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Article 1 Objectives  

       1. The objectives of this regional legal 

instrument are to effectively:  

           a. Prevent and combat trafficking in 

persons, especially against women and children, 

and to ensure just and effective punishment of 

traffickers;  

           b. Protect and assist victims of trafficking 

in persons, with full respect for their human 

rights; and  

           c. Promote cooperation among the 

Parties in order to meet these objectives.  

       2. The Parties agree that the measures set 

forth in this Convention must be construed and 

applied in a manner that is consistent with 

internationally and regionally recognised 

principle of nondiscrimination, especially to 

those persons on the ground that they are 

victims of trafficking in persons. 

        มีจุดประสงคหลักเพ่ือดําเนินการดังตอไปนี้อยางมี

ประสิทธิภาพ กลาวคือ  

       (๑) ปองกันและตอตานการคามนุษย โดยเฉพาะ

สตรีและเด็ก  

       (๒) คุมครองและชวยเหลือผูเสียหายฯ   

       (๓) สงเสริมความรวมมือระหวางบรรดาภาคีให

บรรลุวัตถุประสงคของอนุสัญญา 

      โดยบรรดาภาคีตกลงวามาตรการที่ ระบุไว ใน

อนุสัญญานี้ตองไดรับการตีความและใชบังคับในลักษณะ

ที่สอดคลองกับหลักการไมเลือกประติบัตทิี่เปนที่ยอมรับ

ในระหวางประเทศและในระดับภูมิภาค โดยเฉพาะตอ

บุคคลเหลานั้น ที่เปนผูเสียหายฯ  

      ซึ่งกรณีดังกลาวไมตองแกกฎหมาย เนื่องจาก

ประเทศไทยมีมาตรการทางกฎหมายและมาตรการทาง

บริหารสามารถรองรับพันธกรณีไดภายใตบทบัญญัติ

ดังตอไปนี ้

      ประมวลกฎหมายอาญา 

      พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคา

มนุษย พ.ศ. ๒๕๕๑ และฉบับแกไขเพิ่มเติม 

      พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีคามนุษย พ.ศ. 

๒๕๕๙ ประกอบกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
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ความอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 

หรือกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณา

ความอาญาในศาลแขวง 

      พระราชบัญญัติความรวมมือระหวางประเทศใน

เรื่องทางอาญา พ.ศ. ๒๕๓๕ 

      พระราชบัญญัติองคกรอัยการและพนักงาน

อัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

      พระราชบัญญัตปิองกันและปราบปรามการมีสวน

รวมในองคกรอาชญากรรมขามชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

      พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอก

เงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

      พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการ

คาประเวณี พ.ศ. ๒๕๓๙ 

      พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และ

ฉบับแกไขเพิ่มเติม  

      พระราชบัญญัตคุิมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ 

      พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ 

และฉบับแกไขเพิ่มเติม 

      และเนื่องจากการตอตานการคามนุษยเปนนโยบาย

ของฝายบริหาร และอนุสัญญานี้ไดมุงเนนใหภาคีดําเนิน
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มาตรการต าง ๆ  โดยอาศัยกฎหมายภายในและ

มาตรการอ่ืน ๆ ที่เหมาะสมของประเทศภาคีนั้นได โดย

ไม จํากัดวาจะตองใชมาตรการทางกฎหมายเทาน้ัน 

ดังนั้น จึงสามารถใชมาตรการทางบริหารเพ่ือดําเนินการ

ตามอนุสัญญานี้ได โดยไมจําตองแกกฎหมาย 

Article 2 Use of Terms  

       For the purposes of this Convention:  

       a. "Trafficking in persons" shall mean the 

recruitment, transportation, transfer, harbouring 

or receipt of persons, by means of the threat or 

use of force or other forms of coercion, of 

abduction, of fraud, of deception, of the abuse 

of power or of a position of vulnerability or of 

the giving or receiving of payments or benefits to 

achieve the consent of a person having control 

over another person, for the purpose of 

exploitation. Exploitation shall include, at a 

minimum, the exploitation of the prostitution of 

  เปนบทกําหนดคําจํากัดความหรือความหมายของคํา  

ตาง ๆ ภายใตอนุสัญญานี้ กลาวคือ 

ก. การคามนุษย มีความหมายสอดคลองกับ

พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย 

พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๔ ประกอบกับมาตรา ๖ ซึ่งแกไข

เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม

การคามนุษย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐  

     ข. เด็ก พระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม

ก า ร ค า ม นุ ษ ย  พ .ศ . ๒ ๕ ๕ ๑  ม า ต ร า  ๔  แ ล ะ

พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๔๑  

     พระราชบัญญัติปองกันและปราบการคามนุษย พ.ศ. 

๒๕๕๑ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและ

ปราบปรามการคามนุษย (ฉบับที่  ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

                                                           
๑ พระราชบญัญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๔ “เด็ก” หมายความว่า บคุคลซงึมีอายตุาํกวา่สิบแปดปีบริบรูณ์ แตไ่มร่วมถงึผู้ ทีบรรลนิุติภาวะด้วยการสมรส 
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others or other forms of sexual exploitation, 

forced labour or services, slavery or practices 

similar to slavery, servitude or the removal of 

organs;  

        b. The consent of a victim of trafficking in 

persons to the intended exploitation set forth in 

Paragraph (a) of this Article shall be irrelevant 

where any of the means set forth in Paragraph (a) 

have been used;  

       c. The recruitment, transportation, transfer, 

harbouring or receipt of a child for the purpose 

of exploitation shall be considered "trafficking in 

persons" even if this does not involve any of the 

means set forth in Paragraph (a) of this Article;  

       d. "Child" shall mean any person under 

eighteen (18) years of age;  

       e. "Victim" shall mean any natural person 

who is subject to an act of trafficking in persons 

as defined in this Convention;  

       f. "Organised criminal group" shall mean a 

structured group of three or more persons 

มาตรา ๕๖/๑ 

     ฃ. ผูเสียหาย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญา มาตรา ๒ (๔) และพระราชบัญญัติปองกันและ

ปราบปรามการคามนุษย  พ.ศ. ๒๕๕๑ เชน กรณี

มาตรการใหความคุมครองปองกันภัยแกบุคคลดังกลาว

ตามท่ีกําหนดไวใน มาตรา ๒๙ ของพระราชบัญญัติน้ี 

เปนตน 

ค. องคกรอาชญากกรรม พระราชบัญญัติปองกัน

และปราบปรามการมีสวนรวมในองคกรอาชญากรรม

ขามชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๓  

     ง. อาชญากรรมรายแรง สอดคลองกับความหมาย

ของคําวา “ความผิดรายแรง” ตามพระราชบัญญัติ

ป องกันและปราบปรามการมี ส วนรวมในองค กร

อาชญากรรมขามชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๓  

     จ. อาชญากรรมขามชาติ พระราชบัญญัติปองกัน

และปราบปรามการมีสวนรวมในองคกรอาชญากรรม

ขามชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖  

     ฉ. เจาหนาที่ของรัฐ พระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔  

       ประกอบกับตามกฎหมายวาดวยการปองกันและ



๕ 

 

  ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (***ขอมูลอยางไมเปนทางการ) 

พันธกรณ ี

(ระบุขอและสาระสําคัญ) 
ไมแกกฎหมาย แกกฎหมาย 

รายละเอียด 

(ระบุมาตราและสาระสําคัญของกฎหมาย/เนื้อหาที่

ตองแกไข) 

หมายเหตุ 

existing for a period of time and acting in concert 

with the aim of committing one or more serious 

crimes or offences established in accordance 

with this Convention, in order to obtain, directly 

or indirectly, a financial or other material benefit;  

        g. "Serious crime", as stated in Paragraph (f) 

of this Article, shall mean conduct constituting 

an offence punishable by a maximum 

deprivation of liberty of at least four years or a 

more serious penalty;  

        h. "Transnational Crime" shall mean an 

offence that is transnational in nature. An 

offence is transnational in nature if:  

              (i) It is committed in more than one 

State;  

              (ii) It is committed in one State but a 

substantial part of its preparation, planning, 

direction or control takes place in another State;  

              (iii) It is committed in one State but 

involves an organised criminal group that 

engages in criminal activities in more than one 

ปราบปรามการค ามนุษย โดยตรงนั้ น  “พนั กงาน

เจาหนาที่” ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม

การคามนุษย พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๔  

     ช. ทรัพยสิน  

        ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๓๗ 

ประกอบกับมาตรา ๑๓๘ 

     ซ. ทรัพยสินท่ีไดจากอาชญากรรม  

        ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๓ 

        พระราชบัญญัติปองกันและปราบกรามการมีสวน

รวมในองคกรอาชญากรรมขามชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา 

๒๒ ซึ่งพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอก

เงิน  พ .ศ . ๒ ๕ ๔ ๒  มาตรา ๓  แก ไข เพ่ิ ม เติ ม โดย

พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

พ.ศ. ๒๕๕๘   

     ฌ . การอายั ดหรือการยึ ด  มาตรา ๒๔  แห ง

พระราชบัญญตัิความรวมมอืระหวางประเทศในเรื่องทาง

อาญา พ.ศ. ๒๕๓๕ กําหนดใหนําบทบัญญัติแห ง

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใชบังคับกับ

คําสั่งอายัดหรือยึด และการอายัด หรือยึดตามความใน

สวนนี้โดยอนุโลม  

     ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 
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State; or  

               (iv) It is committed in one State but 

has substantial effects in another State.  

           i. "Public official" shall mean:  

              (i) any person holding a legislative, 

executive, administrative or judicial office of a 

Party, whether appointed or elected, whether 

permanent or temporary, whether paid or 

unpaid, irrespective of that person's seniority;  

              (ii) any other person who performs a 

public function, including for a public agency or 

public enterprise, or provides a public service, as 

defined in the domestic laws of the Party and as 

applied in the pertinent area of law of that Party;                

              (iii) any other person defined as a 

"public official" in the domestic laws of that 

Party. 

            j. "Property" shall mean assets of every 

kind, whether corporeal or incorporeal, movable 

or immovable, tangible or intangible, and legal 

documents or instruments evidencing title to, or 

๑๕ ใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพงมาใชบังคับเทาที่พอจะใชบังคับได 

         ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ลักษณะ 

๒ การบังคับคดีตามคําพิพากษา หมวด ๒ การบังคับคดี

ในกรณี ท่ีเปนหนี้ เงิน โดยเฉพาะในสวนท่ี ๓ การยึด

ทรัพยสิน มาตรา ๓๐๓ - ๓๑๕ และสวนที่ ๔ การอายัด

สิทธิเรียกรอง มาตรา ๓๑๖ - ๓๒๐ 

        หมวด ๒ วาดวยเรื่องการสืบสวนสอบสวนคดี

ความผิดฐานมีสวนรวมในองคกรอาชญากรรมขามชาต ิ

ในมาตรา ๑๔ (๔) แหงพระราชบัญญัติปองกันและ

ปราบปรามการมีสวนรวมในองคกรอาชญากรรมขาม

ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

     ญ. การริบ ซึ่งกรณีดังกลาว สําหรับประเทศไทย

นอกจากศาลจะมีอํานาจริบทรัพยสินซึ่งบุคคลไดมีไวเปน

ความผิดแลว ประมวลกฎหมายอาญายังไดกําหนดให

ศาลมีอํานาจริบทรัพยสินตามมาตรา ๓๓ และสามารถ

ดําเนินการไดตามพระราชบัญญัติความรวมมือระหวาง

ประเทศในเรื่องทางอาญา พ.ศ. ๒๕๓๕ สวนที่ ๙ วา

ดวยเรื่อง การอายัด การยึด หรือริบทรัพยสิน และการ

บังคับชําระเงนิแทนการริบทรัพยสิน มาตรา ๓๒ – ๓๕/

๒ 
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interest in, such assets;  

           k. "Proceeds of crime" shall mean any 

property derived from or obtained, directly or 

indirectly, through the commission of an offence;  

           I. "Freezing" or "seizure" shall mean 

temporarily prohibiting the transfer., conversion, 

disposition or movement of property or 

temporarily assuming custody or control of 

property on the basis of an order issued by a 

court or other competent authority;  

           m. "Confiscation", which includes 

forfeiture where applicable, shall mean the 

permanent deprivation of property by order of a 

court or other competent authority;  

           n. "Predicate offence" shall mean any 

offence as a result of which proceeds have been 

generated that may become the subject of an 

offence as defined in Article 7 of this Convention. 

     ฎ. ความผิดมูลฐาน กรณีสอดคลองกับมาตรา ๓ 

(๒) (๕) (๑๖) (๑๗) (๑๘) แหงพระราชบัญญัติปองกัน

และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแกไข

เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการ

ฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๘ “  

       ซึ่ งม าต รา  ๓  ว ร รค ส อ ง  ซึ่ ง เพิ่ ม เติ ม โด ย

พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

(ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ กําหนดให “ความผิดมูลฐาน” 

ใหหมายความรวมถึง การกระทําความผิดอาญานอก

ราชอาณาจักร ซึ่งหากการกระทําความผิดนั้นไดกระทํา

ลงในราชอาณาจักรจะเปนความผิดมูลฐาน 

       น อกจ ากนี้  พ ระราช บั ญ ญั ติ ป อ งกั น แล ะ

ปราบปรามการมีสวนรวมในองคกรอาชญากรรมขาม

ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๒๒ ยังไดกําหนดใหการ

กระทําความผิดฐานมีสวนรวมในองคกรอาชญากรรม

ขามชาติตามพระราชบญัญัตินี้ เปนความผิดมูลฐานตาม

กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ดวย 

Article 3 Scope of Application  

       This Convention shall apply to the 

  ขอบเขตการใชบังคับ 

       อนุสัญญานี้จะใชในการปองกัน การสอบสวน และ

๑. อนุสัญญา

สหประชาชาติเพื่อการ
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prevention, investigation and prosecution of the 

offences established in accordance with Article 5 

of this Convention, where the offences are 

transnational in nature, including those 

committed by organised criminal groups, as well 

as to the protection of and assistance to victims 

of trafficking in persons. 

การฟองรองดําเนินคดีในความผิดตามที่กําหนดไวใน ขอ 

๕ ของอนุสัญญานี้ เมื่อความผิดน้ันมีลักษณะขามชาติ 

รวมถึงความผิดท่ีกระทําโดยองคกรอาชญากรรม และ

เพื่อการคุมครองและชวยเหลือผูเสียหายฯ  

        เนื่องจากประเทศไทยไดลงนาม อนุสัญญา 

สหประชาชาติเพ่ือตอตานอาชญากรรมขามชาติท่ีจัดตั้ง

ในลักษณะองคกร ซึ่งอนุสัญญาฯ นี้มีผลใชบังคับเมื่อ

วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ และเริ่มมีผลใชบังคับ

กับประเทศไทยในวันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

กรณีดังกลาวจึงสามารถดําเนินการในทางบริหารไดโดย

ไมตองแกกฎหมาย 

     พระราชบัญญัติความรวมมือระหวางประเทศใน

เรื่องทางอาญา พ.ศ. ๒๕๓๕ และแกไขเพ่ิมเติมโดย

พระราชบัญญัติความรวมมอืระหวางประเทศในเรื่องทาง

อาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๕ มาตรา ๖ 

มาตรา ๙ และดําเนินการเก่ียวตามที่กําหนดไวในมาตรา 

๑๐ - ๑๔/๑ 

      การสอบสวนและการสืบพยานหลักฐาน สามารถ

ดําเนินการไดโดยพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติความ

รวมมือระหวางประเทศในเรื่องทางอาญา พ.ศ. ๒๕๓๕ 

มาตรา ๑๕ – ๑๗ ประกอบกับพระราชบัญญัติวิธี

ตอตานอาชญากรรมขาม

ชาติท่ีจัดต้ังในลักษณะ

องคกร เปนกรอบความ

รวมมือทางกฎหมายท่ี

กําหนดมาตรฐานระดับ

สากลเก่ียวกับการตอตาน

อาชญากรรมขามชาติที่

กระทําโดยองคกร

อาชญากรรม โดยมีขอบเขต

การบังคับใชในดานการ

ปองกัน การสืบสวนและ

การดําเนินคดีเก่ียวกับฐาน

ความผิดที่กําหนดไวใน

อนุสัญญาฯ ๔ ฐาน ไดแก           

    (๑) การมีสวนรวมใน

กลุมองคกรอาชญากรรม      

    (๒) การฟอกทรัพยสินท่ี

ไดมาจากการกระทําผดิ  

    (๓) การทุจริตคอรปัช่ัน  

    (๔) การขัดขวาง

กระบวนการยติุธรรม 
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พิจารณาคดีคามนุษย พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๖ - ๘       

และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงหรือกฎหมายวาดวยการ

จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง 

ทีจ่ะนํามาใชบังคับเทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติตาม

พระราชบัญญัติน้ี 

     ในการสืบพยานกอนฟองคดี การไตสวนมูลฟอง 

หรือการพิจารณาคดี ใหเปนไปตามมาตรา ๙  

      สําหรับองคกรอาชญากรรมที่มีการกระทําความผิด

ซึ่งมีลักษณะอยางหนึ่งอยางใดใน (๑) – (๔) เปนองคกร

อาชญากรรมขามชาติ ซึ่งพระราชบัญญัติปองกันและ

ปราบปรามการมีสวนรวมในองคกรอาชญากรรมขาม

ชาติ  พ .ศ . ๒ ๕๕๖  มาตรา ๔  ให นายกรั ฐมนตรี 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม และอัยการสูงสุดมี

อํานาจออกขอบังคับเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ

นี ้

      การสืบสวนสอบสวนคดีความผิดฐานมีสวนรวมใน

องคกรอาชญากรรมขามชาติน้ัน ใหเปนไปตามท่ีกําหนด

ไวในหมวดที่ ๒ มาตรา ๑๐ – ๑๒ 

รวมท้ังฐานความผดิรายแรง

ที่อนุสัญญาฯ ไดกําหนด

นิยามวาเปนความผดิท่ีมี

โทษจําคุกอยางสูงตั้งแต ๔ 

ปข้ึนไป เมื่อความผิด

ดังกลาวมลีักษณะขามชาติ

และเก่ียวของกับกลุม

องคกรอาชญากรรม 

 

   ๒. ความผิดตามขอ ๕ ที่

อางถึงในขอนี้ จะอธิบาย

รายละเอียดในการวิเคราะ

พันธกรณีขอ ๕ ของ

อนุสัญญาฯ ตอไป  

    

 

Article 4 Protection of Sovereignty    การคุมครองอํานาจอธิปไตยแหงรัฐ  
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       1. The Parties shall carry out their 

obligations under this Convention in a manner 

consistent with the principles of sovereign 

equality and territorial integrity of States and that 

of non-intervention in the domestic affairs of 

other States.  

       2. Nothing in this Convention entitles a Party 

to undertake in the territory of another Party the 

exercise of jurisdiction and performance of 

functions that are reserved exclusively for the 

authorities of that other Party by its domestic 

laws. 

      ๑. บรรดาภาคีจะตองปฏิบัติตามพันธกรณีของตน

ภายใตอนุสัญญาน้ีในลักษณะที่สอดคลองกับหลักการ

เรื่องความเสมอภาคทางอธิปไตยและบูรณภาพแหง

ดินแดนของรัฐ และไมแทรกแซงกิจการภายในของรัฐอ่ืน 

      ๒. โดยภาคีอนุสัญญานี้ไมมีสิทธิดําเนินการใน

ดินแดนของอีกรัฐหนึ่ง ในการใชเขตอํานาจและการ

ปฏิบัติหนาท่ีซึ่งสงวนไวโดยเฉพาะสําหรับเจาหนาที่ของ

รัฐอื่นนั้น ตามกฎหมายภายในของรัฐดังกลาว 

      ซึ่งกรณีดังกลาวไมตองแกไขกฎหมาย เนื่องจาก   

เปนบทบัญญัติท่ีมุงคุมครองสิทธิและเสรีภาพแหงรัฐ 

ตามหลักความเสมอภาคทางอธิปไตยและบูรภาพแหง

ดินแดนของรัฐ ซึ่งรัฐทุกรัฐมีอํานาจอธิปไตยเปนของ

ตนเอง ทั้งน้ี อยูภายใตหลักกฎหมายระหวางประเทศวา

ดวยเรื่องความรับผิดของรัฐ 

Article 5 Criminalisation of Trafficking in 

Persons 

       1. Each Party shall adopt such legislative 

and other measures as may be necessary to 

establish as criminal offences the conduct set 

forth in Article 2 of this Convention, when 

  การกําหนดใหการคามนุษยเปนความผิดอาญา 

      ๑. ใหภาคีแตละฝายดําเนินมาตรการทางกฎหมาย

และมาตรการอ่ืนตามท่ีจําเปนเพ่ือกําหนดใหการกระทํา

ตามที่ระบุไวในขอ ๒ ของอนุสัญญานี้เปนความผิดอาญา

เมื่อกระทําโดยเจตนา 

       ๒. ใหภาคีแตละฝายดําเนินมาตรการทางกฎหมาย

    สํานักงานศาลยุติธรรมมี

หนังสือแจงความคิดเห็นลง

วันท่ี ๑๔ กันยายน พ.ศ. 

๒๕๕๘ วากฎหมายภายใน

ของประเทศไทยที่มีอยู

สามารถรองรับพันธกรณี
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committed intentionally.  

       2. Each Party shall also adopt such 

legislative and other measures as may be 

necessary to establish as criminal offences: a. 

Subject to the basic concepts of its legal 

systems, attempting to commit an offence 

established in accordance with Paragraph 1 of 

this Article; b. Participating as an accomplice in 

an offence established in accordance with 

Paragraph 1 of this Article; c. Organising or 

directing other persons to commit an offence 

established in accordance with Paragraph 1 of 

this Article.  

       3. Each Party shall adopt such legislative or 

other measures as may be appropriate so that 

offenders are liable to higher penalties than 

usual if any of the following aggravating 

circumstances are present:  

           a. Where the offence involves serious 

injury or death of the victim or another person, 

including death as a result of suicide;  

และมาตรการอ่ืนตามท่ีจําเปนเพ่ือกําหนดใหการกระทํา

ตอไปนี้เปนความผิดอาญา 

            ก. การพยายามกระทําความผิดตามที่กําหนด

ไวในวรรค ๑ ของขอนี้ภายใตแนวคิดพ้ืนฐานของระบบ

กฎหมายของรัฐภาคีนั้น 

            ข . การมีส วนรวมในฐานะผู ร วมกระทํ า

ความผิดอาญาในการกระทําความผิดตามที่กําหนดไว 

ตามวรรค ๑ ของขอนี ้

            ค. การจัดการหรือการสั่งการใหผูอื่นกระทา

ความผิดตามที่กําหนดไวในวรรค ๑ ของขอนี ้

       ๓. ภาคีแตละฝายจะตองกําหนดใหมีมาตรการทาง

กฎหมายหรือมาตรการอื่นตามท่ีเห็นเหมาะสมเพ่ือให   

ผูกระทาความผิดไดรับโทษหนักข้ึน หากมีเหตุฉกรรจ

ตาง ๆ ดังน้ี 

            ก. เมื่อการกระทําความผิดทําใหผูเสียหายหรอื

บุคคลอ่ืนไดรับอันตรายสาหัสหรือถึงแกความตาย 

รวมถึงกรณีความตายเปนผลจากการฆาตัวตาย 

            ข. เมื่อเปนการกระทําความผิดตอผูเสียหายที่

มีความเปราะบางเปนพิเศษ เชน เด็ก หรือบุคคลที่ไม

สามารถดูแลหรือปกปองตนเองไดอยางเต็มที่ เพราะ

สภาพหรือความพิการทางรางกายหรือจิตใจ 

ตามอนุสัญญานีไ้ดแตเพียง

บางสวนเทานั้น 

     ประเทศไทยสามารถ

ดําเนินการในทางบริหารได     

  กระทรวงการตางประเทศ 

ในฐานฝายเลขานุกา

คณะอนุกรรมการพิจารณา

ความรวมมือเพ่ือตอตาน

การคามนุษยในกลุม

ประเทศสมาชิกอาเซยีน   

ไดจัดการประชมุ

คณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี 

๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๕ 

ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อ

หารือกับหนวยงานท่ี

เกี่ยวของในประเด็นตามนัย

มติคณะรัฐมนตรีวนัที่ ๓๐ 

กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  และตอมาไดจดัการ

ประชุมคณะอนุกรรมการฯ 

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ 
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           b. Where the offence involves a victim 

who is particularly vulnerable such as a child or 

a person who is unable to fully take care of or 

protect himself or herself because of a physical 

or mental disability or condition;  

           c. Where the offence exposed the victim 

to a life-threatening illness, including HIV/AIDS;  

           d. Where the offence involves more than 

one victim;  

           e. Where the crime was committed as 

part of the activity of an organised criminal 

group;  

           f. Where the offender has been 

previously convicted for the same or similar 

offences;  

           g. Where the offence was committed by 

a public official in the performance of his or her 

public duties. 

            ค. เมื่อการกระทําความผิดทําใหผูเสียหายตอง

ติดโรครายแรงถึงชีวิต รวมถึงเอชไอวีหรือเอดส 

            ง. เมื่ อการกระทํ าความผิดไดกระทําตอ

ผูเสียหายมากกวาหนึ่งคน 

          จ. เมื่อความผิดที่กระทําลงเปนสวนหนึ่งของ

กิจกรรมของกลุมอาชญากรท่ีจัดตั้งในลักษณะองคกร 

          ฉ . เมื่ อผู กระทาความผิด เคยไดรับ โทษใน

ความผิดฐานเดียวกันหรือในลักษณะเดียวกันมากอน 

          ช . เมื่ อความผิดไดกระทําลงโดยพนักงาน

เจาหนาที่ในการปฏิบัติหนาที่ของตน 

         ซึ่งกรณีดังกลาวไมจําตองแกกฎหมาย เนื่องจาก

ประเทศไทยมีมาตรการทางกฎหมายสําหรับปองกันและ

ปราบปราบการกระทําที่มีลักษณะเปนการคามนุษยตาม

วัตถุประสงคในขอ ๑ ของอนุสัญญานี้ โดยกําหนดให

การกระทําดังกลาวเปนความผิดและมีการกําหนดโทษ

ทางอาญาไว โดยใหดําเนินการตามกฎหมายกับผูกระทํา

ความผิดและผูมีสวนรวมในการกระทําความผิดฐานคา

ม นุ ษ ย  โด ย ใช ร ะบ บ ไต ส วน ภ าย ใต บั งคั บ ข อ ง 

พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีคามนุษย พ.ศ. ๒๕๕๙ 

โดยเฉพาะในมาตรา ๘ ซึ่งกําหนดใหนําบทบัญญัติแหง

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใชบังคับ

๑๙ กุมภาพนัธ พ.ศ. 

๒๕๕๙ อีกครั้ง เพ่ือหารือ

เกี่ยวกับการดาํเนินการเพ่ือ

ขอความเห็นชอบในการให

สัตยาบันอนุสัญญาฯ  ซึ่งทุก

ฝายเห็นพองกันวา สามารถ

ใชมาตรการทางบรหิารเพ่ือ

รองรับพันธกรณตีาม

อนุสัญญาฯ โดยอาศัย

อํานาจตามพระราชบัญญัติ

องคกรอัยการและพนักงาน

อัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ได 

โดยไมจําตองแกไขกฎหมาย 
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เทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติตามพระราชบัญญัตินี ้ 

       ซึ่งพระราชบัญญัตปิองกันและปราบปรามการคา

มนุษย พ.ศ. ๒๕๕๑ และประมวลกฎหมายอาญา 

สามารถรองรับการดําเนินการตามพันธกรณีในขอ ๕ 

วรรคสาม (ดี) และ (จี) ไดอยางครบถวน และรองรับ

พันธกรณี ใน (เอ) (บี) และ (เอฟ) ไดบางสวน แตไม

จําตองแกไขกฎหมาย เนือ่งจากสามารถอาศัยบทบัญญัติ

กฎหมายอื่น ๆ ที่เก่ียวของ ตลอดจนมาตรการอ่ืน ๆ 

นอกจากมาตรการทางกฎหมายมารองรับพันธกรณีได  

        ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติองคกรอัยการและ

พนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๗ ที่กําหนดให

การแบงหนวยงาน การจัดตั้งและกําหนดทองท่ีของภาค 

และการกําหนดอํานาจและหนาท่ีของหนวยงานภายใน

ของสํานักงานอัยการสูงสุด ใหทําเปนประกาศ ก.อ. โดย

อัยการสูงสุดสามารถกําหนดแนวทางปฏิบัติใหพนักงาน

อัยการเจาของคดียื่นคําขอใหศาลพิจารณาลงโทษจําเลย

ในสถานหนักกวาปกติในกรณีตามท่ีระบุไวใน ขอ ๕ 

วรรคสาม ของอนุสัญญาฯ เนื่องจากอนุสัญญาฯ ใช

ถอยคําวา “ใหภาคีแตละฝายกําหนดมาตรการทาง

กฎหมายเชนวานั้นหรือมาตรการอื่นตามที่เห็นเหมาะสม

...” จึงไมไดจํากัดวาตองใชมาตรการทางกฎหมายแต
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เพียงอยางเดียว กรณีจึงไมจําตองยกรางกฎหมายใหม

หรือแกไขเพ่ิมเติมกฎหมาย  

      อ ย า งไรก็ ดี  ได มี ก า รย ก ร า งแ ก ไข เ พ่ิ ม เติ ม 

พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย 

โดยเพ่ิมโทษแกผูกระทําความผิดใหหนักข้ึนสอดคลอง

กับพันธกรณีขอ ๕ วรรคสามของอนุสัญญาฯ ตาม

มาตรา ๕๒ และ ๕๓ ใหหนักขึ้น ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดย

พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย 

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐  

Article 6 Criminalisation of Participation in an 

Organised Criminal Group  

       1. Each Party shall, in relation to offences 

covered by this Convention as provided in Article 

3, adopt such legislative and other measures as 

may be necessary to establish as criminal 

offences, when trafficking in persons is 

committed intentionally:  

           a. Either or both of the following as 

criminal offences distinct from those involving 

the attempt or completion of the criminal 

  การกําหนดใหการเขามีสวนรวมในกลุมอาชญากรที่

จัดตั้งในลักษณะองคกรเปนความผิดอาญา 

      ๑ . ในส วนที่ เ ก่ี ยวกับความผิดที่ อนุ สัญ ญ า น้ี

ครอบคลุมถึงตามขอ ๓ ภาคีแตละฝายจะตองดําเนิน 

มาตรการทางกฎหมายและมาตรการอ่ืนตามท่ีเห็น

จําเปนเพ่ือกําหนดใหการกระทําตอไปนี้เปนความผิด

อาญา เมื่อไดกระทําการคามนุษยโดยเจตนา 

      ก. กรณีอยางใดอยางหนึ่งหรือทั้งสองอยางตอไปนี้

เปนความผิดอาญาแตกตางจากการพยายามกระทําหรือ

การกระทําการจนสําเร็จในกิจกรรมที่เปนความผิดอาญา 

             (๑) การตกลงกับบุคคลหนึ่งหรือมากกวาเพ่ือ
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activity:  

              (i) Agreeing with one or more other 

persons to commit a serious crime for a purpose 

relating directly or indirectly to the obtaining of a 

financial or other material benefit and, where 

required by domestic law, involving an act 

undertaken by one of the participants in 

furtherance of the agreement or involving an 

organised criminal group;  

              (ii) Conduct by a person who, with 

knowledge of either the aim and general criminal 

activity of an organised criminal group or its 

intention to commit the crimes in question, takes 

an active part in:  

                (a) Criminal activities of the organised 

criminal group;  

                (b) Other activities of the organised 

criminal group in the knowledge that his or her 

participation will contribute to the achievement 

of the above-described criminal aim;  

           b. Organising, directing, aiding, abetting, 

กระทําอาชญากรรมรายแรง เพ่ือความมุงประสงคซึ่ง

เกี่ยวของโดยตรงหรือโดยออมกับการไดรับผลประโยชน

ทางการเงินหรือทางวัตถุอยางอ่ืน และหากกฎหมาย 

ภายในกําหนดไว การตกลงดังกลาวตองประกอบดวย

การมีสวนเก่ียวของกับการกระทําตามท่ีไดตกลงกันโดย

หนึ่ งในบุคคลที่ มีส วนรวมในการตกลงกันนั้น เปน

ผลคืบหนาไป หรือเปนการมีสวนเกี่ยวของกับกลุม

อาชญากรท่ีจัดตั้งในลักษณะองคกร 

             (๒) โดยรูถึงเปาหมายและกิจกรรมทั่วไปที่

เปนความผิดอาญาของกลุมอาชญากรที่จัดตั้งในลักษณะ

องคกรหรือโดยรูถึงเจตนาของกลุมอาชญากรที่จัดตั้งใน

ลักษณะองคกรท่ีจะกระทําอาชญากรรม 

ดังกลาว การดําเนินการของบุคคลผูมีสวนรวมกระทํา

การใน 

                   (ก) กิจกรรมที่เปนความผิดอาญาของ

กลุมอาชญากรท่ีจัดตั้งในลักษณะองคกร 

                   (ข) กิจกรรมอื่น ๆ ของกลุมอาชญากรท่ี

จัดตั้งในลักษณะองคกร โดยรูวาการเขามีสวนรวมของ

บุคคลนั้นจะชวยใหบรรลุ เปาหมายในการกระทํา

ความผิดอาญาที่กลาวถึงขางตน 

            ข. การจัดการ การสั่งการ การชวยเหลือ การ
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facilitating or counselling the commission of 

serious crime involving an organised criminal 

group.  

       2. The knowledge, intent, aim, purpose or 

agreement referred to in Paragraph 1 of this 

Article may be inferred from objective factual 

circumstances 

ยุยง การอํานวยความสะดวกหรือการใหคําปรึกษา 

ในการกระทําอาชญากรรมรายแรงที่เก่ียวของกับกลุม

อาชญากรท่ีจัดตั้งในลักษณะองคกร 

      ๒. ความรูเจตนา เปาหมาย ความมุงประสงคหรือ

การตกลงท่ีอางถึงในวรรค ๑ ของขอนี้อาจจะอนุมาน 

ไดจากพฤติการณของขอเท็จจริงท่ีเปนภาวะวิสัย 

       ซึ่ง กรณีดังกลาวสอดคลองกับ พระราชบัญญัติ

ปองกันและปราบปรามการมีสวนรวมในองคกร

อาชญากรรมขามชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๓ มาตรา 

๕ - ๗ ทั้งนี้ ใหนํามาตรา ๑๐ แหงประมวลกฎหมาย

อาญา มาใชบังคบัโดยอนุโลม 

     การสืบสวนสอบสวนคดีความผิดฐานมีสวนรวมใน

องคกรอาชญากรรมขามชาติที่ตองดําเนินการโดยกรม

สอบสวนคดีพิเศษ ตามมาตรา ๑๑  

Article 7 Criminalisation of the Laundering of 

Proceeds of Crime  

        Each Party shall, in relation to offences 

covered by this Convention as provided in Article 

3, adopt, in accordance with fundamental 

principles of its domestic law, such legislative 

  การกําหนดใหการฟอกทรัพยสินท่ีไดจากการกระทํา

อาชญากรรมเปนความผิดอาญา 

       ในสวนที่เกี่ยวกับความผิดที่อนุสัญญานี้ครอบคลุม

ถึงตามขอ ๓ ภาคีแตละฝายจะตองดําเนินมาตรการทาง

กฎหมายและมาตรการอ่ืนตามที่จําเปนในลักษณะท่ี

สอดคลองกับหลักการพื้นฐานของกฎหมายภายในของ 
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and other measures as may be necessary to 

establish as criminal offences, when committed 

intentionally: a.  

            (i) The conversion or transfer of 

property, knowing that such property is the 

proceeds of crime, for the purpose of concealing 

or disguising the illicit origin of the property or of 

helping any person who is involved in the 

commission of the predicate offence to evade 

the legal consequences of his or her action;  

            (ii) The concealment or disguise of the 

true nature, source, location, disposition, 

movement or ownership of or rights with respect 

to property, knowing that such property is the 

proceeds of crime; b. Subject to the basic 

concepts of its legal system:  

            (iii) The acquisition, possession or use of 

property, knowing, at the time of receipt, that 

such property is the proceeds of crime;  

            (iv) Participation in, association with or 

conspiracy to commit, attempts to commit and 

ตน เพ่ือกําหนดใหการกระทําตอไปนี้เปนความผิดทาง

อาญาเมื่อกระทําโดยเจตนา 

       ก. (๑) การแปรสภาพหรือโอนทรัพยสินโดยรูวา

ทรัพยสินดังกลาวเปนทรัพยสินที่ไดจากการกระทํา 

อาชญากรรมเพื่อความมุงประสงคในการปกปดหรืออํา

พรางแหลงกําเนิดซึ่งผิดกฎหมายของทรัพยสิน 

หรือเพื่อชวยบุคคลใด ๆ ซึ่งเกี่ยวกับการกระทําความผิด

มูลฐานเพ่ือหลบเลี่ยงผลตามกฎหมายอันเกิดจาก 

การกระทําของตน 

        (๒) การปกปดหรือพรางลักษณะอันแทจริง 

แหลงที่มาสถานที่ตั้ง การจําหนาย การเคลื่อนยายหรือ

กรรมสิทธิ์ในทรัพยสินหรือสิทธิที่เก่ียวของกับทรัพยสิน 

โดยรูวาทรัพยสินดังกลาวเปนทรัพยสินที่ไดจากการ

กระทําอาชญากรรม 

       ข. ภายใตแนวความคิดพื้นฐานของระบบกฎหมาย

ของภาคีนั้น 

        (๑ ) การได มา การครอบครอง หรือการใช

ทรัพยสิน โดยในขณะที่รับทรัพยสินนั้นรูวาทรัพยสิน

ดังกลาวเปนทรัพยสินที่ไดจากการกระทําอาชญากรรม 

        (๒) การมีสวนรวม การมีสวนเกี่ยวของ หรือการ

สมคบกันกระทํา พยายามกระทําและชวยเหลือ ยุยง
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aiding, abetting, facilitating and counselling the 

commission of any of the offences established in 

accordance with this Article. 

สนับสนุน อํานวยความสะดวกและใหคําปรึกษาแนะนํา

ในการกระทําความผิดใด ๆ ที่กําหนดไวตามขอนี ้

       ซึ่งกรณีดังกลาวไมตองแกกฎหมาย ประเทศไทยมี

มาตรการทางกฎหมายรองรับพันธกรณีตามขอนี้ 

พิจารณาจากพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม

การมีสวนรวมในองคกรอาชญากรรมขามชาติ พ.ศ. 

๒๕๕๖ มาตรา ๒๒  

       ประกอบกับนิยามคําวา “ความผิดมูลฐาน” ตาม

มาตรา ๓  (๒ ) แห งพระราช บัญ ญั ติป องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติม

โดยมาตรา ๓  แห งพ ระราชบัญ ญั ติป องกั นและ

ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ และ

พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณี 

พ.ศ. ๒๕๓๙ 

       พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอก

เงิ น  พ .ศ . ๒ ๕ ๔ ๒  แ ล ะ แ ก ไ ข เ พ่ิ ม เติ ม โด ย

พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘  มาตรา ๓ นิยามคําวา 

“ทรัพยสินท่ีเกี่ยวกับการกระทําความผิด”  

ซึ่งการกระทําความผิดฐานฟอกเงินแมจะกระทํานอก

ราชอาณาจักร ก็ตองรับโทษในราชอาณาจักรตามที่



๑๙ 

 

  ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (***ขอมูลอยางไมเปนทางการ) 

พันธกรณ ี

(ระบุขอและสาระสําคัญ) 
ไมแกกฎหมาย แกกฎหมาย 

รายละเอียด 

(ระบุมาตราและสาระสําคัญของกฎหมาย/เนื้อหาที่

ตองแกไข) 

หมายเหตุ 

กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ ถาปรากฏวากรณีตอง

ดวย มาตรา ๖ (๑) – (๓) ทั้งนี้ ใหนํามาตรา ๑๐ แหง

ประมวลกฎหมายอาญามาใชบังคับโดยอนุโลม หรือ

แมแตพยายามกระทําความผิดฐานฟอกเงิน ก็ตองระวาง

โทษตามที่กําหนดไวในมาตรา ๘ และหากสมคบโดยการ

ตกลงกันตั้งแตสองคนขึ้นไปเพ่ือกระทําความผิดฐาน

ฟอกเงิน ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในมาตรา ๘  

Article 8 Criminalisation of Corruption  

       1. Each Party shall, in relation to offences 

covered by this Convention as provided in Article 

3, adopt such legislative and other measures as 

may be necessary to establish as criminal 

offences, when committed intentionally:  

a. The promise, offering or giving to a public 

official, directly or indirectly, of an undue 

advantage, for the official himself or herself or 

another person or entity, in order that the official 

act or refrain from acting in the exercise of his or 

her official duties;  

           b. The solicitation or acceptance by a 

  การกําหนดใหการฉอราษฎรบังหลวงหรือการทุจริต

คอรรัปชั่นเปนความผิดอาญา 

       ๑ . ในสวน ท่ี เก่ียวกับความผิ ดที่ อนุ สัญ ญานี้

ครอบคลุมถึงตามขอ ๓ ภาคีแตละฝายจะตองดําเนิน

มาตรการทางกฎหมายและมาตรการอื่นตามที่จําเปน 

เพื่อกําหนดใหการกระทําดังตอไปนี้เปนความผิดอาญา 

เมื่อกระทําโดยเจตนา 

            ก . ก ารสัญ ญ า การเสนอให ห รือการให

ผลประโยชนท่ีไมพึงไดแกเจาหนาที่ของรัฐโดยตรงหรือ

โดยออมสําหรับตัวเจาหนาท่ีเอง หรือบุคคลอ่ืนหรือ

หนวยงานอ่ืน เพื่อใหเจาหนาที่นั้นกระทําหรือละเวน 

กระทําการในการปฏิบัติหนาที ่

            ข. การเรียกหรือยอมรับผลประโยชนท่ีไมพึง
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public official, directly or indirectly, of an undue 

advantage, for the official himself or herself or 

another person or entity, in order that the official 

act or refrain from acting in the exercise of his or 

her official duties.  

       2. Each Party shall also consider establishing 

as criminal offences other forms of corruption. 3. 

Each Party shall also adopt such measures as 

may be necessary to establish as a criminal 

offence participation as an accomplice in an 

offence established in accordance with this 

Article. 

ไดรับของตัวเจาหนาที่ของรัฐโดยตรงหรือโดยออม

สําหรับเจาหนาที่เองหรือบุคคลอ่ืนหรือหนวยงานอ่ืนให

เจาหนาที่นั้นกระทําการหรือละเวนกระทําการ 

ในการปฏิบตัิหนาที ่

       ๒. ภาคีแตละฝายจะตองพิจารณากําหนดใหการ

ฉอราษฎรบังหลวงในรูปแบบอ่ืนเปนความผิดอาญาดวย 

       ๓. ภาคีแตละฝายจะตองดําเนินมาตรการเชนวา

ตามความจําเปน เพ่ือกําหนดใหการมีสวนรวมในการ

กระทําความผิดท่ีกําหนดไวในขอนี้เปนความผิดอาญาใน

ฐานะเปนตัวการรวม 

       ซึ่งกรณีดังกลาวไมตองแกกฎหมาย การกระทํา

ดังกลาวที่กําหนดไวในขอนี้ สอดคลองกับการกระทําที่

เขาองคประกอบความผิดอาญาตามประมวลกฎหมาย

อาญ า  ป ระกอบ กั บ พ ระราช บัญ ญั ติ ป ระกอ บ

รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการ

ทุ จ ริ ต  พ .ศ . ๒ ๕ ๔ ๒  ซึ่ ง แ ก ไ ข เพิ่ ม เติ ม โ ด ย

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.  

๒๕๕๔  

Article 9 Criminalisation of Obstruction of   การกําหนดใหการขัดขวางความยุติธรรมเปนความผิด  
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Justice  

       Each Party shall, in relation to offences 

covered by this Convention as provided in Article 

3, adopt such legislative and other measures as 

may be necessary to establish as criminal 

offences, when committed intentionally: a. The 

use of physical force, threats or intimidation or 

the promise, offering or giving of an undue 

advantage to induce false testimony or to 

interfere in the giving of testimony or the 

production of evidence in a proceeding in 

relation to the commission of offences covered 

by this Convention; b. The use of physical force, 

threats or intimidation to interfere with the 

exercise of official duties by a justice or law 

enforcement official in relation to the 

commission of offences covered by this 

Convention. Nothing in this Paragraph shall 

prejudice the right of Parties to have legislation 

that protects other categories of public officials. 

อาญา 

       ในสวนที่เกี่ยวกับความผิดที่อนุสัญญานี้ครอบคลุม

ถึงตามขอ ๓ ภาคีจะตองดําเนินมาตรการทางกฎหมาย

หรือมาตรการอ่ืน ๆ ตามที่จําเปน เพื่อกําหนดใหการ

กระทําโดยเจตนาดังตอไปนี้เปนความผิดอาญา 

       ก. การใชกําลังทางกายภาพ การขมขู การทําให

กลัว หรือการใหสัญญา ยื่นขอเสนอ หรือใหประโยชนที่

มิควรได เพ่ือจูงใจใหใหการเท็จ หรือเพ่ือแทรกแซงการ

ใหการหรือการเสนอพยานหลักฐานในการดําเนินคดีท่ี

เกี่ยวของกับการกระทําความผิดท่ีอนุสัญญานี้ครอบคลุม

ถึง 

       ข. การใชกําลังทางกายภาพ การขมขู หรือการทํา

ใหกลัวเพื่อแทรกแซงการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ใน

งานยุติธรรม หรือเจาหนาที่ผูบังคับใชกฎหมายในสวนที่

เกี่ยวกับการกระทําความผิดท่ีอนุสัญญานี้ครอบคลุมถึง 

ไมมีขอความใดในวรรคนี้ที่จะกระทบสิทธิของบรรดา

ภาคีที่จะมีกฎหมายคุมครองเจาหนาที่ประเภทอื่นของรัฐ 

       พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคา

มนุษย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๕๔ บัญญัติให

ผูที่ขัดขวางการสืบสวน การสอบสวน การฟองรอง หรือ

การดําเนินคดีความผิดฐานคามนุษย เพ่ือมิใหเปนไปดวย
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ความเรียบรอย ถาเปนการกระทําอยางหนึ่งอยางใดใน 

(๑) – (๕) ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในมาตรา

ดังกลาว 

      โดย มาตรา ๕๕ กําหนดความรับผิดเก่ียวกับการ

ยื่นคําขอเพื่อใหไดมาซึ่งเอกสารหรือขอมูลขาวสารตาม

มาตรา ๓๐ ตลอดจนการเปดเผยเอกสารหรือขอมูล

ขาวสารดังกลาวไว 

    พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการมีสวน

รวมในองคกรอาชญากรรมขามชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

มาตรา ๒๖ บัญญัติใหผู ท่ี ขัดขวางการสืบสวน การ

สอบสวน การฟองรอง หรือการดําเนินคดีความผิดฐานมี

สวนรวมในองคกรอาชญากรรมขามชาติเพ่ือมิใหเปนไป

ดวยความเรียบรอย ถาเปนการกระทําอยางหนึ่งอยางใด

ใน (๑) - (๕)  

       นอกจากน้ี เจาของหรือผูครอบครองเคหสถาน

หรือสถานที่ อ่ืนใด ตามมาตรา ๑๕ (๑) ซึ่งขัดขืน ไม

ยินยอมโดยไมมีเหตุหรือขอแกตัวอันสมควร ใหพนักงาน

สอบสวนหรือพนักงานเจาหนาที่เขาไปใน เคหสถานหรือ

สถานที่อ่ืนนั้น ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในมาตรา 

๒๗ 

       ผูใดไมมาใหถอยคําหรือไมสงบัญชีเอกสารหรือ



๒๓ 

 

  ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (***ขอมูลอยางไมเปนทางการ) 

พันธกรณ ี

(ระบุขอและสาระสําคัญ) 
ไมแกกฎหมาย แกกฎหมาย 

รายละเอียด 

(ระบุมาตราและสาระสําคัญของกฎหมาย/เนื้อหาที่

ตองแกไข) 

หมายเหตุ 

วัตถุใด ๆ ตามมาตรา ๑๔ (๒) ตองระวางโทษ มาตรา 

๒๘ 

       ผู ใดฝาฝนมาตรา ๑๘ โดยการเปดเผยขอมูล

ขาวสารท่ีไดมา ตองระวางโทษตามมาตรา ๒๙ วรรค

หนึ่ง 

       ผูใดปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา ๑๙ หรือมาตรา ๒๑ 

กระทําการนอกเหนือวัตถุประสงคในการสืบสวน

สอบสวนตามกฎหมายนี้ ใหตองระวางโทษเปน ๒ เทา

ของโทษที่กําหนดไวสําหรับความผิดนั้น ตามมาตรา ๓๐ 

       ผูใดยักยาย ทําใหเสียหาย ทําลาย ซอนเรน เอาไป

เสีย ทําใหสูญหายหรือทําใหไรประโยชนซึ่งเอกสารหรือ

บันทึกขอมูล หรือทรัพยสินที่พนักงานสอบสวนหรือ

พนักงานเจาหนาที่ยึดหรืออายัดไวตองระวางโทษตาม

มาตรา ๓๑ 

Article 10 Jurisdiction  

       1. Each Party shall adopt such measures as 

may be necessary to establish its jurisdiction over 

the offences established in accordance with 

Article 5, Article 6, Article 7, Article 8, and Article 

9 of this Convention when:  

  เขตอํานาจ 

       ๑. ภาคีแตละฝายจะตองดําเนินมาตรการตามท่ี

จําเปน เพื่อกําหนดเขตอํานาจของตนเหนือความผิดท่ี

บัญญัติไวตามขอ ๕ ขอ ๖ ขอ ๗ ขอ ๘ และขอ ๙ ของ

อนุสัญญานี้เมื่อ 

           ก. ความผิดนั้นไดกระทําในดินแดนของภาคีน้ัน 
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           a. The offence is committed in the 

territory of that Party; or  

           b. The offence is committed on board a 

vessel that is flying the flag of that Party or an 

aircraft that is registered under the laws of that 

Party at the time that the offence is committed.  

       2. Subject to Article 4 of this Convention, a 

Party may also establish its jurisdiction over any 

such offence when:  

           a. The offence is committed against a 

national of that Party;  

           b. The offence is committed by a 

national of that Party or a stateless person who 

has his or her habitual residence in its territory; 

or  

           c. The offence is:  

               (v) One of those established in 

accordance with Article 6, Paragraph 1, of this 

Convention and is committed outside its territory 

with a view to the commission of a serious crime 

within its territory;  

หรือ 

            ข. ความผิดนั้นไดกระทําบนเรือที่ชักธงของ

ภาคีนั้น หรือบนอากาศยานที่ไดรับการจดทะเบียนตาม

กฎหมายของภาคีนั้นในขณะท่ีมีการกระทําความผิด

ดังกลาว 

      ๒. ภายใตขอ ๔ ของอนุสัญญานี้ภาคีอาจกําหนด

เขตอํานาจของตนเหนือความผิดใด ๆ เมื่อ 

          ก. ความผิดนั้นกระทําตอคนชาติของภาคีนั้น 

          ข. ความผิดนั้นกระทําโดยคนชาติของภาคีนั้น

หรือโดยบุคคลไรสัญชาติซึ่งมีถิ่นที่อยูปกติในดินแดนของ

ภาคีนั้น หรือ 

          ค. เมื่อความผิดนั้นเปน 

             (๑) หน่ึงในบรรดาความผิดท่ีบัญญัติไวในขอ 

๖ วรรค ๑ ของอนุสัญญานี้และเปนความผิดท่ีกระทํา

นอกดินแดนของตน โดยมีวัตถุประสงคให เกิดการ

กระทําอาชญากรรมรายแรงภายในดินแดนของตน 

             (๒) หน่ึงในบรรดาความผิดท่ีบัญญัติไวในขอ 

๗ วรรค (ข) (๒) ของอนุสัญญานี้และเปนความผิดที่

กระทํานอกดินแดนของตน โดยมีวัตถุประสงคใหเกิด

การกระทําความผิดที่บัญญัติไวในขอ ๗ วรรค (ก) (๑) 

หรือ (๒) หรือ วรรค (ข) (๑) ของอนุสัญญานี้ในดินแดน
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              (i) One of those established in 

accordance with Article 7, Paragraph (b)  

              (ii), of this Convention and is 

committed outside its territory with a view to the 

commission of an offence established in 

accordance with Article 7, Paragraph (a) (i) or (ii) 

or (b) (i), of this Convention within its territory.  

       3. For the purposes of Article 19 of this 

Convention, each Party shall adopt such 

measures as may be necessary to establish its 

jurisdiction over the offences covered by this 

Convention when the alleged offender is present 

in its territory and it does not extradite such 

person solely on the ground that he or she is 

one of its nationals.  

       4. Each Party may also adopt such measures 

as may be necessary to establish its jurisdiction 

over the offences covered by this Convention 

when the alleged offender is present in its 

territory and it does not extradite him or her.  

       5. If a Party exercising its jurisdiction under 

ของตน 

      ๓. เพ่ือความมุงประสงคของขอ ๑๙ ของอนุสัญญา

นี้ภาคีแตละฝายจะตองดําเนินมาตรการตามที่จําเปน 

เพื่อกําหนดเขตอํานาจของตนเหนือความผิดที่อนุสัญญา

นี้ครอบคลุมถึง เมื่อผูถูกกลาวหาปรากฏตัวในดินแดน

ของตน และภาคีนั้นมิไดสงตัวบุคคลน้ันในฐานะผูราย

ขามแดน ดวยเหตุผลเพียงเพราะวาบุคคลน้ัน 

เปนหนึ่งในคนชาติของตน 

      ๔. ภาคีแตละฝายจะตองดําเนินมาตรการตามที่

อาจจําเปน เพ่ือกําหนดเขตอํานาจของตนเหนือความผิด 

ตามที่อนุสัญญานี้ครอบคลุมถึง เมื่อผูถูกกลาวหานั้น

ปรากฏตัวในดินแดนของตน และภาคีนั้นมิไดสงตัว

บุคคลนั้นในฐานะผูรายขามแดน 

      ๕. หากภาคีท่ีใชหรือมีอํานาจภายในเขตอํานาจของ

ตนตามที่กําหนดในวรรค ๑ หรือ ๒ ของขอนี้ไดรับแจง

หรือทราบในทางอ่ืนวา ภาคีหนึ่งหรือมากกวากําลังทํา

การสืบสวนสอบสวน ฟองรองดําเนินคดีหรือการ

ดําเนินการตาง ๆ ทางศาลตอการกระทําเดียวกัน 

เจาหนาที่ผูมีอํานาจของบรรดาภาคีเหลานั้นจะหารือกัน 

ตามความเหมาะสมเพ่ือมุ งให เกิดการประสานการ

ดําเนินงานรวมกัน 
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Paragraph 1 or 2 of this Article has been notified, 

or has otherwise learned, that one or more other 

Parties are conducting an investigation, 

prosecution or judicial proceeding in respect of 

the same conduct, the competent authorities of 

those Parties shall, as appropriate, consult one 

another with a view to coordinating their actions.  

       6. Without prejudice to norms of general 

international law, this Convention does not 

exclude the exercise of any criminal jurisdiction 

established by a Party in accordance with its 

domestic laws. 

      ๖. โดยไมกระทบตอแนวปฏิ บัติของกฎหมาย

ระหวางประเทศทั่วไป อนุสัญญานี้ ไมกีดกันการใช

อํานาจในเขตอํานาจพิจารณาคดีอาญาที่ภาคีบัญญัติไว

ตามกฎหมายภายในของตน 

      ซึ่งกรณีดังกลาวสอดคลองกับประมวลกฎหมาย

อาญา ภาค ๑ ลักษณะ ๑ หมวด ๒ วาดวยเรื่องการใช

กฎหมายอาญา โดยเฉพาะอยางยิ่งในมาตรา ๔ 

       ดํ า เ นิ น ก า ร เพื่ อ ค ว า ม ช ว ย เห ลื อ ต า ม

พระราชบัญญัติความรวมมือระหวางประเทศในเรื่อง

ทางอาญา พ.ศ. ๒๕๓๕  มาตรา ๔  และสามารถ

ดําเนนิมาตรการในทางบริหารได้ มาตรา ๕ - ๗ เพ่ือให

การใชหรือการขอความชวยเหลือตามพระราชบัญญัตินี้

บรรลุผล 

       โดยการใหความชวยเหลือแกตางประเทศน้ัน ตอง

อยูภายใตหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในมาตรา ๙ (๑) – (๔)  

       นอกจากนี้ มาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติวิธี

พิจารณาคดีคามนุษย พ.ศ. ๒๕๕๙ กําหนดใหวิธี

พิจารณาคดีคามนุษย โดยใหนําบทบัญญัติแหงประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพง หรือกฎหมายวาดวยการจัดตั้ง
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ศาลแขวงและวิธีพจิารณาความอาญาในศาลแขวง มา

ใชบั งคั บ เท า ท่ี ไม ขั ดห รือแย ง กับบทบัญ ญั ติต าม

พระราชบัญญัติน้ี 

       พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคา

มนุษย พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๑ ผูใดกระทําความผิด

ฐานคามนุษย ตามมาตรา ๖ นอกราชอาณาจักรตองรับ

โทษในราชอาณาจักรตามท่ีกําหนดไวในพระราชบญัญัติ

นี้ โดยใหนํามาตรา ๑๐ แหงประมวลกฎหมายอาญามา

ใชบังคับโดยอนุโลม 

       พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการมี

สวนรวมในองคกรอาชญากรรมขามชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๖ 

มาตรา ๖ กําหนดใหผูกระทําความผิดฐานมีสวนรวมใน

องคกรอาชญากรรมขามชาติ ตามท่ีกําหนดไวในมาตรา 

๕ นอกราชอาณาจักร ตองรับโทษในราชอาณาจักร

ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติน้ี โดยนํามาตรา ๑๐ 

แหงประมวลกฎหมายอาญามาบังคับใชโดยอนุโลม  

       ในกรณีภายใตขอ ๑๙ แหงอนุสัญญาฯ วาดวย

เรื่องการสงผูรายขามแดน ภาคีตองดําเนินมาตรการเพ่ือ

กําหนดเขตอํานาจของตนเหนือความผิดตามอนุสัญญานี้  

       กรณีที่อนุสัญญาฯ กําหนดใหเมื่อผูถูกกลาวหานั้น

ปรากฏตัวในดินแดนของตน และภาคีนั้นมิไดสงตัว
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บุคคลนั้นในฐานะผูรายขามแดน รวมทั้ ง เมื่อผู ถูก

กลาวหาปรากฏตัวในดินแดนของตน และภาคีนั้นมิไดสง

ตัวบุคคลนั้นในฐานะผูรายขามแดน ดวยเหตุผลเพียง

เพราะวาบุคคลนั้นเปนหนึ่งในคนชาติของตน กรณี

สอดคลองกับพระราชบัญญัติสงผูรายขามแดน พ.ศ. 

๒๕๕๑ มาตรา ๑๒ การดําเนินการตามคํารองขอใหสง

บุคคลสัญชาติไทยเปนผูรายขามแดน อาจกระทําไดใน

กรณีดัง (๑) - (๓) ของมาตราดงักลาว 

        เมื่อศาลพิเคราะหพยานหลักฐานแลว เห็นวา

บุคคลซึ่งถูกจับนั้นเปนบุคคลซึ่งถูกรองขอใหสงขามแดน

และมิใชผูมีสัญชาติไทยหรือเปนผูมีสัญชาติไทยแตอยูใน

หลักเกณฑใหสงขามแดนไดตามมาตรา ๑๒ ใหศาลมี

คําสั่งขังบุคคลนั้นไวเพ่ือสงขามแดนตอไป ตามที่กําหนด

ไวในมาตรา ๑๙  ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับอํานาจการพิจารณา

ของรัฐบาลไทยและเปนกรณีที่ระบุไวในมาตรา ๙ (๑) – 

(๒ ) โดยอยูภายใตบั งคับของมาตรา ๗  มาตรา ๘ 

มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติ

ดังกลาว 

        อนึ่ง เนื่องจากขอ ๑๐ วรรคหกของอนุสัญญาน้ี   

ไมกีดกันเขตอํานาจพิจารณาคดีอาญาตามที่บัญญัติไว

ตามกฎหมายภายในของภาคี ประเทศไทยสามารถ
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ดําเนินการตามมาตรการทางกฎหมายและทางบริหารได 

โดยไมตองแกกฎหมาย 

Article 11 Prevention of Trafficking in Persons  

       1. The Parties shall establish comprehensive 

policies, programmes and other measures: a. To 

prevent and combat trafficking in persons; and b. 

To protect victims of trafficking in persons, 

especially women and children, from 

revictimisation.  

       2. The Parties shall endeavour to undertake 

measures such as research, information and mass 

media campaigns and social and economic 

initiatives to prevent and combat trafficking in 

persons.  

       3. Policies, programmes and other measures 

established in accordance with this Article shall, 

as appropriate, include cooperation with non-

governmental organisations, other relevant 

organisations and other elements of civil society.  

       4. The Parties shall take or strengthen 

  การปองกันการคามนุษย 

      ๑. ใหบรรดาภาคีกําหนดนโยบาย โครงการและ

มาตรการอ่ืน ๆ ที่สมบูรณ 

          ก. เพ่ือปองกันและตอตานการคามนุษยและ 

          ข. เพ่ือคุมครองผูเสียหายฯ โดยเฉพาะสตรีและ

เด็กไมใหตกเปนผูเสียหายอีก 

      ๒. ใหบรรดาภาคีพยายามดําเนินมาตรการตาง ๆ 

เชน การคนควาวิจัย การรณรงคใหขอสนเทศ และ     

การรณรงคผานสื่อมวลชนตาง ๆ รวมทั้งการริเริ่มทาง

สังคมและเศรษฐกิจ เพ่ือปองกันและตอตานการคา

มนุษย 

      ๓. ใหนโยบาย โครงการและมาตรการอื่น ๆ ที่

กําหนดตามขอน้ีรวมถึงความรวมมือกับองคกรเอกชน 

องคกรเก่ียวของอ่ืน ๆ และองคประกอบตาง ๆ ของ

ประชาสังคมตามความเหมาะสม 

      ๔. ใหบรรดาภาคีดําเนินหรือเสริมสรางความ

เขมแข็งแกมาตรการตาง ๆ รวมท้ังความรวมมือในระดับ

ทวิภ าคีหรือพหุ ภ าคี เพื่ อลดป จจัย ท่ี ทํ าให บุ คคล

ประเทศไทยหยิบยกปญหา

ก ารค าม นุ ษ ย เป น วาระ

แหงชาติ ท่ีตองแกไขอยาง

เรงดวนและจริงจังตั้งแตป 

พ.ศ.๒๕๔๗ โดยมี พ.ร.บ. 

ปองกันและปราบปราม

การคามนุษย พ.ศ. ๒๕๕๑ 

แ ล ะ กํ า ห น ด น โย บ า ย 

ยุทธศาสตร และมาตรการ

ใ น ก า ร ป อ ง กั น แ ล ะ

ปราบปรามการคามนุษย 

(พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๙) ที่ให

ความสําคัญ  ๕  ดาน คือ 

การปองกัน การดําเนินคดี 

การคุมครองชวยเหลือ การ

พัฒนากลไกเชิงนโยบาย

และการขับ เคลื่ อน การ

พั ฒ น าแล ะ ก ารบ ริห าร
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measures, including through bilateral or 

multilateral cooperation, to alleviate the factors 

that make persons, especially women and 

children, vulnerable to trafficking, such as 

poverty, underdevelopment and lack of equal 

opportunity.  

       5. The Parties shall adopt or strengthen 

legislative or other measures, such as 

educational, social or cultural measures, 

including through bilateral and multilateral 

cooperation, to discourage the demand that 

fosters all forms of exploitation of persons, 

especially women and children, that leads to 

trafficking. 

โดยเฉพาะสตรีและเด็กเสี่ยงตอภัยจากการคามนุษย เชน 

ความยากจน ความดอยพัฒนา และการขาดโอกาสท่ีเทา

เทียมกัน 

      ๕. ใหบรรดาภาคีรับ เอาหรือเสริมสรางความ

เขมแข็งแกมาตรการทางนิติบัญญัติหรือมาตรการอ่ืน ๆ 

เชน มาตรการทางการศึกษา ทางสังคม หรือทาง

วัฒนธรรม รวมถึงการดําเนินการผานทางความรวมมือ

ระดับทวิภาคีและพหุภาคี เพ่ือลดความตองการท่ี

กอใหเกิดการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบจากบุคคลทุก

รูปแบบ โดยเฉพาะจากสตรีและเด็ก ซึ่งนําไปสูการคา

มนุษย 

      ซึ่งกรณีดังกลาวสามารถดําเนินการในทางบริหารได

โดยไมตองแกกฎหมาย  ทั้ งนี้  ตามพระราชบัญญัติ

ปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. ๒๕๕๑ 

มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖  

        นอกเหนือ ไปจากการดํ าเนินมาตรการทาง

ขอมูล๒ 

       ต อ ม า  ใน วั น ท่ี  ๘ 

เม ษ าย น  พ .ศ . ๒ ๕ ๕ ๘ 

รั ฐบ าล ไทย โดยพล เอก

ป ร ะ ยุ ท ธ  จั น ท ร โ อ ช า 

นายกรัฐมนตรี ไดประกาศ

ให “การปองกันปราบปราม

การคามนุษย” เปนวาระ

แหงชาติ  

        ก ร ะ ทั่ ง ป จ จุ บั น 

เนื่องจากอาชญากรรมขาม

ชาติมีแนวโนมขยายตัวและ

ค ว บ คุ ม ได ย า ก  มี ก า ร

เช่ือม โยงในภูมิ ภาคและ

พั ฒ น าก ารสื่ อ ส ารด ว ย

เทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยมี

                                                           
๒  ก ร ม อ ง ค ก า ร ร ะ ห ว า ง ป ร ะ เ ท ศ  ก อ ง ก า ร สั ง ค ม  ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร ต า ง ป ร ะ เ ท ศ  http://www.mfa.go.th/main/th/issues/9894-

%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B9%8C.ht

ml 
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กฎหมายเพ่ือปองกันและตอตานการคามนุษย โดยอาศัย

กฎหมายตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของตามที่กลาวมาแลวขางตน 

แลวปจจุบันประเทศไทยยังคงกําหนดใหการลดปริมาณ

การคามนุษยเปนหนึ่งในเปาหมายรวมการพัฒนาของ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ 

(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) เพื่อใหมีความมั่นคงในเอกราช

และอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สรางภาพลักษณดี 

และเพ่ิมความเช่ือมั่นของนานาชาติตอประเทศไทย 

        อี ก ท้ั ง  ได กํ าห น ด แน วท างก า รพั ฒ น า ใน

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ดวยการกําหนดยุทธศาสตร

การพัฒนาดานความมั่นคงที่มีความจําเปนเรงดวนและมี

ผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และความ

มั่ น คงของประ เทศที่ มี ความจํ า เป น เร งด วนต อ ง

ดําเนินการเพ่ือใหบรรลุเปาหมายในการสรางเสถียรภาพ

ภายในประเทศ ลดและปองกันภัยคุกคามจากภายนอก 

รวมทั้งสรางความเช่ือใจในอาเซียนและประชาคมโลกใน

ระยะ ๕ ป โดยการดําเนินบทบาทเชิงรุก และใชกรอบ

ความรวมมื อ ระหว างป ระ เทศ ท้ั งระดับภู มิ ภ าค  

และพหุภาคี เพ่ือปกปองและรักษาผลประโยชนของไทย 

ตลอดจนเสริมสรางขีดความสามารถแลกเปลี่ยนและ

เรียนรูแนวปฏิบัติที่เปนเลิศและรวมมือในการรับมือกับ

รูปแบบและวิธีการที่ซับซอน

มากขึ้น ประเทศไทยจึงยังมี

ความเสี่ยงตอการกอการ

รายของกลุมตางชาติ ซึ่งมี

เ ป า ห ม า ย ใ น ก า ร ก อ

อาชญ ากรรมที่ ส งผลต อ

ระบบเศรษฐกิจ สังคมและ

ความมั่นคงของประเทศ 

โดยอาชญากรรมขามชาติที่

มีผลกระทบตอประเทศไทย

อยางมีนัยสําคัญ โดยการคา

ม นุษย  เ ช่ือม โยงกับการ

ลักลอบ เข าเมื อง การใช

แรงงานเด็กและคาประเวณี 

ซึ่ ง ไท ยมี ส ถาน ะ เป น ทั้ ง

ประเทศตนทาง ปลายทาง 

และทางผ านของขบวน

การค าม นุ ษยทํ า ให เป น

ประเด็นถูกกลาวหาวาไม

ปฏิ บัติตามกฎหมายสิทธิ

มนุษยชนระหวางประเทศ 
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ภัยคุกคามดานความมั่นคงระหวางประเทศจากการคา

มนุษย  

    หน วย งานดํ า เนิ นการหลั ก  ป ระกอบด วย  ๑ ) 

สํ า นั ก ง า น ส ภ า ค ว า ม มั่ น ค ง แ ห ง ช า ติ  ๒ ) 

กระทรวงกลาโหม ๓) กระทรวงการตางประเทศ ๔) 

กระทรวงมหาดไทย ๕) กระทรวงยุติธรรม ๖) กระทรวง

ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ๗) สํานักงานตํารวจ

แหงชาติ ๘) สํานักขาวกรองแหงชาติ ๙) สํานักงาน

ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ๑๐) สํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 

       โดยมีกรอบระยะเวลาดําเนินการ ๕ ป  (พ .ศ. 

๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)  

โดยในระหวางป ๒๕๕๓ – 

๒๕๕๖ ประเทศไทยถูกจัด

อันดับอยู ในบัญ ชี Tier 2 

Watch List ของรายงาน

สถานการณการคามนุษย

ข อ ง ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร

ตางประเทศสหรัฐอเมริกา 

(TIP Report) และตอมาใน

ป ๒๕๕๗ ถึง ๒๕๕๘ ถูก

ปรับลดระดับใหอยูในบัญชี 

Tier 3 ซึ่งเปนระดับต่ําสุด 

 

Article 12 Areas of Cooperation  

       The areas of cooperation under this 

Convention on prevention of trafficking in 

persons may, in conformity with the domestic 

laws of the respective Parties, include 

appropriate measures, among others:  

           a. To discourage the demand that fosters 

all forms of exploitation of persons, especially 

  ขอบเขตความรวมมือ 

      ขอบเขตความรวมมือดานการปองกันการคามนุษย

ภายใตอนุสัญญาฉบับนี้ จะตองสอดคลองกับกฎหมาย

ภายในของภาค ีโดยใหมีมาตรการดังตอไปนี ้

      ก. ลดแรงจูงใจตอการสรางอุปสงคการเอารัดเอา

เปรียบมนุษยโดยเฉพาะสตรีและเด็กทุกรูปแบบ ซึ่งจะ

นําไปสูการคามนุษย 

      ข. ดําเนินหรือเพิ่มมาตรการปองกันและตอตาน
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women and children, that leads to trafficking;  

           b. To take or strengthen measures where 

appropriate, such as through bilateral, 

multilateral or regional cooperation to prevent 

and combat trafficking in persons, so as to 

alleviate the factors that make persons, 

especially women and children, vulnerable to 

trafficking, such as poverty, underdevelopment 

and lack of education and equal opportunity;  

           c. To strengthen policies and 

programmes to prevent trafficking in persons 

through research, information, awareness-raising 

and education campaigns, social and economic 

initiatives and training programmes, in particular 

for persons vulnerable to trafficking;  

           d. To further strengthen regional 

cooperation in the investigation and prosecution 

of trafficking in persons cases;  

           e. To enable free movement of people 

to take place legally, and to ensure that 

immigration requirements are adhered to, by 

การคามนุษยตามความเหมาะสม อาจโดยผานความ

รวมมือทวิภาคี พหุภาคี หรือภูมิภาค เพ่ือลดปจจัยที่ทํา

ใหบุคคลโดยเฉพาะสตรีและเด็ก เสี่ยงตอภัยจากการคา

มนุษย เชน ความยากจน ความดอยพัฒนา และการขาด

การศึกษาและโอกาสท่ีเทาเทียม 

      ค. ทําใหนโยบายและโครงการปองกันการคามนุษย

มีความเขมแข็งยิ่งข้ึน ผานการวิจัย การใหขอมูล การ

สรางความตระหนักรู และการรณรงคดานการศึกษา 

ทางสั งคมและเศรษฐกิจ และโครงการฝกอบรม 

โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับกลุมเสี่ยงตอการคามนุษย 

      ง. สงเสริมความรวมมือระดับภูมิภาคดานการ

สืบสวนและการดําเนินคดีคามนุษยใหเขมแข็งยิ่งข้ึน 

      จ. สนับสนุนการเคลื่อนยายบุคคลแบบเสรีให

เปนไปอยางถูกกฎหมายและปฏิบัติตามขอกําหนดของ       

การตรวจคนเขาเมือง โดยการเผยแพรขอมูลที่ถูกตอง

เกี่ยวกับขอกําหนดและเงื่อนไขการขอเดินทางเขา-ออก

ประเทศ และการพํานักอยูในประเทศอยางถูกกฎหมาย 

      ฉ. แลกเปลี่ยนและแบงปนขอมูลเกี่ยวกับมาตรการ

ตาง ๆ เพ่ือลดความเสี่ยงของเด็กกับการคามนุษย 

เพื่อใหเด็กสามารถเติบโตและอยูในสภาพแวดลอม        

ที่ปลอดภัย 
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disseminating accurate information on the 

requirements and conditions enabling the legal 

entry into, exit from, and stay in their respective 

territories;  

           f. To exchange and share information on 

measures to reduce children's vulnerability to 

trafficking in persons, so that they can grow up 

and live in a safe environment;  

           g. To promote capacity-building, 

including trainings, technical cooperation, and 

the holding of regional coordination meetings;  

           h. To ensure that any person who 

perpetrates or supports trafficking in persons is 

brought to justice. 

      ช. สงเสริมการพัฒนาขีดความสามารถ รวมทั้ง     

การฝกอบรม ความรวมมือทางวิชาการ และการจัดการ

ประชุมประสานงานระดับภูมิภาค 

      ซ. ดําเนินการใหมั่นใจวาผูบงการและผูสนับสนุน

การคามนุษยถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย 

      ซึ่งในกรณีดังกลาวสามารถดําเนินมารตการทาง

กฎหมายและมาตรการทางบริหารเพื่อการลดแรงจูงใจ

ตอการสรางอุปสงคการเอารัด เอาเปรียบม นุษย

โดยเฉพาะสตรีและเด็กทุกรูปแบบ ซึ่งจะนําไปสูการคา

มนุษยได โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย ไดออกระเบียบวาดวยการใหความ

ชวยเหลือแกบุคคลซ่ึงเปนผูเสียหายจากการกระทํา

ความผิดฐานค ามนุษย  พ .ศ . ๒๕๕๒  ลงวันที่  ๕ 

สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ๒๕๔๖ ทีเ่มือปรากฏวา บุคคลใด

เปนผูเสียหายจากการกระทําความผิดฐานคามนุษยให

พนักงานเจาหนาท่ีพิจารณาใหมีการชวยเหลือและ

คุมครองสวัสดิภาพตามความในมาตรา ๓๓ แห ง

พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย 

พ.ศ. ๒๕๕๑ สงตอหนวยงานในสังกัดกระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ๙ หนวยหลัก 

โดยนําสงสถานคุมครองและพัฒนาอาชีพที่กําหนดไว 
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เพื่อใหการคุมครองและพัฒนาอาชีพแกผูเสียหายอันเปน

การสรางอาชีพ ซึ่งผลที่จะไดรับในทางปฏิบัติ เชน การ

สรางผลิตภัณฑที่สามารถนําออกจําหนาย สามารถสราง

รายไดใหแกผู เสียหายในขณะไดรับความคุมครอง

ชั่วคราว และเมื่อสิ้นสุดการคุมครองแลวยังสามารถนํา

ทักษะที่มีไปประกอบอาชีพไดดวยตนเอง จะมีสวนชวย

ลดอุปสงคท่ีจะนําไปสูการคามนุษยได กลาวคือ ลด

ความจําเปนที่ผูเสียหายจะตองเสี่ยงตอการรับจางหรือ

เขาไปเก่ียวของกับงานที่มีวัตถุประสงคแทจริงเพ่ือ

การคามนุษยได   

      นอกจากนี้  ในการดํ าเนิ นมาตรการหรือ เพ่ิม

มาตรการปองกันและตอตานการคามนุษยใหมีความ

เหมาะสมนั้น พระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม

การคามนุษย พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๔๐ ใหกระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจัดทํารายงาน

ประจําปเก่ียวกับสถานการณ จํานวนคด ีการดําเนินการ

ของหนวยงานตาง ๆ ที่ เก่ียวของ และแนวทางการ

ดํ า เนิ น งาน ใน อน าคต เกี่ ย ว กับ การป อ งกัน แล ะ

ปราบปรามการคามนุษยเสนอตอคณะรัฐมนตรี เพื่อ

สงเสริมความรวมมือและพัฒนาขีดความสามารถของ

ประเทศไทยตอไป 
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Article 13 Cross-border Cooperation, Control 

and Validity of Documents  

       1. The Parties shall endeavour to undertake 

cross-border cooperation, in order to prevent 

and detect trafficking in persons, as appropriate, 

among border control agencies by, inter alia:  

           a. Establishing and maintaining direct 

channels of communication;  

           b. Enhancing intelligence exchange and 

sharing of information including through 

establishing, developing or utilising appropriate 

databases.  

       2. The Parties shall prevent the movement 

of traffickers and victims of trafficking in persons 

by effective border control and controls on the 

issuance of identity papers and travel 

documents, and through effective measures to 

prevent counterfeiting, forgery or fraudulent use 

of identity papers and travel documents. 

  ความรวมมือขามแดน การควบคุม และความถูกตอง

ของเอกสาร 

      ๑. บรรดาภาคีตองใหความรวมมือขามแดน เพ่ือ

ปองกันและตรวจหาการคามนุษยตามความเหมาะสม 

โดยการ 

            ก. จัดตั้ งและคงไวซึ่ งชองทางการสื่อสาร

โดยตรง 

            ข. สงเสริมการแลกเปลี่ยนขาวกรองและการ

แบงปนขอมูล ผานการจัดตั้ง การพัฒนา หรือการใช

ฐานขอมูลที่เก่ียวของ 

        ๒. บรรดาภาคีจะตองปองกันการเคลื่อนยายของ

ผูคาและผูเสียหายฯ โดยการบริหารจัดการชายแดนและ

การควบคุมการออกเอกสารประจําตัวและเอกสาร

เดินทาง และผานมาตรการท่ีมีประสิทธิภาพในการ

ปองกันการปลอมแปลงเอกสาร หรือการใชเอกสาร

ประจําตัวและหนังสือเดินทางปลอม 

ซึ่ ง ก รณี ดั ง ก ล า ว  อ ยู ภ า ย ใต บั งคั บ ข อ ง

พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยเฉพาะใน

มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ (๑) (๗) และ (๘)  

        อยางไรก็ดี มาตรา ๑๗ กําหนดใหในกรณีพิเศษ

เฉพาะเรื่อง รัฐมนตรีโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีจะ
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อนุญาตใหคนตางดาวผูใดหรือจําพวกใดเขามาอยูใน

ราชอาณาจักรภายใตเงื่อนไขใด ๆ หรือจะยกเวนไม

จําตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ในกรณีใด ๆ ก็ได

แลว 

       สวนการจัดใหมีชองทางการสื่อสาร แลกเปลี่ยน

ขาวกรองและการแบงปนขอมูลเพื่อความรวมมือขาม

แดน ในปองกันและตรวจหาการคามนุษย สามารถ

ดําเนินการในทางบริหารได โดยไมตองแกกฎหมาย 

เนื่ อ ง จ า ก อ ยู ใน อํ า น า จ ห น า ที่ ข อ งสํ า นั ก ง า น

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย ตามมาตรา ๒๖ แหงพระราชบัญญัติปองกันและ

ปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. ๒๕๕๑ ในการเปน

ศูนยกลางในการประสานงานและรวมมือกับสวน

ราชการ หนวยงานของรัฐและเอกชนที่ เกี่ยวของท้ัง

ภายในและต างประ เทศ  ในการดํ า เนิ น งานตาม

พระราชบัญญัตินี้ ตลอดจนจัดใหมีการรวบรวม ศึกษา 

วิ เคราะหขอมูล เพื่ อประโยชน ในการป องกันและ

ปราบปรามการคามนุษย รวมท้ังจัดใหมีการศึกษาวิจัย

เพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ และ

จัดให มีข อมูลสารสนเทศและการเชื่อมโยงระบบ

ฐานขอมูลดานการปองกันและปราบปรามการคามนุษย 
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ตามมาตรา ๒๖ (๕) ซึ่งมี “บันทึกขอตกลงแนวทาง

ปฏิบัติรวมกันระหวางสํานักงานตํารวจแหงชาติ กรม

สอบสวนคดีพิเศษ สํานักงานอัยการสูงสุด และกระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เรื่อง ระบบ

ฐานขอมูลดานการปองกันและปราบปรามการคามนุษย

ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘” เพ่ือรวมมือกันศึกษา

และวิเคราะหระบบขอมูลในการปองกันและปราบปราม

การค ามนุษยของหน วยงานที่ เ ก่ียวของ และเพื่ อ

เสนอแนะแนวทางการจัดเก็บและวิธีการใชขอมูล เพ่ือ

นําไปสูการจัดทําระบบขอมูลการปองกันและปราบปราม

การคามนุษยระดับชาติ โดยไดนําผลการศึกษามา

พิจารณาจัดทําแบบบบันทึกขอมูลเพ่ือใหตรงกับความ

ตองการของหนวยงานทั้งในระดับนโยบายและระดับผู

ปฏิบัติ 

Article 14 Protection of Victims of Trafficking 

in Persons  

       1. Each Party shall establish national 

guidelines or procedures for the proper 

identification of victims of trafficking in persons, 

and where appropriate, may collaborate with 

  การคุมครองผูเสียหายจากการคามนุษย ภาคีแตละ

ฝายตอง 

      ๑. จัดทําแนวปฏิบัติระดับประเทศ หรือวิธีการที่

เหมาะสม ในการคัดแยกผูเสียหายฯ  และอาจรวมมือ

กับองคกรท่ีไมใชองคกรภาครัฐ 

      ๒. ตองเคารพและยอมรับการคัดแยกผูเสียหายโดย
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relevant non-governmental victim assistance 

organisations.  

       2. In a case where the trafficking takes place 

in more than one country, each Party shall 

respect and recognise the identification of 

victims of trafficking in person made by the 

competent authorities of the receiving Party.  

       3. Unless the victim otherwise informs, such 

identification shall be notified to the sending 

Party without unreasonable delay by the 

receiving Party.  

       4. Each Party shall consider adopting 

legislative or other appropriate measures that 

permit victims of trafficking in persons to remain 

in its territory, temporarily or permanently, in 

appropriate cases. Each Party shall give 

appropriate consideration to humanitarian and 

compassionate factors to this end.  

       5. Each Party shall endeavour to provide for 

the physical safety of victims of trafficking in 

persons while they are within its territory.  

หนวยงานผูมีอํานาจหนาท่ีของรัฐผูรับ ในกรณีที่การคา

มนุษยเกิดขึ้นในประเทศมากกวาหนึ่งประเทศ  

      ๓. ยกเวนในกรณีที่ผูเสียหายแจงเปนอ่ืน รัฐผูรับ

ตองแจงผลการคัดแยกใหรัฐผูสงโดยเร็วและสมเหตุผล 

      ๔ . พิ จารณ าออกกฎหมายหรือมาตรการ ท่ี

เหมาะสมซึ่งอนุญาตใหผูเสียหายอยูในดินแดนของตน

ชั่วคราวหรือถาวรตามความเหมาะสม  โดยตองใหการ

พิจารณาอยางเหมาะสมตอปจจัยดานมนุษยธรรมและ

เมตตาธรรม 

      ๕ . พยายามดูแลรักษาความปลอดภัยให กับ

ผูเสียหายในขณะที่อยูในดินแดนของตน 

      ๖. ตองรักษาขอมูลสวนตัว และอัตลักษณของ

ผู เสียหาย รวมถึงดําเนินมาตรการทางกฎหมายท่ี

เกี่ยวของเพ่ือรักษาความลับของขอมูลดังกลาว ในกรณีที่

เหมาะสมและเทาที่อนุญาตไดตามกฎหมายภายใน ภาคี

แตละฝาย 

      ๗. พิจารณาไมใหผูเสียหายรับผิดทางอาญาหรือ

ทางปกครองสําหรับการกระทําที่ไมเปนไปตามกฎหมาย

กําหนด ถาการกระทําดังกลาวเกี่ยวของโดยตรงกับการ

กระทําของการคามนุษย ทั้งนี้ใหเปนไปตามกฎหมาย 

กฎระเบียบ และนโยบายภายใน  และตามความ



๔๐ 

 

  ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (***ขอมูลอยางไมเปนทางการ) 

พันธกรณ ี

(ระบุขอและสาระสําคัญ) 
ไมแกกฎหมาย แกกฎหมาย 

รายละเอียด 

(ระบุมาตราและสาระสําคัญของกฎหมาย/เนื้อหาที่

ตองแกไข) 

หมายเหตุ 

       6. In appropriate cases and to the extent 

possible under its domestic laws, each Party 

shall protect the privacy and identity of victims 

of trafficking in persons, including, inter alia, by 

making legal proceedings relating to such 

trafficking confidential.  

       7. Each Party shall, subject to its domestic 

laws, rules, regulations and policies, and in 

appropriate cases, consider not holding victims 

of trafficking in persons criminally or 

administratively liable, for unlawful acts 

committed by them, if such acts are directly 

related to the acts of trafficking.  

       8. Each Party shall not unreasonably hold 

persons who have been identified by its 

competent authorities as victims of trafficking in 

persons in detention or in prison, prior to, during, 

or after civil, criminal, or administrative 

proceedings for trafficking in persons.  

       9. Each Party shall communicate to 

identified victims of trafficking in persons within a 

เหมาะสม 

      ๘. ไมควบคุมตัวหรือกักขังบุคคลท่ีไดรับการคัดแยก

วาเปนผูเสียหาย ในชวงกอน ระหวาง หรือภายหลัง

ขั้นตอนการพิจารณาคดีทางแพง ทางอาญา หรือทาง

ปกครองสําหรับคดคีามนุษย อยางไมสมเหตุผล 

      ๙ . แจ งขอมูลภายในชวงเวลาที่ เหมาะสมให

ผู เสียหายทราบเก่ียวกับการคุมครอง การใหความ

ชวยเหลือ อุปการะ ซึ่งผูเสียหายมีสิทธิที่จะไดรับตาม

กฎหมายภายในประเทศและตามอนุสัญญานี ้

      ๑๐. ใหการดูแลและอุปการะผูเสียหาย รวมถึงโดย

รวมมือกับองคกรที่ไมใชองคกรรัฐ องคกรอ่ืน ๆ และ

ภาคประชาสังคมที่เกี่ยวของ ตามความเหมาะสม ดังนี ้

            ก. ที่พักที่เหมาะสม 

            ข. การใหคําปรึกษาและขอมูล โดยเฉพาะ

เกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมาย ในภาษาท่ีผูเสียหายสามารถ

เขาใจได 

            ค. การใหความชวยเหลอทางการแพทย ทาง

จิตใจ และวัตถุ  

            ง. การจางงาน โอกาสทางการศึกษา และการ

ฝกอบรม 

      ๑๑. พยายามใหความชวยเหลือผูเสียหายเพื่อฟนฟู
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reasonable period, information on the nature of 

protection, assistance and support to which they 

are entitled to under domestic laws, and under 

this Convention.  

       10. Each Party shall, where applicable, 

provide care and support to victims of trafficking 

in persons, including in appropriate cases, in 

cooperation with relevant nongovernmental 

organisations, other organisations, and other 

elements of civil society, in the following:  

           a. Appropriate housing;  

           b. Counselling and information, in 

particular as regards their legal rights, in a 

language that the victims of trafficking in persons 

can understand;  

           c. Medical, psychological and material 

assistance; and  

           d. Employment, educational and training 

opportunities.  

ใหกลับเขาสูสังคมของรัฐผูสงอยางสุดความสามารถ 

      ๑๒. คํานึงถึงวัย เพศ และความตองการพิเศษของ

ผูเสียหาย โดยเฉพาะอยางยิ่งความตองการของเด็ก ใน

การปฏิบัติตามขอนี ้

      ๑๓. ดําเนินการใหมีมาตรการตามระบบกฎหมาย

ภายใน ใหผูเสียหายไดรับการชดเชยความเสียหายท่ี

เกิดขึ้นได 

      ๑๔. กําหนดใหมีการจัดสรรงบประมาณ รวมถึง

จัดตั้งกองทุนแหงชาติตามความเหมาะสม สําหรับการ

ดูแลและอุปการะผูเสียหายฯ  

      ซึ่งกรณีดังกลาวสามารถดําเนินการในทางบริหารได

โดยไมตองแกกฎหมาย เนื่องจากประเทศไทยมีแนว

ปฏิบัติระดับชาติหรือวิธีการในการคัดแยกผูเสียหายฯ ท่ี

เหมาะสมเพียงพอตอการรองรับพันธกรณี ดวยการ

กําหนดแนวปฏิบัติสําหรับการคุมครองสวัสดิภาพ

ผูเสียหายฯ ไวในคูมือสําหรับเจาหนาที่ในการปฏิบัติงาน

ปองกันและปราบปรามการคามนุษย  ซึ่ งเปนการ

รวบรวมแนวปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการใหความ

ชวยเหลือแกบุคคลซึ่งเปนผู เสียหายจากการกระทํา



๔๒ 

 

  ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (***ขอมูลอยางไมเปนทางการ) 

พันธกรณ ี

(ระบุขอและสาระสําคัญ) 
ไมแกกฎหมาย แกกฎหมาย 

รายละเอียด 

(ระบุมาตราและสาระสําคัญของกฎหมาย/เนื้อหาที่

ตองแกไข) 

หมายเหตุ 

       11. Each Party shall make its best effort to 

assist in the reintegration of victims of trafficking 

in persons into the society of the sending Party.  

       12. Each Party shall, take into account, in 

applying the provisions of this Article, the age, 

gender and special needs of victims of trafficking 

in persons, in particular the special needs of 

children.  

       13. Each Party shall ensure that its domestic 

legal system contains measures that offer victims 

of trafficking in persons the possibility of 

obtaining compensation for damage suffered.  

       14. Each Party shall make provisions for 

appropriate funds to be allocated, including 

where applicable, establishing national trust 

funds, for the care and support of victims of 

trafficking in persons. 

ความผิดฐานคามนุษย พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่ออกโดยกระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย๓  ดวย

พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย 

พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๗ กําหนดกรณีที่พ นักงาน

เจาหนาที่อาจดําเนินการใหมีการผอนผันใหผูเสียหายนั้น

อยู ในราชอาณาจักรไดเปนการช่ัวคราว และไดรับ

อนุญาตใหทํางานเปนการช่ัวคราวตามกฎหมายได โดย

ใหคํานงึถึงเหตุผลทางดานมนุษยธรรมเปนหลัก 

       นอกจากน้ี พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 

๒๕๒๒ มาตรา ๑๗ กําหนดใหในกรณีพิเศษเฉพาะเรื่อง 

รัฐมนตรีโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีจะอนุญาตใหคน

ตางดาวผูใดหรือจําพวกใดเขามาอยูในราชอาณาจักร

ภายใตเงื่อนไขใด ๆ หรือจะยกเวนไมจําตองปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัติน้ี ในกรณีใด ๆ ก็ได 

      ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให

คนตางดาวบางจําพวกอยูในราชอาณาจักรเปนกรณี

พิเศษ สําหรับผูเสียหายจากการกระทําผิดฐานคามนุษย 

พ.ศ. ๒๕๕๔ และฉบับแกไขเพ่ิมเติม ซึ่งออกตามความ

                                                           
๓ดบูทวิเคราะห์พนัธกรณีข้อ ๑๒ ของอนสุญัญาฯ 



๔๓ 

 

  ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (***ขอมูลอยางไมเปนทางการ) 

พันธกรณ ี

(ระบุขอและสาระสําคัญ) 
ไมแกกฎหมาย แกกฎหมาย 

รายละเอียด 

(ระบุมาตราและสาระสําคัญของกฎหมาย/เนื้อหาที่

ตองแกไข) 

หมายเหตุ 

ในมาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 

๒๕๒๒ หากคนตางดาวที่ประสงคจะทํางาน และกรม

พัฒนาสังคมและสวัสดิการพิจารณาความเหมาะสมแลว

ใหดําเนินการตาม พระราชบัญญัติการทํางานของคน

ตางด าว พ .ศ . ๒๕๕๑ ภายใตการกํากับดูแลของ

เจาหนาทีก่รมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  

          สําหรับการเคลื่อนยายคนตางดาวเพ่ือประโยชน

ใน ก า ร ดํ า เนิ น ค ดี กั บ ผู ก ร ะ ทํ า ค ว า ม ผิ ด  ต าม

พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย 

พ.ศ. ๒๕๕๑ และเพ่ือการรักษาพยาบาล การบําบัดฟนฟู

ทางรางกายและจิตใจ หรือการเรียกรองสิทธิของ

ผูเสียหายฯ  ตามขอ ๑ (๑) – (๒)  ของประกาศดังกลาว 

หรือเพ่ือเหตุผลดานมนุษยธรรมหรือกิจกรรมสาธารณะ

อ่ืน ใหอยูภายใตการกํากับดูแลของเจาหนาที่กรมพัฒนา

สังคมและสวัสดิการ  

       ประกอบกับ การคุมครองผู เสียหายตามขอนี้ 

สอดคลองกับนโยบาย โครงการ และมาตรการปองกัน

และตอตานการคามนุษยตามขอ ๑๑ ของอนุสัญญาฯ 

เปนหนึ่งในนโยบายของรัฐบาลไทยตามแผนพัฒนาฯ 

ฉบับท่ี ๑๒ เพ่ือปองกันปราบปรามการคามนุษยตามที่

กลาวมาแลวขางตน        


