตถุหรือสิ่งต่าง ๆ 
ข้างต้นที่จัดเก็บในระบบคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นที่สามารถแสดงผล
ให้เข้าใจความหมายได ้ 
- การเผยแพร่เป็นการเผยแพร่จากผู้ผลิต หรือเผยแพร่จากผู้อื่นที่รู้ว่าเป็นสื่อลามกที่มา
จากการกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ 
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๕ 

 

 

 

(   ) ๓) การแสวงหา
ประโยชน์ทาง
เพศในรูปแบบ
อ่ืน  

- เป็นการแสวงหาประโยชน์จากการน าคนมาแสดงออกในทางเพศโดยมิชอบด้วย
กฎหมาย เป็นการแสวงหาประโยชน์โดยการปฏิบัติต่อบุคคลที่หมายรวมถึง เด็กชาย 
เด็กหญิง ผู้ชาย และผู้หญิง เสมือนเป็นสินค้าหรือวัตถุทางเพศ ไม่ว่าโดยการบังคับ 
ล่อลวง หรือด้วยความสมัครใจของบุคคลที่ถูกกระท า โดยมีสิ่งตอบแทนในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น เงินสด ทรัพย์สิน สิ่งของ การบริการ (เช่น การให้ความช่วยเหลือในด้าน
ต่างๆ หรือการให้ความคุ้มครอง) และอ่ืนๆ ทั้งนี้ “การปฏิบัติต่อบุคคลเสมือนเป็นวัตถุ
หรือสินค้าทางเพศ” หมายรวมถึง การล่อลวงหรือชักจูงใจให้บุคคลเพ่ือแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศโดยการแต่งงาน การน าบุคคลคนมาแสดงออกหรือใช้เพ่ือก่อให้เกิด
การแสดงออกในทางเพศโดยมิชอบด้วยกฎหมาย เช่น การน าบุคคลไปให้บุคคลที่สาม
จับต้องของสงวนเพ่ือแสวงหาประโยชน์/การแสดงที่น าบุคคลมาแต่งกายหรือให้
แสดงออกในลักษณะส่อไปในทางลามกอนาจาร  

(   ) ๔) การเอาคน
ลงเป็นทาส  

- เป็นการแสวงหาประโยชน์จากการน าคนมาเป็นทาส     
  ทาส หมายถึง บุคคลซึ่งตกอยู่ใต้อ านาจของบุคคลอ่ืนโดยสิ้นเชิง และจะต้องท างาน
ให้บุคคลอื่นนั้น  

(   ) ๕) การน าคนมา
ขอทาน 

- การแสวงหาประโยชน์จากการน าบุคคลมาขอทาน 
  ขอทาน หมายถึง การขอทรัพย์สินของผู้อ่ืนโดยมิได้ท าการงานอย่างใด หรือให้ทรัพย์สิน
สิ่งใดตอบแทน และมิใช่เป็นการขอกันในฐานะญาติมิตร  

(   ) ๖) การบังคับใช้
แ ร ง ง า น ห รื อ
บริการ 

- เป็นการแสวงหาประโยชน์จากการน าคนมาท างานโดยการบังคับใช้แรงงานหรือ
บริการ  
   การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ หมายความว่า การข่มขืนใจให้ท างานหรือบริการ 
โดยท าให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง หรือทรัพย์สินของ
บุคคลนั้นเองหรือของผู้อ่ืน โดยขู่เข็ญด้วยประการใดๆ โดยใช้ก าลังประทุษร้าย หรือ
โดยท าให้บุคคลนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้   
   การใช้แรงงาน หมายถึง สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง เรียกว่าลูกจ้าง ตกลงจะท างาน
ให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่านายจ้าง และนายจ้างตกลงจะให้สินจ้างตลอดเวลา             
ที่ท างานให้ (ประมวลกฎหมายแพ่ง มาตรา ๕๗๕)  
   การบริการ หมายถึง การปฏิบัติรับใช้ การให้ความสะดวกต่าง ๆ หรือการปฏิบัติอ่ืน ๆ 
ที่ท าให้อีกฝ่ายหนึ่งเกิดความพึงพอใจ 
   แรงงานขัดหนี้  หรือการบังคับใช้แรงงานแทนการช าระหนี้  ซึ่งหนี้ดังกล่าว             
มีผลผูกมัดแรงงานให้ท างานกับนายจ้างโดยไม่มีก าหนดเวลาที่แน่นอน หนี้ดังกล่าวนี้ 
ไม่อยู่ในลักษณะเหมือนกับการกู้ยืมเงินปกติ จากธนาคารหรือจากผู้ ปล่อยเงินกู้               
ในระบบ 

(   ) ๗)  การบั งคับ
ตัดอวัยวะเ พ่ือ
การค้า 

- เป็นการแสวงหาประโยชน์จากการน าคนมาบังคับตัดอวัยวะเพ่ือการค้า  
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๖ 

 

 

 

(   ) ๘. การอ่ืนใดที่
คล้ายคลึงกันอัน
เป็นการขูดรีด
บุ ค ค ล  ไ ม่ ว่ า
บุ ค ค ล นั้ น จ ะ
ยินยอมหรือไม่ก็
ตาม 

- เป็นการแสวงหาประโยชน์จากการน าคนมากระท าในลักษณะที่คล้ายคลึงกับรูปแบบ
ที่ ๑–๗ และต้องมีลักษณะเป็นการขูดรีด 
     การขูดรีด หมายถึง การแสวงหาประโยชน์โดยวิธีบีบบังคับเอารัดเอาเปรียบ รีดนา
ทาเร้น และหมายถึงการอยู่ในภาวะจ ายอม 

 

หมายเหตุ :   กรณีทีผู้่ให้สัมภาษณ์เป็นเด็ก (อายุต่ ากว่า ๑๘ ปี) ไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม ให้ถือว่า 
เด็กนั้นเป็นผู้เสียหายหรือเหยื่อของการค้ามนุษย์ (ยกเว้นกรณี ดังต่อไปนี้ ต้องมีสภาพบังคับ  
คือ การเอาคนลงเป็นทาส การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการบังคับตัดอวัยวะ 
เพ่ือการค้า) 
 

๔. สรุปผลการคัดแยก 
  (   ) ๔.๑ ผู้ให้สัมภาษณ์เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์  
ข้อเสนอแนะในการให้ความช่วยเหลือ 
............................................................................................................................. ....................................................... 
................................................................................................................................................................. ................... 
...................................................................................................................... .............................................................. 
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
........................................................................... ..................................................................................... .................... 
............................................................................................................................... ..................................................... 

 (   ) ๔.๒ อาจจะเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ควรให้ความคุ้มครองชั่วคราว หรือรอการ
ตรวจสอบอีกครั้งแบ่งเป็น 

(    )  ผู้ให้สัมภาษณ์ยินยอมท่ีจะเข้ารับการคุ้มครองชั่วคราว หรือให้ข้อมูลเพิ่มเติม 
(    )  ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่ยินยอมที่จะเข้ารับการคุ้มครองชั่วคราว หรือให้ข้อมูลเพ่ิมเติม  ให้พนักงาน 

เจ้าหน้าที่ใช้อ านาจตามมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม 
การค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ข้อเสนอแนะในการให้ความช่วยเหลือ 
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
........................................................................... ..................................................................................... .................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
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๗ 

 

 

 

 (   ) ๔.๓ ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ แต่ควรได้รับการช่วยเหลือและคุ้มครองตาม
กฎหมายอ่ืนๆ ดังต่อไปนี้ (เลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ) 

 

(    ) 
 

๑) พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 

(    ) 
 

๒) พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 

(    ) 
 

๓) พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ 
 

(    ) 
 

๔) พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่
จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ 

(    ) ๕) พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน  พ.ศ. ๒๕๒๘  
 

(    ) 
 

๖) กฎหมายอื่นๆ (ระบุ) 
…………………………………………………………………………………………………………...... 
............................................................................................................................  
............................................................................................................................  

 
ข้อเสนอแนะในการให้ความช่วยเหลือ รวมถึงการส่งต่อไปยังหน่วยงานผู้รักษาการตามกฎหมายข้างต้น 
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
.................................................................. ............................................................... ................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
........................................................................... ...................................................................................... ................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................... ..................................................... 
 
(   )  ๔.๔ ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ แต่เป็นผู้ถูกกระท าซึ่งอาจเข้าข่ายเป็นความผิด
ตามกฎหมายอ่ืน ดังต่อไปนี้ (เลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ) 

(    ) ๑) ประมวลกฎหมายความอาญา 
(    ) ๒) พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. ๒๕๓๙ 
(    ) ๓) พระราชบัญญัติมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงและ

เด็ก พ.ศ. ๒๕๔๐ 
(    ) ๔) พระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ 
(    ) ๕) พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๔๘๔ 
(    ) ๖) พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(    ) ๗) พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน           

การท างาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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๘ 

 

 

 

 
 

ข้อเสนอแนะในการให้ความช่วยเหลือ 
............................................................................................................................. ....................................................... 
...................................................................................................................................... .............................................. 
.................................................................................... ........................................................................... ..................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
........................................................................... ...................................................................................... ................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
................................................................................................................................................................................ 
 

       จึงบันทึกไว้เป็นหลักฐาน 
 

     (ลงชื่อ).........................................................................ผู้ให้สัมภาษณ์  
(......................................................................)  

 

     (ลงชื่อ)......................................................................เจ้ าหน้าที่ผู้สัมภาษณ์/ผู้บันทึก 
(..................................................................... ) 

     ต าแหน่ง.......................................................................  
 

     (ลงชื่อ).........................................................................ผู้ร่วมสัมภาษณ์  
(......................................................................)  

     ต าแหน่ง.......................................................................  
 

     (ลงชื่อ).........................................................................ล่าม  
(......................................................................)  

     ต าแหน่ง.......................................................................  
 
หมายเหตุ ๑. กรณีผู้ให้สัมภาษณ์ไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือขวาแทนการลงลายมือชื่อ 
   ๒. กรณีท่ีมีความเห็นต่างหรือความเห็นเพิ่มเติม ผู้ร่วมสัมภาษณ์สามารถใส่ในค าอธิบายเพิ่มเติม               

หรือ สามารถท าบันทึกได้

(    ) ๘) พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ 
(    ) ๙) พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
(    ) ๑๐) กฎหมายอื่นๆ (ระบุ) 

…………………………………………………………………………………………………………. 
.......................................................................................................................  
............................................................................................. .......................... 
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แบบ คม. ๑ 
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ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

ว่าด้วยการจัดให้บุคคลซ่ึงอาจจะเป็นผู้เสียหายจากการกระท าความผิดฐานคา้มนษุย์ 

อยู่ในความคุ้มครองเปน็การชั่วคราว 

พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 

  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๒๙ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน

และปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์ จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

  

ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่า

ด้วยการจัดให้บุคคลซึ่งอาจจะเป็นผู้เสียหายจากการกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ อยู่ในความคุ้มครองเป็น

การช่ัวคราว พ.ศ. ๒๕๕๒” 

  

ข้อ ๒[๑]  ระเบียบนีใ้ห้ใชบ้ังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  

ข้อ ๓  เพื่อประโยชน์ในการแสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการค้ามนุษย์และเพื่อคุ้มครอง

ป้องกันภัยแก่บุคคลที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเป็นผู้เสียหายจากการกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์พนักงาน

เจ้าหน้าที่อาจจัดให้บุคคลดังกล่าวอยู่ในความคุ้มครองเป็นการช่ัวคราวในสถานแรกรับตามกฎหมายว่าด้วย

การป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี สถานแรกรับตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก สถาน

สงเคราะห์อื่นของรัฐหรือเอกชน หรือสถานที่อื่นใด ซึ่งไม่ใช่ห้องขังหรือสถานคุมขังก็ได้ โดยค านึงถึ งความ

เหมาะสม รวดเร็ว และปลอดภัย 

  

ข้อ ๔  ให้สถานที่ที่รับตัวบุคคลไว้คุ้มครองเป็นการช่ัวคราวจัดให้มีการดูแลอย่างเหมาะสม 

  

ข้อ ๕  การคุ้มครองบุคคลที่มีเหตุอันควรเช่ือได้วา่เป็นผู้เสียหายจากการกระท าความผิดฐาน

ค้ามนุษย์ ไว้เป็นการช่ัวคราว ให้สามารถกระท าได้แต่ต้องไม่เกินยี่สิบสี่ช่ัวโมงนับแต่เวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่

ด าเนินการคุม้ครองช่ัวคราว เว้นแต่จะมีค าสั่งศาลเป็นอย่างอื่น 

ให้พนักงานเจา้หน้าที่จัดท าบันทกึขอ้มูลแสดงรายละเอยีดพฤติการณ์ วัน เวลา และสถานทีท่ี่

ด าเนินการคุม้ครองช่ัวคราวบุคคลซึ่งอาจจะเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 

  

ข้อ ๖  ภายในก าหนดระยะเวลาตามข้อ ๕ หรือเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าบุคคลที่ได้รับการ

คุ้มครองช่ัวคราวไม่ใช่ผู้เสียหายจากการกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ ให้การคุ้มครองสิ้นสุดลง   ทั้งนี้ หากมี

กรณีที่ต้องด าเนินการตามกฎหมายอื่นให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการต่อไป 
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ในกรณีที่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า บุคคลดังกล่าวเป็นผู้เสียหายจากการกระท าความผิดฐานคา้

มนุษย์ให้พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาจัดให้มีการช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพตามความในมาตรา ๓๓ 

แห่งพระราชบัญญัติปอ้งกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

  

ข้อ ๗  ห้ามเปิดเผยชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ ภาพ หรือข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคลที่อยู่ในความ

คุม้ครองเป็นการช่ัวคราวตามระเบียบนี ้เว้นแต่เป็นการให้ขอ้มูลเพื่อประโยชน์ของทางราชการ 

  

ข้อ ๘  การด าเนินการตามระเบียบนีใ้ห้ค านึงถงึหลักสิทธิมนุษยชนโดยเครง่ครัด 

  

ข้อ ๙  ให้ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รักษาการตามระเบียบนี้ 

  

  

ประกาศ ณ วนัที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 

อิสสระ  สมชัย 

รัฐมนตรวี่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

  

  

  

  

  

นฤตยา/ผู้จัดท า 

๒๖ ตลุาคม ๒๕๕๓ 

  

เอกฤทธิ์/ตรวจ 

๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 

  
 http://app-thca.krisdika.go.th/Naturesig/CheckSig?whichLaw=law2&folderName=%bb47&lawPath=%bb47-2g-2552-a0005 

 

  

 

 

 
[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖/ตอนพิเศษ ๑๕๗ ง/หน้า ๑๒/๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๒ 
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หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๔๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

	
 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติ 
วิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๙  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

เป็นปีที่  ๗๑  ในรัชกาลปัจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“คดีค้ามนุษย์”  หมายความว่า  คดีที่มีข้อหาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม

การค้ามนุษย์  ไม่ว่าจะมีข้อหาความผิดอื่นรวมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม 
ความในวรรคหน่ึงมิให้รวมถึง 
(๑) คดีที่อยู่ในอํานาจของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๒) คดีที่อยู่ในอํานาจของศาลเยาวชนและครอบครัวตามกฎหมายว่าด้วยศาลเยาวชนและครอบครัว

และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 
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หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๔๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ 

มาตรา ๔ ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๘  ไปใช้บังคับแก่การพิจารณาพิพากษาคดีค้ามนุษย์ 
ในศาลทหารด้วย  โดย 

(๑) การดําเนินการเกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทนและค่าเสียหายเพื่อการลงโทษตามมาตรา  ๑๓  
มาตรา  ๑๔  และมาตรา  ๑๕  ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยธรรมนูญศาลทหาร 

(๒) การจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายแก่ทนายความที่ศาลทหารตั้งให้แก่จําเลยตามมาตรา  ๒๔  
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยธรรมนูญศาลทหาร 

(๓) การจ่ายค่าป่วยการ  ค่าพาหนะเดินทาง  ค่าเช่าที่พัก  และค่าใช้จ่ายอื่นแก่บุคคลตามมาตรา  ๓๒  
ให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงกลาโหมกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

(๔) การอุทธรณ์และฎีกาในศาลทหารให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยธรรมนูญศาลทหาร 
(๕) ให้คําว่า  “พนักงานอัยการ”  หมายความรวมถึงอัยการทหารตามกฎหมายว่าด้วยธรรมนูญ

ศาลทหาร 
ให้ที่ประชุมใหญ่ตุลาการพระธรรมนูญในศาลทหารสูงสุดมีอํานาจออกระเบียบเก่ียวกับการดําเนินคดี

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้  หรือเพื่อให้การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลทหารเป็นไปด้วยความสะดวก  
รวดเร็ว  เป็นธรรม  และมีประสิทธิภาพ  เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้  และเม่ือประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

มาตรา ๕ ห้ามมิให้ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญา
และการค้าระหว่างประเทศ  และศาลล้มละลายตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณา
คดีล้มละลายรับคดีที่มีข้อหาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
ไว้พิจารณาพิพากษา 

มาตรา ๖ ในกรณีมีปัญหาว่าคดีใดเป็นคดีค้ามนุษย์หรือไม่  ให้ประธานศาลอุทธรณ์เป็น 
ผู้วินิจฉัย  คําวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด  แต่ทั้งนี้ไม่กระทบถึงกระบวนพิจารณาใด ๆ  ที่ได้
กระทําไปก่อนที่จะมีคําวินิจฉัยนั้น 

การขอให้ประธานศาลอุทธรณ์วินิจฉัยปัญหาตามวรรคหนึ่ง  ต้องกระทําอย่างช้าในวันตรวจ
พยานหลักฐานหรือวันสืบพยานในกรณีไม่มีการตรวจพยานหลักฐาน  หากพ้นกําหนดเวลาดังกล่าวแล้ว  
ห้ามมิให้มีการขอให้วินิจฉัยปัญหาดังกล่าวอีก  และเม่ือได้รับคําขอจากศาลชั้นต้นแล้ว  ให้ประธาน 
ศาลอุทธรณ์มีคําวินิจฉัยและแจ้งผลไปยังศาลชั้นต้นโดยเร็ว 

เพื่อให้การดําเนินคดีเป็นไปด้วยความรวดเร็ว  การดําเนินการใด ๆ  ระหว่างศาลชั้นต้นกับศาลอุทธรณ์
ตามมาตรานี้  จะดําเนินการโดยทางโทรสารหรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นใดก็ได้ 
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หน้า   ๓ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๔๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

มาตรา ๗ ให้ประธานศาลฎีการักษาการตามพระราชบัญญัตินี้   
ประธานศาลฎีกาโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกามีอํานาจออกข้อบังคับเพื่อให้เป็นไป

ตามพระราชบัญญัตินี้  หรือเพื่อให้การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลเป็นไปด้วยความสะดวก  รวดเร็ว  
และเที่ยงธรรม  และเม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

มาตรา ๘ วิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ให้ใช้ระบบไต่สวนและเป็นไปโดยรวดเร็วตามที่กําหนด 
ในพระราชบัญญัตินี้และข้อบังคับของประธานศาลฎีกา  ในกรณีที่ไม่มีบทบัญญัติและข้อบังคับดังกล่าว   
ให้นําบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  
หรือกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง  มาใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัด
หรือแย้งกับบทบัญญัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

คดีค้ามนุษย์ใดมีข้อหาความผิดเก่ียวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดียาเสพติด
รวมอยู่ด้วย  ให้นําบทบัญญัติตามกฎหมายดังกล่าวมาใช้บังคับแก่ข้อหาความผิดนั้นเท่าที่ไม่ขัดหรือ 
แย้งกับบทบัญญัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๙ ในการสืบพยานก่อนฟ้องคดี  การไต่สวนมูลฟ้อง  หรือการพิจารณาคดี  หากมี
เหตุจําเป็นอันไม่อาจนําพยานมาเบิกความในศาลได้  เม่ือคู่ความร้องขอหรือศาลเห็นสมควร  ศาลอาจอนุญาต
ให้พยานดังกล่าวเบิกความที่ศาลอื่นหรือสถานที่ทําการของทางราชการหรือสถานที่แห่งอื่นซึ่งอยู่ในประเทศ
หรือต่างประเทศ  โดยจัดให้มีการถ่ายทอดภาพและเสียงในลักษณะการประชุมทางจอภาพได้  ทั้งนี้   
การเบิกความดังกล่าวให้ถือเสมือนว่าพยานเบิกความในห้องพิจารณาของศาล 

หลักเกณฑ์และวิธีดําเนินการตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามที่กําหนดในข้อบังคับของประธานศาลฎีกา 
มาตรา ๑๐ ให้ศาลมีอํานาจสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดทําข้อมูลประวัติ  ผลกระทบ 

หรือความเสียหายที่เกิดต่อร่างกายหรือจิตใจ  และข้อวิตกกังวลหรือข้อคิดเห็นอย่างอื่นของผู้เสียหาย  
ตลอดจนพฤติการณ์อื่นใดที่เก่ียวข้องซึ่งศาลเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการวินิจฉัยคําร้องขอปล่อยชั่วคราว
หรือการพิจารณาพิพากษาคดี 

มาตรา ๑๑ นอกจากที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  การวินิจฉัย
คําร้องขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจําเลย  ให้พิจารณาถึงพฤติการณ์แห่งการกระทําความผิดว่ามีลักษณะ
เป็นเครือข่ายหรือเป็นองค์กรอาชญากรรมหรือผู้ต้องหาหรือจําเลยนั้นเป็นผู้มีอิทธิพลหรือมีเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เข้าไปเก่ียวข้องกับการกระทําผิดหรือไม่ประกอบด้วย  โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของผู้เสียหายและ 
ภัยอันตรายที่จะเกิดข้ึนแก่พยานหลักฐานเป็นสําคัญ 
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หน้า   ๔ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๔๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

มาตรา ๑๒ ในการสั่งปล่อยชั่วคราว  จะต้องกําหนดมาตรการเพื่อป้องกันการหลบหนี 
และภัยอันตรายที่อาจเกิดข้ึนอย่างเพียงพอ  และในกรณีที่เป็นคําสั่งของศาล  หากมีการสั่งให้ใช้อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อื่นใดที่สามารถใช้ตรวจสอบหรือจํากัดการเดินทางของผู้ถูกปล่อยชั่วคราว   
ให้ศาลมีอํานาจกําหนดเจ้าพนักงานหรือบุคคลซึ่งจะต้องรับผิดชอบดําเนินการให้เป็นไปตามคําสั่งได้ด้วย 

มาตรา ๑๓ การเรียกค่าสินไหมทดแทนแทนผู้เสียหายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน 
และปราบปรามการค้ามนุษย์  พนักงานอัยการจะขอรวมไปกับฟ้องคดีอาญาหรือจะย่ืนคําร้องในระหว่าง
การพิจารณาของศาลชั้นต้นก็ได้  ทั้งนี้  ไม่ตัดสิทธิของผู้เสียหายที่จะย่ืนคําร้องเพื่อเรียกค่าสินไหมทดแทน
เพิ่มเติมได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก่อนที่ศาลจะมีคําวินิจฉัยชี้ขาดคดี   

ถึงแม้ไม่มีคําขอให้ใช้ค่าสินไหมทดแทนตามวรรคหนึ่ง  หากศาลมีคําพิพากษาลงโทษจําเลย   
ศาลจะสั่งในคําพิพากษาคดีอาญาให้จําเลยใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายตามจํานวนที่เห็นสมควรก็ได้  
คําสั่งดังกล่าวไม่กระทบถึงสิทธิของผู้เสียหายในอันที่จะฟ้องจําเลยเป็นคดีแพ่งเพื่อเรียกเอาค่าสินไหมทดแทน
ในส่วนที่ยังขาดอยู่ 

มาตรา ๑๔ นอกจากการให้ใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา  ๑๓  แล้ว  ถ้าปรากฏว่า 
ในการกระทําความผิดมีการกระทําทารุณกรรม  หน่วงเหนี่ยวกักขัง  ทําร้ายร่างกาย  หรือกดขี่ข่มเหง 
โดยขาดมนุษยธรรมอย่างร้ายแรงต่อผู้เสียหาย  เม่ือศาลมีคําพิพากษาให้จําเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
แก่ผู้เสียหาย  ให้ศาลมีอํานาจสั่งให้จําเลยจ่ายค่าเสียหายเพื่อการลงโทษเพ่ิมขึ้นได้ตามที่เห็นสมควร   
โดยคํานึงถึงพฤติการณ์ต่าง ๆ  เช่น  ความรุนแรงของความเสียหายที่เกิดขึ้น  ผลประโยชน์ที่จําเลยได้รับ  
ฐานะทางการเงินของจําเลย  ตลอดจนประวัติการกระทําความผิดเก่ียวกับการค้ามนุษย์ของจําเลยประกอบด้วย 

มาตรา ๑๕ คําพิพากษาในส่วนที่เก่ียวกับค่าสินไหมทดแทนและค่าเสียหายเพื่อการลงโทษ  
ให้รวมเป็นส่วนหนึ่งแห่งคําพิพากษาในคดีอาญา  และในกรณีที่ต้องมีการบังคับคดีให้ถือว่าผู้เสียหายเป็นเจ้าหนี้
ตามคําพิพากษา  ในการนี้ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ดําเนินการให้ความช่วยเหลือ
ทางกฎหมายแก่ผู้เสียหายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์เพื่อบังคับคดี 
ให้เป็นไปตามคําพิพากษา 

ในการดําเนินกระบวนพิจารณาเพื่อเรียกค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา  ๑๓  ตลอดจนการบังคับคดี
ตามวรรคหน่ึง  ให้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมทั้งปวง 

มาตรา ๑๖ ในกรณีที่ศาลอาญาสั่งรับคดีค้ามนุษย์ซึ่งเกิดข้ึนนอกเขตศาลไว้พิจารณาพิพากษา
ตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม  หรือได้รับโอนคดีค้ามนุษย์จากศาลอื่นภายใต้บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา  ให้ศาลอาญามีอํานาจดําเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ  นอกเขตศาลได้ตามที่เห็นสมควร 

การดําเนินคดีตามวรรคหนึ่ง  ศาลอาญาอาจกําหนดให้ทําการไต่สวนมูลฟ้อง  หรือนั่งพิจารณา
และพิพากษาคดีที่ศาลช้ันต้นอื่นโดยใช้เจ้าหน้าที่ธุรการของศาลนั้นหรือของศาลอาญาเองทําหน้าที่ช่วยเหลือ
ในทางธุรการก็ได้ 
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หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๔๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

มาตรา ๑๗ เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม  ศาลอาจมีคําสั่งให้คู่ความที่ดําเนินกระบวน
พิจารณาไม่ถูกต้อง  ดําเนินกระบวนพิจารณาให้ถูกต้องได้ภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่ศาลเห็นสมควร
กําหนด 

มาตรา ๑๘ ระยะเวลาที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนที่บทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัตินี้ให้นํามาใช้บังคับ  ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา  หรือตามที่ศาลกําหนด  เม่ือศาลเห็นสมควร
หรือเม่ือคู่ความมีคําขอ  ศาลอาจย่นหรือขยายได้ตามความจําเป็นและเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม 

มาตรา ๑๙ ให้คู่ความฝ่ายที่ยื่นคําคู่ความ  คําร้อง  คําขอ  คําแถลง  และสรรพเอกสาร 
จัดทําสําเนาย่ืนต่อศาลในจํานวนที่เพียงพอต่อองค์คณะผู้พิพากษาและคู่ความฝ่ายอื่น  เว้นแต่ศาลจะมี
คําสั่งเป็นอย่างอื่น 

ความในวรรคหน่ึงมิให้รวมเอกสารตามมาตรา  ๒๖ 
มาตรา ๒๐ ในคดีค้ามนุษย์  ถ้าศาลเห็นว่าผู้กระทําความผิดผู้ใดได้ให้ข้อมูลที่สําคัญ 

และเป็นประโยชน์อย่างย่ิงในการปราบปรามการกระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ต่อพนักงานฝ่ายปกครอง  หรือตํารวจ  หรือพนักงานสอบสวน  ศาลจะลงโทษผู้นั้นน้อยกว่า
อัตราโทษขั้นต่ําที่กําหนดไว้สําหรับความผิดนั้นก็ได้ 

มาตรา ๒๑ ในการดําเนินคดีค้ามนุษย์  ถ้าผู้ต้องหาหรือจําเลยหลบหนีไปในระหว่าง 
ถูกดําเนินคดีหรือระหว่างการพิจารณาคดีของศาล  มิให้นับระยะเวลาที่ผู้ต้องหาหรือจําเลยหลบหนี 
รวมเป็นส่วนหนึ่งของอายุความ 

ในกรณีมีคําพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจําเลย  ถ้าจําเลยหลบหนีไปในระหว่างต้องคําพิพากษา 
ถึงที่สุดให้ลงโทษ  มิให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๙๘  แห่งประมวลกฎหมายอาญามาใช้บังคับ 

มาตรา ๒๒ ผู้ต้องหาหรือจําเลยที่หลบหนีไปในระหว่างที่ได้รับการปล่อยชั่วคราวต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ความผิดตามวรรคหนึ่งไม่ระงับไปเพราะเหตุที่คดีของผู้ต้องหาหรือจําเลยนั้น  มีการส่ังไม่ฟ้อง   
ยกฟ้อง  จําหน่ายคดี  หรือถอนฟ้อง   

ให้ผู้ซึ่งชี้ช่องจนนําไปสู่การจับกุมผู้ต้องหาหรือจําเลยตามวรรคหน่ึง  รวมทั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้จับ
มีสิทธิได้รับเงินรางวัลตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

หมวด  ๒ 
วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น 

 
 

มาตรา ๒๓ ฟ้องต้องทําเป็นหนังสือมีข้อความตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๑๕๘  แห่ง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  ในกรณีที่ศาลเห็นว่าฟ้องไม่ถูกต้อง  ให้ศาลมีคําสั่งให้โจทก์แก้ฟ้อง
ให้ถูกต้อง 
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หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๔๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

มาตรา ๒๔ ในคดีที่มีการไต่สวนมูลฟ้อง  ก่อนเร่ิมไต่สวนมูลฟ้อง  ถ้าจําเลยมาศาล  ให้ศาล
ถามจําเลยว่ามีทนายความหรือไม่  ถ้าจําเลยไม่มี  ก็ให้ศาลพิจารณาตั้งทนายความให้โดยให้นําบทบัญญัติ
มาตรา  ๑๗๓  แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ในการไต่สวนมูลฟ้อง  จําเลยอาจแถลงให้ศาลทราบถึงข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายอันสําคัญ 
ที่ศาลควรสั่งว่าคดีไม่มีมูล  และจะระบุในคําแถลงถึงตัวบุคคล  เอกสารหรือวัตถุที่จะสนับสนุนข้อเท็จจริง
ตามคําแถลงของจําเลยด้วยก็ได้  กรณีเช่นว่านี้  ศาลอาจเรียกบุคคล  เอกสารหรือวัตถุดังกล่าวมาเป็นพยานศาล
เพื่อประกอบการวินิจฉัยสั่งคดีได้ตามที่เห็นสมควร  โดยโจทก์และจําเลยอาจถามพยานศาลได้เม่ือได้รับ
อนุญาตจากศาล 

คําสั่งของศาลที่ว่าคดีมีมูลให้แสดงเหตุผลอย่างชัดเจนประกอบด้วย 
มาตรา ๒๕ ในชั้นพิจารณา  ถ้าจําเลยให้การรับสารภาพตามฟ้อง  ศาลจะพิพากษาโดยไม่สืบ

พยานหลักฐานต่อไปก็ได้  เว้นแต่กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าจําเลยไม่ได้กระทําความผิดหรือคดีที่มีข้อหา
ความผิดซึ่งจําเลยรับสารภาพนั้นกฎหมายกําหนดอัตราโทษอย่างต่ําให้จําคุกตลอดชีวิตหรือโทษสถานท่ี
หนักกว่านั้น  ศาลต้องฟังพยานหลักฐานโจทก์จนกว่าจะพอใจว่าจําเลยได้กระทําความผิดจริง 

มาตรา ๒๖ ในคดีซึ่งพนักงานอัยการเป็นโจทก์  ถ้าจําเลยให้การปฏิเสธ  ให้โจทก์ส่งสํานวน
การสอบสวนพร้อมสําเนาต่อศาลก่อนวันตรวจพยานหลักฐานหรือวันสืบพยานในกรณีไม่มีการตรวจพยานหลักฐาน
ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน  ทั้งนี้  สําเนาสํานวนการสอบสวนดังกล่าวอาจจัดทําในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 

มาตรา ๒๗ คู่ความทั้งสองฝ่ายอาจอ้างตนเอง  บุคคล  หรือหลักฐานอื่นเป็นพยานได้   
ตามท่ีศาลเห็นสมควร  มีสิทธิขอตรวจพยานหลักฐาน  และมีสิทธิคัดสําเนาพยานหลักฐานของตนเอง 
หรือของคู่ความอีกฝ่ายหน่ึงที่ได้มีการสืบพยานหลักฐานนั้นแล้วได้ 

ในกรณีจําเป็นเพื่อความปลอดภัยของบุคคล  ให้ปกปิดชื่อและที่อยู่ของบุคคลหรือข้อมูลอย่างอื่น
ที่สามารถระบุตัวบุคคลได้  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดในข้อบังคับของประธานศาลฎีกา 

มาตรา ๒๘ ในคดีซึ่งพนักงานอัยการเป็นโจทก์  ให้ศาลนําสํานวนการสอบสวนของโจทก์ 
มาเป็นแนวทางในการพิจารณา  และอาจสืบพยานเพิ่มเติมเพื่อหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานได้ตามที่
เห็นสมควร 

มาตรา ๒๙ ศาลมีอํานาจเรียกพยานหลักฐานที่เก่ียวข้องจากหน่วยงานหรือบุคคลใด   
หรือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยคํา  หรือดําเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน์แก่การพิจารณา  รวมทั้งมีอํานาจสั่งให้
หน่วยงานหรือบุคคลใดตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ิมเติม  แล้วรายงานให้ศาลทราบและจัดส่ง
พยานหลักฐานดังกล่าวต่อศาลภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนด 

ศาลมีอํานาจแต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่มอบหมาย 
มาตรา ๓๐ ให้ศาลพิจารณาและสืบพยานหลักฐานต่อเนื่องติดต่อกันไปจนกว่าจะเสร็จ 

การพิจารณา  เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอื่นอันมิอาจก้าวล่วงได้ 
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หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๔๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

มาตรา ๓๑ ในการสืบพยานบุคคล  ไม่ว่าจะเป็นพยานที่คู่ความฝ่ายใดอ้างหรือที่ศาลเรียกมาเอง  
ให้ศาลแจ้งให้พยานทราบประเด็นและข้อเท็จจริงที่จะทําการสืบพยาน  แล้วให้พยานเบิกความในข้อนั้น
ด้วยตนเองหรือตอบคําถามศาล  ให้ศาลมีอํานาจถามพยานเกี่ยวกับข้อเท็จจริงใด ๆ  ที่เก่ียวเนื่องกับคดี 
แม้จะไม่มีคู่ความฝ่ายใดยกข้ึนอ้างก็ตาม  แล้วจึงอนุญาตให้คู่ความถามพยานเพิ่มเติม 

การถามพยานของคู่ความตามวรรคหน่ึงจะใช้คําถามนําก็ได้   
หลังจากคู่ความถามพยานตามวรรคหนึ่งแล้ว  ห้ามมิให้คู่ความฝ่ายใดถามพยานอีก  เว้นแต่ 

จะได้รับอนุญาตจากศาล 
มาตรา ๓๒ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญที่ศาลขอให้มาให้ความเห็นและพยานที่ศาลเรียกมาเอง  

รวมทั้งบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งได้รับแต่งตั้งตามมาตรา  ๒๙  วรรคสอง  มีสิทธิได้รับค่าป่วยการ  ค่าพาหนะเดินทาง  
ค่าเช่าที่พัก  และค่าใช้จ่ายอื่น  ตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการศาลยุติธรรมกําหนด 

มาตรา ๓๓ การพิจารณาและสืบพยานในศาล  ให้ทําโดยเปิดเผยต่อหน้าจําเลย   
เม่ือศาลเห็นเป็นการสมควร  เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปโดยไม่ชักช้า  ศาลมีอํานาจพิจารณา 

และสืบพยานลับหลังจําเลยได้  ในกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) จําเลยไม่อาจมาฟังการพิจารณาและการสืบพยานได้เนื่องจากความเจ็บป่วยหรือมีเหตุจําเป็นอื่น

อันมิอาจก้าวล่วงได้  เม่ือจําเลยมีทนายและจําเลยได้รับอนุญาตจากศาลที่จะไม่มาฟังการพิจารณาและสืบพยาน 
(๒) จําเลยเป็นนิติบุคคลและศาลได้ออกหมายจับผู้จัดการหรือผู้แทนของนิติบุคคลนั้นแล้ว   

แต่ยังจับตัวมาไม่ได้ 
(๓) จําเลยอยู่ในอํานาจศาลแล้วแต่ได้หลบหนีไปและศาลได้ออกหมายจับแล้ว  แต่ยังจับตัวมาไม่ได้ 
(๔) ในระหว่างพิจารณาหรือสืบพยาน  ศาลมีคําสั่งให้จําเลยออกจากห้องพิจารณาเพราะเหตุขัดขวาง

การพิจารณา  หรือจําเลยออกไปจากห้องพิจารณาโดยไม่ได้รับอนญุาตจากศาล 
ในกรณีดังกล่าว  เม่ือศาลพิจารณาคดีเสร็จสิ้นแล้ว  ให้ศาลมีคําพิพากษาในคดีนั้นต่อไป 
มาตรา ๓๔ เม่ือคู่ความร้องขอและมีเหตุอันสมควรศาลอาจอนุญาตให้คัดคําเบิกความพยาน

และรายงานกระบวนพิจารณาของศาลได้โดยกําหนดวิธีการและเง่ือนไขตามที่เห็นสมควร 
มาตรา ๓๕ เม่ือการสืบพยานหลักฐานเสร็จสิ้น  คู่ความมีสิทธิแถลงปิดคดีของตนด้วยวาจา

หรือเป็นหนังสือภายในเวลาที่ศาลกําหนด 
มาตรา ๓๖ ในกรณีที่ศาลนัดฟังคําพิพากษาหรือคําสั่ง  แต่จําเลยไม่อยู่หรือไม่มาฟังคําพิพากษา

หรือคําสั่ง  ให้ศาลเลื่อนการอ่านไป  และออกหมายจับจําเลยมาฟังคําพิพากษาหรือคําสั่ง  เม่ือได้ออกหมายจับแล้ว
ไม่ได้ตัวจําเลยมาศาลภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันออกหมายจับ  ให้ศาลอ่านคําพิพากษาหรือคําสั่งลับหลัง
จําเลยได้  และให้ถือว่าจําเลยได้ฟังคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้นแล้ว 

109

 www.tlcs.co.th www.mastinitiative.org



หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๔๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

หมวด  ๓ 
อุทธรณ ์

 
 

มาตรา ๓๗ ให้จัดตั้งแผนกคดีค้ามนุษย์ขึ้นในศาลอุทธรณ์  โดยให้มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดี
ค้ามนุษย์ที่มีการอุทธรณ์คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลชั้นต้นและตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๓๘ ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติมาตรา  ๔๐  การอุทธรณ์คําพิพากษาหรือคําสั่งของ
ศาลชั้นต้นในคดีค้ามนุษย์  ให้อุทธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์แผนกคดีค้ามนุษย์  โดยยื่นต่อศาลชั้นต้นภายในกําหนด
หนึ่งเดือนนับแต่วันอ่านหรือถือว่าได้อ่านคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้นให้คู่ความฝ่ายที่อุทธรณ์ฟัง 

เม่ือศาลชั้นต้นมีคําสั่งรับอุทธรณ์หรือเม่ือมีการย่ืนคําร้องอุทธรณ์คําสั่งไม่รับอุทธรณ์ของศาลชั้นต้น  
ให้ศาลชั้นต้นรีบส่งอุทธรณ์หรือคําร้องเช่นว่านั้นพร้อมสํานวนไปยังศาลอุทธรณ์แผนกคดีค้ามนุษย์เพื่อพิจารณา
พิพากษาหรือมีคําสั่งโดยเร็ว 

มาตรา ๓๙ ในกรณีที่จําเลยซึ่งไม่ได้ถูกคุมขังเป็นผู้อุทธรณ์  จําเลยจะยื่นอุทธรณ์ได้ต่อเม่ือ
แสดงตนต่อเจ้าพนักงานศาลในขณะย่ืนอุทธรณ์  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาลให้ขยายระยะเวลาแสดงตน  
มิฉะนั้นให้ศาลอุทธรณ์แผนกคดีค้ามนุษย์มีคําสั่งไม่รับอุทธรณ์ 

มาตรา ๔๐ คดีที่ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ลงโทษประหารชีวิตหรือจําคุกตลอดชีวิตเม่ือไม่มี
การอุทธรณ์คําพิพากษา  ให้ศาลชั้นต้นส่งสํานวนและคําพิพากษาไปยังศาลอุทธรณ์แผนกคดีค้ามนุษย์ 
ตามมาตรา  ๒๔๕  แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

มาตรา ๔๑ ให้ศาลอุทธรณ์แผนกคดีค้ามนุษย์พิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งโดยมิชักช้า  
และภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติมาตรา  ๔๓  คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณ์แผนกคดีค้ามนุษย์ 
ให้เป็นที่สุด 

มาตรา ๔๒ การพิจารณาและการชี้ขาดตัดสินคดีของศาลอุทธรณ์แผนกคดีค้ามนุษย์ 
ให้นําบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้  และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว่าด้วยการพิจารณา 
และการชี้ขาดตัดสินคดีในชั้นอุทธรณ์มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

หมวด  ๔ 
ฎีกา 

 
 

มาตรา ๔๓ การฎีกาคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณ์แผนกคดีค้ามนุษย์  ให้ผู้ฎีกา 
ยื่นคําร้องแสดงเหตุที่ศาลฎีกาควรรับฎีกาไว้พิจารณาตามมาตรา  ๔๕  พร้อมกับคําฟ้องฎีกาต่อศาลชั้นต้น 
ที่มีคําพิพากษาหรือคําสั่งในคดีนั้นภายในกําหนดหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้อ่านหรือถือว่าได้อ่านคําพิพากษา
หรือคําสั่งของศาลอุทธรณ์แผนกคดีค้ามนุษย์แล้วให้ศาลชั้นต้นรีบส่งคําร้องพร้อมคําฟ้องฎีกาดังกล่าวไปยัง
ศาลฎีกา  และให้ศาลฎีกาพิจารณาวินิจฉัยคําร้องให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว   
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หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๔๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๓๙  มาใช้บังคับกับการฎีกาด้วยโดยอนุโลม 
มาตรา ๔๔ คําร้องตามมาตรา  ๔๓  ให้พิจารณาและวินิจฉัยโดยองค์คณะผู้พิพากษา 

ที่ประธานศาลฎีกาแต่งตั้ง  ซึ่งประกอบด้วยรองประธานศาลฎีกาหน่ึงคนและผู้พิพากษาในศาลฎีกาซึ่งดํารงตําแหน่ง
ไม่ต่ํากว่าผู้พิพากษาศาลฎีกาอีกอย่างน้อยสามคน 

การวินิจฉัยให้เป็นไปตามเสียงข้างมาก  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้บังคับตามความเห็นของฝ่ายที่
เห็นควรรับฎีกา 

มาตรา ๔๕ ให้ศาลฎีกามีอํานาจรับฎีกาตามมาตรา  ๔๓  ไว้พิจารณาได้  เม่ือเห็นว่าปัญหา
ตามฎีกานั้นเป็นปัญหาสําคัญที่ศาลฎีกาควรวินิจฉัย 

ปัญหาสําคัญตามวรรคหน่ึงให้รวมถึงกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) ปัญหาที่เก่ียวพันกับประโยชน์สาธารณะ 
(๒) เม่ือคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณ์แผนกคดีค้ามนุษย์ได้วินิจฉัยข้อกฎหมายที่สําคัญ

ขัดกันหรือขัดกับแนวบรรทัดฐานของคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลฎีกา 
(๓) คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณ์แผนกคดีค้ามนุษย์ได้วินิจฉัยข้อกฎหมายที่สําคัญ 

ซึ่งยังไม่มีแนวคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลฎีกามาก่อน 
(๔) เม่ือคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณ์แผนกคดีค้ามนุษย์ขัดกับคําพิพากษาหรือคําสั่ง

อันถึงที่สุดของศาลอื่น 
(๕) เพื่อเป็นการพัฒนาการตีความกฎหมาย 
(๖) เม่ือจําเลยต้องคําพิพากษาของศาลอุทธรณ์แผนกคดีค้ามนุษย์ให้ประหารชีวิต  หรือจําคุก

ตลอดชีวิต 
(๗) เม่ือพิจารณาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายแล้วอาจมีผลเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญในคําพิพากษา

หรือคําสั่งของศาลอุทธรณ์แผนกคดีค้ามนุษย์ 
(๘) ปัญหาสําคัญอื่นตามข้อบังคับของประธานศาลฎีกา 
ในกรณีที่ศาลฎีกามีคําสั่งไม่รับฎีกาไว้พิจารณา  ให้คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณ์แผนกคดี

ค้ามนุษย์เป็นที่สุดตั้งแต่วันที่ได้อ่านหรือถือว่าได้อ่านคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้น 
ในกรณีที่อัยการสูงสุดหรือพนักงานอัยการซึ่งอัยการสูงสุดได้มอบหมายลงลายมือชื่อรับรอง 

ในฎีกาของพนักงานอัยการว่ามีเหตุอันควรที่ศาลฎีกาจะได้วินิจฉัย  ให้ถือว่าเป็นปัญหาสําคัญและให้ศาลฎีกา
รับฎีกา 

มาตรา ๔๖ หลักเกณฑ์และวิธีการในการย่ืนคําร้อง  การพิจารณาวินิจฉัยและระยะเวลา 
ในการพิจารณาคําร้องตามมาตรา  ๔๓  การตรวจรับฎีกา  การแก้ฎีกา  การพิจารณา  และการพิพากษาคดี
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของประธานศาลฎีกา 
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หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๔๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

มาตรา ๔๗ การพิจารณาและการพิพากษาคดีของศาลฎีกา  ให้นําบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้  
และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว่าด้วยการพิจารณาพิพากษาและการชี้ขาดตัดสินคดีในชั้นฎีกา
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๔๘ บรรดาคดีค้ามนุษย์ที่ค้างพิจารณาอยู่ในศาลใดในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  
ให้ศาลซึ่งคดีนั้นค้างพิจารณาอยู่คงมีอํานาจพิจารณาพิพากษาต่อไป  และให้นํากฎหมายซึ่งใช้บังคับอยู่ใน
วันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  มาใช้บังคับจนกว่าคดีนั้นจะถึงที่สุด 
 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
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หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๔๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยที่การค้ามนุษย์เป็นปัญหาที่กระทบต่อ 
สิทธิมนุษยชน  เป็นอันตรายต่อเสถียรภาพความม่ันคงทางสังคม  และการพัฒนาอย่างย่ังยืนของประเทศ   
หากไม่ได้รับการแก้ไขโดยเร่งด่วน  นอกจากจะส่งผลต่อเสถียรภาพทางการเมือง  เศรษฐกิจ  และความม่ันคง 
ของรัฐแล้ว  ยังส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางทั้งในระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศอีกด้วย  ดังน้ัน  เพ่ือให้การป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ดําเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและคดีความที่เก่ียวข้องทั้งหลายได้รับการพิจารณา
พิพากษาอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม  สมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ขึ้น  จึงจําเป็นต้อง 
ตราพระราชบัญญัติน้ี 
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 หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๖๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กรกฎาคม   ๒๕๕๙ 
   

 

ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา 
ว่าด้วยวิธีการดําเนินคดีค้ามนุษย์ 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗  วรรคสอง  มาตรา  ๙  วรรคสอง  มาตรา  ๒๗  วรรคสอง  
มาตรา  ๔๕  วรรคสอง  (๘)  และมาตรา  ๔๖  แห่งพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์  พ.ศ.  ๒๕๕๙  
ประธานศาลฎีกาโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาออกข้อบังคับไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยวิธีการดําเนินคดีค้ามนุษย์  
พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้ 
“องค์คณะผู้พิพากษา”  หมายความว่า  องค์คณะผู้พิพากษาซึ่งมีอํานาจหน้าที่ในการพิจารณา 

และวินิจฉัยคําร้องตามมาตรา  ๔๔ 
ข้อ ๔ ในกรณีมีความจําเป็นต้องมีวิธีการอย่างหน่ึงอย่างใดในทางธุรการเพื่อให้การปฏิบัติ 

ตามข้อบังคับนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ให้เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมเป็นผู้กําหนดวิธีการนั้น 
ข้อ ๕ ให้ประธานศาลฎีการักษาการและมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติ

รวมทั้งออกระเบียบ  ประกาศ  คําสั่ง  หรือคําแนะนําเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้   

หมวด  ๑ 
หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับพยานหลักฐานที่ต้องมีการปกปิด 

 

 

ข้อ ๖ ให้คู่ความส่งพยานเอกสารและพยานวัตถุที่ยังอยู่ในความครอบครองของตนต่อศาล
ก่อนวันตรวจพยานหลักฐานหรือวันสืบพยานในกรณีไม่มีการตรวจพยานหลักฐานไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน   
หากคู่ความฝ่ายใดเห็นว่ามีความจําเป็นต้องปกปิดชื่อและที่อยู่ของบุคคลหรือข้อมูลอย่างอื่นที่อาจระบุ 
ตัวบุคคลได้ซึ่งปรากฏอยู่ในพยานเอกสารหรือพยานวัตถุที่ส่งศาลเพื่อความปลอดภัยของบุคคล  ให้แถลง 
ให้ศาลทราบกับให้จัดทําสําเนาหรือภาพถ่ายพยานหลักฐานน้ันโดยปิดหรือลบชื่อและที่อยู่หรือข้อมูลใด 
ที่อาจระบุตัวบุคคลนั้นได้  แต่หากการปิดหรือลบชื่อและที่อยู่หรือข้อมูลอย่างอื่นนั้นไม่อาจกระทําได้   
ให้คู่ความฝ่ายที่อ้างพยานหลักฐานทําบันทึกสรุปเร่ืองเก่ียวกับพยานหลักฐานรวมไว้กับพยานหลักฐานอื่น 
ที่ส่งศาล  และให้นําพยานหลักฐานที่ต้องการปกปิดใส่ซองหรือบรรจุภัณฑ์ปิดผนึกประทับตรา  “ลับ”   
ยื่นต่อศาล   

114

 www.tlcs.co.th www.mastinitiative.org



หน้า   ๒๐ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๖๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กรกฎาคม   ๒๕๕๙ 
   

ข้อ ๗ ในกรณีที่คู่ความประสงค์จะขอตรวจหรือคัดสําเนาพยานหลักฐานตามข้อ  ๖  ให้คู่ความ
ยื่นคําร้องต่อศาล  หากศาลเห็นว่าพยานหลักฐานที่คู่ความขอตรวจหรือคัดสําเนาเป็นพยานหลักฐาน 
ที่คู่ความอีกฝ่ายต้องการปกปิด  ให้ศาลอนุญาตให้คู่ความฝ่ายนั้นตรวจหรือคัดสําเนาพยานหลักฐานที่ได้มี
การปิดหรือลบชื่อและที่อยู่หรือข้อมูลใดที่อาจระบุตัวบุคคลหรือบันทึกสรุปเร่ือง  แล้วแต่กรณี 

หมวด  ๒ 
การดําเนินกระบวนพิจารณาในลักษณะการประชุมทางจอภาพ 

ข้อ ๘ การสืบพยานก่อนฟ้องคดี  การไต่สวนมูลฟ้อง  หรือการพิจารณาคดีในกรณีที่ศาลอนุญาต
ให้พยานเบิกความที่ศาลอื่นหรือสถานที่ทําการของทางราชการหรือสถานที่แห่งอื่น  โดยจัดให้มีการถ่ายทอดภาพ
และเสียงในลักษณะการประชุมทางจอภาพ  ให้นําข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการสืบพยานในลักษณะ
การประชุมทางจอภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๖  มาใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ 

ข้อ ๙ ในกรณีที่พยานมีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ  และสถานท่ีที่จะให้พยานเบิกความในลักษณะ
การประชุมทางจอภาพเป็นศาลในต่างประเทศ  หรือสถานที่ของหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศ  หรือสถานที่
ขององค์กรระหว่างประเทศ  ให้ดําเนินการตามความตกลงระหว่างกัน  ถ้าไม่มีความตกลงเช่นว่านั้น   
ให้สํานักงานศาลยุติธรรมเป็นผู้ติดต่อประสานงานตามหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติระหว่างประเทศ 

ในกรณีมีเหตุจําเป็นเร่งด่วนอย่างย่ิงซึ่งหากเนิ่นช้าไปจะทําให้พยานบุคคลดังกล่าวยากแก่การนํามาสืบ
หรือสูญหาย  ให้สํานักงานศาลยุติธรรมติดต่อประสานงานกับศาลในต่างประเทศ  หรือหน่วยงานของรัฐ 
ในต่างประเทศ  หรือองค์กรระหว่างประเทศได้โดยตรง 

ในกรณีศาลในต่างประเทศต้องการสืบพยานบุคคลในลักษณะการประชุมทางจอภาพในศาลใด 
ถ้าไม่มีความตกลงใดกําหนดวิธีการไว้  ให้สํานักงานศาลยุติธรรมเป็นผู้ติดต่อประสานงานกับศาลนั้น 
ตามหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติระหว่างประเทศ 

ข้อ ๑๐ การติดต่อหรือส่งเอกสารระหว่างศาลหรือสถานที่ที่ใช้ในการพิจารณาคดีในลักษณะ
การประชุมทางจอภาพ  อาจดําเนินการทางไปรษณีย์ตอบรับ  โทรสาร  หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นใดก็ได้ 

หมวด  ๓ 
ฎีกา 

ข้อ ๑๑ คําร้องแสดงเหตุที่ศาลฎีกาควรรับฎีกาไว้พิจารณาต้องแสดงถึง   
(๑) ปัญหาข้อเท็จจริงหรือปัญหาข้อกฎหมายที่ขออนุญาตฎีกาโดยชัดแจ้ง  และ   
(๒) ปัญหาที่ขออนุญาตฎีกานั้นเป็นปัญหาสําคัญดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๔๕  หรือในข้อบังคับนี้  

ซึ่งศาลฎีกาควรรับวินิจฉัย  
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 หน้า   ๒๑ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๖๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กรกฎาคม   ๒๕๕๙ 
   

 

กรณีตามมาตรา  ๔๕  วรรคสี่  คําร้องเพียงแสดงว่าอัยการสูงสุดหรือพนักงานอัยการ  ซึ่งอัยการสูงสุด
ได้มอบหมายลงลายมือชื่อรับรองในฎีกาของพนักงานอัยการว่ามีเหตุอันควรที่ศาลฎีกาจะได้วินิจฉัย 

ข้อ ๑๒ กรณีที่กฎหมายกําหนดให้ผู้ฎีกาต้องชําระค่าธรรมเนียมชั้นฎีกา  ผู้ฎีกาต้องย่ืนคําร้อง
พร้อมกับคําฟ้องฎีกาโดยเสียค่าขึ้นศาลชั้นฎีกาและต้องนําเงินค่าธรรมเนียมซึ่งจะต้องใช้แก่คู่ความอีกฝ่ายหน่ึง
ตามคําพิพากษาหรือคําสั่งมาวางศาลพร้อมกับคําฟ้องฎีกานั้นด้วย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตให้ยกเว้นค่าธรรมเนียม 

ถ้าผู้ร้องไม่ปฏิบัติตามวรรคหน่ึง  ให้ศาลชั้นต้นรีบส่งคําร้องพร้อมสํานวนความไปยังศาลฎีกา   
กรณีเช่นว่านี้  ให้องค์คณะผู้พิพากษามีคําสั่งไม่รับคําร้องและไม่รับฎีกาโดยสั่งคืนค่าขึ้นศาลชั้นฎีกาทั้งหมด  
หากมี  ให้แก่ผู้ฎีกา 

ข้อ ๑๓ ให้ศาลชั้นต้นมีอํานาจตรวจคําร้องแสดงเหตุที่ศาลฎีกาควรรับฎีกาไว้พิจารณาและ 
คําฟ้องฎีกาและมีคําสั่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา  ๑๕  ประกอบประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง  มาตรา  ๑๘  และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา  ๔๐  หากผู้ฎีกา
ไม่ปฏิบัติตามคําสั่ง  ให้ศาลชั้นต้นรีบส่งคําร้องและคําฟ้องฎีกาดังกล่าวพร้อมสํานวนไปยังศาลฎีกาเพื่อพิจารณาสั่ง
โดยเร็วต่อไป 

กรณีตามวรรคหนึ่ง  ถ้าองค์คณะผู้พิพากษาเห็นว่าคําสั่งของศาลชั้นต้นถูกต้อง  ให้มีคําสั่งไม่รับคําร้อง
และไม่รับฎีกา  หรือถ้าไม่มีคําร้องก็ให้สั่งไม่รับฎีกาและส่ังคืนค่าขึ้นศาลชั้นฎีกาทั้งหมด  หากมี  ให้แก่ผู้ร้อง 

ข้อ ๑๔ ในกรณีมีการขอขยายระยะเวลาใด  ๆ  เช่น  การย่ืนคําร้องหรือคําฟ้องฎีกา  หรือการชําระ
หรือวางเงินค่าธรรมเนียมตามข้อ  ๑๒  หากศาลชั้นต้นเห็นสมควรอนุญาตให้ขยาย  ให้ศาลชั้นต้นสั่งตามที่
เห็นสมควร  มิฉะนั้นให้รีบส่งคําร้องขอขยายระยะเวลาพร้อมสํานวนความไปยังศาลฎีกาเพื่อพิจารณาส่ัง
โดยเร็วต่อไป 

ข้อ ๑๕ เม่ือศาลชั้นต้นได้รับคําร้องและคําฟ้องฎีกาตามข้อ  ๑๑  แล้ว  ให้รีบส่งสําเนาคําร้อง
และคําฟ้องฎีกานั้นให้คู่ความอีกฝ่ายแล้วส่งคําร้องพร้อมคําฟ้องฎีกาและสํานวนความไปยังศาลฎีกาโดยเร็ว  
ทั้งนี้  ไม่จําต้องรอคําคัดค้านของคู่ความฝ่ายนั้น  แต่ในกรณีที่คู่ความอีกฝ่ายได้ยื่นคําร้องและคําฟ้องฎีกาด้วย  
ให้ศาลชั้นต้นดําเนินการเกี่ยวกับคําร้องดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนแล้วจึงส่งคําร้องและคําฟ้องฎีกาของ
คู่ความทุกฝ่ายไปยังศาลฎีกาในคราวเดียวกัน 

ถ้ามีการย่ืนคําคัดค้านภายหลังที่ได้ดําเนินการตามวรรคหน่ึงแล้ว  ก็ให้ส่งคําคัดค้านนั้นไปยังศาลฎีกา
เพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัย 

ข้อ ๑๖ การขอแก้ไขคําร้องหรือคําฟ้องฎีกาให้กระทําได้ภายในกําหนดระยะเวลาตามมาตรา  ๔๓  
หรือตามที่ศาลมีคําสั่งให้ขยายออกไป 

ข้้อ ๑๗ การพิจารณาคําร้้องตามมาตรา  ๔๔  องค์คณะผู้้พิพากษาพึงพิจารณาวินิจฉัยและมีคําสั่ง
ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับสํานวนหรือตามระเบียบของประธานศาลฎีกา 
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 หน้า   ๒๒ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๖๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กรกฎาคม   ๒๕๕๙ 
   

 

ข้อ ๑๘ ปัญหาสําคัญอื่นตามมาตรา  ๔๕  วรรคสอง  (๘)  ได้แก่  กรณีดังต่่อไปนี้ 
(๑) คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณ์แผนกคดีค้ามนุษย์มีความเห็นแย้งในสาระสําคัญ 
(๒) คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณ์แผนกคดีค้ามนุษย์ได้วินิจฉัยข้อกฎหมายสําคัญ 

ที่ไม่่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศที่มีผลผูกพันกับประเทศไทย 
(๓) คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณ์แผนกคดีค้ามนุษย์กําหนดให้จําเลยชดใช้ค่าเสียหาย

เพื่อการลงโทษตามมาตรา  ๑๔  สูงเกินส่วน 
(๔) ปัญหาที่เก่ียวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง 
ข้อ ๑๙ ในกรณีที่องค์คณะผู้พิพากษาเห็นว่า  ปัญหาตามคําร้องแสดงเหตุที่ศาลฎีกาควรรับ

ฎีกาทั้งหมดหรือบางข้อเป็นปัญหาสําคัญที่ศาลฎีกาควรวินิจฉัย  ให้มีคําสั่งอนุญาตให้ฎีกาและสั่งรับฎีกา
ทั้งหมดหรือบางข้อไว้พิจารณาแล้วส่งให้ศาลชั้นต้นอ่านคําสั่งดังกล่าวให้คู่ความฟัง 

จําเลยฎีกาอาจย่ืนคําแก้ฎีกาต่อศาลชั้นต้นได้ภายในกําหนดสิบห้าวันนับแต่วันฟังคําสั่ง  และภายใน
กําหนดเจ็ดวันนับแต่วันที่จําเลยฎีกาย่ืนคําแก้ฎีกาหรือนับแต่ระยะเวลาที่กําหนดไว้สําหรับการย่ืนคําแก้ฎีกา
ได้สิ้นสุดลง  ให้ศาลชั้นต้นส่งคําแก้ฎีกาไปยังศาลฎีกาหรือแจ้งให้ทราบว่าไม่มีคําแก้ฎีกา  เม่ือศาลฎีกาได้รับ 
คําแก้ฎีกาหรือแจ้งความเช่นว่าแล้ว  ให้นําคดีลงสารบบความโดยพลัน 

การขอขยายระยะเวลาย่ืนคําแก้ฎีกาให้นําความในข้อ  ๑๔  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
ข้อ ๒๐ ในกรณีที่องค์คณะผู้พิพากษาเห็นว่า  คําร้องมิได้ปฏิบัติตามข้อ  ๑๑  หรือปัญหา 

ตามคําร้องทั้งหมดมิใช่ปัญหาสําคัญที่ศาลฎีกาควรวินิจฉัย  ให้มีคําสั่งยกคําร้องและไม่รับฎีกาแล้วส่งสํานวนความ
คืนศาลชั้นต้นเพื่อแจ้งให้คู่ความทราบโดยเร็ว 

คําสั่งที่ไม่อนุญาตตามวรรคหนึ่งให้แสดงเหตุผลโดยย่อ  และให้องค์คณะผู้พิพากษามีอํานาจสั่งคืน
ค่าขึ้นศาลชั้นฎีกาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแก่ผู้ฎีกาได้ตามที่เห็นสมควร 

ข้อ ๒๑ ในกรณีที่มีคู่ความหลายฝ่ายต่างย่ืนคําร้องแสดงเหตุที่ศาลฎีกาควรรับฎีกาไว้พิจารณา  
ให้วินิจฉัยโดยทําเป็นคําสั่งฉบับเดียวกันก็ได้ 

ข้อ ๒๒ ห้ามมิให้ผู้พิพากษาซึ่งเป็นองค์คณะที่พิจารณาสั่งอนุญาตให้ฎีกาคดีใดเป็นองค์คณะ
พิจารณาพิพากษาคดีนั้นอีก 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

วีระพล  ตั้งสุวรรณ 
ประธานศาลฎีกา 
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ระเบียบกระทรวงกลาโหม 

ว่าด้วยการจา่ยคา่ป่วยการ ค่าพาหนะเดนิทาง คา่เชา่ทีพ่ัก และคา่ใช้จา่ยอื่นแก่บุคคลในคดคีา้มนุษย์ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

  

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้มีระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการจ่ายค่าป่วยการ  ค่า

พาหนะเดินทาง คา่เชา่ที่พัก และค่าใช้จา่ยอื่นแก่บุคคลในคดีค้ามนุษย์ 

  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔ (๓) แห่งพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์พ.ศ. 

๒๕๕๙ กระทรวงกลาโหมโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

  

ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการจ่ายค่าป่วยการ ค่า

พาหนะเดินทาง คา่เชา่ที่พัก และค่าใช้จา่ยอื่นแก่บุคคลในคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๖๐” 

  

ข้อ ๒[๑]  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  

ข้อ ๓  เมื่อบุคคลตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติวธิีพจิารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ยื่นค าขอรับเงินค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ให้ศาลทหารสั่งจ่ายตามความ

จ าเป็นและเหมาะสมภายใต้หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายตามระเบียบนี ้โดยมีค าสั่งไว้ในค าขอรับเงิน นั้น 

ค าขอรับเงินตามวรรคหนึ่ง ให้ใชค้ าขอรับเงินคา่ป่วยการ คา่พาหนะเดินทาง คา่เชา่ที่พัก และ

คา่ใช้จา่ยอื่น ตามแบบที่ส านักตุลาการทหารก าหนด 

  

ข้อ ๔  ให้ศาลทหารสั่งจ่ายค่าป่วยการแก่บุคคลตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติวิธี

พิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังต่อไปนี้ 

๔.๑ กรณีผูท้รงคุณวุฒิหรอืผู้เช่ียวชาญ ให้สั่งจ่าย 

๔.๑.๑ ในกรณีที่มาให้ความเห็น ให้สั่งจ่ายเป็นรายคนไม่น้อยกว่าครั้งละหกร้อยบาท 

แต่ไม่เกนิคร้ังละสองพันบาท 

๔.๑.๒ ในกรณีที่ท ารายงานความเห็นเป็นหนังสือเสนอต่อศาลทหารให้สั่งจ่ายไม่น้อย

กวา่คดีละหนึ่งพันบาท แต่ไม่เกนิคดีละหนึ่งหมื่นบาท 

๔.๒ บุคคลนอกจากขอ้ ๔.๑ ให้สั่งจ่าย 

๔.๒.๑ ในกรณีที่มาเบิกความหรือมาให้ถ้อยค าต่อศาลทหาร ให้สั่งจ่ายเป็นรายคนไม่

น้อยกวา่ครัง้ละสามรอ้ยบาท แต่ไม่เกนิคร้ังละห้ารอ้ยบาท 

๔.๒.๒ ในกรณีที่ท ารายงานความเห็นเป็นหนังสือเสนอศาลทหาร ให้สั่งจ่ายไม่น้อยกว่า

คดีละหนึ่งพันบาท แต่ไม่เกนิคดีละห้าพันบาท 
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การสั่งจ่ายค่าป่วยการตามข้อ ๔.๑ และข้อ ๔.๒ ให้ค านึงถึงสภาพแห่งคดี ความยากง่ายและ

ระยะเวลาของงานที่ต้องปฏิบัติ และรายได้หรอืฐานะของบุคคลประกอบด้วย 

  

ข้อ ๕  เมื่อบุคคลตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติวธิีพจิารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

มาเบิกความหรอืมาให้ถ้อยค าต่อศาลทหาร ให้ศาลทหารสั่งจ่ายคา่พาหนะเดินทางและค่าเช่าที่พัก ดังต่อไปนี้ 

๕.๑ ผู้ที่เป็นข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานหรือลูกจ้างของราชการ ให้สั่งจ่ายตาม

หลักเกณฑ์และอัตราคา่ใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการตามกฎหมายหรอืระเบียบว่าด้วยการนั้น 

๕.๒ บุคคลนอกจากข้อ ๕.๑ ให้สั่งจ่ายเช่นเดียวกับบุคคลตามข้อ ๕.๑ โดยเทียบเท่ากับ

ข้าราชการทหาร ซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก เว้นแต่ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เช่ียวชาญเทียบเท่ากับ

ข้าราชการทหาร ซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ นาวาเอกพเิศษ นาวา

อากาศเอกพิเศษ 

  

ข้อ ๖  ในกรณีที่มีเหตุผลและมีความจ าเป็น ศาลทหารอาจสั่งจ่ายคา่ใช้จา่ยอื่นแก่บุคคลตาม

มาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๙ นอกเหนือจากค่าป่วยการ ค่า

พาหนะเดินทาง และค่าเช่าที่พัก ได้ตามที่เห็นสมควร 

  

ข้อ ๗  การขอความเห็นผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เช่ียวชาญ ให้ศาลทหารพิจารณาแจ้งเรื่องที่

ประสงคจ์ะขอให้มาให้ความเห็นไปยังบุคคลผู้ซ่ึงปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการหรอืหน่วยงานอื่นของรัฐกอ่น และ

หากจ าเป็นต้องมีการตรวจพิสูจน์บุคคล เอกสาร วัตถุ สถานที่ การตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์หรือการตรวจ

พิสูจน์โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ให้ระบุรายละเอียดของงานที่ต้องท าให้ชัดเจน และสั่งให้แจ้งค่าใช้จ่ายใน

การตรวจพิสูจน์ให้ศาลทหารทราบก่อนด้วย โดยค่าใช้จ่ายในการตรวจพิสูจน์ดังกล่าวให้ศาลทหารสั่งจ่าย 

ดังต่อไปนี้ 

๗.๑ ในกรณีที่ส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เช่ียวชาญซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการหรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐตรวจ สั่งจ่ายได้เท่าที่จา่ยจรงิ 

๗.๒ ในกรณีที่ส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เช่ียวชาญซึ่งไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการหรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐตรวจ สั่งจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินค่าใช้จ่ายตามข้อ ๗.๑ ที่ตรวจพิสูจน์ประเภท

เดียวกัน ในกรณีจ าเป็นที่จะต้องจ่ายเกินกว่านั้นหรอืไม่มีอัตรานั้นเทียบเคยีง ให้อยู่ในดุลพินิจของศาลทหาร 

  

ข้อ ๘  การสั่งจ่ายคา่ป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง คา่เชา่ที่พัก และค่าใช้จา่ยอื่น ให้ศาลทหาร

สั่งจ่ายเมื่อบุคคลตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ปฏิบัติหน้าที่

เสร็จสิ้น หรอืเมื่อได้มาตามนัดของศาลทหารในแต่ละครัง้ แล้วแต่กรณี 

ในกรณีที่บุคคลตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

มาตามนัดของศาลทหารแต่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ได้เป็นความผิดของผู้นั้น ให้ศาลทหารใช้ดุลพินิจสั่งจ่ายค่า

ป่วยการ คา่พาหนะเดินทาง คา่เช่าที่พัก และคา่ใช้จา่ยอื่นตามที่เห็นสมควรแกผู่้นั้นด้วย 
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ข้อ ๙  ให้ปลัดกระทรวงกลาโหมรักษาการตามระเบียบนี้ 

  

  

ประกาศ ณ วนัที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ 

รัฐมนตรวี่าการกระทรวงกลาโหม 

 

 

  

  

  

  

  

 

  

ภวรรณตร/ีจัดท า 

๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ 

  

ปุณิกา/ตรวจ 

๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ 

  

  
 http://app-thca.krisdika.go.th/Naturesig/CheckSig?whichLaw=law2&folderName=%c781&lawPath=%c781-2g-2560-a0001 

 

  

  

  

  

  

 

 

 
[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนพิเศษ ๙๐ ง/หน้า ๑/๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ 
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ระเบียบที่ประชุมใหญ่ตุลาการพระธรรมนูญในศาลทหารสูงสุด 

ว่าด้วยการด าเนินคดคี้ามนษุย์ในศาลทหาร 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

  

โดยที่เป็นการสมควรมีระเบียบที่ประชุมใหญ่ตุลาการพระธรรมนูญในศาลทหารสูงสุดว่าดว้ย

การด าเนินคดีคา้มนุษย์ในศาลทหาร 

  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้า

มนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๙ และข้อ ๗ แห่งระเบียบราชการศาลทหารว่าด้วยการประชุมใหญ่และการวาง

ระเบียบที่ประชุมใหญ่ตุลาการพระธรรมนูญในศาลทหารสูงสุด พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงออกระเบียบที่ประชุมใหญ่

ตุลาการพระธรรมนูญในศาลทหารสูงสุดไว้ ดังต่อไปนี้ 

  

ข้อ ๑  ระเบียบนีเ้รียกว่า “ระเบียบที่ประชุมใหญ่ตุลาการพระธรรมนูญในศาลทหารสูงสุดว่า

ด้วยการด าเนินคดีคา้มนุษย์ในศาลทหาร พ.ศ. ๒๕๖๐” 

  

ข้อ ๒[๑]  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  

ข้อ ๓  ให้หัวหน้าส านักตุลาการทหารรักษาการตามระเบียบนี้ 

  

หมวด ๑ 

บทท่ัวไป 

 

  

ข้อ ๔  วิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์เป็นวิธีพิจารณาโดยใช้ระบบไต่สวนตามที่ก าหนดไว้ใน

กฎหมายว่าด้วยวิธีพจิารณาคดีคา้มนุษย์และระเบียบนี้ 

การน าบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หรือประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพง่มาใช้บังคับในศาลทหารตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง ให้ด าเนินการตามหลักกฎหมายทั่วไปว่า

ด้วยวิธีพจิารณาความอาญาทหาร 

  

ข้อ ๕  การติดต่อระหว่างศาล หรือระหว่างศาลกับคู่ความหรือผู้เกี่ยวข้องในคดี ศาลจะ

กระท าโดยทางโทรสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรอืสื่อทางเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่นก็ได้ 
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ข้อ ๖  ในกรณีที่มีปัญหาว่าคดีใดเป็นคดีค้ามนุษย์ ให้ศาลทหารสูงสุดเป็นผู้วินิจฉัยค าวินิจฉัย

ของศาลทหารสูงสุดให้เป็นที่สุด และไม่กระทบถงึกระบวนพิจารณาที่ได้ด าเนินการไปก่อนที่จะมีค าวินิจฉัยนั้น 

การขอให้ศาลทหารสูงสุดวินิจฉัยปัญหาตามวรรคหนึ่ง ให้กระท าอย่างช้าในวันตรวจ

พยานหลักฐานหรือวันสืบพยานในกรณีไม่มีการตรวจพยานหลักฐาน หากพ้นก าหนดเวลาดังกล่าว ห้ามมิให้มี

การขอให้วินิจฉัยปัญหาดังกล่าวอีก และเมื่อได้รับค าขอจากศาลทหารช้ันต้นแล้ว ให้ศาลทหารสูงสุดมีค า

วินิจฉัยโดยท าเป็นค าสั่ง และแจ้งผลไปยังศาลทหารช้ันต้นโดยเร็ว ในกรณีเช่นว่านี้ให้ศาลทหารช้ันต้นรอการ

พิจารณาคดีไว้ช่ัวคราว 

  

หมวด ๒ 

การเบิกความในลักษณะการประชุมทางจอภาพ 

 

  

ข้อ ๗  หลักเกณฑ์และวิธีด าเนินการให้พยานเบิกความที่ศาลอื่น หรอืสถานที่ท าการของทาง

ราชการ หรือสถานที่แห่งอื่นซึ่งอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศ โดยจัดให้มีการถ่ายทอดภาพและเสียงใน

ลักษณะการประชุมทางจอภาพตามมาตรา ๙ ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในระเบียบนี้ 

  

ข้อ ๘  คู่ความอาจยื่นค าร้องต่อศาลที่พิจารณาคดีเพื่อขออนุญาตให้พยานไปเบิกความที่

ศาลอื่นหรือสถานที่ท าการของทางราชการ หรือสถานที่แห่งอื่นซึ่งอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศในลักษณะ

การประชุมทางจอภาพได้ ค าร้องเช่นว่านี้ให้ยื่นในระยะเวลาพอสมควร เพื่อให้ศาลมีเวลาเตรียมความพร้อม

ของห้องพิจารณาและระบบการประชุมทางจอภาพ 

การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้ศาลค านึงถงึเหตุจ าเป็นอันไม่อาจน าพยานมาเบิกความในห้อง

พิจารณาคดีได้ ผลกระทบต่อสิทธิในการต่อสู้คดีของจ าเลยจากการที่พยานเบิกความโดยไม่ได้อยู่ในห้อง

พิจารณาของศาล และการที่คูค่วามจะได้รับการพจิารณาที่เป็นธรรมประกอบด้วย 

ใหศ้าลจดแจ้งเหตุผลที่ศาลอนุญาตหรอืไม่อนุญาตไว้ในรายงานพิจารณาให้ชัดเจน 

  

ข้อ ๙  ในกรณีที่ศาลอนุญาตให้พยานไปเบิกความที่ศาลอื่นในลักษณะการประชุมทาง

จอภาพให้ศาลที่พิจารณาคดีประสานงานไปยังศาลที่จะให้พยานไปเบิกความ เกี่ยวกับวันเวลาที่พร้อมจะให้

พยานเบิกความ แล้วมีหนังสือแจ้งยืนยันวันเวลา ชื่อและจ านวนพยานบุคคลไปยังศาลนั้นพร้อมทั้งส่งส าเนา

พยานเอกสารหรือภาพถ่ายพยานวัตถุที่คู่ความทุกฝ่ายรับรองแล้ว เพื่อใช้ประกอบค าเบิกความของพยาน

บุคคล ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องให้พยานยืนยันความถูกต้องแท้จรงิของพยานเอกสารหรอืพยานวัตถุก็ใหส้่ง

เอกสารหรอืวัตถุนั้นไป 

  

ข้อ ๑๐  ในการด าเนินกระบวนพิจารณากรณสีถานที่ที่พยานไปเบิกความเป็นศาลอื่นให้องค์

คณะตุลาการออกนั่งพิจารณาพร้อมทั้งคู่ความและทนายความท าการสืบพยานภายในห้องพิจารณาของ
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ศาลที่พจิารณาคดี โดยมีการถา่ยทอดภาพและเสียงในลักษณะการประชุมทางจอภาพระหว่างศาลที่พจิารณา

คดีกับศาลที่พยานไปเบิกความในเวลาเดียวกันตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นการสืบพยาน 

ให้ศาลที่พิจารณาคดีบันทึกค าเบิกความพยาน และจดแจ้งให้ปรากฏด้วยว่าพยานเบิกความ

โดยจัดให้มีการถา่ยทอดภาพและเสียงในลักษณะการประชุมทางจอภาพ 

ให้ตุลาการพระธรรมนูญซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประจ าศาลที่พยานไปเบิกความหนึ่งนายออกนั่ง

พิจารณาควบคุมการสืบพยานให้ด าเนินไปโดยเรียบร้อย เมื่อพยานเบิกความเสร็จสิ้นแล้ว ให้พยานลงชื่อใน

รายงานพิจารณา แล้วส่งรายงานพิจารณานั้นและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสืบพยานพร้อมด้วยพยาน

เอกสารหรอืพยานวัตถุตามข้อ ๙ ไปยังศาลที่พจิารณาคดีโดยเร็ว 

  

ข้อ ๑๑  ในกรณีที่ศาลอนุญาตให้พยานไปเบิกความที่สถานที่ท าการของทางราชการ หรือ

สถานที่แห่งอื่นซึ่งอยู่ในประเทศในลักษณะการประชุมทางจอภาพ ให้ศาลที่พิจารณาคดีประสานงานไปยัง

สถานที่ที่จะให้พยานไปเบิกความ เกี่ยวกับวันเวลาที่พร้อมจะให้พยานเบิกความ แล้วมีหนังสือแจ้งยืนยันวัน

เวลา ชื่อและจ านวนพยานบุคคลไปยังผู้มีอ านาจหน้าที่ดูแลสถานที่นั้น และส่งพยานเอกสารหรือพยานวัตถุ

ตามข้อ ๙ ไปยังศาลที่มีเขตอ านาจเหนือท้องที่ที่สถานที่นั้นตั้งอยู่ เพื่อให้ตุลาการพระธรรมนูญซึ่งปฏิบัติหน้าที่

ประจ าศาลนั้นท าหน้าที่ตามข้อ ๑๐ วรรคสาม 

  

ข้อ ๑๒  ในกรณีที่พยานมีถ่ินที่อยู่ในต่างประเทศ ศาลอาจให้พยานเบิกความในต่างประเทศ

ในลักษณะการประชุมทางจอภาพได้ โดยค านึงถงึความเหมาะสมและความพรอ้มของสถานที่ที่จะใหพ้ยานเบกิ

ความ ตลอดจนบุคคลที่ศาลจะมอบหมายให้ท าหน้าที่ตามข้อ ๑๐ วรรคสาม ประกอบด้วย 

ถ้าสถานที่ที่จะให้พยานเบิกความเป็นศาลในต่างประเทศ หรือสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ

ในต่างประเทศ หรือสถานที่ขององค์กรระหว่างประเทศ ให้ศาลด าเนินการตามความตกลงระหว่างกันถ้าไม่มี

ความตกลงเช่นว่านั้น ให้ส านักตุลาการทหารแจ้งกรมพระธรรมนูญเพื่อรายงานให้กระทรวงกลาโหมติดต่อ

ประสานงานตามหลักการปฏิบัติระหว่างประเทศ เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนอย่างยิ่งซึ่งหากล่าชา้ไปอาจเปน็

การยากต่อการน าพยานบุคคลมาเบิกความหรือเสียหายต่อคดี ให้ส านักตุลาการทหารติดต่อประสานงานกับ

ศาลในต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศ หรือองค์กรระหว่างประเทศได้โดยตรง แล้วแจ้งกรม

พระธรรมนูญเพื่อรายงานให้กระทรวงกลาโหมทราบ 

  

ข้อ ๑๓  เมื่อศาลที่พจิารณาคดีได้รับค าขอรับเงินคา่ตอบแทน คา่ป่วยการ คา่พาหนะเดินทาง คา่

เช่าที่พัก หรือค่าใช้จ่ายอื่น และหลักฐานประกอบค าขอจากผู้มีสิทธิรับเงินตามระเบียบว่าด้วยการนั้นแล้วให้ศาล

สั่งจ่ายและจัดส่งเงินนั้นโดยท าเป็นตั๋วแลกเงินหรอืโอนเงินผ่านทางธนาคารไปให้แกผู่้มีสิทธิรับเงินโดยเร็ว 

  

ข้อ ๑๔  ให้น าความในข้อ ๑๐ มาใช้บังคับแก่การด าเนินกระบวนพิจารณากรณีสถานที่ที่

พยานไปเบิกความในลักษณะการประชุมทางจอภาพเป็นสถานที่ท าการของทางราชการหรอืสถานที่แห่งอื่นซึ่ง

อยู่ในประเทศหรอืต่างประเทศโดยอนุโลม 
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หมวด ๓ 

การปกปิดชื่อและที่อยู่ของบุคคลหรอืข้อมูลท่ีระบุตัวบคุคล 

 

  

ข้อ ๑๕ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการปกปิดชื่อและที่อยู่ของบุคคลหรือข้อมูลอย่าง

อื่นที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ตามมาตรา ๒๗ ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในระเบียบนี้ 

  

ข้อ ๑๖  ในกรณีที่คู่ความฝ่ายใดมีความจ าเป็นต้องปกปิดชื่อและที่อยู่ของบุคคลหรือข้อมูล

อย่างอื่นที่อาจระบุตัวบุคคลได้ ซึ่งปรากฏอยู่ในพยานเอกสารหรือพยานวัตถุที่ส่งศาล เพื่อความปลอดภัยของ

บุคคล ให้แถลงให้ศาลทราบกับให้จัดท าส าเนาหรือภาพถา่ยพยานหลักฐานนั้นโดยปิดหรอืลบชื่อและที่อยู่หรือ

ข้อมูลใดที่อาจระบุตัวบุคคลนั้นได้ แต่หากการปิดหรอืลบชื่อและที่อยู่หรอืข้อมูลอย่างอื่นนัน้ไมอ่าจกระท าไดใ้ห้

คู่ความฝ่ายที่อ้างพยานหลักฐานท าบันทึกสรุปเรื่องเกี่ยวกับพยานหลักฐานรวมไว้กับพยานหลักฐานอื่นที่ส่ง

ศาล และให้น าพยานหลักฐานที่ต้องการปกปดิใส่ซองหรอืบรรจุภัณฑ์ปดิผนึกประทับตรา “ลับ” ยื่นต่อศาล 

  

ข้อ ๑๗  ในกรณีที่คู่ความยื่นค าร้องขอตรวจหรือคัดส าเนาพยานหลักฐาน หากศาลเห็นว่า

พยานหลักฐานที่คู่ความขอตรวจหรือคัดส าเนาเป็นพยานหลักฐานที่คู่ความอีกฝ่ายต้องการปกปิดให้ศาล

อนุญาตให้คู่ความฝ่ายนั้นตรวจหรือคัดส าเนาพยานหลักฐานที่ได้มีการปิดหรือลบชื่อและที่อยู่หรือข้อมูลใดที่

อาจระบุตัวบุคคลหรอืบันทึกสรุปเรื่อง แล้วแต่กรณี 

  

หมวด ๔ 

การด าเนนิกระบวนพิจารณาคดคี้ามนุษย์ในศาลทหารชั้นต้น 

 

  

ข้อ ๑๘  คดีที่อัยการทหารเป็นโจทก์ เมื่อโจทก์ยื่นฟ้องและส่งตัวจ าเลยพร้อมฟ้อง ให้ศาลมี

ค าสั่งเก่ียวกับฟ้องโดยเร็ว 

ในวันยื่นฟ้องให้ศาลพิจารณาว่าจะสั่งขังจ าเลยไว้หรือปล่อยช่ัวคราวตามประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญา ในกรณีที่ศาลมีค าสั่งให้ปล่อยช่ัวคราว ให้ศาลพิจารณาถึงการห้ามจ าเลยเดินทาง

ออกนอกราชอาณาจักรด้วย 

  

ข้อ ๑๙  เมื่อจ าเลยมาอยู่ต่อหน้าศาลแล้ว ให้ศาลตรวจสอบบัตรประจ าตัวประชาชนหรือ

เอกสารอื่นใดที่ทางราชการออกให้ และศาลเชื่อว่าเป็นจ าเลยจริง ให้ถ่ายส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรอื

เอกสารนั้น หรอืด าเนินการอื่นใดเท่าที่จ าเป็นและสมควรเพื่อให้มีขอ้มูลของจ าเลยเพียงพอเก็บไว้ในส านวน 
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ข้อ ๒๐  ในคดีที่จ าเลยให้การปฏิเสธ เมื่ออัยการทหารผู้เป็นโจทก์ได้ส่งส านวนการสอบสวน

พรอ้มส าเนาต่อศาลตามมาตรา ๒๖ แล้ว จ าเลยมีสิทธิขอตรวจหรอืคัดส าเนาส านวนการสอบสวนเมื่อมีค าขอ

เช่นว่านั้น ให้ศาลสั่งอนุญาตให้จ าเลยตรวจหรอืคัดส าเนาส านวนการสอบสวนได้ 

การอนุญาตให้คัดส าเนาส านวนการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง ศาลจะอนุญาตให้คัดส าเนาใน

รูปเอกสารหรอืข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 

ในกรณีที่ศาลอนุญาตให้จ าเลยคัดส าเนาในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หากส าเนาส านวนการ

สอบสวนที่โจทก์ส่งตามวรรคหนึ่งมิใช่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ให้ศาลสั่งให้โจทก์จัดท าส าเนาในรูปข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์ ส่งต่อศาลภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ศาลมีค าสั่ง 

  

ข้อ ๒๑  ในคดีที่ผู้เสียหายซึ่งเป็นบุคคลที่อยู่ในอ านาจศาลทหารเป็นโจทก ์หากความปรากฏ

ต่อศาลว่ามีการกล่าวหาในเรื่องเดียวกันกับที่โจทก์ยื่นฟ้องต่อหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ในการสอบสวนคดีค้า

มนุษย์ใด ให้ศาลสอบถามไปยังหน่วยงานนั้น และมีอ านาจเรียกส านวนการสอบสวนจากหน่วยงานนั้นมาเพื่อ

ประกอบการพิจารณาได้ 

ถา้ปรากฏว่าหน่วยงานตามวรรคหนึ่งยังสอบสวนไม่เสร็จ และศาลเห็นว่าหากด าเนินคดีต่อไป

อาจก่อให้เกิดความเสียหายอันกระทบต่อความยุติธรรมแก่การสอบสวนของหน่วยงานนั้น ศาลจะสั่งให้รอการไต่

สวนมูลฟ้องหรอืการพจิารณาคดีไว้กอ่นตามที่เห็นสมควรก็ได้ 

การพิจารณาว่าสมควรรอการไต่สวนมูลฟ้องหรือการพิจารณาคดีไว้ก่อนหรือไม่ ให้ศาล

ค านึงถึงความล่าช้าในการสอบสวน ความสุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ และความเดือดร้อนของผู้เสียหาย

ประกอบด้วย 

  

ข้อ ๒๒  ในกรณีที่โจทก์ยื่นค าร้องขอถอนฟ้อง ให้ศาลพิจารณาสั่งค าร้องขอถอนฟ้องโดย

ค านึงถึงประโยชน์สาธารณะและความเสียหายที่มีผลกระทบต่อรัฐเป็นส าคัญ และจะไต่สวนข้อเท็จจริง

เพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาสั่งค ารอ้งก็ได้ 

  

ข้อ ๒๓  ถา้โจทกไ์ม่มาศาลตามก าหนดนัด หรอืโจทกเ์พิกเฉยไม่ด าเนินคดีภายในเวลาตามที่

ศาลเห็นสมควรก าหนด ให้ศาลด าเนินกระบวนพิจารณาต่อไป โดยมิให้น าบทบัญญัติมาตรา ๑๖๖ แห่ง

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และบทบัญญัติมาตรา ๑๗๔ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพง่มาใช้บังคับ 

  

ข้อ ๒๔  ในกรณีที่พยานทราบวันนัดสืบพยานโดยชอบแล้วไม่มาศาลตามก าหนดนดั หากเป็น

พยานส าคัญ ให้ศาลเลื่อนการสืบพยานนั้นออกไปเพื่อติดตามพยานมาเบิกความโดยเร็ว 

  

ข้อ ๒๕  ในการสืบพยานบุคคล ศาลมีอ านาจสั่งให้พยานเข้าเบิกความก่อนหรือหลังได้ตาม

ความส าคัญและความสะดวกในการพจิารณาคดี 
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ข้อ ๒๖  ในช้ันไต่สวนมูลฟ้องและช้ันพิจารณา เมื่อพยานเบิกความด้วยตนเองหรือตอบ

ค าถามศาลเสร็จ ถ้าคู่ความฝ่ายใดแถลงขออนุญาตต่อศาลเพื่อขอถามพยานเพิ่มเติม ให้ศาลสอบถามคูค่วาม

ฝ่ายนั้นเกี่ยวกับเนื้อหาแห่งเรื่องที่จะถามพยานและลักษณะค าถาม ค าถามที่คู่ความถามพยานได้นั้นต้องเป็น

ค าถามที่ท าให้ได้ความแจ้งชัดในข้อเท็จจรงิแห่งคดี และให้ถามตามประเด็นที่ศาลอนุญาต 

ในกรณีที่ศาลเห็นว่าค าถามที่คู่ความจะถามพยานไม่เป็นประโยชน์ต่อคดีมากไปกว่าที่พยาน

ได้เบิกความด้วยตนเองหรือตอบค าถามศาลไปแล้ว หรือถามพยานแล้วจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อคดีให้

ศาลสั่งไม่อนุญาตให้คู่ความถามค าถามนั้น 

  

ข้อ ๒๗  ในคดีที่มีการไต่สวนมูลฟ้อง ให้ศาลถือเอาบันทึกค าเบิกความพยานในช้ันไต่สวน

มูลฟ้องเป็นส่วนหนึ่งของค าเบิกความพยานในช้ันพิจารณา โดยพยานไม่ต้องเบิกความใหม่ทัง้หมดถา้จ าเลยไม่

ได้มาศาลในช้ันไต่สวนมูลฟ้องและขออนุญาตถามพยานโดยอ้างเหตุเช่นว่านั้น ศาลอาจอนุญาตให้จ าเลยถาม

พยานได้ 

  

ข้อ ๒๘  การรับฟังพยานหลักฐาน ให้ศาลแสวงหาความจริงจนกว่าจะแน่ใจว่ามีการกระท า

ผิดจริงและจ าเลยเป็นผู้กระท าความผิดนั้น โดยมิให้น าบทบัญญัติมาตรา ๒๒๗ วรรคสอง แห่งประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใช้บังคับ 

  

ข้อ ๒๙  ในคดีซึ่งอัยการทหารเป็นโจทก์ ให้ศาลน าส านวนการสอบสวนของโจทก์มาเป็น

แนวทางในการพิจารณา แต่ไม่ผูกพันศาลว่าจะต้องฟังข้อเท็จจริงเป็นเช่นนั้น ศาลมีอ านาจแสวงหาข้อเท็จจรงิ

จากพยานวัตถุ พยานเอกสาร พยานบุคคล หรือพยานหลักฐานอื่นใดนอกเหนือจากพยานหลักฐานที่คู่ความ

อ้างอิงได้ตามที่ศาลเห็นสมควร 

  

ข้อ ๓๐  ศาลอาจรับฟังข้อมูลที่บันทึกส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์หรอืประมวลผลโดยเครื่อง

คอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลที่บันทึกไว้ในหรือได้มาจากไมโครฟิล์ม สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อทางเทคโนโลยี

สารสนเทศประเภทอื่นเป็นพยานหลักฐานในคดีได้ แต่การประมวลผลหรอืการบันทึกนั้นต้องเป็นไปโดยถูกตอ้ง

และมีค ารับรองของบุคคลที่เกี่ยวข้องหรอืด าเนินการนั้น 

ในกรณีที่คู่ความประสงค์จะเสนอข้อมูลตามวรรคหนึ่ง ให้ระบุข้อมูลที่ประสงค์จะอ้างอิงใน

บัญชีระบุพยาน และยื่นค าร้องแสดงค ารับรองของบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือด าเนินการนั้น พร้อมกับส าเนาสื่อที่

บันทึกข้อมูลนั้นในจ านวนที่เพียงพอแก่คู่ความฝ่ายอื่น 

  

ข้อ ๓๑  คดีที่ศาลเห็นว่ามีข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้

แล้วศาลจะมีค าสั่งให้งดการสืบพยานเสียก็ได้ 
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ข้อ ๓๒  เมื่อคดีเสร็จการพิจารณาแล้ว ถ้าศาลเห็นว่าข้อเท็จจรงิและพยานหลักฐานที่สืบมา

นั้นยังไม่เพียงพอที่จะวินิจฉัยได้ ก่อนศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งศาลอาจสืบพยานหลักฐานเพิ่มเติม หรือ

เรียกพยานหลักฐานที่สืบแล้วมาสืบใหม่ได้ 

  

ข้อ ๓๓  การริบทรัพย์สินในคดีค้ามนุษย์ หากข้อเท็จจริงปรากฏต่อศาลว่ามีบุคคลใด

เก่ียวข้องกับทรัพย์สินที่จะรบิให้ศาลแจ้งบุคคลนั้นส่งข้อมูลที่จ าเป็นต่อศาลเพื่อประกอบการพิจารณาสั่ง 

  

ข้อ ๓๔  การสั่งให้จ าเลยจ่ายคา่เสียหายเพื่อการลงโทษ ให้ศาลพิจารณาจากพฤติการณ์ของ

จ าเลยเป็นรายคน โดยก าหนดค่าเสียหายเป็นจ านวนเงินพอสมควรแก่พฤติการณ์ และให้แสดงเหตุผลที่

น ามาใช้ก าหนดคา่เสียหายเพื่อการลงโทษไว้ในค าพิพากษาด้วย 

  

  

ประกาศ ณ วนัที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

พลเรือโท ปรชีาญ  จามเจริญ 

หัวหน้าส านักตุลาการทหาร 

  

  

  

  

  

ภวรรณตร/ีจัดท า 

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

  

พรวภิา/ตรวจ 

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
 

 http://app-thca.krisdika.go.th/Naturesig/CheckSig?whichLaw=law2&folderName=%c781&lawPath=%c781-2g-2560-a0002 

 

  

  

  

 

 
[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนพิเศษ ๑๓๐ ง/หน้า ๓/๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
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อนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อตอตานอาชญากรรมขามชาติ 

ที่จัดตั้งในลักษณะองคกร 
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(คำแปลอยางไมเปนทางการ) 

อนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อตอตานอาชญากรรมขามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองคกร 

 

ขอ ๑ 

คำประกาศความมุงประสงค 

 ความมุงประสงคของอนุสัญญานี้คือเพื่อสงเสริมความรวมมือที่จะปองกันและตอตานอาชญากรรม

ขามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองคกร ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 



ขอ ๒ 

การใชถอยคำ 

 เพื่อความมุงประสงคแหงอนุสัญญานี้ 

 (ก) “กลุมอาชญากรที่จัดตั้งในลักษณะองคกร” หมายถึงกลุมที่มีการจัดโครงสรางประกอบดวย

บุคคลตั้งแตสามคนขึ้นไปที่ดำรงอยูเปนระยะเวลาหนึ่งและที่มีการประสานการดำเนินงานระหวางกันโดยมี 

เปาหมายในการกออาชญากรรมรายแรงตั้งแตหนึ่งฐานความผิดขึ้นไป ตามที่ไดกำหนดไวในอนุสัญญานี้  

เพื่อใหไดมาซึ่งผลประโยชนทางการเงินหรือผลประโยชนทางวัตถุอยางอื่นไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 

 (ข) “อาชญากรรมรายแรง” หมายถึงการกระทำที่เปนความผิดซึ่งสามารถลงโทษโดยการทำให 

สูญเสียเสรีภาพขั้นสูงสุดเปนเวลาอยางนอย ๔ ปี หรือโดยโทษที่รุนแรงกวา 

 (ค) “กลุมที่มีการจัดโครงสราง” หมายถึงกลุมที่ไมไดจัดตั้งขึ้นโดยความบังเอิญเพื่อกระทำความผิด

โดยทันใด และไมจำเปนตองกำหนดบทบาทของสมาชิกอยางเปนทางการไมจำเปนตองมีความตอเนื่องของ

สมาชิกภาพ หรือมีโครงสรางที่พัฒนาแลว 

 (ง) “ทรัพยสิน” หมายถึงสินทรัพยทุกชนิด ไมวามีรูปรางหรือไมมีรูปราง เคลื่อนยายไดหรือเคลื่อน

ยายไมได จับตองไดหรือจับตองไมได และเอกสารหรือตราสารทางกฎหมายที่เปนหลักฐานกรรมสิทธิ์หรือผล

ประโยชนในสินทรัพยเชนวา 

 (จ) “ทรัพยสินที่ไดจากการกออาชญากรรม” หมายถึงทรัพยสินในที่เกิดจากหรือไดรับมาไมวา 

โดยทางตรงหรือออมจากการกระทำความผิด  

 (ฉ) “การอายัด” หรือ “การยึด” หมายถึงการหามโดน เปลี่ยนสภาพ จำหนายจายโอน หรือ 

เคลื่อนยายทรัพยสิน เปนการชั่วคราว หรือหมายถึงการเก็บรักษาหรือควบคุมทรัพยสินเปนการชั่วคราวตาม

คำสั่งที่ออกโดยศาลหรือพนักงานเจาหนาที่อื่น 

 (ช) “การริบ” ซึ่งรวมการเสียสิทธิดวยในบางกรณีที่ใชบังคับได หมายถึงการทำใหสูญเสียทรัพยสิน

อยางถาวร โดยคำสั่งของศาลหรือโดยพนักงานเจาหนาที่อื่น 

 (ฌ) “การจัดสงภายใตการควบคุม” หมายถึงวิธีการอนุญาตใหของผิดกฎหมายหรือตองสงสัยผาน

ออกไปจาก ผาน หรือเขาไปสู อาณาเขตของรัฐหนึ่งขึ้นไป โดยการรับรูและอยูภายใตการกำกับดูแลของพนักงาน 

เจาหนาที่ เพื่อการสืบสวนสอบสวนความผิดและเพื่อการระบุตัวบุคคลที่เกี่ยวของในการกระทำความผิดนั้น 

 (ญ) “องคการบูรณาการดานเศรษฐกิจระดับภูมิภาค” หมายถึงองคการที่กอตั้งโดยรัฐอธิปไตยของ

ภูมิภาคหนึ่ง ซึ่งรัฐสมาชิกไดมอบโอนอำนาจหนาที่ที่เกี่ยวกับเรื่องที่ครอบคลุมโดยอนุสัญญานี้ไว และองคการ

นี้ไดรับมอบอำนาจโดยชอบตามกระบวนการภายในของประเทศสมาชิกใหลงนาม สัตยาบันยอมรับ รับรอง
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หรือภาคยานุวัติอนุสัญญานี ้ การอางอิงถึง “รัฐภาคี” ตามอนุสัญญานี ้ ใหหมายถึงองคการดังกลาว 

ภายในขอบเขตอำนาจหนาที่ขององคการนั้นดวย 



ขอ ๓ 

ขอบเขตของการใชบังคับ 

 ๑. เวนแตที่ระบุไวเปนอยางอื่นในอนุสัญญานี้ ใหอนุสัญญานี้ใชบังคับในการปองกัน การสืบสวน

สอบสวน และการฟองรองดำเนินคดี ใน 

  (๑) ความผิดที่ไดกำหนดไวในขอ ๕ ขอ ๖ ขอ ๘ และขอ ๒๓ ของอนุสัญญานี้ และ 

  (๒) ความผิดรายแรงตามที่ระบุในขอ  ของอนุสัญญานี้ 

  เมื่อความผิดนั้นมีลักษณะขามชาติแและเกี่ยวของกับกลุมอาชญากรที่จัดตั้งในลักษณะองคกร 

 ๒. เพื่อความมุงประสงคของวรรค ๑ ของขอนี้ ความผิดมีลักษณะขามชาติ หาก 

  (๑) ความผิดกระทำในรัฐมากกวาหนึ่งรัฐ 

  (๒) ความผิดกระทำในรัฐหนึ่ง แตมีสวนที่สำคัญของการเตรียมการ การวางแผน การสั่งการ

หรือการควบคุมเกิดขึ้นในอีกรัฐหนึ่ง 

  (๓) ความผิดกระทำในรัฐหนึ่ง แตเกี่ยวของกับกลุมอาชญากรที่จัดตั้งในลักษณะองคกร 

ซึ่งเกี่ยวของกับกิจกรรมที่เปนความผิดอาญาในรัฐมากกวาหนึ่งรัฐ หรือ 

  (๔) ความผิดกระทำในรัฐหนึ่งแตมีผลกระทบอยางสำคัญในอีกรัฐหนึ่ง 



ขอ ๔ 

การคุมครองอธิปไตย 

 ๑. ใหัรัฐภาคีปฏิบัติตามพันธกรณีของตนตามอนุสัญญานี้ในลักษณะที่สอดคลองกับหลักการเรื่อง

ความเสมอภาคทางดานอธิปไตยและบูรณภาพแหงดินแดนของรัฐ และหลักการไมแทรกแซงกิจการภายใน 

ของรัฐอื่น 

 ๒. ไมมีความใดในอนุสัญญานี้ใหสิทธิแกรัฐภาคีที่จะดำเนินการในอาณาเขตของอีกรัฐหนึ่งในการ

ใชเขตอำนาจและการปฏิบัติหนาที่ซึ่งสงวนไวโดยเฉพาะสำหรับเจาหนาที่ของรัฐอื่นนั้นตามกฎหมายภายในของ

รัฐดังกลาว 



ขอ ๕ 

การกำหนดใหการมีสวนรวมในกลุมอาชญากรที่จัดตั้ง 

ในลักษณะองคกรเปนความผิดอาญา 

 ๑. ใหรัฐภาคีแตละรัฐรับเอามาตรการทางกฎหมายและมาตรการอื่น เทาที่จำเปนมาใชเพื่อกำหนด

ใหการกระทำตอไปนี้เปนความผิดอาญาเมื่อกระทำโดยเจตนา 

  (ก) กรณีอยางใดอยางหนึ่งหรือทั้งสองอยางดังตอไปนี้ เปนความผิดอาญาซึ่งแตกตางจาก

ความผิดอาญาที่เกี่ยวของกับการพยายามกระทำหรือกระทำการจนสำเร็จในการกระทำที่เปนความผิดอาญา 

   (๑) การตกลงกับบุคคลตั้งแตหนึ่งคนขึ้นไปเพื่อกออาชญากรรมรายแรง เพื่อความมุง
ประสงคซึ่งเกี่ยวของโดยตรงหรือโดยออมกับการไดรับผลประโยชนทางการเงินหรือทางวัตถุอยางอื่น และหาก
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กฎหมายภายในกำหนดไว การตกลงดังกลาวตองประกอบกับการมีสวนเกี่ยวของกับการกระทำตามที่ไดตกลง
กัน โดยหนึ่งในบุคคลที่มีสวนรวมใหการตกลงนั้นเปนผลคืบหนาไป หรือประกอบกับการมีสวนเกี่ยวของกับ
กลุมอาชญากรที่จัดตั้งในลักษณะองคกร 
   (๒) โดยรูถึงเปาหมายและการกระทำทั่วไปที่เปนความผิดอาญาของกลุมอาชญากรที่
จัดตั้งในลักษณะองคกร หรือโดยรูถึงเจตนาของกลุมอาชญากรที่จัดตั้งในลักษณะองคกรที่จะกออาชญากรรม
ดังกลาว การดำเนินการของบุคคลผูมีสวนรวมกระทำการใน 
    ๒.๑ การกระทำที่เปนความผิดอาญาของกลุมอาชญากรที่จัดตั้งในลักษณะองคกร 
    ๒.๒ การกระทำอื่นๆ ของกลุมอาชญากรที่จัดตั้งในลักษณะองคกรโดยรูวาการ 
     เขามีสวนรวมของบุคคลนั้นจะชวยใหบรรลุเปาหมายในการกระทำความผิด 
     อาญาที่กลาวถึงขางตน 
   (๓) การจัดการ การสั่งการ การสนับสนุน การยุยง การอำนวยความสะดวกหรือการให
คำปรึกษาในการกออาชญากรรมรายแรงที่เกี่ยวของกับกลุมอาชญากรที่จัดตั้งในลักษณะองคกร 
 ๒. การรู เจตนา เปาหมาย ความมุงประสงคหรือการตกลงที่อางถึงในวรรค ๑ ของขอนี้ สามารถ
อนุมานไดจากพฤติการณของขอเท็จจริงที่เปนภาวะวิสัย 
 ๓. บรรดารัฐภาคีที่กฎหมายภายในของตนกำหนดใหตองมีการมีสวนเกี่ยวของของกลุมอาชญากร
ที่จัดตั้งในลักษณะองคกรเพื่อความมุงประสงคของความผิดตามที่กำหนดไวในวรรค ๑ (ก) (๑) ของขอนี้ ตอง
ประกันวากฎหมายภายในของตนครอบคลุมอาชญากรรมรายแรงทั้งหมดที่เกี่ยวของกับกลุมอาชญากรที่จัดตั้ง
ในลักษณะองคกร รัฐภาคีเชนวารวมถึงรัฐภาคีที่กฎหมายภายในของตนกำหนดใหมีการกระทำการใหการ
ตกลงนั้นเปนผลคืบหนาไปเพื่อความมุงประสงคความผิดตามที่กำหนดไวในวรรค ๑ (ก) (๑) ของขอนี้ไดตอง
แจงเรื่องดังกลาวตอเลขาธิการสหประชาชาติในเวลาที่มีการลงนามหรือมอบสัตยาบันสาร หรือสารยอมรับ
หรือสารใหความเห็นชอบ หรือภาคยานุวัติสารอนุสัญญานี้ 

 
ขอ ๖ 

การกำหนดใหการฟอกทรัพยสินที่ไดจากการกออาชญากรรมเปนความผิดอาญา 
 ๑. ใหรัฐภาคีแตละรัฐรับเอามาตรการทางกฎหมายและมาตรการอื่นเทาที่จำเปนตามหลักการพื้น
ฐานของกฎหมายภายในของตน เพื่อกำหนดใหการกระทำตอไปนี้เปนความผิดทางอาญาเมื่อกระทำโดยเจตนา 
  (ก) (๑) การเปลี่ยนสภาพหรือโอนทรัพยสินโดยรูวาทรัพยสินเชนวาเปนทรัพยสินที่ไดจาก
การกออาชญากรรม เพื่อความมุงประสงคในการปกปดหรืออำพรางแหลงกำเนิดซึ่งผิดกฎหมายของทรัพยสิน 
หรือเพื่อชวยเหลือบุคคลใด ซึ่งเกี่ยวของกับการกระทำความผิดมูลฐานเพื่อหลบเลี่ยงผลตามกฎหมายอันเกิด
จากการกระทำของตน 
   (๒) การปกปดหรืออำพรางลักษณะอันแทจริง แหลงที่มา สถานที่ตั้ง การจำหนายจาย
โอน การเคลื่อนยาย หรือกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินหรือสิทธิที่เกี่ยวของกับทรัพยสิน โดยรูวาทรัพยสินเชนวาเปน
ทรัพยสินที่ไดจากการกออาชญากรรม 
  (ข) ภายใตแนวคิดพื้นฐานของระบบกฎหมายของรัฐภาคีนั้น 
   (๑) การไดมา การครอบครอง หรือการใชทรัพยสิน โดยในขณะที่รับทรัพยสินนั้นรูวา

ทรัพยสินเชนวาเปนทรัพยสินที่ไดจากการกออาชญากรรม 
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   (๒) การมีสวนรวม การมีสวนเกี่ยวของ หรือการสมคบกับกระทำ พยายามกระทำและ

ชวยเหลือ ยุยง ใหความสะดวกและใหคำปรึกษาแนะนำในการกระทำความผิดใดที่กำหนดไวตามขอนี้  

 ๒. เพื่อความมุงประสงคในการนำไปปฏิบัติหรือใชบังคับวรรค ๑ ของขอนี้ 

  (ก) ใหรัฐภาคีแตและรัฐพยายามใชบังคับวรรค ๑ ของขอนี้กับกลุมความผิดมูลฐานโดยกวาง

ที่สุด 

  (ข) ใหรัฐภาคีแตละรัฐรวมความผิดรายแรงทั้งหมดตามที่ระบุในขอ ๒ ของอนุสัญญานี้และ

ความผิดตามที่กำหนดไวในขอ ๕ ขอ ๘ และขอ ๒๓ ของอนุสัญญาใหเปนความผิดมูลฐานดวยในกรณีที่

กฎหมายของรัฐภาคีกำหนดรายชื่อฐานความผิดของความผิดมูลฐานที่เจาะจง ใหรัฐภาคีเหลานั้นรวมกลุม

ความผิดทั้งหมดที่เกี่ยวพันกับกลุมอาชญากรที่จัดตั้งในลักษณะองคกร ไวในรายชื่อฐานความผิดเชนวา 

  (ค) เพื่อความมุงประสงคของอนุวรรค (ข) ใหความผิดมูลฐานรวมถึงความผิดที่กระทำทั้งใน

และนอกเขตอำนาจของรัฐภาคีนั้น อยางไรก็ตาม ความผิดที่กระทำนอกเขตอำนาจของรัฐภาคีจะเปนความผิด

มูลฐานตอเมื่อการกระทำที่เกี่ยวของเปนความผิดอาญาตามกฎหมายภายในของรัฐภาคีจะเปนความผิดเกิดขึ้น 

และจะเปนความผิดอาญาตามกฎหมายภายในของรัฐภาคีที่นำขอบทนี้ไปปฏิบัติหรือใชบังคับ หากการกระทำ

ความผิดดังกลาวเกิดขึ้นในรัฐภาคีนั้น 

  (ง) ในรัฐภาคีแตละรัฐมอบสำเนาตัวบทกฎหมายของตนซึ่งทำใหขอนี้มีผลใชบังคับรวมทั้ง

สำเนาของการแกไขใดของกฎหมายที่เกิดขึ้นในภายหลัง หรือคำอธิบายดังกลาวแกเลขาธิการสหประชาชาติ 

  (จ) หากหลักกฎหมายภายในขั้นพื้นฐานภาคีกำหนดไว กฎหมายภายในของรัฐภาคีนั้น 

สามารถกำหนดวาความผิดตามที่ระบุไวในวรรค ๑ ของขอนี้ไมใชบังคับแกบุคคลผูกระทำความผิดมูลฐาน 

  (ฉ) การรู เจตนา หรือความมุงประสงค ที่กำหนดไวเปนองคประกอบของความผิดตามที่ระบุ

ในวรรค ๑ ของขอนี้ อาจจะอนุมานไดจากพฤติการณของขอเท็จจริงที่เปนภาวะวิสัย 



ขอ ๗ 

มาตรการตอตานการฟอกเงิน 

 ๑. ใหรัฐภาคีแตละรัฐ 

  (ก) กำหนดระบบการควบคุมและกำกับดูแลภายในประเทศอยางสมบูรณสำหรับธนาคารและ

สถาบันการเงินที่มิใชธนาคาร และในกรณีที่เหมาะสมสำหรับหนวยงานอื่นโดยเฉพาะที่อาจเกี่ยวของกับการ

ฟอกเงินภายในอำนาจหนาที่ของตนเอง เพื่อปองปรามและตรวจจับการฟอกเงินทุกรูปแบบซึ่งระบบดังกลาว

ตองเนนขอกำหนดเรื่องการแสดงตนของลูกคา การเก็บรักษาบันทึกทางการเงินและการรายงานธุรกรรมที่มี

เหตุอันควรสงสัย 

  (ข) ใหประกันวาพนักงานเจาหนาที่ฝายปกครอง ควบคุม บังคับใชกฎหมาย และพนักงาน 

เจาหนาที่อื่นซึ่งมีหนาที่ตอตานการฟอกเงิน (และในกรณีที่เหมาะสมตามกฎหมายภายในใหรวมถึงเจาพนักงาน

ฝายตุลาการ) มีความสามารถที่จะรวมมือและแลกเปลี่ยนขอสนเทศในระดับชาติและระหวางประเทศภายใต

เงื่อนไขที่กำหนดไวโดยบทบัญญัติแหงกฎหมายภายใน และเพื่อจัดหมายดังกลาวใหพิจารณาจัดตั้งหนวยงาน

ขาวกรองทางการเงิน เพื่อทำหนาที่เปนศูนยกลางระดับชาติ สำหรับการรวบรวมการวิเคราะห และการ 

เผยแพรขอสนเทศเกี่ยวกับการกระทำที่อาจเปนการฟอกเงิน ทั้งนี้ โดยไมกระทบตอบทบัญญัติขอ ๑๘ และ  

ขอ ๒๗ ของอนุสัญญานี้ 
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 ๒. ใหรัฐภาคีพิจารณานำมาตรการที่เปนไปไดมาปฏิบัติเพื่อตรวจจับและเฝาดูการเคลื่อนยาย 

ขามเขตแดนของตนซึ่งเงินสดและตราสารเปลี่ยนมือไดที่เหมาะสม ภายใตการปองกันเพื่อประกันการใช 

ขอสนเทศอยางเหมาะสม และโดยไมขัดขวางในทางใดตอการเคลื่อนยายเงินทุนที่ชอบดวยกฎหมาย มาตรการ

เชนวาอาจรวมถึงขอกำหนดที่ใหลูกคารายบุคคลแและหนวยงานธุรกิจรายงานการโอนขามเขตแดนซึ่งเงินสด

และตราสารเปลี่ยนมือไดที่เหมาะสมในปริมาณมาก 

 ๓. ในการกำหนดระบบการควบคุมและกำกับดูแลภายในประเทศภายใตขอกำหนดของขอนี้ และ

โดยไมกระทบตอขออื่นใดของอนุสัญญาฉบับนี้ ขอใหรัฐภาคีนำการกระทำริเริ่มที่เกี่ยวของกับการตอตานการ

ฟอกเงินขององคการระดับภูมิภาค ระดับระหวางภูมิภาคและองคการพหุภาคีมาใชเปนแนวทาง 

 ๔. ใหรัฐภาคีพยายามพัฒนาและสงเสริมความรวมมือระดับโลก ระดับภูมิภาค ระดับอนุภูมิภาค

และระดับทวิภาคีระหวางเจาพนักงานฝายตุลาการ พนักงานเจาหนาที่ผายบังคับใชกฎหมายและฝายควบคุม

ดูแลเรื่องการเงินเพื่อที่จะตอตานการฟอกเงิน 



ขอ ๘ 

การกำหนดใหการฉอราษฎรบังหลวงเปนความผิดอาญา 

 ๑. ใหรัฐภาคีแตละรัฐรับเอามาตรการทางกฎหมายและมาตรการอื่นมาใชตามความจำเปนเพื่อ

กำหนดใหการกระทำดังตอไปนี้เปนความผิดอาญา เมื่อกระทำโดยเจตนา 

  (ก) การสัญญาวาจะให การเสนอใหหรือการใหผลประโยชนไมพึงไดแกเจาหนาที่ของรัฐ

โดยตรงหรือโดยออมสำหรับตัวเจาหนาที่เอง หรือบุคคลอื่นหรือองคภาวะ เพื่อใหเจาหนาที่นั้นกระทำการหรือ

ละเวนกระทำการในการปฏิบัติหนาที่ 

  (ข) การเรียกหรือการรับผลประโยชนที่ไมพึงไดรับของตัวเจาหนาที่ของรัฐโดยตรงหรือโดย

ออมสำหรับตัวเจาหนาที่เองหรือบุคคลอื่นหรือหนวยอื่น เพื่อใหเจาหนาที่นั้นกระทำการหรือละเวนกระทำการ

ในการปฏิบัติหนาที่ 

 ๒. รัฐภาคีแตละรัฐตองพิจารณารับเอามาตรการทางกฎหมายและมาตรการอื่นเชนวา ตามความ

จำเปนเพื่อกำหนดใหการดำเนินการตามวรรค ๑ ของขอนี้ที่เกี่ยวของกับเจาหนาที่ของรัฐตางประเทศหรือ

ขาราชการพลเรือนระหวางประเทศเปนความผิดอาญา ในทำนองเดียวกันรัฐภาคีแตละรัฐจะตองพิจารณา

กำหนดใหความผิดฐานฉอราษฎรบังหลวงในรูปแบบอื่นเปนตัวการรวมดวย 

 ๓. ใหรัฐภาคีแตละรัฐรับเอามาตรการเทาที่จำเปน เพื่อกำหนดใหการมีสวนรวมในการกระทำ

ความผิดที่กำหนดไวในขอนี้เปนความผิดอาญาในฐานะเปนตัวการรวมดวย 

 ๔. เพื่อความมุงประสงคของวรรค ๑ ของขอนี้ และขอ ๙ ของอนุสัญญานี้ให “เจาหนาที่ของรัฐ” 

หมายถึง เจาหนาที่ของรัฐหรือบุคคลผูใหบริการสาธารณะตามที่กำหนดไวในกฎหมายภายในและตามที่ใช

บังคับอยูในกฎหมายอาญาของรัฐภาคีซึ่งบุคคลนั้นปฏิบัติหนาท่ีดังกลาว 



ขอ ๙ 

มาตรการตอตานการฉอราษฎรบังหลวง 

 ๑. นอกจากมาตรการที่กำหนดไวในขอ ๘ ของอนุสัญญานี้ใหรัฐภาคีแตละรัฐรับเอามาตรการทาง

กฎหมาย มาตรการทางปกครอง หรือมาตรการที่มีประสิทธิผลอื่นๆ เทาที่เหมาะสมและสอดคลองกับระบบ
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กฎหมายของตนเพื่อสงเสริมความมีศักดิ์ศรี และเพื่อปองกันตรวจจับและลงโทษการฉอราษฎรบังหลวงโดย 

เจาหนาที่ของรัฐ 

 ๒. ใหรัฐภาคีแตละรัฐดำเนินมาตรการเพื่อประกันการดำเนินการอยางมีประสิทธิภาพ โดย 

พนักงานเจาหนาที่ของตนในการปองกัน การตรวจจับและการลงโทษการฉอราษฎรบังหลวงของเจาหนาที่ของ

รัฐรวมทั้งการจัดใหพนักงานเจาหนาที่เชนวามีความเปนอิสระอยางเพียงพอเพื่อปองปรามการแทรกแซงจาก

อิทธิพลที่ไมเหมาะสมในการดำเนินการของพนักงานเจาหนาที่เหลานั้น 



ขอ ๑๐ 

ความรับผิดของนิติบุคคล 

 ๑. ใหรัฐภาคีแตละรัฐรับเอามาตรการเทาที่จำเปน ซึ่งสอดคลองกับหลักการทางกฎหมายของตน 

เพื่อกำหนดความรับผิดของนิติบุคคล สำหรับการมีสวนรวมในอาชญากรรมรายแรงที่เกี่ยวกับกลุมอาชญากร

ที่จัดตั้งในลักษณะองคกร และสำหรับความผิดที่บัญญัติไวโดยสอดคลองกับขอ ๕ ขอ ๖ ขอ ๘ และขอ ๒๓ 

ของอนุสัญญานี้ 

 ๒. ภายใตบังคับของหลักกฎหมายของรัฐภาคี ความรับผิดของนิติบุคคลอาจเปนความรับผิดทาง

อาญา ทางแพง หรือทางปกครอง 

 ๓. ความรับผิดเชนวาจะตองไมกระทบตอความรับผิดทางอาญาของบุคคลธรรมดาซึ่งกระทำความ

ผิดดังกลาว 

 ๔. ใหรัฐภาคีแตละรัฐประกันเปนกรณีพิเศษวา นิติบุคคลซึ่งรับผิดตามขอนี้ อยูภายใตบทลงโทษ

ทางอาญาหรือมิใชทางอาญา รวมทั้งบทลงโทษทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ ไดสัดสวนและปราบปรามการ

กระทำผิดได 



ขอ ๑๑ 

การฟองรองดำเนินคดี การพิจารณาพิพากษาคดีและการลงโทษ 

 ๑. ใหรัฐภาคีแตละรัฐทำใหการกระทำความผิดตามที่กำหนดไวในขอ ๕ ขอ ๖ ขอ ๘ และขอ ๒๓ 

ของอนุสัญญานี้เปนความผิดที่ตองรับการลงโทษ โดยคำนึงถึงความรายแรงของความผิดนั้น 

 ๒. ใหรัฐภาคีแตละรัฐพยายามประกันวา จะใชอำนาจในการใชดุลพินิจทางกฎหมายภายใต

กฎหมายภายในของตนเกี่ยวกับการฟองรองดำเนินคดีตอบุคคล สำหรับความผิดที่ครอบคลุมโดยอนุสัญญานี้

อยางมีประสิทธิภาพสูงสุดตอมาตรการบังคับใชทางกฎหมายในความผิดเหลานั้น และโดยคำนึงถึงความ

จำเปนที่จะตองปรามการกระทำความผิดเชนวา 

 ๓. ในกรณีเปนความผิดที่กำหนดตามขอ ๕ ขอ ๖ ขอ ๘ และขอ ๒๓ ของอนุสัญญานี้ ใหรัฐภาคี

แตละรัฐดำเนินมาตรการที่เหมาะสมโดยสอดคลองกับกฎหมายภายในของตนและโดยคำนึงถึงสิทธิของจำเลย 

เพื่อพยายามที่จะประกันวา เงื่อนไขที่กำหนดไวตามคำสั่งใหปลอยตัวระหวางการพิจารณาคดีหรืออุทธรณฎีกา

ไดคำนึงถึงความจำเปนที่จะประกันการปรากฏตัวของจำเลยในกระบวนวิธีพิจารณาความอาญาในภายหลัง 

 ๔. ใหรัฐภาคีแตละรัฐประกันวา ศาลหรือพนักงานเจาหนาที่อื่นคำนึงถึงสภาพความรายแรงของ

ความผิดที่ครอบคลุมโดยอนุสัญญานี้ เมื่อพิจารณาถึงผลที่จะเกิดขึ้นตามมาของการปลอยตัวกอน กำหนด

หรือการปลอยตัวโดยมีเงื่อนไขของบุคคลที่ตองคำพิพากษาวามีความผิดในความผิดเชนวา 
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 ๕. ใหรัฐภาคีแตละรัฐกำหนดอายุความสำหรับความรับผิดที่ครอบคลุมโดยอนุสัญญานี้ใหมากตาม

กฎหมายภายในของตนตามความเหมาะสม เพื่อเริ่มกระบวนการพิจารณาคดี และใหกำหนดระยะเวลาของ

อายุความใหเพิ่มมากขึ้น หากผูตองหาหลบหนีกระบวนการยุติธรรม 



ขอ ๑๒ 

การริบและการยึดทรัพย 

 ๑. ใหรัฐภาคีแตละรัฐรับเอามาตรการเชนวามาใชตามความจำเปนภายในขอบเขตที่มากที่สุดเทาที่

เปนไปไดตามระบบกฎหมายภายในของตนเพื่อใหสามารถริบ 

  (ก) ทรัพยสินที่ไดจากการกออาชญากรรมที่ไดรับมาจากความผิดที่ครอบคลุมโดยอนุสัญญา

นี้หรือทรัพยสินที่มีมูลคาเทียบไดกับทรัพยสินเชนวา 

  (ข) ทรัพยสิน อุปกรณ หรือสิ่งอื่นที่ใชในการกระทำความผิด หรือเพื่อจะใชในความผิดทั้ง

หลายที่ครอบคลุุมโดยอนุสัญญานี้ 

 ๒. ใหรัฐภาคีทั้งปวงรับเอามาตรการเชนวามาใชตามความจำเปนเพื่อใหสามารถทำการพิสูจน 

รูปพรรณ สืบหาแหลงที่มา อายัดหรือยึดสิ่งของใดๆ ที่อางถึงในวรรค ๑ ของขอนี้ไดเพื่อความมุงประสงคของ

การริบในที่สุด 

 ๓. หากทรัพยสินที่ไดจากการกออาชญากรรมถูกเปลี่ยนรูปหรือแปรสภาพบางสวนหรือทั้งหมด

เปนทรัพยอื่น ใหทรัพยสินเชนวาอยูในความรับผิดตามมาตรการที่อางถึงในขอนี้แทนทรัพยสินนั้น 

 ๔. หากทรัพยสินที่ไดจากการกออาชญากรรมถูกนำไปปะปนกับทรัพยสินที่ไดรับมาจากแหลงที่ถูก

ตองตามกฎหมาย ใหทรัพยสินเชนวาอยูในความรับผิดที่จะตองถูกริบไมเกินมูลคาที่ประเมินจากทรัพยสินซึ่งนำ

ไปปะปนโดยไมกระทบตออำนาจใดที่เกี่ยวกับการอายัดหรือการยึดทรัพย 

 ๕. เงินไดหรือผลประโยชนอื่นที่ไดรับมาจากทรัพยสินที่ไดจากการกออาชญากรรม ซึ่งเปลี่ยนรูป

หรือเปลี่ยนสภาพมาจากทรัพยสินที่ไดจากการกออาชญากรรม หรือจากการที่ทรัพยสินที่ไดจากการกอ

อาชญากรรมถูกนำไปปะปน ใหอยูในความรับผิดในลักษณะและขอบเขตเดียวกันกับที่ใชกับทรัพยสินที่ไดจาก

การกออาชญากรรมตามมาตรการทั้งหมดที่อางถึงในขอนี้ดวย 

 ๖. เพื่อความมุงประสงคของขอนี้และขอ ๑๓ ของอนุสัญญานี้ ใหรัฐภาคีแตละรัฐมอบอำนาจให

ศาลหรือพนักงานเจาหนาที่อื่น สั่งใหมีการจัดหาบันทึกหลักฐานทางธนาคาร ทางการเงิน หรือการคา หรือสั่ง

ใหยึดบันทึกเหลานั้น รัฐภาคีทั้งหลายตองไมปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามบทบัญญัติของวรรคนี้โดยอางเหตุเรื่อง

ความลับทางธนาคาร 

 ๗. รัฐภาคีทั้งหลายอาจพิจารณาความเปนไปไดของการกำหนดใหผูกระทำผิดแสดงแหลงกำเนิด

โดยชอบดวยกฎหมายของทรัพยสินที่ไดจากการกออาชญากรรมที่ถูกกลาวหา หรือทรัพยสินอื่นซึ่งอยูในความ

รับผิดชอบที่จะถูกริบ ภายในขอบเขตที่วาการกำหนดเชนวานั้นสอดคลองกับหลักการของกฎหมายภายในของ

ตน และสอดคลองกับลักษณะของการดำเนินการตางๆ  ของศาลหรือทางอื่น 

 ๘. หามมิใหตีความบทบัญญัติของขอนี้ในทางที่กระทบตอสิทธิตางๆ ของบุคคลที่สามซึ่งกระทำ

การโดยสุจริต 

 ๙. ไมมีความใดในขอนี้กระทบตอหลักการที่วามาตรการทั้งหลายซึ่งขอนี้อางถึงจะไดรับการนิยาม

และนำไปปฏิบัติโดยสอดคลองและอยูภายใตบังคับของบทบัญญัติของกฎหมายภายในของรัฐภาคี 
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ขอ ๑๓ 

ความรวมมือระหวางประเทศเพื่อความมุงประสงคในการริบทรัพย 

 ๑. ภายในขอบเขตที่กวางที่สุดเทาที่เปนไปไดตามระบบกฎหมายภายในของตน ใหรัฐภาคีที่ไดรับ

การรองขอจากอีกรัฐภาคีหนึ่งที่มีเขตอำนาจเหนือความผิดที่ครอบคลุมโดยอนุสััญญานี้ เพื่อการริบทรัพยสินที่

ไดจากการกออาชญากรรม ทรัพยสิน อุปกรณ หรือสิ่งอื่นที่ใชในการกระทำความผิดที่อางถึงในขอ ๑๒  

วรรค ๑ ของอนุสัญญานี้อยูภายในอาณาเขตของตน 

  (ก) ยื่นคำรองขอตอพนักงานเจาหนาที่ โดยมีความมุงประสงคเพื่อใหไดมาซึ่งคำสั่งริบทรัพย

และหากมีคำสั่งเชนวาใหดำเนินการเพื่อใหเกิดผลตามนั้น หรือ 

  (ข) ยื่นคำสั่งเพื่อการริบทรัพยที่ออกโดยศาลในอาณาเขตของรัฐภาคีผู รองขอตามขอ ๑๒ 

วรรค ๑ ของอนุสัญญานี้ ตอพนักงานเจาหนาที่ เพื่อดำเนินการใหเกิดผลตามขอบเขตที่ไดรับการรองขอ เทาที่

เกี่ยวของรับทรัพยสินที่ไดจากการกออาชญากรรม ทรัพยสิน อุปกรณ หรือสิ่งอื่นที่ใชในการกระทำความผิดที่

อางถึงในขอ ๑๒ วรรค ๑ ซึ่งอยูในอาณาเขตของรัฐภาคีที่ไดรับการรองขอ 

 ๒. หลังจากรัฐภาคีอีกรัฐหนึ่งที่มีเขตอำนาจเหนือความผิดครอบคลุมโดยอนุสัญญานี้ไดมีคำรอง

ขอใหรัฐภาคีที่ไดรับการรองขอดำเนินมาตรการ เพื่อพิสูจนรูปพรรณ สืบหาแหลงที่มา และอายัดหรือยึดทรัพย

สินที่ไดจากการกออาชญากรรม ทรัพยสิน อุปกรณ หรือสิ่งที่ใชในการกระทำความผิด ที่อางถึงในขอ ๑๒ อนุ

วรรค ๑ ของอนุสัญญานี้ เพื่อความมุงประสงคที่จะใหมีการริบทรัพยสินในภายหลัง โดยคำสั่งของรัฐภาคีผู

รองขอหรือตามคำรองขอภายใตวรรค ๑ ของขอนี้โดยรัฐภาคีที่ไดรับการรองขอ 

 ๓. ใหนำบทบัญญัติขอ ๑๘ ของอนุสัญญานี้มาใชบังคับโดยอนุโลม นอกเหนือจากขอสนเทศที่ระบุ

ไวในขอ ๑๘ วรรค ๑๕ แลว ใหคำรองขอตามขอนี้ประกอบดวย 

  (ก) กรณีคำรองขอตามวรรค ๑ (ก) ของขอนี้ คำอธิบายลักษณะของทรัพยสินที่จะถูกริบและ

เอกสารแสดงขอเท็จจริงที่รัฐภาคีผูรองขอเชื่อถือ ซึ่งเพียงพอที่จะทำใหรัฐภาคีที่ไดรับการรองขอสามารถขอให

มีคำสั่งตามกฎหมายภายในของตนได 

  (ข) กรณีคำรองขอตามวรรค ๑ (ข) ของขอนี้ สำเนาที่รับฟงไดตามกฎหมายของคำสั่งริบ

ทรัพยซึ่งเปนหลักฐานของคำรองขอที่ออกโดยรัฐภาคีที่รองขอ เอกสารแสดงขอเท็จจริงและขอสนเทศเกี่ยวกับ

ขอบเขตของการที่จะใหปฏิบัติตามคำสั่งนั้น 

  (ค) กรณีคำรองขอตามวรรค ๒ ของขอนี้ เอกสารแสดงขอเท็จจริงตามที่รัฐภาคีที่รองขอ 

เชื่อถือและคำอธิบายการดำเนินการที่รองขอ 

 ๔. ใหรัฐภาคีที่ไดรับการรองขอวินิจฉัยหรือดำเนินการตามวรรค ๑ และวรรค ๒ ของขอนี้โดย

สอดคลองและภายใตบังคับบทบัญญัติของกฎหมายภายในและวิธีพิจารณาความของตน หรือสัญญาความ

ตกลงหรือขอตกลงทวิภาคีหรือพหุภาคีซึ่งตนอาจมีพันธกรณีเกี่ยวของกับรัฐภาคีที่รองขอ 

 ๕. ใหรัฐภาคีแตละรัฐจัดสงสำเนาตัวบทกฎหมายและระเบียบขอบังคับของตน ซึ่งทำใหขอนี้มีผล

บังคับรวมทั้งสำเนาของการแกไขใดๆ ของกฎหมายและระเบียบขอบังคับที่เกิดขึ้นในภายหลัง หรือคำอธิบาย

แกไขดังกลาวแกเลขาธิการสหประชาชาติ 

 ๖. หากรัฐภาคีเลือกที่จะดำเนินมาตรการที่อางถึงในวรรค ๑ และวรรค ๒ ของขอนี้ โดยมีเงื่อนไข

วาจะตองมีสนธิสัญญาที่เกี่ยวของบังคับอยู ในรัฐภาคีนั้นถือวาอนุสัญญานี้เปนพื้นฐานที่จำเปนและเพียงพอ

ของสนธิสัญญา 
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 ๗. รัฐภาคีอาจปฏิเสธที่จะใหความรวมมือตามขอนี้ หากความผิดซึ่งคำรองขอเกี่ยวของไมใชความ

ผิดที่ครอบคลุมโดยอนุสัญญานี้ 

 ๘. หามมิใหตีความบทบัญญัติของขอนี้ในทางที่กระทบตอสิทธิของบุคคลที่สามซึ่งกระทำการ 

โดยสุจริต 

 ๙. ให รัฐภาคีพ ิจารณาจัดทำสนธิสัญญาความตกลง หรือขอตกลงทวิภาคีหร ือพหุภาคี  

เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิผลของความรวมมือระหวางประเทศที่ดำเนินการตามขอนี้ 



ขอ ๑๔ 

การจำหนายทรัพยสินที่ไดจากการกออาชญากรรมหรือทรัพยสินที่ริบไว 

 ๑. ใหรัฐภาคีจำหนายทรัพยสินที่ไดจากการกออาชญากรรมที่รัฐภาคีนั้นริบไว หรือทรัพยสินที่รัฐ

ภาคีนั้นไดริบไวตามขอ ๑๒ หรือขอ ๑๓ วรรค ๑ ของอนุสัญญานี้ ตามกฎหมายภายในและกระบวนวิธีปฏิบัติ

ทางปกครองของตน 

 ๒. เมื่อดำเนินการตามคำรองของรัฐภาคีอีกรัฐหนึ่งตามขอ ๑๓ ของอนุสัญญานี้ ใหรัฐภาคีให

ความสำคัญแกการพิจารณาคือทรัพยสินที่ไดจากการกออาชญากรรมที่ไดริบไว หรือทรัพยสินที่ไดริบไวแก 

รัฐภาคีผูรองขอเพื่อใหรัฐผูรองขอสามารถชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสียหายจากอาชญากรรม หรือคิืน 

ทรัพยสินที่ไดจากการกออาชญากรรม หรือทรัพยสินเชนวา แกเจาของโดยชอบธรรม ตามขอบเขตที่กฎหมาย

ภายในอนุญาต และหากไดรับการรองขอ 

 ๓. เมื่อดำเนินการตามคำรองขอโดยรัฐภาคีอีกรัฐหนึ่งตามขอ ๑๒ และ ๑๓ ของอนุสัญญานี้  

รัฐภาคีอาจใหการพิจารณาเปนพิเศษแกการจัดทำความตกลงหรือขอตกลงในเรื่อง 

  (ก) การจายเง ินสมทบทั ้งหมดหรือบางสวน ที่ได จากการขายทรัพยส ินที่ได จากการ 

กออาชญากรรม หรือทรัพยสินเชนวา หรือทุนที่ไดจากการขายทรัพยสินที่ไดจากการกออาชญากรรมหรือ

ทรัพยสินเชนวา เขาบัญชีที่จัดตั้งขึ้นตามขอ ๓๐ วรรค ๒ (ค) ของอนุสัญญานี้ และใหแกหนวยงานระหวาง

ประเทศระดับรัฐบาลที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษในการตอสูกับอาชญากรรมที่จัดตั้งในลักษณะองคกร 

  (ข) การแบงทรัพยสินที่ไดจากการกออาชญากรรมหรือทรัพยสินเชนวา หรือทุนที่ไดจากการ

ขายทรัพยสินที่ไดจากการกออาชญากรรมหรือทรัพยสินเชนวากับรัฐภาคีอื่น เปนปกติกรณีหรือรายกรณีโดย

สอดคลองกับกฎหมายภายในหรือกระบวนการทางปกครอง 



ขอ ๑๕ 

เขตอำนาจ 

 ๑. ใหรัฐภาคีแตละรัฐรับเอามาตรการตามที่อาจจำเปนที่จะทำใหตนมีเขตอำนาจเหนือความผิดที่

ไดบัญญัติไวตามขอ ๕ ขอ ๖ ขอ ๘ และขอ ๒๓ ของอนุสัญญานี้เมื่อ 

  (ก) ความผิดนั้นไดกระทำในอาณาเขตของรัฐภาคีนั้น หรือ 

  (ข) ความผิดนั ้นไดกระทำบนเรือที่ชักธงของรัฐภาคีนั ้น หรือบนอากาศยานที่ไดรับการ 

จดทะเบียนตามกฎหมายภายในของรัฐภาคีนั้น ในขณะที่มีการกระทำความผิดดังกลาว 

 ๒. ภายในขอ ๔ ของอนุสัญญานี้ รัฐภาคีรัฐใดรัฐหนึ่งอาจกำหนดเขตอำนาจของตนเหนือความผิด

ใดเมื่อ 
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  (ก) ความผิดนั้นกระทำตอคนชาติของรัฐภาคีนั้น 

  (ข) ความผิดนั้นกระทำโดยคนชาติของรัฐภาคีนั้นหรือโดยบุคคลไรสัญชาติซึ่งมีถิ่นที่อยูปกติ

ในอาณาเขตของตน หรือ 

  (ค) เมื่อความผิดนั้นเปน 

   (๑) หนึ่งในบรรดาความผิดที่ไดบัญญัติไวในขอ ๕ วรรค ๑ ของอนุสัญญานี้และเปน

ความผิดที่กระทำนอกอาณาเขตของตน โดยมีวัตถุประสงคใหเกิดการกออาชญากรรมรายแรงภายใน

อาณาเขตของตน 

   (๒) หนึ่งในบรรดาความผิดที่ไดบัญญัติไวในขอ ๖ วรรค ๑ (ข) (๒) ของอนุสัญญานี้และ

เปนความผิดที่กระทำความผิดที่ไดบัญญัติไวในขอ ๖ วรรค ๑ (ก) หรือ (๒) หรือ (ข) (๑) ของอนุสัญญานี้ใน

อาณาเขตของตน 

 ๓. เพื่อความมุงประสงคของขอ ๑๖ วรรค ๑๐ ของอนุสัญญานี้ ใหรัฐภาคีแตละรัฐรับเอามาตร

การตามที่อาจจำเปนที่จะทำใหตนมีเขตอำนาจเหนือความผิดที่อนุสัญญานี้ครอบคลุมถึง เมื่อผูถูกกลาวหานั้น

ปรากฏตัวอยูในอาณาเขตของตน และรัฐภาคีนั้นมิไดสงบุคคลเชนวาเปนผูรายขามแดนดวยเหตุผลเพียงวา  

ผูนั้นเปนคนชาติของตน 

 ๔. รัฐภาคีแตละรัฐอาจรับเอามาตรการตามที่อาจจำเปนดวยที่จำทำใหตนมีเขตอำนาจเหนือ 

ความผิดตามที่อนุสัญญานี้ครอบคลุมถึง เมื่อผูถูกกลาวหานั้นปรากฏตัวอยูในอาณาเขตของตน และรัฐภาคีนั้น

มิไดสงผูนั้นเปนผูรายขามแดน 

 ๕. หากรัฐภาคีที่ใหเขตอำนาจของตนตามที่กำหนด ในวรรค ๑ หรือวรรค ๒ ของขอนี้ไดรับแจง

หรือทราบในทางอื่นวารัฐภาคีอื่นตั้งแตหนึ่งรัฐขึ้นไปกำลังทำการสืบสวน ฟองรองดำเนินคดีหรือดำเนินการ

ตางๆ ทางศาลในการกระทำเดียวกัน ใหพนักงานเจาหนาที่ของรัฐภาคีเหลานั้นหารือกันตามความเหมาะสม

เพื่อมุงใหเกิดการประสานการดำเนินงานรวมกัน 

 ๖. โดยไมกระทบตอบรรทัดฐานของกฎหมายระหวางประเทศทั่วไป อนุสัญญานี้ไมกีดกันการใช

เขตอำนาจทางอาญาที่รัฐภาคีบัญญัติไวตามกฎหมายภายในของตน 



ขอ ๑๖ 

เขตอำนาจ 

 ๑. ใหนำบทบัญญัติของขอนี้มาใชบังคับกับความผิดที่อนุสัญญานี้ครอบคลุมถึงหรือกรณีความผิด

ที่กำหนดในขอ ๓ วรรค ๑ (ก) หรือ (ข) เกี่ยวของกับกลุมอาชญากรที่จัดตั้งในลักษณะองคกร และผูซึ่งถูก

รองขอใหสงตัวเปนผูรายขามแดนอยูภายในอาณาเขตของรัฐภาคีที่ไดรับการรองขอ ทั้งนี้ความผิดที่จะขอใหมี

การสงผูรายขามแดนนั้นตองสามารถลงโทษได ตามกฎหมายในของรัฐผูรองขอและรัฐที่ไดรับการรองขอ 

 ๒. หากคำรองขอใหสงผูรายขามแดนรวมถึงอาชญากรรมรายแรงซึ่งแยกจากกันไดหลายความผิด 

ซึ่งบางความผิดขอนี ้ไมครอบคลุมถึง รัฐภาคีที่ไดรับคำรองขออาจนำขอนี ้มาใชบังคับกับความผิดที่ไม

ครอบคลุมถึงนี้ดวย 

 ๓. หากรัฐภาคีใดซึ่งจะสงผูรายขามแดนไดก็ตอเมื่อมีสนธิสัญญาไดรับการรองขอใหสงผูราย 

ขามแดนจากรัฐภาคีอีกรัฐหนึ่ง ซึ่งไมมีสนธิสัญญาสงผูรายขามแดนระหวางกันอยู รัฐภาคีนั้นอาจพิจารณาให

อนุสัญญานี้เปนพื้นฐานทางกฎหมายสำหรับสงผูรายขามแดนในเรื่องความผิดใด ซึ่งขอนี้ใชบังคับอยู 
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 ๔. ในรัฐภาคีซึ่งจะสงผูรายขามแดนไดก็ตอเมื่อมีสนธิสัญญา 
  (ก) แจงตอเลขาธิการสหประชาชาติวาตนจะถือเอาอนุสัญญานี้เปนพื้นฐานทางกฎหมาย
สำหรับความรวมมือในการสงผูรายขามแดนกับรัฐภาคีอื่นของอนุสัญญานี้หรือไม ในเวลาที่มีการมอบสัตยาบัน
สาร สารแสดงความยอมรับ สารแสดงความเห็นชอบหรือภาคยานุวัติสารของอนุสัญญานี้ และ 
  (ข) พยายามตามความเหมาะสมเพื่อทำสนธิสัญญาสงผู รายขามแดนกับรัฐภาคีอื่นของ
อนุสัญญานี้เพื่อที่จะปฏิบัติตามขอนี้ หากรัฐภาคีไมถือเอาอนุสัญญานี้เปนฐานทางกฎหมายสำหรับความรวมมือ
ในการสงผูรายขามแดน 
 ๕. ใหรัฐภาคีซึ่งมิไดกำหนดวาจะสงผูรายขามแดนไดก็ตอเมื่อมีสนธิสัญญาถือวาความผิดซึ่งขอนี้
ใชบังคับอยูเปนความผิดที่สามารถสงผูรายขามแดนไดระหวางรัฐภาคีดวยกัน 
 ๖. ใหการสงผูรายขามแดนอยูใตเงี ื่อนไขที่บัญญัติไวโดยกฎหมายภายในของรัฐภาคีที่ไดรับคำ
รองขอหรือโดยสนธิสัญญาสงผูรายขามแดนที่ใชบังคับ รวมทั้งเงื่อนไขที่เกี่ยวของรับโทษขั้นต่ำสำหรับความผิด
ที่มีการสงผูรายขามแดนและเหตุผลที่รัฐภาคีที่ไดรับคำรองขออาจปฏิเสธการสงผูรายขามแดน 
 ๗. ภายใตกฎหมายภายใน ใหรัฐภาคีพยายามดำเนินขั้นตอนการสงผูรายขามแดนใหเร็วขึ้นและ
พยายามลดความยุงยากของขอกำหนดเกี่ยวกับพยานหลักฐานอันเกี่ยวกับการสงผู รายขามแดนในเรื่อง 
ความผิดใดที่ขอนี้นำมาใชบังคับ 
 ๘. หากพิสูจนไดเปนที่พึงพอใจวามีสถานการณจำเปนและเรงดวนและเมื่อไดรับการรองขอจาก 
รัฐภาคีอื่น รัฐภาคีที่ไดรับคำรองขออาจควบคุมบุคคลใดซึ่งตองการตัวเปนผูรายขามแดนและปรากฏตัวใน
อาณาเขตของรัฐภาคีนั้น หรืออาจดำเนินมาตรการอื่นที่เหมาะสม เพื่อใหมีการปรากฏตัวของบุคคลนั้น ในการ
ดำเนินการสงผูรายขามแดน ภายใตบทบัญญัติแหงกฎหมายในและสนธิสัญญาสงผูรายขามแดนของตน  
 ๙. หากรัฐภาคีซึ่งพบตัวผูถูกกลาวหาวากระทำความผิดอยูในอาณาเขตของตน ไมสงตัวบุคคลนั้น
เปนผูรายขามแดนในความผิดที่ขอนี้ใชบังคับโดยเหตุเพียงประการเดียววาบุคคลนั้นเปนคนชาติของตน ใหรัฐ
ภาคีนั้นมีพันธกรณีที่จะเสนอคดีดังกลาวไปยังพนักงานเจาหนาที่เพื่อฟองรองดำเนินคดีโดยไมชักชาเกินควร 
หากมีการรองขอจากรัฐภาคีที่ขอใหมีการสงผูรายขามแดน พนักงานเจาหนาที่ดังกลาวจะตองวินิจฉัยและ
ดำเนินการตางๆ ในลักษณะเชนเดียวกับคดีความผิดที่มีสภาพความรายแรงอื่นใดตามกฎหมายในของรัฐภาคี
นั้น ใหรัฐภาคีที่เกี่ยวของรวมมือซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะในดานกระบวนการพิจารณาคดีและพยานหลักฐาน
เพื่อประกันประสิทธิภาพของการฟองรองดำเนินคดีดังกลาว 
 ๑๐. ในกรณีที่กฎหมายใหรัฐภาคีสงผูรายขามแดนหรือสงตัวคนชาติตนไดภายใตเงื่อนไขเฉพาะวา
บุคคลนั้นจะถูกสงตัวกลับมายังรัฐภาคีเพื่อรับโทษที่กำหนดโดยผลการพิจารณาคดีหรือกระบวนการตางๆ  
ซึ่งไดมีการรองขอใหสงผูรายขามแดนหรือสงตัวบุคคลนั้น และรัฐภาคีนั้นกับรัฐภาคีรองขอใหสงตัวบุคคลเปน
ผูรายขามแดนเห็นชอบกับทางเลือกนี้และขอกำหนดอื่นที่ทั้งสองฝายอาจเห็นวาเหมาะสม ใหถือวาการสงผูราย
ขามแดนหรือการสงตัวโดยมีเงื่อนไขดังกลาวเพียงพอที่จะเปนการปฏิบัติตามพันธกรณีตามที่ระบุไวใน 
วรรค ๑๐ ของขอนี้ 
 ๑๑. หากการรองขอใหสงผูรายขามแดนเพื่อไปบังคับโทษตามคำพิพากษาไดรับการปฏิเสธ เนื่อง
จากบุุคคลที่ไดรับการรองขอนั้นเปนคนชาติของรัฐภาคีที่ไดรับการรองขอ ใหรัฐภาคีที่ไดรับการรองขอ
พิจารณาบังคับโทษซึ่งไดกำหนดตามกฎหมายภายในของรัฐภาคีที่รองขอ หรือพิจารณาบังคับโทษสวนที่เหลือ
เมื่อมีการยื่นคำขอจากรัฐผู รองขอ และหากกฎหมายภายในของรัฐภาคีไดรับการรองขออนุญาตและโดย

สอดคลองกับขอกำหนดกฎหมาย เชนวา 
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 ๑๒. ผูใดซึ่งถูกดำเนินการอันเกี่ยวของกับความผิดใดที่ขอนี้ใชบังคับ ตองไดรับประกันการปฏิิบัติ

อยางเปนธรรมในทุกขั้นตอนของการดำเนินการ รวมทั้งการบริโภคสิทธิและการรับประกันทั้งปวงตามที่กำหนด

ไวโดยกฎหมายภายในของรัฐภาคีที่ผูนั้นปรากฏตัวอยู 

 ๑๓. ไมมีความใดในอนุสัญญานี้ที่จะทำใหตีความไดวาเปนการกำหนดพันธกรณีที่จะสงผูรายขาม

แดนหากรัฐภาคีที่ไดรับการรองขอมีเหตุผลเพียงพอที่จะเชื่อวา คำรองขอไดทำขึ้นเพื่อความมุงประสงคในการ

ฟองรองดำเนินคดีหรือการลงโทษบุคคลดวยเหตุแหงเพศ เชื้อชาติ ศาสนา สัญชาติ แหลงกำเนิดของชาติพันธุ

หรือความคิดเห็นทางการเมืองของบุคคลนั้น หรือการปฏิบัติตามคำรองขอนั้นจะกอใหเกิดผลกระทบตอ

สถานะของผูนั้นดวยเหตุใดเหตุหนึ่งไดกลาวขางตน 

 ๑๔. รัฐภาคีไมอาจปฏิเสธคำรองขอใหสงผูรายขามแดนดวยเหตุผลเพียงประการเดียววาความผิด

นั้นไดรับการพิจารณาวาเกี่ยวของกับเรื่องการเงินการคลังดวย 

 ๑๕. กอนการปฏิเสธการสงผูรายขามแดนในกรณีที่เหมาะสมใหรัฐภาคีที่ไดรับการรองขอหารือกับ

รัฐภาคีที่รองขอเพื่อใหรัฐภาคีที่รองขอมีโอกาสเพียงพอที่จะเสนอความคิดเห็นของตนและจัดหาขอสนเทศที่

เกี่ยวของกับขอกลาวหาของตน 

 ๑๖. ใหรัฐภาคีพยายามจัดทำความตกลงหรือขอตกลงทวิภาคีและพหุภาคีเพื่อดำเนินการ หรือ

เพิ่มพูนประสิทธิผลในการสงผูรายขามแดน 



ขอ ๑๗ 

การโอนตัวนักโทษ 

 รัฐภาคีอาจพิจารณาเขารวมความตกลงหรือขอตกลงทวิภาคีหรือพหุภาคีดวยการโอนตัวบุคคลที่ถูก

พิพากษาจำคุกหรือถูกทำใหปราศจากเสรีภาพในรูปแบบอื่น สำหรับความผิดที่อนุสัญญานี้ครอบคลุมถึงไปยัง

อาณาเขตของตนเพื่อที่บุคคลเหลานั้นอาจรับโทษใหครบ ณ อาณาเขตของตน 



ขอ ๑๘ 

ความชวยเหลือทางกฎหมายซึ่งกันและกัน 

 ๑. ใหรัฐภาคีจัดใหมีมาตรการใหความชวยเหลือทางกฎหมายซึ่งกันและกันใหครอบคลุมที่สุดใน

การสืบสวนสอบสวน การฟองรองดำเนินคดีกระบวนการตางๆ ทางศาลที่เกี่ยวของกับความผิดซึ่งอนุสัญญานี้

ครอบคลุมถึงตามที่กำหนดไวในขอ ๓ และใหความชวยเหลือในทำนองเดียวกันเปนการตางตอบแทน ในกรณีที่

รัฐภาคีที่รองขอมีเหตุอันควรสงสัยวาความผิดที่อางถึงในขอ ๓ วรรค ๑ (ก) หรือ (ข) มีลักษณะขามชาติรวมทั้ง 

ผูเสียหาย พยาน รายได สิ่งที่ใชในการกระทำความผิด หรือพยานหลักฐานของการกระทำความผิดเชนวาอยูใน

รัฐภาคีที่ไดรับการรองขอ และความผิดนั้นเกี่ยวของกับกลุมอาชญากรที่จัดตั้งในลักษณะองคกร 

 ๒. ใหรัฐภาคีที่ไดรับการรองขอจัดใหมีการใหความชวยเหลือทางกฎหมายซึ่งกันและกันในขอบเขต

ที่ครอบคลุมที่สุดเทาที่จะเปนไปไดตามกฎหมาย สนธิสัญญา ความตกลง และขอตกลงที่เกี่ยวของของรัฐภาคี

ที่ไดรับการรองขอในเรื่องเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวน การฟองรองดำเนินคดี และกระบวนการตางๆ ทาง

ศาลที่เกี่ยวของกับความผิดอาญาซึ่งนิติบุคคลตองรับผิดตามขอ ๑๐ ของอนุสัญญานี้ในรัฐภาคีที่รองขอ 

 ๓. การรองขอใหมีความชวยเหลือทางกฎหมายซึ่งกันและกันซึ่งจะมีตามขอนี้ อาจมีขึ้นไดเพื่อ

ความมุงประสงคใดๆ ดังตอไปนี้ 
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  (ก) การรวบรวมพยานหลักฐานหรือการสอบปากคำบุคคล 

  (ข) การสงเอกสารของศาล 

  (ค) การคนและยึด และการอายัด 

  (ง) การตรวจวัตถุและสถานที่ 

  (จ) การใหขอสนเทศ สิ่งที่จะใชเปนพยานหลักฐานไดและการประเมินของผูเชี่ยวชาญ 

  (ฉ) การใหเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวของ รวมทั้งบันทึกหลักฐานของรัฐบาล บันทึกหลัก

ฐานทางธนาคาร บันทึกหลักฐานทางการเงิน บันทึกหลักฐานที่เกี่ยวกับบริษัทหรือธุรกิจ ทั้งที่เปนตนฉบับหรือ

สำเนาที่ไดรับรองแลว 

  (ช) การพิสูจนรูปพรรณหรือการสืบหาแหลงที่มาของทรัพยสินที่ไดจากการกออาชญากรรม

ทรัพยสิน สิ่งที่ใชในการกระทำความผิด หรือสิ่งอื่น เพื่อความมุงประสงคในการใชเปนพยานหลักฐาน 

  (ซ) การอำนวยความสะดวกในการปรากฏตัวโดยสมัครใจของบุคคลในรัฐภาคีที่รองขอ 

  (ณ) การใหความชวยเหลืออื่นใดที่ไมขัดกับกฎหมายภายในของรัฐภาคีที่ไดรับการรองขอ 

 ๔. โดยไมกระทบตอกฎหมายภายใน พนักงานเจาหนาที่ของรัฐภาคีหนึ่งอาจสงขอสนเทศที่

เกี่ยวของกับเรื่องทางอาญาใหแกพนักงานเจาหนาที่ในอีกรัฐภาคีหนึ่ง โดยไมตองมีคำรองขอกอน ในกรณีที่ 

รัฐภาคี ผูสงเชื่อวาขอสนเทศเหลานั้นสามารถชวยเจาหนาที่ในการดำเนินการหรือการสรุปการสอบสวนและ

กระบวนการตางๆ ทางอาญาไดสำเร็จ หรือสามารถสงผลใหมีคำรองขอที่จัดทำโดยรัฐภาคีผูรับขอสนเทศตาม

อนุสัญญา 

 ๕. การสงขอสนเทศตามวรรค ๔ ของขอนี้ จะไมกระทบตอการสอบสวนและกระบวนการตางๆ 

ทางอาญาในรัฐของพนักงานเจาหนาที่ผูใหขอสนเทศ ใหพนักงานเจาหนาที่ซึ่งรับขอสนเทศปฏิบัติตามคำรอง

ขอใหขอสนเทศดังกลาวเปนความลับ แมวาเปนการชั่วคราว หรือตามขอจำกัดในการใชขอสนเทศนั้น อยางไร

ก็ตาม ไมหามรัฐภาคีผูรับขอเสนอในการเปดเผยในการดำเนินคดีซึ่งขอสนเทศที่เปนประโยชนตอจำเลย ใน

กรณีดังกลาวใหรัฐภาคีผูรับขอสนเทศแจงรัฐภาคีผูสงกอนการเปดเผย และหากไดรับการรองขอใหหารือกับ 

รัฐภาคีผูสง หากในกรณีพิเศษซึ่งการแจงลวงหนาไมอาจกระทำได ใหรัฐภาคีผูรับแจงรัฐภาคีผูสงถึงการ 

เปดเผยนั้นโดยไมชักชา 

 ๖. บทบัญญัติของขอนี้จะไมกระทบตอพันธกรณีภายใตสนธิสัญญาอื่นใด ทั้งในลักษณะทวิภาคี

หรือพหุภาคีที่กำหนดใหมีหรือจะกำหนดใหมีการใหความชวยเหลือทางกฎหมายซึ่งกันและกัน ไมวาทั้งหมด

หรือในบางสวน 

 ๗. ใหนำวรรค ๙ ถึง วรรค ๒๙ ของขอนี้มาใชบังคับกับการรองขอซึ่งไดกระทำตามขอนี้ หาก 

รัฐภาคีที่เกี่ยวของมิไดผูกพันกันโดยสนธิสัญญาเกี่ยวกับการใหความชวยเหลือทางกฎหมายซึ่งกันและกัน แต

หากรัฐภาคีเหลานี้ผูกพันกันโดยสนธิสัญญาดังกลาว ใหนำบทบัญญัติในเรื่องดังกลาวของสนธิสัญญานั้นมาใช

บังคับ เวนแตรัฐภาคีตกลงกันที่จะนำวรรค ๙ ถึง วรรค ๒๙ ของขอนี้มาใชบังคับแทน ทั้งนี้ จะสงเสริมอยาง

แข็งขันใหรัฐภาคีนำวรรคตางๆ เหลานี้มาใชบังคับหากจะเอื้ออำนวยใหมีการใหความรวมมือ 

 ๘. รัฐภาคีตองไมปฏิเสธที่จะใหความชวยเหลือทางกฎหมายซึ่งกันและกันตามขอนี้โดยอางวา

เปนการรักษาความลับทางธนาคาร 

 ๙. รัฐภาคีอาจปฏิเสธที่จะใหความชวยเหลือทางกฎหมายซึ่งกันและกันตามขอนี้ดวยเหตุที่การ

กระทำความผิดดังกลาวไมเปนความผิดทางอาญาของทั้งสองประเทศ อยางไรก็ตาม ในกรณีที่เห็นสมควร 
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รัฐภาคีที่ไดรับการรองขออาจใหความชวยเหลือภายในขอบเขตซึ่งตัดสินตามดุลพินิจของรัฐภาคีนั้นโดยไมตอง
คำนึงวาการกระทำความผิดเปนความผิดตามกฎหมายภายในของรัฐผูไดรับการรองขอหรือไม 
 ๑๐. ผู ถูกคุมขังอยูหรือกำลังรับโทษตามคำพิพากษาในดินแดนของรัฐภาคีหนึ่งซึ่งรัฐภาคีอีก 
รัฐหนึ่งไดรองขอใหปรากฏตัวในรัฐนั้นเพื่อความมุงประสงคในการชี้ตัว การใหการหรือใหความชวยเหลือในการ
ไดมาซึ่งพยานหลักฐานสำหรับการสืบสวนสอบสวน การฟองรองดำเนินคดี หรือกระทรวงการตางๆ ทางศาลที่
เกี่ยวกับความผิดที่อนุสัญญานี้ครอบคลุมถึง อาจถูกโอนตัวไปไดหากเปนไปตามเงื่อนไขดังตอไปนี้ 
  (ก) บุคคลนั้นไดใหความยินยอมโดยรูขอเท็จจริงและโดยสมัครใจ 
  (ข) พนักงานเจาหนาที่ของรัฐภาคีทั้งสองฝายตกลงกัน ภายใตเงื่อนไขตามที่รัฐภาคีเหลานั้น
อาจเห็นสมควร 
 ๑๑. เพื่อความมุงประสงคของรวรรค ๑๐ ของขอนี้ 
  (ก) ใหรัฐภาคีซึ่งบุคคลนั้นถูกโอนตัวไปมีอำนาจและพันธกรณีที่จะตองควบคุมตัวบุคคลที่
ถูกโอนตัวมาเวนแตไดรับการรองขอหรือไดรับมอบอำนาจเปนอยางอื่นจากรัฐภาคีซึ่งโอนตัวบุคคลนั้นมา 
  (ข) ใหรัฐภาคีซึ่งรับโอนตัวบุคคลดังกลาวปฏิบัติตามพันธกรณีของตนโดยไมชักชาเพื่อสงตัว
บุคคลนั้นคืนไปใหอยูในการควบคุมตัวของรัฐภาคีซึ่งโอนตัวบุคคลนั้นมาตามที่ไดตกลงกันไวกอนแลว หรือตาม
ที่ตกลงกันเปนอยางอื่นโดยพนักงานเจาหนาที่ของรัฐภาคีทั้งสอง เวนแตจะตกลงกันเปนอยางอื่นโดยพนักงาน
เจาหนาที่ของรัฐภาคีทั้งสองฝาย 
  (ค) หามมิใหรัฐภาคีซึ่งรับโอนตัวบุุคคลนั้นกำหนดใหรัฐภาคีที่โอนตัวบุคคลนั้นมาตองเริ่ม
กระบวนการสงผูรายขามแดนเพื่อการสงคืนตัวบุคคลนั้น 
  (ง) ใหผูไดรับการโอนตัวตองไดรับการนับเวลารับโทษตามคำพิพากษาในรัฐที่โอนตัวบุคคล
นั้นไป สำหรับระยะเวลาที่จะถูกควบคุมตัวตอในรัฐภาคีซึ่งรับโอนตัวบุคคลนั้นมา 
 ๑๒. เวนแตรัฐภาคีซึ่งจะโอนตัวบุคคลดังกลาวไปตามวรรค ๑๐ และ ๑๑ จะตกลงดวย บุคคลนั้น
ไมวาจะถือสัญชาติใด ตองไมถูกฟองรองดำเนินคดี คุมขัง ลงโทษ หรือถูกจำกัดเสรีภาพสวนบุคคลอื่นใด  
ในอาณาเขตของรัฐซึ่งรับตัวบุคคลนั้นในเรื่องที่เกี่ยวกับการกระทำ การงดเวนกระทำการ หรือคำพิพากษา
ลงโทษที่มีกอนการเดินทางออกจากอาณาเขตของรัฐที่สงตัวบุคคลนั้น 
 ๑๓. ใหรัฐภาคีแตละรัฐกำหนดหนวยงานกลางซึ่งจะตองมีความรับผิดชอบและอำนาจหนาที่ที่จะ
รับคำรองขอความชวยเหลือทางกฎหมายซึ่งกันและกัน และที่จะปฏิบัติตามคำรองขอเหลานั้นหรือสงคำรองขอ
เหลานั้นใหพนักงานเจาหนาที่เพื่อดำเนินการ หากรัฐภาคีมีอาณาเขตหรือเขตการปกครองพิเศษที่มีระบบของ
การใหความชวยเหลือทางกฎหมายซึ่งกันและกันแยกตางหาก รัฐภาคีนั้นอาจกำหนดใหมีหนวยงานกลางตาง
หากโดยใหมีหนาที่เชนเดียวกันกับดังกลาวขางตนสำหรับดินแดนหรือเขตการปกครองนั้น ใหหนวยงานกลาง
ประกันการดำเนินการหรือการจัดสงคำรองขอที่ไดรับอยางรวดเร็วและเหมาะสม ในกรณีที่หนวยงานกลางสง
คำรองไปยังพนักงานเจาหนาที่เพื่อดำเนินการ ใหหนวยงานกลางเรงรัดใหพนักงานเจาหนาที่ดำเนินการตาม
คำรองอยางรวดเร็วและเหมาะสม ใหเลขาธิการสหประชาชาติไดรับแจงเกี่ยวกับหนวยงานกลางที่กำหนดขึ้น
เพื่อการนี้ เมื่อรัฐภาคีแตละรัฐมอบสัตยาบันสาร สารแสดงการยอมรับ หรือสารแสดงความเห็นชอบหรือ
ภาคยานุวัติสารของอนุสัญญานี้ ใหสงคำรองขอความชวยเหลือทางกฎหมายซึ่งกันและกัน และการสื่อสาร 
ใดๆ ที่เกี่ยวของกับคำรองขอนั้นไปยังหนวยงานกลางที่รัฐภาคีที่เกี่ยวของกำหนด ขอกำหนดนี้ไมกระทบตอสิทธิ
ของรัฐภาคีใดการกำหนดใหคำรองขอและการสื่อสารเชนวาตองสงมาถึงตนผานชองทางทางทูต และในกรณี
เรงดวนเมื่อรัฐภาคีที่เกี่ยวของเห็นพอง ถาเปนไปไดโดยผานชองทางขององคการตำรวจสากล 
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 ๑๔. ใหทำคำรองขอเปนลายลักษณอักษร หรือในกรณีที่เปนไปได โดยวิธีการอื่นใดที่สามารถ
บันทึกไวเปนลายลักษณอักษณไดในภาษาที่รัฐภาคีที่ไดรับการรองขอยอมรับ ภายใตเงื่อนไขที่รัฐภาคีนั้น
สามารถรับรองความถูกตองแทจริงได ใหแจงเลขาธิการสหประชาชาติทราบถึงภาษาใดภาษาหนึ่งหรือหลาย
ภาษาซึ่งรัฐภาคีแตละรัฐใหการยอมรับเมื่อรัฐภาคีนั้นมอบสัตยาบันสาร สารแสดงการยอมรับหรือสารแสดง
ความเห็นชอบหรือภาคยานุวัติสารของอนุสัญญานี้ ในกรณีเรงดวนและเมื่อรัฐภาคีที่เกี่ยวของเห็นพอง การ
รองขออาจกระทำไดดวยวาจา แตใหยืนยันเปนลายลักษณอักษรในภายหลัง 
 ๑๕. ใหคำรองขอความชวยเหลือทางกฎหมายซึ่งกันและกันประกอบดวย 
  (ก) การระบุหนวยงานที่ทำคำรองขอ 
  (ข) สารสำคัญและลักษณะของการสืบสวนสอบสวน การฟองร องดำเน ินคดีหร ือ
กระบวนการตางๆ ทางศาลซึ่งเกี่ยวของกับคำรองขอ รวมทั้งชื่อและหนาที่ของหนวยงานที่ดำเนินการสืบสวน
ฟองรองดำเนินคดี หรือกระบวนการตางๆ ทางศาล 
  (ค) คำสรุปขอเท็จจริงที่เกี่ยวของ เวนแตกรณีเปนคำรองขอโดยมีความมุงประสงคเพื่อการ
จัดสงเอกสารประกอบการดำเนินคดีทางศาล 
  (ง) คำอธิบายลักษณะของความชวยเหลือที่รองขอและรายละเอียดของกระบวนการเฉพาะ
ซึ่งรัฐภาคีที่รองขอปรารถนาใหไดรับการปฏิบัติตาม 
  (จ) รูปพรรณสัณฐาน สถานที่อยูและสัญชาติของบุคคลที่เกี่ยวของในกรณีที่เปนไปได และ 
  (ฉ) ความมุงประสงคที่ขอพยานหลักฐาน ขอสนเทศ หรือขอใหมีการดำเนินการ 
 ๑๖. รัฐภาคีที่ไดรับการรองขออาจขอขอสนเทศเพิ่มเติมเมื่อขอสนเทศเพิ่มเติมนั้นจำเปนสำหรับ
การปฏิบัติตามคำรองขอตามกฎหมายภายในของตน หรือเมื่อขอสนเทศเพิ่มเติมนั้นสามารถเอื้ออำนวยใหมี
การปฏิบัติดังกลาว 
 ๑๗. การปฏิบัติตามคำรองขอจะตองสอดคลองกับกฎหมายภายในของรัฐภาคีที่ไดรับการรองขอ
และเทาที่ขัดตอกฎหมายภายในของรัฐภาคีที่ไดรับการรองขอ และหากเปนไปไดใหสอดคลองกับกระบวนการที่
กำหนดไวในคำรองขอนั้น 
 ๑๘. เมื่อใดก็ตามที่เปนไปไดและสอดคลองกับหลักฐานของกฎหมายภายใน เมื่อบุคคลอยูใน 
ดินแดนของรัฐภาคีรัฐหนึ่ง และจะตองใหปากคำในฐานะพยานหรือผูเชี่ยวชาญตอเจาพนักงานตุลาการของรัฐ
ภาคีอีกรัฐหนึ่ง รัฐภาคีแรกอาจอนุญาตใหการใหปากคำนั้นกระทำโดยการประชุมดวยวีดีทัศน โดยคำขอของ
อีกฝายหนึ่ง หากเปนกรณีที่เปนไปไมไดหรือไมพึงประสงคสำหรับบุคคลนั้นที่จะปรากฏตัวในดินแดนของรัฐ
ภาคีผูรองขอ รัฐภาคีอาจตกลงกันวาการใหปากคำจะดำเนินการโดยเจาพนักงานตุลาการของรัฐภาคีที่รองขอ
และใหเจาพนักงานตุลาการของรัฐภาคีที่ไดรับการรองขอเขารวมรับฟง 
 ๑๙. รัฐภาคีที่รองขอจะตองไมจัดสงหรือใชขอสนเทศหรือฐานที่ไดรับภาคีที่ไดรับการรองขอเพื่อ
การสืบสวนสอบสวน การฟองรองดำเนินคดี หรือกระบวนการตางๆ ทางศาล นอกเหนือไปจากที่ไดระบุไวใน
คำรองขอโดยปราศจากความยินยอมลวงหนาของรัฐภาคีที่ไดรับการรองขอ ไมมีความใดในวรรคนี้ หามมิให 
รัฐภาคีที่รองขอเปดเผยขอสนเทศหรือหลักฐานที่จะลบลางความผิดใหแกจำเลยในการพิจารณาคดีในศาล  
ในกรณีหลักนี้ ใหรัฐภาคีที่รองขอแจงใหรัฐภาคีที่ไดรับการรองขอทราบกอนการเปดเผยและหากไดรับการ
รองขอ ใหปรึกษากับรัฐภาคีผูรับคำรองขอกอน ในกรณีพิเศษที่การแจงลวงหนาไมอาจกระทำได ใหรัฐภาคีที่
รองขอ ใหปรึกษากับรัฐภาคีผูรับคำรองขอกอน ในกรณีพิเศษที่การแจงลวงหนาไมอาจกระทำได ใหรัฐภาคีที่

รองขอแจงใหรัฐภาคีที่ไดรับการรองขอทราบเกี่ยวกับการเปดเผยโดยไมชักชา 
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 ๒๐. รัฐภาคีที่รองขออาจกำหนดใหรัฐภาคีที่ไดรับการรองขอรักษาขอเท็จจริงและสารสำคัญของ
คำรองขอเปนความลับ เวนแตเทาที่จำเปนที่จะดำเนินการตามคำรองขอนั้น หากรัฐภาคีที่ไดรับการรองขอไม
สามารถปฏิบัติตามขอกำหนดในการรักษาความลับนั้น ใหแจงใหรัฐภาคีที่รองขอทราบทันที 
 ๒๑. การใหความชวยเหลือทางกฎหมายซึ่งกันและกันอาจไดรับการปฏิเสธ 
  (ก) หากการรองขอมิไดกระทำโดยสอดคลองกับบทบัญญัติของขอนี้ 
  (ข) หากรัฐภาคีที่ไดรับการรองขอพิจารณาเห็นวาการปฏิบัติตามคำรองขอนั้นนาจะกระทบ
ตออธิปไตย ความมั่นคง ความสงบเรียบรอยของประชาชน หรือผลประโยชนอันสำคัญยิ่งอื่นๆ ของตน 
  (ค) หากกฎหมายภายในของรัฐภาคีที่ไดรับการรองขอหามหนวยงานของตนมิใหปฏิบัติในสิ่ง
ที่ไดมีการรองขอในความผิดที่คลายคลึงกันนั้น หากความผิดดังกลาวอยูในระหวางการสืบสวนสอบสวน 
การฟองรองดำเนินคดี หรือกระบวนการตางๆ ทางศาลภายใตเขตอำนาจของตน 
  (ง) หากการปฏิบัติตามคำขอขัดตอระบบกฎหมายของรัฐภาคีที่ไดรับการรองขอเกี่ยวกับ
การใหความชวยเหลือทางกฎหมายซึ่งกันและกัน 
 ๒๒. รัฐภาคีไมอาจปฏิเสธที่จะใหความชวยเหลือทางกฎหมายซึ่งกันและกันดวยเหตุเพียงประการ
เดียววาการกระทำความผิดนั้นถือไดวามีสวนเกี่ยวของกับเรื่องทางการเงินการคลัง 
 ๒๓. ใหระบุเหตุผลของการปฏิเสธการใหความชวยเหลือทางกฎหมายซึ่งกันและกันใดๆ 
 ๒๔. ใหรัฐภาคีที่ไดรับการรองขอปฏิบัติตามคำรองขอความชวยเหลือทางกฎหมายซึ่งกันและกัน
โดยเร็วที่สุดเทาที่จะเปนไปได และจะตองคำนึงถึงกำหนดเวลาที่รัฐภาคีที่รองขอเสนอแนะใหมากที่สุดเทาที่จะ
เปนไปได และที่ตามเหตุผลซึ่งไดใหไวในคำรองขอ ใหรัฐภาคีที่ไดรับการรองขอสนองตอบตอคำรองขอที่เหมาะ
สมของรัฐภาคีที่รองขอเกี่ยวกับความคืบหนาในการปฏิบัติตามคำรองขอ ใหรัฐภาคีที่รองขอแจงใหรัฐภาคีที่ได
รับการรองขอทราบทันทีเมื่อไมตองการความชวยเหลือที่รองขออีกตอไป 
 ๒๕. รัฐภาคีไดรับการรองขออาจเลื่อนการใหความชวยเหลือทางกฎหมายซึ่งกันและกัน โดยเหตุที่
วาการใหความชวยเหลือนั้นแทรกแซงการสืบสวนสอบสวน การฟองรองดำเนินคดี หรือกระบวนการพิจารณา
ของศาลที่กำลังดำเนินการอยู 
 ๒๖. กอนที่จะปฏิเสธคำรองขอตามวรรค ๒๑ ของขอนี้หรือเลื่อนการปฏิบัติตามคำรองขอตาม
วรรค ๒๕ ของขอนี้ ใหรัฐภาคีที่ไดรับการรองขอเพื่อพิจารณาวาจะใหความชวยเหลือดังกลาวไดหรือไมภายใต
ขอกำหนดและเงื่อนไขที่รัฐภาคีที่ไดรับการรองขอพิจารณาวาจำเปน หากรัฐภาคีที่รองขอยอมรับความ 
ชวยเหลือภายใตเงื่อนไขเหลานั้นได ใหรัฐภาคีที่รองขอปฏิบัติตามเงื่อนไขนั้น 
 ๒๗. โดยไมกระทบตอการบังคับใชวรรค ๑๒ ของขอนี้ พยาน ผูเชี่ยวชาญ หรือบุคคลอื่นใด ผูซึ่ง
ยินยอมตามคำรองขอของรัฐภาคีที่รองขอที่จะใหการดำเนินคดี หรือยินยอมที่จะชวยเหลือในการสืบสวน
สอบสวน การฟองรองดำเนินคดี หรือถูกจำกัดเสรีภาพ สวนบุคคลอื่นใดในอาณาเขตของรัฐภาคีที่รองขอ ใน
เรื่องที่เกี่ยวกับการกระทำ การงดเวนกระทำการ หรือคำพิพากษาลงโทษ ซึ่งมีกอนการเดินทางของบุคคลนั้น 
ออกจากอาณาเขตของรัฐภาคีที่ไดรับการรองขอ การใหความคุมครองแกบุคคลเหลานั้นจะสิ้นสุดลงเมื่อพยาน
ผูเชี่ยวชาญหรือบุคคลอื่น เชนวานั้น ยังคงอยูในอาณาเขตของรัฐภาคีที่รองขอตอโดยสมัครใจ เปนเวลา ๑๕ 
วันติดตอกัน หรือระยะเวลาอื่นตามที่รัฐภาคีตกลงกันนับแตวันที่ผู นั ้นไดรับแจงอยางเปนทางการแลววา  
เจาพนักงานฝายตุลาการไมตองการใหบุคคลนั้นปรากฏตัวอีกตอไป หรือจะสิ ้นสุดเชนกัน เมื่อพยานผู 
เชี่ยวชาญ หรือบุคคลอื่นใด เชนวานั้น เดินทางกลับเขามาอีกโดยสมัครใจ หลังจากไดเดินทางออกนอกดินแดน
ของรัฐภาคีที่รองขอแลว 
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 ๒๘. ใหรัฐภาคีที่ไดรับการรองขอรับภาระคาใชจายปกติในการดำเนินการตามคำรองขอนั้น เวนแต

รัฐภาคีที่เกี่ยวของไดตกลงกันเปนอยางอื่น หากการปฏิบัติตามคำรองขอมี หรือจะตองมีคาใชจายซึ่งสูงหรือสูง

มากเปนพิเศษ ใหรัฐภาคีปรึกษากันเพื่อกำหนดขอกำหนดและเงื่อนไขที่คำรองขอจะไดรับการปฏิบัติตาม

ลักษณะการรับภาระคาใชจาย 

 ๒๙. ใหรัฐภาคีที่ไดรับการรองขอ 

  (ก) จัดหาสำเนาของบันทึกหลักฐาน เอกสาร หรือขอสนเทศของรัฐบาลที่อยูในความครอบ

ครองของตน ซึ่งตามกฎหมายในของตนสามารถเปดเผยตอสาธารณชนไดใหแกรัฐภาคีที่รองขอ 

  (ข) อาจใชดุลยพินิจในการจัดหาสำเนาของบันทึกหลักฐานเอกสาร หรือขอสนเทศของ

รัฐบาลที่อยูในความครอบครองของตน ซึ่งไมสามารถเปดเผยตอสาธารณชนไดตามกฎหมายภายในของตน  

ใหแกรัฐภาคีที่รองขอทั้งหมด หรือบางสวน หรือภายใตเงื่อนไขที่เห็นเหมาะสม 

 ๓๐. ใหรัฐภาคีพิจารณาความเปนไปไดที่จะจัดทำความตกลงหรือขอตกลงในลักษณะทวิภาคี หรือ

พหุภาคีเทาที่จำเปน เพื่อใหบรรลุความมุงประสงคของขอนี ้ ทำใหขอนี ้มีผลใหทางปฏิบัติหรือสงเสริม

บทบัญญัติของขอนี้ 



ขอ ๑๙ 

การสืบสวนสอบสวนรวม 

 ใหรัฐภาคีพิจารณาทำความตกลงหรือขอตกลงทวิภาคี หรือพหุภาคี ซึ่งกำหนดใหพนักงานเจาหนาที่

อาจจัดตั้งหนวยสืบสวนสอบสวนรวมในสวนที่เกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวน การฟองรองดำเนินคดี หรือ

กระบวนการตางๆ ทางศาลในรัฐตั้งแตหนึ่งรัฐขึ้นไป ในกรณีที่ไมมีความตกลง หรือขอตกลงเชนวา การสืบสวน

สอบสวนรวมอาจดำเนินการไดโดยความตกลงเปนรายกรณี ใหรัฐภาคีที่เกี่ยวของประกันวาอธิปไตยของ 

รัฐภาคีเจาของอาณาเขต ซึ่งการสืบสวนสอบสวนรวมเชนวามีขึ้นไดรับความเคารพอยางเต็มที่ 



ขอ ๒๐ 

เทคนิคการสืบสวนสอบสวนพิเศษ 

 ๑. หากหลักการพื้นฐานของระบบกฎหมายภายในอนุญาตใหกระทำได ใหรัฐภาคีแตละรัฐดำเนิน

มาตรการทำจำเปนเพื่อใหมีการใชอยางเหมาะสมซึ่งการจัดสงภายใตการควบคุม ภายในความเปนไปไดและ

ภายใตเงื่อนไขที่กำหนดไวในกฎหมายภายในของรัฐภาคีนั้น และเมื่อเห็มสมควรใหมีการใชเทคนิคการสืบสวน

สอบสวนพิเศษอยางอื่น เชน การเฝาติดตามโดยใชเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสหรือการเฝาติดตาม ในรูปแบบอื่นๆ 

และการปฏิบัติการลับ โดยพนักงานเจาหนาที่ของรัฐนั้นภายในดินแดนของตนเพื่อความมุงประสงคในการ 

ตอตานอาชญากรรมที่จัดตั้งในลักษณะองคกรอยางมีประสิทธิผล 

 ๒. เพื่อความมุงประสงคในการสืบสวนความผิดที่อนุสัญญานี้ครอบคลุมถึง รัฐภาคีจะไดรับการ 

สงเสริมใหทำความตกลงหรือขอตกลงทวิภาคีหรือพหุภาคีที่เหมาะสมเมื่อมีความจำเปน เพื่อใชเทคนิคการ

สืบสวนสอบสวนพิเศษเชนวาในบริบทของความรวมมือในระดับระหวางประเทศ ใหจัดทำและถือปฏิบัติตาม

ความตกลงหรือขอตกลงนั้นใหสอดคลองกับหลักการความเทาเทียมกันของอธิปไตยแหงรัฐอยางสมบูรณและ

ใหมีการดำเนินการอยางเครงครัดตามขอกำหนดของความตกลงหรือขอตกลงเหลานั้น 
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 ๓. ในกรณีที่ไมมีความตกลงหรือขอตกลงดังที่ระบุไวในวรรค ๒ ของขอนี้ การตัดสินใจที่จะใช

เทคนิคการสืบสวนสอบสวนพิเศษเชนวาในระดับระหวางประเทศใหกระทำเปนรายกรณีไป และเมื่อมีความ

จำเปนอาจนำขอตกลงดานการเงินและความเขาใจเรื่องการใชเขตอำนาจของรัฐภาคีที่เกี่ยวของมาพิจารณา 

 ๔. การตัดสินใจที่จะใชการจัดสงภายใตการควบคุมในระดับระหวางประเทศอาจใหรวมถึงวิธีการ

ตางๆ เชน การสกัดและอนุญาตใหสินคายังคงสภาพเดิม หรือมีการเคลื่อนยายหรือสับเปลี่ยนทั้งหมดหรือบาง

สวน ทั้งนี้ดวยความยินยอมของรัฐภาคีที่เกี่ยวของ 



ขอ ๒๑ 

การโอนการดำเนินคดีอาญา 

 ใหรัฐภาคีพิจารณาความเปนไปไดของการโอนการดำเนินคดีแกกันสำหรับการฟองรองดำเนินคดีใน

ความผิดที่อนุสัญญานี้ครอบคลุมถึง หากเห็นวาการโอนเชนวานั้นจะเปนประโยชนแกกระบวนการยุติธรรม  

ที่เหมาะสม โดยเฉพาะในกรณีที่เกี่ยวของกับเขตอำนาจหลายเขต โดยมุงเนนที่การฟองรองดำเนินคดี 



ขอ ๒๒ 

การจัดทำทะเบียนประวัติอาชญากรรม 

 ภายใตขอกำหนดและเพื่อความมุงประสงคที่เห็นวาเหมาะสม รัฐภาคีแตละรัฐอาจรับเอามาตรการ

ทางกฎหมายหรือมาตรการอื่นที่จำเปน เพื่อนำขอเท็จจริงที่วาผูที่ถูกกลาวหาวากระทำความผิดไดเคยตอง 

คำพิพากษาวากระทำความผิดจริงในรัฐอื่นมากอน มาประกอบการพิจารณาใชเปนขอสนเทศในการดำเนินคดี

อาญาที่เกี่ยวของกับความผิดที่อนุสัญญานี้ครอบคลุมถึง 



ขอ ๒๓ 

การกำหนดใหการขัดขวางความยุติธรรมเปนความผิดอาญา 

 ใหรัฐภาคีแตละรัฐเอามาตรการทางกฎหมายหรือมาตรการอื่นๆ เทาที่จำเปนเพื่อกำหนดใหการ

กระทำโดยเจตนาดังตอไปนี้เปนความผิดอาญา 

 (ก) การใชกำลังบังคับ การขูเข็ญหรือการขมขู หรือการใหสัญญา การเสนอใหหรือใหประโยชนที่

ไมพึงไดเพื่อจูงใจใหใหการเท็จ หรือเพื่อแทรกแซงการใหการหรือการเสนอพยานหลักฐานในการดำเนินคดีที่

เกี่ยวของกับการกระทำความผิดที่อนุุสัญญานี้ครอบคลุมถึง 

 (ข) การใชกำลังบังคับ การขูเข็ญ หรือการขมขูเพื่อแทรกแซงการปฏิบัติราชการในหนาที่ของ

กระบวนการยุติธรรม หรือเจาหนาที่ผูบังคับใชกฎหมายในสวนที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดที่อนุสัญญานี้

ครอบคลุมถึง ไมมีความใดในอนุวรรคนี้ที่จะกระทบสิทธิของรัฐภาคีที่จะมีกฎหมายคุมครองเจาหนาที่ประเภท

อื่นของรัฐ 



ขอ ๒๔ 

การคุมครองพยาน 

 ๑. ใหรัฐภาคีแตละรัฐดำเนินมาตรการทั้งหลายที่เหมาะสมตามความสามารถของตนหรือให 

ความคุมครองอยางมีประสิทธิผลจากการตอบโตหรือขมขูที่อาจเกิดขึ้นไดในการดำเนินคดีอาญา แกพยาน 
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ผูใหการเกี่ยวกับความผิดที่อนุสัญญานี้ครอบคลุมถึง และตามที่เหมาะสมแกญาติและบุคคลอื่นที่ใกลชิดพยาน

ผูนั้น 

 ๒. โดยไมกระทบตอสิทธิของจำเลย ซึ่งรวมถึงสิทธิที่พึงไดรับมาตรการทั้งหลายตามวรรค ๑  

อาจรวมถึงมาตรการตอไปนี้ดวย 

  (ก) การกำหนดกระบวนการใหความคุมครองแกกายตอตัวบุคคลเชนวา เชน การยายถิ่นที่อยู

ของบุคคลเหลานั้น และหากเหมาะสมอนุญาตใหใชมาตรการไมเปดเผยหรือจำกัดการเปดเผยขอสนเทศ 

เกี่ยวกับรูปพรรณสัณฐานและที่อยูของบุคคลเชนวาภายในขอบเขตที่จำเปนและกระทำได  

  (ข) จัดใหมีระเบียบวาดวยพยานหลักฐานที่อนุญาตใหการใหการของพยานสามารถกระทำได

ในลักษณะที่ประกันความปลอดภัยของพยาน เชน อนุญาตใหมีการใหการผานการใชเทคโนโลยีทางการสื่อสาร 

เชน การตัดตอผานวีดีทัศน หรือวิธีการอื่นที่เพียงพอ 

 ๓. ใหรัฐภาคีพิจารณาจัดทำความตกลงหรือขอตกลงกับรัฐอื่นเพื่อยายถิ่นที่อยูบุคคลที่อางถึงใน

วรรค ๑ ของขอนี้ 

 ๔. ใหนำบทบัญญัติของขอนี้ไปใชกับผูเสียหายดวยตราบเทาที่บุคคลเหลานี้อยูในฐานะพยาน 



ขอ ๒๕ 

การใหความชวยเหลือและการคุมครองผูเสียหาย 

 ๑. ใหรัฐภาคีแตละรัฐดำเนินมาตรการที่เหมาะสมตามความสามารถของตนที่จะใหความชวยเหลือ

และความคุมครองแกผูเสียหายจากการกระทำความผิดที่อนุสัญญานี้ครอบคลุมถึง โดยเฉพาะในกรณีที่มีการ

คุกคามที่จะดำเนินการตอบโตหรือขมขู 

 ๒. ใหรัฐภาคีแตละรัฐกำหนดกระบวนการที่เหมาะสมเพื่อใหผูเสียหายจากการกระทำความผิดที่

อนุสัญญานี้ครอบคลุุมถึงไดรับการชดใชคาสินไหมและการชดใชคืน  

 ๓. ใหรัฐภาคีแตละรัฐทำใหความเห็นและความหวงกังวลของผูเสียหายไดรับการนำเสนอและ

พิจารณาในขั้นตอนที่เหมาะสมของการดำเนินคดีอาญาตอผูกระทำผิดในลักษณะที่ไมกระทบตอสิทธิของฝาย

จำเลยภายใตกฎหมายภายในของตน 



ขอ ๒๖ 

มาตรการที่จะขยายความรวมมือกับหนวยงานที่ใชบังคับกฎหมาย 

 ๑. ใหรัฐภาคีแตละรัฐดำเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อสงเสริมใหบุคคลผูเขารวมหรือไดเขารวม

แลวในกลุมอาชญากรที่จัดตั้งในลักษณะองคกร 

  (ก) ใหขอสนเทศที่เปนประโยชนแกพนักงานเจาหนาที่เพื่อความมุงประสงคในการสืบสวนและ

ใชเปนพยานหลักฐานในเรื่องตางๆ เชน 

   (๑) รูปพรรณสัณฐาน ลักษณะ องคประกอบ โครงสราง ตำแหนงที่อยูหรือกิจกรรมของ

กลุมอาชญากรที่จัดตั้งในลักษณะองคกร 

   (๒) ความเกี่ยวโยง รวมทั้งความเกี่ยวโยงระหวางประเทศกับกลุมอาชญากรที่จัดตั้งใน

ลักษณะองคกรอื่นๆ 

   (๓) ความผิดตางๆ ที่กลุมอาชญากรที่จัดตั้งในลักษณะองคกร ไดกระทำหรืออาจกระทำ 
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  (ข) ใหความชวยเหลือดานขอเท็จจริงที่เปนรูปธรรมแกพนักงานเจาหนาที่ ซึ่งอาจสงผลให
กลุมอาชญากรที่จัดตั้งในลักษณะองคกรไมสามารถใชทรัพยากรหรือทรัพยสินที่ไดจากการกออาชญากรรม 
 ๒. ในกรณีที่เหมาะสมใหรัฐภาคีแตละรัฐพิจารณาใหมีความเปนไปไดที่จะลดโทษบุคคลที่ถูก 
กลาวหาซึ่งใหความรวมมือที่เปนประโยชนตอการสืบสวนสอบสวนหรือการฟองรองดำเนินคดีตอความผิด 
ที่อนุสัญญานี้ครอบคลุมถึง 
 ๓. ใหรัฐภาคีแตละรัฐพิจารณาใหมีความเปนไปไดที่จะใหความคุมกันจากการฟองรองดำเนินคดี
ตอบุคคลผูใหความรวมมือที่เปนประโยชนตอการสืบสวนสอบสวน หรือการฟองรองดำเนินคดีตอความผิดที่
อนุสัญญานี้ครอบคลุมถึง ตามหลักฐานของกฎหมายภายในของตน 
 ๔. ใหความคุุมครองบุคคลเชนวาเปนไปตามที่กำหนดไวในขอ ๒๔ ของอนุสัญญานี้ 
 ๕. ในกรณีที่บุคคลที่อางถึงในวรรค ๑ ของขอนี้ซึ่งปรากฏตัวในรัฐภาคีหนึ่งเปนผูที่สามารถใหความ
รวมมือที่เปนประโยชนแกพนักงานเจาหนาที่ของอีกรัฐภาคีหนึ่ง รัฐภาคีที่เกี่ยวของทั้งหลายอาจพิจารณาจัด
ทำความตกลงหรือขอตกลงเกี่ยวกับความเปนไปไดในการจัดใหรัฐภาคีอื่นมีการปฏิบัติตามที่ระบุในวรรค ๒ 
และ วรรค ๓ ของอนุสัญญานี้ ตามกฎหมายภายในของตน 


ขอ ๒๗ 
ความรวมมือดานการบังคับใชกฎหมาย

 ๑. ใหรัฐภาคีรวมมือซึ่งกันและกันอยางใกลชิด โดยสอดคลองกับระบบกฎหมายและระบบการ
ปกครองภายในของตนเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิผลของการดำเนินการบังคับใชกฎหมายที่จะตอสูกับความผิดที่
อนุสัญญานี้ครอบคลุมถึง ใหรัฐภาคีแตละรัฐรับเอามาตรการที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ 
  (ก) เพื่อขยายและหากจำเปน เพื่อจัดตั้งชองทางการติดตอระหวางพนักงาน เจาหนาที่หนวยงาน
และหนวยงานดานความมั่นคงของตนเพื่ออำนวยความสะดวกใหมีการแลกเปลี่ยนขอสนเทศอยางรวดเร็ว
เกี่ยวของกับความผิดทุกลักษณะที่อนุสัญญานี้ครอบคลุมถึง ทั้งนี้หากรัฐภาคีที่เกี่ยวของเห็นเหมาะสมใหรวม
ถึงการมีสวนเกี่ยวของกับการกระทำความผิดอาญาอื่นๆ  
  (ข) เพื่อรวมมือกับรัฐภาคีอื่นในการดำเนินการสอบสวนเกี่ยวกับความผิดตางๆ ที่อนุสัญญานี้
ครอบคลุมถึงในเรื่อง 
   (๑) รูปพรรณสัณฐาน ที่อยู และการกระทำของบุคคลผูตองสงสัยวามีสวนเกี่ยวของกับ
ความผิดเชนวา หรือที่อยูของบุคคลอื่นที่เกี่ยวของ 
   (๒) การเคลื่อนยายทรพยสินที่ไดจากการกออาชญากรรมหรือทรัพยสินที่ไดมาจากการ
กระทำความผิดเชนวา 
   (๓) การเคลื่อนยายทรัพยสิน อุปกรณ หรือสิ่งอื่นที่ใชหรือตั้งใจจะใชในการกระทำ 
ความผิดเชนวา 
  (ค) เพื่อจัดหาสิ่งของหรือวัตถุในปริมาณที่จำเปนใหเพื่อความมุงประสงคในการวิเคราะหหรือ
สืบสวนสอบสวนในกรณีที่เหมาะสม 
  (ง) เพื่ออำนวยความสะดวกในการประสานงานอยางมีประสิทธิภาพระหวางพนักงาน 
เจาหนาที่ หนวยงาน และหนวยงานดานความมั่นคงของรัฐภาคีเหลานั้น และเพื่อสงเสริมการแลกเปลี่ยน
บุคลากรและผูเชี่ยวชาญอื่นๆ รวมทั้งการสงเจาหนาที่ติดตอประสานงานไปประจำการ ตามความตกลงทวิภาคี
หรือขอตกลงระหวางรัฐภาคีที่เกี่ยวของ 
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  (จ) เพื่อแลกเปลี่ยนขอสนเทศกับรัฐภาคีอื่นในเรื่องแนวทางและวิธีการโดยเฉพาะเจาะจงที่

กลุมอาชญากรที่จัดตั้งในลักษณะองคกรนำมาใช ซึ่งรวมถึงเสนทางและยานพาหนะและการใชหลักฐานแสดง

ตัวปลอม เอกสารที่แกไขหรือปลอมแปลงหรือแนวทางอื่นในการปกปดการกระทำของกลุมอาชญากรที่จัดตั้ง

ในลักษณะองคกรตามแตกรณี 

  (ฉ) เพื่อแลกเปลี่ยนขอสนเทศและประสานมาตรการทางปกครองและมาตรการอื่นที่ไดนำมา

ใชตามความเหมาะสมเพื่อความมุงประสงคในการระบุถึงความผิดที่อนุสัญญานี้ครอบคลุมถึงไดแตเนิ่นๆ 

 ๒. เพื่อทำใหอนุสัญญานี้มีผล ใหรัฐภาคีพิจารณาจัดทำความตกลงหรือขอตกลงทวิภาคีหรือ

พหุภาคีวาดวยความรวมมือโดยตรงระหวางหนวยงานดานการบังคับใหกฎหมาย และหากความตกลงหรือขอ

ตกลงเชนวามีแลวใหพิจารณาแกไข ในกรณีที่ไมมีความตกลงหรือขอตกลงเชนวาระหวางรัฐภาคีที่เกี่ยวของรัฐ

ภาคีดังกลาวอาจพิจารณาใชอนุสัญญานี้เปนพื้นฐานสำหรับความรวมมือดานการบังคับใชกฎหมายระหวางกัน

ในสวนที่เกี่ยวของกับความผิดที่อนุสัญญานี้ครอบคลุมถึง ในกรณีที่เหมาะสมใหรัฐภาคีรวมทั้งองคการระหวาง

ประเทศหรือองคการระดับภูมิภาคใชประโยชนจากความตกลงหรือขอตกลงอยางเต็มที่เพื่อขยายความรวมมือ

ระหวางหนวยงานดานการบังคับใชกฎหมายของตน 

 ๓. ใหรัฐภาคีพยายามที่จะรวมมือตามความสามารถของตนเพื่อตอบโตกับอาชญากรรมขามชาติที่

จัดตั้งในลักษณะองคกรที่กระทำโดยการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย 



ขอ ๒๘ 

การเก็บรวบรวม การแลกเปลี่ยนและการวิเคราะหขอสนเทศเกี่ยวกับ 

ลักษณะของอาชญากรรมที่จัดตั้งในลักษณะองคกร 

 ๑. ใหรัฐภาคีแตละรัฐพิจารณา โดยหารือกับวงการวิทยาศาสตรและวงการวิชาการในการ

วิเคราะหแนวโนมของอาชญากรรมที่จัดตั้งในลักษณะองคกรในอาณาเขตของตน สภาวการณที่อาชญากรรม 

ที่จัดตั้งในลักษณะองคกรปฏิบัติงาน รวมทั้งกลุมวิชาชีพและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ 

 ๒. ใหรัฐภาคีพิจารณารวมกันและโดยผานองคการระหวางประเทศหรือองคการระดับภูมิภาคใน

การพัฒนาและรวมกันใชความชำนาญในเชิงวิเคราะหเกี่ยวกับการกระทำความผิดอาญาที่มีการจัดตั้งใน

ลักษณะองคกร เพื่อความมุงประสงคดังกลาวควรพัฒนาและนำคำนิยาม มาตรฐานและวิธีการที่เหมือนกันมา

ใชตามความเหมาะสม 

 ๓. ใหรัฐภาคีแตละรัฐพิจารณาเฝาติดตามนโยบาย และมาตรการที่ใชอยูจริงของตนเพื่อตอสูกับ

อาชญากรรมที่จัดตั้งในลักษณะองคกรและทำการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของตน 



ขอ ๒๙ 

ความชวยเหลือดานการฝึกอบรมและวิชาการ 

 ๑. ใหรัฐภาคีแตละรัฐริเริ่ม พัฒนา หรือปรับปรุงแผนงานฝกอบรมเฉพาะดานเทาที่จำเปนสำหรับ

เจาหนาที่ผูบังคับใชกฎหมายของตน รวมถึงพนักงานอัยการ ผูไตสวนคดีและเจาหนาที่ศุลกากรและเจาหนาที่

อื่นๆ ผูมีหนาที่ในการปองกัน ตรวจจับและควบคุมความผิดที่อนุสัญญานี้ครอบคลุมถึง แผนงานฝกอบรมเชน

วาอาจรวมถึงการโอนตัวไปปฏิบัติหนาที่และการแลกเปลี่ยนเจาหนาที่ ภายในขอบเขตที่ทำไดตามกฎหมายใน 

ใหแผนงานฝกอบรมดังกลาวเกี่ยวของโดยเฉพาะกับเรื่องดังตอไปนี้ 
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  (ก) วิธีการที่ใชในการปองกัน ตรวจจับและควบคุมความผิดที่อนุสัญญานี้ครอบคลุมถึง 

  (ข) เสนทางและเทคนิคที่ใชโดยบุคคลผูตองสงสัยวาเกี่ยวของกับความผิดที่อนุสัญญานี้

ครอบคลุมถึงรวมถึงในรัฐผานแดนและมาตรการตอบโตที่เหมาะสม 

  (ค) การเฝาติดตามการเคลื่อนยายของสินคาที่นำเขาหรือสงออกโดยผิดกฎหมาย 

  (ง) การสืบสวนและการเฝาติดตามการเคลื่อนยายทรัพยสินที่ไดจากการกออาชญากรรม

ทรัพยสิน อุปกรณ หรือสิ่งอื่นที่ใชในการกระทำความผิด และวิธีการที่ใชสำหรับการโอน ปกปด หรืออำพราง

ทรัพยสินที่ไดจากการกออาชญากรรม ทรัพยสิน อุปกรณ หรือสิ่งอื่นที่ใชในการกออาชญากรรม เชนวารวมทั้ง

วิธีการตอตานการฟอกเงินและอาชญากรรมทางการเงินอื่น 

  (จ) การรวบรวมพยานหลักฐาน 

  (ช) เทคนิคและอุปกรณในการบังคับใชกฎหมายที่ทันสมัย รวมทั้งการเฝาติดตามโดยใช 

เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส การจัดสงภายใตการควบคุม และการปฏิบัติการลับ 

  (ซ) วิธีการที่ใชในการตอตานอาชญากรรมขามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองคกรที่กระทำโดยการ

ใชคอมพิวเตอร เครือขายโทรคมนาคม หรือเทคโนโลยีทันสมัยในรูปแบบอื่น และ 

  (ณ) วิธีการที่ใชในการคุมครองผูเสียหายและพยาน 

 ๒. ในรัฐภาคีชวยเหลือซึ่งกันและกันในการวางแผนและการนำงานวิจัยและแผนงานฝกอบรมที่จัด

ทำขึ้นเพื่อรวมกันใชความชำนาญในสาขาที่อางในวรรค ๑ ของขอนี้ไปปฏิบัติ และเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคนั้น 

ในกรณีที่เหมาะสม ใหใชการประชุมและการสัมมนาในระดับภูมิภาคและระดับระหวางประทศ เพื่อสงเสริม

ความรวมมือและเพื่อกระตุนใหมีการอภิปรายในปญหาที่มีความกังวลรวมกัน รวมทั้งปญหาและความตองการ

พิเศษของรัฐผานแดนดวย 

 ๓. ใหรัฐภาคีสงเสริมความชวยเหลือดานการฝกอบรมและวิชาการที่จะอำนวยความสะดวกแกการ

สงผูรายขามแดนและความชวยเหลือทางกฎหมายซึ่งกันและกัน ความชวยเหลือดานการฝกอบรมและวิชาการ

เชนวาอาจรวมถึงการฝกอบรมดานภาษา การโอนตัวไปชวยปฏิบัติหนาที่และการแลกเปลี่ยนระหวางเจาหนาที่

ในหนวยงานกลางหรือหนวยงานที่มีความรับผิดชอบเกี่ยวของ 

 ๔. ในกรณีที่มีความตกลงหรือขอตกลงทวิภาคีและพหุภาคีอยูแลว ใหรัฐภาคีเสริมสรางภายใน

ขอบเขตที่จำเปนซึ่งความพยายามที่จะใหมีกิจกรรมดานการฝกอบรมและการปฏิบัติการใหมากที่สุดภายใน

องคการระดับภูมิภาคและระดับระหวางประเทศและภายใตความตกลงหรือขอตกลงทวิภาคีและพหุภาคีที่ 

เกี่ยวของอื่นๆ  



ขอ ๓๐ 

มาตรการอื่น การปฏิบัติตามอนุสัญญาผานการ 

พัฒนาทางเศรษฐกิจและความชวยเหลือทางวิชาการ 

 ๑. ใหรัฐภาคีใชมาตรการที่นำไปสูการปฏิบัติตามอนุสัญญาฉบับนี้ใหดีที่สุดเทาที่จะเปนไปไดผาน

ความรวมมือระหวางประเทศโดยคำนึงถึงผลกระทบในทางลบของอาชญากรรมที่จัดตั้งในลักษณะองคกรตอ

สังคมทั่วไป โดยเฉพาะตอการพัฒนาอยางยั่งยืน 

 ๒. ใหรัฐภาคีใชความพยายามเปนรูปธรรมเทาที่จะเปนไปได และโดยประสานงานระหวางกัน 

และกัน รวมทั้งกับองคการระหวางประเทศและกับองคการระดับภูมิภาค 
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  (ก) เพื่อเพิ่มพูนความรวมมือของตนในระดับตางๆ กับประเทศกำลังพัฒนาโดยมีวัตถุประสงค

เพื่อเสริมสรางสมรรถภาพของประเทศเหลานั้นที่จะปองกันและตอตานอาชญากรรมขามชาติที่จัดตั้งใน

ลักษณะองคกร 

  (ข) เพื่อเพิ่มพูนความชวยเหลือดานการเงินและดานวัตถุเพื่อสนับสนุนความพยายามของ

ประเทศกำลังพัฒนาที่จะตอตานอาชญากรรมขามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองคกร ไดอยางมีประสิทธิผลและ

เพื่อชวยเหลือประเทศเหลานั้นในการปฏิบัติตามอนุสัญญาอยางสัมฤทธิผล 

  (ค) เพื่อใหความชวยเหลือดานวิชาการแกประเทศกำลังพัฒนาและประเทศที่อยูระหวางการ

เปลี่ยนผานทางดานเศรษฐกิจ เพื่อชวยเหลือประเทศเหลานั้นในการตอบสนองความตองการสำหรับการปฏิบัติ

ตามอนุสัญญานี้ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว ใหรัฐภาคีพยายามบริจาคโดยสมัครใจอยางพอเพียงและ

สม่ำเสมอใหกับบัญชีที่ไดจัดไวเฉพาะเพื่อความมุงประสงคดังกลาวที่ไดจัดไวเฉพาะภายใตกลไกการจัดหาทุน

ขององคการสหประชาชาติ รัฐภาคีอาจใหการพิจารณาเปนพิเศษโดยสอดคลองกับกฎหมายภายใน และ

บทบัญญัติแหงอนุสัญญานี้ที่จะบริจาคใหกับบัญชีดังกลาวเปนจำนวนรอยละของเงินหรือมูลคาที่เทียบเทาของ

ทรัพยสินที่ไดจากการกออาชญากรรมหรือทรัพยสินที่ริบมาไดตามบทบัญญัติของอนุสัญญานี้ดวย 

  (ง) เพื่อสนับสนุนและโนมนาวรัฐและสถาบันการเงินอื่นตามที่เหมาะสมใหเขารวมกับตนใน

การดำเนินการตามความพยายามในขอนี้ โดยเฉพาะดวยการจัดใหมีแผนงานฝกอบรมและอุปกรณสมัยใหมให

แกประเทศกำลังพัฒนาใหมากขึ้น เพื่อชวยเหลือประเทศเหลานั ้น ในการบรรลุถึงความมุงประสงคของ

อนุสัญญานี้ 

 ๓. เทาที่จะเปนไปได มาตรการเหลานี ้จะตองไมกระทบตอขอผูกพันดานความชวยเหลือตาง

ประเทศที่มีอยู หรือตอขอตกลงดานความรวมมือทางการเงินอื่นในระดับทวิภาคี ระดับภูมิภาค หรือระดับ

ระหวางประเทศ 

 ๔. รัฐภาคีอาจจัดทำความตกลงหรือขอตกลงระดับทวิภาคีหรือพหุภาคีวาดวยเรื่องความชวยเหลือ

ดานวัตถุและการใหการสนับสนุน โดยคำนึงถึงขอตกลงดาานการเงินที่จำเปนในการทำใหวิธีการความรวมมือ

ระหวางประเทศที่กำหนดไวโดยอนุสัญญานี้เกิดประสิทธิผล และสำหรับการปองกัน การตรวจจับและ 

การควบคุมอาชญากรรมขามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองคกร 



ขอ ๓๑ 

การปองกัน 

 ๑. ใหรัฐภาคีพยายามพัฒนาและประเมินผลโครงการระดับชาติ และพยายามจัดตั้งและสงเสริม

แนวปฏิบัติและนโยบายที่ดีที่สุด โดยมีเปาหมายในการปองกันอาชญากรรมขามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองคกร 

 ๒. ใหรัฐภาคีพยายามโดยใชมาตรการนิติบัญญัติ มาตรการบริหารหรือมาตรการอื่นตามความ

เหมาะสมและโดยสอดคลองกับหลักการพื้นฐานของกฎหมายภายในของตนที่จะลดโอกาสที่มีอยูหรือที่จะมีใน

อนาคตสำหรับกลุมอาชญากรที่จัดตั้งในลักษณะองคกรในการนำทรัพยสินที่ไดจากการกออาชญากรรมมา

รวมดำเนินกิจกรรมในตลาดที่ถูกกฎหมายจากการกระทำอาชญากรรม มาตรการเหลานี้ควรใหความสำคัญตอ

  (ก) การเสริมสรางความรวมมือระหวางหนวยงานดานการบังคับใชกฎหมายหรืออัยการ กับ

ภาคเอกชนที่เกี่ยวของรวมทั้งภาคอุตสาหกรรม 

  (ข) การสงเสริมการพัฒนามาตรฐานและวิธีดำเนินการที่กำหนดขึ้น เพื่อพิทักษความซื่อสัตย
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สุจริตของภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวของ รวมทั้งประมวลกฎการประพฤติปฏิบัติสำหรับวิชาชีพที่เกี่ยวของ 

โดยเฉพาะทนายความ พนักงานรับรองเอกสาร ที่ปรึกษาดานภาษีอากรและนักบัญชี 

  (ค) การปองกันมิใหกลุมอาชญากรที่จัดตั้งในลักษณะองคกรใชโดยมิชอบซึ่งกระบวนการ

ประกวดราคาที่จัดโดยหนวยงานของรัฐ และซึ่งเงินอุดหนุนและใบอนุญาตที่อนุมัติโดยหนวยงานของรัฐเพื่อ

กิจกรรมในเชิงพาณิชย 

  (ง) การปองกันมิใหกลุมอาชญากรที่จัดตั้งในลักษณะองคกรใชนิติบุคคลโดยมิชอบ มาตรการ

ดังกลาวนี้อาจรวมถึง 

   (๑) การจัดทำทะเบียนสาธารณะเกี่ยวกับนิติบุคคลและบุคคลธรรมดาซึ่งเกี่ยวของกับ

การจัดตั้ง การจัดการและกองทุนในนิติบุคคล 

   (๒) การพิจารณาความเปนไปไดในการกำหนดใหบุคคลซึ่งถูกพิพากษาวาการกระทำ

ความผิดที่อนุสัญญานี้ครอบคลุมถึงขาดคุณสมบัติโดยคำสั่งศาล หรือโดยวิธีการอื่นใดที่เหมาะสมและเปน

ระยะเวลาตามสมควร จากการทำหนาที่เปนกรรมการของนิติบุคคลที่กอตั้งภายในเขตอำนาจของรัฐภาคีนั้น 

   (๓) การจัดทำทะเบียนระดับชาติของบุคลซึ่งขาดคุณสมบัติจากการทำหนาที่เปน

กรรมการของนิติบุคคล และ 

   (๔) การแลกเปลี่ยนขอสนเทศที่อยูในทะเบียนที่อางถึงในอนุวรรค ง(๑) และ (๓) กับ

พนักงานเจาหนาที่ของรัฐภาคีอื่น 

 ๓. ใหรัฐภาคีพยายามสงเสริมการกลับคืนสูสังคมของบุคคลซึ่งถูกพิพากษาวากระทำความผิดที่

อนุสัญญานี้ครอบคลุมถึง 

 ๔. ใหรัฐภาคีพยายามประเมินผลเปนระยะ ซึ่งบทบัญญัติกฎหมายและแนวทางปฏิบัติทางการ

ปกครองที่มีอยูและที่เกี่ยวของดวยจุดมุงหมายเพื่อตรวจหาชองโหวของกฎหมายและแนวทางปฏิบัติที่กลุม

อาชญากรที่จัดตั้งในลักษณะองคกรอาจนำไปใชในทางที่มิชอบ 

 ๕. ใหรัฐภาคีพยายามสงเสริมใหสาธารณชนตระหนักถึงการมีอยู สาเหตุ ความรายแรง และภัย

คุกคามของอาชญากรรมขามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองคกรที่เกิดขึ้น ในกรณีที่เหมาะสมอาจมีการเผยแพรขอ

สนเทศผานสื่อมวลชน และใหขอสนเทศนั้นรวมถึงมาตรการที่จะสงเสริมการมีสวนรวมของสาธารณะในการ

ปองกันและตอตานอาชญากรรมดังกลาว 



ขอ ๓๒ 

การประชุมของภาคีแหงอนุสัญญา 

 ๑. การประชุมของภาคีแหงอนุสัญญาจะไดจัดตั้งขึ้นเพื่อปรับปรุงความสามารถของรัฐภาคีที่จะ

ตอสูกับอาชญากรรมขามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองคกร และเพื่อสงเสริมและทบทวนการปฏิบัติตามอนุสัญญา

ฉบับนี้ 

 ๒. ใหเลขาธิการสหประชาชาติจัดใหมีการประชุมของภาคีภายในหนึ่งปี หลังจากที่อนุสัญญานี้มี

ผลใชบังคับ ใหที่ประชุมของภาคีรองรับขอบังคับ วิธีการดำเนินการและขอบังคับที่ควบคุมกิจกรรมตามที่

กำหนดไวในวรรค ๓ และ ๔ ของขอนี้ (รวมถึงระเบียบเกี่ยวกับการชำระคาใชจายที่เกิดขึ้นในการดำเนินการ

เหลานั้น) 
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 ๓. ใหที่ประชุมของภาคีตกลงเกี่ยวกับกลไกเพื่อบรรลุวัตถุประสงคที่อางในวรรค ๑ ของขอนี้รวม

ทั้ง 

  (ก) การอำนวยความสะดวกแกการดำเนินการที่ทำโดยรัฐภาคีภายใตขอ ๒๙ ขอ ๓๐ ขอ ๓๑ 

ของอนุสัญญานี้ 

  (ข) การอำนวยความสะดวกการแลกเปลี่ยนขอสนเทศระหวางรัฐภาคีในเรื่องรูปแบบและแนวโนม

ของอาชญากรรมขามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองคกร และในเรื่องการปฏิบัติที่ประสบความสำเร็จในการตอตาน

อาชญากรรมขามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองคกร 

  (ค) การรวมมือกับองคการระหวางประเทศ องคการระดับภูมิภาค และองคการเอกชนที่

เกี่ยวของ 

  (ง) การทบทวนการปฏิบัติตามอนุสัญญานี้เปนระยะ 

  (จ) การจัดทำขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงอนุสัญญานี้ และการปฏิบัติตามอนุสัญญา 

 ๔. เพื่อความมุงประสงคในวรรค ๓ (ง) และ (จ) ของขอนี้ ที่ประชุมของภาคีตองไดรับความรูที่

จำเปนเกี่ยวกับมาตรการที่รัฐภาคีใชในการปฏิบัติตามอนุสัญญานี้ และปญหาที่รัฐภาคีจะตองเผชิญในการ

ดำเนินการดังกลาว ผานทางขอสนเทศที่รัฐภาคีจัดให และผานทางกลไกการทบทวนเพิ่มเติมที่อาจจัดตั้งขึ้น

โดยที่ประชุมของภาคี 

 ๕. ใหรัฐภาคีแตละรัฐจัดหาขอสนเทศเกี่ยวกับโครงการ แผนงาน และการปฏิบัติของตน รวมทั้ง

มาตรการทางกฎหมายและทางปกครองเพื่อปฏิบัติตามอนุสัญญานี้ใหที่ประชุมของภาคี ตามที่ที่ประชุมของ

ภาคีกำหนด 



ขอ ๓๓ 

ฝ่ายเลขานุการ 

 ๑. ใหเลขาธิการสหประชาชาติจัดใหมีบริการดานเลขานุการที่จำเปนแกที่ประชุมของภาคีแหง

อนุสัญญา 

 ๒. ใหฝายเลขานุการ 

  (ก) ชวยที่ประชุมของภาคีในการดำเนินการตามที่กำหนดไวในขอ ๓๒ ของอนุสัญญานี้ และ

เตรียมการและจัดใหมีบริการที่จำเปนสำหรับการประชุมของที่ประชุมของภาคี 

  (ข) ชวยรับภาคีในการจัดขอสนเทศใหแกที่ประชุมของภาคีตามที่ไดคาดไวในขอ ๓๒ วรรค ๕ 

ของอนุสัญญานี้เมื่อไดรับการรองขอ และ 

  (ค) ประกันวาจะมีการประสานงานที่จำเปนกับฝายเลขานุการขององคการระหวางประเทศ

และองคการระดับภูมิภาคที่เกี่ยวของ 



ขอ ๓๕ 

การระงับขอพิพาท 

 ๑. ใหรัฐภาคีพยายามระงับขอพิพาทเกี่ยวกับการตีความหรือการใชบังคับอนุสัญญานี้โดยการเจรจา 

 ๒. ขอพิพาทใดๆ ระหวางรัฐภาคีตั้งแตสองรัฐขึ้นไปเกี่ยวกับการตีความหรือการใชบังคับอนุสัญญา

นี้ซึ่งไมสามารถระงับไดโดยการเจรจาภายในระยะเวลาอันสมควรใหสงไปเพื่อการอนุญาตตุลาการตามคำรอง
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ขอของรัฐภาคีคูพิพาทฝายหนึ่งฝายใด หากรัฐภาคีคูพิพาทยังไมสามารถตกลงกันไดในการจัดตั ้งคณะ

อนุญาโตตุลาการภายในระยะเวลาหกเดือนหลังจากวันที่มีคำรองขอใหมีการอนุญาโตตุลาการรัฐภาคีคูพิพาท

รัฐหนึ่งอาจสงขอพิพาทดังกลาวตอศาลยุติธรรมระหวางประเทศโดยการรองขอตามธรรมนูญของศาลนั้น 

 ๓. ในเวลาที่มีการลงนาม การใหสัตยาบัน การยอมรับ หรือการเห็นชอบ หรือการภาคยานุวัติ

อนุสัญญานี้ รัฐภาคีแตละรัฐอาจประกาศวาไมถือวาตนผูกพันโดยวรรค ๒ ของขอนี้ รัฐภาคีอื่นจะตองไมถูก

ผูกพันโดยวรรค ๒ ของขอนี้ในสวนที่เกี่ยวกับรัฐภาคีใดที่ไดทำขอสงวนดังกลาว 

 ๔. รัฐภาคีใดที่ไดขอสงวนไวตามวรรค ๓ ของขอนี้ อาจถอนขอสงวนนั้นเมื่อใดก็ไดโดยการแจงไป

ยังเลขาธิการสหประชาชาติ 



ขอ ๓๖ 

การลงนาม การใหสัตยาบัน การยอมรับ การใหความเห็นชอบและการภาคยานุวัติ 

 ๑. อนุสัญญานี้จะเปดใหทุกรัฐลงนามตั้งแตวันที่ ๑๒ ถึง ๑๕ ธันวาคม ค.ศ.๒๐๐๐ ที่เมือง 

ปาเลอรโม ประเทศอิตาลี และภายหลังจากนั้นที่สำนักงานใหญสหประชาชาติ ณ นครนิวยอรก จนถึงวันที่ ๑๒ 

ธันวาคม ค.ศ.๒๐๐๒ 

 ๒. อนุสัญญานี้จะเปดใหลงนามโดยองคการบูรณาการคานเศรษฐกิจระดับภูมิภาคดวย โดย

เงื่อนไขวาจะตองมีรัฐสมาชิกขององคการนั้นอยางนอยหนึ่งรัฐไดลงนามอนุสัญญาตามวรรค ๑ ของขอนี้แลว 

 ๓. อนุสัญญานี้ตองมีการใหสัตยาบัน การยอมรับ หรือการใหความเห็นชอบ สัตยาบันสาร  

สารแสดงการยอมรับ หรือสารแสดงความเห็นชอบของตนหากมีรัฐสมาชิกนั้นอยางนอยหนึ่งรัฐไดกระทำเชน

เดียวกัน ในสัตยาบันสาร สารแสดงการยอมรับ หรือสารแสดงความเห็นชอบนั้น ใหองคการเชนวาประกาศ

ขอบเขตของอำนาจหนาที่ของตนที่เกี่ยวของกับเรื่องตางๆ ที่อยูภายใตบังคับขออนุสัญญานี้ และใหองคการ 

เชนวาแจงผูเก็บรักษาซึ่งการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกี่ยวของกับขอบเขตของอำนาจหนาที่ของตนดวย 

 ๔. อนุสัญญานี้เปดใหมีการภาคยานุวัติโดยรัฐใดๆ หรือองคการบูรณาการดานเศรษฐกิจระดับ 

ภูมิภาคใดๆ ที่มีรัฐสมาชิกอยางนอยหนึ่งรัฐเปนภาคีอนุสัญญานี้ภาคยานุวัติสารจะตองมอบใหกับเลขาธิการ

สหประชาชาติในเวลาที่ภาคยานุวัติ องคการบูรณาการดานเศรษฐกิจระดับภูมิภาคจะตองประกาศขอบเขตของ

อำนาจหนาที่ของตนที่เกี่ยวของกับเรื่องตางๆ ที่อยูภายใตบังคับขออนุสัญญานี้ องคการเชนวาจะตองแจง  

ผูเก็บรักษาซึ่งการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกี่ยวของกับขอบเขตอำนาจหนาที่ของตนดวย 



ขอ ๓๗ 

ความสัมพันธกับพิธีสาร 

 ๑. อนุสัญญานี้อาจเพิ่มเติมดวยพิธีสารหนึ่งหรือหลายฉบับก็ได 

 ๒. เพื่อที่จะเปนภาคีของพิธีสารฉบับใดฉบับหนึ่ง รัฐหรือองคการบูรณาการดานเศรษฐกิจระดับ

ภูมิภาคตองเปนภาคีอนุสัญญานี้ดวย 

 ๓. รัฐภาคีอนุสัญญานี้จะไมผูกพันโดยพิธีสาร เวนแตรัฐนั้นไดเปนภาคีพิธีสารตามบทบัญญัติของ

พิธีสารนั้น 

 ๔. พิธีสารใดๆ ของอนุสัญญาจะไดรับการตีความรวมกับอนุสัญญานี้ โดยคำนึงถึงความมุง

ประสงคของพิธีสารนั้น 
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ขอ ๓๘ 

การมีผลใชบังคับ 

 ๑. อนุสัญญานี้มีผลใชบังคับในวันที่เกาสิบภายหลังจากวันที่มีการมอบสัตยาบันสาร สารแสดงการ

ยอมรับ หรือสารแสดงความเห็นชอบหรือภาคยานุวัติสาร ฉบับที่ ๔๐ เพื่อความมุงประสงคของวรรคนี้สารใด 

ที่มอบโดยองคการบูรณาการคาดานเศรษฐกิจระดับภูมิภาคจะไมนับเปนเพิ่มจากสารที่ไดมอบไวแลวโดย 

รัฐสมาชิกขององคการเชนวา 

 ๒. สำหรับรัฐแตละรัฐหรือองคการบูรณาการดานเศรษฐกิจระดับภูมิภาคแตละองคการที่ใหสัตยา

บันยอมรับ เห็นชอบหรือภาคยานุวัติอนุสัญญานี้หลังการมอบสารเชนวา ฉบับที่ ๔๐ อนุสัญญานี้จะมีผลใช

บังคับในวันที่สามสิบหลังจากวันที่มอบสารที่เกี่ยวของของรัฐหรือองคการเชนวา 



ขอ ๓๙ 

การแกไข 

 ๑. หลังจากครบหาปีจากการมีผลใชบังคับของอนุสัญญานี้ รัฐภาคีหนึ่งอาจเสนอขอแกไขและยื่น

เสนอตอเลขาธิการสหประชาชาติ ผูซึ่งภายหลังจากนั้นจะแจงขอแกไขที่ไดรับการเสนอไปยังรัฐภาคีทั้งปวงและ

ไปยังที่ประชุมของภาคีของอนุสัญญา เพื่อความมุงประสงคในการพิจารณาและตัดสินขอเสนอนั้น ใหที่ประชุม

ของภาคีใชความพยายามทุกทางที่จะบรรลุฉันทามติในขอแกไขแตละขอ หากไดใชความพยายามทั้งมวลที่จะ

บรรลุฉันทามติแลว แตไมสามารถบรรลุขอตกลงใดๆ ไดใหรัฐภาคีที่เขารวมประชุมและลงคะแนนเสียงรับรอง

ขอแกไขดวยคะแนนเสียงขางมากสองในสามในการประชุมภาคีเปนวิธีสุดทาย 

 ๒. ใหองคการบูรณาการดานเศรษฐกิจระดับภูมิภาคใชสิทธิลงคะแนนเสียงภายใตขอนี้ดวยจำนวน

คะแนนเสียงเทากับจำนวนของรัฐสมาชิกขององคการที่เปนรัฐภาคีของอนุสัญญานี้ ในเรื่องที่อยูภายใตอำนาจ

หนาที่ของตน องคการเชนวาตองไมใชสิทธิลงคะแนนเสียงหากสมาชิกขององคการนั้นใชสิทธิของตนและในทาง

กลับกันสมาชิกขององคการนั้นตองไมใชสิทธิลงคะแนนเสียง หากองคการเชนวาใชสิทธิขององคการเอง 

 ๓. ขอแกไขที่ไดรับการรับรองตามวรรค ๑ ของขอนี้ ตองมีการใหสัตยาบัน การยอมรับ หรือการ

ใหความเห็นชอบโดยรัฐภาคี 

 ๔. ขอแกไขที่ไดรับการรับรองตามวรรค ๑ ของขอนี้จะมีผลใชบังคับตอรัฐภาคีในวันที่เกาสิบหลัง

จากวันที่ไดมอบสัตยาบันสาร สารแสดงการยอมรับ หรือสารแสดงความเห็นชอบตอขอแกไขเชนวาแก

เลขาธิการสหประชาชาติ 

 ๕. เมื่อขอแกไขมีผลใชบังคับ จะมีผลผูกพันกับรัฐภาคีทั้งหลายที่ไดแสดงความยินยอมของตนที่จะ

ผูกพันตามขอแกไขนั้น รัฐภาคีอื่นจะยังคงผูกพันดวยบทบาทของอนุสัญญานี้ และขอแกไขอื่นๆ กอนหนานี้ที่

บรรดารัฐภาคีไดใหสัตยาบันสารยอมรับ หรือแสดงความเห็นชอบแลว 



ขอ ๔๐ 

การเพิกถอน 

 ๑. รัฐภาคีอาจบอกเลิกอนุสัญญานี ้โดยการแจงอยางเปนลายลักษณอักษรไปยังเลขาธิการ

สหประชาชาติ การบอกเลิกเชนวาจะมีผลเมื่อพนหนึ่งปีหลังจากวันที่เลขาธิการสหประชาชาติไดรับแจงนั้น 
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 ๒. องคการบูรณาการดานเศรษฐกิจระดับภูมิภาคจะสิ้นสุดการเปนภาคีของอนุสัญญานี้เมื่อรัฐ

สมาชิกทั้งหมดขององคการนั้นไดบอกเลิกแลว 

 ๓. การบอกเลิกอนุสัญญาตามวรรค ๑ ของขอนี้จะมีผลเปนการบอกเลิกพิธีสารของอนุสัญญาดวย 



ขอ ๔๑ 

การเก็บรักษาและภาษา 

 ๑. เลขาธิการสหประชาชาติไดรับมอบหมายใหเปนผูเก็บรักษาอนุสัญญานี้ 

 ๒. ตนฉบับของอนุสัญญานี้ ซึ่งตัวบทภาษาอาหรับ ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษา 

รัสเซีย และภาษาสเปน มีความถูกตองเทาเทียมกัน ตองมอบไวที่เลขาธิการสหประชาชาติ 

 เพื่อเปนพยานแกการนี้ ผูมีอำนาจเต็มที่ลงนามขางทายนี้ซึ่งไดรับมอบอำนาจโดยถูกตอง โดยรัฐบาล

ผูลงนามเหลานั้น ไดลงนามในอนุสัญญานี้ 





--------- 






















. 
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(คำแปลอยา่งไมเ่ป็นทางการ)

 พิธีสารเพื่อป้องกัน ปราบปราม และลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก

เพิ่มเติมอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร 
 

อารัมภบท 

รัฐภาคีแห่งพิธีสารนี้

 ประกาศว่าการดำเนินการอย่างมีประสิทธิผลเพื่อป้องกันและต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรี

และเด็ก จะต้องมีแนวทางระหว่างประเทศที่สมบูรณ์ในประเทศที่เป็นต้นทาง ประเทศที่เป็นทางผ่านและ

ประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทาง ซึ่งรวมถึงมาตรการที่จะป้องกันการค้ามนุษย์เช่นว่า มาตรการที่จะลงโทษ

ผู้ค้ามนุษย์และมาตรการที่จะปกป้องผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เช่นว่า รวมทั้งโดยการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

ของผู้เสียหายซึ่งเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศ

 พิจารณาถึงข้อเท็จจริงที่ว่า แม้จะมีตราสารระหว่างประเทศอยู่หลากหลายที่มีกฎและมาตรการใน

ทางปฏิบัติเพื่อต่อต้านการแสวงหาประโยชน์จากมนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก แต่ยังไม่มีตราสารที่เป็นสากล

ซึ่งเจาะจงแก้ปัญหาการค้ามนุษยท์ุกด้าน

 ห่วงใยว่าในกรณีที่ปราศจากตราสารเช่นว่า บุคคลที่อยู่ในสภาวะที่เสี่ยงต่อภัยจากการค้ามนุษย์จะ

ไมไ่ด้รับการคุ้มครองอยา่งเพียงพอ

 รำลึกถึงมติของที่ประชุมสมัชชาฯ ที่ 53/111 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม ค.ศ.1988 ซึ่งที่ประชุม

สมัชชาฯ ได้ตัดสินใจตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจที่เปิดกว้างระหว่างรัฐบาลขึ้นเพื่อพิจารณาอนุสัญญาระหว่าง

ประเทศเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กรที่สมบูรณ์ และเพื่อหารือการพิจารณา

ตราสารระหวา่งประเทศวา่ด้วยการค้าเสรีและเด็กเป็นต้น

 เชื่อมั่นว่าการเพิ่มเติมอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะ

องคก์รด้วยตราสารระหวา่งประเทศสำหรับการป้องกันปราบปรามและลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรี

และเด็กจะเป็นประโยชนต์อ่การป้องกันและตอ่ต้านปัญหาอาชญากรรมนั้น

 ได้ตกลงกันดังตอ่ไปนี้



๑. บทบัญญัติทั่วไป 

ข้อ ๑ 

ความสัมพันธ์กับอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร 

 ๑. พิธีสารนี้เพิ่มเติมอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะ

องคก์รให้ตีความพิธีสารนี้ควบคูก่ันไปกับอนุสัญญาฯ

 ๒. ให้นำบทบัญญัติของอนุสัญญาฯ มาใช้บังคับกับพิธีสารนี้โดยอนุโลม เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

ในพิธีสารนี้

 ๓. ให้ถือว่าความผิดที่กำหนดขึ ้นตามข้อ ๕ แห่งพิธีสารนี ้ เป็นความผิดที่กำหนดขึ ้นตาม

อนุสัญญาฯ
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ข้อ ๒ 

คำประกาศความมุ่งประสงค ์

 ความมุง่ประสงคข์องพิธีสารนี้คือ

 (ก) เพื่อป้องกันและตอ่ต้านการค้ามนุษย์โดยให้ความสนใจเป็นการเฉพาะตอ่สตรีและเด็ก

 (ข) เพื่อคุ้มครองและช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เช่นว่า ด้วยการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน

ของผู้เสียหายอยา่งเต็มที่และ

 (ค) เพื่อสง่เสริมความรว่มมือระหวา่งรัฐภาคีให้บรรลุวัตถุประสงคด์ังกลา่ว



ข้อ ๓ 

การใช้ถ้อยคำ 

 เพื่อความมุง่ประสงคข์องพิธีสารนี้

 (ก) ให้“การค้ามนุษย”์หมายถึงการจัดหาการขนสง่การสง่ตอ่การจัดให้อยูอ่าศัยหรือการรับไว้

ซึ่งบุคคลด้วยวิธีการขูเ่ข็ญหรือด้วยการใช้กำลังหรือด้วยการบีบบังคับในรูปแบบอื่นใดด้วยการลักพาตัวด้วย

การฉ้อโกง ด้วยการหลอกลวง ด้วยการใช้อำนาจโดยมิชอบ หรือด้วยการใช้สถานะความเสี่ยงภัยจากการค้า

มนุษย์โดยมิชอบ หรือมีการให้หรือรับเงินหรือผลประโยชน์เพื่อให้ได้มาซึ่งความยินยอมของบุคคลผู้มีอำนาจ

ควบคุมบุคคลอื่นเพื่อความมุง่ประสงคใ์นการแสดงประโยชน์ การแสวงประโยชนอ์ยา่งน้อยที่สุด ให้รวมถึงการ

แสวงประโยชน์จากการค้าประเวณีของบุคคลอื่นหรือการแสวงประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอื่น การบังคับใช้

แรงงานหรือบริการ การเอาคนลงเป็นทาสหรือการกระทำอื่นเสมือนการเอาคนลงเป็นทาส การทำให้ตกอยู่ใต้

บังคับหรือการตัดอวัยวะออกจากรา่งกาย

 (ข) ให้ถือว่าไม่สามารถยกความยินยอมของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่ให้กับการแสวงประโยชน์

โดยเจตนาดังที่ระบุไว้ในวรรค(ก)ของข้อนี้มาเป็นข้ออ้างในกรณีที่มีการใช้วิธีการใดๆที่ระบุไว้ในวรรค(ก)

 (ค) ให้ถือวา่การจัดหา การขนส่ง การสง่ต่อ การจัดให้อยูอ่าศัย หรือการรับไว้ซึ่งเด็กเพื่อความมุง่

ประสงค์ในการแสวงหาประโยชน์ เป็น “การค้ามนุษย์” แม้ว่าจะไม่มีการใช้วิธีการใดๆที่ระบุไว้ในวรรค (ก)

ของข้อนี้

 (ง) เด็กหมายถึงบุคคลใดที่มีอายุต่ำกวา่๑๘ปี

 

ข้อ ๔ 

ขอบเขตของการใช้บังคับ 

 เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในพิธีสารนี้ ให้ใช้พิธีสารนี้บังคับในการป้องกัน การสืบสวนสอบสวน

และการฟ้องร้องดำเนินคดีความผิดที่กำหนดไว้ในข้อ ๕ ของพิธีสารนี้ เมื่อการกระทำความผิดดังกล่าวมี

ลักษณะข้ามชาติและเกี่ยวข้องกับกลุ่มอาชญากรรมที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร ตลอดจนใช้กับการคุ้มครอง

ผู้เสียหายจากการกระทำความผิดเชน่วา่



ข้อ ๕ 

การกำหนดให้เป็นความผิดอาญา 

 ๑. ให้รัฐภาคีแต่ละรัฐรับเอามาตรการทางกฎหมายและมาตรการอื่นตามที่จำเป็นเพื่อกำหนด
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ให้การกระทำตามที่ระบุไว้ในข้อ๓ของพิธีสารนี้เป็นความผิดอาญาเมื่อกระทำโดยเจตนา

 ๒. ให้รัฐภาคีแต่ละรัฐรับเอามาตรการทางกฎหมายและมาตรการอื่นตามที่จำเป็นเพื่อกำหนด

ให้การกระทำตอ่ไปนี้เป็นความผิดอาญา

  (ก) การพยายามกระทำความผิดตามที่กำหนดไว้ในวรรค๑ ของข้อนี้ ภายใต้แนวคิดพื้นฐาน

ของระบบกฎหมายของรัฐภาคีนั้น

  (ข) การมีสว่นรว่มในฐานะผู้รว่มกระทำความผิดอาญาในการกระทำความผิดตามที่กำหนดไว้

ตามวรรค๑ของข้อนี้

  (ค) การจัดการหรือการสั่งการให้ผู้อื่นกระทำความผิดตามที่กำหนดไว้ในวรรค๑ของข้อนี้



๒. การให้ความคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 

ข้อ ๖ 

การให้ความช่วยเหลือและความคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 

 ๑. ในกรณีที่เหมาะสมและเท่าที่เป็นไปได้ภายใต้กฎหมายภายในของตน ให้รัฐภาคีแต่ละรัฐ

คุ้มครองความเป็นส่วนตัวและเอกลักษณ์ของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และรวมถึงการทำให้การดำเนินคดี

เกี่ยวกับความผิดฐานค้ามนุษยเ์ป็นความลับเป็นต้น

 ๒. ในกรณีเหมาะสมให้รัฐภาคีแต่ละรัฐประกันว่าระบบกฎหมายและระบบปกครองภายในของตน

มีมาตรการที่จัดให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษยไ์ด้รับ

  (ก) ข้อสนเทศเกี่ยวกับกระบวนวิธีพิจารณาคดีในศาลและกระบวนการทางปกครองที่

เกี่ยวข้อง

  (ข) การให้ความช่วยเหลือเพื่อให้ความเห็นและข้อกังวลของผู้เสียหายได้รับการนำเสนอและ

พิจารณาในขั้นตอนที่เหมาะสมของการดำเนินคดีตอ่ผู้กระทำผิดในลักษณะที่ไมก่ระทบตอ่สิทธิของจำเลย

 ๓. ให้รัฐภาคีแต่ละรัฐพิจารณานำมาตรการไปปฏิบัติเพื่อจัดให้มีการฟื้นฟูสภาพทางร่างกายทาง

จิตใจ และทางสังคมของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ รวมถึงในกรณีที่เหมาะสม โดยการร่วมมือกับองค์กร

เอกชนองคก์รอื่นๆที่เกี่ยวข้องและองคป์ระกอบตา่งๆของประชาสังคมและโดยเฉพาะการจัดหาสิ่งตอ่ไปนี้

  (ก) ที่พักที่เหมาะสม

  (ข) การให้คำปรึกษาและข้อสนเทศ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายของบุคคล

เหลา่นั้นในภาษาที่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษยส์ามารถเข้าใจได้

  (ค) ความชว่ยเหลือทางการแพทย์ทางจิตวิทยาและทางด้านวัตถุและ

  (ง) โอกาสในการทำงานการศึกษาและการฝึกอบรม

 ๔. ในการใช้บังคับบทบัญญัติทั้งหลายในข้อนี้ ให้รัฐภาคีแต่ละรัฐคำนึงถึงอายุ เพศ และความ

จำเป็นพิเศษของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะความจำเป็นพิเศษของเด็ก ซึ่งรวมถึงที่พักอาศัย การ

ศึกษาและการดูแลที่เหมาะสม 

 ๕. ให้รัฐภาคีแต่ละรัฐพยายามจัดให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์มีความปลอดภัยทางกายในขณะที่

ผู้เสียหายอยูใ่นอาณาเขตของตน

 ๖. ให้รัฐภาคีแต่ละรัฐประกันว่าระบบกฎหมายภายในของตนมีมาตรการที่เปิดโอกาสให้ผู้เสียหาย

จากการค้ามนุษยไ์ด้รับสินไหมทดแทนความเสียหายที่ประสบ
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ข้อ ๗ 

สถานะของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในรัฐผู้รับ 

 ๑. นอกเหนือจากการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ตามข้อ ๖ แห่งพิธีสารนี้ ให้รัฐภาคีแต่ละรัฐ

พิจารณา รับเอามาตรการทางกฎหมายหรือมาตรการที่เหมาะสมอื่นๆ ที่อนุญาตให้ผู้เสียหายจากการค้า

มนุษยส์ามารถอยูใ่นอาณาเขตของตนได้ชั่วคราวหรือตลอดไปในกรณีที่เหมาะสม

 ๒. ในการปฏิบัติตามบทบัญญัติในวรรค๑ ของข้อนี้ ให้รัฐภาคีแต่ละรัฐให้การพิจารณาที่เหมาะสม

ตอ่ปัจจัยด้านมนุษยธรรมและเมตตาธรรม



ข้อ ๘ 

การส่งกลับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 

 ๑. ให้รัฐภาคีซึ่งผู้เสียหายจากการค้ามนุษยม์ีสัญชาติหรือมีสิทธิพำนักอยา่งถาวรในรัฐนั้นในเวลาที่

ผ่านเข้าไปในอาณาเขตของรัฐภาคีผู้รับ อำนวยความสะดวกและยอมรับให้บุคคลนั้นเดินทางกลับเข้าไปโดยที่

ปราศจากการลา่ช้าอันไมส่มควรหรือไมส่มเหตุผลโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของบุคคลนั้นอยา่งเต็มที่

 ๒. เมื่อรัฐภาคีหนึ่งส่งคืนผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์กลับไปยังรัฐภาคีที่บุคคลนั้นมีสัญชาติหรือมี

สิทธิพำนักอย่างถาวรในเวลาที่ผ่านเข้าไปในอาณาเขตของรัฐภาคีผู้รับ การส่งตัวกลับนั้นให้คำนึงถึงความ

ปลอดภัยของบุคคลเช่นว่าและคำนึงถึงสถานะในการดำเนินกระบวนการทางกฎหมายซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริง

ที่วา่บุคคลนั้นเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และควรให้เป็นไปด้วยความสมัครใจของบุคคลเชน่วา่

 ๓. เมื่อมีคำร้องขอจากรัฐภาคีผู้รับ ให้รัฐภาคีที่ได้รับการร้องขอพิสูจน์ทราบ โดยปราศจากการ

ล่าช้า อันไม่ควรหรือไม่สมเหตุผลว่าบุคคลผู้เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์มีสัญชาติของรัฐตนหรือมีสิทธิ

พำนักอยา่งถาวรในอาณาเขตของตนในเวลาที่ผา่นเข้าไปในอาณาเขตของรัฐภาคีผู้รับหรือไม่

 ๔. เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางกลับของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ผู้ซึ่งไม่มี

เอกสารสำคัญที่ถูกต้อง เมื่อรัฐภาคีผู้รับร้องขอ ให้รัฐภาคีซึ่งบุคคลดังกล่าวมีสัญชาติหรือมีสิทธิพำนักอย่าง

ถาวรในเวลาที่ผ่านเข้าไปในรัฐภาคีผู้รับ ยอมออกเอกสารการเดินทางและการอนุญาตอื่นๆที่จำเป็น เพื่อให้

บุคคลเชน่วา่สามารถเดินทางและกลับเข้าไปในอาณาเขตของตนได้

 ๕. ความในข้อนี้ไม่กระทบถึงสิทธิใดๆ ที่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้รับตามกฎหมายภายในของ

รัฐภาคีผู้รับ

 ๖. ความในข้อนี้ไม่กระทบถึงความตกลงหรือข้อตกลงทวิภาคีหรือพหุภาคีใดที่ใช้บังคับอยู่ไม่ว่า

ทั้งหมดหรือบางสว่นในการเดินทางกลับของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์



๓. การป้องกัน ความร่วมมือ และมาตรการอื่น 

ข้อ ๙ 

การป้องกันการค้ามนุษย ์

 ๑. ให้รัฐภาคีกำหนดนโยบายโครงการและมาตรการอื่นๆที่สมบูรณ์

  (ก) เพื่อป้องกันและตอ่ต้านการค้ามนุษย์และ

  (ข) เพื่อคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์โดยเฉพาะสตรีและเด็กไมใ่ห้ตกเป็นผู้เสียหาย

 ๒. ให้รัฐภาคีพยายามดำเนินมาตรการต่างๆ เช่น การค้นคว้าวิจัย การรณรงค์ให้ข้อสนเทศและ
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การรณรงค์ผ่านสื่อมวลชนต่างๆ รวมทั้งการมีความริเริ่มทางสังคมและเศรษฐกิจเพื่อป้องกันและต่อต้านการ

ค้ามนุษย์

 ๓. ให้นโยบาย โครงการ และมาตรการอื่นๆ ที่กำหนดตามข้อนี้ รวมถึงความร่วมมือกับองค์กร

เอกชนองคก์รที่เกี่ยวข้องอื่นๆและองคป์ระกอบตา่งๆของประชาสังคมตามความเหมาะสม

 ๔. ให้รัฐภาคีดำเนินหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่มาตรการต่างๆ รวมทั้งความร่วมมือในระดับ

ทวิภาคีหรือพหุภาคีเพื่อลดปัจจัยที่ทำให้บุคคลโดยเฉพาะสตรีและเด็กเสี่ยงตอ่ภัยจากการค้ามนุษย์เชน่ความ

ยากจนความด้อยพัฒนาและการขอโอกาสที่เทา่เทียมกัน

 ๕. ให้รัฐภาคีรับเอาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่มาตรการทางนิติบัญญัติหรือมาตรการอื่นๆ

เชน่มาตรการทางการศึกษาทางสังคมหรือทางวัฒนธรรมรวมถึงการดำเนินการผา่นทางความรว่มมือระดับ

ทวิภาคีและพหุภาคี เพื่อลดความต้องการที่ก่อให้เกิดการแสวงประโยชน์โดยมิชอบจากบุคคลทุกรูปแบบ

โดยเฉพาะจากสตรีและเด็กซึ่งนำไปสูก่ารค้ามนุษย์

 

ข้อ ๑๐ 

การแลกเปลี่ยนข้อสนเทศและการฝึกอบรม 

 ๑. ให้หนว่ยงานด้านการบังคับใช้กฎหมายด้านการตรวจคนเข้าเมืองและด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ

รัฐภาคีร่วมมือกันซึ่งกันและตามความเหมาะสม ด้วยการแลกเปลี่ยนข้อสนเทศตามกฎหมายภายในของตน

เพื่อให้หนว่ยงานเหลา่นั้นสามารถระบุ

  (ก) ว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งข้ามหรือกำลังพยายามที่จะข้ามเขตแดนระหว่างประเทศด้วย

เอกสารเดินทางที่เป็นของผู้อื่นหรือโดยปราศจากเอกสารเดินทางเป็นผู้กระทำความผิดหรือเป็นผู้เสียหายใน

การค้ามนุษยห์รือไม่

  (ข) ถึงชนิดของเอกสารเดินทางที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งได้ใช้หรือได้พยายามจะใช้ข้ามเขตแดน

ระหวา่งประเทศเพื่อความมุง่ประสงคใ์นการค้ามนุษย์และ

  (ค) ถึงวิถีทางและวิธีการที่กลุ่มอาชญากรที่จัดตั้งในลักษณะองค์กรเพื่อความมุ่งประสงค์ใน

การค้ามนุษยใ์ช้รวมถึงการจัดหาและการขนสง่ผู้เสียหายเส้นทางและเครือขา่ยระหวา่งบุคคลใดบุคคลหนึ่งกับ

อีกบุคคลหนึ่งและระหวา่งกลุม่ซึ่งประกอบการค้ามนุษยเ์ชน่วา่ และมาตรการที่เป็นไปได้ในการตรวจจับวิถีทาง

และวิธีการเหลา่นั้น

 ๒. ให้รัฐภาคีจัดให้มีหรือเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านการฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่บังคับใช้

กฎหมาย เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่อื่นๆที่เกี่ยวข้องในการป้องกันการค้ามนุษย์การฝึกอบรม

ควรเน้นที่วิธีการที่ใช้ในการป้องกันการค้ามนุษย์ การฟ้องร้องดำเนินคดีผู้ค้ามนุษย์ และการคุ้มครองสิทธิของ

ผู้เสียหายตลอดจนการคุ้มครองผู้เสียหายจากผู้ค้ามนุษย์ การฝึกอบรมให้คำนึงด้วยถึงความจำเป็นที่ต้อง

พิจารณาถึงสิทธิมนุษยชน ประเด็นที่ละเอียดอ่อนเกี่ยวกับเด็กและเพศ และการฝึกอบรมควรส่งเสริมความร่วมมือ

กับองคก์รเอกชนองคก์รที่เกี่ยวข้องอื่นๆและองคป์ระกอบของประชาสังคม

 ๓. ให้รัฐภาคีซึ่งได้รับข้อสนเทศปฏิบัติตามคำขอใดๆ ของรัฐภาคีซึ่งได้สง่ข้อสนเทศมาให้ในเรื่องข้อ

จำกัดในการใช้ข้อสนเทศเชน่วา่
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ข้อ ๑๑ 

มาตรการทางด้านชายแดน 

 ๑. โดยไม่กระทบต่อข้อผูกพันระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของบุคคลให้

รัฐภาคีเสริมสร้างความแข็งแกร่งเท่าที่เป็นไปได้ให้กับการควบคุมชายแดนเท่าที่จำเป็นเพื่อป้องกันและสืบสวน

การค้ามนุษย์

 ๒. ให้รัฐภาคีแต่ละรัฐรับเอามาตรการทางกฎหมายหรือมาตรการอื่นที่เหมาะสมเพื่อป้องกันและ

เท่าที่จะเป็นไปได้ ซึ่งวิธีการในการขนส่งที่ดำเนินการโดยผู้ปกครองการขนส่งเชิงพาณิชย์มิให้นำไปใช้ในการ

กระทำความผิดตามที่กำหนดไว้ในข้อ๕ของพิธีสารนี้

 ๓. เมื่อเป็นการสมควรและโดยไม่กระทบต่ออนุสัญญาระหว่างประเทศที่ใช้บังคับอยู่ ให้มาตรการ

เช่นว่ารวมถึงการกำหนดหน้าที่ให้ผู้ประกอบการขนส่งเชิงพาณิชย์ ซึ่งรวมถึงบริษัทขนส่ง หรือเจ้าของ หรือ

ผู้ประกอบกิจการขนส่งด้วยวิธีการใดๆ ทำให้แน่ใจได้ว่าผู้โดยสารทุกคนมีเอกสารเดินทางที่จำเป็นสำหรับการ

เข้าสูร่ัฐผู้รับ

 ๔. ให้รัฐภาคีแต่ละรัฐดำเนินมาตรการที่จำเป็นตามกฎหมายภายในของตน เพื่อจัดให้มีการลงโทษ

ในกรณีที่มีการฝา่ฝืนหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในวรรค๓ของข้อนี้

 ๕. ให้รัฐภาคีแต่ละรัฐพิจารณาดำเนินมาตรการที่จำเป็นตามกฎหมายภายในของตนที่จะอนุญาต

ให้มีการปฏิเสธการเข้าเมืองหรือการยกเลิกการตรวจลงตราให้กับบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด

ตามที่กำหนดไว้ในพิธีสารนี้

 ๖. โดยไม่กระทบต่อข้อ ๒๗ ของอนุสัญญานี้ ให้รัฐภาคีต้องพิจารณาเสริมสร้างความแข็งแกร่ง

ของความร่วมมือระหว่างหน่วยงานควบคุมชายแดน อาทิ โดยการกำหนดและรักษาช่องทางในการติดต่อ

สื่อสารโดยตรง



ข้อ ๑๒ 

ความปลอดภัยของเอกสารและการควบคุมเอกสาร 

 ให้รัฐภาคีแตล่ะรัฐดำเนินมาตรการเทา่ที่จำเป็นตามวิธีการที่มีอยู่

 (ก) เพื่อประกันว่าเอกสารเดินทางหรือเอกสารแสดงตนที่ออกโดยรัฐภาคีแต่ละรัฐ มีคุณภาพพอที่

จะไม่ถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดได้โดยง่าย และไม่สามารถนำไปทำปลอม หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขทำซ้ำหรือออก

เอกสารโดยมิชอบด้วยกฎหมายได้โดยงา่ยและ

 (ข) เพื่อประกันความถูกต้องและความมั่นคงปลอดภัยของเอกสารเดินทางหรือเอกสารแสดงตนที่

ออกโดยหรือออกในนามของรัฐภาคีนั้น และเพื่อป้องกันการผลิต การออก และการใช้เอกสารนั้นโดยมิชอบ

ด้วยกฎหมาย



ข้อ ๑๓ 

ความชอบด้วยกฎหมายและความสมบูรณ์ตามกฎหมายของเอกสาร 

 เมื่อได้รับการร้องขอจากรัฐภาคีอีกรัฐหนึ่ง ให้รัฐภาคีพิสูจน์ทราบตามกฎหมายภายในของตนภายใน

เวลาที่สมควรถึงความชอบด้วยกฎหมาย และการมีความสมบูรณ์ตามกฎหมายของเอกสารเดินทางหรือ

เอกสารแสดงตนซึ่งออกหรือมีการอ้างวา่ได้ออกในนามของรัฐตนและสงสัยวา่กำลังถูกนำไปใช้ในการค้ามนุษย์
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๔. บทบัญญัติ 

ข้อ ๑๔ 

ข้อยกเว้น 

 ๑. ไมม่ีความใดในพิธีสารนี้จะกระทบถึงสิทธิพันธกรณีและความรับผิดชอบของรัฐและปัจเจกชน

ภายใต้กฎหมายระหวา่งประเทศรวมถึงกฎหมายวา่ด้วยมนุษยธรรมระหวา่งประเทศและกฎหมายวา่ด้วยสิทธิ

มนุษยชนระหวา่งประเทศและโดยเฉพาะอยา่งยิ่งในกรณีที่สามารถใช้ได้อนุสัญญาค.ศ.๑๙๕๑และพิธีสาร

ค.ศ.๑๙๖๗เกี่ยวกับสถานะของผู้ลี้ภัยและหลักการในการไมผ่ลักดันกลับไปเผชิญภาวะอันตรายตอ่ชีวิตตามที่

ระบุในอนุสัญญาและพิธีสารดังกลา่ว

 ๒. ให้ตีความและใช้บังคับมาตรการตามที่กำหนดไว้ในพิธีสารนี้ ในทางที่ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคล

ด้วยเหตุที่บุคคลเหลา่นั้นเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ให้การตีความและการใช้บังคับมาตรการดังกลา่วต้อง

สอดคล้องกับหลักการวา่ด้วยการไมเ่ลือกปฏิบัติซึ่งเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศ



ข้อ ๑๕ 

การระงับข้อพิพาท 

 ๑. ให้รัฐภาคีพยายามระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับการตีความและการใช้บังคับพิธีสารนี้โดยการเจรจา

 ๒. ข้อพิพาทใดๆ ระหว่างรัฐภาคีสองรัฐขึ้นไปเกี่ยวกับการตีความหรือการใช้บังคับพิธีสารนี้ ซึ่งไม่

สามารถระงับได้โดยการเจรจาภายในระยะเวลาอันควร ให้ส่งไปเพื่อการอนุญาโตตุลาการตามคำร้องขอของ

รัฐภาคีคู่พ ิพาทฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด หากรัฐภาคีคู่พ ิพาทยังไม่สามารถตกลงกันได ้ในการจัดตั ้งคณะ

อนุญาโตตุลาการหกเดือนหลังจากวันที่มีคำร้องขอให้มีการอนุญาโตตุลาการ รัฐภาคีคู่พิพาทรัฐใดรัฐหนึ่งอาจ

สง่ข้อพิพาทดังกลา่วตอ่ศาลยุติธรรมระหวา่งประเทศโดยการร้องขอตามธรรมนูญของศาลนั้น

 ๓. ในเวลาที่มีการลงนาม การให้สัตยาบัน การยอมรับ หรือการให้ความเห็นชอบ หรือการ

ภาคยานุวัติพิธีสารนี้ รัฐภาคีแตล่ะรัฐอาจประกาศวา่ไมถ่ือวา่ตนถูกผูกพันโดยวรรค ๒ ของข้อนี้ รัฐภาคีอื่นจะ

ต้องไมถู่กผูกพันโดยวรรค๒ของข้อนี้ในสว่นที่เกี่ยวกับรัฐภาคีใดที่ได้ทำข้อสงวนดังกลา่ว

 ๔. รัฐภาคีใดที่ได้ทำข้อสงวนไว้ตามวรรค๓ของข้อนี้ อาจถอนข้อสงวนนั้นเมื่อใดก็ได้โดยการแจ้ง

ไปยังเลขาธิการสหประชาชาติ



ข้อ ๑๖ 

การลงนาม การให้สัตยาบัน การยอมรับ การให้ความเห็นชอบ และการภาคยานุวัติ 

 ๑. พิธีสารนี้จะเปิดให้ทุกรัฐลงนามตั้งแตว่ันที่๑๒ถึง๑๕ธันวาคมค.ศ.๒๐๐๐ที่เมืองปาเลอรโ์ม

ประเทศอิตาลี และภายหลังจากนั้นที่สำนักงานใหญส่หประชาชาติณนครนิวยอรก์ จนถึงวันที่ ๑๒ธันวาคม

ค.ศ.๒๐๐๒

 ๒. พิธีสารนี้จะเปิดให้ลงนามโดยองค์การบูรณาการด้านเศรษฐกิจระดับภูมิภาคด้วย โดยเงื่อนไข

วา่จะต้องมีรัฐสมาชิกขององคก์ารนั้นอยา่งน้อยหนึ่งรัฐได้ลงนามในพิธีสารนี้ตามวรรค๑ของข้อนี้แล้ว

 ๓. พิธีสารนี้ต้องการให้สัตยาบัน การยอมรับ หรือการให้ความเห็นชอบสัตยาบันสาร สารแสดง

การยอมรับ หรือสารแสดงความเห็นชอบต้องมอบให้กับเลขาธิการสหประชาชาติ องค์การบูรณาการด้าน

เศรษฐกิจระดับภูมิภาคอาจมอบสัตยาบันสารสารแสดงการยอมรับหรือสารแสดงความเห็นชอบของตนหาก
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มีรัฐสมาชิกขององค์การนั้นอย่างน้อยหนึ่งรัฐได้กระทำเช่นเดียวกันในสัตยาบันสาร สารแสดงการยอมรับ หรือ

สารแสดงความเห็นชอบนั้น ให้องคก์ารเชน่วา่ประกาศขอบเขตอำนาจหน้าที่ของตนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องตา่งๆ ที่

อยู่ภายใต้บังคับของพิธีสารนี้ และให้องค์การเช่นว่าแจ้งผู้เก็บรักษา ซึ่งการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

ขอบเขตของอำนาจหน้าที่ของตนด้วย

 ๔. พิธีสารนี้เปิดให้มีการภาคยานุวัติโดยรัฐใดๆ หรือองค์การบูรณาการด้านเศรษฐกิจระดับ

ภูมิภาคใดๆที่มีรัฐสมาชิกอย่างน้อยหนึ่งรัฐเป็นภาคีของพิธีสารนี้ ภาคยานุวัติสารจะต้องมอบให้กับเลขาธิการ

สหประชาชาติในเวลาที่ภาคยานุวัติองคก์ารบูรณาการด้านเศรษฐกิจระดับภูมิภาคจะต้องประกาศขอบเขตของ

อำนาจหน้าที่ของตนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่างๆ ที่อยู่ภายใต้บังคับของพิธีสารนี้ องค์การเช่นว่าจะต้องแจ้งผู้เก็บ

รักษาซึ่งการเปลี่ยนแปลงใดๆที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตของอำนาจหน้าที่ของตนด้วย



ข้อ ๑๗ 

การมีผลบังคับใช ้

 ๑. พิธีสารนี้มีผลบังคับใช้ในวันที่เก้าสิบภายหลังจากวันที่มีการมอบสัตยาบันสาร สารแสดงการ

ยอมรับหรือสารแสดงความเห็นชอบ หรือภาคยานุวัติสารฉบับที่สี่สิบ เพื่อความมุง่ประสงคข์องวรรคนี้ เว้นแต่

พิธีสารนี้จะไม่มีผลบังคับใช้ก่อนการมีผลบังคับใช้ของอนุสัญญา สารใดที่มอบโดยองค์การบูรณาการด้าน

เศรษฐกิจระดับภูมิภาคจะไมน่ับเพิ่มจากสารที่ได้มอบไว้แล้วโดยรัฐสมาชิกขององคก์ารเชน่วา่

 ๒. สำหรับรัฐแต่ละรัฐหรือองค์การบูรณาการด้านเศรษฐกิจระดับภูมิภาคแต่ละองค์การที่ให้สัตยาบัน

ยอมรับเห็นชอบหรือภาคยานุวัติพิธีสารนี้หลังการมอบสารเชน่วา่ฉบับที่สี่สิบพิธีสารนี้จะมีผลใช้บังคับในวันที่

สามสิบหลังจากวันที่มอบสารที่เกี่ยวข้องของรัฐหรือองค์การเช่นว่า หรือในวันที่พิธีสารนี้มีผลบังคับใช้ตาม

วรรค๑ของข้อนี้แล้วแตว่า่กรณีใดเกิดขึ้นภายหลัง



ข้อ ๑๘ 

การแก้ไข 

 ๑. หลังจากครบห้าปีจากการมีผลบังคับใช้ของพิธีสารนี้ รัฐภาคีรัฐหนึ่งอาจเสนอข้อแก้ไขและยื่น

เสนอตอ่เลขาธิการสหประชาชาติ ผู้ซึ่งภายหลังจากนั้นจะแจ้งข้อแก้ไขที่ได้รับการเสนอไปยังรัฐภาคีทั้งปวงและ

ไปยังที่ประชุมของภาคีของอนุสัญญา เพื่อความมุ่งประสงค์ในการพิจารณาและตัดสินข้อเสนอนั้น ให้ที่ประชุม

ของภาคีใช้ความพยายามทุกทางที่จะบรรลุฉันทามติในข้อแก้ไขแต่ละข้อ หากได้ใช้ความพยายามทั้งมวลที่จะ

บรรลุฉันทามติแล้ว แตไ่มส่ามารถบรรลุข้อตกลงใดๆ ได้ ให้รัฐภาคีที่เข้ารว่มประชุมและลงคะแนนเสียงรับรอง

ข้อแก้ไขด้วยคะแนนเสียงข้างมากสองในสามในการประชุมของที่ประชุมภาคีเป็นวิธีสุดท้าย

 ๒. ให้องค์การบูรณาการด้านเศรษฐกิจระดับภูมิภาคใช้สิทธิลงคะแนนเสียงภายใต้ข้อนี ้ด้วย

จำนวนคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนของรัฐสมาชิกขององค์การที่เป็นรัฐภาคีของพิธีสารนี้ ในเรื่องที่อยู่ภายใน

อำนาจหน้าที่ของตน องค์การเช่นว่าต้องไม่ใช้สิทธิลงคะแนนเสียง หากสมาชิกขององค์การนั้นใช้สิทธิของตน

และในทางกลับกันสมาชิกขององคก์ารนั้นต้องไมใ่ช้สิทธิลงคะแนนเสียงหากองคก์ารเชน่วา่ใช้สิทธิขององคก์าร

เอง

 ๓. ข้อแก้ไขที่ได้รับการรับรองตามวรรค๑ของข้อนี้ต้องมีการให้สัตยาบันการยอมรับหรือการให้

ความเห็นชอบโดยภาครัฐภาคี
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 ๔. ข้อแก้ไขที่ได้รับการรับรองตามวรรค ๑ ของข้อนี้จะมีผลบังคับใช้ต่อรัฐภาคีในวันที่เก้าสิบ

หลังจากวันที่ได้มอบสัตยาบันสาร สารแสดงการยอมรับ หรือสารแสดงความเห็นชอบต่อข้อแก้ไขเช่นว่า

เลขาธิการสหประชาชาติ

 ๕. เมื่อข้อแก้ไขมีผลบังคับใช้จะมีผลผูกพันกับรัฐภาคีทั้งปวงที่ได้แสดงความยินยอมของตนที่จะ

ผูกพันตามข้อแก้ไขนั้น รัฐภาคีอื่นจะยังคงผูกพันด้วยบทบัญญัติของพิธีสารนี้และข้อแก้ไขอื่นๆ ก่อนหน้านี้ที่

รัฐภาคีเหลา่นั้นได้ให้สัตยาบันสารการยอมรับหรือการให้ความเห็นชอบแล้ว



ข้อ ๑๙ 

การเพิกถอน 

 ๑. รัฐภาคีอาจบอกเลิกพิธีสารนี้โดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังเลขาธิการสหประชาชาติ

การเพิกถอนเชน่วา่จะมีผลเมื่อพ้นหนึ่งปีหลังจากวันที่เลขาธิการสหประชาชาติได้รับการแจ้งนั้น

 ๒. องค์การบูรณาการด้านเศรษฐกิจระดับภูมิภาคจะสิ้นสุดการเป็นภาคีของพิธีสารนี้เมื่อรัฐ

สมาชิกทั้งหมดขององคก์ารนั้นได้เพิกถอนตัวแล้ว



ข้อ ๒๐ 

การเก็บรักษาและภาษา 

 ๑. เลขาธิการสหประชาชาติได้รับมอบหมายให้เป็นผู้เก็บรักษาพิธีสารนี้

 ๒. ต้นฉบับของพิธีสารนี้ซึ่งตัวบทภาษาอาหรับภาษาจีนภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสภาษารัสเซีย

และภาษาสเปนมีความถูกต้องเทา่เทียมกันต้องมอบไว้ที่เลขาธิการสหประชาชาติ

 เพื่อเป็นพยานแก่การนี้ ผู้มีอำนาจเต็มที่ลงนามข้างท้ายนี้ได้รับมอบอำนาจอย่างถูกต้อง โดยรัฐบาล

ของผู้ลงนามเหลา่นั้นได้ลงนามในพิธีสารนี้
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พระราชบญัญัต ิ

ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี 

พ.ศ. ๒๕๓๙ 

 

 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว ้ณ วันที ่๑๔ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ 

เป็นปีที่ ๕๑ ในรัชกาลปัจจุบนั 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้

ประกาศว่า 

 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการปรามการค้าประเวณี 

 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ

รัฐสภา ดังต่อไปนี้ 

 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้ เรียกว่า  “พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ

คา้ประเวณ ีพ.ศ. ๒๕๓๙” 

 

มาตรา ๒[๑]  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราช

กจิจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 

มาตรา ๓  ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติปรามการค้าประเวณี พ.ศ. ๒๕๐๓ 

 

มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 

“การค้าประเวณี” หมายความว่า การยอมรับการกระท าช าเราหรือการยอมรับการกระท า

อื่นใด หรอืการกระท าอื่นใดเพื่อส าเร็จความใครใ่นทางกามารมณ์ของผู้อื่น อันเป็นการส าส่อนเพื่อสินจ้างหรือ

ประโยชน์อื่นใด  ทั้งนี ้ไม่วา่ผู้ยอมรับการกระท าและผู้กระท าจะเป็นบุคคลเพศเดียวกันหรอืคนละเพศ 

“สถานการค้าประเวณี” หมายความว่า สถานที่ที่จัดไว้เพื่อการค้าประเวณีหรือยอมให้มีการ

ค้าประเวณี และให้หมายความรวมถงึสถานที่ที่ใช้ในการติดต่อหรือจัดหาบุคคลอื่นเพื่อกระท าการค้าประเวณี

ด้วย 
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“สถานแรกรับ” หมายความว่า สถานที่ที่ทางราชการจัดให้มีขึ้น หรอืสถานที่ที่มูลนิธิ สมาคม 

หรือสถาบันอื่นจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อรับผู้รับการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพไว้เป็นการช่ัวคราว

เพื่อพิจารณาวิธีการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพให้เหมาะสมส าหรับแต่ละบุคคล 

“สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ” หมายความว่า สถานที่ที่ทางราชการจัดให้มีขึ้น หรือ

สถานที่ที่มูลนิธิ สมาคม หรอืสถาบันอื่นจัดตั้งขึ้นเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาอาชีพแกผู่้รับการคุ้มครอง

และพัฒนาอาชีพตามพระราชบัญญัตินี้ 

“การคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ” หมายความว่า การอบรมฟื้นฟูจิตใจ การบ าบัดรักษาโรค 

การฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชวีิต 

“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ หรอืกรรมการคุ้มครองและ

พัฒนาอาชีพประจ าจังหวัด แล้วแต่กรณี 

“พนักงานเจา้หน้าที่” หมายความว่า ผู้ซ่ึงรัฐมนตรแีต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ* 

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรผีู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 

มาตรา ๕  ผู้ใดเข้าติดต่อ ชักชวน แนะน าตัว ติดตาม หรือรบเร้าบุคคลตามถนนหรือ

สาธารณสถาน หรือกระท าการดังกล่าวในที่อื่นใด เพื่อการค้าประเวณีอันเป็นการเปิดเผยและน่าอับอายหรอื

เป็นที่เดือนรอ้นร าคาญแกส่าธารณชน ต้องระวางโทษปรับไม่เกนิหนึ่งพันบาท 

 

มาตรา ๖  ผู้ใดเข้าไปมั่วสุมในสถานการค้าประเวณีเพื่อประโยชน์ในการค้าประเวณีของ

ตนเองหรอืผู้อื่น ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิหนึ่งเดือน หรอืปรับไม่เกนิหนึ่งพันบาท หรอืทั้งจ าทั้งปรับ 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งได้กระท าเพราะถูกบังคับ หรือตกอยู่ภายใต้อ านาจซึ่ง

ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงหรอืขัดขืนได้ ผู้กระท าไม่มีความผิด 

 

มาตรา ๗  ผู้ใดโฆษณาหรอืรับโฆษณา ชักชวน หรอืแนะน าด้วยเอกสาร สิ่งพิมพ์ หรอืกระท า

ให้แพร่หลายด้วยวิธีใดไปยังสาธารณะในลักษณะที่เห็นได้ว่าเป็นการเรียกร้องหรือการติดต่อเพื่อการค้า

ประเวณีของตนเองหรือผู้อื่น ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสองปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงสี่

หมื่นบาท หรอืทั้งจ าทั้งปรับ 

 

มาตรา ๘  ผู้ใดกระท าช าเราหรือกระท าอื่นใดเพื่อส าเร็จความใคร่ของตนเองหรือผู้อื่นแก่

บุคคลอายุกว่าสิบห้าปีแต่ยังไม่เกินสิบแปดปีในสถานการค้าประเวณี โดยบุคคลนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม 

ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถงึสามปีและปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถงึหกหมื่นบาท 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระท าแก่เด็กอายุไม่เกินสิบห้าปี ต้องระวาง

โทษจ าคุกตั้งแต่สองปีถึงหกปแีละปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถงึหนึ่งแสนสองหมื่นบาท 
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ถ้าการกระท าตามวรรคหนึ่งเป็นการกระท าต่อคู่สมรสของตน โดยมิใช่เพื่อส าเร็จความใคร่

ของผู้อื่น ผู้กระท าไม่มีความผิด 

 

มาตรา ๙  ผู้ใดเป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือชักพาไปซึ่งบุคคลใดเพื่อให้บุคคลนั้นกระท าการ

คา้ประเวณแีม้บุคคลนั้นจะยินยอมก็ตาม และไม่วา่การกระท าต่าง ๆ อันประกอบเป็นความผิดนั้นจะได้กระท า

ภายในหรือนอกราชอาณาจักร ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปีและปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสอง

แสนบาท 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง เป็นการกระท าแก่บุคคลอายุกว่าสิบห้าปีแต่ยังไม่เกิน

สิบแปดปี ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถงึสิบห้าปีและปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสามแสนบาท 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง เป็นการกระท าแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปี ผู้กระท า

ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สิบปีถึงยี่สิบปีและปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงสี่แสนบาท 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง หรือวรรคสาม เป็นการกระท าโดยใช้อุบาย

หลอกลวง ขู่เข็ญ ใช้ก าลังประทุษร้าย ใช้อ านาจครอบง าผิดคลองธรรม หรือใช้วิธีข่มขืนใจด้วยประการใด ๆ 

ผู้กระท าต้องระวางโทษหนักกว่าที่บัญญัติไว้ในวรรคหนึ่ง วรรคสอง หรอืวรรคสาม หนึ่งในสาม แล้วแต่กรณี 

ผู้ใดเพื่อให้มีการกระท าการคา้ประเวณี รับตัวบุคคลซึ่งตนรูอ้ยู่วา่มีผู้จัดหา ล่อไป หรอืชักพา

ไปตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง วรรคสาม หรือวรรคสี่ หรือสนับสนุนในการกระท าความผิดดังกล่าว ต้องระวาง

โทษตามที่บัญญัติไว้ในวรรคหนึ่ง วรรคสอง วรรคสาม หรอืวรรคสี่ แล้วแต่กรณี 

 

มาตรา ๑๐  ผู้ใดเป็นบิดา มารดา หรือผู้ปกครองของบุคคลซึ่งมีอายุยังไม่เกินสิบแปดปี รู้ว่า

มีการกระท าความผิดตามมาตรา ๙ วรรคสอง วรรคสาม หรือวรรคสี่ ต่อผู้อยู่ในความปกครองของตน และมี

ส่วนร่วมรู้เห็นเป็นใจให้มีการกระท าความผิดนั้น ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สี่ปีถึงยี่สิบปีและปรับตั้งแต่แปด

หมื่นบาทถงึสี่แสนบาท 

 

มาตรา ๑๑  ผู้ใดเป็นเจ้าของกิจการการค้าประเวณี ผู้ดูแล หรือผู้จัดการกิจการการ

คา้ประเวณหีรอืสถานการคา้ประเวณี หรอืเป็นผู้ควบคุมผู้กระท าการคา้ประเวณีในสถานการค้าประเวณ ีต้อง

ระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปีและปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถงึสามแสนบาท 

ถา้กิจการหรอืสถานการคา้ประเวณีตามวรรคหนึ่งมีบุคคลซึ่งมีอายุกวา่สิบห้าปี แต่ยังไม่เกิน

สิบแปดปีท าการคา้ประเวณอียู่ด้วย ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถงึสิบห้าปีและปรับตั้งแต่หนึ่งแสน

บาทถึงสามแสนบาท 

ถ้ากิจการหรือสถานการค้าประเวณีตามวรรคหนึ่งมีเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีท าการค้า

ประเวณีอยู่ด้วย ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สิบปีถึงยี่สิบปีและปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงสี่แสนบาท 
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มาตรา ๑๒  ผู้ใดหน่วงเหนี่ยว กักขัง กระท าด้วยประการใดให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพใน

รา่งกาย หรอืท ารา้ยรา่งกาย หรอืขู่เข็ญด้วยประการใด ๆ ว่าจะใช้ก าลังประทุษรา้ยผู้อื่นเพื่อข่มขืนใจให้ผูอ้ื่นนัน้

กระท าการค้าประเวณี ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สิบปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงสี่แสนบาท 

ถา้การกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นเหตุให้ผูถู้กกระท า 

(๑) ได้รับอันตรายสาหัส ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตลอดชีวติ 

(๒) ถงึแก่ความตาย ผู้กระท าต้องระวางโทษประหารชวีิต หรอืจ าคุกตลอดชีวติ 

ผู้ใดสนับสนุนในการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ต้องระวางโทษตามที่

บัญญัติไว้ในวรรคหนึ่ง หรอืวรรคสอง แล้วแต่กรณี 

ถ้าผู้กระท าความผิดหรือผู้สนับสนุนการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง เป็นพนักงานฝ่าย

ปกครองหรือต ารวจ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเจ้าหน้าที่ในสถานแรกรับหรือสถานคุ้มครองและพัฒนา

อาชีพตามพระราชบัญญัตินี้ ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สิบห้าปีถึงยี่สิบปีและปรับตั้งแต่สามแสนบาท

ถงึสี่แสนบาท 

 

มาตรา ๑๓  ถ้าบิดา มารดา หรือผู้ปกครองของผู้กระท าความผิดตามมาตรา ๕ มาตรา ๖ 

หรือมาตรา ๗ มีส่วนร่วมรู้ เห็นเป็นใจให้บุคคลผู้อยู่ ในความปกครอง กระท าการค้าประเวณี เมื่ อ

คณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพมีค าขอ ให้พนักงานอัยการยื่นค าร้องต่อศาลให้ถอนอ านาจปกครอง

ของบิดา มารดา หรอืผู้ปกครองของผู้นั้นเสีย และแต่งตั้งผู้ปกครองแทนบิดา มารดา หรอืผู้ปกครองนั้น 

ในกรณีที่ศาลจะตั้งผู้ปกครองตามวรรคหนึ่ง และศาลเห็นว่าไม่มีผู้เหมาะสมที่จะปกครอง

ผู้กระท าความผิด ศาลจะตั้งผู้อ านวยการสถานแรกรับหรือผู้อ านวยการสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพที่

ผู้กระท าความผิดนั้นอยู่ในเขตอ านาจเป็นผู้ปกครองของผู้กระท าความผิดก็ได้ 

ให้น าบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เกี่ยวกับการตั้งผู้ปกครองมาใช้บังคับ

กับการตั้งผู้ปกครองตามมาตรานีด้้วยโดยอนุโลม 

 

มาตรา ๑๔  ให้มีคณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ เรียกโดยย่อว่า ก.ค.อ. 

ประกอบด้วยปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์* เป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรม

พัฒนาสังคมและสวัสดิการ* อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมการจัดหางาน อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 

อธิบดีกรมการศึกษานอกโรงเรียน อธิบดีกรมควบคุมโรคติดต่อ อธิบดีกรมต ารวจ อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือ

แรงงาน อธิบดีกรมสามัญศึกษา อธิบดีกรมอาชีวศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 

ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ* หรือ

รองอธิบดีหรือรองเลขาธิการซึ่งอธิบดีหรือเลขาธิการดังกล่าวข้างต้นมอบหมาย ผู้แทนศาลเยาวชนและ

ครอบครัวกลาง ผู้แทนคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรี

แต่งตั้งไม่เกินเจ็ดคน เป็นกรรมการ ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ เป็น

กรรมการและเลขานุการ และให้ประธานกรรมการแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการได้ไม่เกนิสองคน 

169

 www.tlcs.co.th www.mastinitiative.org



กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงรัฐมนตรแีต่งตั้งตามวรรคหนึ่งต้องเป็นผู้มีความรูแ้ละประสบการณ์

เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี และอย่างน้อยห้าคนให้แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ง

ด าเนินงานในองคก์รเอกชนที่เกี่ยวข้องในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี 

 

มาตรา ๑๕  ให้ ก.ค.อ. มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ก าหนดนโยบายการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้

คา้ประเวณ ี

(๒) ประสานแผนงาน โครงการ ระบบงาน และก าหนดแนวทางปฏบิัติร่วมกันกับส่วนราชการ

และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี 

(๓) เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการปรับปรุงการปฏิบัติ

ราชการหรอืแผนงานของส่วนราชการที่เก่ียวข้องในเรื่องที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี 

(๔) เสนอแนะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ และการจัดตั้งสถานแรกรับ

หรอืสถานคุม้ครองและพัฒนาอาชีพของทางราชการ 

(๕) เสนอแนะรัฐมนตรเีก่ียวกับการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการด าเนินการคุม้ครอง

และพัฒนาอาชีพ 

(๖) เสนอแนะรัฐมนตรเีกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการปฏิบัติตาม

มาตรา ๒๖ 

(๗) เสนอแนะรัฐมนตรีเก่ียวกับการวางระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่งเก่ียวกับการด าเนินงาน

ของสถานแรกรับและสถานคุม้ครองและพัฒนาอาชีพ 

(๘) วางระเบียบเกี่ยวกับการรับตัวและดูแลผู้ถูกควบคุมตามมาตรา ๓๒ 

(๙) วางระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการส่งตัวบุคคลไปยังสถานแรกรับและสถาน

คุ้มครองและพัฒนาอาชีพ ตลอดจนการก าหนดระยะเวลาในการรับการคุ้มครอง และพัฒนาอาชีพในสถาน

คุม้ครองและพัฒนาอาชีพ 

(๑๐) ด าเนินการอื่นในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 

มาตรา ๑๖  ให้มีคณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพประจ าจังหวัด เรียกโดยย่อว่า 

ก.ค.อ. จังหวัด ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดหรอืรองผู้วา่ราชการจังหวัดซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย 

เป็นประธานกรรมการ ปลัดจังหวัดหรือผู้แทน จัดหางานจังหวัดหรือผู้แทน หัวหน้าต ารวจจังหวัดหรือผู้แทน 

พัฒนาการจังหวัดหรือผู้แทน ศึกษาธิการจังหวัดหรือผู้แทน สามัญศึกษาจังหวัดหรือผู้แทน ผู้อ านวยการการ

ประถมศึกษาจังหวัดหรือผู้แทน ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดหรือผู้แทน สาธารณสุข

จังหวัดหรือผู้แทน แรงงานและสวัสดิการสังคมจังหวัดหรือผู้แทน อัยการจังหวัดหรือผู้แทน และผู้ทรงคุณวุฒิ

ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งไม่เกินเจ็ดคน เป็นกรรมการ และให้พัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด* เป็น

กรรมการและเลขานุการ 

170

 www.tlcs.co.th www.mastinitiative.org



กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งตามวรรคหนึ่งต้องเป็นผู้มีความรู้และ

ประสบการณ์เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี และอย่างน้อยห้าคนให้แต่งตั้งจาก

ผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงด าเนินงานในองคก์รเอกชนที่เกี่ยวข้องในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี 

 

มาตรา ๑๗  ให้ ก.ค.อ. จังหวัดมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นศูนย์กลางในการประสานงานระหว่างภาครัฐบาลและภาคเอกชน ทั้งในด้านข้อมูล 

ทรัพยากร และการปฏิบัติงานในการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีของจังหวัด 

(๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานในการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีทั้ง

ของภาครัฐบาลและภาคเอกชนในพืน้ที่ของจังหวัด 

(๓) พิจารณาเสนอแนะต่อ ก.ค.อ. เพื่อแก้ไขปรับปรุง หรอืวางระเบียบ ข้อบังคับ และค าสั่งที่

เก่ียวข้องในการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีของจังหวัด 

(๔) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ ก.ค.อ. มอบหมาย 

 

มาตรา ๑๘  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสามปี กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้ แต่ไม่เกนิสองวาระติดต่อกัน 

 

มาตรา ๑๙  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา ๑๘ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) รัฐมนตรหีรอืผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งมีอ านาจแต่งตั้ง แล้วแต่กรณ ีให้ออก 

(๔) เป็นคนไรค้วามสามารถหรือคนเสมือนไรค้วามสามารถ หรอื 

(๕) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้

กระท าโดยประมาทหรอืความผิดลหุโทษ 

 

มาตรา ๒๐  ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระและมีการแต่งตั้ง

ผู้อื่นเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทน ให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งแทน อยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่

เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงตนแทน 

ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ง

แต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในต าแหน่ง ให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นอยู่ในต าแหน่ง

เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงได้รับแต่งตั้งไว้แล้ว 

 

171

 www.tlcs.co.th www.mastinitiative.org



มาตรา ๒๑  ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด ารงต าแหน่งครบวาระแล้ว แต่ยังมิได้มีการ

แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระปฏิบัติหน้าที่ไป

พลางกอ่นจนกวา่จะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึน้ใหม่ 

 

มาตรา ๒๒  การประชุมของ ก.ค.อ. หรือ ก.ค.อ. จังหวัด ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อย

กว่าหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม

หรอืไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการ

ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

กรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียเป็นการส่วนตัวในเรื่องใดกรรมการผู้นั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น 

 

มาตรา ๒๓  ก.ค.อ. หรือ ก.ค.อ. จังหวัด จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือ

ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ ก.ค.อ. หรือ ก.ค.อ. จังหวัดมอบหมายก็ได้ และให้น ามาตรา ๒๒ มาใช้

บังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการด้วยโดยอนุโลม 

 

มาตรา ๒๔  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ ก.ค.อ. หรือ ก.ค.อ. จังหวัด หรือ

คณะอนุกรรมการที่ ก.ค.อ. หรือ ก.ค.อ. จังหวัดมอบหมายมีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้

ถอ้ยค าหรอืให้ส่งเอกสารหรอืวัตถุใด ๆ มาเพื่อประกอบการพจิารณาได้ตามความจ าเป็น 

 

มาตรา ๒๕  ให้จัดตั้งส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพขึ้นในกรมพัฒนา

สังคมและสวัสดิการ* กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์* และให้ส านักงานคณะกรรมการ

คุม้ครองและพัฒนาอาชีพมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(๑) รับผดิชอบในงานธุรการของ ก.ค.อ. 

(๒) ประสานงานและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้องในการ

ด าเนินงานเก่ียวกับการคุ้มครอง การพัฒนาอาชีพ และการปอ้งกันและปราบปรามการค้าประเวณี 

(๓) จัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ 

(๔) ส่งเสรมิอาชีพและจัดหางานให้แกผู่้ซ่ึงได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพตาม (๓) 

(๕) รวบรวมผลการวิเคราะห์ วิจัย ด าเนินการ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตาม

นโยบาย แผนงานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง แล้ว

รายงานผลให้ ก.ค.อ. ทราบ 

(๖) ปฏิบัติตามมติของ ก.ค.อ. หรอืตามที่ ก.ค.อ. มอบหมาย 

 

มาตรา ๒๖  มูลนิธิ สมาคม หรือสถาบันอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงที่ประสงค์จะจัดตั้ง

สถานแรกรับหรอืสถานคุม้ครองและพัฒนาอาชีพตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ยื่นค าขออนุญาตต่ออธิบดี 
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การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดใน

กฎกระทรวง 

 

มาตรา ๒๗  เมื่ออธิบดีอนุญาตให้ตั้งสถานแรกรับหรือสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพแล้ว

ให้ด าเนินการตามมาตรา ๒๘ 

ในกรณีที่อธิบดีไม่อนุญาต ให้ผู้ขออนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อรัฐมนตรีภายใน

สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจง้การไม่อนุญาต 

ค าวินิจฉัยของรัฐมนตรใีห้เป็นที่สุด 

 

มาตรา ๒๘  ให้อธิบดีก าหนดท้องที่ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของสถานแรกรับหรือสถาน

คุม้ครองและพัฒนาอาชีพที่จัดตั้งขึ้น โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร อธิบดีอาจเปลี่ยนแปลงท้องที่ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของสถานแรก

รับหรอืสถานคุม้ครองและพัฒนาอาชีพก็ได้ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 

มาตรา ๒๙  เมื่อปรากฏว่ามูลนิธิ สมาคม หรอืสถาบันอื่นที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๒๖ ฝ่า

ฝืนหรอืไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรอืระเบียบข้อบังคับของทางราชการ ให้อธิบดีมีอ านาจสั่งเป็นหนังสือให้มูลนิธิ 

สมาคม หรือสถาบันอื่นดังกล่าวระงับการกระท า ปรับปรุง แก้ไข หรือปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่แจ้งไปภายใน

เวลาที่ก าหนด 

ในกรณีที่มูลนิธิ สมาคม หรือสถาบันอื่นไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติตามค าสั่งแต่ไม่ทันภายใน

เวลาที่ก าหนดตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้อธิบดีมีอ านาจสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้ากระท าการ

แทนเพื่อให้เป็นไปตามค าสั่งนั้นได้ และให้มูลนิธิ สมาคม หรอืสถาบันอื่นนั้นเป็นผู้ออกค่าใช้จา่ยในการนี้ 

ค่าใช้จ่ายตามวรรคสอง ให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายตามความจ าเป็นและสมควรตามที่

อธิบดีก าหนด 

ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าไม่อาจกระท าการตามวรรคสองได้ หรือแม้ว่าจะได้กระท าตาม

วรรคสองแล้วก็ตาม แต่มูลนิธิ สมาคม หรือสถาบันอื่นนั้นก็ยังไม่อาจด าเนินกิจการต่อไปได้เอง หรือถ้าจะให้

ด าเนินการต่อไปอาจเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่ผู้รับการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพที่อยู่ในสถานแรกรับหรือ

สถานคุม้ครองและพัฒนาอาชีพดังกล่าว ให้เสนออธิบดีเพื่อพิจารณาสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

ในกรณีที่การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของทางราชการเป็น

ความผิดร้ายแรงที่อธิบดีเห็นว่าไม่สมควรสั่งการตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองเสียก่อน ก็ให้อธิบดีมีอ านาจ

พิจารณาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้ 

 

มาตรา ๓๐  มูลนิธิ สมาคม หรือสถาบันอื่นที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๒๖ ซึ่งถูกสั่งเพิก

ถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๒๙ มีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตต่อรัฐมนตรีเป็นหนังสือภายในสิบห้า
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วันนับแต่วันที่ได้รับแจง้ค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต และในระหว่างรอการวินิจฉัยของรัฐมนตรใีหด้ าเนินการต่อไป

ได้ 

ค าวินิจฉัยของรัฐมนตรใีห้เป็นที่สุด 

 

มาตรา ๓๑  ในกรณีที่รัฐมนตรีมีค าวินิจฉัยเป็นที่สุดให้เพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๒๖ 

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่โดยได้รับอนุมัติจากอธิบดีด าเนินการส่งผู้รับการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพไปยังสถาน

แรกรับหรอืสถานคุม้ครองและพัฒนาอาชีพอื่น 

ในกรณีที่ส่งผู้รับการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพไปยังสถานแรกรับหรือสถานคุ้มครองและ

พัฒนาอาชีพของมูลนิธิ สมาคม หรือสถาบันอื่น ต้องได้รับความยินยอมจากสถานแรกรับ หรือสถานคุ้มครอง

และพัฒนาอาชีพนั้นด้วย 

 

มาตรา ๓๒  ในกรณีที่ต้องมีการควบคุมตัวผู้ต้องหาหรือจ าเลยในความผิดตามมาตรา ๕ 

หรือมาตรา ๖ ในระหว่างการสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือในระหว่างการพิจารณาคดีของศาล ให้

กระท าได้ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง แต่ให้ควบคุมตัวผู้ต้องหาหรือจ าเลยนั้นไว้

ต่างหากจากผูต้้องหาหรอืจ าเลยอื่น หรอืจะขอให้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ*เป็นผู้ดูแลผู้ถูกควบคุมตาม

ระเบียบที่ ก.ค.อ. ก าหนดก็ได้ 

 

มาตรา ๓๓  ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดตามมาตรา ๕ หรือมาตรา ๖ เป็นบุคคลอายุยังไม่

เกินสิบแปดปี และไม่ปรากฏว่าต้องหาหรืออยู่ในระหว่างถูกด าเนินคดีในความผิดฐานอื่นซึ่งเป็นความผิดที่มี

โทษจ าคุก หรือต้องค าพิพากษาให้จ าคุก ให้พนักงานสอบสวนในกรณีที่ได้เปรียบเทียบคดีแล้วแจ้งกรมพัฒนา

สังคมและสวัสดิการ*เพื่อด าเนินการจัดส่งตัวผู้นั้นไปเพื่อรับการดูแลในสถานแรกรับที่มีเขตรับผิดชอบ 

กรณีตามวรรคหนึ่งหากเป็นบุคคลอายุกว่าสิบแปดปี ถ้าบุคคลนั้นประสงค์ที่จะได้รับการ

คุ้มครองและพัฒนาอาชีพในสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ ให้พนักงานสอบสวนแจ้งกรมพัฒนาสังคมและ

สวัสดิการ*เพื่อด าเนินการจัดส่งตัวผู้นั้นไปเพื่อรับการดูแลในสถานแรกรับที่มีเขตรับผิดชอบ 

 

มาตรา ๓๔  ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดตามมาตรา ๕ มาตรา ๖ หรือมาตรา ๗ เป็นบุคคล

อายุยังไม่เกินสิบแปดปี เมื่อศาลได้พิจารณาถึงประวัติ ความประพฤติ สติปัญญา การศึกษาอบรม สุขภาพ 

ภาวะแห่งจิต อาชีพ และสิ่งแวดล้อมของผู้นั้นแล้วเห็นว่าไม่สมควรพิพากษาลงโทษแต่ควรให้ผู้กระท าความผิด

ได้รับการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพแทนการลงโทษ ก็ให้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ*รับตัวผู้กระท า

ความผิดเพื่อด าเนินการจัดส่งตัวผู้นั้นไปเพื่อรับการดูแลในสถานแรกรับที่มีเขตรับผิดชอบภายในสิบห้าวันนับ

แต่วันที่ศาลมีค าพิพากษา 

กรณีตามวรรคหนึ่งหากเป็นบุคคลอายุกว่าสิบแปดปี ถ้าบุคคลนั้นประสงค์ที่จะได้รับการ

คุ้มครองและพัฒนาอาชีพในสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ และศาลเห็นสมควรให้กรมพัฒนาสังคมและ
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สวัสดิการ*รับตัวผู้กระท าความผิดเพื่อด าเนินการจัดส่งตัวผู้นั้นไปเพื่อรับการดูแลในสถานแรกรับที่มีเขต

รับผดิชอบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ศาลมีค าพิพากษา 

ในกรณีที่ศาลพิพากษาลงโทษผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง และศาลเห็นสมควรให้

ผู้กระท าความผิดรับการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพด้วย ก็ให้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ*รับตัวผู้กระท า

ความผิดเพื่อด าเนินการจัดส่งตัวผู้นั้นไปเพื่อรับการดูแลในสถานแรกรับที่มีเขตรับผิดชอบภายในสิบห้าวันนับ

แต่วันที่ศาลมีค าพิพากษา และให้ผู้กระท าความผิดอยู่ในความควบคุมของสถานแรกรับและสถานคุ้มครอง

และพัฒนาอาชีพ 

มิให้นับระยะเวลาที่ควบคุมตัวผู้กระท าความผิดตามวรรคสามเข้าในก าหนดระยะเวลาที่อยู่

ในความดูแลของสถานแรกรับและระยะเวลาที่รับการคุม้ครองและพัฒนาอาชีพของสถานคุม้ครองและพัฒนา

อาชีพ 

หลักเกณฑ์และวิธีการรับตัวผู้กระท าความผิดจากศาลเพื่อด าเนินการจัดส่งตัวผู้นั้นไปเพื่อรับ

การดูแลในสถานแรกรับที่มีเขตรับผิดชอบ ให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีก าหนด โดยความเห็นชอบของ 

ก.ค.อ. 

 

มาตรา ๓๕  ให้สถานแรกรับพิจารณาบุคลิกภาพ พืน้ฐานการศึกษาอบรม สาเหตุการกระท า

ความผิด และทดสอบแนวถนัด แล้วพิจารณาจัดส่งตัวผู้อยู่ในความดูแลตามมาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ ไป

ยังสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมเพื่อให้การคุ้มครองและพัฒนาอาชีพภายในระยะเวลาตาม

ระเบียบที่ ก.ค.อ. ก าหนดแต่ต้องไม่เกนิหกเดือนนับแต่วันที่รับตัวผู้นั้นไว้ 

ภายใต้บังคับมาตรา ๓๔ วรรคสาม ในกรณีที่สถานแรกรับพิจารณาแล้วเห็นว่ายังไม่มีความ

จ าเป็นจะต้องส่งผู้นั้นไปรับการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ จะไม่ส่งตัวผู้นั้นไปยังสถานคุ้มครองและพัฒนา

อาชีพก็ได้  ทั้งนี ้ให้เป็นไปตามระเบียบที่ ก.ค.อ. ก าหนด 

 

มาตรา ๓๖  หลักเกณฑ์และวิธีการส่งตัวบุคคลไปเพื่อรับการดูแลในสถานแรกรับตาม

มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๔ และการส่งตัวไปเพื่อรับการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพในสถานคุ้มครองและ

พัฒนาอาชีพตามมาตรา ๓๕ ให้เป็นไปตามระเบียบที่ ก.ค.อ. ก าหนด 

 

มาตรา ๓๗  ผู้รับการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพต้องอยู่รับการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพใน

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพตามระเบียบที่ ก.ค.อ. ก าหนดเป็นเวลาไม่เกินสองปีนับแต่วันที่สถานคุ้มครอง

และพัฒนาอาชีพรับตัวไว้ 

 

มาตรา ๓๘  ในระหว่างที่รับการดูแลในสถานแรกรับหรือรับการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ

ในสถานคุม้ครองและพัฒนาอาชีพ ถา้ผู้ใดหลบหนีออกนอกสถานแรกรับ หรอืสถานคุม้ครองและพัฒนาอาชีพ 

ให้เจ้าหน้าที่ของสถานแรกรับหรือสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพมีอ านาจหน้าที่ออกติดตามตัวผู้นั้นเพื่อส่ง
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ตัวกลับไปยังสถานแรกรับหรือสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพได้ แล้วแต่กรณี ในการนี้ สถานแรกรับหรือ

สถานคุม้ครองและพัฒนาอาชีพจะร้องขอให้เจ้าหน้าที่ต ารวจช่วยด าเนินการให้ด้วยก็ได้ 

เมื่อบุคคลใดได้รับการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพครบก าหนดเวลาแล้วให้เจ้าหน้าที่ของสถาน

แรกรับหรือสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพด าเนินการจัดส่งบุคคลนั้นกลับไปยังถิ่นที่อยู่หรือภูมิล าเนาของผู้

นั้น เว้นแต่ ก.ค.อ. เห็นสมควรจะด าเนินการเป็นอย่างอื่น 

 

มาตรา ๓๙  ให้พนักงานเจา้หน้าที่มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(๑) เข้าไปในสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการในเวลากลางวันและกลางคืน 

เพื่อตรวจตราการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๒) น าผู้ถูกล่อลวงหรือถูกบังคับให้ท าการค้าประเวณีซึ่งยินยอมให้น าตัวไปรับการคุ้มครอง

และพัฒนาอาชีพส่งพนักงานสอบสวนเพื่อพิจารณาด าเนินการหาตัวผู้กระท าความผิดมาด าเนินการ

ต่อไป  ทั้งนี ้โดยให้น าความในมาตรา ๓๓ มาใช้บังคับกับการส่งตัวผู้ค้าประเวณีไปรับการดูแลในสถานแรกรับ

ด้วยโดยอนุโลม 

 

มาตรา ๔๐  ให้กรรมการ อนุกรรมการ และพนักงานเจา้หน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้เป็นเจา้

พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

 

มาตรา ๔๑  ผู้ใดฝ่าฝืนไม่อ านวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตามมาตรา ๓๙ 

ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิหนึ่งเดือน หรอืปรับไม่เกนิหนึ่งพันบาท หรอืทั้งจ าทั้งปรับ 

 

มาตรา ๔๒  ในระหว่างที่ยังมิได้จัดตั้งส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ ให้

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ*มีอ านาจหน้าที่ตามมาตรา ๒๕ 

 

มาตรา ๔๓  ให้สถานสงเคราะห์ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 

๒๕๐๓ เป็นสถานคุม้ครองและพัฒนาอาชีพตามพระราชบัญญัตินี้ 

ให้ผู้รับการสงเคราะห์ตามพระราชบัญญัติปรามการค้าประเวณี พ.ศ. ๒๕๐๓ ซึ่งยังคงรับ

การสงเคราะห์อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ รับการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพต่อไปจนกว่าจะครบ

ระยะเวลาที่อธิบดีได้ก าหนดไว้ 

 

มาตรา ๔๔  บรรดาประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติปราม

การค้าประเวณี พ.ศ. ๒๕๐๓ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ จนกว่า

จะมีประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรอืค าสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ 
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มาตรา ๔๕  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์*

รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่กับออกกฎกระทรวง และประกาศ

เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใชบ้ังคับได้ 

 

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

บรรหาร  ศิลปอาชา 

นายกรัฐมนตรี 

 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี ้คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรามการค้าประเวณี 

พ.ศ. ๒๕๐๓ ได้ประกาศใช้บังคับมาเป็นเวลานาน บทบัญญัติที่มีอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทก าหนดโทษไม่

เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และโดยที่การค้าประเวณีมีสาเหตุส าคัญมาจากสภาพเศรษฐกิจและสังคม 

ผู้กระท าการค้าประเวณีส่วนมากเป็นผู้ซึ่งด้อยสติปัญญาและการศึกษา สมควรลดโทษผู้กระท าการค้า

ประเวณี และเปิดโอกาสให้บุคคลเหล่านั้นได้รับการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นการให้การอบรม

ฟื้นฟูจิตใจ การบ าบัดรักษาโรค การฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต และใน

ขณะเดียวกันเพื่อเป็นการปราบปรามการค้าประเวณีและเพื่อคุ้มครองบุคคลโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่อาจ

ถูกล่อลวงหรือชักพาไปเพื่อการค้าประเวณี สมควรก าหนดโทษบุคคลซึ่งกระท าช าเราโสเภณีเด็กในสถานการ

ค้าประเวณี บุคคลซึ่งหารายได้จากการค้าประเวณีของเด็กและเยาวชน และบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ซึ่งมี

ส่วนร่วมรู้เห็นเป็นใจในการจัดหาผู้อยู่ในความปกครองไปเพื่อการค้าประเวณี กับให้อ านาจศาลที่จะถอน

อ านาจปกครองของบิดา มารดา หรือผู้ปกครองของผู้กระท าความผิดซึ่งเป็นเด็ก เพราะเหตุที่มีส่วนร่วมรูเ้ห็น

เป็นใจให้ผู้อยู่ในความปกครองกระท าการค้าประเวณี นอกจากนั้น ในปัจจุบันปรากฏว่าได้มีการโฆษณา

ชักชวนหรือแนะน าตัวทางสื่อมวลชนในลักษณะที่เห็นได้ว่าเป็นการเรียกร้องการติดต่อในการค้าประเวณีกัน

อย่างแพร่หลาย สมควรก าหนดให้การกระท าดังกล่าวเป็นความผิด  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 

*พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตาม

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕[๒] 

 

มาตรา ๗๓  ในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. ๒๕๓๙ ให้

แก้ไขค าว่า “กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม” เป็น “กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์” ค าว่า “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม” เป็น “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ

พัฒน า สั ง คม แล ะค ว า มมั่ น ค ง ข อ ง มนุ ษ ย์ ”  ค า ว่ า  “ ปลั ด ก ร ะ ท ร ว ง แ ร ง ง า นแล ะส วั ส ดิ ก า ร

สั ง คม ”  เ ป็ น  “ ปลั ด ก ร ะ ท ร ว ง ก า รพัฒน า สั ง คม แล ะค ว า มมั่ น ค ง ข อ ง มนุ ษ ย์ ”  ค า ว่ า  “ ก รม
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ประชาสงเคราะห์” เป็น “กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ” ค าว่า “อธิบดีกรมประชาสงเคราะห์”เป็น “อธิบดี

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ” ค าว่า “เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชน

แห่งชาติ” เป็น “ผู้อ านวยการส านักงานสง่เสรมิสวัสดภิาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และ

ผู้สูงอายุ” และค าว่า “ประชาสงเคราะห์จังหวัด” เป็น “พัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด” 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 

ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้บัญญัติให้จัดตั้งส่วนราชการขึ้นใหม่โดยมีภารกิจใหม่ ซึ่งได้มีการตราพระราช

กฤษฎีกาโอนกจิการบริหารและอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 

ทบวง กรม นั้นแล้ว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกล่าวได้บัญญัติให้โอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ 

รัฐมนตรีผู้ด ารงต าแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่ โดยให้มีการ

แก้ไขบทบัญญัติต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ที่โอนไปด้วย ฉะนั้น เพื่ออนุวัติให้เป็นไปตามหลักการที่

ปรากฏในพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึงสมควรแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้สอดคล้อง

กับการโอนส่วนราชการ เพื่อให้ผูเ้ก่ียวข้องมีความชัดเจนในการใช้กฎหมายโดยไม่ต้องไปคน้หาในกฎหมายโอน

อ านาจหน้าที่ว่าตามกฎหมายใดได้มีการโอนภารกิจของส่วนราชการหรือผู้รับผิดชอบตามกฎหมายนั้นไปเป็น

ของหน่วยงานใดหรือผู้ใดแล้ว โดยแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้มีการเปลี่ยนชื่อส่วนราชการ รัฐมนตรี  ผู้

ด ารงต าแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการให้ตรงกับการโอนอ านาจหน้าที่ และเพิ่มผู้แทนส่วน

ราชการในคณะกรรมการให้ตรงตามภารกิจที่มีการตัดโอนจากส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่

รวมทั้งตัดส่วนราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแล้ว ซึ่งเป็นการแก้ไขให้ตรงตามพระราชบัญญัติและพระราช

กฤษฎีกาดังกล่าว  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 

 

ชาญ/ผู้จัดท า 

๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 

 

 
http://app-thca.krisdika.go.th/Naturesig/CheckSig?whichLaw=law2&folderName=%bb13&lawPath=%bb13-20-9999-update 

 

 

 

 

 

 

 
[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๓/ตอนที่ ๕๔ ก/หน้า ๑/๒๒ ตุลาคม ๒๕๓๙ 
[๒] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙/ตอนที่ ๑๐๒ ก/หน้า ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 
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กฎกระทรวง 

(พ.ศ. ๒๕๔๒) 

ออกตามความในพระราชบญัญัติป้องกันและปราบปรามการคา้ประเวณี 

พ.ศ. ๒๕๓๙ 

 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๖ และมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ

ปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. ๒๕๓๙ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมออก

กฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 

 

  ข้อ ๑  มูลนิธิหรือสมาคมที่ประสงค์จะจัดตั้งสถานแรกรับหรือสถานคุ้มครองและพัฒนา

อาชีพ ให้ยื่นค าขออนุญาตตามแบบ ปคณ.๑ ท้ายกฎกระทรวงนี ้พรอ้มด้วยเอกสาร และหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 

  (๑) ภาพถา่ยหนังสือจัดตั้งมูลนิธิหรอืสมาคม และวัตถุประสงคข์องมูลนิธิหรอืสมาคม 

  (๒) หลักฐานแสดงว่าผู้ยื่นค าขอเป็นผู้มีอ านาจกระท าการแทนมูลนิธิหรอืสมาคม 

  (๓) แผนผังโดยสังเขปแสดงสถานที่ตั้งของสถานแรกรับหรอืสถานคุม้ครองและพัฒนาอาชีพ 

  (๔) เอกสารแสดงฐานะทางการเงินของมูลนิธิหรอืสมาคม 

 

  ข้อ ๒  สถานแรกรับหรือสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพที่ขอจัดตั้งตามข้อ ๑ จะต้องมี

วัตถุประสงค์ของการด าเนินงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี และต้องจัดให้มีผู้อ านวยการ

สถานแรกรับหรอืผู้อ านวยการสถานคุม้ครองและพัฒนาอาชีพ ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติที่ 

ราชกิจจานุเบกษาเล่ม ๑๑๖/ตอน ๓๘ ก/หน้า ๑/ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๒ 

ก าหนดตามข้อ ๖ เป็นผู้รับผดิชอบด าเนินงาน รวมทั้งจัดให้มีเจา้หน้าที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๓๘ 
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  ข้อ ๓  การยื่นค าขออนุญาตตามข้อ ๑ ให้ยื่น ณ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองและ

พัฒนาอาชีพในกรณีที่สถานแรกรับหรือสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร หรือ

ส านักงานประชาสงเคราะห์จังหวัดในกรณีที่สถานแรกรับหรือสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพตั้งอยู่ในเขต

จังหวัดนั้น 

 

  ข้อ ๔  เมื่อได้รับค าขออนุญาตพร้อมเอกสารและหลักฐานตามข้อ ๑ แล้ว ให้ผู้อ านวยการ

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพหรอืประชาสงเคราะห์จังหวัดแล้วแต่กรณ ีด าเนินการดังนี้ 

  (๑) ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและหลักฐาน 

  (๒) ตรวจสอบสถานที่ตั้งของสถานแรกรับหรือสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพโดยให้

พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ ๗ 

  (๓) ส่งค าขออนุญาต เอกสารและหลักฐาน และรายงานการตรวจสอบสถานที่ตั้งของสถาน

แรกรับหรือสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ ไปให้อธิบดีภายในสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าขออนุญาตพร้อม

เอกสารและหลักฐานที่ครบถ้วนถูกต้อง 

 

  ข้อ ๕  เมื่ออธิบดีพิจารณาเห็นสมควรอนุญาต ให้ออกใบอนุญาตให้จัดตั้งสถานแรกรับหรือ

สถานคุม้ครองและพัฒนาอาชีพ ตามแบบ ปคณ.๒ ท้ายกฎกระทรวงนี้ 

 

  ข้อ ๖  ผู้อ านวยการสถานแรกรับและผู้อ านวยการสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ ต้องมี

คุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

  (๑) มีอายุไม่ต่ ากวา่ยี่สิบห้าปีบรบิูรณ์ 

  (๒) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากวา่มัธยมศึกษาตอนปลายหรอืเทียบเท่า 

  (๓) มีความรู้ ความเข้าใจ และมีประสบการณ์เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ

คา้ประเวณ ี

  (๔) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรอืบกพรอ่งในศีลธรรมอันดี 

  (๕) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

  (๖) ไม่เป็นคนไรค้วามสามารถหรือคนเสมือนไรค้วามสามารถ 

  (๗) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถงึที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่

ได้กระท าโดยประมาทหรอืความผิดลหุโทษ 

  (๘) ไม่เป็นผู้เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อน โรคเอดส์ วัณโรคในระยะอันตรายโรคเท้าช้างในระยะที่

ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแกส่ังคม โรคพิษสุราเรือ้รัง หรอืติดยาเสพติด 
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  ข้อ ๗  สถานแรกรับหรือสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพต้องจัดให้มีห้องนอนห้องพยาบาล 

ห้องต้อนรับผู้มาเยี่ยมเยียน ห้องอาหาร ห้องน้ า และส้วม แยกเป็นสัดส่วนไม่ปะปนกัน โดยให้มีช่องแสงสว่าง

และช่องระบายอากาศอย่างเพียงพอ และต้องมีสุขลักษณะดังต่อไปนี้ อีกด้วย คอื 

  (๑) ห้องนอนต้องมีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า ๙.๐๐ ตารางเมตร โดยมีส่วนกว้างไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ 

เมตร และต้องมีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ ตารางเมตร ต่อผู้อยู่ในความดูแลหรือผู้รับการคุ้มครองและพัฒนา

อาชีพหนึ่งคน 

  (๒) ห้องพยาบาล ห้องต้อนรับผู้มาเยี่ยมและห้องอาหารต้องมีเนื้อที่แต่ละห้อง  ไม่น้อยกว่า 

๙.๐๐ ตารางเมตร 

  (๓) ห้องน้ าและส้วมต้องมีไม่น้อยกว่าอย่างละหนึ่งที่ต่อผู้อยู่ในความดูแลหรือผู้รับการ

คุม้ครองและพัฒนาอาชีพไม่เกนิสิบคน 

 

  ข้อ ๘  สถานแรกรับและสถานคุม้ครองและพัฒนาอาชีพต้องจัดให้มีบริการ ดังต่อไปนี้ 

  (๑) อาหาร ที่พัก เครื่องนุ่งห่ม และของใช้ส่วนตัวที่จ าเป็น 

  (๒) ผู้ดูแลที่มีจ านวนเพียงพอแก่ผูอ้ยู่ในความดูแลหรอืผู้รับการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพโดย

ให้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับภารกิจ 

  (๓) การตรวจรักษาโรคหรอืบริการทางการแพทย์ 

  (๔) ที่พักโดยเฉพาะส าหรับผูท้ี่เป็นโรคติดต่อรา้ยแรง 

  (๕) บรกิารด้านสังคมสงเคราะห์ จิตวิทยา หรอืการฟื้นฟูสภาพจิตใจ 

  (๖) กจิกรรมหรอืนันทนาการตามความเหมาะสม 

 

  ข้อ ๙  สถานคุม้ครองและพัฒนาอาชีพต้องจัดให้มีบริการเพิ่มเติมจากขอ้ ๘ ดังต่อไปนี้ 

  (๑) การศึกษาประเภทสามัญหรือวิชาชีพตามหลักสูตรที่ทางราชการรับรองตามความ

เหมาะสมแก่สติปัญญาและความถนัดของผู้รับการคุม้ครองและพัฒนาอาชีพ 

  (๒) การจัดหางานอาชีพให้ท าตามความเหมาะสมและความถนัดของผู้รับการคุ้มครองและ

พัฒนาอาชีพ 

  (๓) การจัดส่งกลับถิ่นที่อยู่หรอืภูมิล าเนา 

  (๔) การสอดส่อง ติดตาม และให้ค าแนะน าปรึกษาหรือช่วยเหลือแก่ผู้รับการคุ้มครองและ

พัฒนาอาชีพซ่ึงออกจากสถานคุม้ครองและพัฒนาอาชีพไปแล้ว 
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  ข้อ ๑๐  สถานแรกรับและสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ ต้องจัดให้มีทะเบียนประวัติ และ

ทะเบียนรับและจ าหน่ายของผู้อยู่ในความดูแลหรอืผู้รับการคุม้ครองและพัฒนาอาชีพแล้วแต่กรณี ตามแบบที่

อธิบดีก าหนด 

 

  ข้อ ๑๑  ใบอนุญาตให้จัดตั้งสถานแรกรับหรือสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพต้องแสดงไว้ 

ณ ที่เปิดเผยให้เห็นได้ง่ายในสถานแรกรับหรอืสถานคุม้ครองและพัฒนาอาชีพ 

 

  ข้อ ๑๒  ให้มีป้ายชื่อสถานแรกรับหรือสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพเป็นภาษาไทย ขนาด

ใหญ่พอเห็นได้ในระยะอันสมควร ติดไว้ ณ สถานแรกรับหรอืสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพในที่เปิดเผยและ

เห็นได้ชัดเจนจากภายนอกอาคาร 

 

  ข้อ ๑๓  ห้ามมิให้สถานแรกรับหรือสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพเรียกเก็บค่าบริการ 

คา่ใช้จา่ย หรอืเงินอื่นใดจากผู้อยู่ในความดูแลหรอืผู้รับการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ 

 

  ข้อ ๑๔  เมื่อมีการดัดแปลงหรือต่อเติมอาคาร หรือขยายสถานแรกรับหรือสถานคุ้มครอง

และพัฒนาอาชีพ ให้มูลนิธิหรือสมาคมที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งแจ้งเป็นหนังสือต่ออธิบดีล่วงหน้าไม่น้อยกว่า

สิบห้าวันก่อนมีการดัดแปลงหรือต่อเติมอาคาร หรือขยายสถานแรกรับหรือสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ 

แล้วแต่กรณ ี

 

  ข้อ ๑๕  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้อ านวยการสถานแรกรับหรือผู้อ านวยการสถานคุ้มครอง

และพัฒนาอาชีพ หรอืเมื่อมีการเลิกด าเนินกจิการสถานแรกรับหรอืสถานคุม้ครองและพัฒนาอาชีพ ให้มูลนิธิ

หรือสมาคมที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งแจ้งเป็นหนังสือต่ออธิบดีล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนมีการ

เปลีย่นแปลงผู้อ านวยการ หรอืไม่น้อยกวา่สามสิบวันกอ่นมีการเลิกด าเนินการ แล้วแต่กรณี 

 

 

          ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ 

                สมพงษ์ อมรววิัฒน์ 

            รัฐมนตรวี่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 
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หมายเหตุ:-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน

และปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. ๒๕๓๙ บัญญัติให้การขออนุญาตและ 

การอนุญาตให้จัดตั้งสถานแรกรับหรือสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์วธิีการ และ

เงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง  จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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พระราชบัญญัติ 

ควบคุมการขอทาน 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

เป็นปีที่ ๗๑ ในรัชกาลปัจจุบัน 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า

ฯ ให้ประกาศว่า 

 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมการขอทาน 

 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอม

ของสภานิตบิัญญัติแหง่ชาติ ดังตอ่ไปนี้ 
 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 

๒๕๕๙” 

 

มาตรา ๒[๑]  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 

มาตรา ๓  ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

 

มาตรา ๔  พระราชบัญญัตินี้ไม่ใชบ้ังคับกับการปฏิบัติอันเป็นกิจวัตรตามศาสนา 

 

มาตรา ๕  ในพระราชบัญญัตินี้ 

“การคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิต” หมายความว่า การช่วยเหลือ การบ าบัดรักษา 

การฟื้นฟูสภาพร่างกายและจติใจ ตลอดจนการฝึกอาชีพให้แก่ผูท้ าการขอทาน 

“สถานคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิต” หมายความว่า สถานที่ที่รัฐมนตรีประกาศ

จัดตัง้ไว้ส าหรับใหก้ารคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวติตามพระราชบัญญัตินี้ 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการควบคุมการขอทาน 

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า 
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(๑) นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ส าหรับในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

(๒) นายกเทศมนตรี ส าหรับในเขตเทศบาล 

(๓) นายกเมืองพัทยา ส าหรับในเขตเมืองพัทยา 

(๔) ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร ส าหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 

(๕) ผู้บริหารท้องถิ่นหรือหัวหน้าของคณะผู้บริหารท้องถิ่น ส าหรับในเขตองค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง แตม่ิใช่องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

“พนักงานเจ้าหน้าที่ ” หมายความว่า ผู้ซึ่ งรัฐมนตรีแต่งตั้ งให้ปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้ และให้หมายความรวมถึงพนักงานฝ่ายปกครองหรอืต ารวจตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา 

“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรผีูร้ักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

มาตรา ๖  ให้มีคณะกรรมการควบคุมการขอทาน ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นรองประธานกรรมการ ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ อธิบดี

กรมการจัดหางาน อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมการแพทย์ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน 

อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ อธิบดีกรมควบคุมโรค อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน อธิบดีกรมส่งเสริม

การปกครองท้องถิ่น อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม 

อธิบดีกรมสุขภาพจิต และผูท้รงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งไม่เกินแปดคน เป็นกรรมการ 

ให้อธิบดีเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้อธิบดีแต่งตั้งข้าราชการของกรมพัฒนา

สังคมและสวัสดิการไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง ให้แต่งตั้งจากผู้ซึ่งมีความรู้ 

ความสามารถ ความเช่ียวชาญ หรือประสบการณ์ในด้านการสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาสังคม หรือ

การจัดสวัสดิการสังคม และไม่เป็นข้าราชการที่มีต าแหน่งหรอืเงนิเดือนประจ า พนักงานหรอืลูกจา้งของ

หน่วยงานของรัฐ เว้นแต่เป็นผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษา โดยในจ านวนนี้ต้องแต่งตั้งจากภาคประชา

สังคมไม่นอ้ยกว่าสี่คน 

 

มาตรา ๗  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ

สามปี 

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ หรือกรณีที่มีการแต่งตั้ง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ใน

ต าแหน่ง ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนต าแหน่งที่ว่างหรือเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นอยู่ในต าแหน่ง

เท่ากับวาระที่เหลอือยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตัง้ไว้แลว้ 
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เมื่อครบก าหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ขึ้นใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในต าแหน่งเพื่อด าเนินงานต่อไป

จนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้ แต่จะ

ด ารงต าแหน่งติดตอ่กันเกินสองวาระไม่ได้ 

ในกรณีที่ยังไม่ได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้คณะกรรมการ

ประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลอือยู่ 
 

มาตรา ๘  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจาก

ต าแหน่ง เมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) เป็นคนไร้ความสามารถหรอืเสมือนไร้ความสามารถ 

(๔) เป็นข้าราชการที่มีต าแหนง่หรอืเงินเดือนประจ า พนักงานหรอืลูกจา้งของหนว่ยงาน

ของรัฐ เว้นแตเ่ป็นผู้สอนในสถาบันอุดมศกึษา 

(๕) รัฐมนตรีให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อน

ความสามารถ 

(๖) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่

ได้กระท าโดยประมาทหรอืความผิดลหุโทษ 

 

มาตรา ๙  คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ ดังตอ่ไปนี้ 

(๑) เสนอนโยบายและมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมการขอทานและคุ้มครองและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ท าการขอทาน แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขอทาน รวมทั้งการ

ด าเนนิการกับผูแ้สวงหาประโยชน์จากการขอทานต่อคณะรัฐมนตรเีพื่อพิจารณา 

(๒) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี ให้มีหรือปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

และมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมการขอทานและคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวติผูท้ าการขอทาน 

(๓) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลในการควบคุมการขอทาน แล้วเสนอต่อ

คณะรัฐมนตรี 

(๔) ออกระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการแสดงความสามารถ และการ

ช่วยเหลือผู้ท าการขอทาน ตลอดจนระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 

หรอืตามที่คณะรัฐมนตรีหรอืรัฐมนตรมีอบหมาย 

ระเบียบของคณะกรรมการนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วใหใ้ช้บังคับได้ 
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มาตรา ๑๐  การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

ของจ านวนกรรมการทั้งหมด จงึจะเป็นองค์ประชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติ

หน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการและรอง

ประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็น

ประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการ

ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันใหป้ระธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

 

มาตรา ๑๑  ให้คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประจ าจังหวัดในแต่

ละจังหวัด และคณะอนุกรรมการอื่น เพื่อปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

ได้ และให้น าบทบัญญัติมาตรา ๑๐ มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

องค์ประกอบ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม และการด ารงต าแหน่งและการพ้นจาก

ต าแหน่งของคณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก าหนด 

 

มาตรา ๑๒  ให้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ท าหน้าที่ช่วยเหลือและอ านวยการใน

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ โดยใหม้ีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี ้

(๑) รับผิดชอบงานธุรการ งานประชุม และกิจการต่าง ๆ ที่ เกี่ยวกับงานของ

คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ และรวบรวมข้อมูล ศึกษา วิจัย และพัฒนางานเกี่ยวกับการ

ควบคุมการขอทานและคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวติผู้ท าการขอทาน 

(๒) ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ องค์กรสาธารณประโยชน์ องค์กรสวัสดิการ

ชุมชน และองค์กรภาคเอกชนอื่น เพื่อด าเนินการจัดท านโยบายและมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมการ

ขอทานและคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูท้ าการขอทานเสนอต่อคณะกรรมการ และด าเนนิการให้

มีการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมการขอทานและคุ้มครองและพัฒนา

คุณภาพชวีิตผู้ท าการขอทาน 

(๓) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร รายละเอียดของนโยบาย และมาตรการเกี่ยวกับการ

ควบคุมการขอทานและคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวติผู้ท าการขอทาน 

(๔) ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และจัดท ารายงานการปฏิบัติตามนโยบายและ

มาตรการเกี่ยวกับการควบคุมการขอทานและคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวติผูท้ าการขอทาน 

(๕) ปฏิบัติตามมตขิองคณะกรรมการ หรอืตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

 

มาตรา ๑๓  หา้มบุคคลใดท าการขอทาน 
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การกระท าอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี ้ให้ถือว่าเป็นการขอทาน 

(๑) การขอเงินหรือทรัพย์สินจากผู้อื่นเพื่อเลี้ยงชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการขอด้วยวาจา 

ข้อความ หรอืการแสดงกิริยาอาการใด 

(๒) การกระท าดว้ยวิธีการใดใหผู้อ้ื่นเกิดความสงสารและส่งมอบเงินหรอืทรัพย์สินให้ 

การแสดงความสามารถ ไม่ว่าจะเป็นการเล่นดนตรหีรอืการแสดงอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่ง

เงินหรือทรัพย์สินจากผู้ชมหรือผู้ฟัง การขอเงินหรือทรัพย์สินกันฐานญาติมิตร หรือการเรี่ยไรตาม

กฎหมายว่าดว้ยการควบคุมการเรี่ยไร ไม่ถือว่าเป็นการขอทานตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

มาตรา ๑๔  ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้แสดงความสามารถ ไม่ว่าจะเป็นการเล่นดนตรีหรือ

การแสดงอื่นใดตามมาตรา ๑๓ วรรคสาม ให้ผู้นั้นแจ้งเพื่อเป็นผู้แสดงความสามารถตามระเบียบที่

คณะกรรมการก าหนด และเมื่อจะแสดงความสามารถในพื้นที่ใด ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นในเขต

พื้นที่นั้น เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นในเขตพื้นที่ได้รับแจ้งแล้ว ให้ออกใบรับแจ้งไว้เป็นหลักฐาน   ทั้งนี้ ให้

เจ้าพนักงานท้องถิ่นในเขตพื้นที่ประกาศเป็นการทั่วไปเพื่อก าหนดเขตพื้นที่หรือสถานที่ใดอันเป็นที่

สาธารณะ วันเวลา การใชอุ้ปกรณ์ หรอืสิ่งอื่นใด ให้ใชใ้นการแสดงความสามารถ 

ผู้ใดกระท าการฝ่าฝืนตามวรรคหนึ่ง พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นในเขต

พืน้ที่มีอ านาจสั่งใหผู้น้ั้นหยุดหรือเลิกกระท าการดังกล่าวได้ 
 

มาตรา ๑๕  เมื่อปรากฏต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ว่ามีผู้ใดกระท าการฝ่าฝืนมาตรา ๑๓ 

วรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งตัวผู้ซึ่งฝ่าฝืนนั้นไปยังสถานคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อท า

การคัดกรอง และหากการคัดกรองพบว่าผู้ท าการขอทานเป็นเด็ก หญิงมีครรภ์ ผู้สูงอายุ  คนวิกลจริต 

คนพิการหรือทุพพลภาพ ที่ต้องด าเนินการตามกฎหมายเฉพาะ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประสานกับ

หนว่ยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายเฉพาะเพื่อด าเนนิการตามอ านาจหนา้ที่ตอ่ไป 

 

มาตรา ๑๖  เมื่อปรากฏจากการคัดกรองว่าผู้ท าการขอทานไม่ใช่บุคคลตามมาตรา 

๑๕ แต่เป็นบุคคลซึ่งไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ไม่มีญาติมิตรอุปการะเลี้ยงดูและไม่มีทางเลี้ยงชีพ

อย่างอื่น หรืออยู่ในสภาวะยากล าบาก ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดให้บุคคลดังกล่าวเข้ารับการคุ้มครอง

และพัฒนาคุณภาพชวีิตตามพระราชบัญญัตินี้ 

การเข้ารับการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่

อธิบดีก าหนด 

 

มาตรา ๑๗  ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นหรือเป็นการสมควรเพื่อประโยชน์ของผู้ท าการ

ขอทาน พนักงานเจ้าหน้าที่จะไม่ส่งตัวผู้นั้นไปเพื่อด าเนินการตามกฎหมายเฉพาะ และให้ผู้ท าการ

ขอทานผู้นัน้ได้รับการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชวีิตตามพระราชบัญญัตินี้ต่อไปก็ได้ 
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มาตรา ๑๘  ในกรณีผู้ท าการขอทานยอมปฏิบัติตามการด าเนินการของพนักงาน

เจ้าหนา้ที่ตามกฎหมายเฉพาะ หรอืยอมอยู่ในสถานคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชวีิต ให้ผู้ท าการขอทาน

ผูน้ั้นพน้จากความผดิตามมาตรา ๑๙ 

 

มาตรา ๑๙  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน 

หรอืปรับไม่เกินหน่ึงหมื่นบาท หรอืทั้งจ าทั้งปรับ 

 

มาตรา ๒๐  กรณีผู้ท าการขอทานได้ยอมเข้ารับการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ในสถานคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตแล้ว ต่อมาผู้ท าการขอทานผู้นั้นไม่ยอมรับการคุ้มครองและ

พัฒนาคุณภาพชีวิต และได้ออกไปจากสถานคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยไม่ได้รับอนุญาต ต้อง

ระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรอืปรับไม่เกินหน่ึงหมื่นบาท หรอืทั้งจ าทั้งปรับ 

 

มาตรา ๒๑  ผู้ใดกระท าด้วยประการใดอันเป็นการช่วยเหลือหรือสนับสนุนให้มีการฝ่า

ฝนืมาตรา ๒๐ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรอืปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรอืทั้งจ าทั้งปรับ 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งได้กระท าโดยใช้ก าลังประทุษร้ายหรอืขู่เข็ญว่าจะ

ใช้ก าลังประทุษร้าย หรือโดยมีหรือใช้อาวุธ ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสี่ปี หรือปรับไม่เกินสี่

หมื่นบาท หรอืทั้งจ าทั้งปรับ 

 

มาตรา ๒๒  ผู้ใดแสวงหาประโยชน์จากผู้ท าการขอทานโดยการใช้ จ้าง วาน สนับสนุน 

ยุยงสง่เสริม หรอืกระท าด้วยวิธีการอื่นใดให้ผู้อื่นท าการขอทาน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือ

ปรับไม่เกินสามหม่ืนบาท หรอืทั้งจ าทั้งปรับ 

ถ้าการกระท าความผดิตามวรรคหนึ่งเป็นการกระท าดังตอ่ไปนี ้ผู้กระท าตอ้งระวางโทษ

จ าคุกไม่เกินห้าปี หรอืปรับไม่เกินหา้หมื่นบาท หรอืทั้งจ าทั้งปรับ 

(๑) กระท าต่อหญิงมีครรภ์ ผู้สูงอายุ คนวิกลจริต คนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้

เจ็บป่วย 

(๒) ร่วมกันกระท าหรอืกระท ากับบุคคลตั้งแต่สองคนขึน้ไป 

(๓) กระท าโดยน าผูอ้ื่นจากภายนอกราชอาณาจักรใหม้าขอทานในราชอาณาจักร 

(๔) กระท าโดยผูป้กครองหรอืผูดู้แลของผู้ท าการขอทาน 

(๕) กระท าโดยพนักงานเจ้าหนา้ที่ 

(๖) กระท าโดยเจา้หน้าที่ของรัฐที่มอี านาจหน้าที่ดูแลหรอืใหค้ าปรึกษาบุคคลตาม (๑) 

ความในวรรคหนึ่ง และวรรคสอง (๑) (๒) และ (๔) ไม่ใช้บังคับกับการกระท าระหว่าง

บุพการีและผู้สบืสันดาน 

 

191

 www.tlcs.co.th www.mastinitiative.org



มาตรา ๒๓  บรรดาความผดิตามพระราชบัญญัตินีท้ี่มีโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือ

ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอ านาจเปรียบเทียบได้ 

และเมื่อผู้กระท าความผิดได้ช าระค่าปรับตามจ านวนที่เปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่ก าหนดแล้ว ให้

ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 

มาตรา ๒๔   ให้สถานสงเคราะห์ของกรมพัฒนาสั งคมและสวัสดิการตาม

พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พุทธศักราช ๒๔๘๔ เป็นสถานคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

มาตรา ๒๕  ผู้ซึ่งถูกส่งตัวไปยังสถานสงเคราะห์ตามพระราชบัญญัติควบคุมการ

ขอทาน พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซึ่งรับการสงเคราะห์อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ได้รับ

การคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชวีิตต่อไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

มาตรา ๒๖  การด าเนินการออกระเบียบโดยคณะกรรมการตามมาตรา ๙ เพื่อ

ปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่

พระราชบัญญัตินีใ้ช้บังคับ หากไม่สามารถด าเนินการได้ ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจด าเนินการ

ได้ตอ่คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 

 

มาตรา ๒๗  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และประกาศจัดตั้งสถาน

คุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชวีิตเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

 

ผูร้ับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ประยุทธ ์ จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 

 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติควบคุมการ

ขอทาน พุทธศักราช ๒๔๘๔ ได้ใชบ้ังคับมานานแล้ว บทบัญญัติเกี่ยวกับการสงเคราะห์ผูท้ าการขอทาน

ตามพระราชบัญญัติดังกล่าวไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน สมควรใหม้ีการจัดระเบียบเกี่ยวกับ

การคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ท าการขอทาน การควบคุมการขอทาน และแยกผู้แสดง

ความสามารถออกจากการเป็นผู้ท าการขอทาน  ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแก้ปัญหาสังคมและคุ้มครองสวัสดิ

ภาพของบุคคลให้เหมาะสมยิ่งขึ้น อีกทั้งสมควรก าหนดความผิดทางอาญาแก่ผู้ซึ่งหาประโยชน์จาก
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ความไม่สมประกอบทางร่างกาย ความอ่อนด้อยทางสติปัญญาหรือสภาพจิตใจของบุคคลอื่น   จึง

จ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
 
 

กัญฑรัตน/์ปริยานุช/จัดท า 

๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

 

พจนา/ตรวจ 

๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

 

 

 

http://app-thca.krisdika.go.th/Naturesig/CheckSig?whichLaw=law2&folderName=%a407&lawPath=%a407-20-2559-a0001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓/ตอนท่ี ๓๘ ก/หน้า ๑/๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ 
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ระเบียบคณะกรรมการควบคุมการขอทาน 

ว่าด้วยการแจ้งของผู้ประสงค์จะแสดงความสามารถตอ่เจ้าพนักงานท้องถิน่ 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๙ (๔) และมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการ

ขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบมติคณะกรรมการควบคุมการขอทาน เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จึง

ได้ออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

  

ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการควบคุมการขอทาน ว่าด้วยการแจ้งของผู้

ประสงคจ์ะแสดงความสามารถต่อเจา้พนักงานท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙” 

  

ข้อ ๒[๑]  ระเบียบนีใ้ห้ใชบ้ังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  

ข้อ ๓  ผู้มีบัตรประจ าตัวผู้แสดงความสามารถที่ประสงค์จะแสดงความสามารถในพืน้ที่ใดให้

แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นในเขตพื้นที่นั้นด้วยตนเองหรือวิธีการอื่นใดและเมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นในเขตพืน้ที่

ได้รับแจง้แล้ว ให้ออกใบรับแจง้ไว้เป็นหลักฐานโดยเร็ว 

  

ข้อ ๔  การแจ้งเพื่อแสดงความสามารถตามข้อ ๓ ผู้มีบัตรประจ าตัวผู้แสดงความสามารถ

อาจมีหนังสือแต่งตั้งให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะด าเนินการแทนตนได้ 

ในกรณีที่ผู้แสดงความสามารถประสงค์จะแสดงความสามารถเป็นหมู่คณะ สามารถ

ด าเนินการแต่งตั้งบุคคลตามวรรคหนึ่งด าเนินการแทนตนได้ 

  

ข้อ ๕  แบบของใบแจง้และใบรับแจ้งให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศก าหนด 

  

 

ประกาศ ณ วนัที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

พลต ารวจเอก อดลุย ์ แสงสิงแก้ว 

รัฐมนตรวี่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

ประธานกรรมการควบคุมการขอทาน 
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วิศนี/ปรยิานุช/จัดท า 

๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

ปรญิสินีย์/ตรวจ 

๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

  

  
 http://app-thca.krisdika.go.th/Naturesig/CheckSig?whichLaw=law2&folderName=%a407&lawPath=%a407-2g-2559-a0005 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓/ตอนพิเศษ ๒๗๗ ง/หน้า ๙/๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
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ระเบียบคณะกรรมการควบคุมการขอทาน 

ว่าด้วยการไม่ส่งต่อผู้ท าการขอทานไปด าเนนิการตามกฎหมายเฉพาะ 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๙ (๔) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 

๒๕๕๙ ประกอบมติคณะกรรมการควบคุมการขอทาน เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงได้ออกระเบียบ

ไว้ ดังต่อไปนี้ 

  

ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการควบคุมการขอทาน ว่าด้วยการไม่ส่งต่อ

ผู้ท าการขอทานไปด าเนินการตามกฎหมายเฉพาะ พ.ศ. ๒๕๕๙” 

  

ข้อ ๒[๑]  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  

  

ข้อ ๓  ในระเบียบนี้ 

“ความผิดปกติทางจิต” หมายความว่า อาการผิดปกติของจิตใจที่แสดงออกมาทาง

พฤติกรรม อารมณ์ ความคิด ความจ า สติปัญญา ประสาทการรับรู้ หรือการรู้เวลา สถานที่ หรือบุคคล 

รวมทั้งอาการผดิปกติของจิตใจที่เกดิจากสุราหรอืสารอื่นที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท 

  

ข้อ ๔  เมื่อมีผู้กระท าความผิดตามมาตรา ๑๓ และได้ท าการคัดกรองตามมาตรา ๑๖ แล้ว

พบว่าเป็นเด็ก หญิงมีครรภ์ ผู้สูงอายุ คนวิกลจรติหรอืมีความผิดปกติทางจิต คนพิการหรอืทุพพลภาพให้ส่งตวั

ผู้นั้นไปเพื่อด าเนินการตามกฎหมายเฉพาะเว้นแต่มีเหตุจ าเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของผู้ท าการขอทานให้ผู้นั้น

ได้รับการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชวีิตในสถานคุม้ครองและพัฒนาคุณภาพชวีิต 

  

ข้อ ๕  เหตุจ าเป็นหรอืเพื่อประโยชน์ของผู้กระท าการขอทานตามข้อ ๔ เป็นกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) กรณีผูท้ าการขอทานซึ่งมีความสัมพันธ์ระหว่างกันในฐานะเป็นบุพการหีรอืผู้สืบสันดาน 

(๒) กรณีผูท้ าการขอทานเป็นเด็ก หญิงมีครรภ์ ผู้สูงอายุ คนวิกลจรติหรอืมีความผิดปกติทาง

จิตคนพิการหรอืทุพพลภาพ ซึ่งมีผูอุ้ปการะและเมื่อตรวจสอบแล้วพสิูจน์ได้วา่เป็นการกระท าความผิดครัง้แรก

และมีเหตุอันสมควรที่จะได้รับการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตในสถานคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวติ

ตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

(๓) กรณีผู้ท าการขอทานซึ่งมีผู้อื่นอยู่ในความอุปการะ เมื่อตรวจสอบแล้วพิสูจน์ได้ว่าเป็น

การกระท าความผิดครั้งแรกและมีเหตุอันสมควรได้รับการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตในสถานคุ้มครอง

และพัฒนาคุณภาพชวีิต ตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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ประกาศ ณ วนัที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

พลต ารวจเอก อดลุย ์ แสงสิงแก้ว 

รัฐมนตรวี่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

ประธานกรรมการควบคุมการขอทาน 

วิศนี/ปรยิานุช/จัดท า 

๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

ปรญิสินีย์/ตรวจ 

๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

 http://app-thca.krisdika.go.th/Naturesig/CheckSig?whichLaw=law2&folderName=%a407&lawPath=%a407-2g-2559-a0004 

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓/ตอนพิเศษ ๒๗๗ ง/หน้า ๘/๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
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ระเบียบคณะกรรมการควบคุมการขอทาน 

ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกีารในการคัดกรองผู้ท าการขอทาน 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๙ (๔) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 

๒๕๕๙ ประกอบมติคณะกรรมการควบคุมการขอทาน เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงได้ออกระเบียบ

ไว้ ดังต่อไปนี้ 

  

ข้อ ๑  ระเบียบนีเ้รียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการควบคุมการขอทาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ

วิธีการในการคัดกรองผู้ท าการขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙” 

  

ข้อ ๒[๑]  ระเบียบนีใ้ห้ใชบ้ังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  

ข้อ ๓  ในระเบียบนี้ 

“การคัดกรอง” หมายความว่า การคัดแยกผู้ท าการขอทานอย่างถี่ถ้วนรอบคอบโดย

พิจารณาจากสภาพความเป็นจริงและสภาพทางกายภาพ 

“พนักงานเจา้หน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรแีต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

และให้หมายความรวมถงึพนักงานฝ่ายปกครองหรอืต ารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

  

ข้อ ๔  เมื่อได้รับแจ้งหรือพบเห็นเป็นที่ประจักษ์ให้ถ่ายภาพขณะกระท าความผิดและให้

พนักงานเจา้หน้าที่ด าเนินการดังนี้ 

(๑) พิจารณาในเบื้องต้นว่าเป็นผู้เข้าข่ายกระท าความผิดตามมาตรา ๑๓ (๑) และ (๒) โดยให้

น าตัวมาคัดกรองในสถานที่ ๆ อธิบดีประกาศก าหนด 

(๒) น าผู้กระท าความผิดตามมาตรา ๑๓ (๑) และ (๒) ไปยังสถานคุ้มครองและพัฒนา

คุณภาพชีวิตเพื่อด าเนินการคัดกรอง โดยการสอบข้อเท็จจริง ถ่ายรูป ตรวจสอบทรัพย์สิน ตรวจสอบสภาพ

รา่งกายและสภาพจิตใจ ตลอดจนหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

(๓) การสอบข้อเท็จจริงและวิเคราะห์เพื่อคัดกรองให้ด าเนินการดังนี้ 

(ก) หากพบว่าเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ ให้ส่งตัวไปด าเนินการตามกฎหมายป้องกันและ

ปราบปรามการค้ามนุษย์ 

(ข) หากพบว่าเป็นบุคคลต่างด้าว ให้ส่งตัวไปยังกองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองหรือ

ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด  ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความสัมพันธ์กันทางสายโลหิต ให้ตรวจสอบสาร
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พันธุกรรม (DNA) เพื่อพิสูจน์ความสัมพันธ์เสียก่อน โดยในระหว่างด าเนินการให้ส่งตัวไปยังสถานที่พักพิง

ช่ัวคราวตามประกาศของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

(ค) หากพบว่าเป็นเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนวิกลจริต คนพิการหรือทุพพลภาพ และไม่มีผู้

อุปการะ ให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายเฉพาะเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไปแต่ใน

กรณีมีผู้อุปการะให้ด าเนินการช่วยเหลือตามกระบวนการสังคมสงเคราะห์โดยประสานครอบครัวชุมชนและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันมิให้กลับมากระท าการขอทานอีก 

(ง) หากพบว่าไม่ใช่บุคคลตามข้อ (ก) – (ค) และเป็นบุคคลซึ่งไม่สามารถประกอบอาชีพ

ได้ไม่มีญาติมิตรอุปการะเลี้ยงดูและไม่มีทางเลี้ยงชีพอย่างอื่น หรืออยู่ในสภาวะยากล าบาก ให้ได้รับการ

คุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามระเบียบที่อธิบดีก าหนดตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 

๒๕๕๙ 

(จ) หากพบว่าผู้ท าการขอทานเป็นบุคคลที่ได้รับความเจ็บป่วย มีบาดแผลเป็นโรคเรื้อรัง 

หญิงมีครรภ์ หรือมีความจ าเป็นเร่งด่วนด้านสุขภาพ ให้ด าเนินการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม

ระเบียบที่อธิบดีก าหนด 

  

  

ประกาศ ณ วนัที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

พลต ารวจเอก อดลุย ์ แสงสิงแก้ว 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

ประธานกรรมการควบคุมการขอทาน 

 

  

วิศนี/ปรยิานุช/จัดท า 

๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

ปรญิสินีย์/ตรวจ 

๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

  
 http://app-thca.krisdika.go.th/Naturesig/CheckSig?whichLaw=law2&folderName=%a407&lawPath=%a407-2g-2559-a0003 

 

  

  

 

 
[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓/ตอนพิเศษ ๒๗๗ ง/หน้า ๖/๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

 

199

 www.tlcs.co.th www.mastinitiative.org

http://app-thca.krisdika.go.th/Naturesig/CheckSig?whichLaw=law2&folderName=%a407&lawPath=%a407-2g-2559-a0003
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%a407/%a407-2g-2559-a0003.htm#_ftnref1


   หน้า   ๓ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๗๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ระเบียบคณะกรรมการควบคุมการขอทาน 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการในการแจ้งและการมีบัตรประจําตัวเป็นผู้แสดงความสามารถ 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙  (๔)  และมาตรา  ๑๔  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน  
พ.ศ.  ๒๕๕๙  ประกอบมติคณะกรรมการควบคุมการขอทาน  เม่ือวันที่  ๑๐  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙  
จึงได้ออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการควบคุมการขอทาน  ว่าด้วยหลักเกณฑ์  
วิธีการในการแจ้งและการมีบัตรประจําตัวเป็นผู้แสดงความสามารถ  พ.ศ.  ๒๕๕๙”   

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้   
“ผู้แสดงความสามารถ”  หมายความว่า  บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่แสดงความสามารถในศิลปะ

แขนงต่าง ๆ  หรือความสามารถเฉพาะตัว  ไม่ว่าจะเป็นการเล่นดนตรีหรือการแสดงอื่นใดซึ่งทําให้ผู้ชม
หรือผู้ฟังเกิดความพึงพอใจต่อการแสดงนั้น  โดยส่งมอบเงินหรือทรัพย์สินให้เป็นการตอบแทน 

“บัตรประจําตัว”  หมายความว่า  บัตรประจําตัวผู้แสดงความสามารถ 
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า   
(๑) นายกองค์การบริหารส่วนตําบล  สําหรับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล   
(๒) นายกเทศมนตรี  สําหรับในเขตเทศบาล   
(๓) นายกเมืองพัทยา  สําหรับในเขตเมืองพัทยา   
(๔) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  สําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 
(๕) ผู้บริหารท้องถ่ินหรือหัวหน้าของคณะผู้บริหารท้องถ่ิน  สําหรับในเขตองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง  แต่มิใช่องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
“อธิบดี”  หมายความว่า  อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
ข้อ ๔ ผู้ใดประสงค์จะมีบัตรประจําตัวผู้แสดงความสามารถ  ไม่ว่าจะอยู่ในกรุงเทพมหานคร  

หรือจังหวัดอื่นอาจย่ืนคําขอมีบัตรต่อสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด  หรือหน่วยงาน
ในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการตามที่อธิบดีประกาศกําหนด  แล้วแต่กรณี   

กรณีผู้ขอมีบัตรประจําตัวเป็นเด็กหรือคนพิการที่มีผู้นําพามาแสดงความสามารถให้แจ้งข้อมูลไว้
กับหน่วยงานที่ขอมีบัตรด้วย 

ข้อ ๕ การย่ืนคําขอมีบัตรประจําตัวให้ย่ืนตามแบบท่ีอธิบดีประกาศกําหนดพร้อมเอกสาร
หลักฐานดังต่อไปนี้ 
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   หน้า   ๔ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๗๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

(๑) เอกสารอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปนี้ 
 (ก) บัตรประจําตัวประชาชน  หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ 
 (ข) สูติบัตรสําหรับบุคคลอายุต่ํากว่าเจ็ดปี 
 (ค) หนังสือรับรองการเกิดตามแบบที่กรมการปกครองกําหนด 
(๒) รูปถ่ายขนาด  ๑  นิ้วถ่ายไว้ไม่เกิน  ๖  เดือน  จํานวน  ๒  รูป 
(๓) หลักฐานที่แสดงว่ามีความสามารถ  เช่น  หนังสือรับรองการอบรมประกาศนียบัตรหรือรางวัล

ที่ได้รับจากการแสดงความสามารถ  หรือสิ่งอื่นใด 
ในกรณีที่ไม่มีหลักฐานตาม  (๓)  ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้มีอํานาจในการออกบัตร   
ข้อ ๖ เม่ือสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด  หรือหน่วยงานในสังกัด

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการตามที่อธิบดีประกาศกําหนดได้รับคําขอ  พร้อมทั้งตรวจสอบเอกสาร  
หลักฐานเกี่ยวกับการแสดงความสามารถแล้ว  ให้เสนออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายเพื่อออกบัตรประจําตัว
ให้กับผู้ยื่นคําขอโดยเร็ว 

เม่ืออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายได้รับคําขอแล้ว  ให้พิจารณาคําขอและแจ้งผลการพิจารณา
ให้ผู้ยื่นคําขอทราบโดยเร็วเป็นหนังสือตามที่อยู่ของผู้ยื่นคําขอภายใน  ๗  วันทําการ  นับแต่วันที่ได้รับเอกสาร
และหลักฐานตามข้อ  ๕  ครบถ้วน   

ข้อ ๗ บัตรประจําตัวต้องมีรายการดังต่อไปนี้ 
(๑) ชื่อตัว  ชื่อสกุล  วัน  เดือน  ปีเกิด  รูปถ่าย  ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านในขณะที่ยื่นคําขอ  

เลขประจําตัวประชาชน  และประเภทของการแสดงความสามารถ 
(๒) ลายมือชื่อของอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย  ตรากระทรวงการพัฒนาสังคมและ 

ความม่ันคงของมนุษย์  วันออกบัตรและวันหมดอายุ   
ทั้งนี้  บัตรประจําตัวให้เป็นไปตามแบบท้ายระเบียบนี้ 
ข้อ ๘ ให้บัตรประจําตัวมีอายุสี่ปีนับแต่วันที่ออกบัตรประจําตัวนั้น 
ข้อ ๙ เม่ือบัตรหมดอายุ  ให้ผู้แสดงความสามารถย่ืนคําขอมีบัตรใหม่ต่อเจ้าหน้าที่ภายใน 

หกสิบวัน  นับแต่วันที่บัตรเดิมหมดอายุ   
ผู้แสดงความสามารถจะขอมีบัตรใหม่ก่อนวันที่บัตรเดิมหมดอายุก็ได้โดยย่ืนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

ภายในหกสิบวัน   
การย่ืนคําขอตามวรรคหน่ึง  ให้นําเอกสารหลักฐานตามข้อ  ๕  (๑)  (๒)  และบัตรที่หมดอายุ 

ไปประกอบการพิจารณาด้วย 
ข้อ ๑๐ เม่ือได้รับบัตรประจําตัวแล้ว  หากผู้แสดงความสามารถประสงค์จะแสดงความสามารถ

ในพื้นที่ใด  ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นในเขตพื้นที่นั้น   
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   หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๗๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ทั้งนี้  หากผู้แสดงความสามารถท่ีเป็นเด็ก  ผู้ปกครองจะต้องพิจารณาการแสดงความสามารถ
และวัน  เวลา  สถานที่  ให้เหมาะสมและต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
พลตํารวจเอก  อดุลย์  แสงสิงแก้ว 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
ประธานกรรมการควบคุมการขอทาน 
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ระเบียบคณะกรรมการควบคุมการขอทาน 

ว่าด้วยการจ าแนกลักษณะผู้ท าการขอทานกับผู้แสดงความสามารถ 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๙ (๔) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 

๒๕๕๙ ประกอบมติคณะกรรมการควบคุมการขอทาน เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงออกระเบียบไว้ 

ดังต่อไปนี้ 

  

ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการควบคุมการขอทาน ว่าด้วยการจ าแนก

ลักษณะผู้ท าการขอทานกับผูแ้สดงความสามารถ พ.ศ. ๒๕๕๙” 

  

ข้อ ๒[๑]  ระเบียบนีใ้ห้ใชบ้ังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  

ข้อ ๓  ในระเบียบนี้ 

“การขอทานด้วยการกระท าให้ผูอ้ื่นเกดิความสงสาร” หมายความว่า การกระท าเพื่อให้ผู้อื่น

เกิดความสงสารไม่วา่จะด้วยวิธีการใด โดยมีความมุ่งหมายให้ผูน้ั้นมอบเงินหรอืทรัพย์สินแก่ตน ซึ่งการกระท า

ดังกล่าวมิได้เป็นการแสดงความสามารถ การขอกันฉันญาติมิตร หรือเป็นการเรี่ยไรตามกฎหมายว่าด้วยการ

เร่ียไร 

“การแสดงความสามารถ” หมายความว่า การกระท าใดที่ผู้ได้รับการจดแจ้งให้เป็นผู้แสดง

ความสามารถเพื่อแสดงแก่ผูช้มหรอืผู้ฟัง ไม่ว่าจะเป็นการเล่นดนตรหีรอืการแสดงอื่นใด ซึ่งท าให้ผูช้มหรอืผู้ฟัง

เกิดความพึงพอใจต่อการแสดงนั้น โดยส่งมอบเงินหรอืทรัพย์สินให้เป็นการตอบแทน 

  

ข้อ ๔  การกระท าที่เป็นการขอทาน 

(๑) การขอเงินหรอืทรัพย์สินจากผู้อื่นเพื่อเลีย้งชีวติ 

(๒) การขอทานด้วยการกระท าเพื่อให้ผูอ้ื่นเกิดความสงสารและส่งมอบเงินหรอืทรัพย์สินให้ 

  

ข้อ ๕  การกระท าให้ผู้อื่นเกิดความสงสารและส่งมอบเงินหรือทรัพย์สินให้เพื่อการขอทาน

ตามข้อ ๔ (๒) มีลักษณะดังนี้ 

(๑) แสดงให้ผูอ้ื่นเห็นถงึความพิการ ความเจ็บปว่ย มีบาดแผล หรอืเป็นโรคเรือ้รัง 

(๒) แสรง้ท าเป็นคนพิการ คนเจ็บปว่ย มีบาดแผล หรอืเป็นโรคเรือ้รัง 

(๓) น าเด็ก สตรีมีครรภ์ คนชรา คนพิการ คนเจ็บป่วย มีบาดแผล หรือเป็นโรคเรื้อรังมาใช้

เป็นเคร่ืองมือเพื่อท าให้ผูอ้ื่นเกิดความสงสารและส่งมอบเงินหรอืทรัพย์สินให้ 
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(๔) การใช้สัตว์ไม่ว่าจะเป็นปกติ พิการ เจ็บป่วย มีบาดแผล หรือเป็นโรคเรื้อรัง เพื่อท าให้

ผู้อื่นเกดิความสงสาร โดยมีเจตนาใช้สัตว์นั้นเป็นเครื่องมือในการขอทาน 

  

ข้อ ๖  การแสดงความสามารถของผู้แสดงความสามารถมีลักษณะดังนี้ 

(๑) การแสดงดนตรี การแสดงละคร การแสดงทางนาฏศิลป์ การแสดงงานศิลปะอื่นใดการ

แสดงกายกรรม มายากล กฬีา หรอืการน าสัตว์มาแสดงความสามารถ 

(๒) การร้องเพลงไม่วา่จะมีหรอืไม่มีดนตรปีระกอบ 

(๓) การแต่งกายหรอืตกแต่งรา่งกายอันเป็นศิลปะเพื่อแสดงแก่ผูช้ม 

  

ข้อ ๗  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งด าเนินการตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการ

ขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นผู้พิจารณาตามระเบียบนี ้เพื่อส่งตัวผู้ท าการขอทานไปยังสถานคุ้มครองและพัฒนา

คุณภาพชวีิตก่อนด าเนินการคัดกรองต่อไป 

  

  

ประกาศ ณ วนัที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

พลต ารวจเอก อดลุย ์ แสงสิงแก้ว 

รัฐมนตรวี่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์

ประธานกรรมการควบคุมการขอทาน 

 

   

  

วิศนี/ปรยิานุช/จัดท า 

๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

ปรญิสินีย์/ตรวจ 

๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

 
http://app-thca.krisdika.go.th/Naturesig/CheckSig?whichLaw=law2&folderName=%a407&lawPath=%a407-2g-2559-a0001 

 

 

 

 

 

 
[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓/ตอนพิเศษ ๒๗๗ ง/หน้า ๑/๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

 

205

 www.tlcs.co.th www.mastinitiative.org

http://app-thca.krisdika.go.th/Naturesig/CheckSig?whichLaw=law2&folderName=%a407&lawPath=%a407-2g-2559-a0001
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%a407/%a407-2g-2559-a0001.htm#_ftnref1


พระราชบญัญัต ิ

ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 

 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว ้ณ วันที ่๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

เป็นปีที่ ๕๔ ในรัชกาลปัจจุบนั 

  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  ให้

ประกาศว่า 

  

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

  

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจ ากัดสิทธิและเสรภีาพของบุคคล ซึ่ง

มาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

  

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ

รัฐสภา ดังต่อไปนี้ 

  

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

พ.ศ. ๒๕๔๒” 

  

มาตรา ๒[๑]  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  

มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 

“ความผิดมูลฐาน” หมายความว่า 

(๑) ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพตดิ

หรอืกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

(๒)[๒] ความผิดเกี่ยวกับการคา้มนุษย์ตามกฎหมายว่าด้วยการปอ้งกันและปราบปรามการค้า

มนุษย์หรือความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาในความผิดเกี่ยวกับเพศ เฉพาะที่เกี่ยวกับการเป็นธุระจัดหา 

ล่อไป พาไป หรือรับไว้เพื่อการอนาจารซึ่งชายหรือหญิง เพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่น หรือความผิดฐานพราก
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เด็กและผู้เยาว์ เฉพาะที่เกี่ยวกับการกระท าเพื่อหาก าไรหรอืเพื่ออนาจาร หรือโดยทุจริต ซื้อ จ าหน่าย หรือรับ

ตัวเด็กหรือผู้เยาว์ซึ่งถูกพรากนั้น หรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ

ค้าประเวณี เฉพาะที่เกี่ยวกับการเป็นธุระจัดหา ล่อไปหรือชักพาไปเพื่อให้บุคคลนั้นกระท าการค้าประเวณี 

หรอืที่เกี่ยวกับการเป็นเจ้าของกจิการการคา้ประเวณ ีผู้ดูแลหรอืผู้จัดการกิจการคา้ประเวณ ีหรอืสถานการค้า

ประเวณี หรอืเป็นผู้ควบคุมผู้กระท าการค้าประเวณีในสถานการค้าประเวณี 

(๓) ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญาหรือความผิดตาม

กฎหมายว่าด้วยการกูย้ืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน 

(๔)[๓] ความผิดเกี่ยวกับการยักยอกหรือฉ้อโกงหรือประทุษร้ายต่อทรัพย์หรือกระท าโดย

ทุจริตตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ซึ่ง

กระท าโดยกรรมการ หรอืผู้จัดการ หรอืบุคคลใด ซึ่งรับผดิชอบหรอืมีประโยชน์เกี่ยวข้องในการด าเนินงานของ

สถาบันการเงินนั้น 

(๕) ความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตาม

ประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ 

หรอืความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่หรอืทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายอื่น 

(๖) ความผิดเกี่ยวกับการกรรโชก หรอืรีดเอาทรัพย์ที่กระท าโดยอ้างอ านาจอั้งยี่ หรอืซ่องโจร 

ตามประมวลกฎหมายอาญา 

(๗) ความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร 

(๘)[๔] ความผิดเกี่ยวกับการกอ่การร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา 

(๙)[๕] ความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน เฉพาะความผิดเกี่ยวกับการ

เป็นผู้จัดให้มีการเล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยมีวงเงินในการกระท าความผิดรวมกันมีมูลค่าตั้งแต่ห้า

ล้านบาทขึ้นไป หรอืเป็นการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

(๑๐)[๖] ความผิดเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกอั้งยี่ตามประมวลกฎหมายอาญา หรือการมีส่วน

รว่มในองคก์รอาชญากรรมที่มีกฎหมายก าหนดเป็นความผิด 

(๑๑)[๗] ความผิดเกี่ยวกับการรับของโจรตามประมวลกฎหมายอาญา เฉพาะที่เกี่ยวกับการ

ช่วยจ าหน่าย ซื้อ รับจ าน า หรือรับไว้ด้วยประการใดซึ่งทรัพย์ที่ได้มาโดยการกระท าความผิดอันมีลักษณะเป็น

การค้า 

(๑๒)[๘] ความผิดเกี่ยวกับการปลอมหรือการแปลงเงินตรา ดวงตรา แสตมป์ และตั๋วตาม

ประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นการค้า 

(๑๓)[๙] ความผิดเกี่ยวกับการค้าตามประมวลกฎหมายอาญาเฉพาะที่เกี่ยวกับการปลอม 

หรือการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของสินค้า หรือความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สิน

ทางปัญญาอันมีลักษณะเป็นการค้า 

(๑๔)[๑๐] ความผิดเกี่ยวกับการปลอมเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือหนังสือเดินทาง

ตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นปกติธุระหรอืเพื่อการค้า 
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(๑๕) [๑๑] ความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม โดยการใช้ ยึดถือ หรือ

ครอบครองทรัพยากรธรรมชาติหรือกระบวนการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบด้วย

กฎหมายอันมีลักษณะเป็นการค้า 

(๑๖)[๑๒] ความผิดเกี่ยวกับการประทุษร้ายต่อชีวิตหรือร่างกายจนเป็นเหตุให้เกิดอันตราย

สาหัสตามประมวลกฎหมายอาญา เพื่อให้ได้ประโยชน์ซ่ึงทรัพย์สิน 

(๑๗)[๑๓] ความผิดเกี่ยวกับการหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังผู้อื่นตามประมวลกฎหมายอาญา

เฉพาะกรณเีพื่อเรียกหรอืรับผลประโยชน์หรอืเพื่อต่อรองให้ได้รับผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง 

(๑๘)[๑๔] ความผิดเกี่ยวกับการลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกง 

หรอืยักยอก ตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ 

(๑๙)[๑๕] ความผิดเกี่ยวกับการกระท าอันเป็นโจรสลัดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการกระท าอันเป็นโจรสลัด 

(๒๐)[๑๖] ความผิดเกี่ยวกับการกระท าอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ตาม

กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือความผิดเกี่ยวกับการกระท าอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับ

สัญญาซื้อขายล่วงหนา้ตามกฎหมายวา่ดว้ยสญัญาซื้อขายลว่งหนา้ หรอืความผิดเกี่ยวกับการกระท าอันไม่เป็น

ธรรมที่มีผลกระทบต่อราคาการซื้อขายสินคา้เกษตรล่วงหน้าหรอืเก่ียวกับการใช้ขอ้มูลภายในตามกฎหมายว่า

ด้วยการซื้อขายสินคา้เกษตรล่วงหน้า 

(๒๑)[๑๗] ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง

และสิ่งเทียมอาวุธปืน เฉพาะที่เป็นการค้าอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และวัตถุระเบิด และความผิดตาม

กฎหมายว่าด้วยการควบคุมยุทธภัณฑ์เฉพาะที่เป็นการค้ายุทธภัณฑ์เพื่อน าไปใช้ในการก่อการร้าย การรบ 

หรอืการสงคราม 

ความผิดมูลฐานตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงการกระท าความผิดอาญานอก

ราชอาณาจักร ซึ่งหากการกระท าความผิดนั้นได้กระท าลงในราชอาณาจักรจะเป็นความผิดมูลฐานด้วย[๑๘] 

“ธุรกรรม” หมายความว่า กิจกรรมที่เกี่ยวกับการท านิติกรรม สัญญาหรือการด าเนินการใด 

ๆ กับผูอ้ื่น ทางการเงิน ทางธุรกิจ หรอืการด าเนินการเก่ียวกับทรัพย์สิน 

“ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย”[๑๙] หมายความว่า ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรเช่ือได้วา่กระท าขึ้น

เพื่อหลีกเลี่ยงมิให้ต้องตกอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือธุรกรรมที่เกี่ยวข้องหรืออาจเกี่ยวข้องกับ

การกระท าความผิดมูลฐานหรอืการสนับสนุนทางการเงินแกก่ารก่อการร้าย  ทั้งนี ้ไม่วา่จะเป็นการท าธุรกรรม

เพียงคร้ังเดียวหรอืหลายคร้ัง และให้หมายความรวมถงึการพยายามกระท าธุรกรรมดังกล่าวด้วย 

“ทรัพย์สินที่เก่ียวกับการกระท าความผิด” หมายความว่า 

(๑)[๒๐] เงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระท าซึ่งเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐาน

ฟอกเงินหรอืจากการสนับสนุนหรอืช่วยเหลือการกระท าซึ่งเป็นความผิดมูลฐานหรอืความผิดฐานฟอกเงินและ

ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้หรือสนับสนุนการกระท าความผิดมูลฐานหรือความผิดฐาน

ฟอกเงิน 
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(๒) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจ าหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งเงินหรือ

ทรัพย์สินตาม (๑) หรอื 

(๓) ดอกผลของเงินหรอืทรัพย์สินตาม (๑) หรอื (๒) 

ทั้งนี ้ไม่วา่ทรัพย์สินตาม (๑) (๒) หรอื (๓) จะมีการจ าหน่าย จ่าย โอน หรอืเปลี่ยนสภาพไปกี่

ครั้งและไม่ว่าจะอยู่ในความครอบครองของบุคคลใด โอนไปเป็นของบุคคลใด หรือปรากฏหลักฐานทาง

ทะเบียนว่าเป็นของบุคคลใด 

“สถาบันการเงิน” หมายความว่า 

(๑)[๒๑] ธนาคารพาณิชย์ บรษิัทเงินทุน และบริษัทเครดิตฟองซเิอร์ ตามกฎหมายว่าดว้ยธรุกิจ

สถาบันการเงิน และสถาบันการเงินเฉพาะกจิที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ 

(๒)[๒๒] บรษิัทหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(๓)[๒๓] (ยกเลิก) 

(๔) บริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต และบริษัทประกันวินาศภัยตาม

กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย 

(๕)[๒๔] สหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เฉพาะสหกรณ์ที่มีทุนด าเนินการซึ่งมีมูลคา่หุ้น

รวมตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไปและมีวัตถุประสงค์ด าเนินกิจการเกี่ยวกับการรับฝากเงิน ให้กู้ ให้สินเชื่อ รับ

จ านองหรอืรับจ าน าทรัพย์สิน หรอืจัดให้ได้มาซึ่งเงินและทรัพย์สินต่าง ๆ โดยวิธีใด ๆ 

(๖) นิติบุคคลที่ด าเนินธุรกิจอื่นที่เก่ียวข้องกับการเงินตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

“กองทุน”[๒๕] หมายความว่า กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และให้

หมายความรวมถงึประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินด้วย 

“พนักงานเจา้หน้าที่” หมายความว่า ผู้ซ่ึงรัฐมนตรแีต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

“รองเลขาธิการ” หมายความว่า รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ

ฟอกเงิน 

“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรผีู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

  

มาตรา ๔  ให้นายกรัฐมนตรรีักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้และให้มีอ านาจแต่งตัง้พนักงาน

เจา้หน้าที่กับออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับ

ได้ 
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หมวด ๑ 

บทท่ัวไป 

 

  

มาตรา ๕  ผู้ใด 

(๑) โอน รับโอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิดเพื่อซุกซ่อนหรือ

ปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สินนั้น หรือเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นไม่ว่าก่อน ขณะหรือหลังการกระท าความผิด มิให้

ต้องรับโทษหรอืรับโทษน้อยลงในความผิดมูลฐาน หรอื 

(๒) กระท าด้วยประการใด ๆ เพื่อปกปิดหรืออ าพรางลักษณะที่แท้จริงการได้มาแหล่งที่ตั้ง 

การจ าหน่าย การโอน การได้สิทธิใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินที่เก่ียวกับการกระท าความผิด 

(๓)[๒๖] ได้มา ครอบครอง หรอืใช้ทรัพย์สิน โดยรูใ้นขณะที่ได้มา ครอบครอง หรอืใช้ทรัพย์สิน

นั้นว่าเป็นทรัพย์สินที่เก่ียวกับการกระท าความผิด 

ผู้นั้นกระท าความผิดฐานฟอกเงิน 

  

มาตรา ๖  ผู้ใดกระท าความผิดฐานฟอกเงิน แม้จะกระท านอกราชอาณาจักรผู้นั้นจะต้องรับ

โทษในราชอาณาจักรตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ถา้ปรากฏว่า 

(๑) ผู้กระท าความผิดหรือผู้ร่วมกระท าความผิดคนใดคนหนึ่งเป็นคนไทยหรือมีถิ่นที่อยู่ใน

ประเทศไทย 

(๒) ผู้กระท าความผิดเป็นคนต่างด้าว และได้กระท าโดยประสงค์ให้ความผิดเกิดขึ้นใน

ราชอาณาจักร หรอืรัฐบาลไทยเป็นผู้เสียหาย หรอื 

(๓) ผู้กระท าความผิดเป็นคนต่างด้าว และการกระท านั้นเป็นความผิดตามกฎหมายของรัฐที่

การกระท าเกิดขึ้นในเขตอ านาจของรัฐนั้น หากผู้นั้นได้ปรากฏตัวอยู่ในราชอาณาจักรและมิได้มีการส่งตัวผู้นั้น

ออกไปตามกฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 

ทั้งนี ้ให้น ามาตรา ๑๐ แห่งประมวลกฎหมายอาญามาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  

มาตรา ๗  ในความผิดฐานฟอกเงิน ผู้ใดกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ต้องระวาง

โทษเช่นเดียวกับตัวการในความผิดนั้น 

(๑) สนับสนุนการกระท าความผิดหรือช่วยเหลือผู้กระท าความผิดก่อนหรือขณะกระท า

ความผิด 

(๒) จัดหาหรือให้เงินหรือทรัพย์สิน ยานพาหนะ สถานที่ หรือวัตถุใด ๆ หรือกระท าการใด ๆ 

เพื่อช่วยให้ผูก้ระท าความผิดหลบหนีหรอืเพื่อมิใหผู้้กระท าความผิดถูกลงโทษ หรอืเพื่อให้ได้รับประโยชน์ในการ

กระท าความผิด 
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ผู้ใดจัดหาหรือให้เงินหรือทรัพย์สิน ที่พ านัก หรือที่ซ่อนเร้น เพื่อช่วยบิดา มารดา บุตร สามี 

หรือภริยาของตนให้พ้นจากการถูกจับกุม ศาลจะไม่ลงโทษผู้นั้นหรือลงโทษผู้นั้นน้อยกว่าที่กฎหมายก าหนดไว้

ส าหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้ 

  

มาตรา ๘  ผู้ใดพยายามกระท าความผิดฐานฟอกเงิน ต้องระวางโทษตามที่ก าหนดไว้ส าหรับ

ความผิดนั้นเช่นเดียวกับผู้กระท าความผิดส าเร็จ 

  

มาตรา ๙  ผู้ใดสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระท าความผิดฐานฟอกเงิน 

ต้องระวางโทษกึ่งหนึ่งของโทษที่ก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้น 

ถา้ได้มีการกระท าความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันตามวรรคหนึ่ง ผู้สมคบ

กันนั้นต้องระวางโทษตามที่ก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้น 

ในกรณีที่ความผิดได้กระท าถึงขั้นลงมือกระท าความผิด แต่เนื่องจากการเข้าขัดขวางของผู้

สมคบท าให้การกระท านั้นกระท าไปไม่ตลอดหรือกระท าไปตลอดแล้วแต่การกระท านั้นไม่บรรลุผล ผู้สมคบที่

กระท าการขัดขวางนั้น คงรับโทษตามที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่งเท่านั้น 

ถ้าผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่งกลับใจให้ความจริงแห่งการสมคบต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

ก่อนที่จะมีการกระท าความผิดตามที่ได้สมคบกัน ศาลจะไม่ลงโทษผู้นั้นหรือลงโทษผู้นั้นน้อยกว่าที่กฎหมาย

ก าหนดไว้เพียงใดก็ได้ 

  

มาตรา ๑๐  เจ้าพนักงาน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานองค์การหรือ

หน่วยงานของรัฐ กรรมการหรอืผู้บรหิารหรอืพนักงานรัฐวิสาหกจิ กรรมการ ผู้จัดการ หรอืบุคคลใดซึ่งเป็นผู้มี

อ านาจในการจัดการของสถาบันการเงิน หรือกรรมการขององค์กรต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ ผู้ใดกระท า

ความผิดตามหมวดนี ้ต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษที่ก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้น[๒๗] 

กรรมการ อนุกรรมการ กรรมการธุรกรรม เลขาธิการ รองเลขาธิการ หรือพนักงาน

เจา้หน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ผู้ใดกระท าความผิดตามหมวดนี ้ต้องระวางโทษเป็นสามเท่าของโทษที่ก าหนด

ไว้ส าหรับความผิดนั้น 

  

มาตรา ๑๑  กรรมการ อนุกรรมการ กรรมการธุรกรรม เลขาธิการ รองเลขาธิการ พนักงาน

เจา้หน้าที่ เจา้พนักงาน หรอืข้าราชการผู้ใดกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ หรอืกระท าความผิดต่อ

ต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามที่บัญญัตไิว้ในประมวลกฎหมายอาญา อันเก่ียวเนื่องกับการกระท าความผดิ

ตามหมวดนี ้ต้องระวางโทษเป็นสามเท่าของโทษที่ก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้น 

ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ

ผู้บริหารท้องถิ่นผู้ใดร่วมในการกระท าความผิดกับบุคคลตามวรรคหนึ่งไม่ว่าในฐานะตัวการ ผู้ใช้ หรือ

ผู้สนับสนุน ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง[๒๘] 
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มาตรา ๑๒  ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้กรรมการ อนุกรรมการ กรรมการ

ธุรกรรม เลขาธิการ รองเลขาธิการ และพนักงานเจา้หน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

 

หมวด ๒ 

การรายงานและการแสดงตน 

 

  

มาตรา ๑๓  เมื่อมีการท าธุรกรรมกับสถาบันการเงิน ให้สถาบันการเงินมีหน้าที่ต้องรายงาน

การท าธุรกรรมนั้นต่อส านักงาน เมื่อปรากฏว่าธุรกรรมดังกล่าวเป็น 

(๑) ธุรกรรมที่ใชเ้งินสดมีจ านวนเกินกว่าที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

(๒) ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่มีมูลคา่เกินกวา่ที่ก าหนดในกฎกระทรวง หรอื 

(๓) ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย  ทั้งนี ้ไม่วา่จะเป็นธุรกรรมตาม (๑) หรอื (๒)หรอืไม่ก็ตาม 

ในกรณีที่ปรากฏว่ามีข้อเท็จจริงใดที่เกี่ยวข้องหรืออาจจะเป็นประโยชน์ในการยืนยันหรือ

ยกเลิกข้อเท็จจรงิเก่ียวกับธุรกรรมที่สถาบันการเงินได้รายงานไปแล้ว ให้สถาบันการเงินรายงานข้อเท็จจริงนั้น

ให้ส านักงานทราบโดยไม่ชักช้า 

  

มาตรา ๑๔[๒๙]  ในกรณีที่ปรากฏในภายหลังว่ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าธุรกรรมใดที่ได้กระท า

ไปแล้วโดยมิได้มีการรายงานตามมาตรา ๑๓ (๓) เป็นธุรกรรมที่สถาบันการเงินต้องรายงานตามมาตรา ๑๓ 

ให้สถาบันการเงินรายงานให้ส านักงานทราบโดยไม่ชักช้า 

  

มาตรา ๑๕  ให้ส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร ส านักงานที่ดินจังหวัด ส านักงานที่ดินสาขา 

และส านักงานที่ดินอ าเภอ มีหน้าที่ต้องรายงานต่อส านักงาน เมื่อปรากฏว่ามีการขอจดทะเบียนสิทธิและนิติ

กรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่สถาบันการเงินมิได้เป็นคูก่รณีและที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ 

(๑) เมื่อมีการช าระด้วยเงินสดเป็นจ านวนเกินกว่าที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

(๒) เมื่ออสังหาริมทรัพย์มีมูลค่าตามราคาประเมินเพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียน

สิทธิและนิติกรรมเกนิกวา่ที่ก าหนดในกฎกระทรวง เว้นแต่เป็นการโอนในทางมรดกให้แกท่ายาทโดยธรรม หรอื 

(๓) เมื่อเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย 

  

มาตรา ๑๕/๑[๓๐]  เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้ใดได้รับแจ้งรายการเกี่ยวกับการน า

เงินตราไม่วา่จะเป็นเงินตราหรอืเงินตราต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินเข้ามา

ในหรือออกไปนอกประเทศ อันมีมูลค่ารวมกันถึงจ านวนที่คณะกรรมการก าหนด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่

ศุลกากรดังกล่าวรวบรวมและจัดส่งข้อมูลที่ได้รับแจ้งนั้นไปยังส านักงาน  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ

แบบการแจ้งรายการ ที่คณะกรรมการก าหนด 
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จ านวนเงินตราหรือเงินตราต่างประเทศที่คณะกรรมการก าหนดตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่น้อย

กว่าจ านวนที่ผู้น าเงินตราที่น าเข้ามาในหรือออกไปนอกประเทศต้องแจ้งรายการตามที่กฎหมายว่าด้วยการ

ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินก าหนด 

  

มาตรา ๑๖  ให้ผู้ประกอบอาชีพดังต่อไปนี้มีหน้าที่ต้องรายงานการท าธุรกรรมต่อส านักงาน

ในกรณีเป็นธุรกรรมที่ใช้เงินสดมีจ านวนเกินกว่าที่ก าหนดในกฎกระทรวง หรือเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควร

สงสัย  ทั้งนี ้ผู้ประกอบอาชีพตาม (๒) (๓) (๔) และ (๕) ต้องเป็นนิติบุคคล เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย

ที่มีพยานหลักฐานอันสมควรว่ามีการท าธุรกรรมที่เกี่ยวข้องหรืออาจเกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดมูลฐาน

หรือความผิดฐานฟอกเงินกับผู้ประกอบอาชีพตาม (๒) (๓) (๔) และ (๕) ที่มิได้เป็นนิติบุคคล ให้ส านักงานมี

อ านาจสั่งเป็นหนังสือให้ผูป้ระกอบอาชีพดังกล่าวรายงานการท าธุรกรรมต่อส านักงาน 

(๑) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการด าเนินการ การให้ค าแนะน า หรือการเป็นที่ปรึกษาในการ

ท าธุรกรรมที่เกี่ยวกับการลงทุนหรือการเคลื่อนย้ายเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรั พย์และตลาด

หลักทรัพย์ที่ไม่ใชส่ถาบันการเงินตามมาตรา ๑๓ 

(๒) ผู้ประกอบอาชีพค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองค า หรอืเครื่องประดับที่ประดับด้วยอัญมณี 

เพชรพลอย หรอืทองค า 

(๓) ผู้ประกอบอาชีพค้าหรอืให้เช่าซื้อรถยนต์ 

(๔) ผู้ประกอบอาชีพเก่ียวกับนายหน้าหรอืตัวแทนซือ้ขายอสังหาริมทรัพย์ 

(๕) ผู้ประกอบอาชีพค้าของเก่าตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้า

ของเก่า 

(๖) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับส าหรับผู้ประกอบธุรกิจที่

มิใช่สถาบันการเงินตามประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การ

ก ากับหรอืตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 

(๗) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่มิใช่สถาบันการเงินตามประกาศ

กระทรวงการคลังเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบัน

การเงิน 

(๘) ผู้ประกอบอาชีพเก่ียวกับบัตรเครดิตที่มิใช่สถาบันการเงินตามประกาศกระทรวงการคลัง

เก่ียวกับการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต หรอืตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 

(๙) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยการ

ควบคุมดูแลธุรกิจบริการการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์[๓๑] 

(๑๐)[๓๒] ผู้ประกอบอาชีพที่ด าเนินธุรกิจทางการเงินตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการ

แลกเปลี่ยนเงินที่มิใช่เป็นสถาบันการเงิน ซึ่งปรากฏผลจากการประเมินความเสี่ยงที่เก่ียวกับการฟอกเงินหรอื

การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายว่ามีความเสี่ยงที่อาจถูกใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงินหรื อการ

สนับสนุนทางการเงินแกก่ารก่อการรา้ย  ทั้งนี ้ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
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ในกรณีที่ปรากฏว่ามีข้อเท็จจริงใดที่เกี่ยวข้องหรืออาจจะเป็นประโยชน์ในการยืนยันหรือ

ยกเลิกข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรมที่ได้รายงานไปตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้บุคคลดังกล่าวรายงานข้อเท็จจรงินั้น

ใหส้ านักงานทราบโดยไม่ชักช้า 

ให้น าความในมาตรา ๑๔ มาใช้บังคับกับผู้มีหน้าที่รายงานตามวรรคหนึ่งด้วยโดยอนุโลม เว้น

แต่กรณีผูม้ีหน้าที่รายงานดังกล่าว เป็นผู้กระท าความผิดฐานฟอกเงินเสียเอง[๓๓] 

  

มาตรา ๑๖/๑[๓๔]  ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยโดยมีพยานหลักฐานตามสมควรว่ามูลนิธิ 

สมาคมหรอืองคก์รไม่แสวงหาก าไรใด มีการท าธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางการเงินแกก่ารก่อการ

ร้าย ให้ส านักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการธุรกรรม มีอ านาจสั่งเป็นหนังสือให้มูลนิธิ สมาคมหรอื

องคก์รไม่แสวงหาก าไรนั้นชีแ้จงข้อเท็จจรงิเกี่ยวกับการท าธุรกรรมหรอืสั่งระงับการท าธุรกรรมดังกล่าวไว้เป็น

การช่ัวคราวเป็นเวลาตามที่ส านักงานก าหนด และในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นเลขาธิการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่

ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากเลขาธิการอาจเข้าไปในสถานที่ด าเนินงานของมูลนิธิ สมาคมหรือองค์กรไม่

แสวงหาก าไรนั้นในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก เพื่อตรวจสอบตามที่จ าเป็นได้ 

  

มาตรา ๑๗  การรายงานตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ ให้เป็นไป

ตามแบบ ระยะเวลา หลักเกณฑ์ และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  

มาตรา ๑๘  ธุรกรรมใดที่รัฐมนตรีเห็นสมควรให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องรายงานตามมาตรา ๑๓ 

มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  

มาตรา ๑๙  การรายงานตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ ซึ่ง

ผู้รายงานกระท าโดยสุจรติ หากกอ่ให้เกดิความเสียหายแก่บุคคลใดผู้รายงานไม่ต้องรับผดิ 

  

มาตรา ๒๐  ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ จัดให้ลูกคา้แสดงตนทุก

ครั้งก่อนการท าธุรกรรมตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ซึ่งต้องก าหนดมาตรการเพื่อขจัดอุปสรรคในการแสดง

ตนของคนพิการหรอืทุพพลภาพด้วย เว้นแต่ลูกค้าได้แสดงตนไว้ก่อนแล้ว[๓๕] 

การแสดงตนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามวิธีการที่รัฐมนตรปีระกาศก าหนด 

  

มาตรา ๒๐/๑[๓๖]  สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ต้อง

ก าหนดนโยบายการรับลูกค้า การบริหารความเสี่ยงที่อาจเกี่ยวกับการฟอกเงินของลูกค้าและต้องด าเนินการ

ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจรงิเก่ียวกับลูกค้าเมื่อเร่ิมท าธุรกรรมคร้ังแรกโดยต้องตรวจสอบเป็นระยะจนสิน้สดุ

ด าเนินการเมื่อมีการปิดบัญชหีรอืยุติความสัมพันธ์กับลูกค้า 
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การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามวรรคหนึ่งจะมีขอบเขตเพียงใด ให้

เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวงเกี่ยวกับการแสดงตนและการพิสูจน์ทราบลูกค้า 

การตรวจทานบัญชลีูกค้า และการติดตามความเคลื่อนไหวทางบัญชขีองลูกค้าที่ได้รับการแจง้จากส านักงาน 

ให้น าความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใช้บังคับกับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๒) (๓) 

(๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ด้วยโดยอนุโลม แต่จะใช้กับผู้ประกอบอาชีพที่มีลักษณะอย่างใดให้เป็นไปตามที่

ก าหนดในกฎกระทรวง  ทั้งนี้ โดยต้องมิให้มีลักษณะเป็นการก่อความเดือดร้อนแก่ผู้ประกอบอาชีพรายยอ่ย

และประชาชนที่เกี่ยวข้องจนเกินสมควร และต้องด าเนินการเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการ

ฟอกเงินเท่านั้น[๓๗] 

  

มาตรา ๒๑[๓๘]  เมื่อมีการท าธุรกรรมตามมาตรา ๑๓ ให้สถาบันการเงินบันทึกข้อเท็จจริง

ต่าง ๆ เก่ียวกับธุรกรรมดังกล่าวตามแบบ รายการ หลักเกณฑ์ และวิธีการ ที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  

มาตรา ๒๑/๑[๓๙]  ห้ามมิให้ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ หรือบุคคลใด

เปิดเผยข้อมูลหรือกระท าด้วยประการใด ๆ อันอาจท าให้ลูกค้าหรือบุคคลภายนอกทราบเกี่ยวกับการ

ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจรงิเก่ียวกับลูกคา้ การรายงานธุรกรรมหรอืการส่งข้อมูลอื่นใดไปยังส านักงาน เว้น

แต่เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามค าสั่งศาลหรือเป็นการเปิดเผยข้อมูลระหว่างส านักงานใหญ่กับสาขา

ของผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ ที่ตั้งอยู่ในหรอืต่างประเทศเพื่อด าเนินการอันเก่ียวเนื่อง

กับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

รายงานที่ส านักงานได้รับตามหมวดนีถ้อืเป็นความลับในราชการเกี่ยวกับการด าเนินการตาม

พระราชบัญญัตินี้ และให้เลขาธิการเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บรักษาและใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าว

เฉพาะเพื่อการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

  

มาตรา ๒๑/๒ [๔๐]  ในกรณีที ่ผู ้มีหน้าที ่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ ไม่

สามารถด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพดังกล่าว

รายงานให้ส านักงานทราบโดยทันที 

ในกรณีที่ส านักงานได้ตรวจสอบรายงานตามวรรคหนึ่งแล้ว เห็นว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้

ว่ามีการกระท าความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน ให้มีอ านาจสั่งให้สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบ

อาชีพดังกล่าวระงับการท าธุรกรรมไว้ก่อนได้ไม่เกนิสิบวันท าการ 

  

มาตรา ๒๑/๓[๔๑]  เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ส านักงานมี

หน้าที่จัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกันและปราบปราม

การสนับสนุนทางการเงินแกก่ารก่อการรา้ย ให้แกผู่้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ 

เมื่อผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ มีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการฝึกอบรมตาม

วรรคหนึ่งแล้ว ต้องจัดให้ผูไ้ด้รับการฝึกอบรมดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ในการจัดท ารายงานหรอืควบคุมการจัดท า

215

 www.tlcs.co.th www.mastinitiative.org

http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%bb40/%bb40-20-9999-update.htm#_ftn37
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%bb40/%bb40-20-9999-update.htm#_ftn38
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%bb40/%bb40-20-9999-update.htm#_ftn39
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%bb40/%bb40-20-9999-update.htm#_ftn40
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%bb40/%bb40-20-9999-update.htm#_ftn41


รายงาน การจัดให้ลูกค้าแสดงตน และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าให้ถูกต้องตาม

พระราชบัญญัตินี ้

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดให้มีการฝึกอบรมตามวรรคหนึ่ง และการจัดให้ผู้

ได้รับการฝึกอบรมปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก าหนด 

  

มาตรา ๒๒[๔๒]  เว้นแต่จะได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติเป็นอย่างอื่น 

ให้สถาบันการเงินเก็บรักษารายละเอียด ดังนี้ 

(๑) เกี่ยวกับการแสดงตนตามมาตรา ๒๐ เป็นเวลาห้าปีนับแต่วันที่มีการปิดบัญชีหรือยุติ

ความสัมพันธ์กับลูกค้า 

(๒) เกี่ยวกับการท าธุรกรรมและบันทึกข้อเท็จจริงตามมาตรา ๒๑ เป็นเวลาห้าปีนับแต่ได้

มีการท าธุรกรรมหรอืบันทึกข้อเท็จจรงินั้น 

ให้น าความใน (๑) มาใช้บังคับกับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ด้วย[๔๓] 

  

มาตรา ๒๒/๑[๔๔]  ภายใต้บังคับมาตรา ๒๐/๑ วรรคสาม ให้ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 

๑๓ และมาตรา ๑๖ เก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง เกี่ยวกับลูกค้าตาม

มาตรา ๒๐/๑ เป็นเวลาสิบปีนับแต่วันที่มีการปิดบัญชีหรือยุติความสัมพันธ์กับลูกค้า แต่ก่อนพ้นก าหนดเวลา

สิบปีดังกล่าว หากมีเหตุจ าเป็นและสมควรเพื่อประโยชน์ในการด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ส าหรับลูกค้า

รายใด ให้เลขาธิการแจ้งเป็นหนังสือให้ผูม้ีหน้าที่รายงานดังกล่าวเก็บรักษารายละเอียดของลูกคา้รายนั้นต่อไป

อีกไม่เกนิห้าปีนับแต่พ้นเวลาสิบปีก็ได้ 

หลักเกณฑ์และวิธีการเก็บรักษารายละเอียดตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ

ก าหนด 

  

มาตรา ๒๓  บทบัญญัติในหมวดนี้มิให้ใช้บังคับแก่ธนาคารแห่งประเทศไทยตามกฎหมายว่า

ด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย 

  

หมวด ๓ 

คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ 

 

  

มาตรา ๒๔[๔๕]  ให้มีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินคณะหนึ่ง เรียกโดย

ย่อว่า “คณะกรรมการ ปปง.” ประกอบด้วย 

(๑) ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนสี่คนซึ่งคณะรัฐมนตรแีต่งตั้ง เป็นกรรมการ 

(๒) ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวงยุติธรรม 

เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ อัยการสูงสุด ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศ
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ไทย เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และเลขาธิการคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นกรรมการ 

(๓) เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ 

ให้คณะกรรมการทั้งสิบสี่คนเลือกกันเองเป็นประธานกรรมการคนหนึ่ง และรองประธาน

กรรมการอีกคนหนึ่ง โดยประธานกรรมการต้องได้รับคะแนนเสียงสองในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมด 

ให้คณะกรรมการแต่งตั้งข้าราชการในส านักงานจ านวนไม่เกนิสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

กรรมการตาม (๒) อาจมอบหมายให้ผู้ด ารงต าแหน่งรองหรือต าแหน่งไม่ต่ ากว่าระดับอธิบดี

หรือเทียบเท่าซึ่งมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการมาเป็นกรรมการแทนก็ได้และ

เมื่อได้มอบหมายผู้ใดแล้วให้ผูท้ี่ได้รับมอบหมายนั้นเป็นกรรมการตาม (๒) แทนผู้มอบหมาย 

  

มาตรา ๒๔/๑[๔๖]  (ยกเลิก) 

  

มาตรา ๒๔/๒[๔๗]  ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มี

ลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 

(๒) มีอายุไม่เกนิเจ็ดสิบปี 

(๓) ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งอธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้น

ไป หรือเป็นหรือเคยเป็นหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจหรือหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือด ารงต าแหน่งหรอื

เคยด ารงต าแหน่งตั้งแต่รองศาสตราจารย์ขึน้ไปในด้านหนึ่งด้านใดตาม (๔) 

(๔) มีความรู้ ความเช่ียวชาญหรือประสบการณ์ด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลังหรือ

กฎหมาย และเป็นผู้ที่มีความรู ้ความเช่ียวชาญในด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้าน

การสนับสนุนทางการเงินแกก่ารก่อการรา้ย 

(๕) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกพรรคการเมือง หรือกรรมการ

หรอืเจ้าหน้าที่พรรคการเมืองภายในระยะเวลาห้าปีกอ่นวันที่สมัคร 

(๖) ไม่เป็นกรรมการ ผู้จัดการ ที่ปรึกษา หรือด ารงต าแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายกันใน

กจิการของผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ หรอืมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องในห้างหุ้นส่วนบรษิทั

หรือบุคคลใดที่มีหน้าที่รายงานตามพระราชบัญญัตินี้ หรือประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอย่างอื่นหรือ

ประกอบการใด ๆ อันขัดต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๗) ไม่เป็นผู้พิพากษาศาลยุติธรรม ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลปกครอง 

กรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน หรอืกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

(๘) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรอืเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจรติ 

(๙) ไม่เคยต้องค าพิพากษาให้จ าคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระท าโดยประมาท หรือ

ความผิดลหุโทษ 
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(๑๐) ไม่เคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระท าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ ความผิดฐาน

ฟอกเงินความผิดตามกฎหมายเก่ียวกับยาเสพติด ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน ความผิด

ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการค้ามนุษย์ ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กร

อาชญากรรมข้ามชาติ หรอืความผิดตามกฎหมายเก่ียวกับการเลือกตั้ง 

(๑๑) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรอืให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรอืรัฐวิสาหกิจ

เพราะทุจรติต่อหน้าที่หรอืถือว่ากระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

(๑๒) ไม่เคยต้องค าพิพากษาหรอืค าสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผน่ดิน 

  

มาตรา ๒๕[๔๘]  ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอมาตรการ ความเห็น และข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการ

ฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแกก่ารก่อการรา้ยต่อคณะรัฐมนตรี 

(๒) ก ากับดูแล ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติของส านักงานตามพระราชบัญญัตินี้หรือ

กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกก่ารก่อการรา้ย 

(๓)[๔๙] ก ากับ ดูแล และควบคุมให้คณะกรรมการธุรกรรม ส านักงาน และเลขาธิการปฏิบัติ

หน้าที่อย่างเป็นอิสระและสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งระงับหรือยับยั้งการกระท าใดของคณะกรรมการ

ธุรกรรม ส านักงาน และเลขาธิการ ที่ เห็นว่าเป็นการเลือกปฏิบัติหรือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้น

พืน้ฐาน  ทั้งนี ้ตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 

ระเบียบตามวรรคหนึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการด้วยคะแนนเสียง

สองในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ และต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาก่อนจึงจะใช้บังคับได้ 

ในระหว่างที่ยังไม่มีระเบียบตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการด าเนินการไปตามที่

เห็นสมควร 

(๔) ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการ

สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่อาจเกิดจากการท าธุรกรรมของหน่วยงานของรัฐหรือกิจการบาง

ประเภทที่ไม่ต้องรายงานการท าธุรกรรมตามพระราชบัญญัตินี้และเสนอแนะแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันความ

เสี่ยงดังกล่าว 

(๕) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือก าหนดหลักเกณฑ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

อ านาจของคณะกรรมการธุรกรรม รวมตลอดทั้งออกระเบียบหรอืประกาศอื่นใดที่พระราชบัญญัตินี้ก าหนดให้

เป็นอ านาจของคณะกรรมการ  ทั้งนี้ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือหลักเกณฑ์ใดที่ก าหนดให้

ประชาชนต้องปฏิบัติ ต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาก่อนจึงจะใช้บังคับได้ 

(๖) คัดเลือกบุคคลที่สมควรด ารงต าแหน่งเลขาธกิารเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรดี าเนินการต่อไป 
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(๗) วางระเบียบในการด าเนินการกับข้อมูลหรือเอกสารเพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานในการ

ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรอืกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การ

กอ่การร้าย 

(๘) ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่มีกฎหมายบัญญัติให้เป็นอ านาจหน้าที่

ของคณะกรรมการ 

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกตาม (๖) ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

  

มาตรา ๒๖  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระการด ารงต าแหน่งสี่ปีนับ

แต่วันแต่งตั้ง และให้ด ารงต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว 

  

มาตรา ๒๗  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา ๒๖ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ซึ่งคณะรัฐมนตรแีต่งตั้งพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓)[๕๐] ขาดคุณสมบัติหรอืมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๔/๒ หรอืคณะรัฐมนตรใีห้ออก 

(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย 

(๕) เป็นคนไรค้วามสามารถหรือคนเสมือนไรค้วามสามารถ 

(๖) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 

ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในระหว่างที่กรรมการผูท้รงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้

แล้วยังมีวาระอยู่ในต าแหน่งไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งเพิ่มขึน้หรือแต่งตั้งซอ่ม ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งนั้นอยู่ในต าแหน่ง

เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงแต่งตั้งไว้แล้ว 

  

มาตรา ๒๘  ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด ารงต าแหน่งครบวาระแล้วแต่ยังมิได้มีการ

แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระปฏิบัติหน้าที่ไป

พลางกอ่นจนกวา่จะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึน้ใหม่ 

  

มาตรา ๒๙[๕๑]  การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

ของจ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่มาประชุม

หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม และในกรณีที่ประธานกรรมการ

และรองประธานกรรมการไม่มาประชุมหรอืไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคน

หนึ่ง เป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการ

ลงคะแนนถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด เว้นแต่
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การคัดเลือกบุคคลตามมาตรา ๒๕ (๖) การให้เลขาธิการพ้นจากต าแหน่งตามมาตรา ๔๕ (๓) หรอืการวนิิจฉัย

ชีข้าดตามมาตรา ๔๙ วรรคสาม ต้องมีคะแนนเสียงมากกวา่กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 

  

มาตรา ๓๐  คณะกรรมการจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นใน

เรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้และให้น ามาตรา ๒๙ มาใช้บังคับ

กับการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

  

มาตรา ๓๑  ให้กรรมการและอนุกรรมการได้รับคา่ตอบแทนตามที่คณะรัฐมนตรกี าหนด 

  

หมวด ๔ 

คณะกรรมการธุรกรรม 

 

  

มาตรา ๓๒[๕๒]  ให้มีคณะกรรมการธุรกรรมคณะหนึ่ง ประกอบด้วย 

(๑) บุคคลซึ่งได้รับการคัดเลือกตามมาตรา ๓๒/๑ จ านวนสี่คน เป็นกรรมการ 

(๒) เลขาธิการ เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ให้คณะกรรมการธุรกรรมทั้งห้าคนเลือกกรรมการตาม (๑) เป็นประธานกรรมการคนหนึ่ง 

หลักเกณฑ์ วิธีการในการประชุม และการออกค าสั่งใด ๆ ของคณะกรรมการธุรกรรม ให้

เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการธุรกรรมก าหนดด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

ระเบียบดังกล่าวเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใชบ้ังคับได้ 

  

มาตรา ๓๒/๑[๕๓]  ให้คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม คณะกรรมการตุลาการศาล

ปกครองคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และคณะกรรมการอัยการ แต่ละคณะเสนอรายชื่อบุคคลที่ซื่อสัตย์

สุจรติและมีความรูค้วามสามารถอันจะยงัประโยชน์แกก่ารปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตนิี ้คณะละหนึ่งคนสง่

ให้ส านักงานเพื่อเสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการธุรกรรม ในกรณีที่คณะกรรมการผู้มี

สิทธิเสนอชื่อคณะใดไม่เสนอชื่อบุคคลในส่วนของตนเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการธุรกรรมภายในสี่สิบห้าวันนับแต่

วันที่ได้รับแจ้งจากส านักงานให้เสนอชื่อ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งบุคคลอื่นที่เหมาะสมเป็นกรรมการธุรกรรม

แทนการเสนอชื่อจากคณะกรรมการคณะนั้น 

การเสนอชื่อตามวรรคหนึ่งต้องเสนอพร้อมกับหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ได้รับการ

เสนอชื่อด้วย 

  

มาตรา ๓๒/๒[๕๔]  กรรมการธุรกรรมต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 

๒๔/๒ (๑) (๒) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) และ (๑๒) และต้องเป็นหรอืเคยเป็นข้าราชการในต าแหน่ง

ไม่ต่ ากว่าอธิบดีหรือเทียบเท่า หรือต าแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาขึ้นไป หรือต าแหน่งอธิบดีอัยการขึ้นไปหรือเป็น
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หรือเคยเป็นหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่ง

ตั้งแต่รองศาสตราจารย์ขึน้ไปในด้านหนึ่งด้านใดตามมาตรา ๒๔/๒ (๔) 

  

มาตรา ๓๒/๓[๕๕]  กรรมการธุรกรรมซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งมีวาระการด ารงต าแหน่งคราว

ละสามปี กรรมการธุรกรรมที่พน้จากต าแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่ต้องไม่เกนิสองวาระติดต่อกัน และให้

น ามาตรา ๒๗ และมาตรา ๒๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่การพ้นจากต าแหน่งตามมาตรา ๒๗ (๓) ให้

กรรมการธุรกรรมซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งพ้นจากต าแหน่งเมื่อคณะกรรมการให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ

หรอืมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๒/๒ 

ในกรณีที่กรรมการธุรกรรมพ้นจากต าแหน่งและยังมิได้แต่งตั้งกรรมการธุรกรรมแทน

ต าแหน่งที่ว่างให้กรรมการที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ แต่กรรมการธุรกรรมที่เหลืออยู่นั้นต้องมีจ านวนไม่

น้อยกวา่สามคน 

  

มาตรา ๓๓  การประชุมของคณะกรรมการธุรกรรมให้น ามาตรา ๒๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  

มาตรา ๓๔[๕๖]  ให้คณะกรรมการธุรกรรมมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ตรวจสอบธุรกรรมหรอืทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิด 

(๒) สั่งยับยั้งการท าธุรกรรมตามมาตรา ๓๕ หรอืมาตรา ๓๖ 

(๓) ด าเนินการตามมาตรา ๔๘ 

(๔)[๕๗] เสนอรายงานการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ต่อคณะกรรมการ 

(๕)[๕๘] ก ากับ ดูแล และควบคุมให้ส านักงานและเลขาธิการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระและ

ตรวจสอบได้ 

(๕/๑) [๕๙] ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือก าหนดหลักเกณฑ์ใด ๆ เพื่อให้

ส านักงานปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอ านาจของคณะกรรมการธุรกรรม  ทั้งนี้ ต้องสอดคล้องกับระเบียบ 

ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรอืหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนดและต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

  

มาตรา ๓๕[๖๐]  ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยและมีพยานหลักฐานอันสมควรว่าธุรกรรมใด

เกี่ยวข้องหรืออาจเกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน ให้คณะกรรมการ

ธุรกรรมมีอ านาจสั่งเป็นหนงัสือยับยัง้การท าธุรกรรมนั้นไว้ก่อนไดภ้ายในเวลาที่ก าหนดแต่ไม่เกนิสามวันท าการ 

ในกรณีจ าเป็นหรือเร่งด่วน เลขาธิการจะสั่งยับยั้งการท าธุรกรรมตามวรรคหนึ่งไปก่อนก็ได้ 

แล้วรายงานต่อคณะกรรมการธุรกรรม 
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มาตรา ๓๖[๖๑]  ในกรณีที่มีพยานหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าธุรกรรมใดเกี่ยวข้องหรืออาจ

เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน ให้คณะกรรมการธุรกรรมมีอ านาจสั่งเป็น

หนังสือยับยั้งการท าธุรกรรมนั้นไว้ช่ัวคราวภายในเวลาที่ก าหนดแต่ไม่เกนิสิบวันท าการ 

  

มาตรา ๓๖/๑ [๖๒]  ในการด าเนินการตามมาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๓๖ ให้

คณะกรรมการธุรกรรมหรอืเลขาธิการบันทึกไว้เป็นหลักฐานในรายงานการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมหรอื

ในการสั่งการของเลขาธิการว่ามีพยานหลักฐานใด และผู้ใดเป็นผู้ขอ ผู้ใช้หรือสั่งการให้มีการด าเนินการตาม

บทบัญญัติดังกล่าว 

  

มาตรา ๓๗[๖๓]  เมื่อคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ แล้วแต่กรณี สั่งยับยั้งการท า

ธุรกรรมตามมาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๓๖ แล้ว ให้คณะกรรมการธุรกรรมรายงานต่อคณะกรรมการในการ

ประชุมคราวถัดไป และให้รายงานให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบด้วย 

รายงานตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องระบุรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

(๑) บุคคลผู้ถูกสั่งยับยั้งการท าธุรกรรม 

(๒) พยานหลักฐานที่ใชด้ าเนินการต่อบุคคลตาม (๑) 

(๓) ผู้ขอ ผู้ใชห้รอืสั่งการให้มีการด าเนินการ 

(๔) ผลการด าเนินการ 

รายงานตามมาตรานีใ้ห้ถือเป็นความลับของทางราชการ 

ในกรณีที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ตรวจสอบรายงานตามวรรคหนึ่งแล้วพบว่ามีการกระท าที่ไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ส่งผลการ

ตรวจสอบและความเห็นของคณะกรรมการหรือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

แล้วแต่กรณ ีให้คณะกรรมการธุรกรรมด าเนินการต่อไป 

  

มาตรา ๓๗/๑[๖๔]  ในกรณีที่คณะกรรมการธุรกรรมเห็นว่าคดีใดสมควรจัดให้มีมาตรการ

คุ้มครองช่วยเหลือแก่ผู้ให้ถ้อยค า หรือผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือข้อมูลใดอันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินการของ

คณะกรรมการธุรกรรม ให้คณะกรรมการธุรกรรมแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการให้มีมาตรการใน

การคุ้มครองบุคคลดังกล่าว โดยให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวเป็นพยานที่มีสิทธิไดร้ับความคุม้ครองตามกฎหมายวา่

ด้วยการคุม้ครองพยานในคดีอาญา  ทั้งนี ้ให้คณะกรรมการธุรกรรมเสนอความเห็นด้วยว่าสมควรใช้มาตรการ

ทั่วไปหรอืมาตรการพิเศษตามกฎหมายดังกล่าวส าหรับบุคคลเหล่านั้นด้วย[๖๕] 

ในกรณีเกิดความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย ชื่อเสียง ทรัพย์สิน หรือสิทธิอย่างหนึ่ง

อย่างใดของบุคคลตามวรรคหนึ่ง หรือสามี ภริยา ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน หรือบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์

ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว เพราะมีการกระท าผิดอาญาโดยเจตนาเนื่องจากการด าเนินการหรือการให้ถอ้ยค า 

หรือแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้บุคคลนั้นมีสิทธิยื่นค าร้องต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อ

ขอรับคา่ตอบแทนเท่าที่จ าเป็นและสมควรตามกฎหมายว่าด้วยการคุม้ครองพยานในคดีอาญาด้วย 
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ส านักงานอาจจัดให้มีค่าตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลตามวรรคหนึ่ง   ทั้งนี้ ตาม

ระเบียบที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

  

มาตรา ๓๘  เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้กรรมการธุรกรรม 

เลขาธิการ และพนักงานเจา้หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากเลขาธิการมีอ านาจ ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีหนังสือสอบถามหรอืเรียกให้สถาบันการเงิน ส่วนราชการ องคก์าร หรอืหน่วยงานของ

รัฐ หรอืรัฐวิสาหกจิ แล้วแต่กรณ ีส่งเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องมาเพื่อให้ถ้อยค าส่งค าชี้แจงเป็นหนังสือ หรอืส่งบัญชี 

เอกสาร หรอืหลักฐานใด ๆ มาเพื่อตรวจสอบหรอืเพื่อประกอบการพจิารณา 

(๒) มีหนังสือสอบถามหรอืเรียกบุคคลใด ๆ มาเพื่อให้ถ้อยค า ส่งค าชี้แจงเป็นหนังสือ หรอืส่ง

บัญช ีเอกสาร หรอืหลักฐานใด ๆ มาเพื่อตรวจสอบหรอืเพื่อประกอบการพจิารณา 

(๓) เข้าไปในเคหสถาน สถานที่ หรือยานพาหนะใด ๆ ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่า มีการซุกซ่อน

หรือเก็บรักษาทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิด หรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับการกระท าความผิดฐาน

ฟอกเงิน เพื่อตรวจค้นหรือเพื่อประโยชน์ในการติดตาม ตรวจสอบ หรือยึดหรืออายัดทรัพย์สิน หรือ

พยานหลักฐาน เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าหากเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้ ทรัพย์สินหรือพยานหลักฐาน

ดังกล่าวนั้นจะถูกยักย้าย ซุกซอ่น ท าลาย หรอืท าให้เปลี่ยนสภาพไปจากเดิม 

ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม (๓) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับมอบหมายตามวรรคหนึ่งแสดง

เอกสารมอบหมายและบัตรประจ าตัวต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

บัตรประจ าตัวตามวรรคสองให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา 

บรรดาข้อมูลที่ได้มาจากการให้ถ้อยค า ค าชี้แจงเป็นหนังสือ บัญชี เอกสาร หรือหลักฐานใด 

ๆ ที่มีลักษณะเป็นข้อมูลเฉพาะของบุคคล สถาบันการเงิน ส่วนราชการ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือ

รัฐวิสาหกจิ ให้เลขาธิการเป็นผู้รับผดิชอบในการจัดเก็บรักษาและใช้ประโยชน์จากขอ้มูลนั้น 

  

มาตรา ๓๘/๑[๖๖]  ภายใต้บังคับแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในการปฏิบัติ

หน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เลขาธิการ รองเลขาธิการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็น

หนังสือจากเลขาธิการมีอ านาจจับผู้กระท าความผิดฐานฟอกเงินและบันทึกถ้อยค าผู้ถูกจับเพื่อเป็นหลักฐาน

เบื้องต้น แล้วส่งตัวไปยังพนักงานสอบสวนโดยไม่ชักช้าแต่ต้องไม่เกนิยี่สิบสี่ช่ัวโมง 

  

มาตรา ๓๘/๒[๖๗]  ผู้ปฏิบัติหน้าที่หรือผู้ช่วยเหลือผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบซึ่งถูกฟ้องหรือถูก

ด าเนินคดีอันเนื่องมาจากการปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือตาม

ระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด แม้จะพ้นจากต าแหน่งหรอืหน้าที่ไปแล้วก็ตาม 

  

มาตรา ๓๙  ให้กรรมการธุรกรรมได้รับคา่ตอบแทนตามที่คณะรัฐมนตรกี าหนด 
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มาตรา ๓๙/๑[๖๘]  (ยกเลิก) 

  

มาตรา ๓๙/๒[๖๙]  (ยกเลิก) 

  

หมวด ๕ 

ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

 

  

มาตรา ๔๐ [๗๐]  ให้จัดตั้งส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรียกโดยย่อ

ว่า “ส านักงาน ปปง.” ขึ้นเป็นส่วนราชการที่ไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง ปฏิบัติหน้าที่

โดยอิสระและเป็นกลาง มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ด าเนินการให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ คณะกรรมการธุรกรรมและปฏิบัติงาน

ธุรการอื่น 

(๒) รับรายงานการท าธุรกรรมที่ส่งให้ตามหมวด ๒ และแจ้งตอบการรับรายงาน รวมทั้งการ

รับรายงานและข้อมูลเก่ียวกับการท าธุรกรรมที่ได้มาโดยทางอื่น 

(๓)[๗๑] รับหรือส่งรายงานหรือข้อมูลเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น 

หรอืตามข้อตกลงที่ได้จัดท าขึน้ระหว่างหน่วยงานในประเทศหรอืต่างประเทศ 

(๓/๑) [๗๒] ก าหนดแนวทางปฏิบัติ ก ากับ ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัตินี้ของผู้มีหน้าที่รายงานการท าธุรกรรมต่อส านักงานตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวปฏิบัติ

ตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 

“(๓/๒) [๗๓] ประเมินความเสี่ยงระดับชาติที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทาง

การเงินแกก่ารกอ่การรา้ยเพื่อจัดท านโยบายและก าหนดยุทธศาสตรด์้านการปอ้งกันและปราบปรามการฟอก

เงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเสนอต่อคณะกรรมการและคณะรัฐมนตรี 

รวมทั้งแจ้งผลการประเมินความเสี่ยงดังกล่าวไปยังหน่วยงานก ากับดูแลผู้มีหนา้ที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และ

มาตรา ๑๖ และหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อด าเนินการใด ๆ ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรอืการ

ต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแกก่ารก่อการรา้ย 

(๓/๓)[๗๔] จัดท าแผนปฏิบัติการร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องที่จะ

ด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตรด์้านการปอ้งกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้าน

การสนับสนุนทางการเงินแกก่ารก่อการรา้ย 

(๓/๔)[๗๕] แจ้งรายชื่อผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ ซึ่งไม่ปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการ

รา้ยไปยังหน่วยงานก ากับดูแลผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ เพื่อพิจารณาด าเนินการตาม

กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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(๓/๕)[๗๖] ส่งเสริมความร่วมมือของประชาชนเกี่ยวกับการให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อการป้องกัน

และปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแกก่ารก่อการรา้ย 

(๔)[๗๗] เก็บ รวบรวมข้อมูล สถิติ ตรวจสอบ และติดตามประเมินผลการด าเนินการตาม

พระราชบัญญัตินี้ และวิเคราะห์รายงานหรือข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการท าธุรกรรม และประเมินความเสี่ยงที่

เก่ียวกับการฟอกเงินหรอืการสนับสนุนทางการเงินแกก่ารก่อการรา้ย 

(๕) เก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อด าเนินคดีกับผูก้ระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๖) จัดให้มีโครงการที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู ้การให้การศึกษา และฝึกอบรมในด้านตา่ง 

ๆ ที่เกี่ยวกับการด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ หรือช่วยเหลือหรือสนับสนุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้มี

การจัดโครงการดังกล่าว 

(๗) ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้หรอืตามกฎหมายอื่น 

  

มาตรา ๔๑ [๗๘]  ให้มีเลขาธิการคนหนึ่งมีหน้าที่ควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งราชการของ

ส านักงานและเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ซึ่งปฏิบัติงานในส านักงานขึ้นตรงต่อ

นายกรัฐมนตรโีดยจะให้มีรองเลขาธิการเป็นผู้ชว่ยสั่งและปฏิบัติงานตามที่เลขาธิการมอบหมายก็ได้ 

เลขาธิการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอิสระตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 

  

มาตรา ๔๒[๗๙]  ให้เลขาธิการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งคณะรัฐมนตรีน าความกราบ

บังคมทูลเพื่อโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ตามผลการคัดเลือกตามมาตรา ๒๕ (๖) โดยความเห็นชอบของวุฒิสภา 

  

มาตรา ๔๓  เลขาธิการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีความรูค้วามเช่ียวชาญในทางเศรษฐศาสตร ์การเงิน การคลัง หรอืกฎหมาย 

(๒)[๘๐] ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งรองเลขาธิการ หรือด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารง

ต าแหน่งอธิบดี หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป หรือรองหัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งหัวหน้าส่วนราชการมี

ฐานะเทียบเท่าปลัดกระทรวง 

(๓) ไม่เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกจิหรอืกิจการอื่นของรัฐ 

(๔) ไม่เป็นกรรมการ ผู้จัดการ ที่ปรึกษา หรือด ารงต าแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงานคล้ายกัน

หรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องในห้างหุ้นส่วน บริษัท สถาบันการเงินหรือประกอบอาชีพ หรือวิชาชีพอย่างอื่น 

หรอืประกอบการใด ๆ อันขัดต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ 

  

มาตรา ๔๔[๘๑]  เลขาธิการมีวาระการด ารงต าแหน่งสี่ปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงพระ

กรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง และให้ด ารงต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว[๘๒] 

ให้เลขาธิการได้รับเงินเพิ่มพิเศษเพื่อประกันความเป็นอิสระและเป็นกลางในอัตราซึ่งรวมกัน

กับเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งแล้วเทียบเท่ากับเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งของปลัดกระทรวง และ

ให้ได้รับเงินเพิ่มพิเศษจนกวา่จะออกจากราชการ 
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ให้ข้าราชการของส านักงานซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ

ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน และในการก าหนดให้ได้รับเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุ

พิเศษต้องค านึงถึงภาระหน้าที่ คุณภาพของงาน และการด ารงตนอยู่ในความยุติธรรมโดยเปรียบเทียบกับ

ค่าตอบแทนของผู้ปฏิบัติงานอื่นในกระบวนการยุติธรรมด้วย  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการโดย

ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง[๘๓] 

  

มาตรา ๔๕[๘๔]  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระแล้ว เลขาธิการพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(๑) พ้นจากราชการไม่ว่าด้วยเหตุใด 

(๒) ขาดคุณสมบัติหรอืมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๓ 

(๓) คณะกรรมการมีมติให้ออก เนื่องจากมีเหตุบกพร่องในหน้าที่อย่างร้ายแรงหรือหย่อน

ความสามารถ หรอืมีพฤติการณ์ที่ไม่สมควรไว้วางใจในความสุจรติ โดยความเห็นชอบของวุฒิสภา 

(๔) ต้องค าพิพากษาหรอืค าสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผน่ดิน 

  

มาตรา ๔๕/๑[๘๕]  ภายในสองปีนับแต่วันที่พ้นจากต าแหน่ง ผู้ซึ่งพ้นจากต าแหน่งเลขาธิการ

จะไปด ารงต าแหน่งใด ๆ ในหรือเป็นลูกจ้างของหน่วยงานที่เป็นผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา 

๑๖ มิได้ 

  

มาตรา ๔๖  ในกรณีที่มีพยานหลักฐานตามสมควรว่าบัญชีลูกค้าของสถาบันการเงิน 

เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการสื่อสาร หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ใด ถูกใช้หรืออาจถูกใช้เพื่อประโยชน์ในการ

กระท าความผิดฐานฟอกเงิน พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเลขาธิการมอบหมายเป็นหนังสือจะยื่นค าขอฝ่ายเดียวต่อ

ศาลแพ่ง เพื่อมีค าสั่งอนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าถึงบัญชี ข้อมูลทางการสื่อสาร หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์

เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลดังกล่าวนั้นก็ได้[๘๖] 

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ศาลจะสั่งอนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ยื่นค าขอด าเนินการโดยใช้

เครื่องมือหรอือุปกรณ์ใด ๆ ตามที่เห็นสมควรก็ได้ แต่ทัง้นีใ้ห้อนุญาตได้คราวละไม่เกนิเก้าสิบวัน 

เมื่อศาลได้สั่งอนุญาตตามความในวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแล้ว ผู้เกี่ยวข้องกับบัญชีข้อมูล

ทางการสื่อสาร หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามค าสั่งดังกล่าว จะต้องให้ความร่วมมือเพื่อให้เป็นไปตามความใน

มาตรานี้ 

  

มาตรา ๔๖/๑[๘๗]  ในการปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่ หากพนักงานเจ้าหน้าที่มีความ

จ าเป็นต้องจัดท าเอกสารหลักฐานหรือการอ าพรางตนเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและรวบรวม

พยานหลักฐานเพื่อด าเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิด การด าเนินคดีฐานฟอกเงิน หรอืการ

ด าเนินคดีเก่ียวกับการสนับสนุนทางการเงินแกก่ารก่อการรา้ยตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกันและปราบปราม

การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ให้เลขาธิการมีอ านาจสั่งเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่

ด าเนินการดังกล่าวได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด 
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มาตรา ๔๖/๒[๘๘]  เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ถือว่าอาวุธปืน 

เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนของส านักงานเป็นอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน 

วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนของราชการทหารและต ารวจที่มีหรือใช้ในราชการตามมาตรา 

๕ (๑) (ก) แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียม  อาวุธปืน 

พ.ศ. ๒๔๙๐ และยุทธภัณฑ์ของส านักงานเป็นยุทธภัณฑ์ของราชการทหารหรือต ารวจตามมาตรา ๖ (๑) แห่ง

พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐ 

ส านักงานจะมีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนและ

ยุทธภัณฑ์ ชนิดใด ขนาดใด จ านวนเท่าใด ให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรกี าหนด 

การมี ใช้ และพาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และยุทธภัณฑ์ไปในการปฏิบัติหน้าที่ของ

พนักงานเจา้หน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 

  

มาตรา ๔๗  ให้ส านักงานจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 

รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีอย่างน้อยให้มีสาระส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

(๑) รายงานผลการด าเนินการเก่ียวกับทรัพย์สิน และการด าเนินการอื่นตามพระราชบัญญัติ

นี ้

(๒) ปัญหาและอุปสรรคจากการปฏิบัติงาน 

(๓) รายงานข้อเท็จจริงหรือข้อสังเกตจากการปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่พร้อมทั้งความเห็น

และข้อเสนอแนะ 

ให้คณะรัฐมนตรเีสนอรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีตามวรรคหนึ่ง พร้อมด้วยข้อสังเกต

ของคณะรัฐมนตรตี่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา 

  

หมวด ๖ 

การด าเนนิการเกีย่วกับทรัพย์สิน 

 

 

มาตรา ๔๘  ในการตรวจสอบรายงานและข้อมูลเกี่ยวกับการท าธุรกรรม หากมีเหตุอันควร

เช่ือได้วา่อาจมีการโอน จ าหน่าย ยักย้าย ปกปดิ หรอืซ่อนเร้นทรัพย์สินใดที่เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท า

ความผิด ให้คณะกรรมการธุรกรรมมีอ านาจสั่งยึดหรอือายัดทรัพย์สินนั้นไว้ช่ัวคราวมีก าหนดไม่เกนิเก้าสิบวัน 

ในกรณีจ าเป็นหรือเร่งด่วน เลขาธิการจะสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งไปก่อน 

แล้วรายงานต่อคณะกรรมการธุรกรรม 

การตรวจสอบรายงานและข้อมูลเกี่ยวกับการท าธุรกรรมตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์วธิีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
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ผู้ท าธุรกรรมซึ่งถูกสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สิน หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สิ นจะแสดง

หลักฐานว่าเงินหรือทรัพย์สินในการท าธุรกรรมนั้นมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิดเพื่อให้มีค าสั่ง

เพิกถอนการยึดหรอือายัดก็ได้  ทั้งนี ้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

เมื่อคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ แล้วแต่กรณี สั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินหรือสั่ง

เพิกถอนการยึดหรอือายัดทรัพย์สินนั้นแล้ว ให้คณะกรรมการธุรกรรมรายงานต่อคณะกรรมการ 

  

มาตรา ๔๙  ภายใต้บังคับมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง ในกรณีที่ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า

ทรัพย์สินใดเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิด ให้เลขาธิการส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณาเพื่อ

ยื่นค ารอ้งขอให้ศาลมีค าสั่งให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผน่ดินโดยเร็ว 

ในกรณีที่พนักงานอัยการเห็นว่าเรื่องดังกล่าวยังไม่สมบูรณ์พอที่จะยื่นค าร้องขอให้ศาลมี

ค าสั่งให้ทรัพย์สินนั้นทั้งหมดหรือบางส่วนตกเป็นของแผ่นดินได้ ให้พนักงานอัยการรีบแจ้งให้เลขาธิการทราบ

เพื่อด าเนินการต่อไป โดยให้ระบุข้อที่ไม่สมบูรณน์ั้นให้ครบถ้วนในคราวเดียวกัน 

ให้เลขาธิการรีบด าเนินการตามวรรคสองแล้วส่งเรื่องเพิ่มเติมไปให้พนักงานอัยการพิจารณา

อีกครั้งหนึ่ง หากพนักงานอัยการยังเห็นว่าไม่มีเหตุพอที่จะยื่นค าร้องขอให้ศาลมีค าสั่งให้ทรัพย์สินนั้นทั้งหมด

หรือบางส่วนตกเป็นของแผ่นดิน ให้พนักงานอัยการรีบแจ้งให้เลขาธิการทราบเพื่อส่งเรื่องให้คณะกรรมการ

วินิจฉัยชี้ขาดให้คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดภายในก าหนดสามสิบวันนับแต่ได้รับเรื่องจากเลขาธิการ 

และเมื่อคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดเป็นประการใดให้พนักงานอัยการและเลขาธิการปฏิบัติตามนั้น หาก

คณะกรรมการมิได้วนิิจฉัยชีข้าดภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ปฏิบัติตามความเห็นของพนักงานอัยการ 

เมื่อคณะกรรมการมีค าวินิจฉัยชี้ขาดไม่ให้ยื่นค าร้องหรือไม่วินิจฉัยชี้ขาดภายในก าหนด

ระยะเวลาและได้ปฏิบัติตามความเห็นของพนักงานอัยการตามวรรคสามแล้ว ให้เรื่องนั้นเป็นที่สุด และห้ามมิ

ให้มีการด าเนินการเก่ียวกับบุคคลนั้นในทรัพย์สินเดียวกันนั้นอีก เว้นแต่จะได้พยานหลักฐานใหม่อันส าคัญ ซึ่ง

น่าจะท าให้ศาลมีค าสั่งให้ทรัพย์สินของบุคคลนั้นตกเป็นของแผ่นดินได้ และในกรณีเช่นว่านี้ ถ้าไม่มีผู้ใดขอรับ

คืนทรัพย์สินดังกล่าวภายในสองปีนับแต่วันที่คณะกรรมการมีค าวินิจฉัยชี้ขาดไม่ให้ยื่นค าร้องหรือไม่วินิจฉัยชี้

ขาดภายในก าหนดระยะเวลา ให้ส านักงานด าเนินการน าทรัพย์สินนั้นส่งเข้ากองทุนและในกรณีที่มีผู้มาขอรับ

คืนโดยใช้สิทธิขอรับคืนตามกฎหมายอื่นซึ่งสามารถท าได้ถึงแม้จะเกินกว่าก าหนดสองปี ให้ส านักงานส่งคืน

ทรัพย์สินนั้นแก่ผู้มาขอรับคืน หากไม่อาจส่งคืนทรัพย์สินได้ให้คืนเป็นเงินจากกองทุนแทน หากยังไม่มีผู้มารับ

คนืเมื่อล่วงพ้นห้าปี ให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของกองทุน  ทั้งนี ้หลักเกณฑ์ วิธีการ การเก็บรักษาและการจัดการ

ทรัพย์สินหรอืเงินในระหว่างที่ยังไม่มีผูม้ารับคนื ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด[๘๙] 

เมื่อศาลรับค าร้องที่พนักงานอัยการยื่นต่อศาลแล้ว ให้ศาลสั่งให้ปิดประกาศไว้ที่ศาลนั้น และ

ประกาศอย่างน้อยสองวันติดต่อกันในหนังสือพิมพ์ที่มีจ าหน่ายแพร่หลายในท้องถิ่นเพื่อให้ผู้ซึ่งอาจอ้างว่าเป็น

เจ้าของหรือมีส่วนได้เสียในทรัพย์สินมายื่นค าร้องขอก่อนศาลมีค าสั่งกับให้ศาลสั่งให้ส่งส าเนาประกาศไปยัง

เลขาธิการเพื่อปิดประกาศไว้ที่ส านักงานและสถานีต ารวจท้องที่ที่ทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่และถ้ามีหลักฐานแสดงว่า

ผู้ใดอาจอ้างว่าเป็นเจ้าของหรือมีส่วนได้เสียในทรัพย์สิน ก็ให้เลขาธิการมีหนังสือแจ้งให้ผู้นั้นทราบ เพื่อใช้สิทธิ
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ดังกล่าว การแจ้งนั้นให้แจ้งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามที่อยู่ครั้งหลังสุดของผู้นั้นเท่าที่ปรากฏใน

หลักฐาน 

ในกรณีตามวรรคหนึ่งถ้าปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน ให้เลขาธิการ

ขอให้พนักงานอัยการยื่นค าร้องขอให้ศาลมีค าสั่งให้น าทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิดไปคืนหรือชดใช้

คนืให้แกผู่้เสียหายแทนการสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผน่ดินด้วยในคราวเดียวกันและเมื่อศาลมีค าสั่ง

ให้คืนทรัพย์สินหรือชดใช้ให้ผู้เสียหายตามวรรคนี้แล้ว ให้ส านักงานด าเนินการให้เป็นไปตามค าสั่งศาลโดยเร็ว
[๙๐] 

  

มาตรา ๕๐  ผู้ซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่พนักงานอัยการร้องขอให้ตกเป็นของแผ่นดิน

ตามมาตรา ๔๙ อาจยื่นค ารอ้งกอ่นศาลมีค าสั่งตามมาตรา ๕๑ โดยแสดงให้ศาลเห็นว่า 

(๑) ตนเป็นเจ้าของที่แท้จริง และทรัพย์สินนั้นไม่ใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิด 

หรอื 

(๒) ตนเป็นผู้รับโอนโดยสุจริตและมีค่าตอบแทน หรือได้มาโดยสุจริตและตามสมควรในทาง

ศีลธรรมอันดีหรอืในทางกุศลสาธารณะ 

ผู้ซึ่งอ้างว่าเป็นผู้รับประโยชน์ในทรัพย์สินที่พนักงานอัยการร้องขอให้ตกเป็นของแผ่นดินตาม

มาตรา ๔๙ อาจยื่นค าร้องขอคุ้มครองสิทธิของตนก่อนศาลมีค าสั่ง โดยแสดงให้ศาลเห็นว่าตนเป็นผู้รับ

ประโยชน์โดยสุจริตและมีค่าตอบแทน หรือได้มาซึ่งประโยชน์โดยสุจริตและตามสมควรในทางศีลธรรมอันดี 

หรอืในทางกุศลสาธารณะ 

  

มาตรา ๕๑[๙๑]  เมื่อศาลท าการไต่สวนค ารอ้งของพนักงานอัยการตามมาตรา ๔๙ แล้ว หาก

ศาลเชื่อว่าทรัพย์สินตามค าร้องเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิด และค าร้องของผู้ซึ่งอ้างว่าเป็น

เจ้าของทรัพย์สินหรือผู้รับโอนทรัพย์สินตามมาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง ฟังไม่ขึ้น ให้ศาลมีค าสั่งให้ทรัพย์สินนั้นตก

เป็นของแผน่ดิน 

ทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งที่เป็นเงินสดและเงินที่เกิดจากการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ยึดหรือ

อายัดไว้ ให้ส านักงานส่งเข้ากองทุนกึ่งหนึ่ง และส่งให้กระทรวงการคลังอีกกึ่งหนึ่ง ถ้าเป็นทรัพย์สินอื่นให้

ด าเนินการตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรกี าหนด[๙๒] 

เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ หากผู้อ้างว่าเป็นเจ้าของหรือผู้รับโอนทรัพย์สินตามมาตรา ๕๐ 

วรรคหนึ่ง เป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระท าความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน

มาก่อน ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบรรดาทรัพย์สินดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิดหรอืได้รับ

โอนมาโดยไม่สุจริต แล้วแต่กรณี 

  

มาตรา ๕๑/๑[๙๓]  ในกรณีที่ศาลเห็นว่าทรัพย์สินตามค าร้องไม่เป็นทรัพย์สินที่ เกี่ยวกับการ

กระท าความผิด ให้ศาลสั่งคืนทรัพย์สินนั้น และในกรณีเช่นว่านี ้ถ้าไม่มีผู้ใดขอรับคืนทรัพย์สินภายในสองปีนับ

แต่วันที่ศาลมีค าสั่งดังกล่าว ให้ส านักงานน าทรัพย์สินนั้นส่งเข้ากองทุน 
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ในกรณีที่มีผู้มาขอรับคืนโดยใช้สิทธิขอรับคืนตามกฎหมายอื่นซึ่งสามารถท าได้ถึงแม้จะเกิน

กวา่ก าหนดสองปีตามวรรคหนึ่ง ให้ส านักงานส่งคนืทรัพย์สินนั้นแกผู่้มาขอรับคืน หากไม่อาจส่งคนืทรัพย์สินได้

ให้คืนเป็นเงินจากกองทุนแทน หากยังไม่มีผู้มารับคืนเมื่อล่วงพ้นห้าปีให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของกองทุน   ทั้งนี้ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ การเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินหรอืเงินในระหว่างที่ยังไม่มีผูม้ารับคนืให้เป็นไปตาม

ระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด[๙๔] 

  

มาตรา ๕๒  ในกรณีที่ศาลสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามมาตรา ๕๑ ถ้าศาลท าการ

ไต่สวนค าร้องของผู้ซึ่งอ้างว่าเป็นผู้รับประโยชน์ตามมาตรา ๕๐ วรรคสอง แล้วเห็นว่าฟังขึ้น ให้ศาลมีค าสั่ง

คุม้ครองสิทธิของผู้รับประโยชน์โดยจะก าหนดเงื่อนไขด้วยก็ได้ 

เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี ้หากผู้ที่อ้างว่าเป็นผู้รับประโยชน์ตามมาตรา ๕๐ วรรคสอง เป็นผู้

ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระท าความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินมาก่อน ให้

สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผลประโยชน์ดังกล่าวเป็นผลประโยชน์ที่มีอยู่หรอืได้มาโดยไม่สุจริต 

  

มาตรา ๕๓  ในกรณีที่ศาลสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามมาตรา ๕๑ หากปรากฏใน

ภายหลังโดยค าร้องของเจ้าของ ผู้รับโอน หรือผู้รับประโยชน์ทรัพย์สินนั้น ถ้าศาลไต่สวนแล้วเห็นว่า กรณีต้อง

ด้วยบทบัญญัติของมาตรา ๕๐ ให้ศาลสั่งคืนทรัพย์สินนั้นหรือก าหนดเงื่อนไขในการคุ้มครองสิทธิของผู้รับ

ประโยชน์ หากไม่สามารถคืนทรัพย์สินหรอืคุ้มครองสิทธิได้ให้ใชร้าคาหรอืค่าเสียหายแทน แล้วแต่กรณี 

ค าร้องตามวรรคหนึ่งจะต้องยื่นภายในหนึ่งปีนับแต่ค าสั่งศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผน่ดิน

ถึงที่สุด และผู้ร้องต้องพิสูจน์ให้เห็นว่า ไม่สามารถยื่นค าร้องคัดค้านตามมาตรา ๕๐ ได้ เพราะไม่ทราบถึง

ประกาศหรอืหนังสือแจง้ของเลขาธิการหรอืมีเหตุขัดข้องอันสมควรประการอื่น 

ก่อนศาลมีค าสั่งตามวรรคหนึ่ง ให้ศาลแจ้งให้เลขาธิการทราบถึงค าร้องดังกล่าว และให้

โอกาสพนักงานอัยการเขา้มาโต้แย้งค าร้องนั้นได้ 

  

มาตรา ๕๔  ในกรณีที่ศาลมีค าสั่งให้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิดตกเป็นของ

แผ่นดินตามมาตรา ๕๑ หากปรากฏว่ามีทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิดเพิ่มขึ้นอีก ก็ให้พนักงาน

อัยการยื่นค าร้องขอให้ศาลมีค าสั่งให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดินได้ และให้น าความในหมวดนี้มาใช้บังคับ

โดยอนุโลม 

  

มาตรา ๕๕  หลังจากที่พนักงานอัยการได้ยื่นค าร้องตามมาตรา ๔๙ หากมีเหตุอันควรเช่ือได้

ว่าอาจมีการโอน จ าหน่าย หรือยักย้ายไปเสียซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิด เลขาธิการจะส่งเรื่อง

ให้พนักงานอัยการยื่นค าขอฝ่ายเดียวร้องขอให้ศาลมีค าสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้นไว้ช่ัวคราวก่อนมีค าสั่ง

ตามมาตรา ๕๑ ก็ได้ เมื่อได้รับค าขอดังกล่าวแล้วให้ศาลพิจารณาค าขอเป็นการด่วน ถา้มีหลักฐานเป็นที่เช่ือได้

ว่าค าขอนั้นมีเหตุอันสมควร ให้ศาลมีค าสั่งตามที่ขอโดยไม่ชักช้า 
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มาตรา ๕๖  เมื่อคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ แล้วแต่กรณี ได้มีค าสั่งให้ยึดหรือ

อายัดทรัพย์สินใดตามมาตรา ๔๘ แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด าเนินการยึดหรืออายัด

ทรัพย์สินตามค าสั่ง แล้วรายงานให้ทราบพร้อมทั้งประเมินราคาทรัพย์สินนั้นโดยเร็ว 

การยึดหรืออายัดทรัพย์สินและการประเมินราคาทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดไว้ ให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ทั้งนี ้ให้น าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  

มาตรา ๕๗  การเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินที่คณะกรรมการธุรกรรม เลขาธิการ 

หรือศาล แล้วแต่กรณี ได้มีค าสั่งยึดหรืออายัดไว้ตามหมวดนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด
[๙๕] 

ในกรณีที่ทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งไม่เหมาะสมที่จะเก็บรักษาไว้ หรือหากเก็บรักษาไว้จะเป็น

ภาระแกท่างราชการมากกวา่การน าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น เลขาธิการอาจสั่งให้ผูม้ีส่วนได้เสียรับทรัพย์สินนั้น

ไปดูแลและใช้ประโยชน์โดยมีประกันหรือหลักประกันหรือให้น าทรัพย์สินนั้นออกขายทอดตลาด หรือน าไปใช้

เพื่อประโยชน์ของทางราชการแล้วรายงานให้คณะกรรมการทราบก็ได้ 

การให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทรัพย์สินไปดูแลและใช้ประโยชน์ การน าทรัพย์สินออกขาย

ทอดตลาดหรือการน าทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ของทางราชการตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามระเบียบที่

คณะกรรมการก าหนด 

ถ้าความปรากฏในภายหลังว่า ทรัพย์สินที่น าออกขายทอดตลาดหรือที่น าไปใช้เพื่อประโยชน์

ของทางราชการตามวรรคสอง มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิดให้คืนทรัพย์สินนั้นพร้อมทั้งชดใช้

ค่าเสียหายและค่าเสื่อมสภาพตามจ านวนที่คณะกรรมการก าหนด ให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครอง ถ้าไม่อาจ

คืนทรัพย์สินได้ ให้ชดใช้ราคาทรัพย์สินนั้นตามราคาที่ประเมินได้ในวันที่ยึดหรืออายัดทรัพย์สิน หรือตามราคา

ที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินนัน้ แล้วแต่กรณี  ทั้งนี ้ให้เจ้าของหรอืผู้ครอบครองได้รับดอกเบีย้ในอัตรา

สูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจ าของธนาคารออมสินในจ านวนเงินที่ได้รับคืนหรือชดใช้ราคา 

แล้วแต่กรณ ี

การประเมินค่า เสียหายและค่า เสื่อมสภาพตามวรรคสี่  ให้ เป็นไปตามระเบียบที่

คณะกรรมการก าหนด 

  

มาตรา ๕๘  ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิดใด เป็นทรัพย์สินที่สามารถ

ด าเนินการตามกฎหมายอื่นได้อยู่แล้ว แต่ยังไม่มีการด าเนินการกับทรัพย์สินนั้นตามกฎหมายดังกล่ าว หรือ

ด าเนินการตามกฎหมายดังกล่าวแล้วแต่ไม่เป็นผล หรือการด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้จะก่อให้เกิด

ประโยชน์แกท่างราชการมากกวา่ ก็ให้ด าเนินการกับทรัพย์สินนั้นต่อไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

ในการพิจารณาด าเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิดใดตามวรรคหนึ่ง

ลักษณะการกระท าความผิดที่ส านักงานด าเนินการจะต้องมีลักษณะที่อาจส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความ

สงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือ
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ระบบเศรษฐกิจการคลังของประเทศ หรือเป็นการกระท าความผิดข้ามชาติหรือเป็นการกระท าขององค์ กร

อาชญากรรม หรือผู้ทรงอิทธิพลที่ส าคัญเป็นตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุน  ทั้งนี้ ลักษณะการกระท าความผิด

ดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด[๙๖] 

  

มาตรา ๕๙  การด าเนินการทางศาลตามหมวดนี้ ให้ยื่นต่อศาลแพ่งและให้น าประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ในการนี้ให้พนักงานอัยการได้รับการยกเว้นคา่ฤชาธรรมเนียมทั้งปวง 

  

หมวด ๖/๑ 

กองทุนการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน[๙๗] 

 

  

มาตรา ๕๙/๑[๙๘]  ให้จัดตั้งกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินขึ้นในส านักงาน

โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อใช้ประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ดังต่อไปนี้ 

(๑) สนับสนุนการด าเนินการเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวน การด าเนินคดี การตรวจค้น การ

ยึดหรืออายัด การบริหารจัดการทรัพย์สิน การแจ้งเบาะแส การคุ้มครองพยาน หรือการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ

การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งการสนับสนุนหน่วยงานอื่น ผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาชนในการ

ด าเนินการนั้น 

(๒) ส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ผู้ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนเกี่ยวกับการเผยแพร่

และการให้ข้อมูลข่าวสาร การประชุมหรือการจัดการศึกษาอบรม การร่วมมือทั้งในประเทศและระหว่าง

ประเทศ และการด าเนินการเพื่อสนับสนุนมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

(๓) ด าเนินกิจการอื่นที่จ าเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงคข์องพระราชบัญญัตินี้ 

ภายใต้บังคับมาตรา ๕๙/๖ ให้คณะกรรมการมีอ านาจก าหนดระเบียบการใช้จ่ายเงินเพื่อให้

เป็นไปตามวัตถุประสงคต์ามวรรคหนึ่ง 

  

มาตรา ๕๙/๒[๙๙]  กองทุนตามมาตรา ๕๙/๑ ประกอบด้วยทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้ 

(๑) ทรัพย์สินที่ให้น าส่งเข้ากองทุนตามมาตรา ๕๑ 

(๒) ทรัพย์สินที่เก็บรักษาซึ่งไม่มีการขอรับคืนตามมาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๑/๑ 

(๓) ทรัพย์สินที่มีผู้ให้ 

(๔) ทรัพย์สินที่ได้รับจากหน่วยงานของรัฐของไทยหรอืของต่างประเทศ 

(๕) ผลประโยชน์ที่เกิดจากทรัพย์สินตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) 

  

มาตรา ๕๙/๓[๑๐๐]  กองทุนตามมาตรา ๕๙/๒ ให้เป็นของส านักงานโดยไม่ต้องน าส่งคลังเป็น

รายได้แผ่นดิน 

232

 www.tlcs.co.th www.mastinitiative.org

http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%bb40/%bb40-20-9999-update.htm#_ftn96
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%bb40/%bb40-20-9999-update.htm#_ftn97
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%bb40/%bb40-20-9999-update.htm#_ftn98
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%bb40/%bb40-20-9999-update.htm#_ftn99
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%bb40/%bb40-20-9999-update.htm#_ftn100


  

มาตรา ๕๙/๔[๑๐๑]  การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินกองทุน และการเก็บรักษา

ทรัพย์สิน ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

  

มาตรา ๕๙/๕[๑๐๒]  อ านาจหน้าที่ในการบริหาร การจัดการ การจัดหาผลประโยชน์ การ

จ าหน่ายทรัพย์สินและอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจการของกองทุน ให้เป็นไปตามระเบียบที่

คณะกรรมการก าหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

  

มาตรา ๕๙/๖ [๑๐๓]  ค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนอื่นใดซึ่งจ าเป็นต้องจ่ายแก่หน่วยงาน

บุคคลภายนอก พนักงานเจ้าหน้าที่ ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติหน้าที่ ช่วยเหลือหรือสนับสนุนการ

ปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้การด าเนินงานตามพระราชบัญญัตินี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นให้

จ่ายจากกองทุน  ทั้งนี ้ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

  

มาตรา ๕๙/๗[๑๐๔]  ภายในหกเดือนนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ ให้เลขาธิการเสนองบดุล

และรายงานการจ่ายเงินของกองทุนในปีที่ล่วงมาแล้ว ซึ่งส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบรับรองต่อ

คณะกรรมการและรัฐมนตรี 

  

หมวด ๗ 

บทก าหนดโทษ 

 

  

มาตรา ๖๐  ผู้ใดกระท าความผิดฐานฟอกเงิน ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือ

ปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถงึสองแสนบาท หรอืทั้งจ าทั้งปรับ 

  

มาตรา ๖๑[๑๐๕]  นิติบุคคลใดกระท าความผิดตามมาตรา ๕ มาตรา ๗ มาตรา ๘ หรือ

มาตรา ๙ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท 

ในกรณีที่การกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งของนิติบุคคลเกดิจากการสั่งการหรือการกระท า

ของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่

บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระท าการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระท าการจนเป็นเหตุให้นิติ

บุคคลนั้นกระท าความผิด ผู้นั้นต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปีหรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสอง

แสนบาท หรอืทั้งจ าทั้งปรับ 

  

มาตรา ๖๑/๑[๑๐๖]  นายกรัฐมนตรี รัฐมนตร ีหรือผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองผู้ใดใช้หรอืสั่ง

การให้คณะกรรมการธุรกรรม เลขาธิการ รองเลขาธิการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือ
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ทรัพย์สิน หรือยับยั้งการท าธุรกรรม ยึดหรืออายัด หรือปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้  โดยมิให้

พยานหลักฐานตามสมควรเพื่อกลั่นแกล้งหรือให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือเพื่อประโยชน์ในทาง

การเมือง หรือกระท าการดังกล่าวโดยทุจริต ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สามปีถึงสามสิบปี หรือปรับตั้งแต่หก

หมื่นบาทถงึหกแสนบาท หรอืทั้งจ าทั้งปรับ 

กรรมการธุรกรรม เลขาธิการ รองเลขาธิการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใดปฏิบัติตามการใช้

หรือการสั่งการตามวรรคหนึ่งโดยมิชอบด้วยพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สามปีถึงสามสิบปี 

หรอืปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถงึหกแสนบาท หรอืทั้งจ าทั้งปรับ 

  

มาตรา ๖๑/๒[๑๐๗]  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๕/๑ ต้องระวางโทษปรับไม่น้อยกว่าสามเท่า แต่ไม่

เกินหกเท่าของค่าตอบแทนและรายได้อื่นที่ได้จากการท างานนั้นค านวณเป็นรายปี แต่ต้องไม่น้อยกว่าห้าแสน

บาท 

  

มาตรา ๖๒[๑๐๘]  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๖ มาตรา ๒๐ มาตรา 

๒๐/๑ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๑/๒ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๒/๑ มาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๓๖ หรือไม่

ปฏิบัติตามค าสั่งที่สั่งตามมาตรา ๑๖/๑ หรือมาตรา ๒๑/๒ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกนิหนึ่งล้านบาท 

และปรับอีกไม่เกนิวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ หรอืจนกวา่จะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๑/๓ วรรคสอง ต้อง

ระวางโทษปรับไม่เกนิห้าแสนบาท 

  

มาตรา ๖๓[๑๐๙]  ผู้ใดรายงานหรือแจ้งตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๖ หรือมาตรา 

๒๑ โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดความจริงที่ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ ต้องระวางโทษ

จ าคุกไม่เกนิสองปี หรอืปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถงึห้าแสนบาท หรอืทั้งจ าทั้งปรับ 

  

มาตรา ๖๔  ผู้ใดไม่มาให้ถ้อยค า ไม่ส่งค าชี้แจงเป็นหนังสือ หรือไม่ส่งบัญชีเอกสารหรือ

หลักฐานตามมาตรา ๓๘ (๑) หรือ (๒) หรือขัดขวางหรือไม่ให้ความสะดวกตามมาตรา ๓๘ (๓) ต้องระวาง

โทษจ าคุกไม่เกนิหนึ่งปี หรอืปรับไม่เกนิสองหมื่นบาท หรอืทั้งจ าทั้งปรับ 

ผู้ใดกระท าการใด ๆ ให้บุคคลอื่นล่วงรู้ข้อมูลที่เก็บรักษาไว้ตามมาตรา ๓๘ วรรคสี่ เว้นแต่

การปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่หรอืตามกฎหมาย ต้องระวางโทษตามวรรคหนึ่ง 

  

มาตรา ๖๔/๑[๑๑๐]  ความผิดตามมาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๔ ให้คณะกรรมการ

เปรียบเทียบที่คณะกรรมการแต่งตั้งมีอ านาจเปรียบเทียบได้ 

คณะกรรมการเปรยีบเทียบให้มีจ านวนห้าคน ประกอบด้วยเลขาธิการเป็นประธานกรรมการ

ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องสองคน พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

หนึ่งคน โดยมีขา้ราชการในส านักงานที่เลขาธิการมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ 
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ให้เลขาธิการแต่งตั้งข้าราชการในส านักงานจ านวนไม่เกนิสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

เมื่อคณะกรรมการเปรียบเทียบได้ท าการเปรียบเทียบ และผู้ต้องหาได้ช าระค่าปรับตาม

จ านวนและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเปรียบเทียบก าหนดแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

  

มาตรา ๖๔/๒[๑๑๑]  ความผิดที่เปรียบเทียบได้ตามมาตรา ๖๒ ถ้ามิได้ฟ้องต่อศาลหรือมิได้มี

การเปรียบเทียบตามมาตรา ๖๔/๑ ภายในสองปีนับแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบการกระท าความผิด

และรายงานให้เลขาธิการทราบ หรอืภายในห้าปีนับแต่วันกระท าความผิด เป็นอันขาดอายุความ 

  

มาตรา ๖๕  ผู้ใดยักย้าย ท าให้เสียหาย ท าลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ท าให้สูญหายหรือท าให้

ไร้ประโยชน์ซึ่งเอกสารหรือบันทึก ข้อมูล หรือทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้ หรือที่ตนรู้หรือควรรู้วา่

จะตกเป็นของแผ่นดินตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท 

หรอืทั้งจ าทั้งปรับ 

  

มาตรา ๖๖[๑๑๒]  ผู้ใด 

(๑) ฝ่าฝืนมาตรา ๒๑/๑ หรอื 

(๒) รูห้รอือาจรู้ความลับในราชการเกี่ยวกับการด าเนินการตามพระราชบัญญัตนิี ้กระท าด้วย

ประการใด ๆ ให้ผูอ้ื่นรูห้รอือาจรู้ความลับดังกล่าว เว้นแต่เป็นการปฏิบัติการตามหน้าที่หรอืตามกฎหมาย 

ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิห้าปี หรอืปรับไม่เกนิหนึ่งแสนบาท หรอืทั้งจ าทั้งปรับ 

  

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

ชวน  หลีกภัย 

นายกรัฐมนตร ี

 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี ้คอื เนื่องจากในปัจจุบันผู้ประกอบอาชญากรรม

ซึ่งกระท าความผิดกฎหมายบางประเภท ได้น าเงินหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิดนั้นมากระท า

การในรูปแบบต่าง ๆ อันเป็นการฟอกเงิน เพื่อน าเงินหรอืทรัพย์สินนั้นไปใช้เป็นประโยชน์ในการกระท าความผดิ

ต่อไปได้อีก ท าให้ยากแก่การปราบปรามการกระท าความผิดกฎหมายเหล่านั้น และโดยที่กฎหมายที่มีอยู่ก็ไม่

สามารถปราบปรามการฟอกเงินหรือด าเนินการกับเงินหรือทรัพย์สินนั้นได้เท่าที่ควร   ดังนั้น เพื่อเป็นการตัด

วงจรการประกอบอาชญากรรมดังกล่าว สมควรก าหนดมาตรการต่าง ๆ ให้สามารถด าเนินการป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
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พระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๖
[๑๑๓] 

  

มาตรา ๒  พระราชก าหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชก าหนดฉบับนี้ คือ โดยที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวล

กฎหมายอาญาก าหนดความผิดเกี่ยวกับการกอ่การรา้ยและเนื่องจากการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการ

รา้ยเป็นปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนท าให้การกอ่การรา้ยรุนแรงยิ่งขึน้ อันเป็นการกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ 

ซึ่งคณะมนตรคีวามมั่นคงแห่งสหประชาชาติได้ขอให้ทุกประเทศรว่มมือด าเนินการปอ้งกันและปราบปรามการ

กระท าที่เป็นการก่อการร้าย รวมถึงการสนับสนุนทางทรัพย์สินหรือกรณีอื่นใดที่มีวัตถุประสงค์จะน าไปใช้

ด าเนินการกอ่การร้ายเพื่อแก้ไขปัญหาให้การกอ่การร้ายยุติลงด้วย สมควรก าหนดให้ความผิดฐานกอ่การร้าย

เป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่อน ามาตรการ

ตามกฎหมายดังกล่าวมาใช้ควบคู่กัน ซึ่งจะท าให้การบังคับใช้ประมวลกฎหมายอาญาในเรื่องนี้เป็นไปอย่าง

ได้ผล โดยที่เป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจ าเป็นรีบด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของ

ประเทศและความปลอดภัยสาธารณะ  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชก าหนดนี้ 

  

พระราชบัญญัติปอ้งกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑[๑๑๔] 

  

มาตรา ๒๘  ให้เลขาธิการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 

๒๕๔๒ ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นเลขาธิการตามพระราชบัญญัตินี้และ

ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกวา่จะมีการแต่งตั้งเลขาธิการคนใหม่ 

  

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มีบทบัญญัติบางประการที่ไม่สามารถน ามาบังคับใช้ในการตัดวงจรการ

ประกอบอาชญากรรมให้ลดน้อยลงหรือหมดสิ้นไปได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และจากการที่

กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมุ่งเน้นการตัดวงจรการประกอบอาชญากรรมเฉพาะในแปด

ความผิดมูลฐาน ท าให้การบังคับใช้กฎหมายที่ผ่านมาไม่อาจช่วยให้การตัดวงจรการประกอบอาชญากรรมลด

น้อยลงหรือหมดไปได้สมดังเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ก าหนดไว้  ทั้งนี้ เนื่องจากในปัจจุบันผู้กระท าความผิด

อาญามูลฐานอื่นนอกเหนือจากแปดความผิดมูลฐานดังกล่าวยังสามารถน าเงินและทรัพย์สินที่ได้มาจากการ

กระท าความผิดในแต่ละคราวมาใช้ในการสนับสนุนการกระท าความผิดอาญาในแปดความผิดมูลฐานได้อีก 

นอกจากนี้ยังมีขัน้ตอนในการบังคับใช้กฎหมายบางประการไม่อาจด าเนินการไปได้อย่างรวดเร็ว  ดังนั้น เพื่อให้

การตัดวงจรการประกอบอาชญากรรมเป็นไปอย่างได้ผลตามที่กฎหมายก าหนดไว้อย่างแท้จริง ในขณะที่

กระบวนการบังคับใช้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสามารถด าเนินการไปได้ด้วยความ

เรียบร้อย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จ าเป็นต้องก าหนดให้การกระท าความผิดอาญาฐานอื่นที่
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ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือต่อความมั่นคงแห่งรัฐหรือความมั่นคงทาง

เศรษฐกจิของประเทศเป็นความผิดมูลฐาน  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

  

พระราชบัญญัติปอ้งกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒[๑๑๕] 

  

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากปัจจุบันผู้ประกอบอาชญากรรม

เกี่ยวกับความผิดมูลฐานได้ใช้ช่องทางจากการประกอบอาชีพบางประเภทซึ่งมิใช่การด าเนินการของสถาบัน

การเงินเป็นแหล่งในการฟอกเงิน นอกจากนี้ พระราชบัญญัติปอ้งกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการแสดงตนของลูกค้าของสถาบันการเงินที่ยังไม่สอดคล้องกับกฎหมายที่

เกี่ยวข้องและไม่ครอบคลุมถึงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า เพื่อให้มีรายละเอียดของ

ข้อมูลเพิ่มมากขึ้น ซึ่งอาจเป็นช่องทางให้ผู้ประกอบอาชญากรรมน าไปใช้เป็นประโยชน์ในการฟอกเงินได้

โดยง่าย ดังนั้น เพื่อเป็นการตัดวงจรการประกอบอาชญากรรมเกี่ยวกับการกระท าความผิดมูลฐานให้เป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ สมควรก าหนดให้ผู้ประกอบอาชีพบางประเภทมีหน้าที่ต้องรายงานการท าธุรกรรมต่อ

ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและก าหนดมาตรการเกี่ยวกับการแสดงตนและการตรวจสอบ

เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพบางประเภทให้เป็นที่ยอมรับใน

ระดับสากล  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

  

พระราชบัญญัติปอ้งกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖[๑๑๖] 

  

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ไม่ได้ก าหนดให้การกระท าความผิดอาญาร้ายแรงบางฐานความผิดเป็น

ความผิดมูลฐานส่งผลให้ผู้กระท าความผิดสามารถน าเงินและทรัพย์สินที่ได้จากการกระท าความผิดมาใช้

สนับสนุนการกระท าความผิดอาญาได้อีก จึงเห็นควรก าหนดความผิดมูลฐานเพิ่มเติมและก าหนดกรอบของ

ความผิดมูลฐานให้ชัดเจนเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน นอกจากนี้ ได้ก าหนดอ านาจ

หน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอก

เงินที่จะก าหนดนโยบายในการประเมินความเสีย่งเก่ียวกับการฟอกเงินและเสนอแนะแนวทางเพื่อป้องกันความ

เสี่ยง ก าหนดเรื่องมาตรการคุ้มครองพยาน เรื่องต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษที่จะได้รับเงินเพิ่มตามกฎหมายว่าด้วย

ระเบียบข้าราชการพลเรือนและให้กรมสอบสวนคดีพิเศษสนับสนุนการด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดหรือการ

ด าเนินการกับทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระท าความผิด รวมทั้งก าหนดให้มีคณะกรรมการเปรยีบเทียบปรับ  ทั้งนี ้

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานสากล   จึงจ าเป็นต้องตรา

พระราชบัญญัตินี ้
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พระราชบัญญัติปอ้งกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘[๑๑๗] 

  

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เป็นต้นไป 

  

มาตรา ๕๑  ให้เลขาธิการซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเป็น

เลขาธิการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย

พระราชบัญญัตินี้ โดยให้ถือว่าระยะเวลาการด ารงต าแหน่งก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเป็นระยะเวลา

การด ารงต าแหน่งตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย

พระราชบัญญัตินี ้

เมื่อบุคคลซึ่งด ารงต าแหน่งเลขาธิการตามวรรคหนึ่งครบวาระแล้ว คณะรัฐมนตรอีาจมีมติให้

บุคคลดังกล่าวด ารงต าแหน่งที่ปรึกษาประจ าส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือต าแหน่งอื่น

ใดในหน่วยงานอื่นของรัฐซึ่งมีต าแหน่งที่เทียบเท่า  ทั้งนี้ โดยได้รับเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง เงินเพิ่มพิเศษ

และสิทธิประโยชน์อื่นใดไม่ต่ ากวา่ที่ได้รับอยู่เดิมได้ 

  

มาตรา ๕๒  ให้ด าเนินการแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการ และคณะกรรมการธุรกรรม

ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้

ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ในระหว่างที่ยังไม่ได้แต่งตั้งดังกล่าว

ให้กรรมการในคณะกรรมการและคณะกรรมการธุรกรรมซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันกอ่นวันที่พระราชบัญญัตินี้

ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกวา่จะมีการแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการหรอืคณะกรรมการธุรกรรม ขึน้

ใหม่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย

พระราชบัญญัตินี้ในระหว่างเวลาดังกล่าว หากมีต าแหน่งว่างลง ให้คณะกรรมการ หรือคณะกรรมการ

ธุรกรรม ประกอบด้วยกรรมการเทา่ที่มีอยู่ 

  

มาตรา ๕๓  เรื่องใดที่อยู่ในระหว่างด าเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม

การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ถา้เป็นเรื่องที่ไม่อาจด าเนินการต่อไปได้ตามมาตรา ๕๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ

ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการ

พิจารณายุติการด าเนินการและให้ส านักงานด าเนินการส่งเรื่องคนืให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปโดยเร็ว เว้นแต่

คณะกรรมการจะมีมติให้ด าเนินการต่อไปเป็นการเฉพาะราย 

  

มาตรา ๕๔  ให้นายกรัฐมนตรรีักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มีบทบัญญัติบางประการที่ไม่เหมาะสมต่อการป้องกันและปราบปราม

การฟอกเงินในปัจจุบัน จึงเห็นควรปรับปรุงบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับความผิดมูลฐาน สถาบันการเงิน 

ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิด และลักษณะการกระท าความผิดฐานฟอกเงิน การรายงานการท า

ธุรกรรม การตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าและการจัดฝึกอบรม และก าหนดระยะเวลาการเก็บรักษา

ทรัพย์สินที่เก่ียวกับการกระท าความผิด และการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน และการช่วยเหลือ

ผู้ปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่และเพิ่มอ านาจหน้าที่ของส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในการ

ประเมินความเสี่ยง การจัดท าแผนปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ และแจ้งรายชื่อผู้มีหน้าที่รายงานซึ่ ง

กระท าการฝ่าฝืนไปยังหน่วยงานก ากับดูแลและส่งเสริมความร่วมมือของประชาชนเพื่อการป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และด าเนินการเกี่ยวกับ

การปฏิบัติการอ าพราง การมีและใช้อาวุธปืนในการปฏิบัติหน้าที่ นอกจากนี้ ได้ปรับปรุ งองค์ประกอบและ

อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและคณะกรรมการธุรกรรม และก าหนด

วิธีการในการคัดเลือกบุคคลเพื่อด ารงต าแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

และก าหนดเงื่อนไขเมื่อพ้นจากต าแหน่งดังกล่าว รวมทั้งปรับปรุงบทก าหนดโทษที่ เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้ เพื่อให้การ

ปฏิบัติงานของคณะกรรมการและเลขาธิการดังกล่าวเป็นไปโดยอิสระ และการบังคับใชก้ฎหมายเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

  

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติ

บุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐[๑๑๘] 

  

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใชบ้ังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

ต้นไป 

  

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีค าวินิจฉัยว่า

พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๔ เฉพาะในส่วนที่สันนิษฐานให้กรรมการ

ผู้จัดการ ผู้จัดการ หรอืบุคคลใดซึ่งรับผดิชอบในการด าเนินงานของนิติบุคคลนั้น ต้องรับโทษทางอาญาร่วมกับ

การกระท าความผิดของนิติบุคคล โดยไม่ปรากฏว่ามีการกระท าหรือเจตนาประการใดอันเกี่ยวกับการกระท า

ความผิดของนิติบุคคลนั้น ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๙ 

วรรคสอง เป็นอันใช้บังคับไม่ได้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖ และ

ต่อมาศาลรัฐธรรมนูญได้มีค าวินิจฉัยในลักษณะดังกล่าวท านองเดียวกัน คือ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 

๒๕๓๗ มาตรา ๗๔ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๗๘ 

พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ มาตรา ๒๘/๔ และพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๗๒/

๕ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๙ วรรคสอง เป็นอันใช้

บังคับไม่ได้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖  ดังนั้น เพื่อแก้ไขบทบัญญัติ
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ของกฎหมายดังกล่าวและกฎหมายอื่นที่มีบทบัญญัติในลักษณะเดียวกันมิให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ   จึง

จ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

  

ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๓๘/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบและอ านาจ

หน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน[๑๑๙] 

  

ข้อ ๕  ให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงินซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่ค าสั่งนี้ใช้บังคับพ้นจากต าแหน่งกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒินับแต่วันที่ค าสั่งนีใ้ช้บังคับ 

ให้การด าเนินการเพื่อให้มีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตามค าสั่งนี้

แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ค าสั่งนี้ใช้บังคับ ในระหว่างที่ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จให้คณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินประกอบด้วยกรรมการเทา่ที่มีอยู่ 

  

ข้อ ๖  ในกรณีเห็นสมควรนายกรัฐมนตรหีรอืคณะรัฐมนตรอีาจเสนอให้คณะรักษาความสงบ

แห่งชาติแกไ้ขเปลี่ยนแปลงค าสั่งนีไ้ด้ 

  

ข้อ ๗  ค าสั่งนีใ้ห้ใชบ้ังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  

  

  

ชาญ/ผู้จัดท า 

๒๖ กุมภาพนัธ ์๒๕๕๖ 

  

นภาพร/ปรับปรุง 

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 

ณัฐพร/ตรวจ 

๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

  

วิศนี/เพิ่มเตมิ 

ปัญญา/ตรวจ 

๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

  

วรญิา/เพิ่มเติม 

๑๖ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๐ 
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วิชพงษ์/ตรวจ 

๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

  

ปรญิสินีย์/เพิม่เติม 

๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

  
 http://app-thca.krisdika.go.th/Naturesig/CheckSig?whichLaw=law2&folderName=%bb40&lawPath=%bb40-20-9999-update 

 

  

  

  

  

  

 

 

 
[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖/ตอนที่ ๒๙ ก/หน้า ๔๕/๒๑ เมษายน ๒๕๔๒ 
[๒] มาตรา ๓ นิยามค าว่า “ความผิดมูลฐาน” (๒) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกัน

และปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
[๓] มาตรา ๓ นิยามค าว่า “ความผิดมูลฐาน” (๔) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกัน

และปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
[๔] มาตรา ๓ นิยามค าว่า “ความผิดมูลฐาน” (๘) เพิ่มโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
[๕] มาตรา ๓ นิยามค าว่า “ความผิดมูลฐาน” (๙) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกัน

และปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
[๖] มาตรา ๓ นิยามค าว่า “ความผิดมูลฐาน” (๑๐) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
[๗] มาตรา ๓ นิยามค าว่า “ความผิดมูลฐาน” (๑๑) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
[๘] มาตรา ๓ นิยามค าว่า “ความผิดมูลฐาน” (๑๒) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
[๙] มาตรา ๓ นิยามค าว่า “ความผิดมูลฐาน” (๑๓) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
[๑๐] มาตรา ๓ นิยามค าว่า “ความผิดมูลฐาน” (๑๔) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
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[๑๑] มาตรา ๓ นิยามค าว่า “ความผิดมูลฐาน” (๑๕) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
[๑๒] มาตรา ๓ นิยามค าว่า “ความผิดมูลฐาน” (๑๖) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
[๑๓] มาตรา ๓ นิยามค าว่า “ความผิดมูลฐาน” (๑๗) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
[๑๔] มาตรา ๓ นิยามค าว่า “ความผิดมูลฐาน” (๑๘) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
[๑๕] มาตรา ๓ นิยามค าว่า “ความผิดมูลฐาน” (๑๙) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
[๑๖] มาตรา ๓ นิยามค าว่า “ความผิดมูลฐาน” (๒๐) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ

ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
[๑๗] มาตรา ๓ นิยามค าว่า “ความผิดมูลฐาน” (๒๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ

ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
[๑๘] มาตรา ๓ นิยามค าว่า “ความผิดมูลฐาน” วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกัน

และปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 
[๑๙] มาตรา ๓ นิยามค าว่า “ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ

ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
[๒๐] มาตรา ๓ นิยามค าว่า “ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิด” (๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดย

พระราชบัญญัติปอ้งกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
[๒๑] มาตรา ๓ นิยามค าว่า “สถาบันการเงิน” (๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกัน

และปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
[๒๒] มาตรา ๓ นิยามค าว่า “สถาบันการเงิน” (๒) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกัน

และปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
[๒๓] มาตรา ๓ นิยามค าว่า “สถาบันการเงิน” (๓) ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
[๒๔] มาตรา ๓ นิยามค าว่า “สถาบันการเงิน” (๕) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกัน

และปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
[๒๕] มาตรา ๓ นิยามค าว่า “กองทุน” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอก

เงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
[๒๖] มาตรา ๕ (๓) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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[๒๗] มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอก

เงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
[๒๘] มาตรา ๑๑ วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปอ้งกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 

๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
[๒๙] มาตรา ๑๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปอ้งกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับ

ที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
[๓๐] มาตรา ๑๕/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
[๓๑] มาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอก

เงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
[๓๒] มาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑๐) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอก

เงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
[๓๓] มาตรา ๑๖ วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 

๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
[๓๔] มาตรา ๑๖/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
[๓๕] มาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอก

เงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
[๓๖] มาตรา ๒๐/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 

๒๕๕๒ 
[๓๗] มาตรา ๒๐/๑ วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอก

เงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
[๓๘] มาตรา ๒๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปอ้งกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับ

ที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
[๓๙] มาตรา ๒๑/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
[๔๐] มาตรา ๒๑/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
[๔๑] มาตรา ๒๑/๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  
[๔๒] มาตรา ๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 

๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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[๔๓] มาตรา ๒๒ วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปอ้งกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับ

ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
[๔๔] มาตรา ๒๒/๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 

๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
[๔๕] มาตรา ๒๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๓๘/๒๕๖๐ 

เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมองคป์ระกอบและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
[๔๖] มาตรา ๒๔/๑ ยกเลิกโดยค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๓๘/๒๕๖๐ เรื่อง 

การแก้ไขเพิ่มเติมองคป์ระกอบและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
[๔๗] มาตรา ๒๔/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 

๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
[๔๘] มาตรา ๒๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปอ้งกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับ

ที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
[๔๙] มาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง (๓) แก้ไขเพิ่มเติมโดยค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ที่ ๓๘/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน 
[๕๐] มาตรา ๒๗ (๓) แก้ไขเพิ่มเติมโดยค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๓๘/

๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ

ฟอกเงิน 
[๕๑] มาตรา ๒๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปอ้งกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับ

ที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
[๕๒] มาตรา ๓๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปอ้งกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับ

ที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
[๕๓] มาตรา ๓๒/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
[๕๔] มาตรา ๓๒/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
[๕๕] มาตรา ๓๒/๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
[๕๖] มาตรา ๓๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปอ้งกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับ

ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
[๕๗] มาตรา ๓๔ (๔) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอก

เงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
[๕๘] มาตรา ๓๔ (๕) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอก

เงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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[๕๙] มาตรา ๓๔ (๕/๑) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 

๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
[๖๐] มาตรา ๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับ

ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
[๖๑] มาตรา ๓๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับ

ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
[๖๒] มาตรา ๓๖/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 
[๖๓] มาตรา ๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปอ้งกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับ

ที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
[๖๔] มาตรา ๓๗/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 

๒๕๕๖ 
[๖๕] มาตรา ๓๗/๑ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอก

เงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
[๖๖] มาตรา ๓๘/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 
[๖๗] มาตรา ๓๘/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปอ้งกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. 

๒๕๕๘ 
[๖๘] มาตรา ๓๙/๑ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติปอ้งกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. 

๒๕๕๘ 
[๖๙] มาตรา ๓๙/๒ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติปอ้งกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. 

๒๕๕๘ 
[๗๐] มาตรา ๔๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 

๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
[๗๑] มาตรา ๔๐ (๓) แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปอ้งกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับ

ที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
[๗๒] มาตรา ๔๐ (๓/๑) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 

๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
[๗๓] มาตรา ๔๐ (๓/๒) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 

๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
[๗๔] มาตรา ๔๐ (๓/๓) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 

๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
[๗๕] มาตรา ๔๐ (๓/๔) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 

๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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[๗๖] มาตรา ๔๐ (๓/๕) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 

๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
[๗๗] มาตรา ๔๐ (๔) แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปอ้งกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับ

ที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
[๗๘] มาตรา ๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 

๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
[๗๙] มาตรา ๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 

๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
[๘๐] มาตรา ๔๓ (๒) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอก

เงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
[๘๑] มาตรา ๔๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 

๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
[๘๒] มาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอก

เงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
[๘๓] มาตรา ๔๔ วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 

๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
[๘๔] มาตรา ๔๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 

๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
[๘๕] มาตรา ๔๕/๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 

๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
[๘๖] มาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปอ้งกันและปราบปรามการฟอก

เงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
[๘๗] มาตรา ๔๖/๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 

๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
[๘๘] มาตรา ๔๖/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. 

๒๕๕๘ 
[๘๙] มาตรา ๔๙ วรรคสี่ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอก

เงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
[๙๐] มาตรา ๔๙ วรรคหก แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอก

เงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
[๙๑] มาตรา ๕๑ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปอ้งกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 

๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
[๙๒] มาตรา ๕๑ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปอ้งกันและปราบปรามการฟอก

เงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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[๙๓] มาตรา ๕๑/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 
[๙๔] มาตรา ๕๑/๑ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ

ฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
[๙๕] มาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปอ้งกันและปราบปรามการฟอก

เงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
[๙๖] มาตรา ๕๘ วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปอ้งกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับ

ที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
[๙๗] หมวด ๖/๑ กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มาตรา ๕๙/๑ ถึง มาตรา 

๕๙/๗ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปอ้งกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
[๙๘] มาตรา ๕๙/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 
[๙๙] มาตรา ๕๙/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 
[๑๐๐] มาตรา ๕๙/๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 
[๑๐๑] มาตรา ๕๙/๔ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 
[๑๐๒] มาตรา ๕๙/๕ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 
[๑๐๓] มาตรา ๕๙/๖ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 
[๑๐๔] มาตรา ๕๙/๗ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 
[๑๐๕] มาตรา ๖๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่

เก่ียวกับความรับผดิในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๑๐๖] มาตรา ๖๑/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 
[๑๐๗] มาตรา ๖๑/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
[๑๐๘] มาตรา ๖๒ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 

๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
[๑๐๙] มาตรา ๖๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับ

ที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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[๑๑๐] มาตรา ๖๔/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 

๒๕๕๖ 
[๑๑๑] มาตรา ๖๔/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 

๒๕๕๖ 
[๑๑๒] มาตรา ๖๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 

๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
[๑๑๓] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐/ตอนที่ ๗๖ ก/หน้า ๔/๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๖ 
[๑๑๔] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนที่ ๔๐ ก/หน้า ๑๔/๑ มีนาคม ๒๕๕๑ 
[๑๑๕] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖/ตอนที่ ๔๖ ก/หน้า ๑/๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒ 
[๑๑๖] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐/ตอนที่ ๑๑ ก/หน้า ๘/๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 
[๑๑๗] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒/ตอนที่ ๙๘ ก/หน้า ๑/๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
[๑๑๘] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนที่ ๑๘ ก/หน้า ๑/๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
[๑๑๙] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนพิเศษ ๒๐๑ ง/หน้า ๗๕/๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
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พระราชบญัญัต ิ

ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแกจ่ าเลยในคดอีาญา 

พ.ศ. ๒๕๔๔ 

 

 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว ้ณ วันที ่๓๑ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 

เป็นปีที่ ๕๖ ในรัชกาลปัจจุบัน 

  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้

ประกาศว่า 

  

โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและ

ค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา 

  

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรภีาพของบุคคล ซึ่ง

มาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

  

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ

รัฐสภา ดังต่อไปนี้ 

  

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่า

ทดแทนและค่าใช้จา่ยแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔” 

  

มาตรา ๒[๑]  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 

  

มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 

“ผู้เสียหาย” หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายถึงแก่ชีวิตหรือร่างกายหรือจิตใจ

เนื่องจากการกระท าความผิดอาญาของผู้อื่น โดยตนมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดนั้น 

“จ าเลย” หมายความว่า บุคคลซึ่งถูกฟ้องต่อศาลว่าได้กระท าความผิดอาญา 

“คา่ตอบแทน” หมายความว่า เงิน ทรัพย์สิน หรอืประโยชน์อื่นใดที่ผูเ้สียหายมีสทิธิได้รับ เพื่อ

ตอบแทนความเสียหายที่เกดิขึน้จากหรอืเนื่องจากมีการกระท าความผิดอาญาของผู้อื่น 
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“คา่ทดแทน” หมายความว่า เงิน ทรัพย์สิน หรอืประโยชน์อื่นใดที่จ าเลยมีสิทธิได้รับเนื่องจาก

การตกเป็นจ าเลยในคดีอาญาและถูกคุมขังระหว่างการพิจารณาคดี และปรากฏว่าค าพิพากษาถึงที่สุดในคดีนั้น

ฟังเป็นยุติวา่จ าเลยมิได้เป็นผู้กระท าความผิดหรอืการกระท าของจ าเลยไม่เป็นความผิด 

“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจ าเลยใน

คดีอาญา 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่า

ทดแทนและค่าใช้จา่ยแก่จ าเลยในคดีอาญา 

“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและ

คา่ใช้จา่ยในคดีอาญา 

“พนักงานอัยการ” หมายความว่า พนักงานอัยการตามกฎหมายว่าด้วยพนักงานอัยการหรือ

อัยการทหารตามกฎหมายว่าด้วยธรรมนูญศาลทหาร 

“พนักงานเจา้หน้าที่” หมายความว่า ผู้ซ่ึงรัฐมนตรแีต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรผีู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

  

มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลั ง

รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศแต่งตั้งพนักงาน

เจา้หน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับ

ได้ 

  

หมวด ๑ 

บทท่ัวไป 

 

  

มาตรา ๕  การเรียกร้องหรือการได้มาซึ่งสิทธิหรือประโยชน์ตามพระราชบัญญัตินี้ ไม่เป็น

การตัดสิทธิหรอืประโยชน์ที่ผู้เสียหายหรอืจ าเลยพึงได้ตามกฎหมายอื่น 

  

มาตรา ๖  ในกรณีที่ผู้เสียหายหรือจ าเลยถึงแก่ความตายก่อนที่จะได้รับค่าตอบแทน ค่า

ทดแทน หรอืค่าใช้จา่ย แล้วแต่กรณ ีให้สิทธิในการเรียกรอ้งและการรับคา่ตอบแทน คา่ทดแทน หรอืค่าใช้จ่าย 

ตกแกท่ายาทซึ่งได้รับความเสียหายของผู้เสียหายหรอืจ าเลยนั้น  ทั้งนี ้ตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 

  

มาตรา ๖/๑ [๒]  ในคดีที่มีการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา ให้พนักงานสอบสวนแจ้งให้ผู้เสียหายหรือทายาทซึ่งได้รับความเสียหายที่มาร้องทุกข์

ดังกล่าวทราบถงึสิทธิการได้รับคา่ตอบแทนตามพระราชบัญญัตินี้ 
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ในคดีที ่พนักงานอัยการเป็นโจทก์และศาลมีค าสั ่งอนุญาตให้ถอนฟ้อง หรือศาลมีค า

พิพากษายกฟ้องและจ าเลยถูกคุมขังอยู่ ให้เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ปล่อยตัวจ าเลยในคดีดังกล่าวแจ้ง ให้จ าเลย

ทราบถึงสิทธิการได้รับค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายในกรณีที่ศาลมีค าสั่งอนุญาตให้ถอนฟ้อง หรือศาล มีค า

พิพากษาถึงที่สุดว่าจ าเลยมิได้เป็นผู้กระท าความผิดหรือการกระท าของจ าเลยไม่เป็นความผิดตาม

พระราชบัญญัตินี ้

เมื่อได้มีการแจ้งตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแล้ว ให้พนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานผู้มี

หน้าที่ปล่อยตัวจ าเลย บันทึกรายละเอียดการแจ้งนั้นไว้ในส านวนคดีหรือทะเบียนประวัติของจ าเลยซึ่งตน

รับผดิชอบด้วย แล้วแต่กรณี 

  

หมวด ๒ 

คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน 

และคา่ใช้จา่ยแก่จ าเลยในคดอีาญา 

 

 

มาตรา ๗[๓]  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

ผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา” ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็น

ประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์ผู้แทน

กรมการปกครอง ผู้แทนกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ผู้แทนกรมพระธรรมนูญ ผู้แทนกรมราชทัณฑ์ ผู้แทน

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ผู้แทนส านักงานศาลยุติธรรม ผู้แทนส านักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนสภาทนายความ 

เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง และผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนไม่เกินห้าคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยค าแนะน าของ

รัฐมนตรี ซึ่งในจ านวนนีต้้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์ ด้านสังคมสงเคราะห์ และด้านการคุ้มครองสิทธิ

เสรภีาพของประชาชนเป็นที่ประจักษ์อย่างน้อยด้านละหนึ่งคน เป็นกรรมการ 

ให้ผู้อ านวยการส านักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจ าเลยในคดีอาญา กรม

คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นเลขานุการ และให้ประธานกรรมการแต่งตั้งข้าราชการในส านักงานช่วยเหลือ

ทางการเงินแกผู่้เสียหายและจ าเลยในคดีอาญาเป็นผู้ช่วยเลขานุการจ านวนไม่เกินสองคน 

  

มาตรา ๘  คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(๑) พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน คา่ทดแทน หรอืค่าใช้จา่ยตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๒) เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตรการในการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายและ

จ าเลยในคดีอาญา ตลอดจนการออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศต่าง ๆ เพื่อด าเนินการตาม

พระราชบัญญัตินี ้

(๓) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยค า หรือให้ส่งเอกสารหลักฐานที่

เกี่ยวข้อง หรอืข้อมูลหรอืสิ่งอื่นที่จ าเป็นมาเพื่อประกอบการพจิารณา 

(๔) ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อบรรลุวัตถุประสงคต์ามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
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ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรานี้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ส านักงานเป็นผู้ปฏิบัติ

แทนได้ 

  

มาตรา ๙  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ ในต าแหน่งคราวละสองปี กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ 

  

มาตรา ๑๐  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา ๙ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

พ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) คณะรัฐมนตรใีห้ออกโดยค าแนะน าของรัฐมนตรีเพราะบกพรอ่งหรอืไม่สุจรติต่อหน้าที่ มี

ความประพฤติเสื่อมเสียหรอืหย่อนความสามารถ 

(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย 

(๕) เป็นคนไรค้วามสามารถหรือคนเสมือนไรค้วามสามารถ 

(๖) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้

กระท าโดยประมาทหรอืความผิดลหุโทษ 

  

มาตรา ๑๑  ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในระหว่างที่กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในต าแหน่ง ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งนั้นอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่

เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงแต่งตั้งไว้แล้วนั้น 

  

มาตรา ๑๒  ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด ารงต าแหน่งครบวาระแล้ว แต่ยังมิได้มีการ

แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระปฏิบัติหน้าที่ไป

พลางกอ่นจนกวา่จะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึน้ใหม่ 

  

มาตรา ๑๓  การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

ของจ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

ในการประชุมคราวใด ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้

กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

มติในที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของผู้เข้าร่วมประชุม กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการ

ลงคะแนน ถา้คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด 

  

มาตรา ๑๔  คณะกรรมการจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรอืปฏิบัติการอย่างใด

อย่างหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้ 
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ในการประชุมของคณะอนุกรรมการให้น ามาตรา ๑๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  

มาตรา ๑๔/๑ [๔]  คณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

ผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา คณะหนึ่งหรือหลายคณะ ตามความเหมาะสม 

โดยในแต่ละคณะมีอนุกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเก้าคน  ทั้งนี้ องค์ประกอบ คุณสมบัติ และ

วาระการด ารงต าแหน่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด และให้มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน ค่าทดแทน หรือค่าใช้จ่ายตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการพจิารณาให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 

(๒) มีหนังสือสอบถามหรอืเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยค าหรอืให้ส่งเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้อง

หรอืข้อมูลหรอืสิ่งอื่นใดที่จ าเป็นมาเพื่อประกอบการพจิารณา 

(๓) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

ให้น ามาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๑ มาใช้บังคับกับการ

พิจารณาและการด าเนินการของคณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่งด้วย 

ในการประชุมของคณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่งให้น ามาตรา ๑๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 

หมวด ๓ 

ส านักงานช่วยเหลือทางการเงินแกผู่้เสียหายและจ าเลยในคดอีาญา 

 

  

มาตรา ๑๕  ให้จัดตั้งส านักงานช่วยเหลือทางการเงินแกผู่้เสียหายและจ าเลยในคดีอาญาขึน้

ในกระทรวงยุติธรรม และให้มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ปฏิบัติงานธุรการของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๒) รับค าขอรับค่าตอบแทน ค่าทดแทน หรือค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งท าความเห็นเสนอต่อ

คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ 

(๓) ประสานงานกับหน่วยงานราชการอื่นหรือบุคคลใด ๆ เพื่อขอทราบข้อเท็จจริงหรือ

ความเห็นเก่ียวกับการขอรับคา่ตอบแทน คา่ทดแทน หรอืค่าใช้จา่ย 

(๔) เก็บ รวบรวม และวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกับการจา่ยคา่ตอบแทน คา่ทดแทน หรอืค่าใช้จา่ย 

(๕) กระท ากจิการตามที่รัฐมนตร ีคณะกรรมการ หรอืคณะอนุกรรมการมอบหมาย 

  

มาตรา ๑๖  ในกรณีที่ส านักงานเห็นว่ามีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินคดตีามพระราชบัญญัติ

นี้ กระทรวงยุติธรรมอาจแต่งตั้งข้าราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมซึ่งมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี

ทางนิติศาสตร์เพื่อให้มีอ านาจด าเนินคดีหรือด าเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคดีตามที่กระทรวงยุติธรรม

มอบหมายก็ได้ และให้แจ้งศาลทราบ 

การด าเนินคดีตามมาตรานี ้ให้ได้รับยกเว้นคา่ธรรมเนียมศาล 
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หมวด ๔ 

การจ่ายคา่ตอบแทนผู้เสียหายในคดอีาญา 

 

  

มาตรา ๑๗  ความผิดที่กระท าต่อผู้เสียหายอันอาจขอรับค่าตอบแทนได้ต้องเป็นความผิด

ตามรายการที่ระบุไว้ทา้ยพระราชบัญญัตินี้ 

  

มาตรา ๑๘  คา่ตอบแทนตามมาตรา ๑๗ ได้แก ่

(๑) ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการรักษาพยาบาล รวมทั้งค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและ

จิตใจ 

(๒) คา่ตอบแทนในกรณีที่ผู้เสียหายถงึแก่ความตาย จ านวนไม่เกนิที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

(๓) คา่ขาดประโยชน์ท ามาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ 

(๔) คา่ตอบแทนความเสียหายอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 

ทั้งนี ้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

คณะกรรมการจะก าหนดให้ผู้เสียหายได้รับค่าตอบแทนเพียงใดหรือไม่ก็ได้ โดยค านึงถึง

พฤติการณ์และความร้ายแรงของการกระท าความผิด และสภาพความเสียหายที่ผู้เสียหายได้รับ รวมทั้ง

โอกาสที่ผูเ้สียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายโดยทางอื่นด้วย 

  

มาตรา ๑๙  หากปรากฏในภายหลังว่าการกระท าที่ผู้เสียหายอาศัยเป็นเหตุในการขอรับ

ค่าตอบแทนนั้นไม่เป็นความผิดอาญาหรือไม่มีการกระท าเช่นว่านั้น ให้คณะกรรมการมีหนังสือแจ้งให้

ผู้เสียหายคนืคา่ตอบแทนที่ได้รับไปแก่กระทรวงยุติธรรมภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

 

หมวด ๕ 

การจ่ายคา่ทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดอีาญา 

 

  

มาตรา ๒๐  จ าเลยที่มีสิทธิได้รับคา่ทดแทนและค่าใช้จา่ยตามพระราชบัญญัตินี้ ต้อง 

(๑) เป็นจ าเลยที่ถูกด าเนินคดีโดยพนักงานอัยการ 

(๒) ถูกคุมขังในระหว่างการพจิารณาคดี และ 

(๓) ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าจ าเลยมิได้เป็นผู้กระท าความผิดและมีการถอนฟ้องในระหว่าง

ด าเนินคดี หรือปรากฏตามค าพิพากษาอันถึงที่สุดในคดีนั้นว่าข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่าจ าเลยมิได้เป็นผู้กระท า

ความผิดหรอืการกระท าของจ าเลยไม่เป็นความผิด 
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ในคดีที่มีจ าเลยหลายคน จ าเลยคนใดถึงแก่ความตายก่อนมีค าพิพากษาถึงที่สุด และ

คณะกรรมการเห็นสมควรจ่ายค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายให้แก่จ าเลยอื่นที่ยังมีชีวิตอยู่ถ้าเป็นเหตุอยู่ในลักษณะ

คดี จ าเลยที่ถึงแกค่วามตายนั้นมีสิทธิได้รับคา่ทดแทนและคา่ใช้จา่ยตามพระราชบัญญัตินี้ได้ด้วย 

  

มาตรา ๒๑  การก าหนดค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายตามมาตรา ๒๐ ให้ก าหนดตามหลักเกณฑ์ 

ดังนี้ 

(๑) ค่าทดแทนการถูกคุมขัง ให้ค านวณจากจ านวนวันที่ถูกคุมขังในอัตราที่ก าหนดไว้ส าหรับ

การกักขังแทนคา่ปรับตามประมวลกฎหมายอาญา 

(๒) ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการรักษาพยาบาล รวมทั้งค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและ

จิตใจ หากความเจ็บปว่ยของจ าเลยเป็นผลโดยตรงจากการถูกด าเนินคดี 

(๓) ค่าทดแทนในกรณีที่จ าเลยถึงแก่ความตาย และความตายนั้นเป็นผลโดยตรงจากการถูก

ด าเนินคดี จ านวนไม่เกนิที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง 

(๔) คา่ขาดประโยชน์ท ามาหาได้ในระหว่างถูกด าเนินคดี 

(๕) คา่ใช้จา่ยที่จ าเป็นในการด าเนินคดี 

ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง เว้นแต่ที่มีกฎหมายก าหนด

ไว้เป็นอย่างอื่นแล้ว 

ในกรณีที่มีค าขอให้ได้รับสิทธิที่เสียไปอันเป็นผลโดยตรงจากค าพิพากษานั้นคืน การสั่ง ให้

ได้รับสิทธิคืนตามค าขอดังกล่าว ถ้าไม่สามารถคืนสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดเช่นว่านั้นได้ ให้คณะกรรมการ

ก าหนดคา่ทดแทนเพื่อสิทธินั้นให้ตามที่เห็นสมควร 

คณะกรรมการอาจก าหนดให้จ าเลยได้รับค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายเพียงใดหรือไม่ก็ได้ โดย

ค านึงถึงพฤติการณ์แห่งคดี ความเดือดร้อนที่จ าเลยได้รับและโอกาสที่จ าเลยจะได้รับการชดเชยความ

เสียหายจากทางอื่นด้วย 

 

หมวด ๖ 

การยื่นค าขอ การพิจารณาค าขอ และการอุทธรณ์ 

 

  

มาตรา ๒๒ [๕]  ให้ผู้เสียหาย จ าเลย หรือทายาทซึ่งได้รับความเสียหายที่มีสิทธิขอรับ

ค่าตอบแทน ค่าทดแทน หรือค่า ใ ช้จ่ ายตามพระราชบัญญัตินี้  ยื่ นค าขอต่อคณะกรรมการหรือ

คณะอนุกรรมการตามมาตรา ๑๔/๑ ตามแบบที่ส านักงานก าหนดภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ผูเ้สียหายได้รู้ถึงการ

กระท าความผิดหรือวันที่ศาลมีค าสั่งอนุญาตให้ถอนฟ้อง เพราะปรากฏหลักฐานว่าจ าเลยมิได้เป็นผู้กระท า

ความผิด หรือวันที่มีค าพิพากษาอันถึงที่สุด ว่าข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่าจ าเลยมิได้เป็นผู้กระท าความผิดหรือ

การกระท าของจ าเลยไม่เป็นความผิด แล้วแต่กรณี 
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การยื่นค าขอตามวรรคหนึ่ง ผู้เสียหาย จ าเลย หรือทายาทดังกล่าวจะยื่นต่อหน่วยงานอื่นตามที่

คณะกรรมการประกาศก าหนดก็ได้ และให้ถือว่าเป็นการยื่นค าขอต่อคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ

ตามมาตรา ๑๔/๑ แล้วแต่กรณี 

  

มาตรา ๒๓  ในกรณีที่ผู ้เสียหาย จ าเลย หรือทายาทซึ่งได้รับความเสียหายเป็นผู้ไร้

ความสามารถ หรือไม่สามารถยื่นค าขอด้วยตนเองได้ ผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้อนุบาล ผู้บุพการี 

ผู้สืบสันดาน สามีหรอืภรยิา หรอืบุคคลหนึ่งบุคคลใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นหนังสือจากผูเ้สียหาย จ าเลย หรอื

ทายาทซึ่งได้รับความเสียหาย แล้วแต่กรณี อาจยื่นค าขอรับค่าตอบแทน ค่าทดแทน หรือค่าใช้จ่า ยแทน

ได้  ทั้งนี ้ตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 

  

มาตรา ๒๔  หลักเกณฑ์ วิธีการยื่นค าขอ และวิธีพิจารณาค าขอ ให้เป็นไปตามระเบียบที่

คณะกรรมการก าหนด โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี 

  

มาตรา ๒๕[๖]  ในกรณีที่ผู้ยื่นค าขอไม่เห็นด้วยกับค าวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการตามมาตรา 

๑๔/๑ ให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าวินิจฉัย   ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ 

วิธีการยื่นอุทธรณ ์และวิธีพิจารณาอุทธรณ ์ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 

ในกรณีที่ผู้ยื่นค าขอไม่เห็นด้วยกับค าวินิจฉัยของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง  หรือตาม

มาตรา ๘ (๑) ให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าวินิจฉัย ค าวินิจฉัยของ

ศาลอุทธรณใ์ห้เป็นที่สุด 

การยื่นอุทธรณ์ตามวรรคสอง ผู ้อุทธรณ์จะยื ่นต่อส านักงานหรือศาลจังหวัดที ่ผู ้นั ้นมี

ภูมิล าเนาอยู่ในเขตเพื่อส่งให้แก่ศาลอุทธรณ์ก็ได้ และให้ถือว่าเป็นการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ตามวรรค

สองแล้ว 

ในการวินิจฉัยอุทธรณ์ตามวรรคสอง ศาลอุทธรณ์มีอ านาจไต่สวนหลักฐานเพิ่มเติมโดย

สืบพยานเองหรอือาจให้ศาลช้ันต้นตามที่เห็นสมควรท าแทนก็ได้ 

 

หมวด ๗ 

พนักงานเจา้หน้าที ่

 

  

มาตรา ๒๖  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจ

ดังต่อไปนี้ 

(๑) สอบปากค าผู้ยื่นค าขอเก่ียวกับข้อเท็จจรงิต่าง ๆ ตามค าขอ 

(๒) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยค า หรือให้ส่งเอกสารหลักฐานที่

เกี่ยวข้องหรือข้อมูลหรือสิ่งอื่นที่จ าเป็นมาเพื่อประกอบการพิจารณา  
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มาตรา ๒๗  ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที ่เป็นเจ้า

พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

 

หมวด ๘ 

บทก าหนดโทษ 

 

  

มาตรา ๒๘  ผู้ใดยื่นค าขอรับค่าตอบแทน ค่าทดแทน หรือค่าใช้จ่าย โดยแสดงข้อความอัน

เป็นเท็จ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิสามปี หรอืปรับไม่เกนิหกหมื่นบาท หรอืทั้งจ าทั้งปรับ 

  

มาตรา ๒๙  ผู้ใดให้ถ้อยค าหรือแสดงพยานหลักฐานอันเป็นเท็จเกี่ยวกับการขอรับ

ค่าตอบแทน ค่าทดแทน หรือค่าใช้จ่ายตามพระราชบัญญัตินี้ต่อคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ  หรือ

พนักงานเจ้าหน้าที่ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิสามปี หรอืปรับไม่เกนิหกหมื่นบาท หรอืทั้งจ าทั้งปรับ 

  

มาตรา ๓๐  ผู้ใดไม่ให้ถ้อยค าหรอืไม่ส่งหนังสือตอบหนังสือสอบถาม เอกสาร หลักฐาน หรอื

ข้อมูลหรือสิ่งอื่นที่จ าเป็นตามค าสั่งของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่โดยไม่มีเหตุ

อันสมควร ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิหกเดือน หรอืปรับไม่เกนิหนึ่งหมื่นบาท หรอืทั้งจ าทั้งปรับ 

 

บทเฉพาะกาล 

 

  

มาตรา ๓๑  ในวาระเริ่มแรก ให้กระทรวงยุติธรรมก าหนดให้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งในสังกัด

กระทรวงยุติธรรมด าเนินการในอ านาจหน้าที่ของส านักงานจนกว่าจะตั้งส านักงานแล้วเสร็จ   ทั้งนี้ ภายใน

ก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบ้ังคับ 

  

  

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

พันต ารวจโท ทักษณิ  ชินวตัร 

นายกรัฐมนตร ี
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รายการท้ายพระราชบญัญตัิค่าตอบแทนผู้เสียหาย 

และคา่ทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดอีาญา 

พ.ศ. ๒๕๔๔[๗] 

 

  

ความผิดที่กระท าตอ่ผู้เสยีหายซึ่งท าให้ผูเ้สยีหายอาจขอรับคา่ตอบแทนได้ตามมาตรา ๑๗ 

ได้แก ่ความผดิตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค ๒ ดงัต่อไปนี้ 

ลักษณะ ๖     ความผดิเก่ียวกับการกอ่ให้เกดิภยนัตรายตอ่ประชาชน 

มาตรา ๒๒๔ 

มาตรา ๒๓๘ 

ลักษณะ ๙     ความผดิเก่ียวกับเพศ 

มาตรา ๒๗๖ ถึงมาตรา ๒๘๗ 

ลักษณะ ๑๐    ความผดิเก่ียวกับชีวติและร่างกาย 

หมวด ๑   ความผดิตอ่ชีวติ 

มาตรา ๒๘๘ ถงึมาตรา ๒๙๔ 

หมวด ๒   ความผดิตอ่ร่างกาย 

มาตรา ๒๙๕ ถงึมาตรา ๓๐๐ 

หมวด ๓   ความผดิฐานท าใหแ้ท้งลูก 

มาตรา ๓๐๑ ถงึมาตรา ๓๐๕ 

หมวด ๔   ความผดิฐานทอดทิง้เด็ก คนป่วยเจ็บ หรอืคนชรา 

มาตรา ๓๐๖ ถงึมาตรา ๓๐๘ 

ลักษณะ ๑๑    ความผดิเก่ียวกับเสรภีาพและชื่อเสียง 

หมวด ๑   ความผดิตอ่เสรภีาพ 

มาตรา ๓๐๙ 

มาตรา ๓๑๐ 

มาตรา ๓๑๑ 

มาตรา ๓๑๒ ทว ิ

มาตรา ๓๑๓ 

ลักษณะ ๑๒    ความผดิเก่ียวกับทรัพย์ 

หมวด ๑   ความผดิฐานลักทรัพย์และวิ่งราวทรัพย์ 

มาตรา ๓๓๖ 

หมวด ๒   ความผดิฐานกรรโชก รดีเอาทรัพย์ ชิงทรัพย ์และปล้นทรัพย ์

มาตรา ๓๓๗ 

มาตรา ๓๓๙ 
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มาตรา ๓๓๙ ทว ิ

มาตรา ๓๔๐ 

มาตรา ๓๔๐ ทว ิ

หมวด ๘   ความผดิฐานบุกรุก 

มาตรา ๓๖๕ 

 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่บทบัญญัติมาตรา ๒๔๕ และ

มาตรา ๒๔๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติรับรองสิทธิในการได้รับความช่วยเหลือจากรัฐ

ของบุคคล ซึ่งได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระท าความผิดอาญาของผู้อื่นโดยตนมิได้มีส่วนเก่ียวข้องกับ

การกระท าความผิดนั้น และไม่มีโอกาสได้รับการบรรเทาความเสียหายโดยทางอื่น รวมทั้งการรับรองสิทธิในการ

ได้รับค่าทดแทนในกรณีของบุคคลซึ่งตกเป็นจ าเลยในคดีอาญาและถูกคุมขังระหว่างการพิจารณาคดี หาก

ปรากฏตามค าพิพากษาอันถึงที่สุดในคดีนั้นว่าข้อเท็จจริงฟังเป็นที่ยุติว่าจ าเลยมิได้เป็นผู้กระท าความผิดหรือ

การกระท าของจ าเลยไม่เป็นความผิด  ดังนั้น เพื่อให้การรับรองสิทธิดังกล่าวเป็นไปตามบทบัญญัติของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

  

พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๙[๘] 

  

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราช

กจิจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  

มาตรา ๙  ในระหว่างที่ยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัติ

ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย

พระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยใน

คดีอาญา ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการโดยต าแหน่งไปพลางก่อนจนกว่ามีการแต่งตั้ง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

  

มาตรา ๑๐  บรรดาค าขอที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและยังอยู่ในระหว่าง

การพิจารณา ให้ถือว่าเป็นค าขอตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่

จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ และให้ด าเนินการต่อไปตาม

พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่ง

แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 
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มาตรา ๑๑  บรรดาระเบียบหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย 

และค่าทดแทนและค่าใช้จา่ยแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ ที่ใชบ้ังคับอยู่ในวันกอ่นวันที่พระราชบัญญัตินี้

ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย 

และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้จนกว่า

จะมีระเบียบหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่

จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใชบ้ังคับ 

การด าเนินการออกระเบียบหรือประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน

สามสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตคิา่ตอบแทนผูเ้สียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จา่ยแก่จ าเลยในคดอีาญา 

พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใชบ้ังคับ หากไม่สามารถด าเนินการได้ ให้รัฐมนตรรีายงาน

เหตุผลที่ไม่อาจด าเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรเีพื่อทราบ 

  

มาตรา ๑๒  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

  

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี ้คือ โดยที่พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย 

และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน สมควรแก้ไข

เพิ่มเติมโดยให้มีการแจ้งสิทธิการได้รับค่าตอบแทน หรือค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายตามพระราชบัญญัตินี้แก่

ผู้เสียหายหรือทายาทซึ่งได้รับความเสียหาย หรือแก่จ าเลยที่ศาลมีค าสั่งอนุญาตให้ถอนฟ้อง หรือศาลมีค า

พิพากษาถึงที่สุดว่าจ าเลยมิได้เป็นผู้กระท าความผิดหรือการกระท าของจ าเลยไม่เป็นความผิด ปรับปรุง

องค์ประกอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยใน

คดีอาญา และเพิ่มอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

ผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญาตามความเหมาะสม รวมถงึก าหนดอ านาจหน้าที่

และการด าเนินการของคณะอนุกรรมการ รวมทั้งการใช้สิทธิอุทธรณค์ าวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการดังกล่าว 

ตลอดจนก าหนดวิธีการยื่นค าขอรับค่าตอบแทน ค่าทดแทน หรือค่าใช้จ่าย และปรับปรุงรายการท้าย

พระราชบัญญัติ  ทั้งนี ้เพื่อให้การจ่ายคา่ตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จา่ยแก่จ าเลยในคดีอาญา

สามารถกระท าได้รวดเร็ว ครอบคลุม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 

 

นุสรา/ปรับปรุง 

๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

 
http://app-thca.krisdika.go.th/Naturesig/CheckSig?whichLaw=law2&folderName=%a489&lawPath=%a489-20-9999-update 
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[๑] ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๑๘/ตอนที่ ๑๐๔ ก/หน้า ๒๓/๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ 
[๒] มาตรา ๖/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู ้เสียหาย และค่าทดแทนและ

คา่ใช้จา่ยแก่จ าเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
[๓] มาตรา ๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและ

คา่ใช้จา่ยแก่จ าเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
[๔] มาตรา ๑๔/๑ เพิ ่มโดยพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและ

ค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
[๕] มาตรา ๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและ

คา่ใช้จา่ยแก่จ าเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
[๖] มาตรา ๒๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและ

คา่ใช้จา่ยแก่จ าเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
[๗] รายการท้ายพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่

จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและ

คา่ใช้จา่ยแก่จ าเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
[๘] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓/ตอนที่ ๗๔ ก/หน้า ๑/๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

 

261

 www.tlcs.co.th www.mastinitiative.org

http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%a489/%a489-20-9999-update.htm#_ftnref1
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%a489/%a489-20-9999-update.htm#_ftnref2
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%a489/%a489-20-9999-update.htm#_ftnref3
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%a489/%a489-20-9999-update.htm#_ftnref4
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%a489/%a489-20-9999-update.htm#_ftnref5
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%a489/%a489-20-9999-update.htm#_ftnref6
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%a489/%a489-20-9999-update.htm#_ftnref7
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%a489/%a489-20-9999-update.htm#_ftnref8


กฎกระทรวง 

ก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และอัตรำในกำรจำ่ยคำ่ตอบแทนผู้เสียหำย 

และคำ่ทดแทนและค่ำใช้จ่ำยแก่จ ำเลยในคดอีำญำ 

พ.ศ. ๒๕๔๖[๑] 

 

  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติ

คา่ตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จา่ยแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ อันเป็นพระราชบัญญัติ

ที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา 

๓๑ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดย

อาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 

  

ข้อ ๑  ในกฎกระทรวงนี้ 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่า

ทดแทนและค่าใช้จา่ยแก่จ าเลยในคดีอาญา 

  

ข้อ ๒  ในการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา ให้คณะกรรมการค านึงถึง

พฤติการณ์และความรา้ยแรงของการกระท าความผิด และสภาพความเสียหายที่ผูเ้สยีหายได้รับ รวมถงึโอกาส

ที่ผูเ้สียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายโดยทางอื่นด้วย 

  

ข้อ ๓[๒]  ให้คณะกรรมการพจิารณาจ่ายคา่ตอบแทนให้แกผู่้เสียหายในคดีอาญา ดังต่อไปนี้ 

(๑) คา่ใช้จา่ยที่จ าเป็นในการรักษาพยาบาล ให้จา่ยเท่าที่จา่ยจรงิ แต่ไม่เกนิสี่หมื่นบาท 

(๒) คา่ฟื้นฟูสมรรถภาพทางรา่งกายและจิตใจ ให้จา่ยเท่าที่จา่ยจรงิ แต่ไม่เกนิสองหมื่นบาท 

(๓) คา่ขาดประโยชน์ท ามาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ ให้จา่ย

ในอัตราค่าจ้างขั้นต่ าในท้องที่จังหวัดที่ประกอบการงาน ณ วันที่ไม่สามารถประกอบการงานได้เป็นระยะเวลา

ไม่เกนิหนึ่งปีนับแต่วันที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ 

(๔) ค่าตอบแทนความเสียหายอื่นนอกจาก (๑) (๒) และ (๓) ให้จ่ายเป็นเงินตามจ านวนที่

คณะกรรมการเห็นสมควร แต่ไม่เกนิห้าหมื่นบาท 

ค่าตอบแทนตาม (๑) และ (๒) ให้รวมถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าห้องและค่าอาหารในอัตรา

วันละไม่เกนิหนึ่งพันบาท 

  

ข้อ ๔  ในกรณีที่ผู้เสียหายในคดีอาญาถึงแก่ความตาย ให้คณะกรรมการพิจารณาจ่าย

คา่ตอบแทนให้แกผู่้เสียหายนั้น ดังต่อไปนี้ 
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(๑) คา่ตอบแทน ให้จา่ยเป็นเงินจ านวนตั้งแต่สามหมื่นบาท แต่ไม่เกนิหนึ่งแสนบาท 

(๒) คา่จัดการศพ ให้จา่ยเป็นเงินจ านวนสองหมื่นบาท 

(๓)[๓] คา่ขาดอุปการะเลีย้งดู ให้จา่ยเป็นเงินจ านวนไม่เกนิสี่หมื่นบาท 

(๔)[๔] ค่าเสียหายอื่นนอกจาก (๑) (๒) และ (๓) ให้จ่ายเป็นเงินตามจ านวนที่คณะกรรมการ

เห็นสมควร แต่ไม่เกนิสี่หมื่นบาท 

  

ข้อ ๕  ในการพิจารณาจ่ายค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแกจ่ าเลยในคดีอาญา ให้คณะกรรมการ

ค านึงถึงพฤติการณ์ของคดี ความเดือนร้อนที่ได้รับ และโอกาสที่จ าเลยจะได้รับการชดเชยความเสียหายจาก

ทางอื่นด้วย 

  

ข้อ ๖[๕]  ให้คณะกรรมการพิจารณาจ่ายค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายให้แก่จ าเลยในคดีอาญา 

ดังต่อไปนี้ 

(๑) ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการรักษาพยาบาล ให้จ่ายเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินสี่หมื่นบาทหาก

ความเจ็บปว่ยของจ าเลยเป็นผลโดยตรงจากการถูกด าเนินคดี 

(๒) ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางรา่งกายและจิตใจ ให้จ่ายเท่าที่จ่ายจรงิ แต่ไม่เกินห้าหมื่นบาทหาก

ความเจ็บปว่ยของจ าเลยเป็นผลโดยตรงจากการถูกด าเนินคดี 

(๓) คา่ขาดประโยชน์ท ามาหาได้ในระหว่างถูกด าเนินคดี ให้จา่ยในอัตราคา่จ้างขั้นต่ าในท้องที่

จังหวัดที่ประกอบการงาน ณ วันที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ นับแต่วันที่ไม่สามารถประกอบการงานได้

ตามปกติ 

(๔) คา่ใช้จา่ยที่จ าเป็นในการด าเนินคดี 

(ก) ค่าทนายความ ให้จ่ายเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตราที่ก าหนดในตารางท้าย

กฎกระทรวงนี ้

(ข) คา่ใช้จา่ยอื่น ๆ ในการด าเนินคดี ให้จา่ยเท่าที่จา่ยจรงิ แต่ไม่เกนิสามหมื่นบาท 

ค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายตาม (๑) และ (๒) ให้รวมถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าห้องและคา่อาหาร

ในอัตราวันละไม่เกนิหนึ่งพันบาท 

  

ข้อ ๗  ในกรณีที่จ าเลยในคดีอาญาถึงแกค่วามตาย อันเป็นผลโดยตรงจากการถูกด าเนินคดี 

ให้คณะกรรมการพจิารณาจ่ายคา่ทดแทนให้แกจ่ าเลยนั้น ดังต่อไปนี้ 

(๑) คา่ทดแทน ให้จา่ยเป็นเงินจ านวนหนึ่งแสนบาท 

(๒) คา่จัดการศพ ให้จา่ยเป็นเงินจ านวนสองหมื่นบาท 

(๓)[๖] คา่ขาดอุปการะเลีย้งดู ให้จา่ยเป็นเงินจ านวนไม่เกนิสี่หมื่นบาท 

(๔)[๗] ค่าเสียหายอื่นนอกจาก (๑) (๒) และ (๓) ให้จ่ายเป็นเงินตามจ านวนที่คณะกรรมการ

เห็นสมควร แต่ไม่เกนิสี่หมื่นบาท 

  

263

 www.tlcs.co.th www.mastinitiative.org

http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%a489/%a489-2b-9999-update.htm#_ftn3
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%a489/%a489-2b-9999-update.htm#_ftn4
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%a489/%a489-2b-9999-update.htm#_ftn5
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%a489/%a489-2b-9999-update.htm#_ftn6
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%a489/%a489-2b-9999-update.htm#_ftn7


ข้อ ๘  เมื่อคณะกรรมการอนุมัติให้จ่ายเงินค่าตอบแทนผู้เสียหายหรือเงินค่าทดแทนและ

ค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา ให้ผู้ยื่นค าขอรับค่าตอบแทนหรือค่าทดแทนและค่าใช้จ่าย แล้วแต่กรณี ยื่นค า

ขอรับเงินค่าตอบแทนหรอืเงินค่าทดแทนและคา่ใช้จ่ายตามแบบที่ส านักงานช่วยเหลือทางการเงินแกผู่้ เสียหาย

และจ าเลยในคดีอาญาก าหนด 

  

  

ให้ไว ้ณ วันที ่๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 

พงศ์เทพ  เทพกาญจนา 

รัฐมนตรวี่าการกระทรวงยุติธรรม 

 

รอ้ยเอก สุชาติ  เชาว์วศิิษฐ 

รัฐมนตรวี่าการกระทรวงการคลัง 
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ตำรำง 

อัตรำค่ำทนำยควำมในกำรด ำเนินคดแีก่จ ำเลยในคดอีำญำ 

ตำมพระรำชบัญญัติคำ่ตอบแทนผู้เสียหำย และคำ่ทดแทน 

และคำ่ใช้จำ่ยแก่จ ำเลยในคดอีำญำ พ.ศ. ๒๕๔๔[๘] 

 

  

คดีประเภทที่ ๑ 

  

คดีที่มีอัตราโทษประหารชวีิต 

  

อัตราขั้นต่ าเรื่องละ ๘,๐๐๐ บาท 

อัตราขั้นสูงเรื่องละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

  

  

คดีประเภทที่ ๒ 

  

คดีที่มีอัตราโทษจ าคุกอย่างสูงตั้งแต่ 

สิบปีขึ้นไปแต่ไม่ถึงประหารชวีิต 

และให้รวมถงึคดีอาญาที่มีความผิด 

หลายกรรมหลายกระทง ซึ่งแต่ละ 

กระทงมีอัตราโทษจ าคุกอย่างสูงไม่เกนิ 

สิบปี แต่เมื่อรวมโทษทุกกระทงแล้ว 

เกินกว่าสิบปีขึ้นไปด้วย 

  

  

อัตราขั้นต่ าเรื่องละ ๖,๐๐๐ บาท 

อัตราขั้นสูงเรื่องละ ๗๕,๐๐๐ บาท 

  

คดีประเภทที่ ๓ 

  

คดีอื่นนอกจากคดีในประเภทที่ ๑ 

หรอืประเภทที่ ๒ 

  

  

อัตราขั้นต่ าเรื่องละ ๔,๐๐๐ บาท 

อัตราขั้นสูงเรื่องละ ๕๐,๐๐๐ บาท 

  

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๑๘ และมาตรา ๒๑ แห่ง

พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ .ศ. ๒๕๔๔ 

บัญญัติให้การจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญาเป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง  จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

  

กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราในการจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและ

คา่ใช้จา่ยแก่จ าเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙[๙] 

  

ข้อ ๑  กฎกระทรวงนีใ้ห้ใชบ้ังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
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ข้อ ๗  บรรดาค าขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหาย หรือค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยใน

คดีอาญา ซึ่งผู้เสียหายได้รับความเสียหายหรอืจ าเลยที่ศาลมีค าสั่งอนุญาตให้ถอนฟ้องหรอืศาลมีค าพิพากษา

ถึงที่สุดให้ยกฟ้องก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ และยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการให้

คณะกรรมการพจิารณาจ่ายคา่ตอบแทนให้แกผู่้เสียหาย หรอืค่าทดแทนและค่าใช้จา่ยให้แก่จ าเลยในคดีอาญา

ตามอัตราที่กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราในการจา่ยคา่ตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทน

และค่าใช้จา่ยแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงนีก้ าหนด 

  

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 

และอัตราในการจา่ยคา่ตอบแทนผู้เสยีหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จา่ยแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ ใช้

บังคับมานานแล้ว สมควรแก้ไขเพิ่มเติมอัตราการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้เสียหายในคดีอาญา และค่าทดแทน

และค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา เพื่อให้การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้เสียหายในคดีอาญา และค่าทดแทน

และค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญามีความเป็นธรรมและสอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน  จึงจ าเป็นต้อง

ออกกฎกระทรวงนี้ 

 

 

นุสรา/ปรับปรุง 

๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

  
  

 http://app-thca.krisdika.go.th/Naturesig/CheckSig?whichLaw=law2&folderName=%a489&lawPath=%a489-2b-9999-update 

 

  

  

  

  

  

 

 

 
[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐/ตอนที่ ๗๘ ก/หน้า ๑/๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๖ 
[๒] ข้อ ๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราในการจ่าย

คา่ตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จา่ยแก่จ าเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
[๓] ข้อ ๔ (๓) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราในการจา่ย

คา่ตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จา่ยแก่จ าเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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[๔] ข้อ ๔ (๔) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราในการจา่ย

คา่ตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จา่ยแก่จ าเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
[๕] ข้อ ๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราในการจ่าย

คา่ตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จา่ยแก่จ าเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
[๖] ข้อ ๗ (๓) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราในการจ่าย

คา่ตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จา่ยแก่จ าเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
[๗] ข้อ ๗ (๔) แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราในการจ่าย

คา่ตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จา่ยแก่จ าเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
[๘] ตารางอัตราค่าทนายความในการด าเนินคดีแก่จ าเลยในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติ

ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ ท้ายกฎกระทรวง

ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราในการจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลย

ในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราในการจ่าย

คา่ตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จา่ยแก่จ าเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
[๙] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓/ตอนที่ ๘๓ ก/หน้า ๑/๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ 
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พระราชบญัญัต ิ

คุ้มครองพยานในคดอีาญา 

พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 

 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว ้ณ วันที ่๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๖ 

เป็นปีที่ ๕๘ ในรัชกาลปัจจุบนั 

  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  ให้

ประกาศว่า 

  

โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยการคุม้ครองพยานในคดีอาญา 

  

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจ ากัดสิทธิและเสรภีาพของบุคคล ซึ่ง

มาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

  

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ

รัฐสภา ดังต่อไปนี้ 

  

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 

๒๕๔๖” 

  

มาตรา ๒[๑]  พระราชบัญญัตินี้ให้ใชบ้ังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึง่รอ้ยแปดสิบวันนับแต่วันถัดจาก

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  

มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 

“พยาน” หมายความว่า พยานบุคคลซึ่งจะมาให้ หรอืได้ให้ขอ้เท็จจริง ต่อพนักงานผู้มีอ านาจ

สืบสวนคดีอาญา พนักงานผู้มีอ านาจสอบสวนคดีอาญา พนักงานผู้มีอ านาจฟ้องคดีอาญา หรือศาลในการ

ด าเนินคดีอาญา รวมทั้งผู้ช านาญการพเิศษ แต่มิให้หมายความรวมถงึจ าเลยที่อ้างตนเองเป็นพยาน 

“ความปลอดภัย” หมายความว่า ความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย อนามัย เสรีภาพ ชื่อเสียง 

ทรัพย์สิน หรอืสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดของพยาน ทั้งก่อน ขณะและหลังมาเป็นพยาน 

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรผีู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
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มาตรา ๔  การเรียกร้องหรือการได้มาซึ่งสิทธิหรือประโยชน์ตามพระราชบัญญัตินี้ ไม่เป็น

การตัดสิทธิหรอืประโยชน์ที่พยานพึงได้รับตามกฎหมายอื่น 

  

มาตรา ๕  ให้นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรวี่าการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และเพื่อการนั้นให้

มีอ านาจออกกฎกระทรวงวางระเบียบการงานตามหน้าที่ กับให้มีอ านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อ

ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี ้ในส่วนที่เก่ียวกับอ านาจหน้าที่ของแต่ละกระทรวง 

กฎกระทรวงและระเบียบนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใชบ้ังคับได้ 

  

หมวด ๑ 

มาตรการท่ัวไปในการคุ้มครองพยาน 

 

  

มาตรา ๖  ในกรณีที่พยานอาจไม่ได้รับความปลอดภัย พนักงานผู้มีอ านาจสืบสวนคดีอาญา 

พนักงานผู้มีอ านาจสอบสวนคดีอาญา พนักงานผู้มีอ านาจฟ้องคดีอาญา ศาล หรือส านักงานคุ้มครองพยาน 

แล้วแต่กรณี อาจจัดให้พยานอยู่ในความคุ้มครองตามที่เห็นเป็นการสมควร หรือตามที่พยานหรือบุคคลอื่นใด 

ซึ่งมีประโยชน์เก่ียวข้องได้ร้องขอ และในกรณีจ าเป็นบุคคลดังกล่าวจะขอให้เจ้าพนักงานต ารวจหรือเจ้าหน้าที่

อื่นช่วยให้ความคุม้ครองแก่พยานได้ตามความจ าเป็น  ทั้งนี ้ต้องได้รับความยินยอมของพยานด้วย 

การแจ้งและวิธีการที่เจ้าพนักงานต ารวจหรือเจ้าหน้าที่อื่นจะให้ความคุ้มครองแก่พยานตาม

ค าขอ และการสิน้สุดลงซึ่งการคุ้มครองตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนดโดยผู้บัญชาการต ารวจ

แห่งชาติ หรอืหัวหน้าหน่วยงานของรัฐของเจา้หน้าที่ที่เก่ียวข้อง แล้วแต่กรณี 

การคุ้มครองให้พยานได้รับความปลอดภัย ให้รวมถงึการจัดให้พยานอยูใ่นสถานที่ที่ปลอดภยั 

เว้นแต่พยานจะไม่ให้ความยินยอมและการปกปิดมิให้มีการเปิดเผยชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ ภาพ หรือข้อมูลอย่าง

อื่นที่สามารถระบุตัวพยานได้  ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมแก่สถานะและสภาพของพยานและลักษณะของ

คดีอาญาที่เกี่ยวข้อง 

  

มาตรา ๗  ในกรณีที่สามี ภริยา ผู้บุพการี ผู้สืบสันดานของพยาน หรือบุคคลอื่นที่มี

ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพยานซึ่งมีผลต่อการที่พยานจะมาเป็นพยานอาจไม่ได้รับความปลอดภัยและพยานได้

ร้องขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพิจารณาน ามาตรการทั่วไปในการคุ้มครองพยานมาใช้บังคับแก่บุคคลดังกล่าว

ได้ตามความจ าเป็นที่เห็นสมควร เว้นแต่บุคคลดังกล่าวจะไม่ให้ความยินยอม 
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หมวด ๒ 

มาตรการพิเศษในการคุ้มครองพยาน 

 

  

มาตรา ๘  พยานในคดีอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ อาจได้รับการคุ้มครองตามมาตรการ

พิเศษได้ 

(๑) คดีความผิดตามกฎหมายเก่ียวกับยาเสพติด กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม

การฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต หรอืกฎหมายว่าด้วยศุลกากร 

(๒) คดีความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรตามประมวลกฎหมายอาญา 

(๓) คดีความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา เฉพาะที่เกี่ยวกับการเป็นธุระ

จัดหา ล่อไปหรือพาไปเพื่อการอนาจาร เพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่น และความผิดฐานพรากเด็กและผู้เยาว์ 

ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก หรือความผิดตาม

กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี หรือความผิดเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของกิจการ

ค้าประเวณี ผู้ดูแลหรือผู้จัดการกิจการค้าประเวณี หรือสถานการค้าประเวณี หรือเป็นผู้ควบคุมผู้กระท าการ

คา้ประเวณใีนสถานการค้าประเวณี 

(๔) คดีความผิดเกี่ยวกับองค์กรอาชญากรรม ได้แก่ ความผิดฐานอั้งยี่และซ่องโจรตาม

ประมวลกฎหมายอาญา และให้หมายความรวมถึงความผิดอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการกระท าร่วมกันโดยกลุ่ม

อาชญากร ที่มีการวางแผนอย่างเป็นระบบและมีการวางเครือข่ายเป็นขบวนการหรือองค์กรลับอย่างซับซ้อน

และเป็นสัดส่วน 

(๕) คดีความผิดที่มีอัตราโทษอย่างต่ าให้จ าคุกตั้งแต่สิบปีขึ้นไป หรอืโทษสถานที่หนักกว่านั้น 

(๖) คดีซึ่งส านักงานคุม้ครองพยานเห็นสมควรให้ความคุม้ครองพยาน 

  

มาตรา ๙  เมื่อปรากฏแน่ชัดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าพยานจะไม่ได้รับความปลอดภัย 

พยานหรือบุคคลอื่นใดซึ่งมีประโยชน์เกี่ยวข้อง พนักงานผู้มีอ านาจสืบสวนคดีอาญา พนักงานผู้มีอ านาจ

สอบสวนคดีอาญา หรือพนักงานผู้มีอ านาจฟ้องคดีอาญา อาจยื่นค าร้องต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย เพื่อขอใช้มาตรการพิเศษในการคุ้มครองพยาน  ทั้งนี้ ต้องได้รับความยินยอมของ

พยานด้วย 

เมื่อได้รับค ารอ้งตามวรรคหนึ่ง ให้รัฐมนตรวี่าการกระทรวงยุติธรรมหรอืผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย 

พิจารณาสั่งการโดยด่วน ถา้มีเหตุอันควรเช่ือได้วา่พยานจะไม่ไดร้ับความปลอดภัย ก็ให้สั่งให้ใชม้าตรการพเิศษ

ในการคุ้มครองพยาน 

การยื่นค าร้องตามวรรคหนึ่ง และการด าเนินการตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
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มาตรา ๑๐  ให้ส านักงานคุ้มครองพยานด าเนินการเพื่อคุ้มครองพยานตามมาตรการพิเศษ

อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

(๑) ย้ายที่อยู่ หรอืจัดหาที่พักอันเหมาะสม 

(๒) จ่ายค่าเลี้ยงชีพที่สมควรแก่พยานหรือบุคคลที่อยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของพยานเป็น

ระยะเวลาไม่เกนิหนึ่งปี เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นอาจขอขยายระยะเวลาครัง้ละไม่เกนิสามเดือน แต่ไม่เกนิสองปี 

(๓) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล และหลักฐาน

ทางทะเบียนที่สามารถระบุตัวพยาน รวมทั้งการด าเนินการเพื่อกลับคนืสู่ฐานะเดิมตามค าขอของพยานด้วย 

(๔) ด าเนินการเพื่อให้มีอาชีพหรือให้มีการศึกษาอบรม หรือด าเนินการใดเพื่อให้พยาน

สามารถด ารงชีพอยู่ได้ตามที่เหมาะสม 

(๕) ช่วยเหลือในการเรียกรอ้งสิทธิที่พยานพึงได้รับ 

(๖) ด าเนินการให้มีเจา้หน้าที่คุ้มครองความปลอดภัยในระยะเวลาที่จ าเป็น 

(๗) ด าเนินการอื่นใดให้พยานได้รับความช่วยเหลือหรอืไดร้ับความคุม้ครองตามที่เห็นสมควร 

ในกรณีที่ได้มีการด าเนินการตามวรรคหนึ่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามค าขอดังกล่าว 

โดยให้ถือว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับ และห้ามมิให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลนั้น เว้นแต่จะได้รับ

อนุญาตจากรัฐมนตรวี่าการกระทรวงยุติธรรม 

  

มาตรา ๑๑  ในกรณีที่สามี ภริยา ผู้บุพการี ผู้สืบสันดานของพยาน หรือบุคคลอื่นที่มี

ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพยานซึ่งมีผลต่อการที่พยานจะมาเป็นพยานอาจไม่ได้รับความปลอดภัยและพยานได้

ร้องขอ ให้น ามาตรการพิเศษในการคุ้มครองพยานมาใช้บังคับแก่บุคคลดังกล่าวได้ เว้นแต่บุคคลดังกล่าวจะ

ไม่ให้ความยินยอม 

  

มาตรา ๑๒  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายอาจสั่งให้การ

คุม้ครองพยานตามมาตรการพิเศษสิน้สุดลง เมื่อมีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

(๑) พยานรอ้งขอ 

(๒) พยานไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงหรือระเบียบของกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการคุ้มครอง

พยานตามมาตรการพิเศษ 

(๓) พฤติการณ์เกี่ยวกับความปลอดภัยของพยานเปลี่ยนแปลงไป และกรณีไม่มีความจ าเป็น

ที่จะต้องให้การคุม้ครองพยานตามมาตรการพิเศษอีกต่อไป 

(๔) พยานไม่ให้การเป็นพยานโดยไม่มีเหตุสมควร 

(๕) ศาลมีค าพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษพยานในความผิดฐานแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ 

ความผิดฐานเบิกความอันเป็นเท็จในการพิจารณาคดีต่อศาล หรือความผิดฐานท าพยานหลักฐานอันเป็นเท็จ 

อันเนื่องมาจากการเป็นพยานในคดีที่พยานได้รับความคุม้ครอง 

  

 

271

 www.tlcs.co.th www.mastinitiative.org



หมวด ๓ 

ส านักงานคุ้มครองพยานและการด าเนินคดี 

 

  

มาตรา ๑๓  ให้จัดตั้งส านักงานคุม้ครองพยานขึน้ในกระทรวงยุติธรรม และให้มีอ านาจหนา้ที่

รับผิดชอบเกี่ยวกับการคุ้มครองพยานตามมาตรการทั่วไปและมาตรการพิเศษ การปฏิบัติที่เหมาะสม รวมทั้ง

ประสานการปฏิบัติงานและข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อประโยชน์ในการ

คุม้ครองความปลอดภัยแก่พยานตามพระราชบัญญัตินี้ 

  

มาตรา ๑๔  ในกรณีที่เห็นว่ามีความจ าเป็น กระทรวงยุติธรรมจะแต่งตั้งข้าราชการในสังกัด

กระทรวงยุติธรรมซึ่งมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ เพื่อให้มีอ านาจด าเนินคดีแพ่งตาม

พระราชบัญญัตินี้ตามที่กระทรวงยุติธรรมมอบหมายก็ได้ โดยแจ้งให้ศาลทราบ 

การด าเนินคดีตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ข้าราชการผู้ได้รับแต่งตั้งให้ด าเนินคดีหรือพนักงาน

อัยการได้รับยกเว้นคา่ฤชาธรรมเนียมทั้งปวง 

  

หมวด ๔ 

ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่พยาน 

 

  

มาตรา ๑๕  ในกรณีเกิดความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย เสรีภาพ ชื่อเสียง ทรัพย์สิน 

หรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดของพยานหรือสามี ภริยา ผู้บุพการี ผู้สืบสันดานหรือบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์

ใกล้ชิดกับพยาน เพราะมีการกระท าผิดอาญาโดยเจตนาเนื่องจากการที่พยานจะมา หรือได้มาเป็นพยาน 

บุคคลนั้นมีสิทธิได้รับคา่ตอบแทนที่จ าเป็นและสมควร 

ค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงยุติธรรมก าหนดโดยความ

เห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งปฏิเสธการได้รับความคุ้มครองตามมาตรา ๖ มาตรา ๗ 

มาตรา ๙ หรอืมาตรา ๑๑ แล้วแต่กรณ ีบุคคลดังกล่าวไม่มีสิทธิได้รับคา่ตอบแทน 

  

มาตรา ๑๖  ให้บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายที่มีสิทธิขอรับค่าตอบแทนตามมาตรา ๑๕ หรือ

ทายาทยื่นค าขอต่อส านักงานคุ้มครองพยานตามแบบที่ส านักงานคุ้มครองพยานก าหนดภายในหนึ่งปีนับแต่

วันที่บุคคลนั้นได้รู้ถึงการกระท าความผิด 

หลักเกณฑ์ วิธีการยื่นค าขอ และวิธีพิจารณาค าขอ ให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวง

ยุติธรรมก าหนด 
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มาตรา ๑๗  เมื่อพยานได้ให้ขอ้เท็จจริงต่อ พนักงานผู้มีอ านาจสืบสวนคดีอาญา พนักงานผู้มี

อ านาจสอบสวนคดีอาญา พนักงานผู้มีอ านาจฟ้องคดีอาญา หรือเบิกความต่อศาลแล้ว พยานพึงมีสิทธิได้รับ

ค่าตอบแทนที่จ าเป็นและสมควร  ทั้งนี้ ตามระเบียบที่กระทรวงยุติธรรมก าหนดโดยความเห็นชอบของ

กระทรวงการคลัง แต่ในกรณีที่เป็นพยานโจทกใ์นคดีความผิดต่อส่วนตัวซึ่งผู้เสียหายเป็นโจทก ์หรอืเป็นพยาน

จ าเลยให้อยู่ในดุลพินิจของศาลที่จะมีค าสั่งให้มีการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว แต่ ไม่เกินอัตราตามระเบียบที่

กระทรวงยุติธรรมก าหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

  

มาตรา ๑๘  ค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองพยาน สามี ภริยา ผู้บุพการี ผู้สืบสันดานหรือบุคคล

อื่นที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพยาน ให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงยุติธรรมก าหนดโดยความเห็นชอบของ

กระทรวงการคลัง 

  

มาตรา ๑๙  หากปรากฏในภายหลังว่าพยานไม่มา ไม่ให้ถ้อยค าหรือไม่เบิกความเป็นพยาน

โดยไม่มีเหตุสมควร หรือมีค าพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษพยานในความผิดฐานแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ 

ความผิดฐานเบิกความอันเป็นเท็จในการพิจารณาคดีต่อศาล หรือความผิดฐานท าพยานหลักฐานอันเป็นเท็จ 

ในคดีที่บุคคลนั้นเป็นพยาน ให้บุคคลนั้นคืนหรือชดใช้ค่าตอบแทนตามมาตรา ๑๕ หรือมาตรา ๑๗ หรือคืน 

หรือชดใช้ค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองพยานและบุคคลอื่นตามมาตรา ๑๘ แล้วแต่กรณี ที่รัฐได้จ่ายไปจรงิภายใน

สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าสั่งจากส านักงานคุม้ครองพยาน 

ให้หน่วยงานที่ได้จ่ายค่าตอบแทนหรือค่าใช้จ่ายประสานงานกับส านักงานคุ้มครองพยานใน

การเรียกคืนหรอืเรียกให้ชดใช้ค่าตอบแทนหรอืค่าใช้จา่ยตามวรรคหนึ่ง 

  

หมวด ๕ 

การอุทธรณ์ 

 

  

มาตรา ๒๐  ในกรณีที่ผู้ได้รับค าสั่งตามมาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา 

๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ หรือมาตรา ๑๙ อันมิใช่ค าสั่งของศาล ไม่พอใจค าสั่งดังกล่าว ให้มี

สิทธิอุทธรณ์ค าสั่งนั้นโดยยื่นเป็นค าร้องต่อศาลยุติธรรมช้ันต้น ซึ่งมิใช่ศาลแขวงและมีอ านาจพิจารณา

พิพากษาคดีอาญาหรือศาลทหารช้ันต้น ที่มีเขตอ านาจเหนือคดีนั้นหรือที่บุคคลเหล่านั้นมีที่อยู่ภายในสามสิบ

วันนับแต่วันที่ได้รับแจง้ค าสั่ง 

การยื่นอุทธรณต์ามวรรคหนึ่งให้ได้รับยกเว้นคา่ฤชาธรรมเนียมทั้งปวง 

ให้การอุทธรณ์ค าสั่งตามมาตรา ๑๙ เป็นการทุเลาการบังคับตามค าสั่งส านักงานคุ้มครอง

พยาน 

การอุทธรณ์ค าสั่งตามมาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ หรือมาตรา 

๑๒ ให้ศาลพิจารณาเป็นการลับและให้เฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีตามที่ศาลเห็นสมควรมีสิทธิเข้าฟังการ
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พิจารณาคดีได้  ทั้งนี้ ให้ศาลพิจารณาและมีค าสั่งให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ศาลได้รับอุทธรณ์ 

เว้นแต่มีเหตุอันสมควรศาลอาจขยายระยะเวลาออกไปได้ตามความจ าเป็นแก่กรณี แต่ต้องจดรายงานเหตุนั้น

ไว้ 

ในการพิจารณาอุทธรณ์ ให้ศาลมีอ านาจหมายเรียกเอกสาร ข้อมูล หรือเจ้าพนักงานที่

เก่ียวข้องมาศาลเพื่อท าการไต่สวนโดยไม่ชักช้า และสืบพยานหลักฐานเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควร 

ค าสั่งของศาลตามมาตรานีใ้ห้เป็นที่สุด 

 

หมวด ๖ 

บทก าหนดโทษ 

 

  

มาตรา ๒๑  ผู้ใดเปิดเผยความลับที่เกี่ยวกับสถานที่อยู่ ชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ ภาพ หรอืข้อมูล

อย่างอื่นที่สามารถระบุตัวพยาน สามี ภริยา ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน หรือบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ

พยาน ซึ่งได้มีการด าเนินการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยตามมาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๑๐ หรือมาตรา ๑๑ 

โดยประการที่น่าจะเป็นเหตุให้บุคคลเหล่านั้นไม่ได้รับความปลอดภัย ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ

ปรับไม่เกนิสองหมื่นบาท หรอืทั้งจ าทั้งปรับ 

ถ้าการกระท าตามวรรคหนึ่งเป็นเหตุให้บุคคลดังกล่าวได้รับอันตรายแก่กาย หรือจิตใจ 

ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิสองปี หรอืปรับไม่เกนิสี่หมื่นบาท หรอืทั้งจ าทั้งปรับ 

ถ้าการกระท าตามวรรคหนึ่งเป็นเหตุให้บุคคลดังกล่าวได้รับอันตรายสาหัส ผู้กระท าต้อง

ระวางโทษจ าคุกไม่เกนิห้าปี หรอืปรับไม่เกนิหนึ่งแสนบาท หรอืทั้งจ าทั้งปรับ 

ถ้าการกระท าตามวรรคหนึ่งเป็นเหตุให้บุคคลดังกล่าวถึงแก่ความตาย ผู้กระท าต้องระวาง

โทษจ าคุกไม่เกนิเจ็ดปี หรอืปรับไม่เกนิหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท หรอืทั้งจ าทั้งปรับ 

  

มาตรา ๒๒  ถา้การกระท าตามมาตรา ๒๑ เป็นการกระท าเพื่อให้บุคคลตามมาตราดังกล่าว

ไม่ได้รับความปลอดภัย ผู้กระท าต้องระวางโทษหนักกว่าที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้นกึ่งหนึ่ง 

  

มาตรา ๒๓  ผู้ใดกระท าความผิดอาญาต่อบุคคลใดเพราะเหตุที่บุคคลนั้น สามี ภริยา ผู้

บุพการี หรือผู้สืบสันดานของบุคคลนั้นจะมา หรือได้มาเป็นพยาน ต้องระวางโทษหนักกว่าที่บัญญัติไว้ใน

มาตรานั้น ๆ กึ่งหนึ่ง 

  

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

   พนัต ารวจโท ทักษณิ  ชินวตัร 

นายกรัฐมนตร ี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่บทบัญญัติมาตรา ๒๔๔ ของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติรองรับสิทธิของบุคคลซึ่งเป็นพยานในคดีอาญาให้ได้รับความ

คุ้มครอง การปฏิบัติที่เหมาะสม และค่าตอบแทนที่จ าเป็นและสมควรจากรัฐ และเนื่องจากปัจจุบันพยานยัง

ไม่ได้รับการคุ้มครองเท่าที่ควร ทั้งที่พยานมีความส าคัญยิ่งต่อการพิสูจน์ความจริงในทางอรรถคดี เป็นเหตุให้

เกิดผลเสียต่อกระบวนการยุติธรรม  ดังนั้น เพื่อเพิ่มความคุ้มครองพยานให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตนิี ้

 

  

อมรรัตน์/แก้ไข 

วศิน/ตรวจ 

๒๙ มีนาคม ๒๕๕๓ 

  

ฐิติพร/ปรับปรุง 

๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ 

ปณตภร/ตรวจ 

๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
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[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐/ตอนที่ ๕๘ ก/หน้า ๔/๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๖ 
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กฎกระทรวง 

ก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรยืน่ 

และกำรพจิำรณำค ำรอ้งขอใช้มำตรกำรพิเศษในกำรคุ้มครองพยำน 

พ.ศ. ๒๕๔๘ 

                   

  

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕ และมำตรำ ๙ แหง่พระรำชบัญญัติคุ้มครองพยำนใน

คดีอำญำ พ.ศ. ๒๕๔๖ อนัเป็นพระรำชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบำงประกำรเก่ียวกับกำรจ ำกัดสิทธิและเสรภีำพ

ของบุคคล ซึ่งมำตรำ ๒๙ ประกอบกับมำตรำ ๓๑ มำตรำ ๓๖ และมำตรำ๓๗ ของรัฐธรรมนูญแห่ง

รำชอำณำจักรไทย บัญญัติให้กระท ำไดโ้ดยอำศัยอ ำนำจตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำย รัฐมนตรวี่ำกำร

กระทรวงยุติธรรมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี ้

  

ข้อ ๑  ในกฎกระทรวงนี ้

“ค ำรอ้ง” หมำยควำมวำ่ ค ำรอ้งขอรับกำรคุ้มครองพยำนตำมมำตรกำรพิเศษ 

“ส ำนักงำน” หมำยควำมว่ำ ส ำนักงำนคุม้ครองพยำน และให้หมำยควำมรวมถงึหน่วยงำนอื่น

ที่รัฐมนตรผีู้รักษำกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองพยำนในคดีอำญำประกำศก ำหนดในรำชกิจจำ

นุเบกษำให้ท ำหนำ้ที่รับค ำร้อง  ทั้งนี ้ในส่วนที่เกี่ยวกับอ ำนำจหน้ำที่ของแตล่ะกระทรวง 

“รัฐมนตรี” หมำยควำมว่ำ รัฐมนตรวี่ำกำรกระทรวงยุติธรรม 

  

ข้อ ๒  ในกรณีที่ปรำกฏแนชั่ดหรอืมีเหตุอันควรสงสยัว่ำพยำนในคดีอย่ำงหนึง่อย่ำงใดตำม

มำตรำ ๘ แห่งพระรำชบัญญัติคุม้ครองพยำนในคดีอำญำ พ.ศ. ๒๕๔๖ จะไม่ได้รับควำมปลอดภยัให้บุคคล

ดังตอ่ไปนีม้ีสิทธิยืน่ค ำรอ้งเพือ่ขอใช้มำตรกำรพิเศษในกำรคุม้ครองพยำน 

(๑) พยำนหรอืผู้ซึ่งได้รับมอบอ ำนำจจำกพยำน 

(๒) บุคคลซึ่งมีประโยชน์เก่ียวข้องกับพยำน 

(๓) พนักงำนผูม้ีอ ำนำจสืบสวนคดีอำญำ 

(๔) พนักงำนผูม้ีอ ำนำจสอบสวนคดีอำญำ 

(๕) พนักงำนผูม้ีอ ำนำจฟอ้งคดีอำญำ 

ทั้งนี ้บุคคลตำม (๒) (๓) (๔) และ (๕) จะยื่นค ำรอ้งดงักล่ำวได้ตอ่เมื่อได้รับควำมยินยอมของ

พยำน 

ควำมยินยอมของพยำนตำมควำมในวรรคสอง ให้ท ำเปน็หนังสอืและลงลำยมือชื่อพยำนเป็น

ส ำคัญ 
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ข้อ ๓  ค ำรอ้งอยำ่งน้อยต้องระบุชื่อ นำมสกุล และทีอ่ยู่ของพยำนและผู้ยื่นค ำรอ้งและ

พฤติกำรณ์ที่แสดงให้เหน็ว่ำพยำนอำจไม่ได้รับควำมปลอดภัย  ทั้งนี ้ ตอ้งมลีำยมอืชื่อของผู้ยืน่ค ำรอ้งเป็น

ส ำคัญ 

  

ข้อ ๔  กำรยื่นค ำรอ้งตำมขอ้ ๒ ใหย้ื่นผำ่นส ำนักงำน พรอ้มด้วยพยำนหลักฐำนและ

ข้อเท็จจรงิที่คำดว่ำพยำนจะไม่ได้รับควำมปลอดภัย 

  

ข้อ ๕  เมื่อส ำนักงำนได้รับค ำรอ้งตำมข้อ ๔ แล้ว ใหด้ ำเนนิกำรในเบื้องต้นดงัตอ่ไปนี้ 

(๑) ตรวจสอบควำมถูกต้องของค ำรอ้ง 

(๒) สอบถำมรำยละเอียดเพิม่เติมเพื่อทรำบข้อมลูที่แสดงวำ่พยำนอำจไมไ่ด้รับควำม

ปลอดภัย และหำกเหน็ว่ำมีรำยละเอียดเพิ่มเตมิที่เป็นข้อสำระส ำคัญ ให้จดัท ำบนัทึกประกอบค ำร้อง โดยให้ผู้

ยื่นค ำรอ้งลงลำยมือชื่อในบันทึกดังกล่ำว 

(๓) แจ้งให้ผูย้ื่นค ำรอ้งทรำบถงึสิทธิและผลกระทบ รวมทั้งควำมรับผดิอนัเนื่องจำกกำรใช้

มำตรกำรพิเศษในกำรคุ้มครองพยำน 

(๔) ออกใบรับค ำร้องไว้เป็นหลักฐำน 

  

ข้อ ๖  ในกำรตรวจสอบค ำรอ้งตำมข้อ ๕ หำกส ำนักงำนเห็นว่ำยงัขำดพยำนหลักฐำนใดให้

แจ้งผู้ยื่นค ำร้องส่งเพิม่เติมใหค้รบถว้นภำยในสิบหำ้วันนับแต่วันที่ได้รับแจง้ 

ในกรณีที่ผู้ยื่นค ำร้องไมย่ื่นพยำนหลักฐำนและรำยละเอียดเพิ่มเติมภำยในก ำหนดเวลำตำม

วรรคหนึง่ โดยไม่แจ้งเหตุขดัข้องให้ทรำบ ให้ส ำนักงำนรวบรวมพยำนหลักฐำนเท่ำทีม่แีละจัดท ำรำยงำนและ

ควำมเห็นประกอบค ำร้องเสนอให้รัฐมนตรหีรอืผู้ซึง่ได้รับมอบหมำยพิจำรณำต่อไป 

  

ข้อ ๗  ในกรณีที่ส ำนักงำนตรวจสอบค ำรอ้ง พยำนหลักฐำน และรำยละเอียดที่ยื่นตำมขอ้ ๕ 

หรอืพยำนหลักฐำนและรำยละเอียดที่ยื่นเพิม่เติมตำมขอ้ ๖ แล้ว ใหส้ ำนักงำนเสนอค ำร้องดงักล่ำวพรอ้มกับ

ควำมเห็นประกอบให้รัฐมนตรหีรอืผู้ซึ่งได้รับมอบหมำยพิจำรณำสั่งกำรโดยด่วน 

กำรเสนอค ำร้องตำมวรรคหนึ่ง หรอืตำมข้อ ๖ วรรคสอง หำกหน่วยงำนที่เสนอค ำร้องมิใช่

ส ำนักงำนคุม้ครองพยำน ให้เสนอผำ่นส ำนักงำนคุม้ครองพยำน 

เมื่อส ำนักงำนคุม้ครองพยำนได้รับค ำรอ้งตำมวรรคสองแล้ว ให้เสนอควำมเหน็เพื่อ

ประกอบกำรพิจำรณำสั่งกำรของรัฐมนตรหีรอืผู้ซึ่งได้รับมอบหมำยโดยด่วน พรอ้มทัง้แจ้งให้พยำนหรอืผู้ยืน่ค ำ

รอ้งทรำบถงึวันที่รัฐมนตรหีรอืผู้ซึ่งได้รับมอบหมำยได้รับค ำร้อง 

  

ข้อ ๘  เมื่อรัฐมนตรหีรอืผู้ซึ่งได้รับมอบหมำยได้รับค ำรอ้งตำมข้อ ๖ หรอืข้อ ๗แล้ว ให้

พิจำรณำสั่งกำรโดยด่วน  ทัง้นี ้ ต้องไม่เกนิสำมสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค ำรอ้งจำกส ำนักงำนคุม้ครองพยำน ถำ้

เห็นว่ำไม่ควรใชม้ำตรกำรพิเศษในกำรคุ้มครองพยำนให้สัง่ไม่รับค ำรอ้ง แล้วแจ้งค ำสั่งพรอ้มเหตุผลและสิทธิใน
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กำรอุทธรณค์ ำสั่งดังกลำ่วใหพ้ยำนหรอืผู้ยืน่ค ำรอ้งทรำบโดยเร็ว ถำ้เหน็ว่ำควรใช้มำตรกำรพิเศษในกำร

คุม้ครองพยำน ให้สั่งใช้มำตรกำรพิเศษในกำรคุ้มครองพยำนตำมควำมเหมำะสมตอ่ไป 

หำกรัฐมนตรหีรอืผู้ซึ่งได้รับมอบหมำยไม่พจิำรณำให้แล้วเสร็จภำยในก ำหนดเวลำตำมวรรค

หนึ่ง ให้ถือวำ่สัง่ไม่รับค ำรอ้ง 

กรณีที่รัฐมนตรหีรอืผู้ซึ่งได้รับมอบหมำยสั่งไม่รับค ำรอ้ง หรอืกรณทีี่ถือว่ำสั่งไม่รับค ำรอ้ง ผู้

ยื่นค ำรอ้งมีสิทธิอุทธรณต์ำมมำตรำ ๒๐ แห่งพระรำชบัญญัติคุ้มครองพยำนในคดีอำญำ พ.ศ. ๒๕๔๖ 

  

ข้อ ๙  ในกรณีที่รัฐมนตรหีรอืผู้ซ่ึงได้รับมอบหมำยสั่งกำรใหใ้ช้มำตรกำรพิเศษในกำร

คุม้ครองพยำน ก่อนด ำเนนิกำรคุ้มครองพยำนตำมมำตรกำรพเิศษ ใหส้ ำนักงำนจดัให้พยำนลงลำยมอืชื่อแสดง

ควำมยินยอมรับกำรคุม้ครองอีกคร้ัง 

  

ข้อ ๑๐  กำรรับและส่งค ำร้อง กำรตรวจสอบค ำรอ้ง กำรพิจำรณำค ำร้องและกำรคุ้มครอง

พยำนให้ด ำเนินกำรเป็นกำรลบั  ทั้งนี ้ ให้ค ำนงึถงึควำมปลอดภยัของพยำน ขอ้มูลและรำยละเอียดเก่ียวกับตัว

พยำน บุคคลอื่นทีม่ีควำมสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพยำน พฤติกำรณ์แห่งคดีควำมไม่ปลอดภัยที่พยำนจะได้รับ และ

ข้อเท็จจรงิอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นส ำคัญ 

  

ข้อ ๑๑  ในกรณีที่มีกำรรอ้งขอให้น ำมำตรกำรพิเศษในกำรคุม้ครองพยำนมำใช้บังคับแก่สำม ี

ภริยำ ผู้บุพกำรี ผูส้ืบสนัดำนของพยำน หรอืบุคคลอืน่ที่มคีวำมสัมพนัธ์ใกล้ชิดกับพยำนซึ่งมีผลต่อกำรที่พยำน

จะมำเป็นพยำน ใหน้ ำหลักเกณฑ์และวิธีกำรเก่ียวกับมำตรกำรพิเศษในกำรคุ้มครองพยำนมำใช้บังคับโดย

อนุโลม 

  

ขอ้ ๑๒[๑]  กฎกระทรวงนีใ้ห้ใชบ้ังคับเมื่อพ้นก ำหนดหกสบิวันนับแต่วันประกำศในรำชกิจจำ

นุเบกษำเป็นต้นไป 

  

  

ให้ไว ้ณ วันที ่๒๖ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๔๘ 

พงศ์เทพ  เทพกำญจนำ 

รัฐมนตรวี่ำกำรกระทรวงยุติธรรม 
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หมำยเหต ุ:- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี ้คอื โดยที่มำตรำ ๙ วรรคสำม แห่งพระรำชบัญญัติ

คุม้ครองพยำนในคดอีำญำ พ.ศ. ๒๕๔๖ บัญญตัิให้กำรยื่นและกำรพจิำรณำค ำรอ้งขอใช้มำตรกำรพิเศษ ใน

กำรคุ้มครองพยำนเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่ก ำหนดในกฎกระทรวง  จงึจ ำเป็นต้องออก

กฎกระทรวงนี ้

  

  

  

ศุภกรณ/ผู้จัดท ำ 

๓ ธันวำคม ๒๕๕๓ 
 

http://app-thca.krisdika.go.th/Naturesig/CheckSig?whichLaw=law2&folderName=%a492&lawPath=%a492-2b-2548-a0001  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
[๑] รำชกิจจำนุเบกษำ เลม่ ๑๒๒/ตอนที ่๑๖ ก/หน้ำ ๕/๑๕ กุมภำพนัธ ์๒๕๔๘ 
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ระเบียบกองทัพไทย 

ว่าด้วยการคุ้มครองพยานในคดอีาญา 

พ.ศ. ๒๕๕๗[๑] 

 

 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๔ ของระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการคุ้มครองพยานใน

คดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงขอให้ออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

 

ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกองทัพไทยว่าด้วยการคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 

๒๕๕๗” 

 

ข้อ ๒  ระเบียบนีใ้ห้ใชบ้ังคับตั้งแต่บัดนีเ้ป็นต้นไป 

 

ข้อ ๓  ในระเบียบนี้ 

“พยาน” หมายความว่า พยานบุคคลซึ่งจะมาให้หรือได้ให้ข้อเท็จจริงต่อพนักงานผู้มีอ านาจ

สืบสวนคดีอาญา พนักงานผู้มีอ านาจสอบสวนคดีอาญา พนักงานผู้มีอ านาจฟ้องคดีอาญา หรือศาลในการ

ด าเนินคดีอาญา รวมทั้งผู้ช านาญการพเิศษ แต่มิให้หมายความรวมถงึจ าเลยที่อ้างตนเป็นพยาน 

“คดีอาญา” หมายความว่า คดีอาญาที่อยู่ในอ านาจศาลทหาร 

“ความปลอดภัย” หมายความว่า ความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย อนามัย เสรีภาพ ชื่อเสียง 

ทรัพย์สิน หรอืสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดของพยาน ทั้งก่อน ขณะ และหลังมาเป็นพยาน 

“มาตรการทั่วไป” หมายความว่า มาตรการที่พนักงานผู้มีอ านาจสืบสวนคดีอาญา พนักงาน

ผู้มีอ านาจสอบสวนคดีอาญา พนักงานผู้มีอ านาจฟ้องคดีอาญา ศาลทหาร หรือหน่วยงานคุ้มครองพยานหรอื

คณะกรรมการคุ้มครองพยาน แล้วแต่กรณ ีอาจจัดให้พยานอยูใ่นความคุม้ครองตามที่เห็นเป็นการสมควรหรอื

ตามที่พยานหรือบุคคลอื่นใด ซึ่งมีประโยชน์เกี่ยวข้องได้ร้องขอ และในกรณีจ าเป็นบุคคลดังกล่าวจะขอให้เจ้า

พนักงานต ารวจ หรือเจ้าหน้าที่อื่นช่วยให้ความคุ้มครองแก่พยานได้ตามความจ าเป็น เมื่อเห็นว่าพยานอาจ

ไม่ได้รับความปลอดภัย  ทั้งนี ้ต้องได้รับความยินยอมของพยานด้วย 

การคุ้มครองให้พยานได้รับความปลอดภัย ให้รวมถึงการจัดให้พยานอยู่ในสถานที่ ที่

ปลอดภัย เว้นแต่พยานจะไม่ให้ความยินยอมและการปกปิดมิให้มีการเปิดเผยชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ ภาพ หรือ

ข้อมูลอย่างอื่นที่สามารถระบุตัวพยานได้  ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมแก่สถานะและสภาพของพยานและ

ลักษณะของคดีอาญาที่เกี่ยวข้อง 

“มาตรการพิเศษ” หมายความว่า มาตรการพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพยานใน

คดีอาญา 

“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานตามระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการคุ้มครอง

พยานในคดีอาญา 
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“คณะกรรมการ”  หมายความว่ า  คณะกรรมการคุ้ มครองพยานตามระ เบียบ

กระทรวงกลาโหมว่าด้วยการคุม้ครองพยานในคดีอาญา 

“เลขานุการ” หมายความว่า เลขานุการคณะกรรมการ 

“หน่วยงานคุ้มครองพยาน” หมายความว่า หน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทยที่มี

หน้าที่ประสานงานคุม้ครองพยาน 

 

ข้อ ๔  ให้ผู้อ านวยการส านักงานพระธรรมนูญทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นผู้

รักษาการตามระเบียบนี ้และให้มีอ านาจออกระเบียบปฏิบัติ ค าชีแ้จง ข้อแนะน า เพื่อวางแนวทางปฏิบัติในการ

ด าเนินการตามระเบียบนี้ 

 

หมวด ๑ 

บทท่ัวไป 

 

 

ข้อ ๕  ในกรณีที่พยานในคดีอาญาอาจไม่ได้รับความปลอดภัย พนักงานผู้มีอ านาจสืบสวน

คดีอาญา พนักงานผู้มีอ านาจสอบสวนคดีอาญา พนักงานผู้มีอ านาจฟ้องคดีอาญา ศาลทหาร พยาน หรือ

บุคคลอื่นใด ซึ่งมีประโยชน์เกี่ยวข้อง อาจขอให้ส านักงานคุ้มครองพยาน กระทรวงกลาโหม จัดให้พยานอยู่ใน

ความคุ้มครองตามมาตรการทั่วไปตามความจ าเป็นและที่เห็นสมควร  ทั้งนี้ ต้องได้รับความยินยอมของพยาน

ด้วย 

 

ข้อ ๖  การปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองพยาน ให้ปฏิบัติเป็นการลับ และให้

ประสานงานกับส านักงานหรอืหน่วยงานคุม้ครองพยานโดยตรง 

 

ข้อ ๗  ให้น าความในระเบียบนีม้าใช้บังคับกรณีที่พยานได้รอ้งขอให้น ามาตรการทั่วไปในการ

คุม้ครองพยานใช้บังคับแกส่ามี ภริยา ผู้บุพการี ผู้สืบสันดานของพยาน หรอืบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด

กับพยาน ซึ่งอาจไม่ได้รับความปลอดภัยจากการที่พยานจะมาให้หรือได้ให้ข้อเท็จจริงต่อพนักงานผู้มีอ านาจ

สืบสวนคดีอาญา พนักงานผู้มีอ านาจสอบสวนคดีอาญา พนักงานผู้มีอ านาจฟ้องคดีอาญา หรือศาลทหาร ใน

การด าเนินคดีอาญาด้วยโดยอนุโลม 

 

ข้อ ๘  การด าเนินการอื่นใดเกี่ยวกับมาตรการทั่วไปในการคุ้มครองพยาน ซึ่งระเบียบนี้มิได้

ก าหนดไว้ ให้ผู้รักษาการตามระเบียบนี้ใช้ดุลพินิจก าหนดการด าเนินการเท่าที่จ าเป็นและเหมาะสมกับ

สถานการณ์ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการด าเนินการตามมาตรการทั่วไปในการคุ้มครองพยานได้ตามที่

เห็นสมควร เท่าที่ไม่ขัดหรอืแย้งกับระเบยีบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการคุม้ครองพยานในคดีอาญา 
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หมวด ๒ 

หน่วยงานคุ้มครองพยาน และการด าเนินการกรณพียานไม่ได้รับความปลอดภัย 

 

 

ข้อ ๙  ให้ผู้บัญชาการทหารสูงสุด หรือผู้ได้รับมอบหมายก าหนดหน่วยงานที่มีอยู่ในอัตรา

การจัดของกองบัญชาการกองทัพไทย เป็นหน่วยงานคุม้ครองพยาน กับก าหนดตัวบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมให้

ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าหน่วยงานคุ้มครองพยาน แล้วแจ้งให้เลขานุการคณะกรรมการคุ้มครองพยาน

กระทรวงกลาโหมทราบ เพื่อน าเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ขอรับการแต่งตั้งให้เป็นพนักงาน

เจา้หน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการคุม้ครองพยานในคดีอาญาต่อไป 

 

ข้อ ๑๐  ในกรณีที่พยาน หรือสามี ภริยา ผู้บุพการี ผู้สืบสันดานของพยาน หรือบุคคลอื่นที่มี

ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพยานซึ่งมีผลต่อการที่พยานจะมาเป็นพยาน อาจไม่ได้รับความปลอดภัย พนักงานผู้มี

อ านาจสืบสวนคดีอาญา พนักงานผู้มีอ านาจสอบสวนคดีอาญา แล้วแต่กรณี อาจจัดให้พยานหรือบุคคล

ดังกล่าวอยู่ในความคุ้มครองตามระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการคุ้มครองพยานในคดีอาญา   ทั้งนี้ ต้อง

ได้รับความยินยอมจากพยานหรอืบุคคลดังกล่าวเสียก่อน แล้วแต่กรณี 

การจัดให้พยานอยู่ในความคุ้มครอง ให้พนักงานผู้มีอ านาจสืบสวนคดีอาญา พนักงานผู้มี

อ านาจสอบสวนคดีอาญา จัดให้พยานหรือบุคคลดังกล่าวกรอกแบบพิมพ์ค าร้องขอท้ายระเบียบ

กระทรวงกลาโหมว่าด้วยการคุ้มครองพยานในคดีอาญา แล้วรีบน าตัวพยานหรือบุคคลดังกล่าวพร้อมค าร้อง

ขอ ส่งเลขานุการคณะกรรมการคุ้มครองพยานกระทรวงกลาโหม เพื่อพิจารณามีค าสั่งต่อไป 

 

ข้อ ๑๑  ผู้มีสิทธิร้องขอ หรอืขอให้คุ้มครองพยานตามระเบียบนี้ 

๑๑.๑ รอ้งขอหรอืขอให้คุ้มครองพยาน ได้แก่ 

๑๑.๑.๑ พยานหรอืผู้ที่ได้รับมอบอ านาจจากพยาน 

๑๑.๑.๒ บุคคลอื่นซึ่งมีประโยชน์เกี่ยวข้องกับพยาน 

๑๑.๑.๓ พนักงานผู้มีอ านาจสืบสวนคดีอาญา พนักงานผู้มีอ านาจสอบสวนคดีอาญา 

๑๑.๒ รอ้งขอหรอืขอให้คุ้มครองสามี ภริยา ผู้บุพการี ผู้สืบสันดานของพยานหรอืบุคคลอื่นที่

มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพยาน 

 

ข้อ ๑๒  การร้องขอ กระท าได้ ๓ กรณี คอื 

๑๒.๑ ยื่นค าร้องหรือค าขอเป็นหนังสือตามแบบท้ายระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการ

คุม้ครองพยานในคดีอาญา 

๑๒.๒ หนังสือหรอืจดหมาย 

๑๒.๓ เครื่องมือสื่อสาร ได้แก ่โทรศัพท์ โทรสาร หรอืจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
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การร้องขอต้องระบุชื่อ นามสกุล และที่อยู่ของพยานหรอืบุคคลที่จะขอรับการคุม้ครองพยาน

และผู้ยื่นค ารอ้ง ตลอดจนพฤติการณ์ที่แสดงให้เห็นว่าพยานหรอืบุคคลที่จะรับการคุม้ครองพยานอาจไม่ได้รับ

ความปลอดภัยกับต้องมีลายมือชื่อหรอืระบุชื่อผู้ร้อง แล้วแต่กรณี 

 

ข้อ ๑๓  การยื่นค ารอ้งขอให้คุ้มครองพยานให้ปฏิบัติ ดังนี้ 

๑๓.๑ ในกรณีที่การสืบสวน และการสอบสวนคดีกระท าโดยเจ้าพนักงานฝ่ายทหาร ให้ยื่น

ต่อเลขานุการคณะกรรมการคุ้มครองพยานกระทรวงกลาโหม พร้อมเอกสารหลักฐานและพยานหรือบุคคลที่

มีการขอรับการคุม้ครอง 

๑๓.๒ ในกรณีที่ส านวนการสอบสวนคดีได้ส่งไปให้อัยการทหารแล้ว ควรแนะน าให้ไปยื่นต่อ

อัยการทหารแห่งนั้น 

๑๓.๓ ในกรณีที่การสืบสวน การสอบสวนคดีกระท าโดยเจา้พนักงานอื่น ควรแนะน าให้ไปยื่น

ต่อหน่วยงานของเจา้พนักงานแห่งนั้น 

 

หมวด ๓ 

งบประมาณการคุ้มครองพยานและการเบิกจ่าย 

 

 

ข้อ ๑๔  ให้หัวหน้าหน่วยงานคุ้มครองพยานรายงานขอตั้งงบประมาณค่าตอบแทนและ

คา่ใช้จา่ยในการคุ้มครองพยานที่คาดว่าหน่วยงานจะพึงใช้ในแต่ละปีตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

ในระหว่างการคุ้มครองพยาน หากหัวหน้าหน่วยงานคุ้มครองพยานคาดว่างบประมาณ

ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองพยานจะมีไม่เพียงพอสนับสนุนการคุ้มครองพยาน ให้หัวหน้า

หน่วยงานคุ้มครองพยานรายงานขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมไปยังส านักงานปลัดบัญชีทหารเพื่อ

ด าเนินการต่อไป 

อัตราค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองพยานตามระเบียบนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงกลาโหมว่าด้วยการคุม้ครองพยานในคดีอาญา 

หลักเกณฑ์และวิธีการเบกิจา่ยให้เป็นตามที่ทางราชการก าหนด ให้ส านักงานปลัดบัญชทีหาร

ด าเนินการด้านงบประมาณและให้การสนับสนุนตามวรรคหนึ่ง 

 

หมวด ๔ 

วิธีการคุ้มครองพยาน 

 

 

ข้อ ๑๕  การคุ้มครองพยานของกองบัญชาการกองทัพไทยให้กระท าโดยการขอรับการ

สนับสนุนการคุ้มครองพยานจากส านักงานคุม้ครองพยานกระทรวงกลาโหม 
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การคุ้มครองพยานของกองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ

ว่าด้วยการคุม้ครองพยานของแต่ละเหล่าทัพ 

 

ข้อ ๑๖  เมื่อได้รับแจ้งค าสั่งว่าคณะกรรมการคุ้มครองพยานกระทรวงกลาโหม ได้ก าหนดให้

หน่วยงานใดกระท าการคุ้มครองพยานแล้ว ให้หัวหน้าหน่วยงานคุ้มครองพยานกองบัญชาการกองทัพไทย

ประสานงานกับหัวหน้าหน่วยงานคุม้ครองพยานดังกล่าวโดยตรง 

 

ข้อ ๑๗  ให้ทุกส่วนราชการในกองทัพไทย ให้ความร่วมมือ อ านวยความสะดวก และปฏิบัติ

ตามที่หน่วยงานคุม้ครองพยานรอ้งขอ 

 

 

ประกาศ ณ วนัที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 

พลเอก ธนะศักดิ์  ปฏิมาประกร 

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด 

 

 

 

ปรยิานุช/ผู้จัดท า 

๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

 

นุสรา/ผูต้รวจ 

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
 

http://app-thca.krisdika.go.th/Naturesig/CheckSig?whichLaw=law2&folderName=%a492&lawPath=%a492-2g-2557-a0001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
[๑] ราชกิจจานุเบกษา เลม่ ๑๓๑/ตอนพิเศษ ๑๐๒ ง/หน้า ๑/๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
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ระเบียบกรมสอบสวนคดพีิเศษ 

ว่าด้วยการคุ้มครองพยานในคดอีาญา 

พ.ศ. ๒๕๕๔[๑] 

 

  

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขระเบียบกรมสอบสวนคดีพิเศษ ว่าด้วยการคุม้ครองพยาน

ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 

(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ 

อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งตามมาตรา ๒๙ 

ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้

กระท าได้ โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษจึงออกระเบียบไว้ 

ดังต่อไปนี้ 

  

ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมสอบสวนคดีพิเศษ ว่าด้วยการคุ้มครองพยานใน

คดีอาญา พ.ศ. ๒๕๕๔” 

  

ข้อ ๒  ระเบียบนีใ้ห้ใชบ้ังคับตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป 

  

ข้อ ๓  ให้ยกเลิก 

(๑) ระเบียบกรมสอบสวนคดีพิเศษ ว่าด้วยการคุม้ครองพยานในคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

(๒) ระเบียบกรมสอบสวนคดีพิเศษ ว่าด้วยการคุม้ครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๕๑ 

บรรดาระเบียบ และค าสั่งอื่นใดซึ่งขัดหรอืแย้งกับระเบยีบนี ้ให้ใชร้ะเบียบนีแ้ทน 

  

ข้อ ๔  ในระเบียบนี้ 

“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

“หน่วยงานคุ้มครองพยาน” หมายความว่า หน่วยงานในสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษที่มี

หน้าที่ในการให้ความคุ้มครองแก่พยาน และให้หมายความรวมถึงหน่วยงานหรือองค์กรอื่น ๆ ที่กรมสอบสวน

คดีพิเศษขอความรว่มมือหรอืมอบหมายให้ด าเนินการคุ้มครองพยานด้วย 

“ผู้ร้องขอ” หมายความว่า บุคคลที่ร้องขอให้มีการให้ความคุม้ครองแก่พยาน ได้แก่ 

(๑) พนักงานผู้มีอ านาจสืบสวนคดีอาญา พนักงานผู้มีอ านาจสอบสวนคดีพิเศษ พนักงานผู้มี

อ านาจฟ้องคดีอาญา ศาล ส านักงานคุม้ครองพยาน หรอืหน่วยงานคุม้ครองพยาน 

(๒) พยานหรอืผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย 

(๓) บุคคลอื่นใดซึ่งมีประโยชน์เก่ียวข้อง 
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(๔) หน่วยงานราชการหรอืหน่วยงานของรัฐ 

“ผู้รับการคุ้มครอง” หมายความว่า บุคคลที่อยู่ในความคุ้มครองของหน่วยงานคุ้มครอง

พยาน ได้แก่ 

(๑) พยาน 

(๒) สามี ภริยา ผู้บุพการี ผู้สืบสันดานของพยาน หรือบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ

พยาน ซึ่งมีผลต่อการที่พยานจะมาเป็นพยานอาจไม่ได้รับความปลอดภัย และพยานได้ร้องขอ 

“เจา้หน้าที่คุ้มครองพยาน” หมายความว่า เจา้หน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่คุ้มครอง

ความปลอดภัยพยาน 

  

ข้อ ๕  ให้อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 

  

หมวด ๑ 

บทท่ัวไป 

 

  

ข้อ ๖  โดยที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพยานในคดีอาญาเป็นกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อเพิ่ม

ความคุม้ครองพยานให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย ซึ่งบัญญัติรองรับสิทธิ

ของบุคคลที่เป็นพยานในคดีอาญาให้ได้รับความคุม้ครอง ได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสมและค่าตอบแทนที่จ าเป็น

และสมควรจากรัฐ ดังนั้น ในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองพยานพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ

จะต้องกระท าด้วยความรอบคอบ เคารพในสิทธิเสรภีาพของประชาชนเป็นประการส าคัญ และพึงตระหนักวา่

บุคคลที่เป็นพยานในคดีอาญาเป็นผู้มีบทบาทที่ส าคัญยิ่งในการผดุงความยุติธรรม ควรได้รับการยกย่องเชิดชู

พยานในฐานะพลเมืองดี นอกจากนั้น ยังต้องค านึงถึงมาตรการอื่น ๆ ที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วย

พยานหลักฐานประกอบการพิจารณาด้วย เช่น การสืบพยานกอ่นฟ้องตามประมวลกฎหมายวธิีพจิารณาความ

อาญา มาตรา ๒๓๗ ทวิ เป็นต้น  ทั้งนี้ เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการสืบสวนสอบสวนรวมถึงการ

ด าเนินคดีในช้ันศาล 

  

ข้อ ๗  ในการร้องขอให้มีการคุ้มครองแก่พยาน จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้รับการ

คุม้ครองด้วย เว้นแต่บุคคลดังกล่าวมิอาจให้ความยินยอม ให้บุคคลดังต่อไปนีเ้ป็นผู้ให้ความยินยอม 

(๑) บิดาหรือมารดา กรณีผู้รับการคุ้มครองเป็นผู้เยาว์ เว้นแต่ไม่มีบิดาหรือมารดา หรือบิดา

หรอืมารดาไม่อาจให้ความยินยอมได้ จึงให้ผูแ้ทนโดยชอบธรรมเป็นผู้ให้ความยินยอม 

(๒) ผู้อนุบาล ในกรณีผูร้ับการคุม้ครองเป็นผู้ไรค้วามสามารถ 

(๓) ผู้พทิักษ ์ในกรณีผูร้ับการคุม้ครองเป็นผู้เสมือนไรค้วามสามารถ 
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ข้อ ๘  ในการสอบถามปากค าพยานในระหว่างการให้การคุ้มครองแก่พยาน ให้พนักงาน

สอบสวนคดีพิเศษจัดให้มีการบันทึกภาพและเสียงการสอบถามปากค าดังกล่าว ซึ่งสามารถน าออกถ่ายทอดได้

อย่างต่อเนื่องไว้เป็นพยานหลักฐานด้วย  ทั้งนี้ เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นที่ไม่สามารถด าเนินการได้ก็ให้บันทึกเหตุนั้น

ไว้ในส านวนการสอบสวน 

 

หมวด ๒ 

คณะกรรมการคุ้มครองพยาน 

 

  

ข้อ ๙  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการคุ้มครองพยาน” ประกอบด้วย 

(๑) รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษที่อธิบดีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 

(๒) ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ (พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ๙ ชช.) ที่อธิบดีมอบหมาย 

เป็นรองประธานกรรมการ 

(๓) ผู้อ านวยการกองกฎหมาย เป็นกรรมการ 

(๔) ข้าราชการที่อธิบดีแต่งตั้งขึ้นอีกจ านวน ๒ คน เป็นกรรมการ 

โดยมีผูบ้ัญชาการส านักปฏิบัติการพเิศษ เป็นกรรมการและเลขานุการ 

  

ข้อ ๑๐  ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(๑) พิจารณาอนุมัติการใช้มาตรการทั่วไปในการคุ้มครองพยาน 

(๒) ก าหนดหรอืให้ความเห็นชอบวิธีการให้ความคุม้ครอง 

(๓) ก าหนดเงื่อนไขให้ผูร้ับการคุม้ครองปฏิบัติระหว่างอยู่ในการคุ้มครอง ซึ่งหากมีการฝ่าฝืน

เงื่อนไขอันเป็นเหตุให้การคุม้ครองพยานนั้นสิน้สุดลง 

(๔) ก าหนดหน่วยงานหรอืบุคคลที่ท าหน้าที่คุ้มครองและสถานที่ในการคุ้มครองพยาน 

(๕) ก าหนดอาวุธยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ อุปกรณ ์และสิ่งอ านวยความสะดวกอื่น 

(๖) ก าหนดวงเงิน งบประมาณ และค่าใช้จา่ยในการคุ้มครองพยาน 

(๗) ก าหนดหลักเกณฑ์ในการเบกิจา่ยคา่ใช้จา่ยในการคุ้มครองพยาน 

(๘) ตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานคุ้มครองพยานและการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ

คุม้ครองพยาน 

(๙) เรียกผู้ร้องขอ พยาน บุคคลที่จะได้รับการคุ้มครองหรือบุคคลอื่นใดมาให้ถ้อยค าหรอืให้

ส่งเอกสารหรอืหลักฐานใดมาเพื่อประกอบการพจิารณา 

(๑๐) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่

คณะกรรมการก าหนด 

(๑๑) พิจารณาและออกค าสั่งให้การคุม้ครองพยานตามมาตรการทั่วไปสิน้สุดลง 

(๑๒) พิจารณาและออกค าสั่งให้แกไ้ขวิธีการหรอืเงื่อนไขตามข้อ ๑๐ (๒) - (๖) 
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(๑๓) พิจารณาและออกค าสั่งอนุมัติการคุ้มครองพยานต่อเนื่องหรือค าสั่งไม่อนุมัติ ตามข้อ 

๒๗ วรรคสอง 

(๑๔) พิจารณาและออกค าสั่งอนุมัติหรอืค าสั่งไม่อนุมัติการคุม้ครองพยานที่มีอยู่ก่อนวันที่ใช้

ระเบียบนี ้ตามข้อ ๓๔ 

  

ข้อ ๑๑  การประชุมคณะกรรมการให้น าบทบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการที่มีอ านาจ

ด าเนินการพิจารณาทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  

ข้อ ๑๒  ในการอนุมัติให้ใช้มาตรการทั่วไปในการคุ้มครองพยาน ให้คณะกรรมการพิจารณา

ถึงความส าคัญและความจ าเป็นของพยานในคดีที่ขอคุ้มครอง และก าหนดวิธีการคุ้มครองที่ เหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ โดยค านึงถงึความคุม้คา่ของงบประมาณราชการด้วย 

 

หมวด ๓ 

ศูนย์คุ้มครองพยาน 

 

  

ข้อ ๑๓  ให้ส านักปฏิบัติการพเิศษเป็นศูนย์คุ้มครองพยาน มีอ านาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นหน่วยงานทางธุรการของคณะกรรมการคุ้มครองพยาน 

(๒) รับและตรวจสอบค ารอ้งขอให้คุ้มครองพยาน 

(๓) พิจารณาและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการตามข้อ ๑๐ (๑) - (๖) 

(๔) จัดเก็บข้อมูลการคุ้มครองพยาน 

(๕) ประสานงานและติดตามการคุ้มครองพยาน 

(๖) รวบรวมและติดตามข้อมูลตามข้อ ๒๕ และข้อ ๓๔ น า เสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา 

(๗) ตรวจสอบและท าความเห็นเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองพยานให้เหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ 

  

หมวด ๔ 

การร้องขอให้คุ้มครองพยาน 

                   

  

ข้อ ๑๔  ให้ผูร้อ้งขอแจ้งเรื่องขอคุ้มครองพยานต่อศูนยค์ุม้ครองพยาน การร้องขอให้คุ้มครอง

พยานจะท าเป็นหนังสือหรอืด้วยวาจาหรอืโดยวิธีอื่นใดก็ได้ 
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ข้อ ๑๕  ในกรณีที่หัวหน้าคณะท างานสอบสวนคดีพิเศษเป็นผู้ขอให้คุ้มครองพยานให้เสนอ

เป็นบันทึกพร้อมความเห็น โดยให้มีรายละเอียดประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการตามข้อ ๑๐ (๒) - 

(๖) ยื่นต่อศูนย์คุ้มครองพยาน 

  

ข้อ ๑๖  ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนเพื่อการคุ้มครองพยาน พนักงานสอบสวนคดีพิเศษอาจขอ

อนุมัติด้วยวาจาต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากอธิบดีเพื่อขออนุมัติใช้มาตรการทั่วไปในการคุ้มครอง

พยานไปพลางก่อน เมื่อด าเนินการคุ้มครองพยานไปแล้ว ให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษท ารายงานเสนอต่อ

หัวหน้าคณะท างานสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อแจ้งศูนย์คุ้มครองพยานตามข้อ ๑๕ ในทันทีที่สามารถด าเนินการได้ 

  

ข้อ ๑๗  เมื่อศูนย์คุ้มครองพยานได้รับค าร้องหรือบันทึกขอคุ้มครองพยานตามข้อ ๑๔ ข้อ 

๑๕ หรือข้อ ๑๖ ให้ศูนย์คุ้มครองพยานด าเนินการตรวจสอบพิจารณาและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ 

เพื่ออนุมัติการคุม้ครองพยานโดยด่วน 

  

ข้อ ๑๘  กรณีที่คณะกรรมการมีค าสั่งไม่อนุมัติให้ใช้มาตรการทั่วไปในการคุ้มครองพยานให้

ศูนย์คุ้มครองพยานท าการแจ้งค าสั่งต่อผู้ร้องขอหรือหัวหน้าคณะท างานสอบสวนคดีพิเศษเป็นหนังสือโดยให้

ระบุเหตุผลของคณะกรรมการลงนามในหนังสือดังกล่าว และให้แจ้งสิทธิที่จะอุทธรณ์ค าสั่ งตามมาตรา ๒๐ 

แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ ด้วย 

  

ข้อ ๑๙  กรณีที่คณะกรรมการมีค าสั่งอนุมัติให้ใช้มาตรการทั่วไปในการคุ้มครองพยานให้

ศูนย์คุ้มครองพยานรบีแจง้ให้ผูร้อ้งขอหรอืหัวหน้าคณะท างานสอบสวนคดีพิเศษโดยเร็ว 

การแจ้งค าสั่งอาจด าเนินการทางโทรสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเภทอื่นได้ แต่ต้องกระท าโดยระมัดระวังให้เกดิความปลอดภัยแก่พยาน 

 

หมวด ๕ 

วิธีการคุ้มครองพยานตามมาตรการท่ัวไป 

 

  

ข้อ ๒๐  วิธีการให้การคุม้ครองตามมาตรการทั่วไป ให้ปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดเจา้หน้าที่ให้การคุม้ครองพยาน ณ ที่พักอาศัย หรอืสถานที่ที่พยานรอ้งขอ 

(๒) จัดให้อยู่ในสถานที่คุ้มครองพยานซึ่งหน่วยงานคุม้ครองพยานจัดไว้ 

(๓) ปกปดิมิให้มีการเปิดเผยชื่อ ชื่อสกุล ที่อยู่ ภาพ หรอืข้อมูลอย่างอื่นที่สามารถระบุตัวได้ 

(๔) ประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น ๆ เพื่อขอความร่วมมือหรือมอบหมายให้

ด าเนินการคุม้ครองพยาน 
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(๕) จัดให้มีการติดต่อ สอบถามความเป็นอยู่หรือตรวจสถานที่พักอาศัยอย่างสม่ าเสมอ 

รวมทั้งการอ านวยความสะดวกให้พยานได้รับการติดต่อจากญาติและบุคคลที่ต้องการ  ทั้งนี้ ภายใต้วิธีการที่

เจา้หน้าที่คุ้มครองพยานก าหนด 

(๖) จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขในการคุ้มครองตามความเหมาะสม 

(๗) วิธีการอื่นใดที่อธิบดีหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากอธิบดีหรือคณะกรรมการเห็นว่า

เหมาะสมแก่สถานะและสภาพของผู้รับการคุ้มครอง 

  

ข้อ ๒๑  เมื่อหัวหน้าคณะท างานสอบสวนคดีพิเศษหรือหน่วยงานคุ้มครองพยานได้รับอนุมัติ

ให้พยานอยู่ในมาตรการทั่วไปแล้ว ก่อนด าเนินการคุ้มครองให้จัดท าบันทึกข้อตกลงและให้พยานผู้ขอรับการ

คุม้ครองลงลายมือชื่อในบันทึกข้อตกลงนั้น 

บันทึกข้อตกลงให้ท าเป็นหนังสือและอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

(๑) การยินยอมรับการคุม้ครองของพยาน 

(๒) วิธีการคุ้มครองพยาน 

(๓) รายละเอียดแนวทางให้พยานปฏิบัติโดยให้ค านึงถึงวิธีการคุ้มครองพยาน พฤติการณ์

ความปลอดภัย และความรา้ยแรงของคดี 

(๔) สิทธิที่พยานพึงได้รับตามกฎหมาย 

(๕) เงื่อนไขที่ก าหนดให้พยานถือปฏิบัติและผลของการที่พยานไม่ปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลง

อันเป็นเหตุให้การคุม้ครองพยานสิน้สุดลง 

(๖) วัน เดือน ปี ที่บันทึกข้อตกลง 

  

ข้อ ๒๒  ในกรณีที่พยานถูกด าเนินคดีหรือถูกฟ้องทั้งทางแพ่งและทางอาญา อันเนื่องมาจาก

การเป็นพยาน ให้จัดหาทนายความหรอืให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายตามสมควร เว้นแต่มีเหตุอันควรเช่ือได้

ว่าพยานผู้นั้นได้กระท าการโดยมิชอบ ท าให้เกดิความเสียหายแก่คดี 

  

ข้อ ๒๓  ระหว่างที่พยานได้รับการคุ้มครอง หากมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะมีการยุ่งเหยิงกับ

พยานหลักฐานไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองพยานรายงานเหตุให้หัวหน้าคณะท างาน

สอบสวนคดีพิเศษทราบเพื่อหาแนวทางแก้ไข 

หากมีการกระท าความผิดอาญาต่อบุคคลใดเพราะเหตุที่บุคคลนั้น สามี ภริยา ผู้บุพการีหรือ

ผู้สืบสันดานของบุคคลนั้น ซึ่งจะมาหรือได้มาเป็นพยาน ให้หัวหน้าคณะท างานสอบสวนคดีพิเศษแจ้งพนักงาน

สอบสวนท้องที่ที่มีเขตอ านาจเหนือคดีนั้น หรือพนักงานอัยการ หรืออัยการทหาร เพื่อขอเพิ่มโทษแก่ผู้กระท า

ความผิดอาญาดังกล่าว ตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ 

การด าเนินการข้างต้น เมื่อด าเนินการแล้วให้รายงานต่อศูนย์คุ้มครองพยานได้ทราบด้วย 
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ข้อ ๒๔  กรณีพยานที่ได้รับการคุ้มครองหลบหนีไปในระหว่างการคุ้มครอง ให้เจ้าหน้าที่

คุ้มครองพยานสืบสวนหาสาเหตุแห่งการหลบหนีรวมทั้งสภาพความเป็นอยู่ของพยาน และรายงานให้หัวหน้า

คณะท างานสอบสวนคดีพิเศษทราบ 

เมื่อหัวหน้าคณะท างานสอบสวนคดีพิเศษได้รับรายงานตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้รายงานศูนย์

คุ้มครองพยานเพื่อน าเสนอคณะกรรมการพิจารณาสั่งการโดยด่วน และให้น ารายงานดังกล่าวรวมไว้ใน

ส านวนการสอบสวนด้วย 

  

ข้อ ๒๕  ให้หัวหน้าคณะท างานสอบสวนคดีพิเศษรายงานการคุ้มครองต่อศูนย์คุ้มครอง

พยานตามแบบที่ก าหนดแนบท้ายระเบียบนี ้ทุกวันที่ ๑๕ ของเดือน 

การคุ้มครองพยานตามข้อ ๒๐ (๑) ให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองพยานจัดท ารายงานการปฏิบัติ

หน้าที่ประจ าวันตามแบบแนบท้ายระเบียบนี้ โดยต้องส่งรายงานดังกล่าวให้หัวหน้าคณะท างานสอบสวนคดี

พิเศษทุกวันที่ ๑๐ ของเดือน เพื่อประกอบการรายงานตามวรรคหนึ่งด้วย 

  

หมวด ๖ 

การสิ้นสุดการให้ความคุ้มครอง 

 

 

ข้อ ๒๖  การคุ้มครองพยานอาจสิน้สุดลงเมื่อมีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้รับการคุ้มครองตาย 

(๒) ผู้รับการคุ้มครองรอ้งขอเป็นลายลักษณอ์ักษรให้ยุติการคุม้ครอง 

(๓) ผู้รับการคุ้มครองฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขตามค าสั่งที่คณะกรรมการหรืออธิบดี

ก าหนดโดยไม่มีเหตุอันสมควร 

(๔) ผู้ให้ความยินยอมแทนผู้รับการคุม้ครองเพิกถอนการให้ความยินยอม 

(๕) พฤติการณ์หรือสถานภาพของผู้รับการคุ้มครองเปลี่ยนแปลงไป และไม่มีความ

จ าเป็นต้องให้ความคุ้มครอง หรือมิอาจให้ความคุ้มครองได้อีกต่อไป เช่น ผู้กล่าวหา ผู้ต้องหา หรือจ าเลยใน

คดีอาญา ซึ่งพยานต้องไปให้ถ้อยค าถงึแก่ความตาย หรอืมีการสืบพยานผู้รับความคุม้ครองในช้ันศาลเสร็จสิ้น

แล้ว เป็นต้น 

(๖) พยานไม่ยอมให้ถ้อยค า หรอืไม่ยอมให้การเป็นพยานโดยไม่มีเหตุอันควร 

(๗) ศาลมีค าพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษพยานในความผิดฐานแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ

ความผิดฐานเบิกความอันเป็นเท็จในการพิจารณาคดีต่อศาล หรือความผิดฐานท าพยานหลักฐานอันเป็นเท็จ

ในคดีที่ผูน้ั้นเป็นพยาน 

(๘) เมื่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้รับแจ้งจากผู้ร้องขอว่า ประสงค์จะให้การคุ้มครอง

พยานสิน้สุดลง โดยได้รับความยินยอมจากพยาน เว้นแต่พยานไม่สามารถให้ความยินยอมได้ 
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ข้อ ๒๗  เมื่อปรากฏเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดตามข้อ ๒๖ ให้หัวหน้าคณะท างานสอบสวนคดี

พิเศษหรือหัวหน้าหน่วยงานคุ้มครองพยานท าหนังสือรายงานพรอ้มความเห็นเสนอต่อศูนย์คุ้มครองพยานโดย

ด่วน และให้ศูนย์คุ้มครองพยานน าเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อขอให้มีค าสั่งให้การคุ้มครองพยานตาม

มาตรการทั่วไปสิน้สุดลง 

เฉพาะกรณปีรากฏเหตุตามข้อ ๒๖ (๓) หรอื (๖) หากพยานได้มีการแกไ้ขปรับปรุงยอมปฏบิตัิ

ตามเงื่อนไขหรือยอมให้ถ้อยค าหรือให้การหรือมีเหตุผลที่จ าเป็นประการอื่น หัวหน้าคณะท างานสอบสวนคดี

พิเศษหรือหัวหน้าหน่วยงานคุ้มครองพยาน อาจท าความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อขอให้ใช้มาตรการ

ทั่วไปคุม้ครองพยานต่อไปได้ ให้คณะกรรมการมีอ านาจพิจารณาและมีค าสั่งอนุมัตติามขอ้ ๑๐ (๑) - (๖) หรอื

ข้อ ๑๐ (๑๑) ตามความเหมาะสม 

  

ข้อ ๒๘  หนังสือสั่งให้การคุ้มครองสิ้นสุดลงตามข้อ ๒๖ อย่างน้อยต้องมีรายละเอียด 

ดังต่อไปนี้ 

(๑) ชื่อ ชื่อสกุล ของผู้ร้องและผู้รับการคุ้มครอง 

(๒) วัน เดือน ปี ที่มีค าสั่ง และวัน เดือน ปี ที่ค าสั่งมีผลบังคับ 

(๓) เหตุผลที่มีค าสั่ง 

(๔) เงื่อนไขการปฏิบัติตามค าสั่ง 

(๕) สิทธิและเงื่อนไขการอุทธรณค์ าสั่ง 

  

ข้อ ๒๙  เมื่อคณะกรรมการหรืออธิบดี แล้วแต่กรณี สั่งให้การคุ้มครองพยานสิ้นสุดลง ให้

ศูนย์คุ้มครองพยานมีหนังสือแจ้งให้ผู้ร้องขอ ผู้รับการคุ้มครอง หัวหน้าคณะท างานสอบสวนคดีพิเศษและ

หน่วยงานคุม้ครองพยานทราบ เพื่อยกเลิกการให้การคุม้ครองทันที 

การแจง้ค าสั่งดังกล่าวตามวรรคหนึ่งให้น าความในข้อ ๑๙ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 

หมวด ๗ 

การรายงานขอใช้มาตรการพิเศษ 

 

  

ข้อ ๓๐  การเสนอขอใช้มาตรการพิเศษในการคุ้มครองพยานให้หัวหน้าคณะท างานสอบสวน

คดีพิเศษหรือผู้ร้องขอ ยื่นเรื่องต่อศูนย์คุ้มครองพยานเพื่อพิจารณาน า เสนอคณะกรรมการให้คณะกรรมการ

เสนอความเห็นต่ออธิบดีเพื่อประกอบการน าเสนอต่อส านักงานคุม้ครองพยานกระทรวงยุติธรรม เพื่อน าเสนอ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ตามกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข ในการยื่นและการ

พิจารณาค าร้องขอใช้มาตรการพิเศษในการคุม้ครองพยาน พ.ศ. ๒๕๔๘ ต่อไป 
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หมวด ๘ 

ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองพยาน 

 

  

ข้อ ๓๑  บรรดาค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการให้ความคุ้มครองแก่ผู้รับการ

คุม้ครองให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงยุติธรรมก าหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 

การเบิกจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่ง รวมทั้งการขอเบิกเงินทดรองราชการ

ดังกล่าว ให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองพยานหรอืหัวหน้าคณะท างานสอบสวนคดีพิเศษ หรอืหัวหน้าหน่วยงานคุม้ครอง

พยาน ท าเป็นหนังสือเสนอผ่านศูนย์คุ้มครองพยาน เพื่อพิจารณาความเหมาะสมก่อนเบิกจ่ายทุกครัง้ 

  

ข้อ ๓๒  หากปรากฏในภายหลังว่าพยานไม่มา ไม่ให้ถ้อยค า หรือไม่เบิกความเป็นพยานโดย

ไม่มีเหตุสมควร หรอืมีค าพิพากษาถึงที่สุดใหล้งโทษพยานในความผิดฐานแจ้งข้อความอันเป็นเท็จความผิดฐาน

เบิกความอันเป็นเท็จ ในการพจิารณาคดีต่อศาล หรอืความผิดฐานท าพยานหลักฐานอันเป็นเท็จ ในคดีที่บุคคล

นั้นเป็นพยาน ให้ศูนย์คุ้มครองพยานประสานงานกับส านักงานคุ้มครองพยานกระทรวงยุติธรรม เพื่อเรียกให้

บุคคลนั้นคืนหรือชดใช้ค่าตอบแทนตามมาตรา ๑๕ หรือมาตรา ๑๗ หรือคืนหรือชดใช้ค่าใช้จ่ายในการ

คุ้มครองพยาน และบุคคลอื่นตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ 

แล้วแต่กรณ ี

  

ข้อ ๓๓  ให้ศูนย์คุ้มครองพยานมีหน้าที่ในการจัดท าค าของบประมาณเกี่ยวกับค่าตอบแทน 

ค่าใช้จ่าย และพิจารณาจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ยานพาหนะ เครื่องมือ เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการคุ้มครอง

พยาน การฝึกอบรม พัฒนาและปรับปรุงยุทธวิธีในการให้การคุม้ครองพยาน และการจัดท าค าของบประมาณ

เพื่อการด าเนินการดังกล่าวด้วย 

 

บทเฉพาะกาล 

 

 

ข้อ ๓๔  ให้หัวหน้าคณะท างานสอบสวนคดีพิเศษ หรือหน่วยงานคุ้มครองพยาน หรือ

พนักงานสอบสวนคดีพิเศษผู้รับผิดชอบการคุ้มครองพยานที่มีอยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ แล้วแต่กรณี 

รายงานข้อมูลเกี่ยวกับการคุ้มครองพยานให้ศูนย์คุ้มครองพยานทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้

บังคับ 

ศูนย์คุ้มครองพยานมีหน้าที่น าข้อมูลตามวรรคหนึ่ง เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา

ความเหมาะสมและความจ าเป็นของการคุ้มครองพยาน ให้คณะกรรมการมีอ านาจพิจารณาเพื่ออนุมัติให้ใช้

มาตรการทั่วไปในการคุ้มครองพยานต่อไปหรอืมีค าสั่งให้การคุม้ครองพยานสิน้สุดลงเป็นรายกรณี 
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ประกาศ ณ วนัที่ ๓ กุมภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ธาริต  เพ็งดิษฐ ์

อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

  

   

  

ปรยิานุช/ผู้จัดท า 

๒๙ มีนาคม ๒๕๕๔ 

  

ณัฐวดี/ตรวจ 

๒๙ มีนาคม ๒๕๕๔ 

  
http://app-thca.krisdika.go.th/Naturesig/CheckSig?whichLaw=law2&folderName=%a492&lawPath=%a492-2g-2554-a0001 

 

 

 
[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘/ตอนพิเศษ ๓๑ ง/หน้า ๑/๑๗ มีนาคม ๒๕๕๔ 
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ระเบียบกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

ว่าด้วยการแจ้ง วิธีการที่เจา้หน้าที่ให้ความคุ้มครองแกพ่ยาน 

และการสิ้นสุดซ่ึงการคุ้มครองพยาน 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 

  

โดยที่เป็นการสมควร ก าหนดระเบียบในการให้ความคุ้มครองแก่เด็กและเยาวชนในฐานะ

พยานในคดีอาญาหรือผู้ที่พยานขอให้คุ้มครองให้เป็นไปโดยเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามมาตรา ๖ วรรคสอง

แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ

บรหิารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ อธิบดีกรมพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

  

ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ว่าด้วยการแจ้ง

วิธีการที่เจา้หน้าที่ให้ความคุม้ครองแก่พยาน และการสิ้นสุดซึ่งการคุ้มครองพยาน พ.ศ. ๒๕๔๙” 

  

ข้อ ๒[๑]  ระเบียบนีใ้ห้ใชบ้ังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเษกษาเป็นต้นไป 

  

ข้อ ๓  ในระเบียบนี้ 

“สถานพินิจ” หมายความว่า สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครและ

สถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนจังหวัด 

“สถานแรกรับ” หมายความว่า สถานแรกรับเด็กและเยาวชน หรือศูนย์แรกรับเด็กและ

เยาวชนของสถานพินิจ 

“ศูนย์ฝึกและอบรม” หมายความว่า ศูนย์ฝึกและอบรมตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ยุติธรรมประกาศก าหนด 

“สถานที่ควบคุม” หมายความว่า สถานที่ส าหรับควบคุมตัวเด็กและเยาวชนของสถานพินิจ

หรอืศูนย์ฝกึและอบรม 

“พยาน” หมายความว่า พยานบุคคลซึ่งจะมาให้ หรือได้ให้ข้อเท็จจริงต่อพนักงานผู้มีอ านาจ

สืบสวนคดีอาญา พนักงานผู้มีอ านาจสอบสวนคดีอาญา พนักงานผู้มีอ านาจฟ้องคดีอาญาหรือศาลในการ

ด าเนินคดีอาญา รวมทั้งผู้ช านาญการพเิศษ แต่มิให้หมายความรวมถงึจ าเลยที่อ้างตนเองเป็นพยาน 

“ความปลอดภัย” หมายความว่า ความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย อนามัย เสรีภาพ ชื่อเสียง 

ทรัพย์สิน หรอืสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดของพยานทั้งก่อน ขณะ และหลังมาเป็นพยาน 

“การคุ้มครอง” หมายความว่า การให้ความคุ้มครองตามมาตรการทั่วไปด้วยวิธีหนึ่งวิธีใดที่

ก าหนดในระเบียบนี้ 

“เด็กหรือเยาวชน” หมายความว่า เด็กหรือเยาวชนที่ถูกส่งตัวมายังสถานพินิจหรือศูนย์ฝึก

และอบรม 
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“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า พนักงานคุมประพฤติ นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา หรือ

บุคลากรต าแหน่งอื่นที่ปฏิบัติงานเก่ียวข้องกับเด็กหรอืเยาวชน 

“ผู้อ านวยการ” หมายความว่า ผู้อ านวยการสถานพินิจหรือผู้อ านวยการศูนย์ฝึกและอบรม 

และให้หมายความรวมถงึบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการให้ปฏิบัติราชการแทน 

“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน 

“การแจ้ง” หมายความว่า การที่เจ้าหน้าที่ได้รับทราบว่าเด็กหรือเยาวชนอาจไม่ได้รับความ

ปลอดภัยและจัดท ารายงานแจ้งให้ผูอ้ านวยการทราบ 

“การร้องขอ” หมายความว่า การที่เด็กหรือเยาวชนในฐานะพยานที่มีสิทธิขอรับการคุม้ครอง 

หรือบุคคลอื่นที่มีสิทธิร้องขอให้น ามาตรการคุ้มครองพยานมาใช้กับเด็กหรือเยาวชนตามพระราชบัญญัติ

คุม้ครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ รอ้งขอรับการคุ้มครอง หรอืขอให้น ามาตรการคุม้ครองมาใช้ 

  

หมวด ๑ 

การแจ้งและการร้องขอใหคุ้้มครอง 

 

 

ข้อ ๔  เมื่อเจ้าหน้าที่ทราบว่าเด็กหรือเยาวชนใดเป็นพยานในคดีอาญาอื่นและอาจไม่ได้รับ

ความปลอดภัย หรอืได้รับแจง้จากเด็กหรอืเยาวชนที่อยู่ในสถานที่ควบคุมว่าประสงคข์อรับการคุม้ครอง ให้ท า

รายงานแจ้งผู้อ านวยการทราบโดยเร็ว 

  

ข้อ ๕  พยานอาจร้องขอต่อผู้อ านวยการให้น ามาตรการคุ้มครองพยานมาใช้กับเด็กหรือ

เยาวชนที่อยู่ในฐานะเป็นสามี ภริยา ผู้บุพการี ผู้สืบสันดานของพยาน หรือเป็นบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์

ใกล้ชดิกับพยาน ซึ่งอาจไม่ได้รับความปลอดภัยจากการที่พยานใหก้ารหรือจะให้การเป็นพยาน โดยการร้องขอ

เป็นหนังสือหรอืร้องด้วยวาจาและเจ้าหน้าที่บันทึกพร้อมทั้งให้พยานลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

  

ข้อ ๖  เมื่อผู้อ านวยการได้รับการรายงานแจ้งตามข้อ ๔ หรอืได้รับการร้องขอตามข้อ ๕ แล้ว 

ให้ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวโดยอาจให้เจ้าหน้าที่คนหนึ่งคนใด หรือแต่งตั้ง

คณะกรรมการให้ด าเนินการเพื่อให้ได้ข้อมูลว่าเด็กหรือเยาวชนรายใดสมควรได้รับการคุ้มครองในฐานะพยาน

หรอืน ามาตรการคุม้ครองพยานมาใช้ 

  

ข้อ ๗  การด าเนินการตามความในหมวดนี ้ให้ด าเนินการโดยลับ 

  

ข้อ ๘  เด็กหรอืเยาวชนซึ่งมิได้ถูกควบคุมตัวหรอืพ้นจากการควบคุมไปแล้ว อาจรอ้งขอให้ใช้

มาตรการคุ้มครองพยานโดยได้รับความยินยอมจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษร และ

เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับการร้องขอแล้วให้ด าเนินการตามข้อ ๔ 
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หมวด ๒ 

วิธีการให้ความคุ้มครองแกพ่ยาน 

 

 

ข้อ ๙  ในกรณีที่มีขอ้สงสัยว่าเด็กหรอืเยาวชนอาจไม่ได้รับความปลอดภัย ให้ผูอ้ านวยการสั่ง

ให้มีการคุม้ครองเด็กหรอืเยาวชนนั้นไว้ก่อน แต่วิธีการคุ้มครองนั้นต้องไม่กระทบต่อสิทธิของเด็กหรอืเยาวชน 

  

ข้อ ๑๐  วิธีการคุ้มครองเด็กหรอืเยาวชน อาจใช้วธิีหนึ่งวิธีใด ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดให้ได้รับการดูแลอย่างใกล้ชดิ 

(๒) จัดให้ย้ายหอนอน 

(๓) จัดให้ย้ายสถานที่ควบคุมหรอืจัดหาที่พักอันเหมาะสม โดยได้รับความเห็นชอบจากอธบิดี 

(๔) ด าเนินการอื่นใดให้ได้รับความช่วยเหลือ หรือได้รับความคุ้มครองตามที่เห็นสมควรโดย

อาจประสานกับหน่วยงานอื่นให้ความคุ้มครอง รวมทั้งอาจประสานกับส านักงานคุ้มครองพยาน เพื่อให้ความ

ช่วยเหลือในสิ่งที่เด็กหรอืเยาวชนควรได้รับ 

  

ข้อ ๑๑  หากเด็กหรอืเยาวชนผู้รับความคุม้ครองพ้นจากการควบคุมและไม่ประสงคร์ับความ

คุ้มครองอีกต่อไป แต่ผู้อ านวยการพิจารณาแล้วเห็นว่าเด็กหรือเยาวชนนั้นอาจไม่ได้รับความปลอดภัย ให้

แนะน าเด็กหรอืเยาวชนไปขอการคุ้มครองจากพนักงานเจา้หน้าที่หน่วยงานอื่น 

  

ข้อ ๑๒  ในระหว่างการคุ้มครองหากผู้อ านวยการเห็นว่าวิธีการคุ้มครองที่ใช้อยู่ไม่เหมาะสม

อาจมีค าสั่งเปลี่ยนแปลงได้ 

  

ข้อ ๑๓  คา่ตอบแทนและค่าใช้จา่ยในการคุม้ครองพยานให้เบิกจา่ยได้ตามระเบียบกระทรวง

ยุติธรรม ว่าด้วยค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่พยาน สามี ภริยา ผู้บุพการี ผู้สืบสันดานของพยาน หรือบุคคล

อื่นที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๗ 

  

หมวด ๓ 

การสิ้นสุดซ่ึงการคุ้มครองพยาน 

 

ข้อ ๑๔  การคุ้มครองเด็กหรอืเยาวชนในฐานะพยาน หรอืการน ามาตรการคุม้ครองพยานมา

ใช้จะสิน้สุดลงโดยผู้อ านวยการมีค าสั่งเมื่อมีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้รับการคุ้มครองร้องขอระงับการคุ้มครองโดยบิดา มารดา หรือผู้ปกครองให้ความ

เห็นชอบ 
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(๒) พฤติการณ์เก่ียวกับความปลอดภัยเปลี่ยนแปลงไป และไม่จ าเป็นต้องให้การคุม้ครอง 

(๓) ผู้รับการคุ้มครองไม่ยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ผูอ้ านวยการก าหนดเพื่อความปลอดภัย 

(๔) ผู้รับการคุ้มครองพ้นจากการควบคุม 

  

  

ประกาศ ณ วนัที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 

ชูจิรา  กองแก้ว 

อธิบดีกรมพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

  

  

  

ศุภกรณ/ผู้จัดท า 

๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ 

  

  
http://app-thca.krisdika.go.th/Naturesig/CheckSig?whichLaw=law2&folderName=%a492&lawPath=%a492-2g-2549-a0001 
 

 

 
[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓/ตอนพิเศษ ๙๓ ง/หน้า ๒๙/๑ กันยายน ๒๕๔๙ 
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ระเบียบกระทรวงยุติธรรม 

ว่าด้วยการคุ้มครองพยานตามมาตรการพเิศษ 

พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 

  

โดยที่มาตรา ๑๒ (๒) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ บัญญัติ

ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย อาจสั่งให้การคุ้มครองพยานตามมาตรการ

พิเศษสิ้นสุดลงเมื่อพยานไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงหรือระเบียบของกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการคุ้มครอง

พยานตามมาตรการพิเศษ 

  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๑๒ (๒) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพยาน

ในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและ

เสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗ ของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

รัฐมนตรวี่าการกระทรวงยุติธรรมจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

  

ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการคุ้มครองพยานตาม

มาตรการพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๘” 

  

ข้อ ๒[๑]  ระเบียบนีใ้ห้ใชบ้ังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  

ข้อ ๓  ในระเบียบนี้ 

“พยาน” หมายความว่า พยานบุคคลซึ่งจะมาให้หรือได้ให้ข้อเท็จจริงต่อพนักงานผู้มีอ านาจ

สืบสวนคดีอาญา พนักงานผู้มีอ านาจสอบสวนคดีอาญา พนักงานผู้มีอ านาจฟ้องคดีอาญา หรือศาลในการ

ด าเนินคดีอาญา รวมทั้ง ผู้ช านาญการพเิศษ แต่มิให้หมายความรวมถงึจ าเลยที่อ้างตนเองเป็นพยาน 

“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของส านักงานคุ้มครองพยาน เจ้าหน้าที่ต ารวจหรือ

เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอื่นที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานใน

คดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ ให้ปฏิบัติงานคุม้ครองพยาน 

“มาตรการพิเศษ” หมายความว่า มาตรการให้การคุ้มครองพยานตามที่บัญญัติไว้ในหมวด 

๒ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งรัฐมนตรวี่าการกระทรวงยุติธรรมหรือผู้ซึ่ง

ได้รับมอบหมาย สั่งให้ใชม้าตรการพิเศษในการคุ้มครองความปลอดภัย 

“ความปลอดภัย” หมายความว่า ความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย อนามัย เสรีภาพ ชื่อเสียง 

ทรัพย์สิน หรอืสิทธิอย่างใดอย่างหนึ่งของพยานทั้งก่อน ขณะ และหลังมาเป็นพยาน 
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ข้อ ๔  ให้รัฐมนตรวี่าการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามระเบียบนี้ 

  

ข้อ ๕  เมื่อรัฐมนตรวี่าการกระทรวงยุติธรรม หรอืผู้ซึ่งได้รับมอบหมายสั่งการให้ใชม้าตรการ

พิเศษในการคุ้มครองพยาน พยานต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

(๑)  พยานต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่และปฏิบัติตามค าแนะน าของเจ้าหน้าที่ในเรื่องที่

เก่ียวกับความปลอดภัยของตนเองและผู้เกี่ยวข้อง 

(๒)  พยานต้องไม่ปฏิบัติตัวที่อาจท าให้เกิดความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของตนเองและ

ผู้เกี่ยวข้อง 

(๓)  กรณีที่พยานจะติดต่อหรอืสื่อสารกับบุคคลภายนอก จะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหนา้ที่

กอ่น 

(๔)  กรณีมีการย้ายที่อยู่หรือที่พักอาศัย พยานต้องไม่กระท าการหรือมีพฤติการณ์ ซึ่งอาจ

เปิดเผยให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดทราบได้วา่ตนอยู่ที่ใด 

(๕)  พยานต้องหลีกเลี่ยงไม่กระท าการใดๆ ซึ่งอาจเปิดเผยสถานะของตนเอง 

(๖)  พยานต้องยินยอมให้เจ้าหน้าที่เขา้ไปตรวจสอบที่พักอาศัยของพยานได้ตามสมควร 

(๗)  พยานต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติอื่นที่ส านักงานคุม้ครองพยานเห็นสมควร 

  

ข้อ ๖  กรณีพยานไม่ปฏิบัติตามข้อ ๕ ให้เจ้าหน้าที่ท ารายงานพร้อมระบุเหตุผล แจ้ง

ส านักงานคุ้มครองพยานเพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายพิจารณาสั่งให้

การคุ้มครองพยานตามมาตรการพิเศษสิน้สุดลง 

  

ข้อ ๗  ให้น าความตามข้อ ๕ และข้อ ๖ มาใช้บังคับกับในกรณีที่สามี ภริยา ผู้บุพการี 

ผู้สืบสันดานของพยานหรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพยานซึ่งมีผลต่อการที่พยานจะมาเป็นพยานอาจ

ไม่ได้รับความปลอดภัยและพยานได้ร้องขอให้น ามาตรการพิเศษในการคุ้มครองพยานมาใช้บังคับแก่บุคคล

ดังกล่าว 

  

ข้อ ๘  เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย สั่งให้การคุ้มครอง

พยานตามมาตรการพิเศษสิน้สุดลง ให้ส านักงานคุม้ครองพยานแจ้งให้พยานทราบโดยเร็ว 

ค าสั่งสิ้นสุดการคุ้มครองตามวรรคหนึ่งให้ท าเป็นหนังสือและอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด 

ดังต่อไปนี้ 

๑. ชื่อตัว ชื่อสกุล ของผู้ร้องและผู้รับการคุ้มครอง 

๒. วัน เดือน ปี ที่มีค าสั่ง 

๓. เหตุผลที่มีค าสั่ง 

๔. สิทธิและเงื่อนไขในการอุทธรณค์ าสั่ง 
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การแจ้งค าสั่งตามวรรคหนึ่งให้ส านักงานคุ้มครองพยานแจ้งให้แก่พยานโดยตรง หรือแจ้ง

ผ่านหน่วยงานที่ให้การคุ้มครองพยานหรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ แต่หากจ าเป็นและเร่งด่วน

อาจแจ้งทางโทรสารหรอืสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น 

  

  

ประกาศ ณ วนัที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘ 

พลต ารวจเอก ชิดชัย  วรรณสถติย ์

รัฐมนตรวี่าการกระทรวงยุติธรรม 

 

 

ศุภกรณ/ผู้จัดท า 

๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ 

  

  
http://app-thca.krisdika.go.th/Naturesig/CheckSig?whichLaw=law2&folderName=%a492&lawPath=%a492-2g-2548-a0002 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒/ตอนที่ ๑๐๘ ง/หน้า ๙/๒๙ กันยายน ๒๕๔๘ 
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ระเบียบส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 

ว่ำด้วยก ำหนดแนวปฏิบตัิกำรคุ้มครองพยำนในคดอีำญำ 

พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 

  

เนื่องจาก ได้มีการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ เพื่อ

รองรับสิทธิของบุคคลซึ่งเป็นพยานในคดีอาญาให้ได้รับความคุม้ครอง การปฏิบัติที่เหมาะสม โดยมาตรา ๖ ได้

ก าหนดให้ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ ก าหนดระเบียบในการแจ้งและวิธีการที่เจ้าพนักงานต ารวจจะให้ความ

คุ้มครองแก่พยานตามค าขอและการสิ้นสุดลงซึ่งการคุ้มครองพยาน เพื่อให้การคุ้มครองพยานในคดีอาญา

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

  

ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา 

พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

  

ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบส านักงานต ารวจแห่งชาติ ว่าด้วยก าหนดแนวปฏิบัติการ

คุม้ครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๘” 

  

ข้อ ๒[๑]  ระเบียบนี ้ให้ใชบ้ังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  

ข้อ ๓  การให้ความคุ้มครองพยาน หมายความถึง การคุ้มครองรักษาความปลอดภัยแก่

พยานมิให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย เสรีภาพ ชื่อเสียงทรัพย์สิน หรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดของ

พยานรวมทั้งบุคคลตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ 

  

ข้อ ๔  การให้ความคุม้ครองความปลอดภัยให้ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดเจา้หน้าที่ต ารวจไปให้ความปลอดภัยแก่พยาน 

(๒) การจัดให้พยานอยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัย 

(๓) การปกปดิมิให้มีการเปิดเผยถงึการคุ้มครองพยาน รวมทั้งชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ ภาพ หรอื

ข้อมูลอย่างอื่นที่สามารถระบุตัวพยานได้ตามความเหมาะสมแก่สถานะและสภาพของพยานและลักษณะของ

คดีอาญาที่เกี่ยวข้อง 

ทั้งนี้ การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องได้รับความยินยอมจากพยานหรือบุคคลตาม

มาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นหนังสือลงลายมือชื่อเป็นส าคัญ 

  

ข้อ ๕  พยานที่จะได้รับความคุ้มครองให้ได้รับความปลอดภัยตามระเบียบนี้ หมายถึงพยาน

บุคคลซึ่งจะมาให้ หรือได้ให้ข้อเท็จจริงต่อพนักงานผู้มีอ านาจสืบสวนคดีอาญา พนักงานผู้มีอ านาจสอบสวน
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คดีอาญา พนักงานผู้มีอ านาจฟ้องคดีอาญา หรือศาลในการด าเนินคดีอาญา รวมทั้งผู้ช านาญการพิเศษ และ

บุคคลตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ แต่มิให้หมายความรวมถงึ

จ าเลยที่อ้างตนเป็นพยาน 

  

ข้อ ๖  ในการร้องขอให้มีการให้ความคุ้มครองแก่พยานหรือบุคคลตามมาตรา ๗ แห่ง

พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งเป็นผู้เยาว์จะต้องได้รับความยินยอมจากบุคคล 

ดังต่อไปนี้ 

(๑) บิดาและมารดา 

(๒) บิดา หรือมารดา ในกรณีที่มารดาหรือบิดาตายหรือไม่อยู่ในสภาพหรือฐานะที่อาจให้

ความยินยอม หรอืโดยพฤติการณ์ไม่อาจขอความยินยอมจากบิดาหรอืมารดาคนหนึ่งคนใดได้ 

  

ข้อ ๗  ค าร้องขอรับการคุ้มครองพยานให้ท าเป็นหนังสือตามแบบที่ผู้บัญชาการต ารวจ

แห่งชาติก าหนด 

ในกรณีที่พยานรอ้งขอรับการคุ้มครองด้วยวาจา ให้เจ้าหน้าที่จัดท าค าร้องให้พยานลงลายมอื

ชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

  

ข้อ ๘  การยกเลิกการให้ความคุม้ครองพยาน 

การคุ้มครองพยานสิน้สุดลงเมื่อมีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

(๑) เมื่อพยานถงึแก่ความตาย 

(๒) พยานรอ้งขอ หรอืไม่ให้ความยินยอมหลังจากที่ได้รับความคุม้ครองแล้ว 

(๓) พยานไม่ให้ความร่วมมือในการคุ้มครอง ซึ่งอาจเป็นสาเหตุท าให้พยานไม่ได้รับความ

ปลอดภัยได้ 

(๔) พฤติการณ์เก่ียวกับความปลอดภัยของพยานเปลี่ยนแปลงไป เช่น ผู้ถูกกล่าวหา ผู้ต้องหา 

หรอืจ าเลยในคดีอาญาซึ่งพยานต้องไปให้ถ้อยค าถงึแก่ความตาย หรอืมีการน าสืบพยานในช้ันศาลเสร็จสิน้แลว้ 

เป็นต้น 

(๕) พยานไม่ยอมให้การเป็นพยานโดยไม่มีเหตุอันควร 

(๖) เมื่อมีหลักฐานแน่ชัดว่าพยานได้ให้การอันเป็นเท็จ 

  

ข้อ ๙  ให้ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจในการออก

ค าสั่ง หรอืแนวทางปฏิบัติเพื่อการด าเนินการตามระเบียบนี้ 

  

ประกาศ ณ วนัที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘ 

พลต ารวจเอก โกวทิ  วัฒนะ 

ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาต ิ
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ศุภกรณ/ผู้จัดท า 

๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ 

 

  
 http://app-thca.krisdika.go.th/Naturesig/CheckSig?whichLaw=law2&folderName=%a492&lawPath=%a492-2g-2548-a0001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
[๑] ราชกิจจานุเบกษาเล่ม ๑๒๒/ตอนพิเศษ ๓๘ ง/หน้า ๑๙/๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๘ 
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พระราชบญัญัต ิ

ความร่วมมือระหวา่งประเทศในเรื่องทางอาญา 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 

 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว ้ณ วันที ่๓๑ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ 

เป็นปีที่ ๔๗ ในรัชกาลปัจจุบนั 

  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  ให้

ประกาศว่า 

  

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยความรว่มมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา 

  

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยนิยอมของสภา

นิติบัญญัติแห่งชาติ ท าหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้ 

  

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่อง

ทางอาญา พ.ศ. ๒๕๓๕” 

  

มาตรา ๒[๑]  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป็นต้นไป 

  

มาตรา ๓  บรรดาบทกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบและประกาศอื่นในส่วนที่บัญญัติไว้แล้ว

ในพระราชบัญญัตินี้ หรอืซึ่งขัดหรอืแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ให้ใชพ้ระราชบัญญัตินี้แทน 

  

มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 

“ความช่วยเหลือ” หมายความว่า ความช่วยเหลือในเรื่องเกี่ยวกับการด าเนินการสืบสวน 

สอบสวน ฟ้องคดี รบิทรัพย์สิน และการด าเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา 

“ประเทศผู้ร้องขอ” หมายความว่า ประเทศที่ร้องขอความช่วยเหลือจากประเทศผู้รับค าร้อง

ขอ 

“ประเทศผู้รับค าร้องขอ” หมายความว่า ประเทศที่ได้รับการขอความช่วยเหลือจากประเทศ

ผูร้อ้งขอ 
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“ผู้ประสานงานกลาง” หมายความว่า ผู้ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ประสานงานในการให้ความ

ช่วยเหลือแก่ต่างประเทศ หรอืขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศตามพระราชบัญญัตินี้ 

“เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจ” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งมีอ านาจหน้าที่ปฏิบัติการให้ความ

ช่วยเหลือแก่ต่างประเทศตามค ารอ้งขอความช่วยเหลือที่ผูป้ระสานงานกลางส่งให้ตามพระราชบัญญัตินี้ 

  

มาตรา ๕[๒]  ให้นายกรัฐมนตรีและอัยการสูงสุดรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งให้

นายกรัฐมนตรีมีอ านาจออกกฎกระทรวง และอัยการสูงสุดมีอ านาจออกระเบียบหรือประกาศเพื่อปฏิบัติการ

ตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี ้ในส่วนที่เก่ียวข้องกับอ านาจหน้าที่ของตน 

กฎกระทรวง ระเบียบ หรอืประกาศนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใชบ้ังคับได้ 

  

หมวด ๑ 

ผู้ประสานงานกลาง 

 

 

มาตรา ๖  ให้อัยการสูงสุดหรอืผู้ซึ่งอัยการสูงสุดมอบหมายเป็นผู้ประสานงานกลาง 

  

มาตรา ๗  ผู้ประสานงานกลางมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(๑) รับค าร้องขอความช่วยเหลือจากประเทศผู้ร้องขอและส่งให้เจ้าหน้าที่ผูม้ีอ านาจ 

(๒) รับค าร้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐบาลไทยและส่งให้ประเทศผู้รับค าร้อง

ขอ 

(๓) พิจารณาและวินิจฉัยว่าควรจะให้หรอืขอความช่วยเหลือหรอืไม่ 

(๔) ติดตามและเร่งรัดการด าเนินการของเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่

ต่างประเทศเสร็จสิ้นโดยเร็ว 

(๕) ออกระเบียบหรอืประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๖) ด าเนินการอย่างอื่นเพื่อให้การให้หรือการขอความช่วยเหลือตามพระราชบัญญัตินี้

บรรลุผล 

  

มาตรา ๘  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยผู้แทนกระทรวงกลาโหม ผู้แทน

กระทรวงการต่างประเทศ ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม ผู้แทนส านักงานอัยการสูงสุด 

และผู้ทรงคุณวุฒอิื่นไม่เกนิสี่คน ซึ่งนายกรัฐมนตรแีต่งตั้งเป็นกรรมการ และให้ขา้ราชการอัยการคนหนึ่งตามที่

คณะกรรมการแต่งตั้งเป็นเลขานุการ เพื่อให้ความเห็นประกอบการพิจารณาและวินิจฉัยของผู้ประสานงาน

กลาง ในการให้ความช่วยเหลือแก่ต่างประเทศและการขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศที่อาจมีผล

กระทบกระเทือนอธิปไตยความมั่นคง ประโยชน์สาธารณะที่ส าคัญ หรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือ

เก่ียวเนื่องกับความผิดทางการเมือง หรอืความผิดทางทหาร 
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เมื่อมีการขอความช่วยเหลือตามมาตรา ๑๐ หรือมาตรา ๓๖ และผู้ประสานงานกลางได้

ด าเนินการตามมาตรา ๑๑ แล้ว ให้ผู้ประสานงานกลางส่งเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการโดยทันทีเพื่อ

พิจารณาให้ความเห็น เว้นแต่คณะกรรมการจะมีมติก าหนดแนวปฏิบัติไว้เป็นอย่างอื่น 

ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นไม่ตรงกับค าวินิจฉัยของผู้ประสานงานกลาง ให้ผู้

ประสานงานกลางเสนอความเห็นและค าวินิจฉัยดังกล่าวไปยังนายกรัฐมนตรี เพื่อประกอบการพิจารณาสั่ง

การตามมาตรา ๑๑ วรรคห้า หรอืมาตรา ๓๘ วรรคสอง แล้วแต่กรณี 

  

หมวด ๒ 

การให้ความชว่ยเหลือและการขอความช่วยเหลือ 

 

 

ส่วนที่ ๑ 

บทท่ัวไป 

 

  

มาตรา ๙  การให้ความช่วยเหลือแก่ต่างประเทศต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ประเทศไทยอาจให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศผู้ร้องขอได้แม้ว่าไม่มีสนธิสัญญาว่าด้วย

ความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญาระหว่างกัน แต่ประเทศผู้ร้องขอต้องแสดงว่าจะให้ความ

ช่วยเหลือในท านองเดียวกันเมื่อประเทศไทยรอ้งขอ 

(๒) การกระท าซึ่งเป็นมูลกรณีของความช่วยเหลือนั้นเป็นความผิดที่มีโทษฐานใดฐานหนึ่ง

ตามกฎหมายไทย เว้นแต่เป็นกรณทีี่ประเทศไทยกับประเทศผู้รอ้งขอมีสนธิสัญญาว่าด้วยความรว่มมือระหว่าง

ประเทศในเรื่องทางอาญาต่อกันและข้อความในสนธิสัญญาระบุไว้เป็นอย่างอื่น  ทั้งนี ้ความช่วยเหลือดังกล่าว

ต้องเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ 

(๓) ประเทศไทยอาจปฏิเสธค าร้องขอความช่วยเหลือ หากค าร้องขอนั้นกระทบกระเทือน

อธิปไตย ความมั่นคง หรือสาธารณประโยชน์ที่ส าคัญอื่น ๆ ของประเทศไทย หรือเกี่ยวเนื่องกับความผิด

ทางการเมือง 

(๔) การให้ความช่วยเหลือต้องไม่เกี่ยวเนื่องกับความผิดทางทหาร 

  

มาตรา ๑๐  ประเทศที่มีสนธิสัญญาว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา

กับประเทศไทยหากประสงค์จะขอความช่วยเหลือตามที่บัญญัติไว้ในหมวดนีจ้ากประเทศไทย ให้ท าค าร้องขอ

ความช่วยเหลือส่งไปยังผู้ประสานงานกลาง แต่ส าหรับประเทศที่ไม่มีสนธิสัญญาดังกล่าวกับประเทศไทย ให้

ส่งค าร้องขอโดยวิถีทางการทูต 

ค าร้องขอความช่วยเหลือให้ท าตามแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ผู้ประสานงาน

กลางก าหนด 
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มาตรา ๑๑  เมื่อได้รับค าร้องขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศ ให้ผู้ประสานงานกลาง

พิจารณาและวินิจฉัยว่า ค าร้องขอนั้นอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะให้ความช่วยเหลือตามพระราชบัญญัตินี้ได้หรอืไม่ 

และได้ด าเนินการตามขั้นตอนและมีเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถว้นหรอืไม่ 

ถา้ค ารอ้งขอนั้นอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะให้ความช่วยเหลือได้ และได้ด าเนินการตามขั้นตอนและ

มีเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน ให้ผู้ประสานงานกลางส่งค าร้องขอนั้นให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจด าเนินการ

ต่อไป 

ถ้าค าร้องขอนั้นไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะให้ความช่วยเหลือได้ หรืออาจให้ความช่วยเหลือได้

ภายใต้เงื่อนไขที่จ าเป็นบางประการ หรอืมิได้ด าเนินการตามขั้นตอนหรอืมีเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน 

ให้ผู้ประสานงานกลางแจ้งปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือพร้อมด้วยเหตุผล หรือแจ้งเงื่อนไขที่จ าเ ป็นหรือ

เหตุขัดข้องให้ประเทศผู้ร้องขอทราบ 

ถ้าผู้ประสานงานกลางเห็นว่าการด าเนินการตามค าร้องขอนั้นจะเป็นการแทรกแซงการ

สืบสวน การสอบสวน การฟ้องคดี หรือการด าเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา ซึ่งก าลังด าเนินอยู่ใน

ประเทศไทย ผู้ประสานงานกลางจะเลื่อนการด าเนินการตามค าร้องขอนั้นหรือด าเนินการตามค าร้องขอนั้น

โดยก าหนดเงื่อนไขที่จ าเป็นก็ได้ แล้วแจ้งให้ประเทศผู้ร้องขอทราบ 

ค าวินิจฉัยของผู้ประสานงานกลางเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือให้ถือเป็นยุติ เว้นแต่

นายกรัฐมนตรจีะมีค าสั่งเป็นอย่างอื่น 

  

มาตรา ๑๒[๓]  ให้ผู้ประสานงานกลางส่งค าร้องขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศให้แก่

เจา้หน้าที่ผูม้ีอ านาจดังต่อไปนี ้เพื่อด าเนินการต่อไป 

(๑) ค ารอ้งขอให้สอบปากค าพยานหรอืจัดหาให้ซ่ึงเอกสารหรอืสิ่งของอันเป็นพยานหลักฐาน

ซึ่งเป็นการด าเนินการนอกศาล ค าร้องขอให้จัดส่งเอกสาร ค าร้องขอให้ค้น ค าร้องขอให้สืบหาบุคคลและค า

ร้องขอให้อายัดหรือยึดเอกสารหรือสิ่งของเพื่อประโยชน์ในการรวบรวมพยานหลักฐาน ให้ส่งผู้บัญชาการ

ต ารวจแห่งชาติ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน

ภาครัฐ หรอืเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

(๒) ค าร้องขอให้สืบพยานบุคคล พยานเอกสาร หรือพยานวัตถุซึ่งเป็นการด าเนินการในศาล

ค ารอ้งขอให้อายัดหรอืยึดทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ในการริบทรัพย์สินหรอืในการบังคับบุคคลใดให้ช าระเงินแทน

การริบทรัพย์สิน และค ารอ้งขอให้อายัด ยึด หรอืริบทรัพย์สิน หรอืบังคับช าระเงินแทนการรบิทรัพย์สินตามค า

พิพากษาหรอืค าสั่งของศาลต่างประเทศ ให้ส่งพนักงานอัยการ 

(๓) ค าร้องขอให้โอนหรือรับโอนบุคคลซึ่งถูกคุมขังเพื่อช่วยเหลือในการด าเนินคดีช้ันเจ้า

พนักงานหรอืชั้นศาล ให้ส่งอธิบดีกรมราชทัณฑ์ 

(๔) ค ารอ้งขอให้เริ่มกระบวนการคดีทางอาญา ให้ส่งผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ อธิบดีกรม

สอบสวนคดีพิเศษ หรอืพนักงานอัยการ 
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ในกรณีที่เห็นสมควร ผู้ประสานงานกลางอาจส่งค าร้องขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศ

ใหแ้ก่เจ้าพนักงานหรอืพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายอื่นเพื่อด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวกับค ารอ้งขอตามวรรค

หนึ่งก็ได้ 

  

มาตรา ๑๓  เมื่อได้รับค าร้องขอความช่วยเหลือจากผู้ประสานงานกลาง ให้เจ้าหน้าที่ผู้มี

อ านาจด าเนินการให้ความช่วยเหลือตามที่มีค าร้องขอนั้น เมื่อด าเนินการเสร็จแล้ว ให้ส่งผลการด าเนินการ

ตลอดจนเอกสารและสิ่งของที่เกี่ยวข้องให้แกผู่้ประสานงานกลาง 

ในกรณีที่เจา้หน้าที่ผูม้ีอ านาจประสบอุปสรรค หรอืไม่อาจด าเนินการตามค ารอ้งขอนั้นได้ ให้

แจ้งเหตุขัดข้องให้ผูป้ระสานงานกลางทราบ 

  

มาตรา ๑๔  เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจด าเนินการตามค าร้องขอความช่วยเหลือและแจ้งผลให้

ผู้ประสานงานกลางทราบแล้ว ให้ผูป้ระสานงานกลางจัดการส่งผลการด าเนินการตลอดจนเอกสารและสิ่งของ

ที่เกี่ยวข้องให้แกป่ระเทศผู้รอ้งขอ 

  

มาตรา ๑๔/๑[๔]  ในกรณีที่ได้รับการประสานงานจากต่างประเทศให้จัดส่งข้อมูลเก่ียวกับการ

กระท าความผิดหรือข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินใดเพื่อประโยชน์ในการสืบสวนสอบสวน การฟ้องคดีหรือการ

พิจารณาคดี ถ้าผู้ประสานงานกลางเห็นว่า เป็นข้อมูลที่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ตามพระราชบัญญัตินี้ 

รวมทั้งเป็นกรณีจ าเป็น เร่งด่วน และมีเหตุอันสมควร ผู้ประสานงานกลางอาจจัดส่งข้อมูลนั้นให้ตาม

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ผู้ประสานงานกลางก าหนดได้ เมื่ อประเทศนั้นได้แสดงว่าจะให้ความ

ช่วยเหลือในท านองเดียวกัน  ทั้งนี้ ให้น าบทบัญญัติเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือในกรณีที่มีค าร้องขอมาใช้

บังคับโดยอนุโลมกับขอ้มูลที่จะจัดส่งตามมาตรานีด้้วย 

  

ส่วนที่ ๒ 

การสอบสวนและการสบืพยานหลักฐาน 

 

  

มาตรา ๑๕  ในกรณีที่ได้รับค าร้องขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศ ให้สอบปากค าพยาน

หรอืรวบรวมพยานหลักฐานที่อยูใ่นประเทศไทยในช้ันสอบสวน ให้เจ้าหน้าที่ผูม้ีอ านาจแจ้งให้พนกังานสอบสวน

ด าเนินการตามค ารอ้งขอนั้น 

ให้พนักงานสอบสวนมีอ านาจสอบปากค าพยานหรอืรวบรวมพยานหลักฐานตามค ารอ้งขอใน

วรรคหนึ่ง ในกรณีที่จ าเป็นให้มีอ านาจค้นและยึดเอกสารหรือวัตถุใด ๆ   ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ

เงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

เมื่อพนักงานสอบสวนด าเนินการสอบปากค าพยานหรอืรวบรวมพยานหลักฐานเสร็จแล้ว ให้

แจ้งผลการด าเนินการหรอืส่งมอบพยานหลักฐานที่รวบรวมได้ให้แกเ่จา้หน้าที่ผูม้ีอ านาจด าเนินการต่อไป 
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มาตรา ๑๖  ถ้าสนธิสัญญาระหว่างประเทศผู้ร้องขอกับประเทศไทยว่าด้วยความร่วมมือ

ระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา ก าหนดให้ต้องมีการรับรองความถูกต้องแท้จริงแห่งเอกสารอย่างใดอย่าง

หนึ่ง ให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจมีอ านาจสั่งให้บุคคลผู้มีหน้าที่เก็บรักษาเอกสารรับรองความถูกต้องแท้จริงของ

เอกสารนั้นตามแบบและวิธีการที่ก าหนดไว้ในสนธิสัญญาดังกล่าวหรอืตามที่ผูป้ระสานงานกลางก าหนด 

  

มาตรา ๑๗  ในกรณีที่ได้รับค าร้องขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศให้สืบพยานหลักฐาน

ในศาลไทย ให้เจ้าหน้าที่ผูม้ีอ านาจแจ้งให้พนักงานอัยการด าเนินการตามค ารอ้งขอนั้น 

ให้พนักงานอัยการมีอ านาจยื่นค าร้องต่อศาลที่บุคคลซึ่งจะเป็นพยานหรือบุคคลซึ่ง

ครอบครองหรือดูแลรักษาพยานเอกสารหรอืพยานวัตถุมีภูมิล าเนาหรอืมีที่อยู่ในเขตศาลให้สืบพยานหลักฐาน

ดังกล่าว และให้ศาลมีอ านาจด าเนินกระบวนพิจารณาสืบพยานตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา 

เมื่อสืบพยานหลักฐานเสร็จแล้ว ให้ศาลส่งบันทึกค าเบิกความของพยาน รวมทั้ง

พยานหลักฐานอื่นในส านวนไปยังพนักงานอัยการผู้ยื่นค าร้องเพื่อส่งให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจเพื่อด าเนินการ

ต่อไป[๕] 

 

ส่วนที่ ๓ 

การจัดหาและการให้เอกสารหรอืข่าวสาร 

ที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐ 

 

  

มาตรา ๑๘  ในกรณีที่ได้รับค าร้องขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศให้จัดหาเอกสารหรอื

ข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐบาลไทย ให้ผู้ประสานงานกลางแจ้งไปยังหน่วยงานที่

ครอบครองเอกสารหรือข่าวสารนั้น และให้หน่วยงานดังกล่าวส่งมอบเอกสารหรือแจ้งข่าวสารนั้นแก่ผู้

ประสานงานกลาง 

  

มาตรา ๑๙  ในกรณีที่เอกสารหรอืข่าวสารที่ต่างประเทศร้องขอตามมาตรา ๑๘ เป็นเอกสาร

หรอืข่าวสารที่ไม่พงึเปิดเผยต่อสาธารณชน และหน่วยงานที่ครอบครองเอกสารหรอืข่าวสารดังกล่าวเห็นว่าไม่

อาจเปิดเผยหรือไม่สมควรเปิดเผยเอกสารหรือข่าวสารตามค าร้องขอ หรืออาจเปิดเผยได้โดยมีเงื่อนไข ให้

หน่วยงานดังกล่าวแจง้เหตุขัดข้องหรอืเงื่อนไขในการเปดิเผยเอกสารหรอืข่าวสาร ให้ผูป้ระสานงานกลางทราบ 

  

มาตรา ๒๐  ในการจัดหาเอกสารตามค าร้องขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศตาม

บทบัญญัติในส่วนนี้ ให้เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่เก็บรักษาเอกสารนั้นรับรองความถูกต้องแท้จริงของเอกสาร
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ดังกล่าวตามแบบและวิธีการที่ผู้ประสานงานกลางก าหนด  ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีที่ได้มีสนธิสัญญาก าหนดไว้

เป็นอย่างอื่นก็ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในสนธิสัญญานั้น 

 

ส่วนที่ ๔ 

การจัดส่งเอกสาร 

 

  

มาตรา ๒๑  ในกรณีที่ได้รับค าร้องขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศให้จัดส่งเอกสารทาง

กฎหมาย ให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจด าเนินการตามค าร้องขอ และแจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ประสานงานกลาง

ทราบ 

หากเอกสารทางกฎหมายที่ได้รับค าร้องขอให้จัดส่งเป็นเอกสารเพื่อเรยีกบุคคลไปปรากฏตัว

ต่อหน้าเจ้าหน้าที่หรือศาลในประเทศผู้ร้องขอ ให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจจัดส่งให้แก่ผู้รับล่วงหน้าพอสมควรกอ่น

ก าหนดการปรากฏตัว 

การแจ้งผลการส่งเอกสารให้เป็นไปตามแบบและวิธีการที่ผู้ประสานงานกลางก าหนด   ทั้งนี้ 

เว้นแต่ในกรณีที่ได้มีสนธิสัญญาก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นก็ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในสนธิสัญญานั้น 

  

มาตรา ๒๒  บทบัญญัติว่าด้วยการลงโทษตามกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการไม่ปฏิบัติ

ตามค าสั่งตามกฎหมายของเจ้าพนักงานหรือค าสั่งของศาลมิให้น ามาใช้บังคับกับบุคคลซึ่งมิใช่คนสัญชาติของ

ประเทศผู้รอ้งขอที่ได้รับเอกสารทางกฎหมายให้ไปปรากฏตัวต่อเจ้าพนักงานหรอืศาลในประเทศผู้รอ้งขอ 

 

ส่วนที่ ๕ 

การค้น อายัด หรอืยึด[๖] 

 

  

มาตรา ๒๓[๗]  ในกรณีที่ได้รับค าร้องขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศให้ค้น อายัด ยึด 

และส่งมอบสิ่งของเพื่อประโยชน์ในการรวบรวมพยานหลักฐาน ถ้ามีเหตุที่จะออกหมายค้น หรือค าสั่งอายัด

หรอืยึดสิ่งของได้ตามกฎหมาย ให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจด าเนินการขอให้ศาลออกหมายคน้ หรอืค าสั่งอายัดหรอื

ยึดสิ่งของนั้นได้ 

  

มาตรา ๒๔[๘]  ให้น าบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธพีิจารณาความอาญามาใช้บังคับกับ

การออกหมายค้น หรือค าสั่งอายัดหรือยึด และการค้น อายัด หรือยึดตามความในส่วนนี้ด้วยโดยอนุโลมและ

ให้ด าเนินการได้แม้วา่การกระท าความผิดอันเป็นเหตุใหม้ีการคน้ อายัด หรอืยึดจะมิได้เกดิขึน้ในราชอาณาจักร

ก็ตาม 
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มาตรา ๒๕[๙]  เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจซึ่งท าการค้น และอายัดหรือยึดสิ่งของตามค าร้องขอ

ความช่วยเหลือจะต้องท าหนังสือรับรองการเก็บรักษารูปพรรณ ลักษณะและความบริบูรณ์แห่งสภาพของ

สิ่งของนั้น และส่งมอบสิ่งของที่ค้น และอายัดหรือยึดได้พร้อมหนังสือรับรองนั้นให้แก่ผู้ประสานงานกลางเพื่อ

ด าเนินการต่อไป 

หนังสือรับรองนั้นให้ท าตามแบบและวิธีการที่ผู้ประสานงานกลางก าหนด 

  

ส่วนที่ ๖ 

การโอนบคุคลซ่ึงถูกคุมขังเพื่อช่วยเหลือในการด าเนินคดชีั้นเจา้พนักงานหรอืชั้นศาล[๑๐] 

 

  

มาตรา ๒๖[๑๑]  ในกรณีที่ได้รับค าร้องขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศให้ส่งบุคคลซึ่งถูก

คุมขังในประเทศไทยไปเบิกความเป็นพยานในช้ันศาลหรอืเพื่อช่วยเหลือเจา้พนักงานในการสืบสวนสอบสวนใน

ฐานะพยานในประเทศผู้ร้องขอ หรือขอส่งบุคคลซึ่งถูกคุมขังในประเทศผู้ร้องขอมาเพื่อช่วยเหลือในท านอง

เดียวกันในประเทศไทย ถ้าผู้ประสานงานกลางพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการจ าเป็นและบุคคลซึ่งถูกคุมขังนั้น

สมัครใจ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจด าเนินการส่งตัวบุคคลนั้นไปยังประเทศผู้ร้องขอหรือรับตัวบุคคลนั้นจาก

ประเทศผู้รอ้งขอเข้ามาในประเทศไทย 

การส่งตัว การรับตัว และการคุมขังบุคคลตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ

และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  

มาตรา ๒๗[๑๒]  ระยะเวลาที่บุคคลซึ่งถูกส่งตัวไปเพื่อช่วยเหลือในการด าเนินคดีช้ันเจ้า

พนักงานหรอืชั้นศาลในต่างประเทศและอยู่ภายใต้การคุมขังของประเทศผู้รอ้งขอ ให้ถือว่าเป็นระยะเวลาที่ผู้นัน้

ถูกคุมขังในประเทศไทย 

  

มาตรา ๒๘[๑๓]  เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจมีอ านาจคุมขังบุคคลซึ่งถูกคุมขังที่ถูกส่งตัวมาจาก

ต่างประเทศเพื่อชว่ยเหลือในการด าเนินคดีชัน้เจา้พนักงานหรอืชั้นศาลตลอดเวลาที่บุคคลนั้นอยูใ่นประเทศไทย

เมื่อบุคคลนั้นช่วยเหลือในการด าเนินคดีในช้ันเจ้าพนักงานหรือในช้ันศาลเสร็จแล้ว ให้แจ้งผู้ประสานงานกลาง

ทราบ 

  

มาตรา ๒๙  เมื่อผู้ประสานงานกลางได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจตามความในมาตรา 

๒๘ ให้ผูป้ระสานงานกลางส่งตัวบุคคลนั้นกลับไปยังประเทศผู้รอ้งขอทันที 

  

มาตรา ๒๙/๑[๑๔]  ในกรณีที่ได้รับค าร้องขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศให้บุคคลซึ่งถูก

ควบคุมโดยประเทศผู้ร้องขอหรือประเทศที่สามเดินทางผ่านประเทศไทยเพื่อช่วยเหลือในการด าเนินคดีช้ันเจา้
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พนักงานหรือช้ันศาลในประเทศผู้ร้องขอ หากผู้ประสานงานกลางเห็นว่าเป็นกรณีที่อาจให้ความช่วยเหลือได้ 

ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ผูม้ีอ านาจเพื่ออ านวยความสะดวกในการเดินทางผ่าน 

ให้บุคคลตามวรรคหนึ่งเดินทางผ่านประเทศไทยภายในระยะเวลาที่ผู้ประสานงานกลาง

ก าหนดเมื่อพ้นก าหนดเวลาดังกล่าว หากบุคคลนั้นมิได้เดินทางต่อไปยังประเทศผู้รอ้งขอหรอืประเทศที่สามให้

ผู้ประสานงานกลางมีอ านาจสั่งให้บุคคลนั้นเดินทางกลับไปยังประเทศที่บุคคลนั้นออกเดินทางมาในคร้ังแรก 

ให้ประเทศผู้ร้องขอรับผิดชอบการควบคุมตัวบุคคลตามวรรคหนึ่งในระหว่างเดินทางผ่าน

ประเทศไทย  ทั้งนี ้เว้นแต่ประเทศผู้รอ้งขอและผู้ประสานงานกลางตกลงกันเป็นอย่างอื่น 

  

ส่วนที่ ๗ 

การสบืหาบุคคล 

 

  

มาตรา ๓๐  ในกรณีที่ได้รับค าร้องขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศให้สืบหาตัวบุคคลซึ่ง

ประเทศผู้ร้องขอต้องการตัวเกี่ยวกับการสืบสวน สอบสวน ฟ้องคดี หรือการด าเนินการอื่นทางอาญา โดยมี

เหตุอันควรเชื่อว่าบุคคลดังกล่าวอยู่ในประเทศไทย ให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจด าเนินการสืบหาตัวบุคคลนั้ น และ

แจ้งผลการด าเนินการให้ผูป้ระสานงานกลางทราบ 

  

ส่วนที่ ๘ 

การเริ่มกระบวนการคดีทางอาญา 

 

  

มาตรา ๓๑  ในกรณีที่ได้รับค าร้องขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศซึ่งมีอ านาจที่จะเริ่ม

กระบวนการคดีทางอาญาคดีใดคดีหนึ่งแต่ประสงค์จะให้เริ่มกระบวนการคดีทางอาญาคดีนั้นในประเทศไทย 

และคดีดังกล่าวอยู่ในเขตอ านาจของศาลไทย ให้ผู้ประสานงานกลางพิจารณาว่าสมควรจะเริ่มด าเนิน

กระบวนการคดีทางอาญาตามค าร้องขอหรือไม่ ถ้าเห็นสมควรให้แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจด าเนินการตาม

บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจแจ้งผลการด าเนินการให้

ผู้ประสานงานกลางทราบ 

  

ส่วนที่ ๙ 

การอายัด ยึด หรอืริบทรัพย์สิน และการบังคับช าระเงนิแทนการรบิทรัพย์สนิ[๑๕] 

 

  

มาตรา ๓๒[๑๖]  ในกรณีที่ได้รับค าร้องขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศให้อายัดหรือยึด

ทรัพย์สินใดตามค าสั่งอายัดหรือยึดทรัพย์สินซึ่งออกโดยเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอ านาจของประเทศผู้ร้องขอ เพื่อ
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ประโยชน์ในการริบทรัพย์สินหรือในการบังคับบุคคลใดให้ช าระเงินแทนการริบทรัพย์สิน และเป็นกรณีที่ศาล

ต่างประเทศยังไม่มีค าพิพากษาหรอืค าสั่งให้อายัดหรอืยึดทรัพย์สินนั้น ให้เจ้าหน้าที่ผูม้ีอ านาจยื่นค าขอต่อศาล

ที่ทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ในเขตศาลหรือต่อศาลที่บุคคลผู้มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตศาลหรอื

ต่อศาลที่บุคคลซึ่งอาจต้องช าระเงินแทนการริบทรัพย์สินมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตศาลหรือต่อศาลที่พบตัวบุคคล

นั้นอยู่ในเขตศาล แล้วแต่กรณี เพื่อมีค าสั่งอายัดหรอืยึดทรัพย์สินนั้นไว้ก่อน ในกรณีดังกล่าวหากเจ้าหน้าที่ผูม้ี

อ านาจอาจยื่นค าขอต่อศาลได้สองศาลหรอืกว่านั้น เจา้หน้าที่ผูม้ีอ านาจจะยื่นค าขอต่อศาลใดศาลหนึ่งก็ได้ 

ให้ศาลพิจารณาค าขอตามวรรคหนึ่งเป็นการด่วน ถา้เป็นที่พอใจจากค าแถลงของเจา้หน้าที่ผู้

มีอ านาจหรือพยานหลักฐานที่เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจได้น ามาสืบหรือที่ศาลได้เรียกมาสืบเองดังต่อไปนี้ ให้ศาลมี

ค าสั่งอายัดหรอืยึดทรัพย์สินนั้นไว้ก่อนได้ 

(๑) ทรัพย์สินนั้นอาจถูกอายัด ยึด หรือริบ หรือบุคคลนั้นอาจถูกบังคับให้ช าระเงินแทนการ

รบิทรัพย์สินได้ตามกฎหมายไทย 

(๒) ทรัพย์สินนั้นอาจถูกริบหรือบังคับคดีในการบังคับบุคคลใดให้ช าระเงินแทนการริบ

ทรัพย์สินตามค าพิพากษาของศาลต่างประเทศ และ 

(๓) มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจมีการจ าหน่าย จ่าย โอน ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินนั้นให้

พ้นจากการริบทรัพย์สินหรือการบังคับให้ช าระเงินแทนการริบทรัพย์สิน หรืออาจมีการท าให้ทรัพย์สินไร้

ประโยชน์หรอืเสื่อมมูลคา่ลงจนอาจท าให้การริบทรัพย์สินหรอืการบังคับให้ช าระเงินแทนการริบทรัพย์สินนัน้ไม่

เป็นผล 

ถ้าศาลมีค าสั่งให้ยกค าขอ ค าสั่งเช่นว่านี้ให้เป็นที่สุด แต่ค าสั่งของศาลที่ให้อายัดหรือยึด

ทรัพย์สินไว้ก่อน ให้อุทธรณไ์ปยังศาลช้ันอุทธรณไ์ด้ ค าพิพากษาหรอืค าสั่งของศาลช้ันอุทธรณใ์ห้เป็นที่สุด 

ผู้เป็นเจ้าของที่แท้จริงของทรัพย์สินที่ศาลมีค าสั่งอายัดหรือยึดตามวรรคสอง อาจยื่นค าขอ

โดยพลันเพื่อให้ศาลสั่งยกเลิกค าสั่งนั้น หากความปรากฏแก่ศาลว่าผู้นั้นมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระท าอัน

เป็นเหตุให้ต่างประเทศมีค าร้องขอตามวรรคหนึ่ง หรือมิได้กระท าการอันเป็นเหตุตามวรรคสอง ให้ศาลสั่ง

ยกเลิกค าสั่งนั้นเสีย ค าสั่งของศาลเช่นว่านี้ให้เป็นที่สุด แต่ค าสั่งของศาลที่ให้ยกค าขอของผู้เป็นเจ้าของที่

แท้จรงิให้อุทธรณไ์ปยังศาลช้ันอุทธรณไ์ด้ ค าพิพากษาหรอืค าสั่งของศาลช้ันอุทธรณใ์ห้เป็นที่สุด 

การที่ศาลมีค าสั่งยกค าขอหรือยกเลิกค าสั่งอายัดหรือยึดที่ได้ออกตามค าขอ ย่อมไม่ตัดสิทธิ

เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจที่จะเสนอค าขอให้ศาลมีค าสั่งอายัดหรือยึดทรัพย์สินนั้นอีก หากมีพยานหลักฐานใหม่อัน

ส าคัญซึ่งน่าจะท าให้ศาลมีค าสั่งอายัดหรอืยึดทรัพย์สินนั้นได้ 

  

มาตรา ๓๓[๑๗]  ในกรณีที่ได้รับค าร้องขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศให้อายัดหรือยึด

ทรัพย์สินตามค าสั่งกอ่นมีค าพิพากษาของศาลต่างประเทศ หรอืให้ริบทรัพย์สินหรอืบังคับบุคคลใดให้ช าระเงิน

แทนการริบทรัพย์สินตามค าพิพากษาหรอืค าสั่งที่ยังไม่ถึงที่สุดของศาลต่างประเทศ ให้เจ้าหน้าที่ผูม้ีอ านาจยื่น

ค าขอต่อศาลที่ทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ในเขตศาลหรอืต่อศาลที่บุคคลผู้มีกรรมสิทธิ์หรอืสิทธคิรอบครองในทรัพย์สนิ

นั้นมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตศาล หรือต่อศาลที่บุคคลซึ่งต้องช าระเงินแทนการริบทรัพย์สินมีภูมิล าเนาอยู่ในเขต

ศาลหรือต่อศาลที่พบตัวบุคคลนั้นอยู่ในเขตศาล แล้วแต่กรณี เพื่อมีค าสั่งอายัดหรือยึดทรัพย์สินนั้นหรือ

331

 www.tlcs.co.th www.mastinitiative.org

http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%a413/%a413-20-9999-update.htm#_ftn17


ทรัพย์สินของบุคคลนั้นไว้กอ่น ในกรณีดังกล่าว หากเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจอาจยื่นค าขอต่อศาลได้สองศาล หรอื

กวา่นั้น เจา้หน้าที่ผูม้ีอ านาจจะยื่นค าขอต่อศาลใดศาลหนึ่งก็ได้ 

ให้ศาลพิจารณาค าขอตามวรรคหนึ่งเป็นการด่วน ถา้เป็นที่พอใจจากค าแถลงของเจา้หน้าที่ผู้

มีอ านาจหรือพยานหลักฐานที่เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจได้น ามาสืบหรือที่ศาลได้เรียกมาสืบเองดังต่อไปนี้ ให้ศาลมี

ค าสั่งอายัดหรอืยึดทรัพย์สินนั้นหรอืทรัพย์สินของบุคคลนั้นไว้ก่อนได้ 

(๑) ทรัพย์สินนั้นอาจถูกอายัด ยึด หรือริบ หรือบุคคลนั้นอาจถูกบังคับให้ช าระเงินแทนการ

รบิทรัพย์สินได้ตามกฎหมายไทย 

(๒) ศาลต่างประเทศมีเขตอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีที่มีค าพิพากษาหรอืค าสั่งนั้น และ 

(๓) มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจมีการจ าหน่าย จ่าย โอน ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินนั้นให้

พ้นจากการบังคับตามค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลต่างประเทศ หรืออาจมีการท าให้ทรัพย์สินไร้ประโยชน์

หรอืเสื่อมมูลคา่ลงจนอาจท าให้การบังคับตามค าพิพากษาหรอืค าสั่งของศาลต่างประเทศไม่เป็นผล 

ถ้าศาลมีค าสั่งให้ยกค าขอ ค าสั่งเช่นว่านี้ให้เป็นที่สุด แต่ค าสั่งของศาลที่ให้อายัดหรือยึด

ทรัพย์สินไว้ก่อน ให้อุทธรณไ์ปยังศาลช้ันอุทธรณไ์ด้ ค าพิพากษาหรอืค าสั่งของศาลช้ันอุทธรณใ์ห้เป็นที่สุด 

ผู้เป็นเจา้ของที่แท้จริงของทรัพย์สินที่ศาลมีค าสั่งอายัดหรอืยึดหรอืบุคคลซึ่งถูกอายัดหรือยึด

ทรัพย์สินตามวรรคสอง อาจยื่นค าขอโดยพลันเพื่อให้ศาลสั่งยกเลิกค าสั่งนั้น หากความปรากฏแก่ศาลว่าผู้นั้น

มิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระท าอันเป็นเหตุให้ต่างประเทศมีค าร้องขอตามวรรคหนึ่งหรือมิได้กระท าการอัน

เป็นเหตุตามวรรคสอง ให้ศาลสั่งยกเลิกค าสั่งนั้นเสีย ค าสั่งของศาลเช่นว่านี้ให้เป็นที่สุด แต่ค าสั่งของศาลที่ให้

ยกค าขอของผู้เป็นเจา้ของที่แท้จริงหรอืบุคคลซึ่งถูกอายัดหรอืยึดทรัพย์สินนั้น ให้อุทธรณไ์ปยังศาลช้ันอุทธรณ์

ได้ ค าพิพากษาหรอืค าสั่งของศาลช้ันอุทธรณใ์ห้เป็นที่สุด 

การที่ศาลมีค าสั่งยกค าขอหรือยกเลิกค าสั่งอายัดหรือยึดที่ได้ออกตามค าขอ ย่อมไม่ตัดสิทธิ

เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจที่จะเสนอค าขอให้ศาลมีค าสั่งอายัดหรือยึดทรัพย์สินนั้นหรือทรัพย์สินของบุคคลนั้นอีก 

หากมีพยานหลักฐานใหม่อันส าคัญซึ่งน่าจะท าให้ศาลมีค าสั่งอายัดหรือยึดทรัพย์สินนั้นหรือทรัพย์สินของ

บุคคลนั้นได้ 

  

มาตรา ๓๔[๑๘]  ในกรณีที่ได้รับค ารอ้งขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศให้ริบทรัพย์สินหรอื

บังคับบุคคลใดให้ช าระเงินแทนการริบทรัพย์สินตามค าพิพากษาหรือค าสั่งถึงที่สุดของศาลต่างประเทศ ให้

เจา้หน้าที่ผูม้ีอ านาจยื่นค าขอต่อศาลที่ทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ในเขตศาลหรอืต่อศาลที่บุคคลผู้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ

ครอบครองในทรัพย์สินนั้นมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตศาล หรอืต่อศาลที่บุคคลซึ่งต้องช าระเงินแทนการริบทรัพย์สิน

มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตศาลหรือต่อศาลที่พบตัวบุคคลนั้นอยู่ในเขตศาล แล้วแต่กรณี เพื่อมีค าพิพากษาริบ

ทรัพย์สินหรือให้บุคคลนั้นช าระเงินแทนการริบทรัพย์สินตามค าพิพากษาหรือค าสั่งถึงที่สุดของศาล

ต่างประเทศนั้น ในกรณีดังกล่าว หากเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจอาจยื่นค าขอต่อศาลได้สองศาลหรือกว่านั้น 

เจา้หน้าที่ผูม้ีอ านาจจะยื่นค าขอต่อศาลใดศาลหนึ่งก็ได้ 

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง หากจ าเป็น ให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจท าการสอบสวนหรือจะ

มอบหมายให้พนักงานสอบสวนคนใดท าการสอบสวนแทนก็ได้ 
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เมื่อได้รับค าขอ ให้ศาลหมายเรียกเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจและบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมายัง

ศาลและเมื่อได้ฟังบุคคลเหล่านั้นแล้ว ถ้าเป็นที่พอใจดังต่อไปนี้ ให้ศาลพิพากษาริบทรัพย์สินหรือให้บุคคลนั้น

ช าระเงินแทนการริบทรัพย์สินตามที่ก าหนดไว้ในค าพิพากษาหรือค าสั่งถึงที่สุดของศาลต่างประเทศนั้นได้

ตามที่เห็นสมควร 

(๑) ทรัพย์สินนั้นอาจถูกริบหรือบุคคลนั้นอาจถูกบังคับให้ช าระเงินแทนการริบทรัพย์สินได้

ตามกฎหมายไทย และ 

(๒) ศาลต่างประเทศมีเขตอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีที่มีค าพิพากษาหรอืค าสั่งนั้น 

ในกรณีที่ปรากฏว่า ในการด าเนินการพิจารณาคดีนั้น ศาลต่างประเทศไม่ได้ให้โอกาสแก่

จ าเลยผู้ต้องหา หรือผู้เป็นเจ้าของที่แท้จริงของทรัพย์สินในการต่อสู้คดีหรือการพิสูจน์สิทธิของตน หรือการ

ด าเนินกระบวนพิจารณาคดีนั้นขัดต่อหลักทั่วไปของกฎหมายวิธีพิจารณาความ ให้ศาลยกค าขอดังกล่าว 

  

มาตรา ๓๕[๑๙]  การอายัด ยึด หรอืริบทรัพย์สิน และการบังคับช าระเงินแทนการริบทรัพย์สนิ

ตามความในส่วนนี ้ให้ศาลพิพากษาหรอืมีค าสั่งได้แม้วา่การกระท าความผิดอันเป็นเหตุให้มีการอายัด ยึดหรอื

ริบทรัพย์สินหรือการบังคับช าระเงินแทนการริบทรัพย์สินนั้นจะมิได้เกิดขึ้นในราชอาณาจักร และให้ศาล

พิพากษาริบทรัพย์สินหรอืบังคับช าระเงินแทนการริบทรัพย์สินไดแ้ม้ว่าผู้กระท าความผิดถึงแกค่วามตายไปแลว้ 

หากความปรากฏแก่ศาลว่าค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลต่างประเทศนั้นถึงที่สุดก่อนที่ผู้นั้นจะถึงแก่ความ

ตาย 

  

มาตรา ๓๕/๑[๒๐]  การสอบสวน การยื่นค าขอ การพจิารณา การพพิากษา การอุทธรณ ์และ

การมีค าสั่งเก่ียวกับการอายัด ยึด หรอืริบทรัพย์สิน และการบังคับช าระเงินแทนการริบทรัพย์สินตามที่ก าหนด

ไว้ในค าพิพากษานั้น ให้น าบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและประมวลกฎหมาย

อาญาว่าด้วยการรบิทรัพย์สินมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  

มาตรา ๓๕/๒[๒๑]  ทรัพย์สินที่ศาลมีค าพิพากษาให้ริบและเงินที่ศาลมีค าพิพากษาให้ช าระ

แทนการริบทรัพย์สินตามความในส่วนนีใ้ห้ตกเป็นของแผน่ดิน แต่ศาลจะพิพากษาให้ท าให้ทรัพย์สินนั้นใช้ไม่ได้

หรือท าลายทรัพย์สินนั้นเสียก็ได้ เว้นแต่กรณีที่มีสนธิสัญญาทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับประเทศผู้ร้องขอ

ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น ก็ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในสนธิสัญญานั้น แต่การจัดการกับทรัพย์สินหรือเงิน

ดังกล่าวจะกระท ามิได้หากจะเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรอืศีลธรรมอันดีของประชาชน 

เมื่อมีกรณีที่ต้องคืนทรัพย์สินที่ริบหรือเงินที่ศาลมีค าพิพากษาให้ช าระแทนการริบทรัพย์สิน

ให้แก่ประเทศผู้ร้องขอตามที่ก าหนดไว้ในสนธิสัญญาตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ประสานงานกลางยื่นค าร้องต่อศาล

เพื่อมีค าสั่งให้ส่งทรัพย์สินหรอืเงินนั้นแกผู่้ประสานงานกลางเพื่อคนืให้แกป่ระเทศผู้รอ้งขอ 

ทรัพย์สินที่ริบหรือเงินที่ศาลมีค าพิพากษาให้ช าระแทนการริบทรัพย์สินอันจะต้องคืนให้แก่

ประเทศผู้ร้องขอนั้น เมื่อได้หักค่าใช้จ่ายที่ประเทศไทยได้ใช้ไปในการด าเนินการเกี่ยวกับการริบหรือการบังคับ

ให้ช าระเงินแทนการรบิทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นเพื่อคืนทรัพย์สินหรือเงินดังกล่าวให้แก่ประเทศผู้รอ้ง
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ขอแล้ว ให้ผู้ประสานงานกลางคืนทรัพย์สินหรือเงินส่วนที่เหลือให้แก่ประเทศผู้ร้องขอ   ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่มี

สนธิสัญญาตามวรรคหนึ่งก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น ก็ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในสนธิสัญญานั้น 

ดอกผลของทรัพย์สินหรือเงินตามวรรคสองที่เกิดขึ้นในระหว่างที่ยังมิได้คืนให้แก่ประเทศผู้

รอ้งขอให้ตกเป็นของแผน่ดิน 

 

ส่วนที่ ๑๐ 

วิธีขอความช่วยเหลือ 

 

  

มาตรา ๓๖  หน่วยงานของรัฐที่ประสงค์จะขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศให้เสนอเรื่อง

ต่อผู้ประสานงานกลาง 

  

มาตรา ๓๖/๑[๒๒]  ในกรณีที่ประเทศไทยรอ้งขอความช่วยเหลือในความผิดอันเป็นมลูเหตแุหง่

การร้องขอความช่วยเหลือนั้นต้องระวางโทษถึงประหารชีวิตตามกฎหมายไทยแต่ไม่ถึงโทษประหารชีวิตตาม

กฎหมายของประเทศผู้รับค าร้องขอ และรัฐบาลจ าเป็นต้องให้ค ารับรองว่าจะไม่มีการประหารชีวิตก็ให้มีการ

เจรจาตกลงเพื่อให้มีการรับรองดังกล่าวได้ ในกรณีนี้หากศาลพิพากษาลงโทษประหารชีวิตให้รัฐบาล

ด าเนินการตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเพื่อให้มีการบังคับตามค าพิพากษาโดยวิธีจ าคุกตลอดชีวิตแทนการ

ประหารชีวิต  ทั้งนี้ ห้ามมิให้บุคคลนั้นได้รับการลดหย่อนผ่อนโทษไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ เว้นแต่ เป็นการ

พระราชทานอภัยโทษ 

  

มาตรา ๓๗  ค าขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศและเอกสารทั้งปวงที่จะส่งไป ให้ท าตาม

แบบ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ผูป้ระสานงานกลางก าหนด 

  

มาตรา ๓๘  ให้ผูป้ระสานงานกลางพิจารณาว่าสมควรจะขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศ

หรือไม่ โดยพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ รายละเอียด ข้อเท็จจริง และเอกสารประกอบ แล้วแจ้งให้หน่วยงานผู้ขอ

ทราบ 

ค าวินิจฉัยของผู้ประสานงานกลางเกี่ยวกับการขอความช่วยเหลือให้ถือเป็นยุติ เว้นแต่

นายกรัฐมนตรจีะมีค าสั่งเป็นอย่างอื่น 

  

มาตรา ๓๙  หน่วยงานผู้ขอต้องปฏิบัติตามพันธกรณีที่ประเทศไทยมีอยู่ต่อประเทศผู้รับค า

รอ้งขอในการใช้ข่าวสารหรอืพยานหลักฐานตามวัตถุประสงคท์ี่ระบุในค าขอ 

หน่วยงานผู้ขอต้องปฏิบัติตามพันธกรณีที่ประเทศไทยมีอยู่ต่อประเทศผู้รับค าร้องขอในการ

รักษาความลับของข่าวสารหรือพยานหลักฐานที่ขอรับความช่วยเหลือ เว้นแต่ข่าวสารหรือพยานหลักฐานนั้น
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จ าเป็นต่อการพิจารณาคดีโดยเปิดเผยอันเป็นผลจากการสืบสวน การสอบสวน การฟ้องคดี หรือการ

ด าเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาที่ระบุไว้ในค าขอ 

  

มาตรา ๔๐  บุคคลที่ เข้ามาเบิกความเป็นพยานหรือให้ปากค าในประเทศไทยตาม

พระราชบัญญัตินี้ จะไม่ถูกส่งหมายเพื่อด าเนินคดีใด ๆ หรือถูกคุมขังหรือถูกจ ากัดเสรีภาพ โดยเหตุจากการ

กระท าที่เกดิขึน้กอ่นบุคคลนั้นออกจากประเทศผู้รับค ารอ้งขอ 

สิทธิในวรรคหนึ่งสิ้นสุดลงเมื่อบุคคลนั้นมีโอกาสที่จะออกจากประเทศไทยภายในระยะเวลา

สิบห้าวันหลังจากที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานผู้ร้องขอแล้วว่าไม่จ าเป็นต้องอยู่ ในประเทศไทยต่อไปอีก แต่ยังคง

อยู่ในประเทศไทยต่อไป หรอืบุคคลนั้นได้กลับเข้ามาโดยสมัครใจหลังจากที่ได้ออกจากประเทศไทยแล้ว 

  

มาตรา ๔๑[๒๓]  การรับฟังพยานหลักฐานที่ได้มาจากต่างประเทศ ให้น าบทบัญญัติแห่ง

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  

หมวด ๓ 

ค่าใช้จา่ย 

 

  

มาตรา ๔๒  บรรดาค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือแก่ต่างประเทศ และการ

ขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วธิีการและเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  

  ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

     อานันท ์ ปนัยารชุน 

        นายกรัฐมนตรี 

 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี ้คอื โดยที่ในปัจจุบันการประกอบอาชญากรรมมี

การกระท าร่วมกันเป็นเครือข่ายในดินแดนของหลายประเทศ และกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของแต่ละ

ประเทศโดยล าพังไม่อาจป้องกันและปราบปรามได้อย่างเด็ดขาด การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม

ดังกล่าวจ าต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศ สมควรก าหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือและรับความ

ช่วยเหลือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามดังกล่าว   จึง

จ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

  

ประกาศส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ เรื่อง ศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรอืแย้ง

ต่อรัฐธรรมนูญ[๒๔] 
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พระราชบัญญัติความรว่มมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙[๒๕] 

  

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใชบ้ังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

ต้นไป 

  

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่อัยการสูงสุดในฐานะผู้ประสานงาน

กลางตามกฎหมายว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญาเป็นผู้มีบทบาทและอ านาจหน้าที่ที่

ส าคัญตามกฎหมายดังกล่าว สมควรก าหนดเพิ่มให้อัยการสูงสุดเป็นผู้รักษาการตามกฎหมายนี้ในส่วนที่

เก่ียวข้องกับอ านาจหน้าที่ของตน และบทบัญญัติบางประการในกฎหมายว่าด้วยความรว่มมือระหว่างประเทศ

ในเรื่องทางอาญายังไม่สอดคล้องกับการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญาในปัจจุบัน 

กล่าวคือ ผู้ประสานงานกลางไม่สามารถส่งค าร้องขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศไปให้เจ้าพนักงานหรือ

พนักงานเจา้หน้าที่ตามกฎหมายอืน่เพื่อด าเนินการในสว่นที่เกี่ยวข้องกับค าร้องขอได้และผู้ประสานงานกลางไม่

มีอ านาจส่งข้อมูลเกี่ยวกับการกระท าความผิดหรือทรัพย์สินใดไปให้ต่างประเทศเพื่อประโยชน์ในการสืบสวน 

สอบสวน การฟอ้งคดี หรอืการพจิารณาคดีในศาล หากประเทศนั้นยังมิไดร้อ้งขอ อันท าให้การให้ความรว่มมอื

เป็นไปอย่างจ ากัด กระบวนการค้นหรือยึดทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ในการรวบรวมพยานหลักฐานและเพื่อ

ประโยชน์ช้ันที่สุดในการริบทรัพย์สินที่เป็นอยู่ในปัจจุบันไม่สามารถป้องกันการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินที่ได้มา

จากการกระท าความผิดได้ นอกจากนี้การบัญญัติให้มีการเจรจาตกลงเพื่อให้มีการรับรองว่าจะไม่มีการ

ประหารชีวิตถือเป็นกลไกในการร้องขอความช่วยเหลือในความผิดอันเป็นมูลเหตุแห่งการร้องขอความ

ช่วยเหลือนั้นต้องระวางโทษถึงประหารชีวิตตามกฎหมายไทย แต่ไม่ถึงโทษประหารชีวิตตามกฎหมายของ

ประเทศผู้รับค าร้องขอ อีกทั้งการโอนบุคคลซึ่งถูกคุมขังยังไม่ครอบคลุมถึงการโอนบุคคลซึ่งถูกคุมขัง เพื่อ

ช่วยเหลือในการด าเนินคดีในช้ันเจ้าพนักงาน การริบหรือยึดทรัพย์สินยังไม่ครอบคลุมถึงการบังคับช าระเงิน

แทนการริบทรัพย์สินตามค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลต่างประเทศ จึงสมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ

ดังกล่าวเพื่อให้การให้ความรว่มมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้  จึงจ าเป็นต้อง

ตราพระราชบัญญัตินี้  

  

  

ปัทมา/แก้ไข 

วศิน/ตรวจ 

๕ มีนาคม ๒๕๕๓ 

  

 

ปณตภร/เพิ่มเติม 

๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖ 
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วิศนี/เพิ่มเตมิ 

๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ 

  

ปัญญา/ตรวจ 

๒๗ เมษายน ๒๕๕๘ 

 
http://app-thca.krisdika.go.th/Naturesig/CheckSig?whichLaw=law2&folderName=%a413&lawPath=%a413-20-9999-update 

 

 

 
[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๙/ตอนที่ ๔๐/หน้า ๒๗/๗ เมษายน ๒๕๓๕ 
[๒] มาตรา ๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทาง

อาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
[๓] มาตรา ๑๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทาง

อาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
[๔] มาตรา ๑๔/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
[๕] มาตรา ๑๗ วรรคสาม แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศใน

เรื่องทางอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
[๖] ส่วนที่  ๕ การค้น อายัด หรือยึด มาตรา ๒๓ ถึงมาตรา ๒๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย

พระราชบัญญัติความรว่มมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
[๗] มาตรา ๒๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทาง

อาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
[๘] มาตรา ๒๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทาง

อาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
[๙] มาตรา ๒๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทาง

อาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
[๑๐] ชื่อส่วนที่ ๖ การโอนบุคคลซึ่งถูกคุมขังเพื่อช่วยเหลือในการด าเนนิคดีช้ันเจ้าพนกังานหรอื

ช้ันศาล แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๙ 
[๑๑] มาตรา ๒๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทาง

อาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
[๑๒] มาตรา ๒๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทาง

อาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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[๑๓] มาตรา ๒๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทาง

อาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
[๑๔] มาตรา ๒๙/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
[๑๕] ส่วนที่ ๙ การอายัด ยึด หรือริบทรัพย์สิน และการบังคับช าระเงินแทนการริบทรัพย์สิน 

มาตรา ๓๒ ถึงมาตรา ๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
[๑๖] มาตรา ๓๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทาง

อาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
[๑๗] มาตรา ๓๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทาง

อาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
[๑๘] มาตรา ๓๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทาง

อาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
[๑๙] มาตรา ๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทาง

อาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
[๒๐] มาตรา ๓๕/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
[๒๑] มาตรา ๓๕/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
[๒๒] มาตรา ๓๖/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
[๒๓] มาตรา ๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทาง

อาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
[๒๔] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐/ตอนที่ ๒๘ ก/หน้า ๒๐/๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖ 
[๒๕] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓/ตอนที่ ๓๓ ก/หน้า ๑/๒๑ เมษายน ๒๕๕๙ 
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กฎกระทรวง 

ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2537) 

ออกตามความในพระราชบญัญัติความร่วมมือระหวา่งประเทศในเรื่องทางอาญา 

พ.ศ. 2535 

-------------- 

  

                        อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติความร่วมมือ

ระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา พ.ศ. 2535 นายกรัฐมนตรอีอกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้ 

                        ข้อ 1  บรรดาค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือแก่ต่างประเทศให้ด าเนินการ

ดังนี้ 

                        (1) ในกรณีที่มีสนธิสัญญาระหว่างประเทศไทยกับประเทศผู้ร้องขอ และในสนธิสัญญา

ดังกล่าวได้ก าหนดเรื่องคา่ใช้จา่ยไว้ ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในสนธิสัญญานั้น 

                        (2) ในกรณีที่ประเทศผู้ร้องขอแสดงความจ านงหรือมีความตกลงที่จะรับภาระเรื่อง

คา่ใช้จา่ย ให้เป็นไปตามที่แสดงความจ านงหรอืตกลงกันนั้น 

                        (3) ในกรณีที่ค่าใช้จ่ายซึ่งประเทศผู้ร้องขอจะต้องรับผิดชอบตามสนธิสัญญา หรือตามที่

แสดงความจ านงหรอืตามความตกลงดังกล่าวใน (1) หรือ (2) แล้วแต่กรณี ไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ให้

เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเฉพาะส่วนที่ยังขาดอยู่จากงบประมาณของส่วนราชการซึ่งมีอ านาจหน้าที่ด าเนินการตาม

มาตรา 12 

                        ข้อ 2  บรรดาค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับการขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศซึ่งประเทศ

ไทยจะต้องรับผดิชอบ ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณของหน่วยงานของรัฐที่จะขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศ

ตามมาตรา 36  ทั้งนี ้ตามจ านวนเงินที่ผูป้ระสานงานกลางได้แจ้งให้หน่วยงานดังกล่าวทราบ 

  

                                                ให้ไว้ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537 

                                                                ชวน หลีกภัย 

                                                               นายกรัฐมนตรี 

  

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติความ

ร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา พ.ศ. 2535 บัญญัติให้ออกกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 

และเงื่อนไขในเรื่องค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือแก่ต่างประเทศและการขอความช่วยเหลือ

จากต่างประเทศ  จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

[รก.2537/7ก/21 - 10/03/2537] 

  
http://app-thca.krisdika.go.th/Naturesig/CheckSig?whichLaw=law2&folderName=%a413&lawPath=%a413-2b-2537-002 
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พระราชบญัญัต ิ

ส่งผู้ร้ายขา้มแดน 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว ้ณ วันที ่๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 

เป็นปีที่ ๖๓ ในรัชกาลปัจจุบัน 

  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้

ประกาศว่า 

  

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจ ากัดสิทธิและเสรภีาพของบุคคล ซึ่ง

มาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

  

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยนิยอมของสภา

นิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้ 

  

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรยีกวา่ “พระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. ๒๕๕๑” 

  

มาตรา ๒ [๑]  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  

มาตรา ๓  ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน พุทธศักราช ๒๔๗๒ 

  

มาตรา ๔  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่บรรดาการส่งผู้ร้ายข้ามแดนเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง

กับข้อความตามสนธิสัญญาเกี่ยวกับการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศหรือ

องคก์ารระหว่างประเทศ 

  

มาตรา ๕  ในพระราชบัญญัตินี้ 

“ประเทศผู้ร้องขอ” หมายความว่า ประเทศ ดินแดน หรือองค์การระหว่างประเทศที่ร้อง

ขอให้ประเทศไทยส่งผู้ร้ายข้ามแดน 

363

 www.tlcs.co.th www.mastinitiative.org

http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%ca05/%ca05-20-2551-a0001.htm#_ftn1


“ประเทศผู้รับค าร้องขอ” หมายความว่า ประเทศ ดินแดน หรือองค์การระหว่างประเทศที่

ประเทศไทยรอ้งขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดน 

“ผู้ประสานงานกลาง” หมายความว่า อัยการสูงสุดหรือผู้ซึ่งอัยการสูงสุดมอบหมายซึ่งมี

อ านาจหน้าที่ประสานงานการส่งผู้ร้ายข้ามแดนให้ประเทศผู้ร้องขอและการร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนแก่

ประเทศไทย รวมทั้งการอื่นที่เก่ียวข้อง 

“เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจ” หมายความว่า พนักงานอัยการ เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ พนักงานฝ่าย

ปกครองหรือต ารวจ หรือเจ้าพนักงานอื่นผู้มีอ านาจหน้าที่ปฏิบัติการเกี่ยวกับการส่งผู้ร้ายข้ามแดนในส่วนของ

ตนตามที่ได้รับแจง้จากผู้ประสานงานกลาง 

  

มาตรา ๖  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ยุติธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ

นี ้ทั้งนี ้ในส่วนที่เก่ียวกับอ านาจหน้าที่ของตน 

กฎกระทรวงนั้นเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใชบ้ังคับได้ 

 

หมวด ๑ 

หลักท่ัวไปในการส่งผู้ร้ายขา้มแดน 

 

  

มาตรา ๗  ความผิดที่จะส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้ต้องเป็นความผิดอาญาซึ่งกฎหมายของประเทศ

ผู้ร้องขอและกฎหมายไทยก าหนดให้เป็นความผิดอาญาซึ่งมีโทษประหารชีวิตหรือมีโทษจ าคุกหรือโทษจ ากัด

เสรภีาพในรูปแบบอื่นตั้งแต่หนึ่งปีขึน้ไป ทั้งนี ้ไม่วา่จะเป็นความผิดที่ได้ก าหนดไว้ในหมวดเดียวกัน หรอืเรียกชื่อ

ความผิดเป็นอย่างเดียวกันของทั้งสองประเทศหรอืไม่ก็ตาม 

การกระท าความผิดอาญาอื่นซึ่งมีโทษจ าคุกหรือโทษจ ากัดเสรีภาพในรูปแบบอื่นน้อยกว่า

หนึ่งปีอาจร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้ หากเป็นความผิดเกี่ยวพันกับความผิดที่ให้มีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนตาม

ค ารอ้งขอแล้ว ไม่วา่จะรอ้งขอพรอ้มค ารอ้งขอในคร้ังแรกหรอืภายหลัง 

  

มาตรา ๘  การส่งผู้ร้ายข้ามแดนให้เริ่มต้นด้วยการมีค าร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนจาก

ประเทศผู้รอ้งขอ 

ค าร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนของประเทศผู้ร้องขอที่มีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับ

ประเทศไทยให้จัดส่งไปยังผู้ประสานงานกลาง ในกรณีที่ประเทศผู้ร้องขอมิได้มีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดน

กับประเทศไทย ให้จัดส่งค าร้องขอดังกล่าวโดยผ่านวิถีทางการทูต 

ค าร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนและเอกสารหลักฐาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ

เงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
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ค าร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนและเอกสารหลักฐานตามวรรคสามซึ่งจะส่งศาลต้องจัดท าค า

แปลเป็นภาษาไทยและรับรองความถูกต้องด้วย 

ค าร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนหรือเอกสารหลักฐานตามมาตรานี้ ศาลจะรับฟังโดยไม่

จ าเป็นต้องมีพยานบุคคลมาเบิกความประกอบก็ได้ 

  

มาตรา ๙  รัฐบาลไทยอาจพิจารณาส่งบุคคลข้ามแดน เพื่อการฟ้องร้องหรือรับโทษตามค า

พิพากษาของศาลในความผิดทางอาญา ซึ่งอยู่ภายใต้อ านาจด าเนินคดีของประเทศผู้ร้องขอให้แกป่ระเทศนั้นๆ 

ตามค ารอ้งขอได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) กรณีเป็นความผิดที่จะส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้ และไม่เข้าลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายไทย

หรอืมิใชค่วามผิดที่มีลักษณะทางการเมืองหรอืเป็นความผิดทางทหาร 

(๒) กรณีที่มิได้มีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างกัน เมื่อประเทศผู้ร้องขอได้แสดงโดย

ชัดแจ้งว่าจะส่งผู้ร้ายข้ามแดนให้แกป่ระเทศไทยในท านองเดียวกันเมื่อประเทศไทยรอ้งขอ 

ความผิดที่มีลักษณะทางการเมืองตามวรรคหนึ่ง (๑) ไม่หมายความรวมถึงความผิด 

ดังต่อไปนี้ 

(๑) การปลงพระชนม์ ประทุษร้ายต่อพระองค์ หรือเสรีภาพของพระมหากษัตริย์ พระ

ราชนิีหรอืรัชทายาท 

(๒) การฆ่า ประทุษร้ายต่อร่างกายหรือเสรีภาพของประมุขแห่งรัฐ ผู้น ารัฐบาล หรือ

สมาชิกโดยตรงในครอบครัวของบุคคลนั้น 

(๓) การกระท าความผิดที่ไม่ถือว่าเป็นความผิดทางการเมืองเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่ง

ผู้ร้ายข้ามแดนตามสนธิสัญญาซึ่งประเทศไทยเป็นภาคี 

ความผิดทางทหาร หมายความว่า ความผิดอาญาทางทหารโดยเฉพาะและมิใชค่วามผิดตาม

กฎหมายอาญาทั่วไป 

  

มาตรา ๑๐  ถ้าบุคคลใดซึ่งถูกร้องขอให้ส่งข้ามแดนนั้นเคยได้รับการพิจารณาคดีจากศาล

ไทยหรือศาลของประเทศผู้ร้องขอในการกระท าอย่างเดียวกันกับที่มีการร้องขอ ให้ส่งข้ามแดนและศาลไทย

หรือศาลของประเทศผู้ร้องขอได้มีค าพิพากษาถึงที่สุดให้ปล่อยตัวหรือพิพากษาให้ลงโทษและผู้นั้นได้พ้นโทษ

แล้ว หรอืได้รับการอภัยโทษหรอืนิรโทษกรรมหรอืคดีขาดอายุความหรอืมีเหตุอื่นใดซึ่งไม่สามารถด าเนินคดีแก่

บุคคลนั้นตามกฎหมายของประเทศผู้รอ้งขอ ห้ามมิให้ส่งบุคคลดังกล่าวเป็นผู้รา้ยข้ามแดนเนื่องจากการกระท า

นั้นอีก 

  

มาตรา ๑๑  การควบคุมเพื่อด าเนินคดีหรือลงโทษบุคคลซึ่งถูกส่งเป็นผู้ร้ายข้ามแดนจาก

ประเทศผู้รับค ารอ้งขอมายังประเทศไทยในความผิดอื่นที่ได้กระท าลงกอ่นมีการส่งข้ามแดน และการส่งบุคคล

ซึ่งถูกส่งเป็นผู้ร้ายข้ามแดนจากประเทศผู้รับค ารอ้งขอมายังประเทศไทยไปยังประเทศที่สามจะกระท ามิได้ เว้น

แต่ในกรณีดังต่อไปนี้ 
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(๑) บุคคลนั้นเดินทางออกจากราชอาณาจักรไทยภายหลังเสร็จสิน้กระบวนการส่งผู้ร้ายข้าม

แดนและได้กลับเข้ามาในราชอาณาจักรไทยใหม่โดยสมัครใจ 

(๒) บุคคลนั้นมิได้เดินทางออกจากราชอาณาจักรไทยภายในสี่สิบห้าวันภายหลังจากเสร็จสิ้น

กระบวนการส่งผู้ร้ายข้ามแดน หรอื 

(๓) ประเทศผู้รับค าร้องขอยินยอม 

 

หมวด ๒ 

กระบวนการด าเนนิการตามค าร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดน 

 

 

ส่วนที่ ๑ 

บทท่ัวไป 

 

 

มาตรา ๑๒  การด าเนินการตามค าร้องขอให้ส่งบุคคลสัญชาติไทยเป็นผู้ร้ายข้ามแดนอาจ

กระท าได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) เมื่อมีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศผู้ร้องขอก าหนดไว้ 

(๒) บุคคลนั้นยินยอมให้ส่งข้ามแดน หรอื 

(๓) เป็นการส่งผู้ร้ายข้ามแดนภายใต้เงื่อนไขต่างตอบแทนที่ประเทศไทยท ากับประเทศผู้ร้อง

ขอ 

  

มาตรา ๑๓  ในกรณีที่ค าร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนยื่นผ่านวิถีทางการทูตให้กระทรวงการ

ต่างประเทศพิจารณาด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) หากเห็นว่าค าร้องขอดังกล่าวไม่กระทบกระเทือนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและไม่มี

เหตุผลอื่นใดที่จะไม่ด าเนินการให้ ก็ให้ส่งค ารอ้งนั้นให้ผูป้ระสานงานกลางด าเนินการต่อไป 

(๒) หากเห็นว่าค าร้องขอดังกล่าวอาจกระทบกระเทือนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรอืมี

เหตุผลอื่นที่ไม่อาจด าเนินการให้ได้ ก็ให้กระทรวงการต่างประเทศเสนอความเห็นนั้นพร้อมด้วยค าร้องขอให้

คณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยเร็ว ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบต่อความเห็นดั งกล่าวของกระทรวงการ

ต่างประเทศ ให้พิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควร หากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ด าเนินการส่งผู้ร้ายข้ามแดน

ตามค าร้องขอ ก็ให้กระทรวงการต่างประเทศส่งเรื่องให้ผู้ประสานงานกลางด าเนินการต่อไปตาม

พระราชบัญญัตินี ้

  

มาตรา ๑๔  เมื่อได้รับค าร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนจากกระทรวงการต่างประเทศหรือจาก

ประเทศผู้รอ้งขอ ให้ผูป้ระสานงานกลางพิจารณาด าเนินการดังต่อไปนี้ 
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(๑) ในกรณีที่เห็นว่าค าร้องขอนั้นอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะด าเนินการให้ได้ตามที่ก าหนดไว้ใน

พระราชบัญญัตินี้ ให้ผู้ประสานงานกลางแจ้งให้พนักงานอัยการยื่นค าร้องต่อศาลขอให้ออกหมายจับแล้ว

จัดส่งหมายจับให้ผูบ้ัญชาการต ารวจแห่งชาติหรอืเจ้าหน้าที่อื่นที่เก่ียวข้องด าเนินการต่อไป 

(๒) ในกรณีที่ค าร้องขอนั้นมิได้ด าเนินการตามขั้นตอนหรือมีเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องหรอื

อาจด าเนินการให้ได้ภายใต้เงื่อนไขที่จ าเป็นบางประการ ให้ผู้ประสานงานกลางแจ้งเหตุขัดข้องหรือเงื่อนไขที่

จ าเป็นให้ประเทศผู้ร้องขอทราบ แต่ถ้าการด าเนินการตามค าร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนจะกระทบกระเทือน

การฟ้องคดีอื่นใด หรือการด าเนินการอื่นใดเกี่ยวกับคดีอาญาซึ่งบุคคลนั้นก าลังถูกด าเนินการอยู่ในประเทศ

ไทย ผู้ประสานงานกลางจะเลื่อนการด าเนินการตามค าร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนนั้น หรือจะด าเนินการโดย

ก าหนดเงื่อนไขที่จ าเป็นก็ได้ ทั้งนี ้ให้แจ้งให้ประเทศผู้ร้องขอทราบโดยไม่ชักช้า 

(๓) ในกรณีที่ค าร้องขอนั้นมิได้ส่งผ่านวิถีทางการทูตให้ผู้ประสานงานกลางแจ้งค าร้องขอ

ดังกล่าวให้กระทรวงการต่างประเทศทราบเพื่อให้ความเห็นก่อนด าเนินการต่อไป ทั้งนี้ ให้น าความในมาตรา 

๑๓ (๒) มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

(๔) ในกรณีที่ผู้ประสานงานกลางเห็นว่าค ารอ้งขออาจกระทบกระเทือนความสมัพันธร์ะหวา่ง

ประเทศ หรือมีเหตุผลอื่นใดซึ่งไม่ควรด าเนินการ หรือเห็นว่าค าร้องขอดังกล่าวไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่ จะ

ด าเนินการให้ได้ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ผู้ประสานงานกลางแจ้งประเทศผู้ร้องขอหรือกระทรวงการ

ต่างประเทศ แล้วแต่กรณ ีเพื่อด าเนินการต่อไป 

  

มาตรา ๑๕  ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นเรง่ด่วน ประเทศผู้รอ้งขออาจมีค ารอ้งขอให้จับกุมและคุม

ขังบุคคลที่ต้องการตัวไว้ช่ัวคราวก่อนก็ได้ ค าร้องขอเช่นว่านี้ของประเทศผู้ร้องขอที่มีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้าม

แดนกับประเทศไทยให้จัดส่งไปยังผู้ประสานงานกลาง ในกรณีที่ประเทศผู้ร้องขอมิได้มีสนธิสัญญาส่งผู้ร้าย

ข้ามแดนกับประเทศไทยให้ส่งผ่านวิถีทางการทูต 

ค ารอ้งขอตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามระเบียบที่ผู้ประสานงานกลางก าหนด 

การพจิารณาเพื่อด าเนินการให้น าความในมาตรา ๑๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  

มาตรา ๑๖  เมื่อจับกุมตัวบุคคลซึ่งถูกร้องขอให้ส่งข้ามแดนตามความในมาตรา ๑๕ ได้ให้

น าส่งพนักงานอัยการโดยมิชักช้า ทั้งนี้ เพื่อยื่นค าร้องให้ศาลมีค าสั่งขังบุคคลซึ่งถูกร้องขอไว้ในระหว่างรอค า

รอ้งขอส่งผู้ร้ายข้ามแดนอย่างเป็นทางการ และเอกสารหลักฐานจากประเทศผู้รอ้งขอ 

หากศาลมิได้รับค าฟ้องเพื่อด าเนินคดีส่งผู้ร้ายข้ามแดนภายในหกสิบวันนับแต่วันที่บุคคลซึ่ง

ถูกร้องขอถูกจับ หรือภายในเวลาที่ศาลก าหนดแต่ต้องไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่บุคคลนั้นถูกจับให้ปล่อยตัว

บุคคลนั้นไป 

ในกรณีที่มีการปล่อยตัวบุคคลซึ่งถูกร้องขอตามความในวรรคสอง เนื่องจากประเทศผู้ร้อง

ขอมิได้จัดส่งค าร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนอย่างเป็นทางการ และเอกสารหลักฐานอันจ าเป็นตามมาตรา ๘ 

หรือด้วยเหตุอื่นใด ให้การร้องขอให้จับตามมาตรา ๑๕ เป็นอันยกเลิก และประเทศผู้ร้องขอจะร้องขอให้จับ
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บุคคลซึ่งถูกรอ้งขอดังกล่าวด้วยเหตุเดียวกันนั้นอีกมิได้ แต่การปฏิเสธหรือยกเลิกค าร้องขอให้จับดังกล่าวไม่มี

ผลเป็นการห้ามประเทศผู้รอ้งขอที่จะรอ้งขอให้ส่งบุคคลซึ่งถูกรอ้งขอนั้นข้ามแดนตามปกติ 

  

มาตรา ๑๗  ในกรณีที่เห็นสมควร กระทรวงการต่างประเทศอาจเสนอข้อเท็จจริงและ

ความเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างประเทศหรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้ผู้ประสานงานกลางกอ่น

เสนอต่อศาลเพื่อประกอบการพิจารณาและให้ศาลมีอ านาจเรียกกระทรวงการต่างประเทศมาชี้แจง เพื่อ

ประกอบการพิจารณาได้ ทั้งนี ้ให้รวมถงึการพิจารณาในช้ันอุทธรณด์้วย 

  

ส่วนที่ ๒ 

กระบวนการพิจารณาคดสี่งผู้ร้ายขา้มแดน 

 

  

มาตรา ๑๘  ภายใต้บังคับมาตรา ๒๗ เมื่อจับบุคคลซึ่งถูกร้องขอให้ส่งข้ามแดนได้แล้วให้

พนักงานอัยการน าคดีขึน้สู่ศาลโดยมิชักช้า 

ให้ศาลด าเนินการพิจารณาคดีอย่างต่อเนื่อง เว้นแต่ศาลจะเห็นสมควรให้เลื่อนคดีตามที่

พนักงานอัยการหรือบุคคลซึ่งถูกร้องขอให้ส่งข้ามแดนร้องขอ ทั้งนี้ ให้ศาลสั่งขังบุคคลซึ่งถูกร้องขอนั้นไว้

ระหว่างการพจิารณา 

การควบคุมและการด าเนินคดีส่งผู้ร้ายข้ามแดนซึ่งพระราชบัญญัตินีม้ิได้บัญญัติไว้เป็นอย่าง

อื่น ให้น าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใช้บังคับโดยอนุโลม ถ้ามีค าร้องขอให้ปล่อยช่ัวคราวให้

ศาลถามพนักงานอัยการว่าจะคัดค้านประการใดหรือไม่ หากมีค าคัดค้านของพนักงานอัยการศาลพึงรับฟัง

ประกอบการวินิจฉัย 

ก่อนเริ่มพิจารณาให้ศาลถามบุคคลซึ่งถูกร้องขอว่ามีทนายความหรือไม่ หากไม่มีและ

ต้องการทนายความ ให้ศาลตั้งทนายความให้และให้น าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใช้บังคับ

โดยอนุโลม 

  

มาตรา ๑๙  เมื่อศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานแล้ว เห็นว่ามีเหตุดังต่อไปนี้ให้ศาลมีค าสั่งขัง

บุคคลนั้นไว้เพื่อส่งข้ามแดนต่อไป 

(๑) บุคคลซึ่งถูกจับนั้นเป็นบุคคลซึ่งถูกรอ้งขอให้ส่งข้ามแดนและมิใช่ผูม้ีสัญชาติไทย หรอืเป็น

ผู้มีสัญชาติไทยแต่อยู่ในหลักเกณฑ์ให้ส่งข้ามแดนได้ตามมาตรา ๑๒ 

(๒) คดีมีมูลที่จะรับฟ้องไว้พิจารณา หากความผิดนั้นได้กระท าลงในราชอาณาจักรหรือมี

กฎหมายบัญญัติให้ถือว่าได้กระท าในราชอาณาจักร และ 

(๓) ความผิดซึ่งเป็นเหตุให้ร้องขอส่งผู้ร้ายข้ามแดนนั้น เป็นความผิดซึ่งอาจส่งผู้ร้ายข้ามแดน

ได้ตามพระราชบัญญัตินี้และมิใชเ่ป็นความผิดที่มีลักษณะทางการเมืองหรอืเป็นความผิดทางทหารโดยเฉพาะ 
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ถ้าศาลพิเคราะห์เห็นว่าพยานหลักฐานตามวรรคหนึ่งไม่เพียงพอ ก็ให้ศาลมีค าสั่งปล่อยและ

ด าเนินการปล่อยบุคคลนั้นไปเมื่อสิ้นระยะเวลาเจ็ดสิบสองช่ัวโมงนับแต่ได้อ่านค าสั่งปล่อยนั้น เว้นแต่ภายใน

ระยะเวลาดังกล่าว พนักงานอัยการจะได้แจ้งความจ านงว่าจะอุทธรณ ์ก็ให้ขังไว้ในระหว่างอุทธรณแ์ละจะต้อง

ยื่นอุทธรณ์ภายในระยะเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่ศาลอ่านค าสั่งปล่อย ถ้ามีค าร้องขอให้ปล่อยช่ัวคราวในช้ัน

อุทธรณ ์ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๑๘ วรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  

มาตรา ๒๐  ห้ามมิให้ส่งบุคคลซึ่งศาลมีค าสั่งขังตามมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง ข้ามแดนก่อน

ครบระยะเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่ศาลมีค าสั่งขังเพื่อส่งข้ามแดน 

เมื่อมีเหตุอันสมควรที่จะเลื่อนก าหนดการส่งบุคคลซึ่งศาลมีค าสั่งขังเพื่อส่งข้ามแดนให้

พนักงานอัยการยื่นค าร้องต่อศาลเพื่อพิจารณามีค าสั่งขังบุคคลนั้นต่อไปตามก าหนดเวลาเท่าที่จ าเป็น ค าร้อง

เช่นว่านั้นจะต้องยื่นกอ่นครบก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ศาลมีค าสั่งถงึที่สุดให้ขังเพื่อส่งข้ามแดน 

ถ้ามิได้ส่งบุคคลนั้นข้ามแดนภายในเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่ศาลมีค าสั่งถึงที่สุดหรือภายใน

ก าหนดเวลาที่ศาลได้อนุญาตให้ขยายออกไปตามค ารอ้งของพนักงานอัยการตามวรรคสอง ให้ปล่อยบุคคลนั้น

ไป 

 

ส่วนที่ ๓ 

การอุทธรณ์ 

 

  

มาตรา ๒๑  เมื่อศาลช้ันต้นมีค าสั่งให้ปล่อยหรือขังบุคคลเพื่อส่งข้ามแดนแล้วพนักงาน

อัยการหรือบุคคลนั้นอาจยื่นอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวไปยังศาลอุทธรณ์ภายในระยะเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่

ศาลได้อ่านค าสั่งนั้น 

ในการพิจารณาอุทธรณ์ ให้ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยค าคัดค้านเฉพาะเหตุที่ให้ศาลมีค าสั่งตามที่

ก าหนดไว้ในมาตรา ๑๙ โดยพิจารณาว่าศาลช้ันต้นได้มีค าสั่งไปโดยมีพยานหลักฐานเพียงพอหรอืไม่ 

ค าพิพากษาศาลอุทธรณใ์ห้เป็นที่สุด 

 

หมวด ๓ 

การด าเนนิการส่งผู้รา้ยขา้มแดน 

 

  

มาตรา ๒๒  ภายหลังจากที่ศาลมีค าสั่งถึงที่สุดให้ขังบุคคลซึ่งถูกร้องขอให้ส่งเป็นผู้ร้ายข้าม

แดนและรัฐบาลไทยพิจารณาให้ส่งบุคคลนั้นเป็นผู้ร้ายข้ามแดนแล้ว การส่งมอบตัวบุคคลซึ่งถูกร้องขอให้ส่ง

ข้ามแดนให้แก่ประเทศผู้ร้องขอจะต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ ศาลมีค าสั่งถึงที่สุด 

หรือภายในก าหนดเวลาที่ศาลได้อนุญาตให้ขยายออกไปตามค าร้องของพนักงานอัยการ ทั้งนี้ รายละเอียด

369

 www.tlcs.co.th www.mastinitiative.org



เกี่ยวกับ วัน เวลา สถานที่และวิธีการส่งมอบตัวบุคคลซึ่งถูกร้องขอให้ส่งข้ามแดนให้เป็นไปตามที่ก าหนดใน

กฎกระทรวง 

  

มาตรา ๒๓  ในกรณีที่ประเทศผู้ร้องขอมิได้ด าเนินการรับมอบตัวบุคคลซึ่งถูกร้องขอให้ส่ง

ข้ามแดนภายในก าหนดเวลาตามมาตรา ๒๒ โดยไม่มีเหตุอันควร หากต่อมาภายหลังได้ร้องขอให้ส่งบุคคลนั้น

ข้ามแดนในความผิดเดียวกันอีก ให้ปฏิเสธการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 

การปฏิเสธการส่งผู้ร้ายข้ามแดนตามวรรคหนึ่ง มิให้น าความในมาตรา ๒๕ มาใช้บังคับ 

  

มาตรา ๒๔  ในกรณีที่บุคคลซึ่งศาลมีค าสั่งถึงที่สุดให้ขังเพื่อส่งเป็นผู้ร้ายข้ามแดนก าลังถูก

ด าเนินคดีหรืออยู่ระหว่างรับโทษตามค าพิพากษาอยู่ในประเทศไทยในความผิดอื่นนอกเหนือจากความผิดซึ่ง

ขอให้มีการส่งผู้ร้ายข้ามแดน รัฐบาลไทยอาจด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส่งบุคคลดังกล่าวให้แกป่ระเทศผู้รอ้งขอ 

(๒) เลื่อนการส่งบุคคลนั้นจนกวา่การด าเนินคดีเสร็จสิ้นลงหรอืจนกว่าบุคคลนั้นจะได้รับโทษ

ตามค าพิพากษาทั้งหมดหรอืบางส่วนแล้ว 

(๓) ส่งบุคคลดังกล่าวให้แก่ประเทศผู้ร้องขอช่ัวคราวเพื่อการฟ้องคดีตามเงื่อนไขที่ตกลงกับ

ประเทศผู้รอ้งขอ และหลังจากที่บุคคลนั้นถูกส่งกลับมาประเทศไทยแล้ว อาจถูกส่งกลับไปยังประเทศผู้ร้องขอ

อีกครัง้หนึ่งเพื่อรับโทษตามค าพิพากษา 

  

มาตรา ๒๕  หากไม่มีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนให้แก่ประเทศผู้ร้องขอ ให้ผู้ประสานงานกลาง

พิจารณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจทราบเพื่อด าเนินคดีอาญาต่อบุคคลซึ่งถูกร้องขอให้ส่งข้ามแดนนั้นตาม

กฎหมายไทยต่อไป 

  

มาตรา ๒๖  เว้นแต่คณะรัฐมนตรจีะวินิจฉัยเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่ได้รับค ารอ้งขอให้ส่งผู้ร้าย

ข้ามแดนจากประเทศผู้รอ้งขอตั้งแต่สองประเทศขึ้นไปให้ส่งบุคคลเดียวกันข้ามแดนไม่วา่จะในความผิดเดียวกนั

หรือความผิดต่างกัน ในกรณีเช่นว่านั้นให้ผู้ประสานงานกลางพิจารณาว่าควรจะส่งบุคคลนั้นข้ามแดนให้แก่

ประเทศผู้ร้องขอรายใดและภายใต้เงื่อนไขอย่างไร หรือจะส่งให้แก่ประเทศผู้ร้องขอนั้นก่อนหลังกันอย่างใด 

ทั้งนี ้ให้น าเหตุดังต่อไปนีม้าพิจารณาเปรยีบเทียบประกอบการใชดุ้ลพินิจด้วย 

(๑) ประเทศผู้รอ้งขอมีหรอืไม่มีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับประเทศไทย 

(๒) สถานที่กระท าความผิด 

(๓) ความรา้ยแรงของความผิดซึ่งมีผลกระทบต่อประเทศผู้ร้องขอและอัตราโทษ 

(๔) ล าดับค ารอ้งขอที่ได้รับจากประเทศผู้ร้องขอ 

(๕) สัญชาติของผู้กระท าผิด 

(๖) ส่วนได้เสียและความพรอ้มในการด าเนินคดี 
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(๗) เหตุผลอื่นด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตามความเห็นของกระทรวงการ

ต่างประเทศ 

เมื่อผู้ประสานงานกลางใช้ดุลพินิจประการใดแล้วให้แจ้งประเทศผู้ร้องขอเหล่านั้นทราบ และ

ด าเนินการตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ต่อไป 

มาตรา ๒๗  เมื่อจับบุคคลซึ่งถูกร้องขอให้ส่งข้ามแดนได้แล้ว ไม่ว่าจะได้มีค าร้องขอตาม

พระราชบัญญัตินี้หรือไม่ ให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจซึ่งจับกุมบุคคลดังกล่าวสอบถามบุคคลนั้นว่าจะยินยอมให้ส่ง

ข้ามแดนหรอืไม่ 

หากบุคคลซึ่งถูกรอ้งขอตามความในวรรคหนึ่งแสดงความยินยอมให้ส่งข้ามแดนให้จัดท าการ

แสดงความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรตามแบบที่ผู้ประสานงานกลางก าหนดแล้วให้พนักงานอัยการจัดให้มี

การน าบุคคลนั้นไปยังศาลโดยยื่นค าร้องเพื่อให้ศาลตรวจสอบความยินยอมดังกล่าวโดยพลันหากศาลเห็นว่า

บุคคลนั้นได้ให้ความยินยอมโดยสมัครใจ ให้ศาลมีค าสั่งขังบุคคลนั้นไว้เพื่อส่งข้ามแดนตามมาตรา ๒๒ ต่อไป 

ความยินยอมที่ได้กระท าต่อหน้าศาลแล้วไม่อาจเพิกถอนได้ 

ในการตรวจสอบของศาล หากบุคคลซึ่งถูกร้องขอนั้นกลับค าให้ความยินยอมซึ่งได้แสดงต่อ

เจา้หน้าที่ผูม้ีอ านาจแล้วนั้น ให้ศาลมีค าสั่งขังบุคคลนั้นไว้เพื่อด าเนินกระบวนการพจิารณาคดีส่งผู้ร้ายข้ามแดน

ตามที่บัญญัติไว้ในหมวด ๒ ส่วนที่ ๒ ต่อไป 

มาตรา ๒๘  กรณีที่คดีส่งข้ามแดนอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลไม่ว่าในศาลใดหาก

บุคคลซึ่งถูกรอ้งขอให้ส่งข้ามแดนแสดงต่อศาลว่ายินยอมให้ส่งข้ามแดน ให้ศาลงดการพิจารณาและมีค าสั่งให้

ขังบุคคลนั้นไว้เพื่อส่งข้ามแดนตามมาตรา ๒๒ ต่อไป 

ความยินยอมที่ได้กระท าต่อหน้าศาลแล้วไม่อาจเพิกถอนได้ 

หมวด ๔ 

กรณีประเทศไทยร้องขอใหส้่งผู้ร้ายขา้มแดน 

มาตรา ๒๙  ในกรณีที่ประเทศไทยร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนซึ่งความผิดอันเป็นมูลเหตุที่

ขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนนั้นต้องระวางโทษถึงประหารชีวิตตามกฎหมายไทยแต่ไม่ถึงโทษประหารชีวิตตาม

กฎหมายของประเทศผู้รับค าร้องขอและรัฐบาลจ าเป็นต้องให้ค ารับรองว่าจะไม่มีการประหารชีวิตก็ให้มีการ

เจรจาตกลงเพื่อให้มีการรับรองดังกล่าวได้ ในกรณีนี้หากศาลพิพากษาลงโทษประหารชีวิตให้รัฐบาล

ด าเนินการตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเพื่อให้มีการบังคับตามค าพิพากษาโดยวิธีจ าคุกตลอดชีวิตแทนการ

ประหารชวีิต ทั้งนี ้ห้ามมิให้บุคคลนั้นไดร้ับการลดหย่อนผ่อนโทษไม่วา่ดว้ยเหตุใดๆ เว้นแต่เป็นการพระราชทาน

อภัยโทษ 
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มาตรา ๓๐  การร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนจากประเทศผู้รับค าร้องขอมายังประเทศไทยให้

พนักงานอัยการหรือหน่วยงานที่ประสงคจ์ะให้มีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนเสนอเรื่องต่อผู้ประสานงานกลาง 

ในกรณีที่ผู้ประสานงานกลางมีค าวินิจฉัยว่าสมควรที่จะจัดท าค าร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดน

จากประเทศผู้รับค าร้องขอ ให้ผู้ประสานงานกลางส่งเรื่องให้พนักงานอัยการจัดท าค ารอ้งขอส่งผู้รา้ยข้ามแดน

และเอกสารประกอบต่อไป 

ค าร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนตามวรรคหนึ่งและเอกสารประกอบค าร้องให้เป็นไปตาม

ระเบียบที่ผู้ประสานงานกลางก าหนด 

ค าวินิจฉัยของผู้ประสานงานกลางเกี่ยวกับการขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนให้ถือเป็นยุติ เว้นแต่

คณะรัฐมนตรมีีมติเป็นอย่างอื่น 

การร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนจากประเทศผู้รับค าร้องขอที่มิได้มีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้าม

แดนกับประเทศไทย ให้ผูป้ระสานงานกลางด าเนินการโดยผ่านวิถีทางการทูต 

การร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนจากประเทศผู้รับค าร้องขอที่มีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดน

กับประเทศไทย ให้ผูป้ระสานงานกลางด าเนินการตามสนธิสัญญา 

  

มาตรา ๓๑  การปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๓๐ ให้พนักงานอัยการมีอ านาจในการแสวงหา

ข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน สอบปากค าพยานบุคคล ออกค าสั่งเรียกบุคคลใดมาให้การต่อ

พนักงานอัยการ และด าเนินการอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร รวมทั้งอาจแจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจหรือเจ้าหน้าที่

ของรัฐด าเนินการใดเพื่อประโยชน์ในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 

ค าสั่งตามวรรคหนึ่ง ให้ถือเป็นค าบังคับของพนักงานอัยการตามประมวลกฎหมายอาญา 

 

หมวด ๕ 

ค่าใช้จา่ยในการด าเนินการส่งผู้ร้ายขา้มแดน 

 

  

มาตรา ๓๒  บรรดาค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งผู้ร้ายข้ามแดนให้ประเทศผู้ร้องขอ หรือการ

ขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนให้แก่ประเทศไทย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดใน

กฎกระทรวง 

 

บทเฉพาะกาล 

 

  

มาตรา ๓๓  บรรดาคดีส่งผู้ร้ายข้ามแดนที่พนักงานอัยการยื่นฟ้องต่อศาลแล้วก่อนหรือใน

วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้ด าเนินการต่อไปตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน 

พุทธศักราช ๒๔๗๒ จนกวา่จะเสร็จสิ้นกระบวนการ 
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มาตรา ๓๔  ในกรณีที่กฎกระทรวง ระเบียบ หรือข้อบังคับตามพระราชบัญญัตินี้ยังไม่ได้

ประกาศใช้ หรือยังไม่มีผลใช้บังคับ หากมีความจ าเป็นต้องด าเนินการใดเกี่ยวกับการส่งผู้ร้ายข้ามแดนให้

ด าเนินการได้ตามวิธีการและบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน พุทธศักราช ๒๔๗๒ และ

สนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศผู้ร้องขอ 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก สุรยุทธ ์จุลานนท์ 

นายกรัฐมนตร ี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน 

พุทธศักราช ๒๔๗๒ ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว ไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน ตลอดจนไม่สามารถ

แก้ไขปัญหาในทางปฏิบัติหลายประการเป็นเหตุให้การส่งผู้ร้ายข้ามแดนไม่อาจด าเนินการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพประกอบกับในปัจจุบันหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติของนานาอารยประเทศได้พัฒนาไปเป็นอัน

มาก สมควรปรับปรุงพระราชบัญญัติดังกล่าวให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   จึงจ าเป็นต้องตรา

พระราชบัญญัตินี ้

ปรยิานุช/ผู้จัดท า 

๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ 

 http://app-thca.krisdika.go.th/Naturesig/CheckSig?whichLaw=law2&folderName=%ca05&lawPath=%ca05-20-2551-a0001 

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนที่ ๓๒ ก/หน้า ๓๖/๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ 
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