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เป็นปีที่ 71 ในรัชกาลปัจจุบัน 

  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศ

ว่า 

  
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ 
  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของสภานิติ

บัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้ 
  
มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559” 

  
มาตรา 21  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น

ไป 

  
มาตรา 3  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“คดีค้ามนุษย์” หมายความว่า คดีที่มีข้อหาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการค้ามนุษย์ ไม่ว่าจะมีข้อหาความผิดอ่ืนรวมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม 

ความในวรรคหนึ่งมิให้รวมถึง 

(1) คดีที่อยู่ในอ านาจของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(2) คดีที่อยู่ในอ านาจของศาลเยาวชนและครอบครัวตามกฎหมายว่าด้วยศาลเยาวชนและครอบ
ครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 

                                                           
1 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133/ตอนที่ 46 ก/หน้า 1/24 พฤษภาคม 2559 



“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ 

  
มาตรา 4  ให้น าบทบัญญัติมาตรา 8 ไปใช้บังคับแก่การพิจารณาพิพากษาคดีค้ามนุษย์ในศาล

ทหารด้วย โดย 

(1) การด าเนินการเกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทนและค่าเสียหายเพ่ือการลงโทษตามมาตรา 13 
มาตรา 14 และมาตรา 15 ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยธรรมนูญศาลทหาร 

(2) การจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายแก่ทนายความที่ศาลทหารตั้ งให้แก่จ าเลยตามมาตรา 24 ให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยธรรมนูญศาลทหาร 

(3) การจ่ายค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นแก่บุคคลตามมาตรา 32 
ให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงกลาโหมก าหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

(4) การอุทธรณ์และฎีกาในศาลทหารให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยธรรมนูญศาลทหาร 

(5) ให้ค าว่า “พนักงานอัยการ” หมายความรวมถึงอัยการทหารตามกฎหมายว่าด้วยธรรมนูญ
ศาลทหาร 

ให้ที่ประชุมใหญ่ตุลาการพระธรรมนูญในศาลทหารสูงสุดมีอ านาจออกระเบียบเกี่ยวกับการ
ด าเนินคดีเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเพ่ือให้การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลทหารเป็นไปด้วยความ
สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ และเมื่อประกาศในราช
กิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได ้

  
มาตรา 5  ห้ามมิให้ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยการ

จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า
ระหว่างประเทศ และศาลล้มละลายตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลายรับ
คดีท่ีมีข้อหาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ไว้พิจารณาพิพากษา 

  
มาตรา 6  ในกรณีมีปัญหาว่าคดีใดเป็นคดีค้ามนุษย์หรือไม่ ให้ประธานศาลอุทธรณ์ เป็นผู้วินิจฉัย 

ค าวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด  แต่ทั้งนี้ ไม่กระทบถึงกระบวนพิจารณาใด ๆ ที่ได้กระท าไปก่อนที่จะ
มีค าวินิจฉัยนั้น 

การขอให้ประธานศาลอุทธรณ์วินิจฉัยปัญหาตามวรรคหนึ่ง ต้องกระท าอย่างช้าในวันตรวจ
พยานหลักฐาน หรือวันสืบพยานในกรณีไม่มีการตรวจพยานหลักฐาน หากพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ห้ามมิให้มี



การขอให้วินิจฉัยปัญหาดังกล่าวอีก และเม่ือได้รับค าขอจากศาลชั้นต้นแล้ว ให้ประธานศาลอุทธรณ์มีค าวินิจฉัยและ
แจ้งผลไปยังศาลชั้นต้นโดยเร็ว 

เพ่ือให้การด าเนินคดีเป็นไปด้วยความรวดเร็ว การด าเนินการใด ๆ ระหว่างศาลชั้นต้นกับศาล
อุทธรณ์ตามมาตรานี้ จะด าเนินการโดยทางโทรสารหรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอ่ืนใดก็ได้ 

  
มาตรา 7  ให้ประธานศาลฎีการักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
ประธานศาลฎีกาโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกามีอ านาจออกข้อบังคับเพ่ือให้

เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเพ่ือให้การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และ
เที่ยงธรรม และเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
  

หมวด 1 

บททั่วไป 

 

 

มาตรา 8  วิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ให้ใช้ระบบไต่สวนและเป็นไปโดยรวดเร็วตามที่ก าหนดใน
พระราชบัญญัตินี้และข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ในกรณีที่ไม่มีบทบัญญัติและข้อบังคับดังกล่าว ให้น า
บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง หรือกฎหมายว่า
ด้วยการจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง มาใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

คดีค้ามนุษย์ใดมีข้อหาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดียาเสพติด
รวมอยู่ด้วย ให้น าบทบัญญัติตามกฎหมายดังกล่าวมาใช้บังคับแก่ข้อหาความผิดนั้นเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
บทบัญญัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

  
มาตรา 9  ในการสืบพยานก่อนฟ้องคดี การไต่สวนมูลฟ้อง หรือการพิจารณาคดี หากมีเหตุจ าเป็น

อันไม่อาจน าพยานมาเบิกความในศาลได้ เมื่อคู่ความร้องขอหรือศาลเห็นสมควร ศาลอาจอนุญาตให้พยานดังกล่าว
เบิกความที่ศาลอ่ืน หรือสถานที่ท าการของทางราชการ หรือสถานที่แห่งอ่ืนซึ่งอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศ โดย
จัดให้มีการถ่ายทอดภาพและเสียงในลักษณะการประชุมทางจอภาพได้  ทั้งนี้ การเบิกความดังกล่าวให้ถือเสมือนว่า
พยานเบิกความในห้องพิจารณาของศาล 

หลักเกณฑ์และวิธีด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในข้อบังคับของประธานศาล
ฎีกา  



มาตรา 10  ให้ศาลมีอ านาจสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดท าข้อมูลประวัติ ผลกระทบหรือความ
เสียหายที่เกิดต่อร่างกายหรือจิตใจ และข้อวิตกกังวลหรือข้อคิดเห็นอย่างอ่ืนของผู้เสียหาย ตลอดจนพฤติการณ์อ่ืน
ใดที่เก่ียวข้อง ซึ่งศาลเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการวินิจฉัยค าร้องขอปล่อยชั่วคราวหรือการพิจารณาพิพากษาคดี 

  
มาตรา 11  นอกจากที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา การวินิจฉัยค าร้อง

ขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย ให้พิจารณาถึงพฤติการณ์แห่งการกระท าความผิดว่ามีลักษณะเป็นเครือข่าย
หรือเป็นองค์กรอาชญากรรม หรือผู้ต้องหาหรือจ าเลยนั้นเป็นผู้มีอิทธิพล หรือมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกับ
การกระท าผิดหรือไม่ประกอบด้วย โดยค านึงถึงความปลอดภัยของผู้เสียหาย และภัยอันตรายที่จ ะเกิดขึ้นแก่
พยานหลักฐานเป็นส าคัญ 

  
มาตรา 12  ในการสั่งปล่อยชั่วคราวจะต้องก าหนดมาตรการเพ่ือป้องกันการหลบหนีและภัย

อันตรายที่อาจเกิดขึ้นอย่างเพียงพอ และในกรณีที่เป็นค าสั่งของศาล หากมีการสั่งให้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือ
อุปกรณ์อ่ืนใดที่สามารถใช้ตรวจสอบหรือจ ากัดการเดินทางของผู้ถูกปล่อยชั่วคราว ให้ศาลมีอ านาจก าหนดเจ้า
พนักงานหรือบุคคลซึ่งจะต้องรับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามค าสั่งได้ด้วย 

  
มาตรา 13  การเรียกค่าสินไหมทดแทนแทนผู้เสียหายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการค้ามนุษย์ พนักงานอัยการจะขอรวมไปกับฟ้องคดีอาญา หรือจะยื่นค าร้องในระหว่างการพิจารณา
ของศาลชั้นต้นก็ได้  ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิของผู้เสียหายที่จะยื่นค าร้องเพ่ือเรียกค่าสินไหมทดแทนเพ่ิมเติมได้ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก่อนที่ศาลจะมีค าวินิจฉัยชี้ขาดคดี 

ถึงแม้ไม่มีค าขอให้ใช้ค่าสินไหมทดแทนตามวรรคหนึ่ง หากศาลมีค าพิพากษาลงโทษจ าเลย ศาล
จะสั่งในค าพิพากษาคดีอาญาให้จ าเลยใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายตามจ านวนที่เห็นสมควรก็ได้ ค าสั่งดังกล่าว
ไม่กระทบถึงสิทธิของผู้เสียหายในอันที่จะฟ้องจ าเลยเป็นคดีแพ่งเพ่ือเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนในส่วนที่ยังขาดอยู่ 

  
มาตรา 14  นอกจากการให้ใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา 13 แล้ว ถ้าปรากฏว่าในการกระท า

ความผิดมีการกระท าทารุณกรรม หน่วงเหนี่ยวกักขัง ท าร้ายร่างกาย หรือกดขี่ข่มเหงโดยขาดมนุษยธรรมอย่าง
ร้ายแรงต่อผู้เสียหาย เมื่อศาลมีค าพิพากษาให้จ าเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย ให้ศาลมีอ านาจสั่ งให้
จ าเลยจ่ายค่าเสียหายเพ่ือการลงโทษเพ่ิมขึ้นได้ตามที่เห็นสมควร โดยค านึงถึงพฤติการณ์ต่าง ๆ เช่น ความรุนแรง
ของความเสียหายที่เกิดขึ้น ผลประโยชน์ที่จ าเลยได้รับ ฐานะทางการเงินของจ าเลย ตลอดจนประวัติการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ของจ าเลยประกอบด้วย 

  



มาตรา 15  ค าพิพากษาในส่วนที่เกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทนและค่าเสียหายเพ่ือการลงโทษให้รวม
เป็นส่วนหนึ่งแห่งค าพิพากษาในคดีอาญา และในกรณีที่ต้องมีการบังคับคดี ให้ถือว่าผู้เสียหายเป็นเจ้าหนี้ตามค า
พิพากษา  ในการนี้ ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ด าเนินการให้ความช่วยเหลือทาง
กฎหมายแก่ผู้เสียหายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์เพ่ือบังคับคดีให้เป็นไปตามค า
พิพากษา 

ในการด าเนินกระบวนพิจารณาเพ่ือเรียกค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา 13 ตลอดจนการบังคับคดี
ตามวรรคหนึ่ง ให้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมทั้งปวง 

  
มาตรา 16  ในกรณีที่ศาลอาญาสั่งรับคดีค้ามนุษย์ซึ่งเกิดขึ้นนอกเขตศาลไว้พิจารณาพิพากษาตาม

พระธรรมนูญศาลยุติธรรม หรือได้รับโอนคดีค้ามนุษย์จากศาลอ่ืนภายใต้บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา ให้ศาลอาญามีอ านาจด าเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ นอกเขตศาลได้ตามท่ีเห็นสมควร 

การด าเนินคดีตามวรรคหนึ่ง ศาลอาญาอาจก าหนดให้ท าการไต่สวนมูลฟ้อง หรือนั่งพิจารณาและ
พิพากษาคดีที่ศาลชั้นต้นอ่ืน โดยใช้เจ้าหน้าที่ธุรการของศาลนั้นหรือของศาลอาญาเองท าหน้าที่ช่วยเหลือในทาง
ธุรการก็ได้ 

  
มาตรา 17  เพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรม ศาลอาจมีค าสั่งให้คู่ความท่ีด าเนินกระบวนพิจารณา

ไม่ถูกต้อง ด าเนินกระบวนพิจารณาให้ถูกต้องได้ภายในระยะเวลาและเงื่อนไขท่ีศาลเห็นสมควรก าหนด 

  
มาตรา 18  ระยะเวลาที่ก าหนดในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนที่บทบัญญัติแห่ง

พระราชบัญญัตินี้ให้น ามาใช้บังคับ ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา หรือตามที่ศาลก าหนด เมื่อศาลเห็นสมควรหรือ
เมื่อคู่ความมีค าขอ ศาลอาจย่นหรือขยายได้ตามความจ าเป็นและเพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรม 

  
มาตรา 19  ให้คู่ความฝ่ายที่ยื่นค าคู่ความ ค าร้อง ค าขอ ค าแถลง และสรรพเอกสาร จัดท าส าเนา

ยื่นต่อศาลในจ านวนที่เพียงพอต่อองค์คณะผู้พิพากษาและคู่ความฝ่ายอ่ืน เว้นแต่ศาลจะมีค าสั่งเป็นอย่างอ่ืน 

ความในวรรคหนึ่งมิให้รวมเอกสารตามมาตรา 26 

  
มาตรา 20  ในคดีค้ามนุษย์ ถ้าศาลเห็นว่าผู้กระท าความผิดผู้ใดได้ให้ข้อมูลที่ส าคัญและเป็น

ประโยชน์อย่างยิ่งในการปราบปรามการกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์ต่อพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ หรือพนักงานสอบสวน ศาลจะลงโทษผู้นั้นน้อยกว่าอัตราโทษขั้นต่ าที่
ก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้นก็ได้  



มาตรา 21  ในการด าเนินคดีค้ามนุษย์ ถ้าผู้ต้องหาหรือจ าเลยหลบหนีไปในระหว่างถูกด าเนินคดี
หรือระหว่างการพิจารณาคดีของศาล มิให้นับระยะเวลาที่ผู้ต้องหาหรือจ าเลยหลบหนีรวมเป็นส่วนหนึ่งของอายุ
ความ 

ในกรณีมีค าพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจ าเลย ถ้าจ าเลยหลบหนีไปในระหว่างต้องค าพิพากษาถึง
ที่สุดให้ลงโทษ มิให้น าบทบัญญัติมาตรา 98 แห่งประมวลกฎหมายอาญามาใช้บังคับ 

  
มาตรา 22  ผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่หลบหนีไปในระหว่างที่ได้รับการปล่อยชั่วคราว ต้องระวางโทษ

จ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

ความผิดตามวรรคหนึ่งไม่ระงับไป เพราะเหตุที่คดีของผู้ต้องหาหรือจ าเลยนั้นมีการสั่งไม่ฟ้อง ยก
ฟ้อง จ าหน่ายคดี หรือถอนฟ้อง 

ให้ผู้ซึ่งชี้ช่องจนน าไปสู่การจับกุมผู้ต้องหาหรือจ าเลยตามวรรคหนึ่ง รวมทั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้
จับมีสิทธิได้รับเงินรางวัลตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

  
หมวด 2 

วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น 

 

  
มาตรา 23  ฟ้องต้องท าเป็นหนังสือมีข้อความตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 158 แห่งประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ในกรณีที่ศาลเห็นว่าฟ้องไม่ถูกต้อง ให้ศาลมีค าสั่งให้โจทก์แก้ฟ้องให้ถูกต้อง 

  
มาตรา 24  ในคดีที่มีการไต่สวนมูลฟ้อง ก่อนเริ่มไต่สวนมูลฟ้อง ถ้าจ าเลยมาศาล ให้ศาลถาม

จ าเลยว่ามีทนายความหรือไม่ ถ้าจ าเลยไม่มี ก็ให้ศาลพิจารณาตั้งทนายความให้โดยให้น าบทบัญญัติมาตรา 173 
แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ในการไต่สวนมูลฟ้อง จ าเลยอาจแถลงให้ศาลทราบถึงข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายอันส าคัญที่ศาล
ควรสั่งว่าคดีไม่มีมูล และจะระบุในค าแถลงถึงตัวบุคคล เอกสาร หรือวัตถุที่จะสนับสนุนข้อเท็จจริงตามค าแถลงของ
จ าเลยด้วยก็ได้ กรณีเช่นว่านี้ ศาลอาจเรียกบุคคล เอกสาร หรือวัตถุดังกล่าวมาเป็นพยานศาลเพ่ือประกอบการ
วินิจฉัยสั่งคดีได้ตามท่ีเห็นสมควร โดยโจทก์และจ าเลยอาจถามพยานศาลได้เมื่อได้รับอนุญาตจากศาล 

ค าสั่งของศาลที่ว่าคดีมีมูลให้แสดงเหตุผลอย่างชัดเจนประกอบด้วย 

  
มาตรา 25  ในชั้นพิจารณา ถ้าจ าเลยให้การรับสารภาพตามฟ้อง ศาลจะพิพากษาโดยไม่สืบ

พยานหลักฐานต่อไปก็ได้ เว้นแต่กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าจ าเลยไม่ได้กระท าความผิด หรือคดีท่ีมีข้อหาความผิดซึ่ง



จ าเลยรับสารภาพนั้นกฎหมายก าหนดอัตราโทษอย่างต่ าให้จ าคุกตลอดชีวิตหรือโทษสถานที่หนักกว่านั้น ศาลต้อง
ฟังพยานหลักฐานโจทก์จนกว่าจะพอใจว่าจ าเลยได้กระท าความผิดจริง 

  
มาตรา 26  ในคดีซึ่งพนักงานอัยการเป็นโจทก์ ถ้าจ าเลยให้การปฏิเสธ ให้โจทก์ส่งส านวนการ

สอบสวนพร้อมส าเนาต่อศาลก่อนวันตรวจพยานหลักฐานหรือวันสืบพยานในกรณีไม่มีการตรวจพยานหลักฐานไม่
น้อยกว่าเจ็ดวัน  ทั้งนี้ ส าเนาส านวนการสอบสวนดังกล่าวอาจจัดท าในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 

  
มาตรา 27  คู่ความทั้งสองฝ่ายอาจอ้างตนเอง บุคคล หรือหลักฐานอ่ืนเป็นพยานได้ตามที่ศาล

เห็นสมควร มีสิทธิขอตรวจพยานหลักฐาน และมีสิทธิคัดส าเนาพยานหลักฐานของตนเองหรือของคู่ความอีกฝ่าย
หนึ่งที่ได้มีการสืบพยานหลักฐานนั้นแล้วได้ 

ในกรณีจ าเป็นเพื่อความปลอดภัยของบุคคล ให้ปกปิดชื่อและท่ีอยู่ของบุคคลหรือข้อมูลอย่างอ่ืนที่
สามารถระบุตัวบุคคลได ้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในข้อบังคับของประธานศาลฎีกา 

  
มาตรา 28  ในคดีซึ่งพนักงานอัยการเป็นโจทก์ ให้ศาลน าส านวนการสอบสวนของโจทก์มาเป็น

แนวทางในการพิจารณา และอาจสืบพยานเพ่ิมเติมเพ่ือหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานได้ตามที่เห็นสมควร 

  
มาตรา 29  ศาลมีอ านาจเรียกพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานหรือบุคคลใด หรือเรียก

บุคคลใดมาให้ถ้อยค า หรือด าเนินการอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์แก่การพิจารณา รวมทั้งมีอ านาจสั่งให้หน่วยงานหรือ
บุคคลใดตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ิมเติม แล้วรายงานให้ศาลทราบ และจัดส่งพยานหลักฐานดังกล่าว
ต่อศาลภายในระยะเวลาที่ศาลก าหนด 

ศาลมีอ านาจแต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่มอบหมาย 

  
มาตรา 30  ให้ศาลพิจารณาและสืบพยานหลักฐานต่อเนื่องติดต่อกันไปจนกว่าจะเสร็จการ

พิจารณา เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจ าเป็นอ่ืนอันมิอาจก้าวล่วงได้ 
  
มาตรา 31  ในการสืบพยานบุคคล ไม่ว่าจะเป็นพยานที่คู่ความฝ่ายใดอ้างหรือที่ศาลเรียกมาเอง 

ให้ศาลแจ้งให้พยานทราบประเด็นและข้อเท็จจริงที่จะท าการสืบพยาน แล้วให้พยานเบิกความในข้อนั้นด้วยตนเอง
หรือตอบค าถามศาล ให้ศาลมีอ านาจถามพยานเกี่ยวกับข้อเท็จจริงใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับคดีแม้จะไม่มีคู่ความฝ่ายใด
ยกข้ึนอ้างก็ตาม แล้วจึงอนุญาตให้คู่ความถามพยานเพิ่มเติม 

การถามพยานของคู่ความตามวรรคหนึ่งจะใช้ค าถามน าก็ได้ 



หลังจากคู่ความถามพยานตามวรรคหนึ่งแล้ว ห้ามมิให้คู่ความฝ่ายใดถามพยานอีก เว้นแต่จะ
ได้รับอนุญาตจากศาล 

  
มาตรา 32  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญที่ศาลขอให้มาให้ความเห็น และพยานที่ศาลเรียกมาเอง 

รวมทั้งบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งได้รับแต่งตั้งตามมาตรา 29 วรรคสอง มีสิทธิได้รับค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง 
ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการศาลยุติธรรมก าหนด 

  
มาตรา 33  การพิจารณาและสืบพยานในศาล ให้ท าโดยเปิดเผยต่อหน้าจ าเลย 

เมื่อศาลเห็นเป็นการสมควร เพ่ือให้การพิจารณาเป็นไปโดยไม่ชักช้า ศาลมีอ านาจพิจารณาและ
สืบพยานลับหลังจ าเลยได้ ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(1) จ าเลยไม่อาจมาฟังการพิจารณาและการสืบพยานได้ เนื่องจากความเจ็บป่วยหรือมีเหตุจ าเป็น
อ่ืนอันมิอาจก้าวล่วงได้ เมื่อจ าเลยมีทนายและจ าเลยได้รับอนุญาตจากศาลที่จะไม่มาฟังการพิจารณาและสืบพยาน 

(2) จ าเลยเป็นนิติบุคคล และศาลได้ออกหมายจับผู้จัดการหรือผู้แทนของนิติบุคคลนั้นแล้ว แต่ยัง
จับตัวมาไม่ได้ 

(3) จ าเลยอยู่ในอ านาจศาลแล้ว แต่ได้หลบหนีไปและศาลได้ออกหมายจับแล้ว แต่ยังจับตัวมา
ไม่ได ้

(4) ในระหว่างพิจารณาหรือสืบพยาน ศาลมีค าสั่งให้จ าเลยออกจากห้องพิจารณาเพราะเหตุ
ขัดขวางการพิจารณา หรือจ าเลยออกไปจากห้องพิจารณาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากศาล 

ในกรณีดังกล่าว เมื่อศาลพิจารณาคดีเสร็จสิ้นแล้ว ให้ศาลมีค าพิพากษาในคดีนั้นต่อไป 

  
มาตรา 34  เมื่อคู่ความร้องขอและมีเหตุอันสมควร ศาลอาจอนุญาตให้คัดค าเบิกความพยานและ

รายงานกระบวนพิจารณาของศาลได้ โดยก าหนดวิธีการและเงื่อนไขตามท่ีเห็นสมควร 

  
มาตรา 35  เมื่อการสืบพยานหลักฐานเสร็จสิ้น คู่ความมีสิทธิแถลงปิดคดีของตนด้วยวาจาหรือ

เป็นหนังสือภายในเวลาที่ศาลก าหนด 

  
มาตรา 36  ในกรณีที่ศาลนัดฟังค าพิพากษาหรือค าสั่ง แต่จ าเลยไม่อยู่หรือไม่มาฟังค าพิพากษา

หรือค าสั่ง ให้ศาลเลื่อนการอ่านไป และออกหมายจับจ าเลยมาฟังค าพิพากษาหรือค าสั่ง เมื่อได้ออกหมายจับแล้ว



ไม่ได้ตัวจ าเลยมาศาลภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันออกหมายจับ ให้ศาลอ่านค าพิพากษาหรือค าสั่งลั บหลังจ าเลยได้ 
และให้ถือว่าจ าเลยได้ฟังค าพิพากษาหรือค าสั่งนั้นแล้ว 

  
หมวด 3 

อุทธรณ์ 
 

  
มาตรา 37  ให้จัดตั้งแผนกคดีค้ามนุษย์ขึ้นในศาลอุทธรณ์ โดยให้มีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีค้า

มนุษย์ที่มีการอุทธรณ์ค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลชั้นต้น และตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
  
มาตรา 38  ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติมาตรา 40 การอุทธรณ์ค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาล

ชั้นต้นในคดีค้ามนุษย์ ให้อุทธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์แผนกคดีค้ามนุษย์ โดยยื่นต่อศาลชั้นต้นภายในก าหนดหนึ่งเดือน
นับแต่วันอ่านหรือถือว่าได้อ่านค าพิพากษาหรือค าสั่งนั้นให้คู่ความฝ่ายที่อุทธรณ์ฟัง 

เมื่อศาลชั้นต้นมีค าสั่งรับอุทธรณ์หรือเมื่อมีการยื่นค าร้องอุทธรณ์ค าสั่งไม่รับอุทธรณ์ของศาล
ชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นรีบส่งอุทธรณ์หรือค าร้องเช่นว่านั้นพร้อมส านวนไปยังศาลอุทธรณ์แผนกคดีค้ามนุษย์เพ่ือ
พิจารณาพิพากษาหรือมีค าสั่งโดยเร็ว 

  
มาตรา 39  ในกรณีที่จ าเลยซึ่งไม่ได้ถูกคุมขังเป็นผู้อุทธรณ์ จ าเลยจะยื่นอุทธรณ์ได้ต่อเมื่อแสดง

ตนต่อเจ้าพนักงานศาลในขณะยื่นอุทธรณ์ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาลให้ขยายระยะเวลาแสดงตน มิฉะนั้นให้
ศาลอุทธรณ์แผนกคดีค้ามนุษย์มีค าสั่งไม่รับอุทธรณ์ 

  
มาตรา 40  คดีที่ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ลงโทษประหารชีวิตหรือจ าคุกตลอดชีวิต เมื่อไม่มีการ

อุทธรณ์ค าพิพากษา ให้ศาลชั้นต้นส่งส านวนและค าพิพากษาไปยังศาลอุทธรณ์แผนกคดีค้ามนุษย์ตามมาตรา 245 
แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

  
มาตรา 41  ให้ศาลอุทธรณ์แผนกคดีค้ามนุษย์พิจารณาพิพากษาหรือมีค าสั่งโดยมิชักช้า และ

ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติมาตรา 43 ค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอุทธรณ์แผนกคดีค้ามนุษย์ให้เป็นที่สุด 

  
มาตรา 42  การพิจารณาและการชี้ขาดตัดสินคดีของศาลอุทธรณ์แผนกคดีค้ามนุษย์ ให้น า

บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว่าด้วยการพิจารณาและการชี้ขาด
ตัดสินคดีในชั้นอุทธรณ์มาใช้บังคับโดยอนุโลม 



หมวด 4 

ฎีกา 

 

 

มาตรา 43  การฎีกาค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอุทธรณ์แผนกคดีค้ามนุษย์ ให้ผู้ฎีกายื่นค าร้อง
แสดงเหตุที่ศาลฎีกาควรรับฎีกาไว้พิจารณาตามมาตรา 45 พร้อมกับค าฟ้องฎีกาต่อศาลชั้นต้นที่มีค าพิพากษาหรือ
ค าสั่งในคดีนั้นภายในก าหนดหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้อ่านหรือถือว่าได้อ่านค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอุทธรณ์
แผนกคดีค้ามนุษย์ แล้วให้ศาลชั้นต้นรีบส่งค าร้องพร้อมค าฟ้องฎีกาดังกล่าวไปยังศาลฎีกา และให้ศาลฎีกาพิจารณา
วินิจฉัยค าร้องให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว 

ให้น าบทบัญญัติมาตรา 39 มาใช้บังคับกับการฎีกาด้วยโดยอนุโลม 

  
มาตรา 44  ค าร้องตามมาตรา 43 ให้พิจารณาและวินิจฉัยโดยองค์คณะผู้พิพากษาที่ประธานศาล

ฎีกาแต่งตั้ง ซึ่งประกอบด้วยรองประธานศาลฎีกาหนึ่งคน และผู้พิพากษาในศาลฎีกาซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้
พิพากษาศาลฎีกาอีกอย่างน้อยสามคน 

การวินิจฉัยให้เป็นไปตามเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้บังคับตามความเห็นของฝ่ายที่
เห็นควรรับฎีกา 

  
มาตรา 45  ให้ศาลฎีกามีอ านาจรับฎีกาตามมาตรา 43 ไว้พิจารณาได้ เมื่อเห็นว่าปัญหาตามฎีกา

นั้นเป็นปัญหาส าคัญที่ศาลฎีกาควรวินิจฉัย 

ปัญหาส าคัญตามวรรคหนึ่ง ให้รวมถึงกรณีดังต่อไปนี้ 
(1) ปัญหาที่เกี่ยวพันกับประโยชน์สาธารณะ 

(2) เมื่อค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอุทธรณ์แผนกคดีค้ามนุษย์ได้วินิจฉัยข้อกฎหมายที่ส าคัญ
ขัดกัน หรือขัดกับแนวบรรทัดฐานของค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลฎีกา 

(3) ค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอุทธรณ์แผนกคดีค้ามนุษย์ได้วินิจฉัยข้อกฎหมายที่ส าคัญซึ่งยัง
ไม่มีแนวค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลฎีกามาก่อน 

(4) เมื่อค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอุทธรณ์แผนกคดีค้ามนุษย์ขัดกับค าพิพากษาหรือค าสั่งอัน
ถึงท่ีสุดของศาลอื่น 

(5) เพ่ือเป็นการพัฒนาการตีความกฎหมาย 

(6) เมื่อจ าเลยต้องค าพิพากษาของศาลอุทธรณ์แผนกคดีค้ามนุษย์ให้ประหารชีวิต หรือจ าคุก
ตลอดชีวิต 



(7) เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายแล้วอาจมีผลเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญในค าพิพากษา
หรือค าสั่งของศาลอุทธรณ์แผนกคดีค้ามนุษย์ 

(8) ปัญหาส าคัญอ่ืนตามข้อบังคับของประธานศาลฎีกา 

ในกรณีที่ศาลฎีกามีค าสั่งไม่รับฎีกาไว้พิจารณา ให้ค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอุทธรณ์แผนกคดี
ค้ามนุษย์เป็นที่สุดตั้งแต่วันที่ได้อ่านหรือถือว่าได้อ่านค าพิพากษาหรือค าสั่งนั้น 

ในกรณีที่อัยการสูงสุดหรือพนักงานอัยการซึ่งอัยการสูงสุดได้มอบหมายลงลายมือชื่อรับรองใน
ฎีกาของพนักงานอัยการว่ามีเหตุอันควรที่ศาลฎีกาจะได้วินิจฉัย ให้ถือว่าเป็นปัญหาส าคัญ และให้ศาลฎีการับฎีกา 

  
มาตรา 46  หลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นค าร้อง การพิจารณาวินิจฉัยและระยะเวลาในการ

พิจารณาค าร้องตามมาตรา 43 การตรวจรับฎีกา การแก้ฎีกา การพิจารณา และการพิพากษาคดีให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา 

  
มาตรา 47  การพิจารณาและการพิพากษาคดีของศาลฎีกา ให้น าบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ

นี้ และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว่าด้วยการพิจารณาพิพากษาและการชี้ขาดตัดสินคดีในชั้นฎีกามา
ใช้บังคับโดยอนุโลม 

  
  



บทเฉพาะกาล 

 

  
มาตรา 48  บรรดาคดีค้ามนุษย์ที่ค้างพิจารณาอยู่ในศาลใดในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้

ศาลซึ่งคดีนั้นค้างพิจารณาอยู่คงมีอ านาจพิจารณาพิพากษาต่อไป และให้น ากฎหมายซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มาใช้บังคับจนกว่าคดีนั้นจะถึงที่สุด 

  
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
 
 

หมายเหตุ  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การค้ามนุษย์เป็นปัญหาที่กระทบต่อสิทธิ
มนุษยชน เป็นอันตรายต่อเสถียรภาพความมั่นคงทางสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศ หากไม่ได้รับ
การแก้ไขโดยเร่งด่วน นอกจากจะส่งผลต่อเสถียรภาพทางการเมือง เศรษฐกิจ และความมั่นคงของรัฐแล้ว ยังส่งผล
กระทบอย่างกว้างขวางทั้งในระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศอีกด้วย  ดังนั้น เพ่ือให้การป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคดีความที่เกี่ยวข้องทั้งหลายได้รับการพิจารณาพิพากษาอย่าง
รวดเร็วและเป็นธรรม สมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ข้ึน  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

  
 


