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ค�ำนิยม

ปั
ญหาการค้ามนุษย์ในประเทศไทย นับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น สาเหตุประการหนึ่งเกิดจากสังคม 
ส่วนใหญ่ยังขาดการรับรู้ถึงภัยที่เกิดขึ้นจากปัญหาการค้ามนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการค้ามนุษย์จากการบังคับ 

ค้าประเวณี การแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณีเด็ก การค้ามนุษย์ด้านแรงงานในอุตสาหกรรมประมง  
รวมทั้งการค้ามนุษย์ในรูปแบบอื่นๆ เช่น การน�าคนมาขอทาน เป็นต้น การแก้ไขปัญหายังไม่ประสบผลส�าเร็จ 
เท่าที่ควร ปัจจัยหนึ่งเกิดจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ขาดความรู้  
ความเข้าใจในการปฏบิตัเิพือ่ป้องกนัและปราบปรามการค้ามนษุย์ ส่งผลให้การบงัคบัใช้กฎหมายขาดประสทิธภิาพ 

คู่มือส�าหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์เล่มนี้ นับว่ามีคุณค่าอย่างยิ่ง 
เจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์สามารถใช้เป็นเครื่องมือประกอบ 
การปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี ทั้งในด้านการสืบสวนจับกุมปราบปราม การด�าเนินคดีกับผู้กระท�าผิด การคัดแยก 
ผู้เสียหาย หรือการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เป็นต้น

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ขอขอบคุณในความตั้งใจของคณะท�างานทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจจัดท�าคู่มือ
ส�าหรบัเจ้าหน้าทีใ่นการปฏบิตังิานป้องกนัและปราบปรามการค้ามนษุย์ ตลอดจนผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องในทกุภาคส่วน 
ขออาราธนาคณุพระศรรีตันตรยัและสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ัง้หลาย ได้โปรดอ�านวยพรให้ทกุท่านประสบความสขุ ความเจรญิ  
มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงตลอดไป

พลต�ารวจเอก            ...................................................
(อดุลย์ แสงสิงแก้ว)

ผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ



ค�ำน�ำ

ปั
จจุบันประเทศไทยให้ความส�าคัญกับปัญหาการค้ามนุษย์มากขึ้น มีการด�าเนินการเพื่อการป้องกัน  
ปราบปราม และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์อย่างจริงจัง ด้วยตระหนักว่าปัญหาดังกล่าวเป็นการละเมิด 

สทิธมินษุยชนอย่างร้ายแรง มกีารพฒันานโยบาย กฎหมาย มาตรการ และกลไกในการด�าเนนิการเพือ่การป้องกนั 
ปราบปราม และแก้ไขปัญหาดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในการ 
ช่วยเหลอืคุม้ครองผูเ้สยีหายจากการค้ามนษุย์ และด�าเนนิคดกีบัผูก้ระท�าผดิทีเ่กีย่วข้องกบัการค้ามนษุย์ ซึง่ผูป้ฏบิตัิ
งานจ�าเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับ แต่ในทางปฏิบัติ ในบางกรณี 
การด�าเนนิการยงัคงมปัีญหาอปุสรรคเนือ่งจากผูป้ฏบิตังิานยงัไม่สามารถเชือ่มโยงกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง มข้ีอจ�ากดั
ในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน  และไม่มีคู่มือในการปฏิบัติงานร่วมกัน

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ร่วมกับมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาจึงจัดท�าคู่มือส�าหรับเจ้าหน้าที่
ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยมีพลต�ารวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ ที่ปรึกษา  
(สบ ๑๐) (ด้านสบืสวน) เป็นประธานคณะท�างาน และผูแ้ทนหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเป็นคณะท�างาน อาท ิกระทรวง
มหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ส�านักงานตรวจคนเข้าเมือง กองบังคับการ 
ปราบปรามการกระท�าความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ทัพเรือ 
ภาคที่ ๑ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมเจ้าท่า 
กรมประมง กรมคุ ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กองบังคับการต�ารวจน�้า กรมการจัดหางาน รวมถึงองค์กร 
ภาคประชาสังคม

การจดัท�าคูม่อืฉบบันีค้ณะท�างานได้ศกึษากฎหมาย กฎ ระเบยีบ มาตรการ และบนัทกึข้อตกลงทีเ่กีย่วข้อง 
ประกอบกับประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หลังจากร่างคู่มือแล้วได้จัดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยผู้เข้าร่วมประชุมมาจาก  
๒๓ จงัหวดั คณะท�างานได้น�าเสนอคูม่อืดงักล่าวให้ผูเ้ข้าประชมุพจิารณาให้ความเหน็และข้อเสนอแนะ เพือ่น�ามา
ปรับปรุงเนื้อหาคู่มือให้มีความสมบูรณ์และสามารถน�าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง 

ในการนี้ขอขอบคุณผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมเป็นคณะท�างานในการจัดท�าคู่มือฉบับนี้ รวมทั้ง
ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ที่ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเนื้อหาคู่มือ และขอขอบคุณ 
American Center for International Labor Solidarity (Solidarity Center) ที่ได้ให้การสนับสนุน 
งบประมาณในการด�าเนินการจัดท�าคู ่มือและจัดพิมพ์เผยแพร่แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และองค์การ 
ระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) ที่ร่วมสนับสนุนงบประมาณในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  
รวมถึงกระทรวงการพัฒนาสังคมและมั่นคงของมนุษย์ ที่ร่วมสนับสนุนงบประมาณในการจัดพิมพ์คู่มือฉบับนี้  
หวังว่าคู่มือฉบับนี้จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถให้ความช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และ 
ด�าเนินคดีผู้กระท�าความผิดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

พลต�ารวจเอก            ...................................................
(ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์)
ประธานคณะท�างาน



ค�ำนิยม

มู
ลนธิเิพือ่สทิธมินษุยชนและการพฒันา (มสพ.) เป็นองค์กรเอกชนด้านสทิธมินษุยชนทีข่ึน้ทะเบยีนไว้กบัคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มูลนิธิด�าเนินงาน

ของตนโดยอิสระโดยไม่มีฐานะเป็นตัวแทน หรือปากเสียงเพื่อผลประโยชน์ของชนกลุ ่มใดกลุ ่มหนึ่งโดยเฉพาะ  
หากแต่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อสิทธิมนุษยชนที่มีลักษณะเป็นสากล แบ่งแยกไม่ได้และพึ่งพาและส่งเสริมซึ่งกันและกัน ทั้งนี้  
สิทธิมนุษยชนนั้นให้รวมถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน สิทธิทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมด้วย

มูลนิธิด�าเนินโครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ รวมถึงคุ้มครอง
เยียวยาผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดยการเผยแพร่ อบรม และให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายให้แก่ผู้ที่ตกเป็น 
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เพื่อให้สามารถเข้าถึงความยุติธรรม 

กิจกรรมหนึ่งในโครงการดังกล่าว คือ การร่วมมือกับส�านักงานต�ารวจแห่งชาติจัดท�าคู่มือส�าหรับเจ้าหน้าที่ 
ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยมี พลต�ารวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ ที่ปรึกษา (สบ ๑๐)  
(ด้านสืบสวน) เป็นประธานคณะท�างานจัดท�าคู่มือ และมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นคณะท�างาน ได้แก่ ผู้แทน 
จากส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ กองบังคับการปราบปรามการกระท�าความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ส�านักงาน 
ตรวจคนเข้าเมือง กองบังคับการต�ารวจน�้า กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
กรมการจัดหางาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมประมง กรมเจ้าท่า ทัพเรือภาคที่ ๑ กรมคุ้มครองสิทธิ 
และเสรีภาพ ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมถึงองค์กรภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ จนท�าให้การจัดท�าคู่มือฉบับนี้ส�าเร็จลงได้ 

มูลนิธิขอขอบพระคุณผู้แทนและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนดังกล่าวข้างต้นซึ่งให้ความร่วมมือในการจัดท�า
คู่มือฉบับนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งขอขอบคุณพลต�ารวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ ซึ่งให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม 
จัดท�าคู่มือ รวมถึงเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ทั้งนี้ ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติได้อนุเคราะห์สถานที่และ
ประสานงานการจดัประชมุมาโดยตลอด ขอขอบพระคณุนายประวทิย์ ร้อยแก้ว อยัการผูเ้ชีย่วชาญ ส�านกังานต่างประเทศ 
ส�านกังานอยัการสงูสดุ และพนัต�ารวจเอก ปัญญา ป่ินสขุ รองผูบ้งัคบัการ กองบงัคบัการปราบปรามการกระท�าความผดิ
เกีย่วกบัการคุม้ครองผูบ้รโิภค ทีใ่ห้ค�าแนะน�าทัง้เนือ้หาและกระบวนการจดัท�าคูม่อื และขอขอบพระคณุ นางสาววาสนา 
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การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ 328

ล�าดับที่ ๒๔ ข้อบังคับ กคพ. ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ในคดีพิเศษ 
ระหว่างหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. ๒๕๔๗ 331

ล�าดับที่ ๒๕ หนังสือกรมสอบสวนคดีพิเศษ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ 333

ล�าดับที่ ๒๖ พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ 334

๒. รำยชื่อคณะท�ำงำนจัดท�ำคู่มือส�ำหรับเจ้ำหน้ำที่ในกำรปฏิบัติงำน 

ป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ ๓๔๐

๓. ท�ำเนียบหน่วยงำน ๓๔๓



 ๑ 
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๑. สถำนกำรณ์และสภำพปัญหำกำรค้ำมนุษย์

แม้ว่าประเทศไทยจะได้ตระหนักและมีการด�าเนินการในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
อย่างต่อเนื่องมานานหลายปี แต่ปัญหาการค้ามนุษย์ก็ยังไม่หมดไปหรือมีแนวโน้มที่จะลดลงแต่ประการใด  
ในทางตรงกันข้ามตัวเลขสถิติคดีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกลับแสดงให้เห็นถึงจ�านวนคดีที่เพิ่มมากขึ้น 

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่กฎหมายเฉพาะเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ มีผลใช้บังคับ 
ปรากฏปัญหาที่ส�าคัญประการหนึ่งคือ การบังคับใช้กฎหมายยังท�าได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ โดยสาเหตุส�าคัญ 
สืบเนื่องมากจากการขาดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของกฎหมายและขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและ
เหมาะสม ดงันัน้จงึถอืเป็นความจ�าเป็นเร่งด่วนทีจ่กัต้องมแีนวการท�างานทีช่ดัเจนเพือ่ให้ผูป้ฏบิตังิานได้ยดึถอืและ
ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน

๒. ควำมหมำยของกำรค้ำมนุษย์ 

การค้ามนุษย์เป็นกระบวนการในการจัดหา น�าพา หรือส่งตัวบุคคลไปยังที่ใดที่หนึ่ง หรือรับตัวบุคคลไว้  
โดยการใช้ก�าลังบังคับ ข่มขู่ ลักพาตัว ฉ้อฉล หลอกลวง ใช้อ�านาจโดยมิชอบ หรือโดยให้เงินหรือผลประโยชน์ 
อย่างอื่นแก่ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลบุคคลนั้นเพื่อให้ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลให้ความยินยอมแก่ผู้กระท�าความผิด ทั้งนี้
โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่จะแสวงหาประโยชน์โดยมชิอบจากบคุคลดงักล่าว กล่าวอกีนยัหนึง่ หากบคุคลหนึง่บคุคล
ใดถูกบังคับหรือถูกหลอกล่อ ล่อลวงด้วยวิธีการต่างๆ จนกระทั่งบุคคลนั้นต้องมาตกอยู่ในสถานการณ์ที่ตนเอง 
จ�าต้องยอมรบัสภาพของการถกูแสวงหาประโยชน์โดยมชิอบ ดงันัน้ ถอืได้ว่ามกีารค้ามนษุย์เกดิขึน้ และบคุคลนัน้
ถือว่าตกเป็นเหยื่อ/ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

โดยทั่วไปการค้ามนุษย์จะประกอบด้วยขั้นตอนหลักๆ ๓ ขั้นตอน คือ

๑. ขั้นตอนของการจัดหาเหยื่อ/ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 

๒. ขั้นตอนของการน�าพาเหยื่อ/ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ไปยังจุดหมายปลายทาง ซึ่งโดยส่วนใหญ่ 
คือสถานที่ที่เกิดการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

๓. ขั้นตอนสุดท้ายคือขั้นตอนของการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ

บคุคลทีเ่ข้ามาเกีย่วข้องไม่ว่าในขัน้ตอนใดโดยรูห้รอืโดยเจตนา ย่อมมคีวามผดิฐานค้ามนษุย์ด้วยกนัทกุคน

ปัจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายเฉพาะเพื่อด�าเนินการป้องกัน ปราบปรามและช่วยเหลือผู้เสียหายจาก 
การค้ามนุษย์ คือ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยเหตุผลส�าคัญของ 
การประกาศใช้กฎหมายฉบับนี้ คือ 

- เพื่อก�าหนดลักษณะความผิดให้ครอบคลุมการกระท�าเพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบที่หลากหลาย
มากขึ้น 

- เพื่อขยายความคุ้มครองไปยังผู้ชายที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์



4 คู่มือส�ำหรับเจ้ำหน้ำที่ในกำรปฏิบัติงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์

- เพือ่ปรบัปรงุกลไกทีใ่ช้ในการป้องกนัและปราบปรามการค้ามนษุย์ให้มปีระสทิธภิาพและสอดคล้องกบั
พันธกรณีที่ก�าหนดในข้อตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยได้ร่วมลงนาม ได้แก่ อนุสัญญาสหประชาชาติ 
เพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร และพิธีสารเพื่อป้องกัน ปราบปราม และลงโทษ 
การค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก เป็นต้น 

- เพื่อปรับปรุงการช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพของผู้เสียหายให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

กฎหมายฉบับนี้ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และมีผล 
ใช้บังคับเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นต้นมา โดยการประกาศใช้กฎหมายฉบับนี้มีผลเป็นการยกเลิก 
พระราชบัญญัติมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๐ 

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้มีการก�าหนดความผิดฐานค้ามนุษย์
ซึ่งเป็นความผิดที่มีโทษทางอาญาขึ้นมาใหม่ โดยการกระท�าที่ถือว่าเป็นความผิดฐานค้ามนุษย์มีปรากฏอยู่ใน 
มาตรา ๖ ซึ่งมีองค์ประกอบที่ส�าคัญ ๒ ประการคือ

องค์ประกอบภายนอก ประกอบด้วย

๑. การกระท�าอย่างหนึง่อย่างใดหรอืหลายอย่าง คอื การเป็นธรุะจดัหา ซือ้ ขาย จ�าหน่าย พามาจากหรอื
ส่งไปยังที่ใด หน่วงเหนี่ยว กักขัง จัดให้อยู่อาศัย หรือรับไว้ซึ่งบุคคลใด 

๒. การกระท�าตามข้อ ๑. ได้กระท�าลงโดยใช้วิธีการต่างๆ อย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง คือ ข่มขู่  
ใช้ก�าลังบังคับ ลักพาตัว ฉ้อฉล หลอกลวง ใช้อ�านาจโดยมิชอบ หรือโดยให้เงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่น 
แก่ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลบุคคลนั้นเพื่อให้ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลให้ความยินยอมแก่ผู้กระท�าความผิด

องค์ประกอบภายใน ประกอบด้วย

๑. มีเจตนาในการกระท�าผิด 

๒. เป็นการกระท�าโดยมเีจตนาพเิศษ1 เพือ่แสวงหาประโยชน์โดยมชิอบจากเหยือ่/ผูเ้สยีหายจากการค้ามนษุย์

โดยมาตรา ๔ ของพระราชบญัญตัดิงักล่าว ได้อธบิายความหมายของการ “แสวงหาประโยชน์โดยมชิอบ” 
ไว้ โดยให้หมายรวมถึง 

- การแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณี

- การผลิตหรือเผยแพร่วัตถุลามกหรือสื่อลามก เช่น น�าตัวมาเพื่อแสดงภาพยนตร์ลามก

- การแสวงหาประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอื่น เช่น บังคับให้เต้นระบ�าเปลื้องผ้า

- การเอาคนมาเป็นทาส

1 “เจตนาพิเศษ” หมายถึง มูลเหตุจูงใจในการกระท�า โดยปกติในกฎหมายมักใช้ค�าว่า “เพื่อ” และ “โดยทุจริต” ถ้าขาด
เจตนาพเิศษ การกระท�านัน้จะยงัไม่เป็นความผดิ เช่น แดงต้องการแสดงให้ด�าดวู่าตนเองสามารถเซน็ชือ่ขาวได้เหมอืนกบัทีข่าวเซน็ด้วย
ตนเอง แดงจึงไปเอาเช็คของขาวมาเขียนสั่งจ่ายและเซ็นลายเซ็นของขาวในช่องผู้สั่งจ่ายให้ด�าดู หลังจากนั้น ก็ท�าลายเช็คดังกล่าวทั้ง 
เช่นนี้ การกระท�าของแดงยังไม่เป็นความผิดฐานปลอมเอกสารตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๖๔ เพราะการจะเป็น 
ความผิดตามมาตราดังกล่าวผู้กระท�าต้องมีเจตนาพิเศษ คือ “เพื่อให้ผู้หนึ่งผู้ใดหลงเชื่อว่าเป็นเอกสารที่แท้จริง” 
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- การน�าคนมาขอทาน ในบางประเทศถือว่าการขอทานเป็นการท�างานอย่างหนึ่ง (เป็นการท�างาน 
ในความหมายอย่างกว้าง) แต่ส�าหรับประเทศไทยการขอทานไม่ถือเป็นอาชีพ จึงไม่ถือเป็นการท�างาน ดังนั้น  
จึงได้บัญญัติแยกออกมาต่างหาก

- การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ การกระท�าที่จะถือว่าเป็นการค้ามนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อ
วตัถปุระสงค์ในการแสวงหาประโยชน์ด้านแรงงาน ต้องเป็นการบงัคบัใช้แรงงานเท่านัน้ ดงันัน้ หากเป็นการท�างาน
โดยไม่ได้ถกูบงัคบักไ็ม่ใช่ค้ามนษุย์ อาจต้องไปพจิารณาว่าเป็นการกระท�าทีเ่ข้าข่ายกฎหมายเกีย่วกบัการคุม้ครอง
แรงงานหรือไม่

อย่างไรจงึจะถอืว่าเป็นการบงัคบัใช้แรงงาน ให้พจิารณานยิามของค�าว่า “การบงัคบัใช้แรงงานหรอืบรกิาร” 
ตามที่ก�าหนดไว้ในมาตรา ๔ ซึ่งกล่าวโดยสรุป คือ

-	 เป็นกำรข่มขืนใจให้บุคคลอื่นท�ำงำน	 โดยกำรใช้วิธีกำรบีบบังคับต่ำงๆ	 เช่น	 กำรขู่ว่ำจะท�ำร้ำยหรือ 
ท�ำอันตรำยต่อชีวิต	 ร่ำงกำย	 เสรีภำพ	 ชื่อเสียง	 หรือทรัพย์สินของบุคคลนั้นเองหรือผู ้อื่น	 กำรขู่เข็ญด้วย 
ประกำรใดๆ	กำรใช้ก�ำลังประทุษร้ำย	หรือกำรท�ำให้บุคคลนั้นอยู่ในภำวะที่ไม่สำมำรถขัดขืนได้

ตัวอย่างเช่น คนงานที่เดินทางไปท�างานต่างประเทศ โดยได้รับค�ามั่นสัญญาว่าจะได้รับค่าตอบแทนสูง  
แต่เมื่อเดินทางไปถึงกลับพบว่าเงื่อนไขของการท�างานเปลี่ยนไปโดยนอกจากจะได้ค่าจ้างต�่ากว่าที่ตกลงแล้ว  
ยังถูกนายจ้างยึดหนังสือเดินทางเพื่อไม่ให้หลบหนี และถูกบังคับให้ท�างานวันละหลายชั่วโมง ดังนี้ ถือว่าเข้าข่าย
เป็นการค้ามนุษย์ แต่ถ้าข้อเท็จจริงเปลี่ยนไปว่าเมื่อเดินทางไปถึงแล้วนายจ้างผิดเงื่อนไขเฉพาะการจ่ายค่าจ้าง  
โดยลูกจ้างเหล่านั้นสามารถที่จะเลือกท�าหรือไม่ก็ได้ ดังนี้อาจไม่เข้าข่ายการค้ามนุษย์

- การบังคับตัดอวัยวะเพื่อการค้า หรือ

- การอื่นใดที่คล้ายคลึงกันอันเป็นการขูดรีดบุคคล ได้แก่ การเอารัดเอาเปรียบอย่างไม่เป็นธรรม เช่น  
การท�าให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งต้องทนท�างานเพื่อชดใช้หนี้ที่ไม่เป็นธรรม หรือที่ตนไม่รู้หรือไม่ได้รับแจ้งล่วงหน้า 
หรือที่เรียกว่า debt bondage หรือ debt work เป็นต้น

อนึ่ง มีข้อสังเกตเกี่ยวกับวลีที่ว่า “ไม่ว่าบุคคลนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม” ในตอนท้ายของนิยามค�าว่า 
“แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ” นั้น เป็นวลีที่มาขยายค�าว่า “แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ” ซึ่งมีความหมายว่า 
แม้จะปรากฏว่ามีบุคคลใดยินยอมหรือเต็มใจที่จะถูกพามาเพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบในรูปแบบใดรูปแบบ
หนึ่งที่กล่าวมาข้างต้น แต่หากข้อเท็จจริงปรากฏว่า ความยินยอมดังกล่าวสืบเนื่องมาจากการถูกผู้ที่พามาใช้วิธี
การต่างๆ ตามที่ก�าหนดไว้ใน มาตรา ๖ (๑) เช่น ฉ้อฉล หลอกลวง ซึ่งหากผู้ที่พามาไม่ใช้วิธีการดังกล่าวบุคคลนั้น
ก็จะไม่ยินยอม ดังนี้ ต้องถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ด้วย เช่น ไปชักชวนหญิงสาวจาก 
ต่างจังหวัดให้มาค้าประเวณีในกรุงเทพฯ โดยหลอกว่าจะช่วยให้สามารถหาเงินได้ดี แต่เมื่อเดินทางมาถึงกลับน�า
หญงิสาวดงักล่าวไปกกัขงับงัคบัให้ค้าประเวณโีดยไม่ได้เงนิ เช่นนี ้แม้หญงิสาวคนดงักล่าวจะยนิยอมมาค้าประเวณี 
แต่ก็สืบเนื่องมาจากเป็นเพราะการถูกหลอกลวงจากผู้ที่พามา จึงต้องถือว่าหญิงสาวผู้นี้เป็นผู้เสียหายจากการค้า
มนุษย์เช่นกัน

มาตรา ๖ (๒) ใช้ในกรณีที่ผู้เสียหายเป็น “เด็ก” ซึ่งมาตรา ๔ ก�าหนดว่า “เด็ก” หมายถึง บุคคล 
ผู้มีอายุต�่ากว่า ๑๘ ปี (แตกต่างจาก ประมาลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ที่พยานหรือผู้ต้องหาที่เป็นเด็ก 
หมายถึง บุคคลอายุไม่เกิน 18 ปี)
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ส�าหรับองค์ประกอบความผิดของมาตรา ๖ (๒) นี้ จะแตกต่างจากมาตรา ๖ (๑) กล่าวคือ ในกรณีที่เป็น 
การกระท�าต่อเด็ก การพิจารณาว่าจะเป็นความผิดฐานค้ามนุษย์หรือไม่พิจารณาองค์ประกอบเพียง ๒ ประการ 
คือ องค์ประกอบในส่วนของการกระท�า และวัตถุประสงค์ของการกระท�า คือ เพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
เท่านั้น 

ผู้ที่กระท�าความผิดฐานค้ามนุษย์ต้องระวางโทษตามที่ก�าหนดไว้ใน มาตรา ๕๒ คือ ระวางโทษจ�าคุก  
๔ - ๑๐ ปี และปรับตั้งแต่ ๘๐,๐๐๐ - ๒๐๐,๐๐๐ บาท และในกรณีที่เป็นการกระท�าต่อบุคคลที่อายุกว่า ๑๕ ปี 
แต่ไม่ถึง ๑๘ ปี หรือกระท�าต่อบุคคลอายุไม่เกิน ๑๕ ปี กฎหมายก�าหนดให้รับโทษหนักขึ้น ตามมาตรา ๕๒  
วรรค ๒ และ ๓ ตามล�าดับ 

ข้อควรจ�ำ - ควำมผิดฐำนค้ำมนุษย์เป็นกำรกระท�ำกรรมเดียวผิดกฎหมำยหลำยบท ซึ่งผู้กระท�ำ 
ควำมผิดนอกจำกจะต้องรับผิดตำมพระรำชบัญญัตินี้แล้ว หำกกำรกระท�ำนั้นเข้ำองค์ประกอบควำมผิด 
ทำงอำญำตำมกฎหมำยอืน่ เช่น ประมวลกฎหมำยอำญำ กฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรค้ำ
ประเวณี กฎหมำยคนเข้ำเมือง หรือกฎหมำยแรงงำน ผู้กระท�ำก็ต้องรับผิดตำมกฎหมำยนั้นๆ ด้วย อย่ำงไร
ก็ตำม ในกำรลงโทษ กฎหมำยก�ำหนดให้ใช้บทที่มีโทษหนักที่สุดลงโทษแก่ผู้กระท�ำควำมผิด 

๓. ควำมแตกต่ำงระหว่ำงกำรค้ำมนุษย์และกำรลักลอบขนคนเข้ำเมือง

การเข้าเมอืงโดยผดิกฎหมาย การค้ามนษุย์ และการลกัลอบขนผูโ้ยกย้ายถิน่ฐานมคีวามคล้ายและเกีย่วข้อง
กันหลายประการ จนในบางครั้งได้ก่อให้เกิดความสับสนแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน การท�าความเข้าใจ ตลอดจน
การสามารถแยกความแตกต่างของการกระท�าดังกล่าวจึงเป็นความจ�าเป็นและส�าคัญยิ่ง ขบวนการคัดแยก 
ทีถ่กูต้องและรวดเรว็จะช่วยให้เจ้าหน้าทีส่ามารถป้องกนั สบืสวนสอบสวน และสามารถน�าตวัผูก้ระท�าผดิมาลงโทษ
ได้อย่างถูกต้อง ในขณะเดียวกันก็จะสามารถให้ความช่วยเหลือผู ้เสียหายการค้ามนุษย์ได้อย่างทันท่วงที  
การลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย - คนต่างด้าวจะเข้ามาในราชอาณาจักรและมีสิทธิอยู่ในราชอาณาจักรได้  
จะต้องได้รบัอนญุาตจากพนกังานเจ้าหน้าทีต่ามแบบพธิกีารการตรวจคนเข้าเมอืง ตามพระราชบญัญตัคินเข้าเมอืง 
พ.ศ. ๒๕๒๒ การลักลอบเข้ามาจึงมีความผิดกฎหมายอาญา มีโทษถึงจ�าคุก โดยทั่วไปแล้วคนต่างด้าวที่ลักลอบ
เข้ามาจะมคีวามผดิสองฐาน ฐานแรกคอืการเข้ามาโดยไม่ได้รบัอนญุาต และอกีฐานหนึง่คอือยูโ่ดยไม่ได้รบัอนญุาต 
บุคคลที่หลบหนีเข้าเมืองดังกล่าวนี้หากถูกเจ้าพนักงานจับตัวได้ จะถูกพนักงานสอบสวนกล่าวหา และพนักงาน
อัยการฟ้องต่อศาลว่าเป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรฝ่าฝืนต่อกฎหมายตามพระราชบัญญัติ 
คนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔, ๕, ๑๑, ๑๒, ๑๘, ๔๑, ๕๘, ๖๒ และ ๘๑ คดีอยู่ในอ�านาจการพิจารณาของ
ศาลแขวง และหากบคุคลเหล่านีไ้ด้เข้ามาท�างานอย่างใดอย่างหนึง่กจ็ะมคีวามผดิตาม พระราชบญัญตักิารท�างาน
ของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ อีกด้วย อย่างไรก็ตามพึงตระหนักว่าผู้ที่เดินทางเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเหล่านี้ 
ถือเป็นประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่อาจถูกล่อลวง หรือบังคับให้เป็นผู้เสียหายของการค้ามนุษย์ได้ 

การลักลอบขนคนเข้าเมือง หรือการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน (People Smuggling) คือ การน�าพา
บุคคลที่ประสงค์จะเดินทางเข้าไปยังประเทศอื่นเพื่อความมุ่งประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งโดยไม่ผ่านช่องทางและ 
วธิกีารตามทีก่ฎหมายของประเทศนัน้ๆ ได้ก�าหนดไว้ และเมือ่การด�าเนนิการดงักล่าวส�าเรจ็บรรลตุามวตัถปุระสงค์ 
คือ สามารถน�าพาบุคคลที่ประสงค์เดินทางเข้าประเทศได้เรียบร้อยแล้ว ผู้ที่รับจ้างน�าพาก็จะได้รับผลตอบแทน
เป็นเงินหรือวัตถุอย่างอื่นจากผู้ประสงค์เดินทาง ดังนั้น หากพิจารณาตามหลักกฎหมายของประเทศไทยจะเห็น
ได้ว่า ผู้รับจ้าง คือ ผู้ที่ลงมือกระท�าผิด โดยผู้ประสงค์เดินทาง คือ ผู้ใช้ให้ผู้อื่นกระท�าความผิดนั่นเอง 
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จากนิยาม ความหมายของ “การค้ามนุษย์” และ “การลักลอบขนคนเข้าเมือง” ข้างต้น จึงเห็นได้ว่า
อาชญากรรมทั้งสองประเภทมีความแตกต่างกัน บุคคลที่ถูกน�าพาก็มีสถานะที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ความแตกต่าง 
ที่ส�าคัญพอจะเปรียบเทียบให้เห็นได้ ดังนี้

กำรเปรียบเทียบระหว่ำงอำชญำกรรมกำรค้ำมนุษย์กับกำรลักลอบขนผู้โยกย้ำยถิ่นฐำน

กำรค้ำมนุษย์ กำรลักลอบขนผู้โยกย้ำยถิ่นฐำน

๑. เป็นความผิดที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตร่างกายเสรีภาพ 
และอนามัยของผู้เสียหายซึ่งถูกบังคับ หลอกลวง น�าตัวมา
แสวงหาประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ 

๑. เป็นความผิดที่ส่งผลกระทบต่อความสงบ
เรยีบร้อย ความมัน่คง ปลอดภยัของประเทศ
ที่มีการลักลอบเดินทางระหว่างกัน

๒. โดยทั่วไปแล้วผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ไม่ได้ยินยอมที่จะ 
ถกูพามาแสวงหาประโยชน์โดยมชิอบ อย่างไรกต็าม มบีางกรณี
ที่ผู ้เสียหายยินยอมหรือเต็มใจที่จะถูกพามาจากภูมิล�าเนา 
ของตน แต่ความยนิยอมดงักล่าวมกัเกดิจากการถกูหลอก หรอื
ใช้อุบายชักจูง ซึ่งหากในที่สุดแล้วผู้เสียหายตกอยู่ในสภาพ 
ถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ เช่น หลอกผู้เสียหายว่าจะพา
ไปหางานท�าที่กรุงเทพฯ แต่เมื่อเดินทางมาถึงกลับถูกขายหรือ
บังคับให้ค้าประเวณี แล้วจะถือว่าผู้เสียหายให้ความยินยอม 
ไม่ได้ เนื่องจากความยินยอมดังกล่าวไม่ได้เกิดจากความสมัคร
ใจโดยแท้ กล่าวโดยสรุป ในเรื่องการค้ามนุษย์นั้น ผู้เสียหาย
ส่วนใหญ่ไม่ได้ให้ความยินยอมที่จะถูกมาพาแสวงหาประโยชน์
โดยมิชอบ หรือแม้จะมีบ้างที่ให้ความยินยอมในครั้งแรก แต่ 
ความยนิยอมดงักล่าวกม็กัจะเกดิจากการถกูหลอกลวง ถกูบงัคบั 
หรอือยูใ่นภาวะจ�าเป็นต้องยอมตาม ไม่สามารถขดัขนืได้ เป็นต้น

๒. ผู ้ที่ลักลอบข้ามแดนมานั้นยินยอมหรือ 
สมคัรใจทีจ่ะข้ามแดนไปทีป่ระเทศปลายทาง 
ผู ้รับจ้างพาข้ามแดน เป็นเพียงผู ้อ�านวย 
ความสะดวกในการข้ามแดนเท่านัน้ และเมือ่ 
ข้ามแดนได้ส�าเร็จแล้ว ผู้ที่ลักลอบข้ามแดน 
มีอิสระที่จะท�าการใดๆ ตามแต่ที่ตนจะ
ต้องการ ผู้รับจ้างจะไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวอีก 
ต่อไป

๓. วตัถปุระสงค์ของการค้ามนษุย์ คอื การพาผูเ้สยีหายไปแสวงหา
ประโยชน์ยังสถานที่ที่ก�าหนดไว้ ซึ่งในทางกฎหมายถือว่า  
ผู ้กระท�ามีเจตนาพิเศษเพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  
(exploitative purpose) เช่น แสวงหาประโยชน์ทางเพศ  
บงัคบัใช้แรงงานหรอืบรกิาร บงัคบัตดัอวยัวะเพือ่การค้า เป็นต้น

๓. วตัถปุระสงค์ของผูก้ระท�าความผดิฐานรบัจ้าง
พาข้ามแดน คอืน�าพาผูป้ระสงค์ข้ามแดนผ่าน
แดนไปได้ตามที่ตกลงกันไว้ มิได้มีเจตนา
แสวงหาประโยชน์อื่นใดจากผู้ลักลอบข้าม
แดน นอกจากค่าจ้างที่ได้ตกลงกัน

๔. เป็นการกระท�าผิดที่เกิดขึ้นได้ ทั้งภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศ เช่น หลอกลวงหญิงจากทางภาคเหนือของประเทศ
เพือ่มาขายประเวณทีางภาคใต้ของประเทศหรอือาจข้ามประเทศ
ไปยังประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง เป็นต้น

๔. เป็นความผดิทีเ่กดิได้เฉพาะระหว่างประเทศ
เท่านั้น เพราะวัตถุประสงค์ก็คือเป็นการ
ลักลอบพาคนจากประเทศหนึ่งข้ามแดนไป
ยงัอกีประเทศหนึง่โดยไม่ถกูต้องตามกฎหมาย
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กำรค้ำมนุษย์ กำรลักลอบขนผู้โยกย้ำยถิ่นฐำน

๕. ผู้กระท�าความผิดจะเป็นฝ่ายสรรหาผู้เสียหายโดยผ่านวิธีการ 
ต่างๆ เช่น ผ่านตัวแทน นายหน้า และมักมีการใช้อุบายหลอก
ลวง ท�าให้ผูเ้สยีหายหลงเข้าใจผดิว่าจะไปประกอบอาชพีทีม่ัน่คง
มีรายได้ดี หรือบางรายใช้ก�าลังประทุษร้าย ทันทีที่ผู้เสียหาย 
ตกอยูภ่ายใต้การควบคมุแล้ว ผูเ้สยีหายจะไม่มอี�านาจตดัสนิใจ 
หรือต่อรองใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้เสียหายต่อสู้ขัดขืน หรือหาทาง
หลบหนี ผู้ค้ามนุษย์มักจะใช้ความรุนแรงต่อผู้เสียหาย และ 
เมื่อผู้เสียหายถึงจุดหมายปลายทาง หรือสถานที่ที่ก�าหนดให้ 
ผู้เสียหายอยู่ ผู้เสียหายจะไม่มีอิสรภาพ จะถูกควบคุมจาก 
ผู้ค้ามนุษย์หรือผู้แสวงหาประโยชน์จากผู้เสียหาย

๕. ผู้ประสงค์จะข้ามแดน จะเป็นผู้มาติดต่อ 
ขอใช้บริการจากผู้รับจ้างขนคนข้ามแดน
โดยตรงหรือจากการผ่านโฆษณาเชิญชวน 
ผู้รับจ้างขนคนข้ามแดนจะมีอ�านาจควบคุม
ได้เฉพาะช่วงเวลาในการพาข้ามแดนเท่านัน้ 
ถ้าผู้ประสงค์จะข้ามแดนประเมินถึงความ
เสี่ยงแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสมที่ข้ามแดนใน
ช่วงเวลาดงักล่าวแล้วเขาจะบอกเลกิกไ็ด้ ผูร้บั
จ้างขนคนข้ามแดนไม่มอี�านาจบงัคบั จงึไม่มี
ความจ�าเป็นที่จะต้องใช้ความรุนแรง และ
เมื่อผู้ประสงค์ข้ามแดนมาถึงที่หมายปลาย
ทางตามทีต่กลงกนั ผูร้บัจ้างขนคนข้ามแดน
ก็สิ้นสุดภารกิจ

ลกัษณะทัง้ ๕ ประการดงัทีเ่สนอข้างต้น เป็นเพยีงแนวทางทีจ่ะชีใ้ห้เหน็ถงึความแตกต่างของอาชญากรรม
ทั้งสองประเภท ในการปฏิบัติงานเมื่อพบสถานการณ์จริง การจะสามารถหาค�าตอบเหล่านี้คงไม่ใช่เรื่องง่าย  
ดังนั้นจึงเป็นความท้าทายของเจ้าหน้าที่และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม 
ทั้งสองประเภทที่จะต้องช่วยกันค้นหาความจริงเหล่านี้ออกมาให้ได้ 

๔. สำระส�ำคัญของพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์  

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๔.๑ มีการบัญญัติความผิดฐานค้ามนุษย์ขึ้นใหม่ (มาตรา ๖)

๔.๒ กฎหมายฉบบันีก้�าหนดให้ม ี“พนกังานเจ้าหน้าที”่ โดยมทีัง้บคุคลทีเ่ป็นโดยต�าแหน่ง คอื พนกังำน
ฝ่ำยปกครองและต�ำรวจชัน้ผูใ้หญ่ ตามทีก่�าหนดไว้ในประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา และบคุคลทีต้่อง
ได้รบัการแต่งตัง้จากรฐัมนตรคีอื ข้าราชการประเภทใด สงักดัใดกไ็ด้ ซึง่ด�ารงต�าแหน่งไม่ต�า่กว่าข้าราชการพลเรอืน
สามัญระดับ ๓ และมีคุณสมบัติตรงตามที่ก�าหนดไว้ในกฎกระทรวง 

๔.๓ มีการก�าหนดโทษและความผิดส�าหรับผู้ที่ช่วยเหลือ สนับสนุน หรือตระเตรียมเพื่อกระท�าผิด 
ฐานค้ามนุษย์ (มาตรา ๗ และมาตรา ๘)

๔.๔ ก�าหนดโทษและความผิดส�าหรับความผิดที่กระท�าลงโดยการสมคบกันตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป  
รวมทั้งความผิดที่กระท�าลงโดยการร่วมกันกระท�าผิดตั้งแต่ ๓ คนขึ้นไปหรือโดยสมาชิกขององค์กรอาชญากรรม 
(มาตรา ๙ และมาตรา ๑๐) 

๔.๕ ความผิดฐานค้ามนุษย์แม้กระท�าลงนอกราชอาณาจักร ก็สามารถลงโทษผู ้กระท�าผิดใน 
ราชอาณาจักรได้ ทั้งนี้ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๑ ซึ่งหลักการดังกล่าวเป็นหลักการลงโทษอ�านาจสากล เช่น
เดียวกับที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๗ 
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๔.๖ กฎหมายก�าหนดโทษหนักขึ้นกรณีที่ผู้กระท�าผิดเป็นผู้มีต�าแหน่งหน้าที่ เช่น เป็นเจ้าพนักงาน  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการ เป็นต้น (มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๔) 

๔.๗ กฎหมายได้ก�าหนดให้ความผิดฐานค้ามนุษย์เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน  
(มาตรา ๑๔)

๔.๘ ให้ความส�าคัญกับการก�าหนดนโยบายและการก�ากับดูแลการด�าเนินงานด้านการป้องกันและ 
ปราบปรามการค้ามนุษย์อย่างจริงจังมากขึ้น โดยการก�าหนดให้มีคณะกรรมการ ๒ ระดับ คือ ระดับนโยบาย 
โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และระดับประสานงานและก�ากับดูแลซึ่งกฎหมายก�าหนดให้นายกรัฐมนตรี 
มอบหมายรองนายกรัฐมนตรีท่านใดท่านหนึ่งมาท�าหน้าที่เป็นประธาน (หมวด ๒) 

๔.๙ เสรมิสร้างประสทิธภิาพในการปฏบิตัหิน้าทีข่องพนกังานเจ้าหน้าที ่โดยการก�าหนดมาตรการต่างๆ 
หลายประการทีช่่วยให้พนกังานเจ้าหน้าทีท่�างานได้สะดวกยิง่ขึน้ ทีส่�าคญัคอื อ�านาจหน้าทีข่องพนกังานเจ้าหน้าที่
ตามที่ก�าหนดไว้ในมาตรา ๒๗

อนึ่ง มาตรา ๒๗ (๔) เป็นหลักการเดียวกับที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว่าด้วย
การค้นและการออกหมายค้น เพียงแต่มาตรา ๒๗ (๔) ได้น�าข้อยกเว้นมาเขียนไว้ หลักคือ จะค้นเคหสถานหรือ
สถานที่ใดๆ โดยไม่มีหมายค้นไม่ได้ เว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้นตามที่มาตรา ๒๗ (๔) บัญญัติไว้ นั่นคือ 

- เมือ่มเีหตอุนัควรเชือ่ได้ว่ามพียานหลกัฐานในการค้ามนษุย์อยูใ่นสถานทีน่ัน้ หรอืเพือ่พบและช่วยบคุคล
ที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการกระท�าผิดฐานค้ามนุษย์ กับทั้งต้องประกอบด้วยว่ำ

- หากเนิ่นช้ากว่าจะได้หมายค้นมา พยานหลักฐานนั้นอาจถูกโยกย้าย ซ่อนเร้น หรือท�าลาย หรือบุคคล
นั้นอาจถูกประทุษร้าย โยกย้าย ซ่อนเร้น

นอกจากนัน้ พนกังานเจ้าหน้าทีผู่เ้ปน็หัวหนา้ในการค้นต้องเปน็บุคคลตามที่มาตรา ๒๗ วรรคสองก�าหนด
ไว้ด้วย ในบางพืน้ทีห่วัหน้าสถานตี�ารวจอาจเป็นเพยีงระดบัสารวตัรซึง่แม้จะถอืว่าเป็นต�ารวจชัน้ผูใ้หญ่ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แต่ก็ไม่สามารถเป็นหัวหน้าในการเข้าค้นในเวลากลางคืนตามมาตรา ๒๗  
วรรคสองได้ 

หลังท�าการค้นแล้ว โดยปกติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาให้รายงานให้ผู้บังคับบัญชา 
เหนือขึ้นไป ๑ ระดับทราบ แต่ตามกฎหมายฉบับนี้ นอกจากรายงานผู ้บังคับบัญชาแล้วยังต้องส�าเนา 
ผลการตรวจค้นให้ผู้ครอบครองเคหสถานนั้นด้วย ประการส�าคัญหัวหน้าในการค้นต้องส่งส�าเนารายงานเหตุผล 
ผลการตรวจค้น บญัชพียานหลกัฐานหรอืบคุคลทีต่กเป็นผูเ้สยีหายและบญัชทีรพัย์ทีย่ดึอายดัไว้ไปให้ศาลจงัหวดั
ที่มีอ�านาจเหนือเขตท้องที่ที่ท�าการค้นหรือศาลอาญาภายใน ๔๘ ชั่วโมงหลังการค้นสิ้นสุดลงอีกด้วย ทั้งนี้  
เพื่อเก็บไว้เป็นพยานหลักฐานหากมีการฟ้องร้องกันในภายหน้า

๔.๑๐ กฎหมายให้อ�านาจพนักงานเจ้าหน้าที่ในการให้ความคุ้มครองชั่วคราวบุคคลที่มีเหตุอันควรเชื่อ 
ได้ว่าเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

วตัถปุระสงค์ส�าคญัของมาตรานีก้เ็พือ่ให้ความคุม้ครองบคุคลทีอ่าจตกเป็นผูเ้สยีหายหรอืเป็นผูเ้สยีหายของ 
การค้ามนุษย์ มีหลายกรณีที่บุคคลดังกล่าวไม่รู้ว่าตัวเองก�าลังจะตกเป็นผู้เสียหาย ดังนั้นการด�าเนินการตาม 
มาตรานี้จึงไม่จ�าเป็นต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามพนักงานเจ้าหน้าที่ก็ควร
จะพยายามอธบิายให้บคุคลดงักล่าวเข้าใจสถานการณ์และให้ความร่วมมอื ทัง้นีเ้นือ่งจากความร่วมมอืจากเหยือ่/
ผู้เสียหายถือเป็นปัจจัยส�าคัญในการสืบสวนสอบสวนเพื่อเอาตัวผู้กระท�าผิดมาลงโทษ
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ในมาตรา ๒๙ วรรคแรกตอนท้ายได้ก�าหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องรายงานการคุ้มครองชั่วคราว 
ให้ผู้บังคับบัญชาของตนทราบโดยไม่ชักช้านั้น เนื่องจากวัตถุประสงค์ของการให้รายงานก็เพื่อให้ผู้บังคับบัญชา 
ได้รับรู้รับทราบ จึงมิได้หมายความว่าต้องรายงานภายใน ๒๔ ชั่วโมง หากแต่หมายถึงให้เร็วที่สุดเท่าที่จะท�าได้ 
โดยการรายงานอาจส่งเป็นรายงานสั้นทางโทรสารก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระเบียบภายในของแต่ละหน่วยงาน 
ที่จะก�าหนดตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ด้วย 

ส�าหรับกรณีที่มีความจ�าเป็นต้องให้ความคุ้มครองชั่วคราวเกินกว่า ๒๔ ชั่วโมง พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องยื่น
ค�าร้องเพือ่ขอขยายระยะเวลาการให้ความคุม้ครองต่อศาล ซึง่หากศาลไต่สวนแล้วเหน็ว่า มเีหตอุนัควรเชือ่ว่าบคุคล
ดังกล่าวเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และการให้ความคุ้มครองชั่วคราวต่อไปจะเป็นประโยชน์ต่อการแสวงหา
ข้อเทจ็จรงิหรอืเป็นการคุม้ครองป้องกนัภยัให้แก่บคุคลนัน้ ศาลกจ็ะอนญุาตโดยศาลอาจก�าหนดเงือ่นไขใดๆ กไ็ด้ 
แต่ทั้งนี้ศาลจะอนุญาตได้ไม่เกิน ๗ วัน 

๔.๑๑ กฎหมายฉบบันีใ้ห้อ�านาจพนกังานเจ้าหน้าทีใ่นการได้มาซึง่ข้อมลู เอกสารหรอืข่าวสารทีถ่กูใช้หรอื
อาจถูกใช้เพื่อประโยชน์ในการกระท�าผิดฐานค้ามนุษย์ในทุกรูปแบบ แต่ทั้งนี้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุมัติ 
จะต้องได้รับอนุญาตจากศาลเสียก่อน ส่วนหลักเกณฑ์และวิธีการในการได้มาซึ่งข้อมูล ข่าวสารหรือเอกสาร 
จะเป็นอย่างไร ประธานศาลฎกีาจะเป็นผูก้�าหนดโดยการออกเป็นข้อบงัคบั อย่างไรกต็ามกฎหมายฉบบันีไ้ด้ก�าหนด
เงื่อนไขในการร้องขอไว้ ๓ ประการดังที่ปรากฏในมาตรา ๓๐ วรรคสอง ซึ่งเงื่อนไขทั้งสามประการจะต้องครบ 
หากขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ถือว่าอยู่ในเงื่อนไขที่จะร้องขอต่อศาลได้

อนึ่ง ค�าว่า “ได้มา” นั้น น่าจะรวมถึง “การเข้าถึง” ข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่เก็บรักษาไว้ 
ในคอมพิวเตอร์ด้วย โดยปกติเมื่อพูดถึงการได้มา มักจะนึกถึงเพียงการเข้ายึดถือ ครอบครองวัตถุหรือสิ่งของ 
อย่างใดอย่างหนึ่งที่มีรูปร่างจับต้องได้ อย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่มีการติดต่อสื่อสาร
โดยผ่านทางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นเรื่องปกติเช่นนี้ การได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจึงน่าจะรวมถึง
การเข้าถึงข้อมูล และท�าการคัดลอกข้อมูลดังกล่าวมาเพื่อใช้ประโยชน์ในการสืบสวนหรือใช้เป็นพยานหลักฐาน
ด้วย 

๔.๑๒ กฎหมายก�าหนดให้สามารถท�าการสืบพยานไว้ล่วงหน้าได้ (มาตรา ๓๑) ซึ่งเหตุผลของ 
การขอสบืพยานล่วงหน้าตามกฎหมายฉบบันีจ้ะกว้างกว่าทีบ่ญัญตัไิว้ในประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา  
มาตรา ๒๓๗ ทวิ

๔.๑๓ มีการขยายการคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ไว้อย่างกว้างขวาง  
ที่ส�าคัญได้แก่ การให้ความช่วยเหลือในระหว่างการฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ (มาตรา ๓๓) สิทธิในการ 
เรยีกร้องค่าสนิไหมทดแทน (มาตรา ๓๔, ๓๕) สทิธทิีจ่ะได้รบัการคุม้ครองความปลอดภยั (มาตรา ๓๖) ให้อ�านาจ
พนักงานเจ้าหน้าที่ที่จะด�าเนินการให้มีการผ่อนผันให้ผู้เสียหายอยู่ในราชอาณาจักรและท�างานเป็นการชั่วคราว 
(มาตรา ๓๗) ก�าหนดห้ามพนักงานสอบสวนด�าเนินคดีกับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในความผิดบางฐาน  
(มาตรา ๔๑) 

๔.๑๔  มีการก�าหนดความผิดฐานขัดขวางกระบวนการยุติธรรม (มาตรา ๕๔) ก�าหนดความผิดส�าหรับ 
ผูท้ีข่ดัขวางการได้มาซึง่ข้อมลูตามมาตรา ๓๐ รวมทัง้เปิดเผยข้อมลูเช่นว่ากบัผูท้ีไ่ม่มหีน้าทีเ่กีย่วข้อง (มาตรา ๕๕) 
ก�าหนดความผิดส�าหรับผู้ที่เผยแพร่ภาพ เสียง ข้อความ หรือท�าด้วยประการใดๆ อันอาจท�าให้รู้ว่าบุคคลใดเป็น 
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (มาตรา ๕๖) 
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๕. กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรด�ำเนินคดีกำรค้ำมนุษย์ 

ในการด�าเนนิคดค้ีามนษุย์นัน้ นอกจากความผดิตามทีก่�าหนดไว้ในพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปราม
การค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้ว ยังมีกฎหมายอื่นที่พึงน�ามาใช้พิจารณาประกอบด้วย ได้แก่

๑. ประมวลกฎหมายอาญา

๒. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. ๒๕๓๙

๓. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖

๔. พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙

๕. พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒

๖. พระราชบัญญัติการท�างานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑

๗. พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑

๘. กฎกระทรวง ฉบบัที ่๑๐ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑

๙. พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน พ.ศ. ๒๕๕๔

๑o. พระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. ๒๔๙๖

๑๑. พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน�้าไทย พ.ศ. ๒๔๕๖

๑๒. พระราชบัญญัติเรือไทย พ.ศ. ๒๔๘๑

๑๓. พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐

๑๔. พระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย พ.ศ. ๒๔๘๒

๑๕. พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑

๑๖. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐

๑๗. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

รายละเอียดของมาตรา ฐานความผิดและบทก�าหนดโทษตามกฎหมายข้างต้นแสดงเป็นตารางได้ดังนี้



12 คู่มือส�ำหรับเจ้ำหน้ำที่ในกำรปฏิบัติงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์

๑. พระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑

มำตรำ ฐำนควำมผิด บทก�ำหนดโทษ

มาตรา ๖ (๑) - ค้ามนุษย์ (ผู้ใหญ่) มาตรา ๕๒
- ระวางโทษจ�าคุก ๔-๑๐ ปี และปรับ ๘๐,๐๐๐-

๒๐๐,๐๐๐ บาท

มาตรา ๖ (๒) - ค้ามนุษย์ (เด็ก)

 กระท�าแก่บุคคลอายุเกิน ๑๕-๑๘ ปี - ระวางโทษจ�าคกุ ๖-๑๒ ปี และปรบั ๑๒๐,๐๐๐-
๒๔๐,๐๐๐ บาท

 กระท�าแก่บุคคลอายุไม่เกิน ๑๕ ปี - ระวางโทษจ�าคกุ ๘-๑๕ ปี และปรบั ๑๖๐,๐๐๐-
๓๐๐,๐๐๐ บาท

มาตรา ๗ (๑) - สนับสนุนการกระท�าผิดฐานค้ามนุษย์ - ระวางโทษตามมาตรา ๕๒

มาตรา ๗ (๒) - อุปการะโดยให้ทรัพย์สิน จัดหาที่ประชุม หรือ
ที่พ�านักให้แก่ผู้กระท�าผิดฐานค้ามนุษย์ 

- ระวางโทษตามมาตรา ๕๒

มาตรา ๗ (๓) - ช่วยเหลือด้วยประการใดเพื่อให้ผู้กระท�าฐาน  
ค้ามนุษย์พ้นจากการถูกจับกุม

- ระวางโทษตามมาตรา ๕๒

มาตรา ๗ (๔) - เรยีก รบั หรอืยอมจะรบัทรพัย์สนิหรอืประโยชน์
อื่นใดจากผู้กระท�าผิดฐานค้ามนุษย์เพื่อมิให้ 
ผู้กระท�าผิดถูกลงโทษ 

- ระวางโทษตามมาตรา ๕๒

มาตรา ๗ (๕) - ชักชวน ชี้แนะ หรือติดต่อบุคคลให้เข้าเป็น 
สมาชิกองค์กรอาชญากรรมเพื่อประโยชน์ 
ในการกระท�าผิดฐานค้ามนุษย์ 

- ระวางโทษตามมาตรา ๕๒

มาตรา ๘ - ตระเตรียมเพื่อค้ามนุษย์ - ระวางโทษ ๑ ใน ๓ 

มาตรา ๙ - สมคบค้ามนุษย์โดยตกลงกันตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป - ระวางโทษไม่เกินกึ่งหนึ่ง

มาตรา ๑๐ - ร ่วมกันค ้ามนุษย ์ตั้งแต ่ ๓ คนขึ้นไปหรือ 
โดยสมาชิกขององค์กรอาชญากรรม 

- ระวางโทษหนักกว่าโทษที่บัญญัติไว้ กึ่งหนึ่ง

มาตรา ๑๑ - ค้ามนุษย์นอกราชอาณาจักร - รับโทษในราชอาณาจักร

มาตรา ๑๒ - แสดงตนเป็นเจ้าพนักงานและกระท�าการเป็น
เจ้าพนักงานโดยไม่ได้มีอ�านาจหน้าที่

- ระวางโทษเป็น ๒ เท่า

มาตรา ๑๓ 
วรรค ๑

- เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท�าผิดฐานค้ามนุษย์ - ระวางโทษเป็น ๒ เท่า

มาตรา ๑๓ 
วรรค ๒

- กรรมการ กรรมการ ปกค. อนกุรรมการ พนกังาน
เจ้าหน้าที่ กระท�าผิดฐานค้ามนุษย์

- ระวางโทษเป็น ๓ เท่า

มาตรา ๑๔ - ค้ามนุษย์เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมาย 
ฟอกเงิน 

- ระวางโทษตามกฎหมายฟอกเงิน

มาตรา ๕๓ - นิติบุคคลกระท�าความผิดฐานค้ามนุษย์ - ปรับ ๒๐๐,๐๐๐-๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
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มำตรำ ฐำนควำมผิด บทก�ำหนดโทษ

มาตรา ๕๓ 
วรรค ๒

- กรรมการผูจ้ดัการของนติบิคุคลกระท�าความผดิ
ฐานค้ามนุษย์

- ระวางโทษจ�าคุก ๖-๑๒ปี และปรับตั้งแต่ 
๑๒๐,๐๐๐-๒๔๐,๐๐๐ บาท

มาตรา ๕๔ - ขดัขวางกระบวนการสบืสวน สอบสวนฟ้องร้อง 
ด�าเนินคดี ความผิดฐานค้ามนุษย์

- ระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน ๑๐ ปี หรือปรับไม่เกิน 
๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�า ทั้งปรับ

มาตรา ๕๕ - เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ 
ตามมาตรา ๓๐ ให้แก่ผู้ไม่มีอ�านาจหน้าที่

- ระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน ๕ ปี หรือปรับไม่เกิน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท

มาตรา ๕๖ - เผยแพร่ โฆษณา ภาพหรือเสียงของผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์

- ระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับ 
ไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท

๒. ประมวลกฎหมำยอำญำ

มำตรำ ฐำนควำมผิด บทก�ำหนดโทษ

มาตรา ๒๘๒ 
วรรค ๑

- ความผดิฐานเพือ่สนองความใคร่ เป็นธรุะจดัหา
เพื่อการอนาจารซึ่งชายหรือหญิง

- ระวางโทษจ�าคุก ๑-๑๐ ปี และปรับ ๒,๐๐๐-
๒๐,๐๐๐ บาท

มาตรา ๒๘๒ 
วรรค ๒

- ความผิดฐานเป็นธุระจัดหาบุคคลอายุเกิน  
๑๕ ปี แต่ไม่เกิน ๑๘ ปี ไปเพื่อการอนาจาร  
แม้บุคคลนั้นจะยินยอม 

- ระวางโทษจ�าคุก ๓-๑๕ ปี และปรับ ๖,๐๐๐-
๓๐,๐๐๐ บาท

มาตรา ๒๘๒ 
วรรค ๓

- ความผิดฐานเป็นธุระจัดหาบุคคลอายุไม่เกิน  
๑๕ ปี ไปเพื่อการอนาจาร 

- ระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่ ๕-๒๐ ปี และปรับ 
๑๐,๐๐๐-๔๐,๐๐๐ บาท

มาตรา ๒๘๒ 
วรรค ๔

- ความผิดฐานรับตัวบุคคลหรือเด็กซึ่งมีผู้จัดหา 
ล่อไปหรอืชกัพาไปเพือ่สนองความใคร่ของผูอ้ืน่ 

- ระวางโทษตามมาตรา ๒๘๒ วรรค ๑, วรรค ๒, 
วรรค ๓ แล้วแต่กรณี

มาตรา ๒๘๓ 
วรรค ๑

- ความผิดฐานเป็นธุระจัดหาชายหรือหญิงเพื่อ
สนองความใคร่ของผู้อื่นโดยชายหรือหญิงนั้น 
ไม่ยินยอม 

- ระวางโทษจ�าคุก ๕-๒๐ปี และปรับตั้งแต่ 
๑๐,๐๐๐-๔๐,๐๐๐ บาท

มาตรา ๒๘๓ 
วรรค ๒

- ความผิดฐานเป็นธุระจัดหาบุคคลอายุไม่เกิน  
๑๕ ปี แต่ยังไม่เกิน ๑๘ ปี ไปเพื่อสนอง 
ความใคร่ของผู้อื่นโดยบุคคลนั้นไม่ยินยอม 

- ระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่ ๗-๒๐ปี และปรับ 
๑๔,๐๐๐-๔๐,๐๐๐ บาท หรือจ�าคุกตลอดชีวิต

มาตรา ๒๘๓ 
วรรค ๓

- ความผิดฐานเป็นธุระจัดหาเด็กอายุไม่เกิน  
๑๕ ปี ไปเพื่อสนองความใคร่ของผู ้อื่นโดย 
เด็กนั้นไม่ยินยอม 

- ระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่ ๑๐-๒๐ปี และปรับ 
๒๐,๐๐๐-๔๐,๐๐๐ บาท หรือจ�าคุกตลอดชีวิต 
หรือประหารชีวิต

มาตรา ๒๘๓ 
วรรค ๔

- ความผิดฐานรับตัวบุคคลหรือเด็กซึ่งมีผู้จัดหา 
ล่อไปหรอืชกัพาไปเพือ่สนองความใคร่ของผูอ้ืน่ 
โดยบุคคลหรือเด็กนั้นไม่ยินยอม 

- ระวางโทษตามมาตรา ๒๘๓ วรรค ๑, วรรค ๒, 
วรรค ๓ แล้วแต่กรณี

มาตรา ๒๘๓ 
ทวิ วรรค ๑

- ความผดิฐานพาบคุคลอายเุกนิ ๑๕ ปี แต่ไม่เกนิ 
๑๘ ปี ไปเพือ่การอนาจาร แม้บคุคลนัน้จะยนิยอม 

- ระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน ๕ ปี หรือปรับไม่เกิน 
๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
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มาตรา ๒๘๓ ทวิ 
วรรค ๒

- ความผิดฐานพาบุคคลอายุยังไม่เกิน ๑๕ ปี 
ไปเพื่อการอนาจาร แม้บุคคลนั้นจะยินยอม 

- ระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน ๗ ปี หรือปรับไม่เกิน 
๑๔,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

มาตรา ๒๘๓ ทวิ 
วรรคสาม

- ความผิดฐานซ่อนเร้นบุคคลที่ถูกพาไปเพื่อ 
การอนาจาร 

- ระวางโทษตามมาตรา ๒๘๓ ทวิ วรรค ๑ หรือ 
วรรค ๒ แล้วแต่กรณี

มาตรา ๒๘๔ - ความผิดฐานพาผู้อื่นไปเพื่อการอนาจาร โดย
บุคคลนั้นไม่ยินยอม 

- ระวางโทษจ�าคุก ๑-๑๐ ปี และปรับ ๒,๐๐๐-
๒๐,๐๐๐ บาท

มาตรา ๒๘๔ 
วรรค ๒

- ความผิดฐานซ่อนเร้นบุคคลที่ถูกพาไปเพื่อ 
การอนาจาร โดยบุคคลนั้นไม่ยินยอม 

- ระวางโทษตามมาตรา ๒๘๔ วรรคแรก

มาตรา ๒๘๕ - ถ้ากระท�าความผดิตามมาตรา ๒๘๒ หรอื ๒๘๓ 
แก่ผู้สืบสันดาน ศิษย์ซึ่งอยู่ในความดูแล ผู้อยู่ 
ในความควบคมุตามหน้าทีร่าชการ หรอืผูอ้ยูใ่น
ความครอบครอง พิทักษ์ หรืออนุบาล

- ระวางโทษหนักกว่าที่บัญญัติในมาตรานั้นๆ  
๑ ใน ๓

มาตรา ๒๘๖ - ความผิดฐานด�ารงชีพอยู ่ด ้วยรายได ้ของ 
ผู้ค้าประเวณี 

- ระวางโทษจ�าคุก ๗-๒๐ปี และปรับ ๑๔,๐๐๐-
๔๐,๐๐๐ บาท หรือจ�าคุกตลอดชีวิต

มาตรา ๒๘๗ (๑) - ความผิดฐานแพร่สิ่งลามกอนาจาร - ระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน ๓ ปี หรือปรับไม่เกิน 
๖,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

มาตรา ๒๘๗ (๒) - ความผิดฐานค้าสิ่งลามกอนาจาร - ระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน ๓ ปี หรือปรับไม่เกิน 
๖,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

มาตรา ๒๘๗ (๓) - ความผิดฐานค้า โฆษณา บอกแหล่งที่สิ่งลามก
จะหาได้ 

- ระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน ๓ ปี หรือปรับไม่เกิน 
๖,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

มาตรา ๒๙๕ - ท�าร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดอันตราย
แก่กายหรือจิตใจ

- ระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน ๒ ปี หรือปรับไม่เกิน 
๔,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

มาตรา ๒๙๖ - ความผิดตามมาตรา ๒๙๕ ถ้าความผิดนั้น 
มีลักษณะประการหนึ่งประการใดดังที่บัญญัติ 
ไว้ในมาตรา ๒๘๙

- ระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน ๓ ปี หรือปรับไม่เกิน 
๖,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

มาตรา ๒๙๗ - ท�าร ้ายร ่างกายจนเป็นเหตุให้ผู ้ถูกท�าร ้าย 
รับอันตรายสาหัส

- ระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่ ๖ เดือนถึง ๑๐ ปี 

มาตรา ๒๙๘ - ความผดิตามาตรา ๒๙๗ ถ้าความผดินัน้มลีกัษณะ
ประการหนึง่ประการใดดงัทีบ่ญัญตัไิว้ในมาตรา 
๒๘๙

- ระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่ ๒ ปีถึง ๑๐ ปี

มาตรา ๓๐๙ - ความผิดฐานข่มขืนใจผู้อื่น - ระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน ๓ ปี หรือปรับไม่เกิน 
๖,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

มาตรา ๓๑๐ - ความผิดฐานท�าให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพใน
ร่างกาย 

- ระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน ๓ ปี หรือปรับไม่เกิน 
๖,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
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มาตรา ๓๑๐ ทวิ - ความผิดฐานท�าให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพและ
ให้กระท�าการใดแก่ผู้กระท�าหรือบุคคลอื่น 

- ระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน ๕ ปี และปรับไม่เกิน 
๑๐,๐๐๐ บาท 

มาตรา ๓๑๒ - ความผิดฐานค้าทาสหรือเอาคนลงเป็นทาส - ระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน ๗ ปี และปรับไม่เกิน 
๑๔,๐๐๐ บาท 

มาตรา ๓๑๗
วรรค ๑

- พรากเด็กอายุยังไม่เกิน ๑๕ ปี ไปเสียจากบิดา
มารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแล

- ระวางโทษจ�าคกุตัง้แต่ ๓-๑๕ ปี และปรบัตัง้แต่ 
๖,๐๐๐-๓๐,๐๐๐ บาท

มาตรา ๓๑๗
วรรค ๒

- ทุจริต ซื้อ ขาย จ�าหน่าย หรือรับตัวเด็กที่ 
ถูกพราก

- ระวางโทษเช่นเดียวกับมาตรา ๓๑๗ วรรค ๑

มาตรา ๓๑๗
วรรค ๓

- พรากเด็กเพื่อหาก�าไรหรือการอนาจาร - ระวางโทษจ�าคกุตัง้แต่ ๕-๒๐ ปี และปรบัตัง้แต่ 
๑๐,๐๐๐-๔๐,๐๐๐ บาท

มาตรา ๓๑๘
วรรค ๑

- พรากผู้เยาว์อายุกว่า ๑๕ ปี แต่ยังไม่เกิน ๑๘ ปี
โดยผู้เยาว์ไม่เต็มใจไปด้วย

- ระวางโทษจ�าคกุตัง้แต่ ๒-๑๐ ปี และปรบัตัง้แต่ 
๔,๐๐๐-๒๐,๐๐๐ บาท

มาตรา ๓๑๘
วรรค ๒

- ทุจริต ซื้อขาย จ�าหน่าย หรือรับตัวผู้เยาว์ซึ่ง 
ถูกพราก

- ระวางโทษเช่นเดียวกับมาตรา ๓๑๘ วรรค ๑

มาตรา ๓๑๘ 
วรรค ๓

- พรากผู้เยาว์เพื่อหาก�าไร หรือเพื่อการอนาจาร - ระวางโทษจ�าคกุตัง้แต่ ๓-๑๕ ปี และปรบัตัง้แต่ 
๖,๐๐๐-๓๐,๐๐๐ บาท

มาตรา ๓๑๙
วรรค ๑

- พรากผู้เยาว์อายุกว่า ๑๕ ปี แต่ยังไม่เกิน ๑๘ ปี
โดยผู้เยาว์เต็มใจไปด้วย

- ระวางโทษจ�าคกุตัง้แต่ ๒-๑๐ ปี และปรบัตัง้แต่ 
๔,๐๐๐-๒๐,๐๐๐ บาท

มาตรา ๓๑๙
วรรค ๒

- ทจุรติ ซือ้ขาย จ�าหน่าย หรอืรบัตวัผูเ้ยาว์ทีเ่ตม็ใจ
ไปด้วย

- ระวางโทษเช่นเดียวกับมาตรา ๓๑๙ วรรค ๒

มาตรา ๓๒๐ 
วรรค ๑

- ความผดิฐานพาหรอืส่งคนออกนอกราชอาณาจกัร 
โดยมิชอบ 

- ระวางโทษจ�าคกุตัง้แต่ ๒-๑๐ ปี หรอืปรบัตัง้แต่ 
๔,๐๐๐-๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

มาตรา ๓๒๐ 
วรรค ๒

- ความผดิฐานพาหรอืส่งคนออกนอกราชอาณาจกัร 
โดยมิชอบกรณีพิเศษ 

- ระวางโทษจ�าคกุตัง้แต่ ๓-๑๕ ปี และปรบัตัง้แต่ 
๖,๐๐๐-๓๐,๐๐๐ บาท

๓. พระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำประเวณี พ.ศ. ๒๕๓๙

มำตรำ ฐำนควำมผิด บทก�ำหนดโทษ

มาตรา ๖ - เข้าไปมั่วสุมในสถานการค้าประเวณีเพื่อประโยชน์  
ในการค้าประเวณีของตนเองหรือผู้อื่น

- ระวางโทษจ�าคกุไม่เกนิ ๑ เดอืน หรอืปรบั
ไม่เกนิ ๑๐,๐๐๐ บาท หรอืทัง้จ�าทัง้ปรบั

มาตรา ๙
วรรค ๑

- เป็นธุระจัดหาซึ่งบุคคลใดเพื่อให้บุคคลนั้นกระท�า 
การค้าประเวณี

- ระวางโทษจ�าคกุ ๑-๑๐ ปี ปรบั ๒๐,๐๐๐-
๒๐๐,๐๐๐ บาท

มาตรา ๙ 
วรรค๒

- เป็นธุระจัดหาโดยกระท�าแก่บุคคลอายุกว่า ๑๕ ปี  
แต่ยังไม่เกิน ๑๘ ปี

- ระวางโทษจ�าคกุ ๕-๑๕ ปี และปรบัตัง้แต่ 
๑๐๐,๐๐๐-๓๐๐,๐๐๐บาท
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มาตรา ๙ 
วรรค ๓

- เป็นธุระจัดหาโดยกระท�าแก่เด็กอายุยังไม่เกิน ๑๕ ปี - ระวางโทษจ�าคุก ๑๐-๒๐ ป ี และ 
ปรับ ๒๐๐,๐๐๐-๔๐๐,๐๐๐ บาท

มาตรา ๑๑
วรรค ๑

- เป็นเจ้าของกจิการการค้าประเวณ ีผูด้แูลหรอืผูจ้ดัการ 
หรือเป็นผู้ควบคุม ผู้กระท�าการค้าประเวณีในสถาน
การค้าประเวณี

- ระวางโทษจ�าคกุ ๓-๑๕ ปี และปรบัตัง้แต่ 
๖๐,๐๐๐-๓๐๐,๐๐๐ บาท

มาตรา ๑๑
วรรค ๒

- สถานการค้าประเวณีมีบุคคลซึ่งมีอายุกว่า ๑๕ ปี  
แต่ยังไม่เกิน ๑๘ ปี ท�าการค้าประเวณีอยู่ด้วย

- ระวางโทษจ�าคกุ ๕-๑๕ ปี และปรบัตัง้แต่ 
๑๐๐,๐๐๐-๓๐๐,๐๐๐ บาท

มาตรา ๑๑
วรรค ๓

- สถานการค้าประเวณมีเีดก็อายยุงัไม่เกนิ ๑๕ ปี ท�าการ
ค้าประเวณีด้วย

- ระวางโทษ ๑๐-๒๐ ป ี  และปรับ 
๒๐๐,๐๐๐-๔๐๐,๐๐๐ บาท

มาตรา ๑๒ - หน่วงเหนี่ยว กักขัง ท�าร้ายร่างกาย หรือขู่เข็ญ ด้วย
ประการใดๆ เพื่อให้ผู้อื่นกระท�าการค้าประเวณี

- ระวางโทษจ�าคุก ๑๐-๒๐ ปี และปรับ 
๒๐๐,๐๐๐-๔๐๐,๐๐๐บาท

๔. พระรำชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖

มำตรำ ฐำนควำมผิด บทก�ำหนดโทษ

มาตรา ๒๖ - ความผิดฐานกระท�าการอันเป็นข้อห้ามปฏิบัติ
ต่อเด็ก 

- มาตรา ๗๘ 
 ระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน ๓ เดือน หรือปรับ 

ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

มาตรา ๒๗ - ความผดิฐานโฆษณาหรอืเผยแพร่ข้อมลูเกีย่วกบั
เด็ก หรือผู้ปกครองอันก่อให้เกิดความเสียหาย 
หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดของเด็ก 

- มาตรา ๗๙ 
 ระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับ 

ไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

๕. พระรำชบัญญัติสถำนบริกำร พ.ศ. ๒๕๐๙

มำตรำ ฐำนควำมผิด บทก�ำหนดโทษ

มาตรา ๑๔ - ไม่จัดท�าบัตรประวัติของพนักงานก่อนเริ่มเข้า
ท�างานในสถานบรกิาร และคอยปรบัปรงุข้อมลู
ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ รวมทั้งให้พนักงานติด
หมายเลขประจ�าตัวในสถานบริการให้ชัดเจน 

มาตรา ๒๗ 
- ระวางโทษปรับไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท

มาตรา ๑๖ (๑) - รับเด็กอายุต�่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ เข้าท�างาน มาตรา ๒๗ 
- ระวางโทษปรับไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท

มาตรา ๑๖ (๒), 
(๓)

- จ�าหน่ายสุรา, ยินยอมหรือปล่อยปละละเลย 
ให้ผู ้มีอาการมึนเมาจนประพฤติวุ ่นวายหรือ 
ครองสติไม่ได้เข้าไปหรืออยู ่ในสถานบริการ
ระหว่างเวลาท�าการ 

มาตรา ๒๗ 
- ระวางโทษปรับไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท
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มาตรา ๑๖ (๔) - ยินยอมให้ผู้ที่ไม่มีหน้าที่เฝ้าดูแลสถานบริการ
นั้น พักอาศัยหลับนอนในสถานบริการ 

มาตรา ๒๗ 
- ระวางโทษปรับไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท

มาตรา
๑๖ (๕)

- ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีการกระท�า 
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานบริการ 

มาตรา ๒๘ 
- ระวางโทษปรับไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท

มาตรา ๑๖ (๖) - ไม่เปิดปิดตามเวลา และไม่จัดสถานที่ รวมถึง 
จัดโคมไฟให้เป็นไปตามที่กฎกระทรวงก�าหนด 

มาตรา ๒๘ 
- ระวางโทษปรับไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท

มาตรา ๑๖/๑ 
วรรค ๑

- ปล่อยปละละเลยให้ผู ้มีอายุต�่ากว่า ๒๐ ปี 
บรบิรูณ์ ซึง่มไิด้ท�างานในสถานบรกิารนัน้ เข้าไป
ในสถานบริการระหว่างเวลาท�าการ, ไม่จัด 
ผู้ตรวจสอบบัตรประชาชนหรือเอกสารแสดง
อายุของผู้ที่จะเข้าใช้บริการทุกครั้ง 

มาตรา ๒๗, ๒๘/๑ 
- ระวางโทษปรับไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท

มาตรา ๑๖/๒ - ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีการน�าอาวุธ
เข ้าไปในสถานบริการ เว ้นแต่เป ็นกรณีที่ 
เจ้าหน้าทีซ่ึง่อยูใ่นเครือ่งแบบและน�าเข้าไปเพือ่
ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย 

มาตรา ๒๘/๒
- ระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน ๖ เดือน ปรับไม่เกิน 

๖๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ หากเป็น 
อาวุธปืน โทษจ�าคุก ๑-๕ ปี ปรับ ๒๐,๐๐๐-
๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ หากเป็น
วัตถุระเบิดหรืออาวุธสงคราม โทษจ�าคุก ๒- 
๒๐ ปี ปรับ ๔๐,๐๐๐-๔๐๐,๐๐๐ บาท หรือ 
ทั้งจ�าทั้งปรับ

มาตรา ๑๙ - ปล่อยให้มีการแสดงในทางลามกหรืออนาจาร 
และมีสัตว์ร้ายเข้าร่วมการแสดงในสภาพที่ 
อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ชม 

มาตรา ๒๘/๓ 
- จ�าคุกไม่เกิน ๓ ปี หรือปรับไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ 

บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

มาตรา ๒๖ - เปิดสถานบรกิารโดยไม่ได้รบัอนญุาต หรอืด�าเนนิ
กจิการสถานบรกิารระหว่างถกูพกัใช้ใบอนญุาต 
หรือด�าเนินกิจการสถานบริการผิดประเภทที่
ระบุไว้ในใบอนุญาต

- ระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน 
๖๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ 

๖. พระรำชบัญญัติคนเข้ำเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒

มำตรำ ฐำนควำมผิด บทก�ำหนดโทษ

มาตรา ๑๑ - ไม่เดนิทางเข้ามาในหรอือกไปนอกราชอาณาจกัร
ตามช่องทางด่านตรวจคนเข้าเมือง

มาตรา ๖๒
- ระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน ๒ ปี และปรับไม่เกิน 

๒๐,๐๐๐ บาท

มาตรา ๑๘ - เดนิทางเข้ามาในหรอืออกไปนอกราชอาณาจกัร 
ไม่ยื่นรายการตามแบบและไม่ผ่านการตรวจ
อนุญาตของพนักงานเจ้าหน้าที่

มาตรา ๖๒
- ระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน ๒ ปี และปรับไม่เกิน 

๒๐,๐๐๐ บาท
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มาตรา ๒๓ - เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะ ไม่น�า
พาหนะเข้ามาใน หรอืออกไปนอกราชอาณาจกัร
ตามช่องทางด่านตรวจคนเข้าเมอืง เขตท่าสถานี 
หรือท้องที่ตามก�าหนดเวลา

มาตรา ๖๕
- ระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน ๕ ปี หรือปรับไม่เกิน 

๕๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

มาตรา ๒๕ - เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะไม่แจ้ง
ก�าหนดวันและเวลาที่พาหนะเข้ามาหรือที่จะ
ออกไปนอกราชอาณาจกัร ทีจ่ะเข้ามาถงึหรอืที่
จะออกจากเขตท่าสถานีหรือท้องที่ตามแบบที่
ก�าหนดต่อพนกังานตรวจคนเข้าเมอืงซึง่ควบคมุ
เขตท่าสถาน ีหรอืท้องทีน่ัน้ภายในก�าหนดเวลา

มาตรา ๖๖
- ระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน ๒ เดือน หรือปรับ 

ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

มาตรา ๒๖ - เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะต้องยื่น
รายการตามแบบทีก่�าหนดในกฎกระทรวง และ
ผ่านการตรวจของพนกังานเจ้าหน้าทีข่องพาหนะ
ที่เข้ามาหรือจะออกไปนอกราชอาณาจักร

มาตรา ๖๖
- ระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน ๒ เดือน หรือปรับ 

ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

มาตรา ๒๗ (๒) - เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะที่เข้ามา
หรอืทีจ่ะออกไปนอกราชอาณาจกัรต้องยืน่บญัชี
คนโดยสารและบัญชีคนประจ�าพาหนะรวมทั้ง
ผูค้วบคมุพาหนะต่อพนกังานเจ้าหน้าทีต่ามแบบ
ที่ก�าหนด

มาตรา ๖๖
- ระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน ๒ เดือน หรือปรับ 

ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

มาตรา ๓๐ - ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว ่ามีการฝ ่าฝ ืน 
พระราชบัญญัติคนเข ้าเมือง ให ้พนักงาน 
เจ้าหน้าที่มีอ�านาจสั่งให้เจ้าของพาหนะ หรือ 
ผู้ควบคุมพาหนะ หยุดพาหนะหรือน�าพาหนะ
ไปยังที่ใดที่หนึ่งตามที่จ�าเป็นเพื่อการตรวจ

มาตรา ๗๓
- ระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน ๕ ปี หรือปรับไม่เกิน 

๕๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

มาตรา ๓๑ - พาหนะใดที่เข้ามาในราชอาณาจักรนับแต่เวลา
ที่พาหนะนั้นหนีเข้ามาในราชอาณาจักรแล้ว 
จนกว่าพนักงานเจ้าหน้าที่จะท�าการตรวจเสร็จ
ห้ามมิให้ผู ้ใดซึ่งไม่ใช่เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับ
พาหนะนั้นขึ้นไปบนพาหนะหรือน�าพาหนะอื่น
เข้าเทียบ

มาตรา ๗๔
- ปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท

มาตรา ๓๒ - พาหนะใดที่จะออกไปนอกราชอาณาจักร ใน
ระหว่างที่พนักงานเจ้าหน้าที่ท�าการตรวจหรือ
หลงัจากทีพ่นกังานเจ้าหน้าทีไ่ด้ท�าการตรวจแล้ว 
แต่พาหนะนั้นยังอยู่ในราชอาณาจักร ห้ามมิให้
ผู้ใดซึ่งมิใช่เจ้าพนักงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับ
พาหนะนัน้ ขึน้ไปบนพาหนะหรอืน�าพาหนะอืน่
เข้าเทียบ ทั้งนี้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก
พนักงานเจ้าหน้าที่

มาตรา ๗๔
- ปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
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มาตรา ๖๓ - น�าหรือพาคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักร - ระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน ๑๐ ปี และปรับไม่เกิน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท

มาตรา ๖๔ - อปุการะหรอืช่วย ด้วยประการใดๆ ให้คนต่างด้าว
หลบหนีเข้าเมือง พ้นการจับกุม

- ระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน ๕ ปี และปรับไม่เกิน 
๕๐,๐๐๐ บาท

มาตรา ๘๑ - อยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือ
การอนุญาตสิ้นสุดหรือถูกเพิกถอน

- ระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน ๒ ปี หรือปรับไม่เกิน 
๒๐,๐๐๐ บาท

๗. พระรำชบัญญัติกำรท�ำงำนของคนต่ำงด้ำว พ.ศ. ๒๕๕๑

มำตรำ ฐำนควำมผิด บทก�ำหนดโทษ

มาตรา ๒๔ - ไม่มีใบอนุญาตอยู่กับตัวระหว่างเวลาท�างาน - ระวางโทษปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท

มาตรา ๒๗
วรรค ๓

- รับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตเข้าท�างาน - ระวางโทษปรบัตัง้แต่ ๑๐,๐๐๐-๑๐๐,๐๐๐ บาท 
ต่อคนต่างด้าว ๑ คน

มาตรา ๔๘ - ไม่ปฏบิตัติามหนงัสอืสอบถาม หรอืหนงัสอืเรยีก 
ของนายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ 

- ระวางโทษปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท

มาตรา ๕๑ - คนต่างด้าวท�างานโดยไม่ได้รับอนุญาต - ระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน ๕ ปี หรือปรับตั้งแต่ 
๒,๐๐๐-๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

๘. พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน พ.ศ. ๒๕๔๑

มำตรำ ฐำนควำมผิด บทก�ำหนดโทษ

มาตรา ๒๓ - นายจ้างไม่ประกาศเวลาท�างานปกติให้ลูกจ้าง
ทราบ 

- ระวางโทษปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท

มาตรา ๒๔ - นายจ้างให้ลูกจ้างท�างานล่วงเวลาในวันท�างาน
โดยไม่ได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง 

- ระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับ 
ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

มาตรา ๒๕ - นายจ้างให้ลกูจ้างท�างานในวนัหยดุโดยไม่ได้รบั
ความยินยอมจากลูกจ้าง 

- ระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับ 
ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

มาตรา ๒๖ - นายจ้างให้ลกูจ้างท�างานล่วงเวลา ท�างานในวนั
หยุดรวมทั้งท�างานล่วงเวลาในวันหยุดเกินกว่า
สัปดาห์ละ ๓๖ ชั่วโมง

- ระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับ 
ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

มาตรา ๒๗ - ในวันที่มีการท�างาน นายจ้างไม่จัดให้ลูกจ้าง 
มีเวลาพักระหว่างการท�างาน 

- ระวางโทษปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท

มาตรา ๒๘ - นายจ้างไม่จดัให้ลกูจ้างมวีนัหยดุประจ�าสปัดาห์ - ระวางโทษปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท

มาตรา ๓๘ - ให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงท�างาน ตามที่ก�าหนด 
ในมาตรานี้

- ระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับ 
ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
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มาตรา ๓๙ - ให้ลกูจ้างซึง่เป็นหญงิมคีรรภ์ท�างานอย่างใดอย่าง
หนึ่ง ตามที่ก�าหนดในมาตรานี้

- ระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับ 
ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

มาตรา ๓๙/๑ - ให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์ท�างานในระหว่าง
เวลา ๒๒.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๐๖.๐๐ นาฬิกา 
ท�างานล่วงเวลา หรือท�างานในวันหยุด 

- ระวางโทษจ�าคุกไม ่ เกิน ๑ ป ี  หรือปรับ 
ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

มาตรา ๔๔ - จ้างเด็กอายุต�่ากว่า ๑๕ ปีเป็นลูกจ้าง - ระวางโทษจ�าคุกไม ่ เกิน ๑ ป ี  หรือปรับ 
ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

มาตรา ๔๕ - ความผิดฐานไม่ปฏิบัติตามกฎหมายในกรณีที่มี
การจ้างเด็กอายุต�่ากว่า ๑๘ ปีเป็นลูกจ้าง 

- ระวางโทษปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท

มาตรา ๔๖ - ไม่จัดให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กมีเวลาพัก - ระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับ 
ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

มาตรา ๔๗ - ให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต�่ากว่า ๑๘ ปี ท�างาน
ในระหว่างเวลา ๒๒.๐๐ น. ถึงเวลา ๐๖.๐๐ น. 
โดยไม่ได้รับอนุญาต

- ระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับ 
ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

มาตรา ๔๘ - นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต�่ากว่า ๑๘ ปี
ท�างานล่วงเวลาหรือในวันหยุด 

- ระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับ 
ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

มาตรา ๔๙ - นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต�่ากว่า ๑๘ ปี
ท�างานอย่างหนึ่งอย่างใด ตามที่ก�าหนดใน 
มาตรานี้

- ระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับ 
ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

มาตรา ๕๐ - นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต�่ากว่า ๑๘ ปี
ท�างานในสถานที่ตามที่ก�าหนดในมาตรานี้ 

- ระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับ 
ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

มาตรา ๕๑
วรรค ๑

- นายจ้างเรียกหรือรับหลักประกันเพื่อการใดๆ 
จากฝ่ายลูกจ้างซึ่งเป็นเด็ก 

- ระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับ 
ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

มาตรา ๕๕ - ไม่จ่ายค่าตอบแทนอันเนื่องจากการจ้างงาน 
ให้แก่ลูกจ้าง ณ สถานที่ท�างานของลูกจ้าง  
หรือจ่ายให้โดยวิธีอื่นโดยลูกจ้างไม่ยินยอม

- ระวางโทษปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท

มาตรา ๕๑
วรรค ๒

- หักค่าจ้างของลูกจ้าง จ่ายค่าจ้างของลูกจ้าง 
ซึ่งเป็นเด็กให้แก่บุคคลอื่น

- ระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับ 
ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

มาตรา ๗๐ - นายจ้างค้างจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท�างาน
ในวันหยุด ค่าล่วงเวลาในวันหยุด

- ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับ
ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาทหรือทั้งจ�าทั้งปรับ

มาตรา ๗๖ - ห้ามมิให้นายจ้างหัก ค่าล่วงเวลา ค่าท�างาน 
ในวันหยุด ค่าล่วงเวลาในวันหยุด เว้นแต่เป็น 
การหักตามที่ก�าหนดในมาตรานี้

- ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับ
ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาทหรือทั้งจ�าทั้งปรับ

มาตรา ๙๐ - จ่ายค่าจ้างให้ลกูจ้างน้อยกว่าอตัราค่าจ้างขัน้ต�่า - ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับ
ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาทหรือทั้งจ�าทั้งปรับ
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๙. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๔๑) 

ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน พ.ศ. ๒๕๔๑

มำตรำ ฐำนควำมผิด บทก�ำหนดโทษ

- นายจ้างรบัเดก็อายตุ�า่กว่า ๑๖ ปีท�างาน เว้นแต่
เดก็นัน้อายไุม่ต�า่กว่า ๑๕ ปีและบดิาหรอืมารดา
หรอืผูป้กครองของเดก็นัน้ท�างานอยูใ่นเรอืประมง
นัน้ด้วย หรอืบดิาหรอืมารดาหรอืผูป้กครองของ
เด็กนั้นให้ความยินยอมเป็นหนังสือ

- นายจ้างไม่ได้จัดท�าทะเบียนลูกจ้าง
- นายจ้างไม่ได้จัดท�าเอกสารเกี่ยวกับการจ่าย 

ค่าจ้าง ค่าท�างานในวันหยุด
- นายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างและค่าท�างานในวันหยุด

ให้ถูกต้องและตามก�าหนดเวลา

- ระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับ 
ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ  
มาตรา ๑๔๔ แห่งพระราชบัญญัติคุ ้มครอง
แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑

- นายจ้างไม่จัดวันหยุดประจ�าปีให้ลูกจ้างปีหนึ่ง
ไม่น้อยกว่า ๓๐ วันโดยได้รับค่าจ้าง

- นายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างให้แก่ลกูจ้างในวนัลาป่วย
เท่ากบัค่าจ้างในวนัท�างานตลอดระยะเวลาทีล่า

- ในกรณทีีล่กูจ้างตกค้างอยูต่่างประเทศเนือ่งจาก 
การท�างานให้แก่นายจ้าง นายจ้างไม่จ่ายเงิน 
ให้แก่ลกูจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของค่าจ้าง 
ในส่วนทีค่�านวณจ่ายตามระยะเวลาตลอดระยะ
เวลาที่ลูกจ้างไม่ได้ท�างาน

- ระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับ 
ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ 

- นายจ้างไม่ได้จัดการหรือออกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางกลับภูมิล�าเนาของลูกจ้างในกรณี
(๑) เรืออับปางหรือไม่อาจใช้การได้โดยสิ้นเชิง 
(๒) ลกูจ้างประสบอนัตรายหรอืเจบ็ป่วยเนือ่งจาก

การท�างาน 
(๓) นายจ้างบอกเลกิสญัญาจ้างก่อนครบก�าหนด

อายุสัญญา หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใน
สัญญาจ้างโดยลูกจ้างไม่ยินยอม

- สญัญาจ้างครบก�าหนดในระหว่างเวลาทีล่กูจ้าง
ท�างานอยู่ในที่อื่นอันมิใช่สถานที่ท�าสัญญาจ้าง

มาตรา ๑๔๔ แห่งพระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน 
พ.ศ. ๒๕๔๑
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๑๐. พระรำชบัญญัติควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน พ.ศ. ๒๕๕๔

มำตรำ ฐำนควำมผิด บทก�ำหนดโทษ

มาตรา ๘ - นายจ้างไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานที่ก�าหนดใน 
กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘

มาตรา ๕๓
- ระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน 

๔๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

มาตรา ๓๖
วรรค ๑

- ไม่ปฏิบัติตามค�าสั่งของพนักงานตรวจความ
ปลอดภัย กรณีสั่งให้หยุดการใช้เครื่องจักร 
อุปกรณ์ อาคารสถานที่ หรือผูกมัดประทับ 
ตราสัง่ทีอ่าจจะก่อให้เกดิอนัตรายอย่างร้ายแรง
ต่อลูกจ้างดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วน 

มาตรา ๖๕
- ระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่

เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

มาตรา ๓๖
วรรค ๒

- ท�าให้สิ่งที่พนักงานตรวจความปลอดภัยสั่งให้
ระงับ การใช้ หรือผูกมัดประทับตราไว้กลับมา
ใช้งานได้อีก

มาตรา ๖๖
- ระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน ๒ ปี หรือปรับไม่เกิน 

๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

๑๑. พระรำชบัญญัติจัดระเบียบกิจกำรแพปลำ พ.ศ. ๒๔๙๖

มำตรำ ฐำนควำมผิด บทก�ำหนดโทษ

มาตรา ๒๙ - ประกอบกจิการแพปลาโดยไม่ได้รบัอนญุาตและ 
ไม่เสียค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย 

มาตรา ๓๘ 
- ระวางโทษปรบัไม่ต�า่กว่า ๕,๐๐๐ บาทแต่ไม่เกนิ

กว่า ๑๐,๐๐๐ บาท หรือจ�าคุกไม่เกิน ๖ เดือน 
หรือทั้งปรับทั้งจ�า

มาตรา ๓๒ - ไม่กรอกแบบพิมพ์ ยื่น หรือแกล้งกรอกแบบ
พิมพ์ไม่ครบถ้วน หรือกรอกแบบพิมพ์อันเป็น
เท็จ หรือไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่ท�าการตรวจสอบ 
หรอืไม่อ�านวยความสะดวกในการตรวจสอบเช่น
ว่านั้น

มาตรา ๓๘ 
- ระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

๑๒. พระรำชบัญญัติกำรเดินเรือในน่ำนน�้ำไทย พ.ศ. ๒๔๕๖

มำตรำ ฐำนควำมผิด บทก�ำหนดโทษ

มาตรา ๙ - ใช้เรือก่อนได้รับใบอนุญาตใช้เรือ 
- ใช้เรือที่ใบอนุญาตใช้เรือสิ้นอายุ 
- ใช้เรอืผดิจากเขตหรอืต�าบลการเดนิเรอืทีก่�าหนด

ไว้ในใบอนุญาต
- น�าเรือที่สั่งถูกยึดใบอนุญาตใช้เรือมาใช้ 

- ระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
- นายเรือหรือผู้ที่ควบคุมเรือเจ้าของเรือ หรือ

เจ้าของกจิการเดนิเรอืต้องระวางโทษปรบัไม่เกนิ 
๕๐,๐๐๐ บาท

มาตรา ๑๕๒ - ความผดิฐานน�าเอาใบอนญุาตส�าหรบัเรอืล�าอืน่
ออกแสดงและใช้เป็นใบอนญุาตส�าหรบัเรอืของ
ตน 

- ระวางโทษจ�าคกุไม่เกนิ ๖ เดอืน หรอืปรบัตัง้แต่ 
๑,๐๐๐-๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ



23บททั่วไป

มำตรำ ฐำนควำมผิด บทก�ำหนดโทษ

มาตรา ๑๗๕ - ความผดิฐานใช้เรอืผดิเงือ่นไขและข้อก�าหนดใน
ใบอนุญาตใช้เรือ

- ระวางโทษปรับ ๑,๐๐๐-๑๐,๐๐๐ บาท

มาตรา ๒๘๒ - ความผดิฐานกระท�าการในเรอืในต�าแหน่งที่กฎ
ข้อบังคับส�าหรับการตรวจเรือก�าหนดโดยมิได้
รบัประกาศนยีบตัร หรอืประกาศนยีบตัรสิน้อายุ

- ระวางโทษจ�าคกุไม่เกนิ ๖ เดอืน หรอืปรบัตัง้แต่ 
๑,๐๐๐-๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

มาตรา ๒๘๓ - ความผดิฐานเอาประกาศนยีบตัรของคนอืน่ออก
อ้างหรือใช้ส�าหรับตนด้วยประการใด 

- ระวางโทษจ�าคกุไม่เกนิ ๑ ปี หรอืปรบัปรบัตัง้แต่ 
๒,๐๐๐-๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

มาตรา ๒๘๔ - ความผิดฐานไม่เก็บประกาศนียบัตรไว้ในเรือ - ระวางโทษปรับ ๕๐๐-๕,๐๐๐บาท

มาตรา ๒๘๕ - ความผิดฐานท�างานในเรือโดยไม่ได้รับอนุญาต - ระวางโทษปรับ ๕๐๐-๕,๐๐๐บาท

๑๓. พระรำชบัญญัติเรือไทย พ.ศ. ๒๔๘๑

มำตรำ ฐำนควำมผิด บทก�ำหนดโทษ

มาตรา ๑๗ - ความผิดกรณีผู้ควบคุมเรือไม่รักษาใบทะเบียน
ให้ใช้เป็นเอกสารประจ�าเรือ และไว้ในเรือ 

มาตรา ๖๓
- ระวางโทษปรับไม่เกิน ๒๐๐ บาท

มาตรา ๑๘ - ความผิดกรณีไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายก�าหนด
ในกรณีใบทะเบียนสูญหายหรือเป็นอันตราย 
ไปด้วยประการอื่น หรือช�ารุดในสาระส�าคัญ

มาตรา ๖๓
- ระวางโทษปรับไม่เกิน ๒๐๐ บาท

มาตรา ๑๙ - ความผิดกรณีผู ้ควบคุมเรือไม่ส่งใบทะเบียน 
เก่า แก่นายทะเบียนเรือประจ�าเมืองท่าเมื่อ 
ได้ออกใบทะเบียนใหม่แทนใบเก่าแล้ว 

มาตรา ๖๓
- ระวางโทษปรับไม่เกิน ๒๐๐ บาท

มาตรา ๖๔ - ความผิดกรณีผู ้ควบคุมเรือมิได ้มี เอกสาร 
ประจ�าเรือตามมาตรา ๔๙ ในระหว่างใช้เรือ 

- ระวางโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท

มาตรา ๖๗ - ความผิดกรณีผู ้ควบคุมเรือหรือเจ้าของเรือ 
กระท�าการใดๆ โดยเจตนาจะให้พนักงาน 
เจ้าหน้าที่ผู ้มีอ�านาจตรวจเรือเข้าใจผิดไปว่า 
เรือนั้นเป็นเรือต่างประเทศตามมาตรา ๕๓ 

- ระวางโทษปรับไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท หรือจ�าคุก
ไม่เกิน ๑ ปี หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
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๑๔. พระรำชบัญญัติกำรประมง พ.ศ. ๒๔๙๐

มำตรำ ฐำนควำมผิด บทก�ำหนดโทษ

มาตรา ๒๘ - ความผิดฐานใช้เครื่องมือท�าการประมงซึ่ง 
ต้องมีอาชญาบัตร โดยไม่มีอาชญาบัตร 

- ระวางโทษปรับ ๓ เท่าของเงินอากร

มาตรา ๒๙ - ความผิดฐานฝ่าฝืนการท�าประมง หรือมิได้ 
เสียเงินอากรเพิ่มเติม

- ระวางโทษปรับ ๓ เท่าของเงินอากร

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่อง ห้ามใช้เครื่องมือท�าการประมงบางชนิด 
ท�าการประมงในทีจ่บัสตัว์น�า้ประเภททีส่าธารณะ
ประโยชน์ในบรเิวณแม่น�้า ล�าคลอง หนอง บงึ อ่าง
เก็บน�้า และล�าน�้าสาขาทุกแห่งทั่วราชอาณาจักร 
พ.ศ. ๒๕๕๔

มาตรา ๖๕ 
- ผูใ้ดฝ่าฝืนประกาศของรฐัมนตรหีรอืผูว่้าราชการ

จงัหวดัซึง่ประกาศตามความในมาตรา ๓๒ ต้อง
ระวางโทษปรบัตัง้แต่ ๕,๐๐๐ บาทถงึ ๑๐,๐๐๐ 
บาท หรือจ�าคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือทั้งปรับทั้งจ�า

๑๕. พระรำชบัญญัติว่ำด้วยสิทธิกำรประมงในเขตกำรประมงไทย พ.ศ. ๒๔๘๒

มำตรำ ฐำนควำมผิด บทก�ำหนดโทษ

มาตรา ๑๑ - ใช้เรอืท�าการประมงหรอืพยายามท�าการประมง
ในเขตการประมงไทยโดยฝ่าฝืนกฎหมาย

- ระวางโทษปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

มาตรา ๑๑ ทวิ - คนต่างด้าวท�าหน้าที่เป็นลูกเรือในเรือประมง 
ในเขตประมงไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตตาม 
มาตรา ๕ ทวิ

- ระวางโทษปรับไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท

๑๖. พระรำชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑

มำตรำ ฐำนควำมผิด บทก�ำหนดโทษ

มาตรา ๒๗ - ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ห้ามขาย - ระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่
เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

มาตรา ๒๘ - ฝ่าฝืนขายเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ในวนัหรอืเวลา 
ที่รัฐมนตรีก�าหนด

- ระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่
เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

มาตรา ๒๙ - ฝ่าฝืนขายเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ให้แก่บคุคลที่
อายุต�่ากว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์

- ระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน 
๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
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๑๗. พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระท�ำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐

มำตรำ ฐำนควำมผิด บทก�ำหนดโทษ

มาตรา ๑๔ (๔) - น�าเข้าสูร่ะบบคอมพวิเตอร์ซึง่ข้อมลูคอมพวิเตอร์ 
ใดๆ ทีม่ลีกัษณะอนัลามกและข้อมลูคอมพวิเตอร์
นั้นประชาชนอาจเข้าถึงได้

- ระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน ๕ ปี หรือปรับไม่เกิน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

มาตรา ๑๔ (๕) - เผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์โดย 
รู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะ 
อันลามก

- ระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน ๕ ปี หรือปรับไม่เกิน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

มาตรา ๑๕ - ผู ้ให้บริการผู้ใดจงใจสนับสนุน หรือยินยอม 
ให้มกีารกระท�าความผดิตามมาตรา ๔ ในระบบ
คอมพิวเตอร์ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของตน

- ระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน ๕ ปี หรือปรับไม่เกิน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

๑๘. พระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

มำตรำ ฐำนควำมผิด บทก�ำหนดโทษ

มาตรา ๕ - ฟอกเงิน (บุคคลธรรมดา) - ระวางโทษปรับตั้งแต่ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ถึง 
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

มาตรา ๖๐ - ฟอกเงิน (นิติบุคคล) - ระวางโทษจ�าคกุตัง้แต่ ๑-๑๐ ปี หรอืปรบัตัง้แต่ 
๒๐,๐๐๐ - ๒๐๐,๐๐o บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

มาตรา ๖ - ฟอกเงนิ แม้กระท�านอกราชอาณาจกัรให้รบัโทษ 
ในอาณาจักร 

มาตรา ๗ - สนับสนุนการฟอกเงิน - ระวางโทษปรับตั้งแต่ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ถึง 
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

มาตรา ๘ - พยายามฟอกเงิน - ระวางโทษปรับตั้งแต่ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ถึง 
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

มาตรา ๙ - ร่วมกันฟอกเงินตั้งแต่สองคนขึ้นไป - ระวางโทษปรับตั้งแต่ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ถึง 
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

มาตรา ๑๐
วรรค ๑

- เจ้าพนกังานของรฐักระท�าความผดิฐานฟอกเงนิ - ต้องระวางโทษเป็น ๒ เท่า

มาตรา ๑๐
วรรค ๒

- กรรมการ อนกุรรมการ หรอืพนกังานเจ้าหน้าที่
กระท�าความผิดฐานฟอกเงิน

- ต้องระวางโทษเป็น ๓ เท่า




