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ง

บทสรุปสําหรบผูบริหาร
ปจจุบันปญหาการคาประเวณีของหญิงไทยและการลักลอบทํางานของแรงงานไทยใน
แอฟริกาใตมีแนวโนมเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เพราะแอฟริกาใตมีเศรษฐกิจที่ใหญที่สุดในทวีปแอฟริกา
และยกเวนการตรวจลงตราใหแกคนไทยและใหพํานักไดเปนเวลา 30 วันเพื่อการทองเที่ยวทําให
ขบวนการมิจฉาชีพใชเปนชองทางในการสงหญิงไทยและแรงงานไทยเขาแอฟริกาใตไดอยาง
งายดาย ทําใหบุคคลเหลานั้นไปตกทุกขไดยากในแอฟริกาใต
เพื่อปองกันมิใหคนไทยตองตกไปตกทุกขในประเทศนั้น รวมทั้งมีการแกไขปญหาดังกลาว
จึงขอเสนอขอเสนอแนะทั้งดานนโยบาย ยุทธศาสตร และบริหาร
ขอเสนอแนะดานนโยบาย
1.ในสวนของกระทรวงการตางประเทศ อาจจะพิจารณาจํากัดเสรีภาพในการเดินทางของ
บุคคลที่มีเหตุอันควรเชื่อไดวาจะเดินทางไปเปนเหยื่อของการคามนุษยและบุคคลที่มีเหตุอันควรเชื่อ
ไดวาจะเดินทางไปกระทําผิดฐานคามนุษย โดยการไมออกหนังสือเดินทางใหแกบุคคลเหลานั้น
ในการนี้ ควรมีการตราพระราชบัญญัติหนังสือเดินทางเพื่อใหเปนบทบัญญัติของกฎหมายเฉพาะใน
การจํากัดเสรีภาพในการเดินทางและเพื่อรองรับการออกคําสั่งทางปกครอง ทั้งนี้ การปองกันและ
การแกไขปญหานี้กระทําไดอีกทางหนึ่งโดยการผลักดันใหมีการจัดทําบันทึกความเขาใจวาดวย
ความรวมมือในการตอตานการคามนุษยระหวางไทยกับแอฟริกาใต
2. พนักงานเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองมีสวนชวยในการปองกันการคามนุษยโดยระงับ
การเดินทางออกนอกราชอาณาจักรของหญิงไทยซึ่งกําลังจะเดินทางไปแอฟริกาใต ที่ยกเวนการ
ตรวจลงตราใหคนไทยในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อไดวาจะเปนผูเสียหายจากการกระทําความผิดฐาน
คามนุษย ในการนี้ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยซึ่งเปน
ผูรักษาการตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. 2551 คงจะตองวาง
ระเบียบเพื่อใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองปฏิบัติในการระงับการเดินทางของหญิงไทย
ดังกลาว
3. ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองพบวามีบุคคลที่มีพฤติการณเปนที่นาสงสัย
วาจะเดินทางออกนอกราชอาณาจักรเพื่อไปทํางานในตางประเทศ ใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจคน
เขาเมืองแจงใหบุคคลนั้นไปพบพนักงานเจาหนาที่ตรวจคนหางานเพื่อตรวจสอบขอเท็จจริง หาก
พนักงานเจาหนาที่ตรวจคนหางานตรวจสอบแลวมีความแนใจหรือมีหลักฐานเพียงพอที่เชื่อไดวา
บุคคลนั้นเปนคนหางานที่มีความประสงคจะเดินทางไปทํางานในตางประเทศแตไมไดปฏิบัติตาม
กฎหมายวาดวยการจัดหางานและคุมครองคนหางาน พนักงานเจาหนาที่ตรวจคนหางานยอมมี

จ
อํานาจระงับการเดินทางของบุคคลนั้นได ในการนี้ พนักงานเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองจะตองมี
การประสานงานกับพนักงานเจาหนาที่ตรวจคนหางานอยางใกลชิด
4. ทางดานการปราบปราม จะตองมีการประสานกับหนวยงานปราบปรามที่เกี่ยวของเพื่อ
ดําเนินการเอาผิดทางกฎหมายกับขบวนการคามนุษยขามชาติและหลอกลวงแรงงานอยางเครงครัด
5. การทําใหครอบครัวไทยมีความเขมแข็งทั้งทางความคิดและอารมณเปนปราการดานแรก
ที่สําคัญ เมื่อทุกครอบครัวมีความเขมแข็งยอมชวยลดทั้งปญหาชุมชนและสังคมไดมาก
ขอเสนอแนะดานยุทธศาสตร
1. ควรมีการประชาสัมพันธเชิงรุกอยางทั่วถึง เพราะหญิงไทยและแรงงานไทยที่ประสบ
ปญหาในแอฟริกาใตสวนใหญมักจะถูกหลอกลวงหรือไมทราบขอมูลที่ถูกตอง การปองกันจึง
กระทําไดโดยการใหหญิงไทยและแรงงานไทยไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับการหลอกลวง
2. เสริมสรางศักยภาพและสมรรถนะแกพนักงานเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในการดําเนินคดีทั้ง
ทางแพงและอาญา รวมทั้งสงเสริมใหพนักงานเจาหนาที่จ ากหนวยงานตาง ๆ ที่มีอํานาจในการ
ปราบปรามทํางานรวมกันเปนเครือขายและมีความไวเนื้อเชื่อใจระหวางเพื่อนรวมงานในเครือขาย
3. ควรดําเนินมาตรการทางสังคมในการชวยเหลือ คุมครอง ฟนฟูสภาพรางกายและจิตใจ
และสงกลับภูมิลําเนาของผูเสียหายจากการคามนุษยในแอฟริกาใตใหมากขึ้น
4. ควรมีการปรับปรุงกระบวนการฟนฟูผูเสียหายจากการคามนุษย โดยมีการคุมครองดูแล
และพัฒนาอาชีพใหแกผูเสียหาย ฯ อยางเปนระบบ
5. ควรสงเสริมและขยายความรวมมือกับภาคีเครือขายทุกระดับทั้งในและตางประเทศ
รวมทั้งควรเพิ่มบทบาทใหองคกรสวนทองถิ่นเปนแกนนําในเรื่องการปองกันและแกไขปญหานี้
6. ควรผลักดันใหมีระบบขอมูลการคามนุษยทั้งในระดับประเทศและระดับจังหวัด รวมทั้ง
ควรพัฒนาระบบการเชื่อมโยงขอมูลระดับประเทศและระดับระหวางประเทศ
7. ควรใชการพัฒนาเพื่อแกปญหาที่ตนเหตุ ตนเหตุของปญหาการคามนุษย คือ ความ
ยากจนและการขาดโอกาส รัฐบาลควรใหความสําคัญกับการพัฒนาเพื่อแกปญหาในระยะยาว
ขอเสนอแนะดานบริหาร
1. กระทรวงการตางประเทศควรซักซอมความเขาใจกับเจาหนาที่กงสุลในเรื่องกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวของกับการชวยเหลือคุมครองคนไทยตกทุกขไดยากในตางประเทศ
2. ควรมอบหมายใหกรมการกงสุลขยายภารกิจประชาสัมพันธเชิงรุกในประเทศ และ
พัฒนาบุคลากรที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่ประชาสัมพันธ โดยมีงบประมาณอยางเพียงพอ
3.หนวยงานภาครัฐควรหารือกันพื่อวางมาตรการทางกฎหมายเพื่อปองกันมิใหหญิงไทย
แรงงานไทยไปตกทุกขไดยากในแอฟริกาใตและบูรณาการการทํางานเพื่อปองกันปญหาที่ตนทาง

ฉ
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กิตติกรรมประกาศ
รายงานการศึกษาสวนบุคคล เรื่อง กระทรวงการตางประเทศกับการคุมครองและชวยเหลือ
คนไทยตกทุ ก ข ไ ด ย ากในแอฟริ ก าใต ฉ บั บ นี้ จั ด ทํ า ขึ้ น เนื่ อ งจากการผู เ ขี ย นเคยประจํ า การใน
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง พริทอเรีย และไดเห็ นหญิงไทยและแรงงานไทยไปตกทุก ขไดยาก
ในแอฟริ ก าใต เ ป น จํ า นวนมากจากการที่ ค นไทยเดิ น ทางเข า แอฟริ ก าใต โ ดยไม ต อ งได รั บ การ
ตรวจลงตราซึ่ ง ขบวนการมิ จ ฉาชี พ ใช เ ป น ช อ งทางส ง หญิ ง ไทยและแรงงานไทยเดิ น ทางเข า
แอฟริกาใตได อยางงายดายและไปตกทุ กขไดย าก และจากการที่ไดสั มภาษณค นไทยเหล านั้นที่
ไปขอความช วยเหลื อจากสถานเอกอั ค รราชทู ต ฯ จึ ง เห็ นควรนํ า เสนอสถานการณ และสาเหตุ
ของปญหาคนไทยตกทุกขไดยากในแอฟริกาใต รวมทั้งแนวทางในการปองกันและการแกไขปญหา
ดังกลาว ทั้งมาตรการทางกฎหมาย การขยายการประชาสัมพันธเชิงรุกและการปราบปราม ทั้งนี้ ได
มีการหารือกับเจาหนาที่หนวยงานภาครัฐ รวมทั้งผูประกอบการและผูบริหารบริษัทที่ไดรับอนุญาต
จัดหางานที่เกี่ยวของในการนําเสนอแนวทางในการแกไขปญหาดังกลาวดวย โดยหวังวา หนวยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวของจะหารือกันเพื่อพิจารณาวางมาตรการทางกฎหมายเพื่อปองกันมิใหหญิงไทยและ
แรงงานไทยไปตกทุกขในแอฟริกาใต
การฝกอบรมและการจัดทํารายงานการศึกษาสวนบุคคลฉบับนี้ไดสําเร็จลุลวงดวยดี ผูเขียน
ใครขอขอบคุณบุคคลตาง ๆ ดังนี้ นายจักร บุญ-หลง อธิบดีกรมการกงสุล ที่ไดสนับสนุนใหผูเขียน
เขารวมการอบรมในครั้งนี้ และเจาหนาที่กองคุมครองและดูแลผลประโยชนคนไทยในตางประเทศ
กรมการกงสุล ที่ไดใหขอมูลเพิ่มเติม และขอขอบคุณอาจารยที่ปรึกษาทุกทาน คือ ศาสตราจารย
ดร.ไชยวัฒน ค้ําชู รองศาสตราจารย ดร.อภิญญา รัตนมงคลมาส โดยเฉพาะทา นเอกอัครราชทูต
เพ็ญศักดิ์ ชลารักษ ที่ไดใหขอแนะนําที่มีคุณคาตอการจัดทํารายงานการศึกษาสวนบุคคลฉบับนี้
และขอขอบคุณผูอํานวยการสถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ กระทรวงการตางประเทศ
และเจ าหน าที่ ทุ กท า นที่ ไ ดป ระสานงานและดํ า เนิ นการในด านต าง ๆ จนทํ า ให ก ารจั ดฝ ก อบรม
หลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุนที่ 2 ประจําป 2553 สําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคเปนอยางดี
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บทที่ 1 บทนํา
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บทที่ 2 แนวคิดและกฎหมายระหวางประเทศเกี่ยวกับการการคุมครองคนชาติ
และกฎหมายไทยเกี่ยวกับการปองกันบุคคลมิใหไปตกทุกขในตางประเทศ
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บทที่ 3 ผลการศึกษา
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1.4
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
วัตถุประสงคของการศึกษา
ประโยชนที่จะไดรับจากการศึกษา
ขอบเขตของการศึกษา
ระเบียบวิธีการศึกษา

2.1 แนวคิด
2.2 กฎหมายระหวางประเทศเกี่ยวกับการคุมครองคนชาติ
2.3 กฎหมายไทยเกี่ยวกับการคุมครองและการปองกันบุคคลมิใหไป
ตกทุกขไดยากในตางประเทศและนโยบายที่รัฐบาลแถลงตอรัฐสภา

3.1 กรณีตัวอยางคนไทยตกทุกขไดยากในแอฟริกาใต
3.2 พนักงานเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองกับการปองกันการคามนุษย
3.3 พนักงานเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองกับพนักงานเจาหนาที่ตรวจคนหางาน
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ปจจุบันปญหาการคาประเวณีของหญิงไทยและการลักลอบทํางานของแรงงานไทยใน
แอฟริกาใตมีแนวโนมเพิ่มขึ้น สาเหตุสําคัญสืบเนื่องมาจากแอฟริกาใตมีระดับการพัฒนาคอนขางสูง
มีเศรษฐกิจที่ใหญที่สุดในทวีปแอฟริกา และจากการที่ แอฟริกาใตยกเวนการตรวจลงตราใหแกคน
ไทยและใหพํานักไดเปนเวลา 30 วันเพื่อการทองเที่ยวทําใหการเดินทางเขาแอฟริกาใตของคนไทย
เปนไปไดโดยงายดาย ขบวนการคามนุษยจึงชักจูงหรือหลอกลวงหญิงไทยใหเดินทางเขาไปใน
แอฟริกาใตและบังคับใหขายบริการทางเพศ สวนแรงงานไทยก็ถูกขบวนการมิจฉาชีพหลอกลวงให
ไปขายแรงงานโดยไมผานการอนุญาตของกรมการจัดหางานโดยใชประโยชนจากการยกเวนการ
ตรวจลงตราเปนชองทางในการสงแรงงานไทยเดินทางเขาแอฟริกาใต
1.1.1 หญิงไทยที่ขายบริการในแอฟริกาใตแบงเปนสองกลุม คือ
(1) กลุมแรกซึ่งเปนกลุมสมัครใจขายบริการ หญิงเหลานี้มักไดรับแจงวา การขาย
บริการไดรายไดดี ไมเสียคาที่พักและคาอาหาร และสามารถเลือกที่จะขายบริการใหลูกคาหรือไม
ก็ได โดยผูควบคุมและจัดหาหญิงไทยขายบริการจะหักหนี้คาบัตรโดยสารเครื่องบินและคานายหนา
จากคาบริการในแตละเดือน แตเมื่อเดินทางไปแอฟริกาใตพบวาตองชําระหนี้สูงกวาที่ไดรับแจง
กอนเดินทางและตองจายคาที่พักและอาหารเอง รวมถึงไมสามารถเลือกที่จะรับหรือไมรับลูกคา
ได เมื่อหญิงไทยเหลานั้นไมยอมขายบริการก็ถูกบังคับใหขายบริการตอ โดยการจัดสงหญิงไทย
ที่สมัครใจไปคาประเวณียังแอฟริกาใตสวนใหญดําเนินการโดยขบวนการที่มีหัวหนาเปนชาว
แอฟริกาใตหรือชาวจีนที่สมรสกับหญิงไทย โดยนายหนาจากประเทศไทยจะเปนผูจัดหาหญิงไทย
สงไปแอฟริกาใต และมีผูมารับที่สนามบินในแอฟริกาใตซึ่งสวนใหญเปนชาวแอฟริกาใตที่สมรส
กับหญิงไทยที่เคยเปนโสเภณีมากอนและสงตอใหไปคาประเวณีตามสถานเริงรมยตาง ๆ ใน
กรุงพริทอเรีย นครโจฮันเนสเบอรก เมืองเดอรบัน และเมืองเคปทาวน
(2) กลุมที่สองเปนกลุมที่ถูกหลอกลวงจะมีนายหนาชักชวนใหหญิงไทยเดินทาง
ไปทํางานในแอฟริกาใต เชน ทํารานเสริมสวย ทํางานดานพยาบาลดูแลผูสูงอายุ ทํางานใน
รานอาหารไทย สปาไทย โดยหลอกลวงวาจะไดรับคาจางในอัตราที่สูง แตปรากฏวาเมื่อเดินทาง
ไปถึงกลับถูกบังคับใหคาประเวณีเพื่อชดใชหนี้คาบัตรโดยสารเครื่องบินและคานายหน าเปน
จํานวนเงินหลายเทาประมาณ 300,000 บาท
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หญิงไทยดังกลาวจึงตกเปนเหยื่อของขบวนการคามนุษยที่แสวงประโยชนทางเพศ
อีกทั้งหญิงไทยที่เดินทางไปคาประเวณีในแอฟริกาใตนอกจากเสี่ยงที่จะติด เชื้อเอชไอวีแลวนํามา
แพรเชื้อในประเทศไทย ซึ่งจะสงผลใหเกิดการกลายพันธุข องไวรัสเอดสจนยากแกการปองกัน
เยียวยาเนื่องจากไวรัสเอดสในแอฟริกาใตกับในประเทศไทยเปนคนละสายพันธุกันแลว ยังจะนํามา
ซึ่งความเสื่อมเสียในดานภาพลักษณของไทยในแอฟริกาใตดวย
1.1.2 ในสวนของแรงงานไทยที่ถูกหลอกลวง
สวนแรงงานไทยที่เดินทางไปทํางานในแอฟริกาใตโดยไมผานการอนุญาตของกรมการ
จัดหางานเสียคาหัว แตเมื่อเดินทางไปถึง สวนใหญมักจะไมไดงานหรือไดงานที่ไมตรงตามสายงาน
และไดรับคาจางต่ํากวาที่นายหนาแจงไว หรือไมมีงานใหทํา จึงตองพยายามหางานดวยตนเอง แตยัง
ไมถึงขั้นเกิดการคามนุษยเพื่อบังคับใชแรงงาน กลุมที่มักตกเปนเหยื่อ คือ แรงงานฝมืออาทิ ชาง
เชื่อมทอ ชางประกอบทอ
ทั้งหญิงไทยและแรงงานไทยดังกลาวจึงไปตกทุกขไดยากในแอฟริกาใต และไปขอรับ
ความชวยเหลือจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเเรียซึ่งไดชวยบรรเทาปญหาใหแตเปนการ
แกปญหาที่ปลายเหตุ
1.1.3 บริบทของแอฟริกาใต
(1) ขอมูลทั่วไป
แอฟริกาใตตั้งอยูทางใตสุดของทวีปแอฟริกา มีพื้นที่ 1 ลาน 2 แสนกวาตาราง
กิโลเมตร มีประชากรประมาณ 47.5 ลานคน เปนคนผิวดํา 37.7 ลานคน ผิวขาว 4.5 ลานคน ผิวสี
หรือขาวผสมดํา 4.2 ลานคนและเชื้อสายอินเดียและเอเชีย 1.1 ลานคน มีภาษาราชการ 11 เปนภาษา
ของคนขาว 2 ภาษา คือ อังกฤษกับแอฟริกาน และภาษาของคนผิวดําอีก 9 ภาษา นับถือศาสนาคริสต
รอยละ 80 อิสลามรอยละ 2 ฮินดูรอยละ 1.5 ที่เหลือเปนศาสนาอื่นและความเชื่อแบบดั้งเดิม
(2) ระบบเศรษฐกิจ
แอฟริกาใตมีโครงสรางทางสรางทางเศรษฐกิจที่กาวหนาที่สุดในทวีปแอฟริกาโดย
มีจีดีพีอยูที่ประมาณ 230 พันลานเหรียญสหรัฐและคิดเปน 1 ใน 4 ของขนาดเศรษฐกิจของทวีป
แอฟริกาทั้งหมด แตมีโครงสรางทางเศรษฐกิจ 2 ลักษณะอยูดวยกัน คือ โครงสรางทางเศรษฐกิจที่
กาวหนาที่สุดหรือเศรษฐกิจที่ 1 และโครงสรางทางเศรษฐกิจที่ดอยพัฒนาที่สุดในหมูคนผิวดําหรือ
เศรษฐกิจที่ 2 สวนพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่สําคัญ ไดแก อุตสาหกรรม การผลิตแรและการเกษตร
แอฟริกาใตเปนประเทศที่มีทรัพยากรแรธาตุมากที่สุดประเทศหนึ่งในโลก การสงออกแรธาตุจึงทํา
รายไดเขาประเทศมาก
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(3) ปญหาสังคม
แอฟริกาใตมีปญหาสังคมที่รายแรง คือ ปญหาโรคเอดส มีคนติดเอดสกวา
5 ลานคนหรือประมาณรอยละ10.5 ของประชากร มีอัตราการวางงานรอยละ 30 และยังมีปญหา
ฉอราษฎรบังหลวง แตปญหาที่รายแรงที่สุด คือ ปญหาอาชญากรรม แอฟริกาใตเปนประเทศที่มี
สถิติอาชญากรรมที่สูงที่สุดแหงหนึ่งของโลก และมีผูหลบหนีเขาเมืองจากประเทศเพื่อนบานเปน
จํานวนมากที่เขามาสรางปญหาสังคมซึ่ง มีผลทําใหนักลงทุนตางประเทศไมไดเขามาลงทุนมาก
เทาที่ควร 1
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.2.1 เพื่อใหทราบปญหาหญิงไทยและแรงงานไทยที่ไปตกทุกขไดยากในแอฟริกาใต
โดยเฉพาะหญิงไทยที่เปนเหยื่อคามนุษยดวย
1.2.2 เพื่อหาแนวทางปองกันและแกไขปญหาคนไทยไปตกทุกขไดยากในแอฟริกาใต โดย
ขอเสนอมาตรการทางกฎหมายในดานตาง ๆ รวมทั้งเสนอใหขยายการดําเนินการในเชิงรุกตาม
ยุทธศาสตรเชิงปองปรามและการประสานเกี่ยวกับการปราบปราม
1.3 ประโยชนที่จะไดรับจากการศึกษา
มีการวิเคราะหปญหาคนไทยตกทุกขไดยากในแอฟริกาใต และชี้แจงการดําเนินการของ
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรียและกระทรวงการตางประเทศ และมีการเสนอแนวทาง
ปองกันและแกไขปญหาดังกลาว
1.4 ขอบเขตของการศึกษา
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญไดใหการรับรองและคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งรัฐจะตองยึดถือเปนหลักปฏิบัติจะลวงละเมิดมิไดเวนเสียแตวาเปนกรณีเขาขอยกเวนตาม
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายที่รัฐธรรมนูญใหอํานาจใหมีการจํากัดสิทธิและเสรีภาพบางประการได ซึ่ง
ในบางกรณีรัฐจําตองบังคับใหราษฎรกระทําการหรือละเวนไมกระทําการบางอยางโดยองคกรหรือ
เจาหนาที่ของรัฐสามารถลวงล้ําเขาไปในแดนสิทธิเสรีภาพของราษฎรได โดยรัฐจะกล้ํากรายสิทธิ
เสรีภาพของราษฎรไดก็ตอเมื่อมีกฎหมายบัญญัติไวโดยชัดแจงและเปนการทั่วไปวาใหองคกรหรือ
เจาหนาที่ของรัฐกล้ํากรายสิทธิเสรีภาพของราษฎรไดในกรณีใดและภายในขอบเขตอยางไร 2
1

สรุปจากเอกสารบรรยายสรุปของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย ป 2552
2
วรพจน วิศรุตพิชญ นิติรัฐ ในวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
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โดยที่เรื่องการคุมครองดูแลและชวยเหลือคนไทยตกทุกขไดยากในตางประเทศเปนหนาที่
ของกระทรวงการตางประเทศและสถานเอกอัครราชทูตที่มีเขตอาณาคุลมถึงประเทศนั้น
ดังนั้น ในกรณีแอฟริกาใต จะทําการศึกษา
1.4.1 กฎหมายระหวางระหวางประเทศและกฎหมายไทยเกี่ยวกับการการคุมครองคนชาติ
รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการคามนุษย กฎหมายจัดหางานและคุมครอง
คนหางาน และกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและขอยกเวน
1.4.2 อํานาจหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองในการตรวจบุคคลซึ่ง เดินทาง
เขามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522
1.4.3 กฎระเบียบการทํางานของคนตางดาวในแอฟริกาใต
1.4.4 การดําเนินการของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย ในดานตาง ๆ รวมทั้งศึกษา
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือคนไทยในตางประเทศ พ.ศ. 2549
และระเบียบกระทรวงแรงงานวาดวยการบริหารกองทุนเพื่อชวยเหลือคนหางานไปทํางาน
ตางประเทศ พ.ศ. 2549 ในเชิงเปรียบเทียบ และระเบียบเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการปองกันและการ
ปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. 2552 ที่เจาหนาที่กงสุลควรทราบเพื่อใชระเบียบดังกลาวใหเปน
ประโยชนแกคนไทยที่ตกทุกขไดยากในประเทศตาง ๆ รวมทั้งในแอฟริกาใต
1.4.5 การดําเนินการของกระทรวงการตางประเทศโดยเฉพาะของกรมการกงสุล และ
ขอเสนอมาตรการทางกฎหมาย รวมทั้งการขยายการประชาสัมพันธเชิงรุกและการประสานเกี่ยวกับ
การปราบปราม
1.5 ระเบียบวิธีการศึกษา
1.5.1 ศึกษาเอกสารของทางราชการ งานวิจัยและกฎหมายที่เกี่ยวของ
1.5.2 ใชประสบการณของผูเขียนที่เคยประจําสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรียที่ได
สัมภาษณหญิงไทยที่ตกเปนเหยื่อของการคามนุษยและแรงงานไทยที่ตกทุกยไดยากในแอฟริกาใต
ในการเสนอแนวทางปองกันปญหา
1.5.3 หารือกับเจาหนาที่ของหนวยราชการที่เกี่ยวของ เชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย สํานักงานตรวจคนเขาเมือง และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย
พรอมทั้งสอบถามขอมูลเพิ่มเติมจากคนไทยที่ประกอบธุรกิจในแอฟริกาใตและผูบริหารบริษัทไทย
ที่ไดรับอนุญาตจัดหางานและสงแรงงานไทยไปทํางานในแอฟริกาใต
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บทที่ 2
แนวคิดและกฎหมายระหวางประเทศเกี่ยวกับการการคุมครองคนชาติและกฎหมายไทย
เกี่ยวกับการปองกันบุคคลมิใหไปตกทุกขในตางประเทศ
ในบทนี้จะศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดและกฎหมายระหวางประเทศเกี่ยวกับการการคุมครองคน
ชาติและกฎหมายไทยเกี่ยวกับการปองกันบุคคลมิใหไปตกทุ กขในตางประเทศ เพราะการใหความ
ชวยเหลือและคุมครองคนไทยในตางประเทศนั้น มีกฎหมายระหวางประเทศและกฎหมายไทยที่
เกี่ยวของที่เจาหนาที่กงสุลควรทราบเพื่อใหการดําเนินการเปนไปโดยถูกตอง ในบทนี้จะขอกลาว
ถึงกฎหมายดังกลาว โดยจะศึกษาบทบาทของพนักงานเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองกับการปองกัน
การคามนุษย และบทบาทของพนักงานเจาหนาที่ตรวจคนหางานกับการปองกันมิใหแรงงานไทยถูก
หลอกไปทํางานในตางประเทศ รวมทั้งการดําเนินการของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย
และกระทรวงการตางประเทศในการชวยเหลือและคุมครองคนไทยตกทุกขในแอฟริกาใตและ
ขอเสนอแนวทางในการปองกันและแกไขปญหาในบทที่ 3 ตอไป
2.1 แนวคิด
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญไดใหการรับรองและคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
รัฐจะตองยึดถือเปนหลักปฏิบัติจะลวงละเมิดมิไดเวนเสียแตวาเปนกรณีเขาขอยกเวนตาม
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายที่รัฐธรรมนูญใหอํานาจใหมีการจํากัดสิทธิและเสรีภาพบางประการได
โดยใหความสําคัญแกประโยชนสาธารณะหรือประโยชนสวนรวมของประชาชนวาตองมากอน
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ดังนั้น แมวาประชาชนทุกคนจะมีเสรีภาพในการเดินทางและการเลือกถิ่นที่อยูซึ่งถือเปน
สิทธิและเสรีภาพสวนบุคคลไมสามารถถูกลวงละเมิดจากรัฐได แตก็มิไดหมายความวาจะไม
สามารถจํากัดเสรีภาพในเรื่องดังกลาวนั้นไดเลยเวนเสียแตวาเปนกรณีเขาขอยกเวนตามรัฐธรรมนูญ
หรือกฎหมายที่รัฐธรรมนูญใหอํานาจใหมีการจํากัดสิทธิและเสรีภาพบางประการได โดยเปดโอกาส
ใหมีการตรากฎหมายที่จํากัดเสรีภาพในการเดินทางและการเลือกถิ่นที่อยูของประชาชนได แตการ
จํากัดเสรีภาพในเรื่องนั้นตองอยูภายในขอบเขตและเงื่อนไขตามที่รัฐธรรมนูญใหอํานาจไวเทานั้น
คือ เพื่อความมั่นคงของรัฐ เพื่อความสงบเรียบรอยหรื อสวัสดิภาพของประชาชน เพื่อการผังเมือง
และเพื่อสวัสดิภาพของผูเยาว เพราะฉะนั้นถาเขาเงื่อนไขอยางใดอยางหนึ่งตามที่กลาวมาแลวแม
เนื้อหาของกฎหมายนั้นจะเปนการจํากัดหรือกระทบกระเทือนตอเสรีภาพในการเดินทางและการ
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เลือกถิ่นที่อยูภายในราชอาณาจักรของประชาชนก็สามารถกระทําไดโดยไมถือวาขัดตอรัฐธรรมนูญ
ทั้งนี้ การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลยังตองมีผลใชบังคับเปนการทั่วไป ไมมุงหมายใหใช
บังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง ทั้งตองระบุบทบัญญัติแหง
รัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจในการตรากฎหมายนั้น การที่รัฐจะใชอํานาจในการออกกฎหมายมาจํากัด
เสรีภาพในการเดินทางและการเลือกถิ่นที่อยูของประชาชนจึงตองอยูภายในขอบเขตบทบัญญัติที่
รัฐธรรมนูญใหอํานาจไวดังกลาว 1
ทั้งนี้ สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย ตามรัฐธรรมนูญป 2550 สวนใหญแลวเหมือนกัน
กับรัฐธรรมนูญป 2540 เพียงแตรัฐธรรมนูญป 2550 มีการจัดหมวดหมูของสิทธิใหชัดเจนยิ่งขึ้น
สําหรับเสรีภาพในการเดินทาง นั้น ตามรัฐธรรมนูญป 2550 มาตรา 34 บัญญัติวา
“บุคคลยอมมีเสรีภาพในการเดินทางและมีเสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยูภายใน
ราชอาณาจักร
การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมายเฉพาะเพื่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบรอยหรือสวัสดิภาพของประชาชน การผัง
เมืองหรือเพื่อสวัสดิภาพของผูเยาว”
โดยหลักสากล เสรีภาพในการเดินทางซึ่งนอกจากไดรับความคุมครองตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยแลว ยังไดรับความคุมครองตามกฎหมายระหวางประเทศดวย เชน ในขอ 13
แหงปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights : UDHR) ซึ่งใน
(1) และ (2) ระบุวาทุกคนมีสิทธิในอิสรภาพแหงการเคลื่อนไหวและสถานที่อยูภายในเขตของแตละ
รัฐ และทุกคนมีสิทธิที่จะออกจากประเทศใด ๆ รวมทั้งประเทศของตนเองดวย และที่จะกลับยัง
ประเทศตน แตขอ 29 (2) ระบุวาการใชสิทธิและอิสรภาพของตน ทุกคนจะตองอยูภายใตขอจํากัด
เพียงเทาที่กําหนดไวตามกฎหมายเทานั้น เพื่อวัตถุประสงคของการไดมาซึ่งการยอมรับและการ
เคารพสิทธิและอิสรภาพอันควรของผูอื่น และเพื่อใหสอดรับกับความตองการอันสมควรทางดาน
ศีลธรรม ความสงบเรียบรอยของประชาชน และสวัสดิการทั่วไปในสังคมประชาธิปไตย 2
นอกจากนั้น ในสถานการณทั่วไป การบัญญัติกฎหมายไทยเพื่อหามคนสัญชาติไทย
เดินทางออกไปจากประเทศไทยก็เปนสิ่งที่มิอาจทําได เพราะประเทศไทยไดใหสัตยาบันกติกา
ระหวางประเทศ วาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ.1966 และขอ 12 (2) แหงกติกา ฯ
1

ภวิภา ไชยดวง การจํากัดเสรีภาพในการเดินทางและการเลือกถิ่นที่อยูของประชาชนตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ป 2543
2
ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948
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บัญญัติวา “บุคคลทุกคนยอมมีเสรีภาพที่จะออกจากประเทศใด ๆ รวมทั้งประเทศของตนได ”
ขอยกเวนของบทบัญญัตินี้ปรากฏในขอ 12 (3) ซึ่งบัญญัติวา “สิทธิดังกลาวขางตนยอมไมอยูภายใต
ขอกํากัดใดๆ เวนแตเปน ขอกํากัดตามกฎหมายและที่จําเปนเพื่อรักษาความมั่นคงของชาติ ความ
สงบเรียบรอย การสาธารณสุข หรือศีลธรรมของประชาชนหรือเพื่อคุมครองสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคลอื่น และขอกํากัดนั้นสอดคลองกับสิทธิอื่นๆ ที่รับรองไวในกติกานี้”
ดังนั้น โดยหลักทั่วไป ประเทศไทยยอมถูกผูกพันโดยกฎเกณฑแหงกฎหมายระหวาง
ประเทศนี้มิใหออกกฎหมายหรือมีการกระทําใด ๆ ของรัฐที่มีผลหามคนชาติของตนไปทํางานใน
ตางประเทศ เวนแตการหามนั้นจะตกอยูในขอยกเวนที่กติกา ฯ ยอมรับ กล าวคือ การหามนั้นจะทํา
โดยกฎหมายที่มุงรักษาไวซึ่งความมั่นคงแหงชาติ หรือ (2) ความสงบเรียบรอยของประชาชน หรือ
(3) สุขอนามัยของประชาชน หรือ (4) ศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือ (5) การคุมครองสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลอื่น 3
2.2 กฎหมายระหวางประเทศเกี่ยวกับการคุมครองคนชาติ
2.2.1 การใหความชวยเหลือตามสนธิสัญญาระหวางประเทศ
(1) อนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยความสัมพันธทางทูต ค.ศ. 1961
อนุสัญญานี้ระบุหนาที่ของตัวแทนทางทูตไวชัดเจนในขอ 3. วา
“1. การหนาที่ของคณะผูแทนทูตประกอบดวย (ขอกลาวเฉพาะขอ ข)
ข) คุมครองผลประโยชนของรัฐผูสงและของคนชาติของรัฐผูสงในรัฐผูรับภายใน
ขีดจํากัดที่กฎหมายระหวางประเทศอนุญาตไว
4. ไมมีขอความใดในอนุสัญญานี้ที่จะแปลความไดวาเปนการหามคณะผูแทน
ทางทูตปฏิบัติหนาที่ทางกงสุล” 4
พิจารณาจากขอ 3 วรรค 1 ข) ของอนุสัญญา ฯ จะเห็นไดวาอนุสัญญาฉบับนี้ไดวาง
บทบัญญัติรับรองสิทธิของรัฐผูสงตัวแทนการทูตไปประจําในตางประเทศอยางชัดเจนในอันที่จะให
การชวยเหลือและคุมครองคนชาติของตนไดภายในขีดจํากัดที่กฎหมายระหวางประเทศอนุญาตไว
สําหรับอนุสัญญาวาดวยความสัมพันธทางทูตนี้มีผลผูกพันประเทศไทยดวยเพราะประเทศไทยไดลง
นามและใหสัตยาบันอนุสัญญาฉบับนี้ไปแลว รวมทั้งไดออกพระราชบัญญัติอนุวัติการอนุสัญญา ฯ
ฉบับนี้ เมื่อป พ.ศ. 2527 (พระราชบัญญัติวาดวยเอกสิทธิและความคุมกันทางการทูต พ.ศ. 2527)
3

พันธุทิพย กาญจนะจิตรา สายสุนทร การไปทํางานในตางประเทศของแรงงานไทย : มุมมองจาก
กฎหมายของประเทศตนทาง จาก article.kcnbrand.com/law/10259
4
อางจากอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยความสัมพันธทางทูต ค.ศ. 1961
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(2) อนุสัญญาวาดวยความสัมพันธทางกงสุล ค.ศ. 1963
อนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยความสัมพันธทางกงสุล ค.ศ. 1963 ขอ 5 ไดกลาวถึง
หนาที่ของตัวแทนทางกงสุลในดานการคุมครองผลประโยชนไว เชน
ก คุมครองผลประโยชนของรัฐผูสงและคนชาติของรัฐผูสงทั้งเอกชนและบรรษัท
ในรัฐผูรับภายในขีดจํากัดที่กฎหมายระหวางประเทศอนุญาต
ข ชวยเหลือคนชาติของรัฐผูสงทั้งเอกชนและบรรษัท 5
ขอบทที่มีผลตอการคุมครองคนชาติของรัฐผูสงโดยตรง คือขอ 36 วรรคหนึ่งบี
กําหนดใหเจาหนาที่ของรัฐผูรับแจงใหสถานกงสุลทราบถึงการจับกุมคุม ขังคนชาติของรัฐผูสง ถา
บุคคลนั้นรองขอ และกําหนดใหเจาหนาที่ดังกลาวมีหนาที่แจงใหบุคคลที่ถูกจับกุมทราบถึงสิทธิ
ของเขาตามขอนี้ อนุสัญญานี้ประเทศไทยไดรวมลงนามและภาคยานุวัติเขาเปนภาคีเมื่อป พ.ศ. 2541
รวมทั้งไดออกพระราชบัญญัติอนุวัติการอนุสัญญา ฯ ฉบับนี้เมื่อป พ.ศ. 2541 (พระราชบัญญัติวา
ดวยเอกสิทธิและความคุมกันทางกงสุล พ.ศ. 2541)
(3) อนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อตอตานอาชญากรรมขามชาติที่จัดตั้งในลักษณะ
องคกรและพิธีสารเพื่อปองกันและปราบปรามและลงโทษการคามนุษยโดยเฉพาะผูหญิงและเด็ก
เนื่องจากประชาคมระหวางประเทศไดใหความสําคัญตอปญหาการคามนุษยเปน
อยางมาก และรัฐบาลเห็นวาความรวมมือระหวางประเทศมีสวนสําคัญในการผลักดันใหการแกไข
ปญหาการคามนุษยในประเทศไทยที่เปนรูปธรรม จึงไดลงนามในอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อ
ตอตานอาชญากรรมขามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองคกร (UN Convention against Transnational
Organized Crime) และพิธีสารเพื่อปองกันและปราบปรามและลงโทษการคามนุษยโดยเฉพาะ
ผูหญิงและเด็ก (Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially
Women and Children) และพิธีสารเพื่อตอตานการลักลอบขนผูยายถิ่นโดยทางบก ทะเล และอากาศ
Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air) ทั้งนี้ จะกลาวถึงอนุสัญญา ฯ
และพิธีสารฉบับแรกเทานั้นเพราะเกี่ยวของกับกรณีที่จะศึกษา
ก. อนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อตอตานอาชญากรรมขามชาติที่จัดตั้งใน
ลักษณะองคกรเปนอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานอาชญากรรมขามชาติโดยองคกร
อาชญากรรมมีทั้งสิ้น 41 ขอ มีประเทศภาคีทั้งหมด 145 ประเทศ ประเทศไทยไดลงนามเปน
5

สินธู ศรสงคราม เอกสารวิจัยสวนบุคคล เรื่อง กระทรวงการตางประเทศกับงานคุมครองและดูแล
ผลประโยชนคนไทยในตางประเทศ เสนอตอวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร ปการศึกษา 2530-2531
หนา 5

9
ประเทศสมาชิกในอนุสัญญาดังกลาว เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2543 และมีผลบังคับใชวันที่
29 กันยายน 2546 สรุปหลักการและสาระสําคัญของอนุสัญญา ฯ ดังกลาวได ดังตอไปนี้
1) อนุสัญญา ฯ มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมความรวมมือในการปองกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมขามชาติที่กระทําโดยองคกรอาชญากรรมอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่ง ขึ้น
2) อนุสัญญา ฯ มีขอบเขตการใชบังคับกับการปองกัน การสืบสวน และการฟอง
คดีอาญาสําหรับการมีสวนรวมในกลุมองคกรอาชญากรรม การฟอกทรัพยที่ไดมาจากการกระทําผิด
การฉอราษฎรบังหลวง การขัดขวางกระบวนการยุติธรรม และสําหรับความผิดที่มีโทษจําคุกอยาง
สูงตั้งแต 4 ปขึ้นไปเมื่อมีลักษณะเปนความผิดขามชาติและเกี่ยวของกับกลุมองคกรอาชญากรรม
3) กลุมองคกรอาชญากรรมหมายความถึงกลุมบุคคลที่มีการจัดตั้งรวมกันตั้งแต
3 คนขึ้นไป และจัดตั้งมาเปนระยะเวลาหนึ่ง และรวมกันกระทําความผิดตามอนุสัญญา ฯ เพื่อให
ไดมาซึ่งประโยชนทางการเงินหรือประโยชนทางทรัพยสินอื่นไมวาโดยทางตรงหรือทางออม
4) ใหการมีสวนรวมในกลุมองคกรอาชญากรรม การฟอกทรัพยสินที่ไดมาจากการ
กระทําความผิด การฉอราษฎรบังหลวงและการขัดขวางกระบวนการยุติ ธรรมเปนความผิดอาญา
5) การใหความรวมมือระหวางประเทศตามอนุสัญญา ฯ ประกอบดวย เรื่อง
การสงผูรายขามแดน การโอนตัวนักโทษ การชวยเหลือซึ่งกันและกันทางอาญา ซึ่งนอกจากดวย
วิธีการโดยปกติแลว ยังอาจทําโดยการใชวีดีทัศนขามประเทศหรือวิธีสื่อสารอื่นที่ทันสมัยในเรื่อง
วิธีการสอบสวนรวมกัน การโอนกระบวนการวิธีพิจารณา และความรวมมือระหวางเจาหนาที่
ผูรักษากฎหมาย
6) การชวยเหลือซึ่งกันและกันทางอาญาอาจเปนไปในรูปแบบต าง ๆ เชน การ
จัดหาพยานหลักฐาน การสืบพยานวัตถุ การคนและยึด และอายัดทรัพยสิน เปนตน
7) ในกรณีที่รัฐภาคีสนธิสัญญา ฯ ไมมีสนธิสัญญาสงผูรายขามแดนระหวางกัน
และรัฐภาคีหนึ่งตั้งเงื่อนไขวาจะตองมีสนธิสัญญา ฯ ระหวางกันนั้ น เมื่อไดรับคํารองขอจากรัฐอื่น
รัฐภาคีที่ตั้งเงื่อนไขอาจพิจารณาใชอนุสัญญา ฯ เปนพื้นฐานทางกฎหมายเกี่ยวกับการสงผูราย
ขามแดน
8) ในกรณีที่รัฐภาคีอนุสัญญา ฯ ไมมีความตกลงเกี่ยวกับเรื่องความรวมมือระหวาง
เจาหนาที่ผูรักษากฎหมาย รัฐภาคีอาจพิจารณาใชอนุสัญญา ฯ เปนพื้นฐานทางกฎหมายเกี่ยวกับ
ความรวมมือระหวางเจาหนาที่ผูรักษากฎหมาย 6
นอกจากนี้ อนุสัญญา ฯ ยังมีพิธีสารเพิ่มเติมอีก 3 ฉบับ ประกอบดวย
6

หนังสือกระทรวงการตางประเทศ ที่ กต 0605/2338 ลงวันที่ 15 กันยายน 2543
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- พิธีสารเพื่อปองกันปราบปรามและลงโทษการคามนุษยโดยเฉพาะหญิงและ
เด็ก (TIP)
- พิธีสารตอตานการลักลอบขนผูโยกยายถิ่นทางบก ทะเล และอากาศ (MSP)
- พิธีสารตอตานอุตสาหกรรมที่ผิดกฎหมายและการคาอาวุธปน ชิ้นสวน อุปกรณ
และอาวุธยุทธภัณฑ
- ประเทศไทยไดลงนามในพิธีสาร TIP และ MSP เมื่อ 11 ธันวาคม 2544
ข. พิธีสารเพื่อปองกัน ปรามปรามและลงโทษการคามนุษย โดยเฉพาะหญิงและ
เด็กเพิ่มเติมอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อตอตานอาชญากรรมขามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองคกรมี
วัตถุประสงคพื้นฐานตองการปองกันและปราบปรามการคามนุษย ฯ และเสริมสรางความรวมมือ
ระหวางประเทศในการปราบปรามกระบวนการคาบุค คลโดยมุงคุมครองหญิงและเด็กเปนพิเศษ
พิธีสาร ฯ จึงกําหนดใหการคามนุษยเปนการกระทําความผิดอาญา กําหนดใหมีการควบคุม และ
มาตรการความรวมมือตอตานการคามนุษย และกําหนดใหมีมาตรการบางประการในการคุมครอง
และชวยเหลือเหยื่อการคามนุษยโดยเคารพสิทธิมนุษยชนอยางเต็มที่ อยางไรก็ดี “การคามนุษย”
ในพิธีสาร ฯ มีเจตนาใหหมายถึงบุคคลทุกคนและเนนโดยเฉพาะผูหญิงและเด็กและตองมี
องคประกอบขามชาติที่มีความเกี่ยวของกับองคกรอาชญากรรม
สําหรับความสัมพันธระหวางอนุสัญญา ฯ และพิธีสารแนบทายอนุสัญญา ฯ
กําหนดวารัฐที่ไดลงนามในอนุสัญญา ฯ จะตองใหสัตยาบันแกอนุสัญญา ฯ กอนจึงจะสามารถเขา
รวมเปนภาคีในพิธีสารแนบทายอนุสัญญา ฯ ไดทําใหพิธีสารแตละฉบับตองถูกพิจารณาและปรับ
ใชอยางประสานสอดคลองกับอนุสัญญา ฯ ทั้งนี้ การตีความพิธีสารแนบทายอนุสัญญา ฯ จะตอง
ตีความรวมกับอนุสัญญา ฯ โดยคํานึงถึงความมุงประสงคของพิธีสารนั้น ดังนั้น ประเทศตาง ๆ
อาจจะเปนสมาชิกในอนุสัญญา ฯ เทานั้นก็ได แตจะเปนสมาชิกในพิธีสารแนบทายแตเพียงอยาง
เดียวโดยไมเปนสมาชิกในอนุสัญญา ฯ ไมได อนุสัญญา ฯ และพิธีสารแนบทายทั้ง 3 ฉบับจึงเปน
ขอตกลงรวมกันตามกฎหมายระหวางประเทศไมใชเครื่องมือในทางกฎหมายภายในของรัฐใด
รัฐหนึ่งโดยเอกเทศ หากแตเปนเครื่องมือในทางกฎหมายระหวางประเทศ เมื่ออนุสัญญา ฯ มี
ผลบังคับใชตามเงื่อนไขที่กําหนดแลว อนุสัญญา ฯ จึงมีผลบังคับตอรัฐ มิใชบังคับตอคนชาติ
ของรัฐโดยตรง เมื่อสมาชิกใหสัตยาบันอนุสัญญา ฯ ครบจํานวน 40 ประเทศก็มีผลเปนกฎหมาย
ระหวางประเทศโดยสมบูรณตอไป ดังนั้น รัฐภาคีที่จะใหสัตยาบันอนุสัญญา ฯ ฉบับนี้ควร
ดําเนินการแกไขบทบัญญัติแหงกฎหมายภายในของตนใหสอดรับกับมาตรฐานเชิงบัง คับใหตอง
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ปฏิบัติ ดังที่ไดมีการกําหนดไวในอนุสัญญา ฯ เสียกอน 7 พิธีสารฯ ฉบับนี้มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 25
ธันวาคม 2546 และจนถึงสิ้นป 2552 มีประเทศตาง ๆ ลงนามในพิธีสาร ฯ ฉบับนี้ถึง 117 ประเทศ
2.3 กฎหมายไทยเกี่ยวกับการคุมครองและการปองกันบุคคลมิใหไปตกทุกขไดยากในตางประเทศ
และนโยบายที่รัฐบาลแถลงตอรัฐสภา
2.3.1 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 82 วรรคสองบัญญัติใหรัฐตองให
ความคุมครองและดูแลผลประโยชนคนไทยในตางประเทศ และการดําเนินการดังกลาวยังเปน
นโยบายสําคัญประการหนึ่งของรัฐบาล
กระทรวงการตางประเทศถือวาการใหความคุมครองและดูแลผลประโยชนของคนไทยใน
ตางประเทศเปนนโยบายที่กระทรวงฯ ใหความสําคัญเปนอยางยิ่ง เพราะถือวาเปนหนาที่ของรัฐที่จะ
ชวยเหลือคุมครองสวัสดิภาพ ความปลอดภัย รวมทั้งผลประโยชนอันชอบธรรมของบุคคลสัญชาติ
ไทยในตางประเทศภายในกรอบของกฎหมายและหลักธรรมเนียมปฏิบัติสากล กระทรวงการ
ตางประเทศไดกําหนดหลักปฏิบัติใหเจาหนาที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญสงเสริม
และปกปองสิทธิอันชอบธรรมของคนไทยในตางประเทศเสมอมา แตทั้งนี้มีหลักสําคัญประการ
หนึ่งวากระทรวงการตางประเทศจะกระทําการดังกลาวภายในกรอบและขอบเขตของกฎหมาย
ภายในของประเทศนั้น ๆ 8
2.3.2 พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528 ตราขึ้นพื่อควบคุมดูแลการ
จัดหางานของผูประกอบธุรกิจจัดหางานทั้งในประเทศและตางประเทศและคุมครองแรงงานไทยที่
ออกไปทํางานในตางประเทศ โดยพระราชบัญญัติ ฯ ดังกลาวมีบทบัญญัติที่กลาวถึงการจัดหางาน
และคุมครองคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศเปนสวนหนึ่งตางหากจากการจัดหางานและ
คุมครองคนหางานในประเทศเพื่อขจัดปญหาเกี่ยวกับการเดินทางไปทํางานในตางประเทศและให
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รศ.ประธาน วัฒนวาณิชย และนายวีระศักดิ์ แสงสารพันธ “การใชถอยคําในอนุสัญญา
สหประชาชาติเพื่อตอตานอาชญากรรมขามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองคกรและพิธีสารแนบทาย”
(โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากwww.institute.ago.go.th/upload/download/11080810827.doc)
8
สินธู ศรสงคราม เอกสารวิจัยสวนบุคคล เรื่อง กระทรวงการตางประเทศกับงานคุมครองและดูแ ล
ผลประโยชนคนไทยในตางประเทศ หนา 1 อางแลวในเชิงอรรถที่ 5
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ความคุมครองแกแรงงานไทยในตางประเทศใหไดมากที่สุดโดยไดบัญญัติมาตรการในการควบคุม
การจัดหางานและมาตรการในการควบคุมคนหางานไวเปนหมวดหนึ่งตางหาก 9
พระราชบัญญัติดังกลาวมีบทบัญญัติวาดวยการชวยเหลือและคุมครองคนงานไทย
ในตางประเทศซึ่งเดินทางไปทํางานโดยถูกตองตามกฎหมายหลายเรื่องดวยกัน คือ
(1) การจัดตั้งกองทุนเพื่อชวยเหลือคนหางานไปทํางานตางประเทศ (มาตรา 52)
โดยกิจการที่จะจายเงินจากกองทุนไดนั้น ไดแกกิจการดังตอไปนี้ (มาตรา 53)
ก. จัดการใหคนหางานซึ่งถูกทอดทิ้งอยูในตางประเทศไดเดินทางกลับประเทศไทย
ข. ใหการสงเคราะหแกคนหางานซึ่งไปหรือจะไปทํางานในตางประเทศหรือ
ทายาทโดยธรรมของบุคคลดังกลาว
ค. การคัดเลือกและทดสอบฝมือและการฝกอบรมคนหางานกอนจะเดินทางไป
ทํางานในตางประเทศ
(2) การรายงานตัว (มาตรา 51)
เมื่อคนหางานเดินทางไปถึงประเทศที่ตนไปทํางาน ใหคนหางานแจงเปนหนังสือ
ใหสํานักงานแรงงานในประเทศดังกลาวทราบภายใน 15 วัน นับแตวันที่เดินทางไปถึง ถาไมมี
สํานักงานแรงงานในประเทศนั้น ก็ใหแจงต อสถานทูตหรือสถานกงสุลที่รับผิดชอบในการดูแล
คนไทยในประเทศนั้นทราบภายในระยะเวลาดังกลาวแทน
(3) การชวยเหลือสงตัวคนงานกลับประเทศ (มาตรา 39 และ 40) พระราชบัญญัติ
จัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528 ยังกําหนดใหผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานใน
ตางประเทศมีหนาที่ตองชวยเหลือสงคนงานไทยกลับประเทศใน 2 กรณี คือ
ก. ในกรณีที่คนหางานเดินทางไปถึงประเทศที่จะไปทํางานแลวไมไดงานตามที่
กําหนดไวในสัญญาจัดหางาน
ข. ในกรณีที่คนหางานไดงาน แตไดคาจางต่ํากวาหรือไดตําแหนงงานไมตรง
ตามที่กําหนดไวในสัญญาจัดหางาน คนงานอาจขอใหผูรับอนุญาตจัดหางานจัดการใหตนเดินทาง
กลับประเทศไทย หรือถาคนงานยังประสงคจะทํางานที่ไดคาจางต่ํากวาหรือไดตําแหนงงานไมตรง
ตามที่กําหนดไวในสัญญาจางงาน ผูรับอนุญาตจัดหางานไมตองรับผิดชอบสงคนหางานกลับ
ประเทศไทย แตตองแจงเปนหนังสือใหสํานักแรงงานไทยในประเทศนั้น (ถามี) หรือสถานทูตหรือ
สถานกงสุลไทยในกรณีไมมีสํานักงานแรงงาน) ทราบภายใน 15 วัน
9

บันทึกความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการรางกฎหมาย คณะที่ 7) เรื่อง อํานาจของ
พนักงานเจาหนาที่ในการระงับการเดินทางผูที่จะเดินทางออกนอกราชอาณาจักรตามมาตรา 63 แหง
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528 เมื่อเมษายน 2541
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สาระสําคัญของมาตรา 39 และ 40 คือ คนงานตองแจงปญหาใหบริษัทจัดหางานทราบกอน
ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ตนทราบวาจะไดคาจางต่ํากวาหรื อไดตําแหนงงานหรือสิทธิประโยชน
อื่นไมตรงตามที่กําหนดไวในสัญญาจัดหางาน ในกรณีที่ไมอาจแจงแกผูรับอนุญาตจัดหางานหรือ
ตัวแทนของผูรับอนุญาตจัดหางานได ใหแจงตอสํานักงานแรงงานไทยหรือผูที่รับผิดชอบในการ
ดูแลคนไทยในประเทศนั้นเพื่อแจงตอไปยังผูรับอนุญาตจัดหางานภายใน 15 วัน 10
2.3.3 พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. 2551 11
ปจจุบัน การแสวงหาประโยชนโดยมิชอบจากบุคคลในลักษณะการคามนุษยไดขยายตัว
มิไดจํากัดเฉพาะหญิงและเด็ก และกระทําดวยวิธีการที่หลากหลายมากขึ้นและกระทําในลักษณะ
องคกรอาชญากรรมขามชาติมากขึ้น ซึ่งพระราชบัญญัติมาตรการในการปองกันและปราบปราม
การคาหญิงและเด็ก พ.ศ. 2540 ยังมิไดกําหนดลักษณะความผิดใหครอบคลุมการกระทําดังกลาว
ประกอบกับประเทศไทยไดลงนามในอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อตอตานอาชญากรรมขามชาติที่
จัดตั้งในลักษณะองคกรและพิธีสารเพื่อปองกัน ปราบปราม และลงโทษการคามนุษยโดยเฉพาะ
ผูหญิงและเด็ก ประเทศไทยจึงไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคา
มนุษยซึ่งมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2551 เพื่อใหการปองกันและปราบปรามการคา
มนุษยมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งมีการจัดตั้งกองทุนเพื่อปองกันและปราบปรามการคามนุษย
และปรับปรุงการชวยเหลือและคุมครองสวัสดิภาพผูเสียหายจากการคามนุษยใหเหมาะสม และเกิด
ประโยชนสูงสุด
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. 2551 กําหนดใหการคามนุษย
เปนฐานความผิดในตัวเองตางหากจากเดิมที่อาศัยฐานความผิดเรื่องเพศในประมวลกฎหมายอาญา
เปนตน เพื่อดําเนินคดีแกผูกระทําผิด และครอบคลุมการกระทําที่แสวงหาประโยชนโดย
มิชอบจากบุคคลที่มิไดจํากัดเฉพาะหญิงและเด็กและกระทําดวยวิธีการหลากหลายมากขึ้น เชน การ
นําบุคคลเขามาคาประเวณีในหรือสงไปคานอกราชอาณาจักร บังคับใชแรงงานหรือแสวงหา
ผลประโยชนโดยมิชอบประการอื่น
(1) สาระสําคัญของกฎหมาย
มีการนิยามดังนี้ การกระทําความผิดฐานคามนุษย ตามมาตรา 6 ผูใดเพื่อแสวงหา
10

ตามบทบัญญัติในมาตรา 39 และ 40 พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528
11
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. 2551 ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ พ.ศ. 2551 และมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2551 เปนตนไป
โดยยกเลิกพระราชบัญญัติมาตรการในการปองกันและปราบปรามการคาหญิงและเด็ก พ.ศ. 2540
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ประโยชนโดยมิชอบกระทําการอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ (1) เปนธุระจัดหา ซื้อ ขาย จําหนาย
พามาจากหรือสงไปยังที่ใด หนวงเหนี่ยวกักขัง จัดใหอยูอาศัย หรือรับไวซึ่งบุคคลใด โดยขมขู
ใชกําลังบังคับ ลักพาตัว ฉอฉล หลอกลวง ใชอํานาจโดยมิชอบ หรือโดยใหเงินหรือผลประโยชน
อยางอื่นแกผูปกครองหรือผูดูแลบุคคลนั้นเพื่อใหผูปกครองหรือผูดูแลใหความยินยอมแกผูกระทํา
ความผิดในการแสวงหาประโยชนจากบุคคลที่ตนดูแล หรือ (2) เปนธุระจัดหา ซื้อขาย จําหนาย
พามาจากหรือสงไปยังที่ใด หนวงเหนี่ยวกักขัง จัดใหอยูอาศัย หรือรับไวซึ่งเด็ก ผูนั้นกระทํา
ความผิดฐานคามนุษย และการแสวงหาประโยชนอันมิชอบ ตามมาตรา 4 หมายความวาการ
แสวงหาประโยชนจากการคาประเวณี การผลิตหรือเผยแพรวัตถุหรือสื่อลามก การแสวงหา
ประโยชนทางเพศในรูปแบบอื่น การเอาคนลงเปนทาส การนําคนมาขอทาน การบังคับใชแรงงาน
หรือบริการ การบังคับตัดอวัยวะเพื่อการคาหรือการอื่นใดที่คลายคลึงกันอันเปนการขูดรีดบุคคล
ไมวาบุคคลนั้นจะยินยอมหรือไมก็ตาม
ดังนั้น คํานิยามการคามนุษยจึงครอบคลุมไปถึงบุคคลทุกคนโดยไมจํากัดเพศหรือ
อายุและไมจํากัดถึงการแสวงหาประโยชนทางเพศเทานั้ น มาตรา 4 และมาตรา 6 จึงใหคํานิยาม
ความผิดฐานคามนุษยโดยกําหนดองคประกอบที่สําคัญไว 3 สวน ไดแก
ก. การกระทํา
ข. ใชวิธีการอันตองหามตามกฎหมาย
ค. วัตถุประสงค คือ เพื่อแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ (เจตนาพิเศษ)
ความผิดฐานคามนุษยจะตองมีองคประกอบครบทั้ ง 3 ขอขางตน หากขาด
องคประกอบขอหนึ่งขอใดก็จะไมเขาฐานความผิดนี้ เวนแตกรณีเปนการกระทําตอเด็ก กลาวคือ
บุคคลผูมีอายุต่ํากวาสิบแปดป (มาตรา 4) กฎหมายบัญญัติใหเปนความผิดฐานนี้แมจะไดกระทําลง
โดยไมมีการใชวิธีการอันตองหามตามกฎหมายในขอ 2. ขางตน
นอกจากนี้ กฎหมายไดบัญญัติไวอยางชัดแจงวา ความยินยอมของเหยื่อหรือ
ผูเสียหายจากการคามนุษย นั้นไมอาจถูกนํามากลาวอางเพื่อเปนขอตอสูวาการกระทํานั้นไมใช
การคามนุษยได หากความยินยอมนั้นมีขึ้นเพราะการใชวิธีการอันตองหามตามกฎหมายในขอ 2.
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. 2551 ยังไดกําหนด
ความผิดสําหรับบุคคลที่เกี่ยวของกับการคามนุษย ซึ่งสรุปไดดังนี้ ผูสนับสนุน (มาตรา7) ผูสบคบ
(มาตรา 9) ผูตระเตรียม (มาตรา 8) กรณีกระทําความผิดรวมกันตั้งแตสามคนขึ้นไปหรือโดย
สมาชิกขององคกรอาชญากรรม (มาตรา 10) กรณีกระทําความผิดโดยแสดงตนและกระทําการเปน

15
เจาพนักงานทั้งที่ตนมิไดเปนเจาพนักงานที่มีอํานาจหนาที่ (มาตรา 12) และกรณีผูกระทําความผิด
เปนเจาหนาที่ของรัฐในตําแหนงตาง ๆ (มาตรา 13) 12
คํานิยามตามกฎหมายไทยนี้มีความสอดคลองกับคํานิยามที่องคการสหประชาชาติ
ไดใหไวในขอ 3 แหง "พิธีสารเพื่อปองกัน ปราบปราม และลงโทษการคามนุษย โดยเฉพาะหญิง
และเด็ก" (Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women
and Children) ซึ่งเปนพิธีสารเพิ่มเติมอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อตอตานอาชญากรรมขามชาติที่
จัดตั้งในลักษณะองคกร (UN Convention against Transnational Organized Crime, 2000)
(2) การรับโทษ
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. 2551 มาตรา 11 บัญญัติ
วา “ผูใดกระทําความผิดตามมาตรา 6 นอกราชอาณาจักร ผูนั้นจะตองรับโทษในราชอาณาจักรตามที่
กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ โดยใหนํามาตรา 10 แหงประมวลกฎหมายอาญามาใชบังคับโดย
อนุโลม 13
(3) คณะกรรมการ
กฎหมายปองกันและปราบปรามการคามนุษยกําหนดใหมีคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการคามนุษย (ปคม.) ที่มีนายกรัฐมนตรีเปนประธานโดยกําหนดนโยบายในการ
ปองกันและปราบปรามการคามนุษย และมีคณะกรรมการประสานและกํากับการดําเนินงานปองกัน
และปราบปรามการคามนุษย (ปกค.) มีรองนายกรัฐมนตรีเปนประธานมีอํานาจหนาที่ทําตามแผน
และนโยบายดังกลาว
2.3.4 การแถลงนโยบายของรัฐบาลตอรัฐสภา
นอกจากกฎหมายดังกลาวขางตนแลว นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ไดแถลง
นโยบายของคณะรัฐมนตรีตอรัฐสภา ณ กระทรวงการตางประเทศ เมื่อวันอังคารที่ 30 ธันวาคม
พ.ศ. 2551 เวลา 11.30 น. โดยในสวนนโยบายการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ
โดยเฉพาะในเรื่องการคุมครองคนไทยในตางประเทศ ไดแถลงวาจะคุมครองและสงเสริมสิทธิและ
ผลประโยชนของคนไทย แรงงานไทยและภาคธุรกิจเอกชนไทยในตางประเทศ และสนับสนุนการ
สรางความเขมแข็งใหแกชุมชนไทยในตางประเทศ
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คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชน ฯ สภาทนายความ. 2551 สิทธิตามพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. 2551 จาก http://www.statelessperson.com/www/?q=node/6727
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จากพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. 2551 มาตรา 11

บทที่ 3
ผลการศึกษา
จากปญหาคนไทยตกทุกขไดยากในแอฟริกาใตที่เพิ่มขึ้นดังที่กลาวในบทที่ 1 และจาก
การศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการการคุมครองคนชาติและกฎหมายไทยเกี่ยวกับการปองกันบุคคลมิให
ไปตกทุกขไดยากในตางประเทศในบทที่ 2 ในบทนี้ จากผลการศึกษา จะเสนอตัวอยางคนไทย
ตกทุกขไดยากในแอฟริกาใต และชึ้แจงใหเห็นถึงบทบาทของพนักงานเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง
ในการปองกันการคามนุษย และบทบาทของพนักงานเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองกับพนักงาน
เจาหนาที่ตรวจคนหางานในการปองกันแรงงานไทยมิใหถูกหลอกลวงไปทํางานในตา งประเทศ
รวมทั้งจะชี้แจงใหเห็นถึงการดําเนินการของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย และกระทรวง
การตางประเทศ โดยเฉพาะกรมการกงสุลในการชวยเหลือและคุมครองคนไทยตกทุกขไดยากใน
แอฟริกาใต โดยจะชี้แจงมาตรการทางกฎหมาย และการจัดทําบันทึกความเขาใจวาดวยการตอตาน
การคามนุษยระหวางไทยกับแอฟริกาใต และการดําเนินการในเชิงรุกตามยุทธศาสตรเชิงปอมปราม
และการประสานกับหนวยงานปราบปรามใหมีการดําเนินการตามกฎหมายกับคนทําผิด ดวย
3.1 กรณีตัวอยางคนไทยตกทุกขไดยากในแอฟริกาใต
3.1.1 แรงงานไทยถูกหลอกใหไปทํางานในแอฟริกาใต
แรงงานชาวจังหวัดเชียงราย 3 คน เปนชาย 2 คน หญิง 1 คนถูกกลุมนายหนาในไทย
หลอกลวงใหไปทํางานในโรงงานขนมปงที่แอฟริกาใต โดยขบวนการดังกลาวหลอกวาสามารถ
ทํางานไดอยางถูกกฎหมายมีรายไดเดือนละ 30,000- 40,000 บาท แตแรงงานจะตองเสียคาหัวคนละ
120,000 บาท แตพอแรงงานทั้งสามเดินทางไปถึงสนามบินโจฮันเนสเบิรก ในวันที่ 24 มิถุนายน
2549 กลับตองไปนั่งรอที่สนามบินนานถึง 3-4 ชม.โดยไมมีวี่แวววาจะมีใครมารับจนเจาของ
รานอาหารไกไทยในแอฟริกาใตที่ไปรับพอครัวของรานที่สนามบินตองโทรศัพทแจงสถาน
เอกอัครราชทูต ฯ วาสงสัยแรงงานกลุมนี้อาจจะถูกหลอกลวงใหไปทํางานในแอฟริกาใต เจาหนาที่
สถานเอกอัครราชทูต ฯ (คือ ผูเขียนเอง) จึงไดรีบไปพบกับแรงงานไทยที่สนามบิน ปรากฏวามีชาย
ผิวขาวชาวแอฟริกาใตชื่อวา “ลียอง” อางวาเปนทนายความและไดรับการติดตอจากคนไทยใหมารับ
คนงานทั้งสามคน เจาหนาที่สถานเอกอัครราชทูต ฯ ขอดูบัตรประจําตัวทนายความ แตชายคนนั้น
อางวารีบเดินทางมาจึงไมไดพกติดตัวมา ทั้งยังอางลอย ๆ วารูจักกับเจาหนาที่ทองถิ่นของ
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สถานเอกอัครราชทูต ฯ ชื่อ “แอน” ซึ่งเจาหนาที่เห็นวามีพิรุธเพราะไมมีบุคคลชื่อดังกลาวทํา งาน
ในสถานเอกอัครราชทูต ฯ และแรงงานทั้งสามก็ไมตองการที่จะไปกับนายลียอง เจาหนาที่จึงพา
แรงงานไทยมายังสถานเอกอัครราชทูต ฯ เนื่องจากเกรงวาอาจตกเปนเหยื่อของขบวนการมิจฉาชีพ
ในแอฟริกาใต แรงงานไทยทั้งสามคนไดพยายามติดตอกับกลุมนายหนาทางเมืองไทยหลายครั้งและ
แจงวาไมมีคนไปรับและยังไมไดงานทํา แตกลุมนายหนาก็บายเบี่ยงวาจะมีคนไปรับแน ๆ พรอมทั้ง
ใหเบอรโทรศัพทในแอฟริกาใตไว แตเมื่อโทรไปกลับพบวาหมายเลขดังกลาวยังไมเปดใหบริการ
นอกจากนี้ นายหนายังกําชับไมใหแรงงานไทยติดตอกับสถานเอกอัค รราชทูต ฯ ตอมา นายหนาได
แจงแรงงานไทยวาไดงานแลวโดยใหผูชาย 2 คนไปทํางานในบารเพื่อนั่งดื่มกับแขก สวนผูหญิงให
ไปนวด แตแรงงานไทยทั้งสามปฏิเสธ กลุมนายหนาจึงแนะนําใหไปเดินของานทําที่ไชนาทาวนเอา
เอง เมื่อเหตุการณเปนเชนนี้ เห็นทีแรงงานทั้งสามคนตองถู กทิ้งใหเผชิญชะตากรรมตามลําพัง เพราะ
ขนาดเจาของโรงงานกระดาษสาในกรุงพริทอเรียซึ่งเปนคนไทยทราบเรื่องและจะนําแรงงานไทย
เขาทํางานโดยจะรับแรงงานหญิงกอน แตตอมาไดแจงสถานเอกอัครราชทูต ฯ วาไมสามารถขอ
ใบอนุญาตทํางานใหแกแรงงานไทยได เนื่องจากปจจุบันการขอใบอนุ ญาตทํางานของคนงานใน
แอฟริกาใตนั้น คนงานจะตองมีใบรับรองวุฒิการศึกษาหรือการอบรมเฉพาะทางในดานนั้น ๆ การที่
แรงงานไทยจะไปเดินหางานทําเองจึงแทบไมมีโอกาสเลย 1
3.1.2 กรณีตัวอยางหญิงไทยที่ถูกหลอกใหไปขายบริการในแอฟริกาใต
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ 2552 เจาหนาที่กงสุล สถานเอกอัครราชทูต ฯ ไดรับแจงจากเพื่อน
ชายของ น.ส. พนิดา เกลี้ยงเกลา ในประเทศไทยวา น.ส. พนิดา ฯ ถูกบังคับใหขายบริการอยูที่
บานพักแหงหนึ่งในเขต Edenvale นครโจฮันเนสเบิรก เจาหนาที่จึงไดประสานเจาหนาที่ตํารวจ
หนวย Organized Crime ซึ่งไดใหความชวยเหลือและนําหญิงไทยดังกลาวมาที่สถานีตํารวจ
Edenvale
ทั้งนี้ เมื่อเจาหนาที่ไปถึงสถานีตํารวจดังกลาวไดพบ น.ส. พนิดา ฯ และ น.ส. สุวนันท
ตาคํา และหญิงชาวจีน ชื่อ Manli Xu ซึ่งทราบภายหลังวาเปนเจาของบานที่ใชเปนสถานบริการที่
หญิงไทยทั้งสองรายทํางานอยู หญิงไทยทั้งสองถูกหลอกลวงใหไปทํางานในบารในแอฟริกาใต
โดยไดรับแจงวาจะมีรายไดดีและไมบังคับใหคาประเวณี เมื่อเดินทางมาถึงแอฟริกาใตในวันที่
20 มกราคม 2552 หญิงไทยชื่อหลินซึ่งมีภูมิลําเนาอยูในแอฟริกาใตไปรับจากทาอากาศยาน O R
Tambo และไดพาไปยังบานพัก โดยนางหลินพาบุคคลทั้งสองไปทํางานที่บารแหงหนึ่งในเขต
Edenvale ระหวางวันจันทรถึงวันเสาร โดยไดหยุดพักในวันอาทิตย อยางไรก็ดี เมื่อนางหลินทราบ
1

โทรเลขสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย ที่ PRE116/2549 ลงวันที่ 3 เมษายน 2549
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วา ทั้งสองไมสามารถสื่อสารกับนักเที่ยวไดเนื่องจากพูดภาษาอังกฤษไมได จึงไดข ายตอใหนางแตน
หญิงไทยซึ่งมีภูมิลําเนาในแอฟริกาใตและนําบุคคลทั้งสองไปคาประเวณีที่บานของนาง Manli Xu
หญิงทั้งสองถูกขมขูใหทํางาน ไมไดรับอนุญาตใหออกจากที่พักและถูกขังอยูในบานซึง่ ใสกลอน
หนาแนน อีกทั้งยังมีหญิงไทยคอยควบคุมดูแลไมใหทั้งสองหลบหนีออกจากบานหลังดังกลาว
ทั้งสองไมสามารถทนรับสภาพการทํางานได จึงไดติดตอเพื่อนชายของ น.ส. พนิดา ฯ ใหติดตอ
สถานเอกอัครราชทูต ฯ เพื่อใหความชวยเหลือดังกลาว 2
3.1.3 กฎระเบียบการทํางานของคนตางดาวในแอฟริกาใต
ในการที่แรงงานไทยจะไปทํางานในแอฟริกาใต ตามระเบียบของกระทรวงแรงงาน
แอฟริกาใต มีดังนี้
ในสวนลูกจางตองยื่น
(1) แบบฟอรม BI 1738 ที่กรอกและลงนามแลว
(2) ใบตํารวจ (ขอทําไดที่สํานักงานตํารวจแหงชาติ ใชเวลาประมาณหนึ่งสัปดาห )
(3) สัญญาจางงานทั้งภาษาไทยและอังกฤษที่ผานการประทับรับรองจาก
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย
(4) เอกสารแสดงความเชี่ยวชาญที่ตัวเองมีอยูมาประกอบการพิจารณาดวย เชน พนักงาน
นวดไทยที่จะนํามาทํางานจบประถมศึกษา 3 แตเรียนนวดแผนไทยมามีใบประกาศนียบัตรและ
มีใบผานงานก็ใหยื่นวุฒิประถมศึกษา 3 พรอมใบประกาศนียบัตรนวดแผนไทย ใบผานงานและ
ใบตรวจโรค เพราะกอนหนานี้ SAQA (South African Qualifications Authority) หนวยงาน
แอฟริกาใตที่เทียบผลการศึกษากําหนดวาการศึกษาขั้นต่ํา คือ มัธยมปลาย สถานเอกอัครราชทูต ฯ
ไดชวยเจรจากับเจาหนาที่ SAQA ในปญหานี้เลยทําใหเจาหนาที่แอฟริกาใตเขาใจวาถึงคนไทยที่จะ
ไปทํางานมีการศึกษาไมถึงเกณฑ แตมีวิชาชีพที่ไดฝกฝนมาไมวาจะเปนพนักงานนวดแผนไทย
ชางเชื่อม พนักงานปรุงอาหาร จึงเปนผูที่มีวิชาชีพที่คนพื้นเมืองไมมี เจาหนาที่แอฟริกาใตจึงอนุโลม
ในสวนนายจางจะตองยื่น
(1) ใบอนุญาตการนําเขาคนงานตางดาวของกระทรวงแรงงานแอฟริกาใตที่ กรอกและ
ลงนามแลวโดยนายจางตองทําหนังสือแจงวาประสงคนําคนงานไทยเขามาทํางานพรอมแจงเหตุผล
ที่ไมจางคนพื้นเมืองทํางาน
(2) หนังสือแจงวาคนงานไทยจะมาทํางานตําแหน งใด มีหนาที่ใด เงินเดือนเทาใดและจะ
เริ่มงานเมื่อใด
2

โทรเลขสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรียที่ PRE 21/2552 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ 2552
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(3) แบบฟอรม BI 1738 ที่กรอกและลงนามแลวซึ่งเปนฉบับเดียวกันกับของลูกจาง
(นายจางขอรับไดจากสถานทูตแอฟริกาใตในไทยหรือกระทรวงมหาดไทยแอฟริกาใต )
(4) สัญญาจางงานทั้งภาษาไทยและอังกฤษที่ผานการประทับรับรองจากสถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงพริเทอเรีย (ฉบับเดียวกันกับลูกจาง)
(5) ใบรับรองการเสียภาษี
(6) ใบจดทะเบียนบริษัท
(7) ประกาศรับสมัครพนักงานลงโฆษณาในหนังสือพิมพทองถิ่น (ที่ตองลงโฆษณารับ
สมัครงานเพราะรัฐบาลแอฟริกาใตตองการใหผูประกอบการรับคนพื้นเมืองเขาทํางานกอน แต
หลังจากลงประกาศแลวยังหาคนที่เหมาะสมกับตําแหนงงานไมได จึงยื่นขออนุญาตนําเขาคนงาน
ตางดาว)
ทั้งนี้ ยื่นเอกสารทั้งหมดที่สถานเอกอัครราชทูตแอฟริกาใตในประเทศไทย รอฟงผล
ประมาณ 3-7 วันทําการ หากไดรับอนุมัติก็จะไดรับใบอนุญาตทํางาน และตองวางเงินประกัน
40,000 บาท (เงินประกันจะไดคืนเมื่อลูกจางเดินทางกลับประเทศไทย) และเสียคาธรรมเนียมการ
ขอใบอนุญาตทํางาน 4,900 บาท 3
3.1.4 การดําเนินการของบริษัทไดรับอนุญาตจัดหางาน
โดยที่แอฟริกาใตมีปริมาณถานหินสํารองเปนจํานวนมาก จึงมีการนําถานหินมาเปน
เชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟาและโดยที่คนแอฟริกาใตผิวขาวที่เปนชางฝมือไดอพยพออกจาก
แอฟริกาใตไปทํางานในประเทศอื่นเปนจํานวนมากเพื่อหนีปญหาอาชญากรรม สวนคนแอฟริกาใต
ผิวดํายังไมมีการพัฒนาฝมือเทาที่ควรทําใหตองมีการจางชางเชื่อมและชางประกอบทอตางชาติไป
ทํางานในโรงไฟฟาในแอฟริกาใต โดยสวนใหญเปนชางเชื่อมและชางประกอบทอ จากประเทศไทย
ทั้งนี้ บริษัท บิสโก จํากัดซึ่งเปนบริษัทที่ไดรับอนุญาตจัดหางานไดสงชางเชื่อมและชางประกอบทอ
ไทยไปทํางานในแอฟริกาใตจํานวนหลายพันคนแลว ไดชี้แจงขั้นตอนในการรับสมัครชางเชื่อมและ
ชางประกอบทอ ดังนี้
คนหางานจะตองมาสมัครงานที่บริษัท ฯ ดวยตนเอง และกรอกใบสมัครระบุ ตําแหนง
ที่ตนสมัคร พรอมทั้งแนบใบผานงานหรือใบรับรองการทดสอบฝมือ เชน ชางประกอบทอ หรือ
ชางเชื่อม และจะตองผานการสัมภาษณเบื้องตนกอนโดยผูควบคุม จะทดสอบฝมือวา เปนชางตาม
ที่ตนสมัครสอบไวจริงหรือไม หลังจากผานขั้นตอนดังกลาวแลว ก็จะเตรียมชิ้นงานเพื่อทําการ
ทดสอบ เมื่อคนหางานไดทดสอบฝมือและผานแลว นายจางจะเซ็นตรับรองในใบสมัครงาน ก็ จะ
3
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ตองไปตรวจรางกายตามโรงพยาบาลที่กระทรวงแรงงานกําหนดไว พรอมทั้งดําเนินการตรวจสอบ
ประวัติที่สํานักงานตํารวจแหงชาติ เมื่อผลทั้งสองอยางไดรับเรียบรอยแลว ก็จะดําเนินการยื่นเรื่อง
ตอกระทรวงแรงงานเพื่อขออนุญาตนําคนหางานไปทํางานตางประเทศตามระเบียบของกระทรวง ฯ
พรอมกับขอรับการตรวจลงตราประเภททํางานจากสถานทูตแอฟริกาใตในประเทศไทย ทั้งนี้
คนหางานถึงแมจะไดทดสอบผานทางประเทศไทยแลว เมื่อเดินทางไปถึงยังหนวยงานที่ทํางานใน
แอฟริกาใต จะตองดําเนินการทดสอบใหมทุกคนอีก หนึ่งครั้ง โดยการทดสอบนั้นจะเปนวิธีเดียวกับ
ที่ทดสอบในประเทศไทยซึ่งสวนใหญแลวจะไมคอยมีปญหา 4
จะเห็นวาตามระเบียบการทํางานของคนตางดาวในแอฟริกาใต หากผูประกอบการใน
แอฟริกาใตประสงคจะรับแรงงานไทยผูที่มีวิชาชีพที่คนพื้นเมืองไมมีไปทํางานในแอฟริกาใต ทั้ง
นายจางและลูกจางจะตองปฏิบัติตามขอ 3.1.3 สวนชางเชื่อมและชางประกอบทอจะตองทดสอบ
ฝมือตามขอ 3.1.4 ดวย ดังนั้น หากแรงงานไทยที่จะไปทํางานในแอฟริกาใตไมไดผานขั้นตอน
ดังกลาวพึงสันนิษฐานไดวานาจะถูกหลอกลวง
3.2 พนักงานเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองกับการปองกันการคามนุษย
สําหรับขอนี้ จะศึกษาอํานาจหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองในการปองกัน
การคามนุษย
ตามมาตรา 18 แหงพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 พนักงานเจาหนาที่ประจําดาน
ตรวจคนเขาเมืองมีอํานาจในการตรวจบุคคลซึ่งเดินทางเขามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร
สวนประเด็นที่วาพนักงานเจาหนาที่ประจําดานตรวจคนเขาเมืองมีอํานาจระงับการเดินทาง
ออกนอกราชอาณาจักรของบุคคลไดหรือไมหากมีเหตุอันควรเชื่อไดวาบุคคลนั้นจะเปนผูเสียหาย
จากการกระทําความผิดฐานคามนุษย และมีบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อความมั่นคงของรัฐ
ความสงบเรียบรอยหรือสวัสดิภาพของประชาชน การผังเมือง หรือเพื่อสวัสดิภาพของผูเยาวรองรับ
ในกรณีดังกลาว จะตองพิจารณาบทบัญญัติรัฐธรรมนูญป 2550 มาตรา 34 ซึ่งบัญญัติวา
“บุคคลยอมมีเสรีภาพในการเดินทางและมีเสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยูภายในราชอาณาจักร
การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมายเฉพาะเพื่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบรอยหรือสวัสดิภาพของประชาชน
การผังเมือง หรือเพื่อสวัสดิภาพของผูเยาว”
โดยที่ในปจจุบันไทยมีพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. 2551 ซึ่ง
4
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ถือเปนกฎหมายเฉพาะที่สามารถจํากัดเสรีภาพในการเดินทางเพื่อคุมครองสวัสดิภาพของประชาชน
หรือของผูเยาวได ดังนั้น ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อไดวาหญิงไทยซึ่งกําลังจะเดินทางไปแอฟริกาใต
ที่ยกเวนการตรวจลงตราใหคนไทยโดยอางวาจะไปทองเที่ยวจะเปนผูเสียหายจากการกระทํา
ความผิดฐานคามนุษย พนักงานเจาหนาที่ประจําดานตรวจคนเขาเมืองจึงมีอํานาจระงับการเดินทาง
ออกนอกราชอาณาจักรของบุคคลในกรณีดังกลาวได
ทั้งนี้ โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติในมาตรา 29 ของพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. 2551 ที่บัญญัติวา
“ในกรณีที่มีเหตุจําเปนเพื่อประโยชนในการแสวงหาขอเท็จจริงเกี่ยวกับการคา มนุษยและ
เพื่อคุมครองปองกันภัยแกบุคคลที่มีเหตุอันควรเชื่อไดวาเปนผูเสียหายจากการกระทําความผิดฐาน
คามนุษย พนักงานเจาหนาที่อาจจัดใหบุคคลดังกลาวอยูในความคุมครองเปนการชั่วคราวไดแตตอง
ไมเกินยี่สิบสี่ชั่วโมง ทั้งนี้ ใหรายงานใหผูบัญชาการตํารวจแห งชาติ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ หรือผูวาราชการจังหวัดแลวแตกรณี ทราบโดยไมชักชา
ในกรณีที่มีความจําเปนตองใหการคุมครองบุคคลซึ่งอาจจะเปนผูเสียหายเกินกวา กําหนด
เวลาในวรรคหนึ่ง ใหพนักงานเจาหนาที่ยื่นคํารองตอศาลเพื่อมีคําสั่งอนุญาต ทั้งนี้ ศาลจะอนุญาต
ไดไมเกินเจ็ดวัน โดยจะกําหนดเงื่อนไขใด ๆ ไวดวยก็ได
การจัดใหบุคคลซึ่งอาจจะเปนผูเสียหายอยูในความคุมครองเปนการชั่วคราวตามมาตรา
นี้ตองจัดใหบุคคลดังกลาวอยูในสถานที่อันสมควรซึ่งมิใชหองขังหรือสถานคุมขัง ทั้งนี้ ตาม
ระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
การปฏิบัติหนาที่ตามมาตรานี้ใหคํานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนโดยเครงครัด ” 5
ในการออกคําสั่งระงับการเดินทาง เมื่อพนักงานเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองไดขอให
ผูเดินทางตอบคําถามและแสดงพยานหลักฐานแลว และเห็นวาไมควรอนุญาตใหเดินทาง คงจะตอง
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 30 มาตรา 37 กลาวคือ
ตามมาตรา 30 “ในกรณีที่คําสั่งทางปกครองอาจจะกระทบถึงสิทธิของคูกรณี เจาหนาที่ตองใหคูกรณีมี
โอกาสที่จะไดทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอและมีโอกาสไดโตแยงและแสดงพยานหลักฐานของตน”
หากไมสามารถโตแยงหรือแสดงพยานหลักฐานได ก็ใหระงับการเดินทางและตามมาตรา 37 ในการ
ทําคําสั่งเปนลายลักษณอักษร พนักงานเจาหนาที่ตองระบุเหตุผลไวดวยซึ่งประกอบดวยขอเท็จจริง
อันเปนสาระสําคัญ ขอกฎหมายที่อางอิง รวมทั้งขอพิจารณาและขอสนับสนุนการใชดุลพินิจ 6
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3.3 พนักงานเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองกับพนักงานเจาหนาที่ตรวจคนหางานกับการปองกัน
แรงงานไทยมิใหถูกหลอกลวงไปทํางานในตางประเทศ
ในหัวขอนี้ จะศึกษาอํานาจหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองกับพนักงาน
เจาหนาที่ตรวจคนหางานกับการปองกันแรงงานไทยมิใหถูกหลอกลวงไปทํางานในตางประเทศ
เสรีภาพในการเดินทางไปทํางานในตางประเทศของคนหางานถูกจํากัดตามพระราชบัญญัติ
จัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528 (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2537 และ พ.ศ. 2544) ตามหมวด 6
การควบคุม มาตรา 62 ซึ่งบัญญัติวา คนหางานซึ่งเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรจะตองเดินทาง
ออกไปโดยผานทางดานตรวจคนหางานและตองยื่นรายการตอพนักงานเจาหนาที่ตามแบบที่อธิบดี
ประกาศกําหนด และมาตรา 63 ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่ตรวจพบวาผูใดไมมีหลักฐานเกี่ยวกับ
การไปทํางานหรือฝกงานในตางประเทศตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจาหนาที่มี
อํานาจระงับการเดินทางออกนอกราชอาณาจักรของผูนั้นไดเทาที่จําเปนตามพฤติการณแหงกรณี
ทั้งนี้ ใหพนักงานเจาหนาที่บันทึกเหตุที่ตองระงับการเดินทางไวใหชัดเจนดวย บทบัญญัติของ
มาตรา 63 จึงเปนบทบัญญัติที่มีเจตนารมณในการควบคุมตรวจสอบบุคคลที่ประสงคจะเดินทาง
ไปทํางานในตางประเทศโดยผานขั้นตอนตามกฎหมาย รวมถึงตรวจสอบบุคคลที่ลักลอบไป
ทํางานในตางประเทศ โดยใหอํานาจแกพนักงานเจาหนาที่ในการตรวจสอบและระงับการเดินทาง
อยางไรก็ตาม การใชอํานาจระงับการเดินทางของพนักงานเจาหนาที่เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแลว จะเห็นวาไมขัดตอรัฐธรรมนูญเนื่องจากกฎหมายวาดวยการจัดหางานและ
คุมครองคนหางานไดกําหนดหลักปฏิบัติดังกลาวขึ้นโดยมุงคุมครองสวัสดิภาพของประชาชน
ซึ่งรัฐธรรมนูญไดบัญญัติเปนขอยกเวนไว
หากพนักงานเจาหนาที่ประจําดานตรวจคนเขาเมืองพบวามีบุคคลหรือกลุมบุคคลที่มี
ลักษณะพฤติการณเปนที่นาสงสัยวาจะเดินทางออกนอกราชอาณาจักรเพื่อไปทํางานใน
ตางประเทศ ใหพนักงานเจาหนาที่ประจําดานตรวจคนเขาเมืองแจงใหบุคคลหรือกลุมบุคคล
นั้นไปพบพนักงานเจาหนาที่ประจําดานตรวจคนหางานเพื่อตรวจสอบขอเท็จจริงซึ่งหากพนักงาน
เจาหนาที่ประจําดานตรวจคนหางานตรวจพบวาบุคคลนั้นมีลักษณะไมมั่นคงและแนนอน หรือ
กลาวอางวาไปเยี่ยมญาติ แตไมทราบที่อยูของญาติตน เปนตน ในกรณีเชนนี้ พนักงานเจาหนาที่
ประจําดานตรวจคนหางานยอมมีอํานาจที่จะตรวจสอบจากพฤติการณแหงกรณีวาบุคคลนั้นเปน
คนหางาน และประสงคจะเดินทางไปทํางานในตางประเทศโดยไมไดปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย
การจัดหางานและคุมครองคนหางานหรือไม ดังนั้ น ในกรณีนี้จึงตองตรวจสอบจากหลักฐาน
ขอเท็จจริงการเดินทางของบุคคลนั้นประกอบกับพฤติการณตาง ๆ ที่บุคคลนั้นแสดงออกมา หาก
พนักงานเจาหนาที่ประจําดานตรวจคนหางานตรวจสอบแลวมีความแนใจหรือมีหลักฐานเพียงพอ
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ที่เชื่อไดวาบุคคลนั้นเปนคนหางานที่มีความประสงคจะเดินทางไปทํางานในตางประเทศ แตไม
ไดปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการจัดหางานและคุมครองคนหางาน พนักงานเจาหนาที่ประจําดาน
ตรวจคนหางานยอมมีอํานาจระงับการเดินทางของบุคคลนั้นได แตตองกระทําอยางระมัดระวัง
ภายในขอบเขตที่กฎหมายกําหนดไว และกระทําไดเทาที่จําเปนตามพฤติการณแหงกรณี หาก
พนักงานเจาหนาที่ประจําดานตรวจคนหางานเพียงแตสงสัยวาบุคคลนั้นจะลักลอบออกไปทํางาน
ในตางประเทศยังไมเปนการเพียงพอที่จะงับการเดินทางของบุคคลนั้น 7
ทั้งนี้ การใชดุลพินิจของฝายปกครองอาจทําใหเขาใจผิดวาฝายปกครองสามารถใชอํานาจ
ดุลพินิจอยางไรก็ไดโดยไมมีขอบเขตซึ่งความจริงหาเปนเชนนั้นไม การที่กฎหมายกําหนดใหฝาย
ปกครองมีอํานาจเลือกตัดสินใจไดหลายทางเพื่อตองการใหฝายปกครองในฐานะผูใชกฎหมาย
สามารถปรับใชกฎหมายใหสอดคลองกับขอเท็จจริงอยางสมเหตุสมผล และเปนธรรมตาม
เจตนารมณของกฎหมาย ดังนั้น การใชดุลพินิจโดยชอบดวยกฎหมาย จึงตองอยูบนพื้นฐานของ
ขอเท็จจริง ขอกฎหมายและการใหเหตุผลประกอบการพิจารณาตัดสินใจอยางเหมาะสม การใช
ดุลพินิจโดยชอบดวยกฎหมาย คือ การใชอํานาจตัดสินใจอยางอิสระที่จะเลือกกระทําการหรือไม
กระทําการอยางใดอยางหนึ่งโดยมีเหตุผลอันสมควรภายในขอบเขตแหงกฎหมาย ไมใชอํานาจเกิน
ขอบเขตที่กฎหมายกําหนด คํานึงถึงสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ขณะเดียวกันจะตองสงวนและ
รักษาไวซึ่งประโยชนของสวนรวมดวย นอกจากนี้ การใชดุลพินิจของฝายปกครองจะตองไมฝาฝน
ระเบียบภายในของฝายปกครองที่วางไวเปนแนวปฏิบัติ ตองใชดุลพินิจอยางมีเหตุมีผลและไมขัด
กับหลักกฎหมาย สวนการใชดุลพินิจโดยมิชอบเปนการใชดุลพินิจโดยไมมีเหตุผลอันสมควร
ไมสอดคลองเหมาะสมกับขอเท็จจริงและพฤติการณแตละกรณี รวมถึงการใชดุลพินิจไมเปนไป
ตามสัดสวนของการกระทําซึ่งเปนหลักกฎหมายพื้นฐานที่กําหนดความสัมพันธของผูใชอํานาจ
ปกครองกับผูอยูใตอํานาจปกครองใหเกิดความสมดุล สมเหตุสมผลพอเหมาะพอควรแกกรณี
ดุลพินิจของฝายปกครองจึงเปนการใชอํานาจของฝายปกครองตามที่กฎหมายบัญญัติเพื่อให
ฝายปกครองไดมีทางเลือกในการตัดสินใจกระทําการใดหรือไมกระทําการใดเพื่อปรับใชกฎหมาย
ใหมีความสอดคลองเหมาะสมกับขอเท็จจริงตามยุคตามสมัยเพื่อใหบรรลุเจตนารมณตามกฎหมาย
การใชอํานาจดุลพินิจของฝายปกครองตองเปนไปอยางอิสระปราศจากการแทรกแซงใด ๆ มีความ
เปนกลาง โปรงใส เปนธรรม และมีเหตุผลในการใชอํานาจดุลพินิจที่เหมาะสมตรวจสอบได ซึ่งตาง
กับการใชอํานาจตามอําเภอใจเพราะการใชอํานาจตามอําเภอใจไมใชเปนการใชอํานาจดุลพินิจแต
เปนการใชอํานาจโดยไมชอบดวยกฎหมาย หากฝายปกครองใชอํานาจตามอําเภอใจหรือใชอํานาจ
7
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ดุลพินิจไปโดยไมชอบ ก็อาจถูกตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายโดยผูบังคับบัญชาของฝาย
ปกครอง ศาลปกครอง หรือผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาและอาจตองรับผิดในทางแพง ทางอาญา
และทางวินัยจากผลการกระทํานั้นได 8
3.4 การดําเนินการของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย
ในหัวขอนี้ จะศึกษาการดําเนินการของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย ทั้งการ
ดําเนินการโดยทั่วไปและการดําเนินโครงการพิเศษในการชวยเหลือหญิงไทยที่ตกเปนเหยื่ อการ
คามนุษย และการชวยเหลือทางการเงินแกคนไทยที่ตกทุกขไดยาก
3.4.1 การดําเนินการโดยทั่วไป
เมื่อหญิงไทยที่ตกทุกขไดยากติดตอเจาหนาที่สถานเอกอัครราชทูต ฯ ทางโทรศัพทและแจง
ทําเลที่ตั้งของสถานบริการ ในเบื้องตน สถานเอกอัครราชทูต ฯ ไดดําเนินการแกไขปญหาดวยการ
ประสานกับหนวยงานตํารวจพิเศษของแอฟริกาใตในการชวยเหลือหญิงไทยที่ถูกกักขังออกจาก
สถานบริการ เมื่อตํารวจนําตัวหญิงไทยออกมาจากสถานบริการไดแลว หรือในบางกรณีหญิงไทย
หาทางหลบหนีออกมาเองและไปขอความชวยเหลือจากสถานเอกอัครราชทูต ฯ ซึ่งจะแจงองคการ
เกี่ยวกับการยายถิ่นระหวางประเทศหรือ IOM ( International Organization for Migration) เพื่อให
ความชวยเหลือหญิงไทยที่ตกเปนเหยื่อ โดย IOM จะใหความชวยเหลือดานที่พัก อาหาร และ
สิ่งของจําเปนแกเหยื่อระหวางรอสงตัวกลับประเทศหรือระหวางการสอบสวนเพื่อดําเนิ นคดี
กับผูกระทําผิด รวมทั้งจัดซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินเพื่อเดินทางกลับประเทศใหดวย สถานเอก
อัครราชทูต ฯ ยังไดประสานกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเพื่อดําเนินกระบวนการกลับคืน
สูสังคม เชน การฝกอาชีพใหแกเหยื่อเมื่อเดินทางถึงประเทศไทยดวย
นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูต ฯ ไดรวบรวมรายชื่อขบวนการนําเขาหญิงไทยไปขาย
บริการทางเพศและรายงานกระทรวงการตางประเทศเพื่อประสานกับหนวยงานปราบปรามเปน
ระยะ ที่ผานมา สถานเอกอัครราชทูต ฯ ไดชวยหญิงไทยที่ติดตอขอความชวยเหลือใหออกจาก
สถานบริการปละ 60-70 คน และมีแนวโนมจํานวนจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
สถานเอกอัครราชทูต ฯ ยังไดสรางเครือขายกับชุมชนไทยในเมืองหลัก ๆ ของแอฟริกาใต
และจัดตั้งอาสาสมัคร (อสม) เพื่อเปนเครือขายของสถานเอกอัครราชทูต ฯ โดยเครือขายเหลานี้ทํา
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หนาที่เปนกลุมเฝาระวัง/ติดตามและรายงานเรื่องคนไทยที่เปนเหยื่อการคามนุษยในแอฟริกาใต
และใหความชวยเหลือหรือแจงสถานเอกอัครราชทูต ฯ
3.4.2 การดําเนินโครงการพิเศษ
นอกจากการดําเนินการโดยทั่วไปดังกลาวในขอ 3.4.1 แลว สถานเอกอัครราชทูต ฯ ได
เสนอโครงการเพื่อชวยหญิงไทย คือ โครงการจัดจางลามคนไทยเพื่อชวยเหลือเหยื่อการคามนุษย
และหญิงไทยที่ถูกจับกุมในเมืองที่อยูหางไกลกรุงพริทอเรียและโครงการบริจาคเงินสนับสนุน
กิจกรรมบานพักฉุกเฉินที่ชวยเหลือหญิงไทยที่ตกทุกขและตกเปนเหยื่อการคามนุษยซึ่งไดรั บ
อนุมัติจากกระทรวงการตางประเทศใหดําเนินโครงการได
(1) เหตุผลที่เสนอใหมีโครงการจัดจางลามคนไทยเพื่อชวยเหลือเหยื่อการ
คามนุษย
หญิงไทยที่ถูกจับกุมในเมืองที่อยูหางไกลกรุงพริทอเรีย นั้น เนื่องจากปจจุบัน
ปญหาการคามนุษยชาวไทยในแอฟริกาใตทวีความรุนแรงขึ้น และคนไทยถูกจับกุมฐานอยูเกิน
กําหนดอนุญาตและฐานคาประเวณีในเมืองตาง ๆ บอยครั้ง เชนเมื่อปลายป 2549 หญิงไทย 26 คน
ถูกจับที่สถานบริการ After Dark เมืองเดอรบัน ตอมา เมื่อเดือนพฤษภาคม ป 2550 หญิงไทยอีก 10
คนก็ถูกจับในขอหาเดียวกันที่บานพักแหงหนึ่งเมืองเดอรบันและในป 2552 มีหญิงไทยที่อาศัยอยูใน
เมืองเดอรบันและเมืองใกลเคียงถูกจับกุมเพิ่มขึ้นอีกเปนจํานวนมาก โดยขณะนี้มีคดีที่เกี่ยวของกับ
หญิงไทยที่อยูในระหวางการพิจารณาคดีของศาลเมืองเดอรบันทั้งหมด 5 คดี ซึ่งหญิงกลุมดังกลาวมี
ทั้งที่เปนเหยื่อการคามนุษยและหญิงที่สมัครใจขายบริการ โดยที่ในเมืองเดอรบันไมมีคนไทยที่
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษไดในระดับดีพอที่จะเปนลามในชั้นการสอบสวนและชั้นศาลไดทําให
เจาหนาที่สถานเอกอัครราชทูต ฯ ตองเดินทางไปเปนลามในชั้นสอบสวนและในชั้ นศาลแตละครั้ง
โดยจะตองขึ้นศาล 7 ครั้งตอคดี (เมืองเดอรบันอยูหางจากกรุงพริทอเรีย ประมาณ 600 กม.ตองเสียคา
บัตรโดยสารเครื่องบินและคาที่พักแตละครั้งจํานวนมาก อีกทั้งทําใหเจาหนาที่ไมสามารถปฏิบัติ
หนาที่ที่สถานเอกอัครราชทูต ฯ ได ดังนั้น การจัดหาลา มจึงเปนสิ่งจําเปน สถานเอกอัครราชทูต ฯ
มีเครือขายคนไทยในเมืองใกลเคียง เชน ที่เมือง Pietermaritzberg และ Richards Bay ที่มีความรู
ภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถเปนลามได อยางไรก็ดี เมืองทั้งสองอยูหางไกลจากเมืองเดอรบัน
มาก การเดินทางตองใชเวลาและคาใชจายในการเดินทางสูง อีกทั้งการรอขึ้นศาลตองใชเวลานาน
หากสถานเอกอัครราชทูต ฯ ประสานใหบุคคลดังกลาวไปเปนลามในชั้นสอบสวนและในชั้นศาล
โดยใหคาตอบแทนที่เหมาะสม ก็จะชวยประหยัดคาใชจายของสถานเอกอัครราชทูต ฯ ไดมาก
รวมทั้งไมกระทบงานดานกงสุลที่สถานเอกอัครราชทูต ฯ ดวย โดยผลที่ไดรับ คือ เหยื่อ การ
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คามนุษยและหญิงไทยไดรับการชวยเหลืออยางรวดเร็ว และไมกระทบงานกงสุลที่มีปริมาณมาก
อยูแลวที่ตองปฏิบัติที่กรุงพริทอเรีย
(2) การเสนอโครงการบริจาคเงินสนับสนุนกิจกรรมบานพักฉุกเฉินที่ชวยเหลือ
หญิงไทยที่ตกทุกขและตกเปนเหยื่อการคามนุษย
จากการที่แอฟริกาใตเปนประเทศที่มีหญิงไทยจํานวนมากเดินทางไปขายบริการ
โดยมีทั้งกลุมที่สมัครใจและกลุมที่โดนหลอกลวงทําใหสถานเอกอัครราชทูต ฯ ตองใหการ
ชวยเหลือหญิงไทยที่ตกเปนเหยื่อการคามนุษยอยูเปนประจํา โดยสถานเอกอัครราชทูต ฯ มักขอ
ความรวมมือใหบานพักฉุกเฉิน Sister of Mercy กรุงพริทอเรียในการจัดที่พักพิง อาหาร และ
เครื่องนุงหมใหแกเหยื่อการคามนุษยและหญิงไทยที่ตกทุกข เนื่องจากไมตองการใหเหยื่อคามนุษย
หรือหญิงไทยที่ตกทุกขตองชดใชหนี้เนื่องจากตองเปนหนี้ราชการจากการยืมเงินไปชําระคาที่พัก
คาอาหาร และคาเครื่องนุงหมในระหวางการรอสงตัวกลับ ซึ่งสถานเอกอัครราชทูต ฯ ไดรับความ
รวมมือเปนอยางดีจากองคกรเอกชนที่ดูแลบานพักฉุกเฉินในการใหที่พักพิงชั่วคราวแกหญิงไทย
โดยองคกรเอกชนที่ดูแลบานพักฉุกเฉินไดรับความรวมมือจากองคการระหวางประเทศเพื่อการยาย
ถิ่นฐาน หรือ IOM (International Organization for Migration) ในการใหความชวยเหลือหญิงไทย
ดังกลาวโดยไมคิดคาใชจาย ซึ่งหลายกรณีหญิงไทยตองพํานักในบานพักฉุกเฉินนานกวาหนึ่ง
สัปดาห สถานเอกอัครราชทูต ฯ จึงไดบริจาคเงิน (เทียบเทาจํานวน 100,000 บาท) จุนเจือคาใชจาย
ของบานพักฉุกเฉินที่ใหการชวยเหลือหญิงไทยเพื่อใหสามารถจัดซื้อเครื่องปรุงอาหารไทย และจัด
เครื่องนุงหมอื่น ๆ ใหแกหญิงไทยในบานพักฉุกเฉิน ซึ่งนอกจากเพื่อเสริมสรางทั ศนคติที่ดีแก
บานพักฉุกเฉินที่ใหการชวยเหลือหญิงไทยดังกลาวแลว ยังทําใหบานพักฉุกเฉินเปนตัวแทนในการ
ชี้แจงตอองคกรเอกชน รัฐบาลทองถิ่น สื่อมวลชนวารัฐบาลไทยยอมรับวามีปญหาอยูจริงและไม
ทอดทิ้ง และที่สําคัญหญิงไทยไดรับบริการที่ดียิ่งขึ้นเพื่อฟนฟูสภาพจิตใจกอนเดินทางกลับประเทศ
ไทยและเขาสูกระบวนการกลับสูสังคมตอไป 9
(3) การชวยเหลือทางการเงินแกคนไทยโดยเฉพาะแรงงานไทย
โดยที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญทั่วโลกรวมทั้งในแอฟริกาใตเมื่อ
มีความจําเปนตองใหความชวยเหลือทางการเงินแกคนไทยรวมทั้งแรงงานไทยที่ตกทุกขไดยาก
ในประเทศที่ประจําการจะพิจารณาใชระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพื่อ
ชวยเหลือคนไทยในตางประเทศ พ.ศ. 2549 ในขณะที่ในกรณีแรงงานไทยที่ไปทํางานใน
ตางประเทศอยางถูกกฎหมาย มีระเบียบกระทวงแรงงานวาด วยการบริหารกองทุนเพื่อชวยเหลือ
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คนหางานไปทํางานตางประเทศ พ.ศ. 2549 ดังนั้น ในหัวขอนี้ จะทําการศึกษาระเบียบทั้งสอง
ขางตนในเชิงเปรียบเทียบ
ก. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือคนไทยใน
ตางประเทศ พ.ศ. 2549
ระเบียบ ฯ นี้มีสาระสําคัญ คือ ปรับปรุงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงิน
ทดรองราชการเพื่อชวยเหลือคนไทยในตางประเทศ พ.ศ. 2541 เพื่อกําหนดใหกระทรวงการ
ตางประเทศนําเงินทดรองราชการไปทดรองจายเพื่อชวยเหลือคนไทยในตางประเทศไดตามความ
จําเปนและเหมาะสมกรณีเกิดภัยพิบัติ กรณีตองโทษในทางอาญา กรณีไมไดรับความเปนธรรม
กรณีเดินทางกลับภูมิลําเนาในประเทศไทย กรณีจัดการศพคนไทยที่ถึงแกความตายในตางประเทศ
และกรณีเหตุจําเปนเรงดวน โดยการใหความชวยเหลือตามระเบียบ ฯ นี้ ใหจายไดเทาที่จําเปนและ
ประหยัด ทั้งนี้ การใหความชวยเหลือคนไทยที่ไดรับความเดือดรอนในตางประเทศ กรณีที่จะตองมี
การชดใชเงินคืนทางราชการ ใหกระทรวงการตางประเทศตองจัดใหมีการทําหนังสือรับรองการ
ชดใชเงินคืนและทําสัญญารับสภาพหนี้ และใหกระทรวงการตางประเทศเปนผูเรียกเก็บเงินคืนจาก
ผูไดรับความชวยเหลือ แลวนําเงินนั้นสงคลังเปนรายไดแผนดิน
ตามระเบียบ ฯ ขอ 14 การใหความชวยเหลือคนไทยที่ไดรับความเดือดรอนใน
ตางประเทศในลักษณะทื่ตองชดใชหรือไมตองชดใชเงินคืนทางราชการ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขที่กระทรวงการตางประเทศกําหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
ทั้งนี้ ใหคํานึงถึงหลักมนุษยธรรมและหลักความเสมอภาค ตอมา กระทรวการคลังไดมีหนังสือแจง
ใหความเห็นชอบหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการใหความชวยเหลือคนไทยในตางประเทศตามที่
กระทรวงการตางประเทศเสนอ โดยแกไขเพิ่มเติมเพื่อใหเกิดความเหมาะสมยิ่งขึ้น ซึ่งมีสาระสําคัญ
สรุปไดวา การใหความชวยเหลือคนไทยที่ไดรับความเดือนรอนในตางประเทศกรณีที่ผูไดรับความ
เดือดรอนมิไดเดินทางกลับประเทศไทย ใหจายไดตามประเภทรายจาย ในกรณีเกิดภัยพิบัติตาม
ระเบียบ ฯ ขอ 11 (1) และกรณีตองโทษในทางอาญาตามระเบียบ ฯ ขอ 11 (2) เมื่อใหการชวยเหลือ
แลว ผูไดรับความชวยเหลือไมตองชดใชเงินคืนทางราชการ
การใหความชวยเหลือคนไทยที่ไดรับความเดือนรอนในตางประเทศในลักษณะที่
ตองชดใชเงินคืน ใหจายไดในกรณีดังนี้
1) ผูไดรับความเดือดรอนมิไดเดินทางกลับประเทศไทย ใหจา ยไดตามประเภท
รายจายในกรณีไมไดรับความเปนธรรมตามระเบียบ ฯ ขอ 11 (3) และกรณีมีเหตุจําเปนหรือกรณี
เรงดวนอยางอื่นตามระเบียบ ฯ ขอ 11 (4)
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2) ผูไดรับความเดือดรอนขอเดินทางกลับภูมิลําเนาในประเทศไทย ใหจายไดตาม
ประเภทรายจายตามระเบียบ ฯ ขอ 12
3) คนไทยถึงแกความตายในตางประเทศและญาติไมสามารถรับภาระคาใชจายใน
การจัดการศพหรือคาใชจายในการขนสงอัฐิได ใหจายไดตามประเภทรายจายตามระเบียบ ฯ ขอ 13
จะเห็นไดวาตามระเบียบ ฯ นี้ การใหความชวยเหลือทางการเงินแกคนไทยที่
ตกทุกขไดยากในตางประเทศรวมทั้งในแอฟริกาใต มีทั้งกรณีที่ตองชดใชหรือไมตองชดใชคืนทาง
ราชการ กรณีที่ไมตองชดใชคืนเปนไปตามขอ 11 (1) กรณีเกิดภัยพิบัติ ใหจายไดตามประเภท
รายจายดังนี้ (ก) คาอาหาร (ข) คาเครื่องนุงหม (ค) คาเวชภัณฑ (ง) คารักษาพยาบาล (จ) คาเชาที่พัก
(ฉ) คาใชจายอื่นที่จําเปน และเปนไปตามขอ 11 (2) กรณีตองโทษทางอาญา ใหจายไดตามประเภท
รายจายดังนี้ (ก) คาของเยี่ยม (ข) คารักษาพยาบาล (ค) คาใชจายอื่นที่จําเปน สวนกรณีที่ตองชดใช
คืน เปนไปตามขอ 11 (3) กรณีไมไดรับความเปนธรรม ใหจายไดตามประเภทรายจายดังนี้ (ก)
คาใชจายในการดํารงชีพ (ข) คาใชจายในการตอสูคดี (ค) คาใชจายในระหวางการปลอยตัวชั่วคราว
หรือระหวางรอการสอบสวน (ง) คาใชจายอื่นที่จําเปน 10
ข. ระเบียบกระทรวงแรงงานวาดวยการบริหารกองทุนเพื่อชวยเหลือคนหางาน
ไปทํางานตางประเทศ พ.ศ. 2549
ในปจจุบัน ไดมีการออกระเบียบกระทวงแรงงานวาดวยการบริหารกองทุนเพื่อ
ชวยเหลือคนหางานไปทํางานตางประเทศ พ.ศ.2549 ซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจตามความใน
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ. ศ. 2528 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
จัดหางานและคุมครองคนหางาน (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2537 ระเบียบ ฯ นี้มีสาระสําคัญ คือ ปรับปรุง
ระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมวาดวยการบริหารและการใชจายเงินกองทุนเพื่อ
ชวยเหลือคนหางานไปทํางานในตางประเทศ พ.ศ. 2542 เพื่อใหเปนประโยชนแกคนหางาน โดย
การขยายความคุมครองและเพิ่มสิทธิประโยชนใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
กองทุน ฯ จัดตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2529 ตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครอง
คนหางาน พ.ศ. 2528 มาตรา 52 เพื่อใหความคุมครองสมาชิกกองทุน ฯ ใหไดรับสิทธิประโยชนและ
การสงเคราะหตามสิทธิที่พึงไดอยางเปนธรรม และบริหารกองทุน ฯ มีประสิทธิภาพตรวจสอบได
ทั้งนี้ ตามมาตรา 53 แหงพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน ฯ และขอ 5 แหงระเบียบ
กระทรวงแรงงานวาดวยการบริหารกองทุนเพื่อชวยเหลือคนหางานไปทํางานตางประเทศ พ.ศ.
2549 กําหนดใหจายเงินจากกองทุนในกิจการตาง ๆ ดังตอไปนี้
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1) จัดการใหสมาชิกกองทุนซึ่งถูกทอดทิ้งอยูในตางประเทศไดเดินทางกลับ
ประเทศไทยจนถึงภูมิลําเนา
2) ใหการสงเคราะหแกสมาชิกกองทุนซึ่งไปหรือจะไปทํางานในตางประเทศ
หรือทายาทโดยธรรมของสมาชิกของกองทุน
3) การคัดเลือกและทดสอบฝมือและการฝกอบรมคนหางานกอนจะเดิ นทางไป
ทํางานในตางประเทศ
ทั้งนี้ การใหความคุมครองสมาชิกกองทุนฯ นั้น เมื่อคนหางานสมัครเปนสมาชิก
กองทุนฯ จายเงินเขากองทุนฯ ตามอัตราที่กําหนดแลว (300 บาท หรือ 400 บาท หรือ 500 บาท
แลวแตประเทศ) จะไดรับการคุมครองจากกองทุน ฯ ตามระยะเวลาที่กําหนดในสัญญาจางเมื่อ
ครบกําหนดตามสัญญาจาง หากคนงานยังอยูหรือยังทํางานอยูในตางประเทศ กองทุน ฯ จะให
การคุมครองตอไปอีก 5 ปนับแตวันครบกําหนดตามสัญญาจาง
สวนสิทธิประโยชนที่สมาชิกจะไดรับจากการเปนสมาชิกกองทุน ฯ
1) สงเคราะหคาใชจายการเดินทางกลับภูมิลําเนาเปนคาพาหนะ คาที่พัก คาอาหาร
คารักษาพยาบาลและคาใชจายอื่นที่จําเปนกรณีถูกทอดทิ้งในตางประเทศตามที่จายจริงไมเกิน
30,000 บาท หากเกินวงเงิน อธิบดีมีอํานาจสั่งจายเพิ่มเติมไดตามความจําเป นโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการกองทุน ฯ
2) สงเคราะหคารักษาพยาบาลในกรณีกรณีสมาชิกกองทุน ฯ ประสบอุบัติเหตุหรือ
ประสบอันตรายกอนไปทํางานในตางประเทศหรือประสบอันตรายในตางประเทศตามที่จายจริง
ภายในวงเงินไมเกิน 30,000 บาท
3) สงเคราะหกรณีสมาชิกกองทุน ฯ ตองเดิ นทางกลับประเทศไทยเพราะถูกเลิก
จางโดยมีสาเหตุจากการประสบอันตรายและเขารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในตางประเทศ
15,000 บาท
4) สงเคราะหกรณีสมาชิกกองทุน ฯ ประสบอันตรายจนพิการหรือทุพพลภาพทั้ง
ในและตางประเทศโดยใหจายเปนเงินสงเคราะหกรณีพิการคนละ 15,000 บาท หรือกรณีทุพพลภาพ
คนละ 30,000 บาท (กรณีเกิดเหตุในตางประเทศใหจายเมื่อสมาชิกกลับเขามาในประเทศแลว )
5) สงเคราะหกรณีสมาชิกกองทุน ฯ ประสบปญหาในตางประเทศ ใหสงเคราะห
เป นค า พาหนะ ค า ที่ พั ก ค า อาหาร ค า รั ก ษาพยาบาล และค า ใช จา ยอื่ น ๆ ที่ จํา เป นให แก ส มาชิ ก
กองทุน ฯ ระหวางที่อยูในตางประเทศตามที่จายจริงภายในวงเงินไมเกิน 30,000 บาท หากเกินวงเงิน
อธิบดีมีอํานาจสั่งจายเพิ่มเติมไดตามความจําเปนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกองทุน ฯ
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6) สงเคราะหกรณีถูกสงตัวกลับประเทศไทยเนื่องจากผลการตรวจสุขภาพใน
ประเทศที่ไปทํางานพบวาเปนโรคตองหามของประเทศนั้น ดังนี้
- จาย 25,000 บาท สําหรับผูที่ถูกสงตัวกลับภายใน 6 เดือนแรกของการเปน
สมาชิกกองทุน ฯ
- จาย 15,000 บาท สําหรับผูที่ถูกสงตัวกลับหลังจากไปทํางานแลวเกินกวา
6 เดือนแตยังไมสิ้นสุดการเปนสมาชิกกองทุน ฯ
7) สงเคราะหกรณีประสบปญหาตองเดินทางกลับประเทศไทยกอนสิ้นสุด
การเปนสมาชิกกองทุน ฯ เนื่องจากภัยสงคราม/ปญหาความไมสงบ/ภัยธรรมชาติ/เกิดโรคระบาด
ซึ่งทางการของประเทศนั้น ๆ ประกาศกําหนดแลว ใหจายเปนเงินบรรเทาความเดือดรอนคนละ
15,000 บาท
8) สงเคราะหเปนคาจางทนายความเพื่อตอสูคดีอาญาในความผิดซึ่งมิใชเกิดจาก
การกระทําโดยเจตนาในตางประเทศ หรือคดีแพงที่ไมไดความเปนธรรมจากการทํางานที่เกิดขึ้น
ระหวางที่เปนสมาชิกกองทุน ฯ ตามที่จายจริงในวงเงินไมเกิน 100,000 บาท
9) สงเคราะหในการจัดทําศพและหรือเงินชวยเหลือทายาท
- กรณีสมาชิกกองทุน ฯ ประสบอันตรายกอนไปทํางานในตางประเทศจนถึง
แกชีวิต ใหสงเคราะหเหมาจายจํานวน 30,000 บาท
- กรณีสมาชิกกองทุน ฯ ขณะกลับมาประเทศไทย ใหสงเคราะหเหมาจายจํานวน
30,000 บาท
- กรณีสมาชิกกองทุน ฯ เสียชีวิตในตางประเทศ ใหสงเคราะหเหมาจาย จํานวน
40,000 บาท ตลอดจนคาใชจายในการจัดการศพในตางประเทศเทาที่จายจริงไมเกิน 40,000 บาท 11
ทั้งนี้ แรงงานไทยที่เปนสมาชิกกองทุนเพื่อชวยเหลือคนหางานไปทํางาน
ตางประเทศ หากประสบปญหาในตางประเทศสามารถยื่นคํารองขอรับความชวยเหลือไดที่สํานัก
แรงงานไทยในประเทศที่สมาชิกกองทุน ฯ ทํางานอยู ปจจุบันมีสํานักแรงงานไทยในตางประเทศ
จํานวน 13 แหงใน 11 ประเทศ สวนประเทศที่ไมมีสํานักงานแรงงานตั้งอยู หากสมาชิกกองทุน ฯ
ประสบปญหาสามารถยื่นคํารองเพื่อขอรับการสงเคราะหจากกองทุน ฯ ไดที่สถานเอกอัครราชทูต
และสถานกงสุลใหญในประเทศนั้น
ค. เปรียบเทียบการชวยเหลือทางการเงินแกคนไทยที่ตกทุกขไดยากใน
ตางประเทศตามระเบียบทั้งสองขางตน
11

จากระเบียบกระทรวงแรงงานวาดวยการบริหารกองทุนเพื่อชว ยเหลือคนหางานไปทํางาน
ตางประเทศ พ.ศ. 2549
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เมื่อแรงงานไทยที่เปนสมาชิกองทุน ฯ ตกทุกขไดยากในตางประเทศรวมทั้งใน
แอฟริกาใตไปขอความชวยเหลือจากสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ หากมีความจําเปน
ที่ตองใหการชวยเหลือทางการเงิน สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญมักจะใชระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือคนไทยในตางประเทศ พ.ศ. 2549 แทน
ที่จะใชระเบียบกระทรวงแรงงานวาดวยการบริหารกองทุนเพื่อชวยเหลือคนหางานไปทํางาน
ตางประเทศ พ. ศ. 2549 เพราะระยะเวลาการเบิกจายเงินชวยเหลือจากกองทุนตามระเบียบกระทรวง
แรงงาน ฯ ใชเวลานานทําใหไมทันตอสถานการณเรงดวนที่แรงงานไทยรอรับการชวยเหลือ อีกทั้ง
การเบิกจายในบางกรณี สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญไมไดปฏิบัติตามขั้นตอนหรือ
เงื่อนไขที่กําหนดไวในระเบียบกระทรวงแรงงาน ฯ ทั้งนี้ การใหความชวยเหลือทางการเงินแก
แรงงานไทยที่เปนสมาชิกกองทุน ฯ ที่ตกทุกขไดยากตามระเบียบกระทรวงการคลัง ฯ แรงงานไทย
ตองทําหนังสือรับรองการชดใชเงินคืนและทําสัญญารับสภาพหนี้ ในขณะที่การชวยเหลือทาง
การเงินตามระเบียบกระทรวงแรงงาน ฯ เปนการชวยที่ไมตองชดใชคืนโดยแรงงานไทยตองแสดง
เอกสารที่เกี่ยวของ เชน หากมีการตอสูคดีอาญาในความผิดซึ่งมิใชเกิดจากการกระทําโดยเจตนาใน
ตางประเทศ หรือคดีแพงที่ไมไดความเปนธรรมจากการทํางานที่เกิดขึ้นระหวางที่เปนสมาชิก
กองทุน ฯ หากใชระเบียบกระทรวงแรงงาน ฯ สามารถใหการสงเคราะหเปนคาจางทนายความ
ตามที่จายจริงในวงเงินไมเกิน 100,000 บาท หากใชระเบียบกระทรวงการคลัง ฯ ตามขอ 11 (3) กรณี
ไมไดรับความเปนธรรม (ข) คาใชจายในการตอสูคดี เมื่อสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ
ใหการชวยเหลือทางการเงิน แรงงานไทยตองทําหนังสือรับรองการชดใชเงินคืนและทําสัญญารับ
สภาพหนี้ดังกลาว
ทั้งนี้ ตามที่กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานมีดําริที่จะจัดสรรเงินกองทุนเพื่อ
ชวยเหลือคนหางานไปทํางานในตางประเทศใหกระทรวงการตางประเทศ ฯ จํานวน 20 ลานบาท
จากที่มีอยูประมาณ 700 ลานบาทมาเก็บรักษาที่กระทรวง ฯ เพื่อใหการเบิกจายเงินกองทุนเปนไป
อยางรวดเร็วนั้น จากการประชุมระหวางเจาหนาที่ที่เกี่ยวของของทั้งสองกระทรวง ฯ เมื่อวันที่ 3
พฤษภาคม 2553 ที่ประชุมเห็นวาเรื่องนี้สามารถกระทําไดโดยแกไขระเบียบกระทรวงแรงงานวา
ดวยการบริหารเงินกองทุนเพื่อชวยเหลือคนหางานไปทํางานในตางประเทศ พ.ศ. 2549 และระเบียบ
กระทรวงแรงงานวาดวยการรับเงิน การจายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุนเพื่อชวยเหลือ
คนหางานไปทํางานในตางประเทศ พ.ศ. 2549 ซึ่งจะตองใชเวลาอยางนอย 1 ป และจะตองขออนุมัติ
จากคณะรัฐมนตรี ในระหวางนี้ ที่ประชุมเห็นพองใหดําเนินมาตรการเฉพาะหนาเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการบริหารเงินกองทุนเพื่อชวยเหลือสถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญไป
พลางกอน โดยกระทรวงแรงงานจะ (1) จัดทําคูมือการใชเงินกองทุน (2) สั่งการใหสํานักงาน
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แรงงานไทยในตางประเทศ 13 แหงประสานงานอยางใกลชิดกับสถานเอกอัครราชทูตและสถาน
กงสุลใหญที่ดูแลเขตอาณาของสํานักงานแรงงาน ฯ และ (3) จัดสงเจาหนาที่กระทรวงแรงงานไป
ทํางานชั่วคราวในประเทศที่มีปญหาแรงงานมากหรือสนับสนุนใหเจาหนาที่ทองถิ่นของสํานักงาน
แรงงาน ฯ ไปชวยปฏิบัติงานในสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ สวนกรมการกงสุลจะ
ซักซอมแนวทางการเบิกจายเงินกองทุน ฯ แกสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ 12
3.4.4 กองทุนเพื่อการปองกันและการปราบปรามการคามนุษย
ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. 2551 มาตรา 42 ใหจัดตั้ง
กองทุนในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเรียกวา “กองทุนเพื่อการปองกัน
และปราบปรามการคามนุษย” เพื่อเปนทุนใชจายสําหรับการปองกันและปราบปรามการคามนุษย
รวมถึงการชวยเหลือผูเสียหาย การคุมครองความปลอดภัยใหแกผูเสียหาย การชวยเหลือผูเสียหาย
ในตางประเทศใหกลับเขามาในราชอาณาจักรหรือถิ่นที่อยู และดําเนินการชวยเหลือที่เกี่ยวของ
ดังนั้น ในกรณีคนไทยโดยเฉพาะหญิงไทยในตางประเทศที่ตกเปนเหยื่อการคามนุษยสามารถขอ
ความชวยเหลือจากสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญเพื่อใหชวยสงตัวกลับประเทศไทยได
โดยเจาหนาที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญจะสัมภาษณและใหผูเสียหาย ฯ กรอก
แบบฟอรมคัดแยกเหยื่อการคามนุษยเพื่อพิจารณาแยกบุคคลที่เปนผูเสียหายจากการคามนุษยออก
จากผูกระทําผิดกรณีอื่น ๆ และจะประสานงานกับประเทศนั้น ๆ ในเรื่องการเดินทางออกนอก
ประเทศ และทดรองจายเงินเปนคาบัตรโดยสารเครื่องบินและชวยเหลือจัดหาอาหารและที่พัก
ระหวางรอเดินทางกลับประเทศไทยใหดวย และกรมการกงสุลจะประสานกับกรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการเพื่อใหชดใชคาบัตรโดยสารเครื่องบินและคาใชจายอื่นแทนผูเสียหายจากการคามนุษย
โดยขอเบิกจากกองทุนเพื่อการปองกันและปราบปรามการคามนุษย 13
3.5 การดําเนินการของกระทรวงการตางประเทศ
ในหัวขอนี้ จะทําการศึกษาบทบาทของกระทรวงการตางประเทศในดานตาง ๆ โดยเฉพาะ
กรมการกงสุลในการปองกันมิใหคนไทยไปตกทุกขไดยากในตางประเทศรวมทั้งในแอฟริกาใต
รวมทั้งจะชี้แจงมาตรการทางกฎหมาย การขยายการประชาสัมพันธเชิงรุก และการประสานเกี่ยวกับ
การปราบปราม
12

สรุปจากบันทึก ฯ กองคุมครองและดูแลผลประโยชน ฯ ที่ 0302/753/2553 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม
พ.ศ. 2553
13
สรุปจากเอกสารบทบาทหนาที่ของกรมการกงสุลกับการปองกันและปรามปรามการคามนุษย
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3.5.1 มาตรการทางกฏหมาย
(1) พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการปกครอง พ.ศ. 2539
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการปกครอง พ.ศ. 2539 เปนกฎหมายที่กําหนด
หลักเกณฑและขั้นตอนที่เหมาะสมสําหรับการดําเนินการทางปกครองเพื่อใหการดําเนินการทาง
ปกครองของฝายปกครองเปนไปในแนวทางเดียวกั น เนื่องจากที่ผานมา การดําเนินงานทาง
ปกครองยังไมมีหลักเกณฑและขั้นตอนที่เหมาะสม จึงสมควรกําหนดหลักเกณฑและขั้นตอนตาง ๆ
สําหรับการดําเนินงานทางปกครองขึ้น เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปโดยถูกตองตามกฎหมาย มี
ประสิทธิภาพในการใชบังคับกฎหมายใหสามารถรักษาประโยชนสาธารณะได และอํานวยความ
เปนธรรมแกประชาชน อีกทั้งยังเปนการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
ทั้งนี้ คําสั่งทางปกครอง ตามมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539 ไดใหคํานิยามคําสั่งทางปกครองวาเปนการใชอํานาจตามกฎหมายของเจาหนาที่
ที่มีผลเปนการสรางนิติสัมพันธขึ้นระหวางบุคคลในอันที่จะกอ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือ
มีผลกระทบตอสภาพของสิทธิและหนาที่ของบุคคลไมวาจะเปนการถาวรหรือชั่วคราวที่มีผลบังคับ
แกกรณีใดหรือบุคคลใดเปนการเฉพาะ เชน การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัย การรับรองและการ
รับจดทะเบียน
ตามมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ฯ จึงสามารถจําแนก
ได ดังนี้
ก. เปนการกระทําโดยเจาหนาที่
ข. เปนการใชอํานาจรัฐ
ค. เปนการกําหนดสภาพทางกฎหมาย
ง. เกิดผลเฉพาะกรณี
จ. มีผลภายนอกโดยตรง
ดังนั้น ในกรณีที่ฝายปกครองไดออกคําสั่งตาง ๆ นั้น บางกรณีก็เปนคําสั่งทาง
ปกครอง บางกรณีก็ไมเปนคําสั่งทางปกครองซึ่งการที่จะวินิจฉัยวากรณีใดเปนคําสั่ งทางปกครอง
หรือไมนั้น จะตองพิจารณาจากเนื้อหาของคําสั่งเปนสําคัญ
เมื่อผูรับคําสั่งทางปกครองถูกกระทบสิทธิโดยผลของคําสั่งทางปกครอง บุคคลนั้น
ก็จะตองเขามาเปนคูกรณีตามมาตรา 51 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ฯ และมี
สิทธิตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ฯ เชน สิทธิไดรับคําแนะนําและไดรับแจง
สิทธิและหนาที่ในกระบวนการพิจารณา (มาตรา 27) สิทธิไดรับรูเหตุผลของฝายปกครองในการ
ออกคําสั่ง (มาตรา 37) สิทธิไดรับทราบแนวทางหรือวิธีการโตแยงคําสั่งทางปกครองตอไป
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(มาตรา 40) หากผูไดรับคําสั่งทางปกครองไมพอใจในผลของคําสั่งทางปกครองและประสงคจะ
โตแยงคําสั่งทางปกครอง ในเบื้องตนจะตองอุทธรณคําสั่งทางปกครองตามขั้นตอนที่กําหนดไวใน
กฎหมายที่ใหอํานาจเจาพนักงานออกคําสั่งทางปกครองนั้น ซึ่งคูกรณีมีสิทธิขอทราบขั้นตอนการ
อุทธรณคําสั่งจากเจาหนาที่ผูออกคําสั่งได อยางไรก็ตาม หากวาในเรื่องนั้นไมมีกฎหมายกําหนด
เรื่องการอุทธรณไวโดยเฉพาะก็จะตองอยูภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539 หากคูกรณีไมดําเนินการตามขั้นตอนการอุทธรณที่กําหนดไวในกฎหมายให
ครบถวนเสียกอนจะไมมีสิทธินําคดีไปฟองยังศาลปกครองได 14
สําหรับมาตรา 30 มีบทบัญญัติเกี่ยวกับคําสั่งทางปกครอง ดังนี้
ในกรณีที่คําสั่งทางปกครองอาจจะกระทบถึงสิทธิของคูกรณี เจาหนาที่ตอง
ใหคูกรณีมีโอกาสที่จะไดทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอและมีโอกาสไดโตแยงและแสดง
พยานหลักฐานของตน
ความในวรรคหนึ่งมิใหนํามาใชบังคับในกรณีดังตอไปนี้ เวนแตเจาหนาที่จะ
เห็นสมควรปฏิบัติเปนอยางอื่น (ซึ่งมี 6 วงเล็บ โดย (6) บัญญัติวาเปน กรณีอื่นตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
ตอมา ไดมีการออกกฏกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ. ศ. 2540) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 โดยใหคําสั่งทางปกครองในกรณีดัง
ตอไปนี้เปนคําสั่งทางปกครองตามมาตรา 30 วรรคสอง (6) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
โดยใน (3) ระบุการไมออกหนังสือเดินทางสําหรับการเดินทางไปตางประเทศ กฎกระทรวงฉบับนี้มี
เหตุผลอธิบายในการประกาศใช คือ โดยที่เปนการสมควรกําหนดใหคําสั่งทางปกครองในบางกรณี
ซึ่งโดยสภาพไมสามารถแจงหรือไมสมควรแจงใหคูกรณีทราบขอเท็จจริงหรือใหคูกรณีโตแยงกอ น
การทําคําสั่งทางปกครองเปนคําสั่งทางปกครองที่เจาหนาที่ไมตองแจงใหคูกรณีทราบขอเท็จจริง
หรือโตแยงกอนการทําคําสั่งทางปกครอง
ดังนั้น ในสวนของกระทรวงการตางประเทศ อาจพิจารณาการไมออกหนังสือ
เดินทางใหบุคคลที่มีเหตุอันควรเชื่อไดวาจะเปนผูเสียหายจากการกระทําความผิดฐานคามนุษย
หรือบุคคลที่มีเหตุอันควรเชื่อไดวาจะเดินทางไปโดยไมสุจริตโดยอาศัยบทบัญญัติของกฏกระทรวง
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในมาตรา 6 และมาตรา 30 วรรคสอง (6) แหงพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
โดยที่การไมออกหนังสือเดินทางถือวาเปนคําสั่งทางปกครองเพราะเขานิยาม
ตามมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติดังกลาว และเมื่อพิจารณาคํานิยามของคําสั่งทางปกครอง
14
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วาเปนการใชอํานาจตามกฎหมายของเจาหนาที่ แตเจาหนาที่กองหนังสือเดินทางใช ระเบียบ
กระทรวงการตางประเทศวาดวยการออกหนังสือเดินทาง พ.ศ. 2548 ซึ่งไมถือไดวาเปนกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติดังกลาวขางตน ดังจะไดชี้แจงตอไป
(2) ระเบียบกระทรวงการตางประเทศวาดวยการออกหนังสือเดินทาง พ.ศ. 2548
ตามที่ระเบียบขางตน ขอ 21 และขอ 22 ใหอํานาจพนักงานเจาหนาที่ปฏิเสธและ
ยับยั้งการขอหนังสือเดินทางหากเขาตามหลักเกณฑที่กําหนดไว เชน ผูขอเปนผูตองหาในคดีอาญา
ที่ไดมีการออกหมายจับไวแลว ซึ่งศาลหรือพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจเห็นวาไมควรออก
หนังสือเดินทางให หรือผูขอไดทําหนังสือเดินทางสูญหายเกินกวา 2 ครั้งในรอบ 1 ป หรือถาใหผูขอ
เดินทางไปตางประเทศแลวจะมีผลกระทบกระเทือนตอชื่อเสียงและเกียรติภูมิของประเทศไทย การ
ใชอํานาจดังกลาวของพนักงานเจาหนาที่ เมื่อพิจารณาคํานิยามในพระราชบัญญัติตามขอ 3.5.1 (1)
จะตองเปนเจาหนาที่ซึ่งใชอํานาจหรือไดรับมอบใหใชอํานาจทางปกครองของรัฐในการดําเนินการ
อยางหนึ่งอยางใดตามกฎหมาย แตเจาหนาที่กองหนังสือเดินทาง นอกจากไมมีคําสั่งแตงตั้งใหเปน
พนักงานเจาหนาที่ที่ใชอํานาจตามระเบียบนี้แลว ระเบียบกระทรวงการตางประเทศวาดวยการออก
หนังสือเดินทาง พ.ศ. 2548 ยังออกโดยอาศัยอํานาจกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรม การกงสุล ป
พ.ศ. 2545 ซึ่งถือเปนกฎหมายลําดับรอง ไมใชออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
ทั้งนี้ ตามมาตรา 29 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ป 2550 บัญญัติวา
“การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไวจะกระทํามิไดเวน
แตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กําหนดไวและเทาที่
จําเปนและจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได
กฎหมายตามวรรคหนึ่งตองมีผลใชบังคับเปนการทั่วไป และไมมุงหมายใหใช
บังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง ทั้งตองระบุบทบั ญญัติแหง
รัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจในการตรากฎหมายนั้นดวย
บทบัญญัติในวรรคหนึ่งและวรรคสองใหนํามาใชบังคับกับกฎที่ออกโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายดวยโดยอนุโลม”
จะเห็นไดวาวรรคสามของมาตรานี้อนุโลมใหใชบังคับบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง
และวรรคสองกับกฎที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายดวย แตระเบียบกระทรวง
การตางประเทศวาดวยการออกหนังสือเดินทาง พ.ศ. 2548 ออกโดยอาศัยอํานาจตามกฎกระทรวง
แบงสวนราชการกรมการกงสุล พ.ศ. 2548 ซึ่งมีการระบุอํานาจหนาที่ของแตละสวนราชการให
เหมาะสมกับสภาพของงานและไมไดระบุเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล หากจะ
ระบุ ก็ไมสามารถทําไดเพราะกฎกระทรวงนี้ออกโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 8 ฉ แหง
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พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543 ซึ่งเปนพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการจัด
โครงสรางของแตละกระทรวง และบัญญัติใหการแบงสวนราชการภายในสํานักงานรัฐมนตรี กรม
หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเปนกรม ใหออกเปนกฎกระทรวง และใหระบุอํานาจ
หนาที่ของแตละสวนราชการไวในกฎกระทรวงดวย โดยไมมี บทบัญญัติเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและ
เสรีภาพ กอปรกับถือเปนหลักปฏิบัติมาตลอดวาการออกกฎหมายที่จํากัดสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคลหรือการลงโทษจะตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภากอน 15
ระเบียบขางตนจึงไมเปนกฎหมายเฉพาะเพื่อจํากัดเสรีภาพในการเดินทางไดเพราะ
ตามหลักกฎหมายปกครองซึ่งเปนกฎหมายที่กําหนดความสัมพันธระหวางเจาหนาที่ของรัฐหรือ
หนวยงานของรัฐ (ฝายปกครอง) กับประชาชนในลักษณะที่ฝายปกครองมีอํานาจเหนือกวาในฐานะ
เปนผูใชอํานาจมหาชน (อํานาจตามกฎหมาย) เพื่อรักษาไวซึ่งความสงบเรียบรอยของสังคมและ
ประโยชนสาธารณะ การปฏิบัติหนาที่ของฝายปกครองจึงเปนการใชอํานาจตามกฎหมาย ดังนั้น
ในการปฏิเสธหรือยับยั้งการขอหนังสือเดินทางซึ่งเปนการจํากัดสิทธิเสรีภาพจะตองตราเปน
พระราชบัญญัติที่ใหฝายนิติบัญญัติเห็นชอบ
(3) การเสนอรางพระราชบัญญัติหนังสือเดินทาง
กรมการกงสุลไดมีการนําหนังสือเดินทางอิเลคโทรนิคส (E-passport) มาใชตั้งแต
สิงหาคม 2548 เพื่อใหสอดคลองกับขอกําหนดขององคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ และยัง
เพิ่มดานความปลอดภัยใหมีมากขึ้น ถือเปนนวัตกรรมใหมที่ไดนําออกมาใชเพียงไมกี่ป สอดคลอง
กับวิสัยทัศนและพันธกิจของกรมการกงสุลที่เนนการนํานวัตกรรมการใหบริการมาใชตามนโยบาย
การทูตเพื่อประชาชน 16
งานการออกหนังสือเดินทางเปนงานดานบริหารที่เกี่ยวของกับประชาชนเหมือน
กับงานดานการออกบัตรประชาชนหรืองานดานการทะเบียนตาง ๆ เพราะหนังสือเดินทางนั้น คือ
เอกสารสําคัญประจําตัวที่รัฐออกใหแกคนชาติของตนในการเดินทางไปตางประเทศ การมี
15
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37
กฎหมายเกี่ยวกับหนังสือเดินทางโดยเฉพาะเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง ดวยเหตุผลสําคัญ เชน เพื่อที่จะ
ไดมีกฎหมายใหอํานาจพนักงานเจาหนาที่บริหารงานหนังสือเดินทาง ปองปรามและปราบปราม
ผูกระทําผิดเกี่ยวกับหนังสือเดินทางใหมีผลดียิ่งขึ้นและเพื่อกําหนดบทลงโทษขึ้นเปนการเฉพาะ
อีกดวยเพราะการปลอมแปลงหรือกระทําผิดเกี่ยวกับหนังสือเดินทางมีผลเสียหายกระทบกระเทือน
ตอความมั่นคงปลอดภัยของชาติได ประเทศตาง ๆ ทั่วโลกสวนใหญก็ไดมีหนังสือเดินทางบังคับใช
โดยเฉพาะ 17
ตอมา ความผิดเกี่ยวกับหนังสือเดินทางมีบัญญัติไวในประมวลกฎหมายอาญา
ลักษณะ 7 หมวด 5 ที่แกไขเพิ่มเติมเมื่อป 2550 โดยมีบทลงโทษผูกระทําผิดลักษณะตาง ๆ สี่เรื่องคือ
1. ความผิดทําหนังสือเดินทางปลอม 2. ความผิดใชหรือมีไวเพื่อใชซึ่งหนังสือเดินทางปลอม
3. ความผิดนําเขาในหรือสงออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งหนังสือเดินทางปลอม 4. ความผิดใช
หนังสือเดินทางของผูอื่นโดยมิชอบในประการที่นาจะกอใหเกิดความเสียหายแกผูอื่นหรือ
ประชาชน
อยางไรก็ดี กฎหมายอาญาวาดวยความผิดเกี่ยวกับหนังสือเดินทางไมมีบทลงโทษ
ผูก ระทําความผิดบางกรณีที่เจาหนาที่ตรวจพบในระหวางการใหบริการทําใหตองนํากฎหมายอื่น ๆ
มาใชลงโทษผูกระทําความผิดแทน สําหรับกฎหมายอื่น ๆ ที่เจาหนาที่ตํารวจมักนํามาใชดําเนินคดี
ตอผูกระทําความผิดเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง ไดแก พระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ.
2526 แกไขโดยพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติ
การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 แกไขโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
ดังนั้น นอกเหนือจากเหตุผลทางดานการบริหารและความมั่นคงแลว ประเทศไทย
จําเปนที่จะตองมีกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับหนังสือเดินทางโดยมีเหตุผลสนับสนุน ดังนี้
ก. เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่เปนไปตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ในสวนที่เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพสวนบุคคลที่
กําหนดใหการจํากัดเสรีภาพในการเดินทางกระทําไดโดยบทบัญญัติของกฎหมายเทานั้น
ข. เพื่อใหกระทรวงการตางประเทศมีกฎหมายใหความคุมครองพนักงานเจาหนาที่
ในการใชดุลพินิจในการปฏิบัติหนาที่
ค. โดยที่ประชาชนอาจรองขอใหยกเลิกคําสั่งทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมาย
ไดตามมาตรา 50 ของพระราชบัญญัติวีธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ. ศ. 2539 ซึ่งอาจนําไปสูสิทธิ
ในการฟองรองเรียกคาเสียหายจากสวนราชการและเจาหนาที่ได ดังนั้น จึงควรมีกฎหมายกําหนด
17

นายเชาวน สายเชื้อ เอกสารวิจัยสวนบุคคล เรื่อง หนังสือเดินทางกับความมั่นคงของชาติ เสนอตอ
วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร ประจําปการศึกษา 2525-2526 หนา 72 และ 83

38
อํานาจหนาที่ในการดําเนินการเกี่ยวกับหนังสือเดินทางที่ชัดเจนแทนที่มีเพียงระเบียบกระทรวงการ
ตางประเทศเทานั้น
ง. เพื่อใหมีกฏหมายครอบคลุมใชไดกับลักษณะความผิดเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง
ทั้งหมด
จ. เพื่อรับรองสถานะใหเจาหนาที่กระทรวงการตางประเทศเปนเจาพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญาเพื่อใหสามารถดําเนินการกับพยานหลักฐานในการกระทําความผิดและ
สามารถเปนผูเสียหายในการเขารองทุกขดําเนินคดีตอผูกระทําความผิดในความผิดตอเจาพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญาไดอยางชัดเจน
ฉ. เพื่อใหมีกฎหมายรองรับการดําเนินการเกี่ยวกับการเก็บรักษา และการใช
ประโยชนทางราชการและในทางคดีความจากขอมูลสวนบุคคลและขอมู ลชีวภาพของผูขอหนังสือ
เดินทาง 18
(4) การจัดทําบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือในการตอตานการคามนุษย
ระหวางไทยกับแอฟริกาใต
ระหวางวันที่ 5-10 กรกฎาคม 2549 นายปยวัชร นิยมฤกษ รองปลัดกระทรวงการ
ตางประเทศพรอมคณะผูแทนจากหนวยงานตางๆ เดินทางเยือนแอฟริกาใต เพื่อใหคําแนะนําและ
ความชวยเหลือดานกฎหมายและการเตรียมความพรอมดานรางกายและจิตใจแกเหยื่อการคามนุษย
และเพื่อหารือกับฝายตาง ๆ เพื่อปราบปรามเครือขายการคามนุษย ในการเยือนครั้งนี้ ฝายไทยและ
ฝายแอฟริกาใต ตลอดจนองคการระหวางประเทศไดรวมพิจารณาความรวมมือที่เปนรูปธรรมหลาย
ประการทั้งในเรื่องการจัดทําบันทึกความเขาใจวาดวยการตอตานการคามนุษย ความตกลงวาดวย
ความชวยเหลือทางกฎหมายระหวางกันในคดีอาญา และความรวมมือระหวางหนวยงานดานการ
ปราบปรามการคามนุษยของทั้งสองประเทศ 19
ในสวนบันทึกความเขาใจวาดวยการตอตานการคามนุษย ระหวางไทยกับ
แอฟริกาใต หรือ MOU on Cooperation to Combat Trafficking in Persons between Thailand and
South Africa ฝายไทยไดพิจารณารางบันทึก ฯ และไดเสนอใหฝายแอฟริกาใตพิจารณา และราง
โตตอบอยูในการพิจารณาของฝายแอฟริกาใตตั้งแตเดือนตุลาคม 2551 โดยที่แอฟริกาใตไดลงนาม
อนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อตอตานอาชญากรรมขามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองคกร และพิธีสาร
เพื่อปองกัน ปรามปรามและลงโทษการคามนุษยโดยเฉพาะหญิงและเด็กเพิ่มเติมอนุสัญญา
18

จักรกฤษณ กาณจนศูนย รายงานการศึกษาสวนบุคคล เรื่อง ความจําเปนที่จะตองมีพระราชบัญญัติ
หนังสือเดินทาง หลักสูตรนักบริการการทูต รุนที่ 1 ประจําป 2552 หนา 16 17 และ 34
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ขาวสารนิเทศ กองการสื่อมวลชน กรมสารนิเทศ 19 กรกฎาคม 2549

39
สหประชาชาติเพื่อตอตานอาชญากรรมขามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองคกร เมื่อป 2547 แอฟริกาใต
จึงตองพิจารณาจัดทํากฎหมายปองกันและปราบปรามการคามนุษยเพื่ออนุวัติการอนุสัญญา ฯ และ
พิธีสาร ฯ โดยแอฟริกาใตใชเวลากวา 5 ปในการพิจารณารางกฎหมายดังกลาวเพราะตองพิจารณา
บทบัญญัติของรางกฎหมายใหสอดคลองกับอนุสัญญา ฯ และพิธีสาร ฯ ทั้งนี้ ในรางกฎหมายนี้ได
บัญญัติโทษความผิดเกี่ยวกับการคามนุษยไวสูงสุด คือ จําคุกตลอดชีวิต ใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
ยกเวนการลงโทษตามกฎหมายเขาเมืองตอเหยื่อคามนุษยที่ไมใชคนชาติแอฟริกาใต และโดยที่
พิจารณาวาการคามนุษยเปนอาชญากรรมขามชาติจึงไดใหอํานาจศาลแอฟริกาใตในการพิจารณาคดี
คามนุษยที่กระทํานอกแอฟริกาใตดวย นอกจากนั้น รางกฎหมายนี้ยังบัญญัติใหความคุมครองเหยื่อ
การคามนุษยทั้งที่เปนคนชาติแอฟริกาใตและคนตางชาติโดยยึดหลักปฏิบัติ สากล ตอมา กระทรวง
ยุติธรรมแอฟริกาใตไดตีความรางกฎหมาย ฯ เสร็จสิ้นแลว และเห็นวาไมขัดรัฐธรรมนูญ จึงมีการ
เสนอใหรัฐสภาแอฟริกาใตพิจารณารางกฎหมายในการประชุมในตนป 2553 บัดนี้ ไดมีการผานราง
กฎหมายนี้แลวซึ่งนาจะทําใหการพิจารณารางบันทึกความเขาใจวาด วยความรวมมือในการตอตาน
การคามนุษยระหวางไทยกับแอฟริกาใตเปนไปไดดวยความรวดเร็ว และความรวมมือในดานนี้จะมี
ประสิทธิผลมากขึ้นเพราะทั้งสองประเทศใชหลักกฎหมายและหลักการเดียวกันในการปองกันและ
ปราบปรามการคามนุษย ทั้งนี้ ในอดีตการดําเนินคดีกับบุคคลที่กระทํา ความผิดฐานคามนุษยตองใช
กฎหมายหลายฉบับ เชน กฎหมายการละเมิดทางเพศ กฎหมายคนเขาเมืองและกฎหมายฟอกเงินซึ่ง
ทําใหเกิดความยุงยากในการดําเนินคดี เมื่อแอฟริกาใตมีกฎหมายนี้แลว การปองกัน ปราบปรามและ
ลงโทษผูกระทําความผิดฐานคามนุษยในแอฟริกาใตจะเปนไปอยางแข็งขั นมากขึ้นและนาจะสงผลดี
ตอการปราบปรามขบวนการคามนุษยในไทยและแอฟริกาใต 20
3.5.2 พันธกิจของกรมการกงสุล
(1) พันธกิจหลัก
กระทรวงการตางประเทศโดยกรมการกงสุลมีพันธกิจหลัก คือ รับผิดชอบใน
ดานการสงเสริมและดําเนินงานดานการกงสุล รวมทั้งคุมครองและดูแลผลประโยชนคนไทยใน
ตางประเทศ
ในสวนภารกิจการคุมครองและดูแลผลประโยชนคนไทยในตางประเทศ กรม
การกงสุลเปนหนวยงานในการใหบริการประชาชนหรือดําเนินนโยบายการทูตเพื่อประชาชนทั้ง
ในและตางประเทศมีพันธกิจหลัก เชน
ก. ชวยเหลือผูตกทุกขทั่วไปในตางประเทศ
20

เอกสารแผนการปองกันและปราบปรามการคามนุษยของแอฟริกาใตจัดทําโดยกองคุมครอง ฯ
กรมการกงสุล

40
ข. ชวยเหลือคุมครองแรงงานไทยในตางประเทศ
ค. ชวยเหลือเรือประมงและลูกเรือไทยที่ถูกจับในตางประเทศ
ง. ชวยเหลือคนไทยโดยเฉพาะเด็กและหญิงไทยที่ตกเปนเหยื่อการคามนุษย
จ. ชวยเหลือคนไทยกรณีเกิดสงคราม ภัยทางการเมืองและภัยธรรมชาติ
ในกรณีที่มีคนไทยตกเปนเหยื่อการคามนุษย (หญิงไทยที่ถูกหลอกลวงใหไป
ขายบริการทางเพศในตางประเทศ) และไปขอความชวยเหลือจากสถานเอกอัครราชทูตและ
สถานกงสุลใหญซึ่งจะตองแจงขอมูลทั้งหมดของผูเสี ยหาย รวมทั้งขอมูลจากบันทึกการสอบปากคํา
เบื้องตนและเอกสารการเดินทาง วันเวลาและเที่ยวบินที่เดินทางกลับประเทศไทยใหกรมการกงสุล
ทราบลวงหนาอยางนอย 3 วันทําการ หลังจากนั้น กรมการกงสุลจะประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อใหไปรับตัวและใหความชวยเหลือแกหญิงไทยที่ถูกสงตัวกลับ ดังนี้
1) จะแจงใหญาติของเหยื่อของการคามนุษยทราบกําหนดเดินทางกลับ และ
ประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่ออํานวยความสะดวกและใหการชวยเหลือและคุมครองความ
ปลอดภัยใหกับผูเสียหาย คือ สํานักงานตรวจคนเขาเมือง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กองบังคับ
การปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับการคามนุษย (บก.ปคม.) สํานักงานตํารวจแหงชาติ(แจงเฉพาะ
กรณีที่มีขอมูลของนายหนาผูชักพาผูเสียหายไปตางประเทศที่ชัดเจน) และองคกรเอกชนหรือองคกร
เอกชนอื่น ๆ ตามที่ไดรับการรองขอจากผูเสียหาย
2) ในกรณีที่ไมมีญาติ หรือติดตอญาติไมได หรือไมประสงคจะใหติดตอญาติ
กรมการกงสุลจะประสานกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเพื่อใหจัดสงเจาหนาที่ไปรับ -สงตัว
เหยื่อกลับภูมิลําเนาซึ่งกรมพัฒนา ฯ จะใหความชวยเหลือทั้งเรื่องการเงินและการฝกอาชีพใหแก
หญิงไทยดวย (หากตองการ) 21
(2) กลาวโดยรวม กรมการกงสุลไดดําเนินโครงการ 3 P และโครงการใหความรู
ประชาชน เกี่ยวกับงาน 4 D
โครงการ 3 P
ก. Prevention คือ การใหความรูเพื่อปองกันประชาชนไมใหถูกหลอกลวงไป
ทํางานในตางประเทศ
ข. Protection คือ การคุมครองดูแลคนไทยเมื่ออยูตางแดน และ
ค. Prosecution คือ การสนับสนุนใหมีการเนินการตามฎหมายกับคนทําผิด
21

สรุปจากเอกสารเกี่ยวกับงานคุมครองและใหความชวยเหลือผูเสียหายจากการคามนุษยของกอง
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โครงการใหความรูประชาชนเกี่ยวกับงาน 4 D
ก. Difficulty: การปองกันประชาชนไมใหไปทํางานทุกขยากลําบากใน
ตางประเทศ
ข. Dirty: ปองกันคนไทยไมใหไปทํางานสกปรกในตางแดน
ค. Dangerous: ปองกันคนไทยไปทํางานอันตราย
ง. Dignity: ไปตางประเทศอยางมีเกียรติ 22
(3) การประชาสัมพันธเชิงรุก
ก. การเผยแพรขาวสารผานสื่อหลัก
เพื่อปองกันไมใหคนไทยถูกหลอกลวงไปคาประเวณีหรือลักลอบทํางานใน
ตางประเทศ กรมการกงสุลไดดําเนินการประชาสัมพันธเชิงรุกในการใหขอมูลขาวสาร การเตือนภัย
รวมทั้งเกร็ดความรูและขอแนะนําที่ถูกตองกอนการเดินทางไปทํางานในตางประเทศ และเพื่อ
สะทอนใหเห็นถึงสภาพความเปนอยูและวิถีการดํารงชีวิตของคนไทย/ชุมชนไทยในตางประเทศ
โดยเผยแพรผานสื่อวิทยุและโทรทัศน รณรงคผานหนังสือพิมพ รวมทั้งผลิตสปอตโทรทัศน
สปอตวิทยุ และออกอากาศสปอต ผลิตสารคดี “ชีวิตไทยไกลบาน” เพื่อใหประชาชนไดรับทราบ
ขอเท็จจริงของการใชชีวิตและสภาพความเปนอยูของคนไทยในตางประเทศ ผลิตแผนพับสาระนารู
กอนเดินทางไปตางประเทศรวมทั้งคูมือการใชชีวิตในตางประเทศและการไปศึกษาตอ ประกาศ
เตือนภัย และใหคําปรึกษาแกคนไทยกอนเดินทางไปตางประเทศ โดยประชาชนสามารถสอบถาม
ไดทั้งทางโทรศัพท การติดตอทางไปรษณียอิเลคโทรนิคสหรือเดินทางไปติดตอขอขอมูลที่กรม
การกงสุล 23
ข. การเผยแพรขาวสารผานสื่อทางเลือก
ที่ผานมา การดําเนินงานเผยแพรขาวสารของกรมการกงสุลไดกระทําผานสื่อหลัก
มาพอสมควร ดังนั้น เพื่อเปนการตอกย้ําขาวสารของกรมการกงสุล กรมการกงสุลจึงมีความ
จําเปนตองใชสื่อทางเลือกในรูปแบบใหม ๆ มาเสริมเพื่อใหการสื่อสารในสื่อทางเลือกไปถึงกลุม
คนไทยในวงกวางไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคากับงบประมาณ จึงเห็นควรนําเสนอ
ผานรายการของสถานีโทรทัศนเคเบิล เนื่องจากปจจุบัน สื่อโทรทัศนเคเบิลไดรั บความนิยมจาก
ประชาชนไทยในทุกจังหวัดโดยเฉพาะในพื้นที่ตางจังหวัดมีประชาชนรับชมทั่วประเทศกวา 10 ลาน
คน และการเผยแพรขาวสารสามารถกระทําไดนานกวาการเผยแพรในชองสถานีโทรทัศนปกติโดย
22
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ใชงบประมาณต่ํากวา ในการนี้ กรมการกงสุลไดขออนุมัติจัดจางรายการผลิตและออกอากาศใน
สถานีโทรทัศนเคเบิลเพื่อเผยแพรขาวสารของกรมการกงสุลในวงเงิน 695,500.000 บาทซึ่ง
กระทรวงฯ ไดอนุมัติ 24
ค. การประชาสัมพันธทางสื่ออินเตอรเน็ต
กรมการกงสุลตระหนักถึงศักยภาพและความสําคัญของอินเตอรเน็ตในการที่จะ
นํามาใชพัฒนางานประชาสัมพันธของกรมการกงสุลเพื่ อใหประชาชนทั่วไปไดเขาถึงขอมูลและ
บริการของกรมการกงสุลไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาเว็บไซตของกรม
การกงสุลเปนการเฉพาะโดยใชชื่อเว็บ www.consular.go.th เพื่อใหมีรูปแบบที่สอดคลองกับ
ความตองการและความสนใจของประชาชน ทั้งนี้ เว็บจะมีการปรับเปลี่ยนและเสนอขอมูลอยาง
ฉับไวเพื่อประโยชนและตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง 25
ง. การดําเนินโครงการกงสุลสัญจร
ในฐานะที่กระทรวงการตางประเทศมีสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ
อยูกวา 90 แหงจะทําหนาที่แกปญหาที่ปลายทาง ดังนั้น กรมการกงสุลไดคิดทําเรื่องของการปองกัน
เปนการแกปญหาที่ตนทาง คือ มีการสง task force unit ไปตามจังหวัดตาง ๆ ที่เปนพื้นที่เปาหมาย
ซึ่งคนนิยมไปทํางานในตางประเทศเพื่อไปใหความรูที่แทจริงเกี่ยวกับปญหาการคามนุษย ปญหา
แรงงานไทยในตางประเทศ ปญหาประมง และการถูกหลอกลวงใหเขารวมขบวนการคายาเสพติด
เปนตน เพื่อเปนการปองปรามและใหทราบถึงปญหาและขอมูลที่ถูกตองในการไปดํารงชีวิตอยู
ในตางประเทศ 26 เชนเมื่อตนปนี้ระหวางวันที่ 19-20 กุมภาพันธ 2553 กรมการกงสุลรวมกับ
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวงไดจัดโครงการเสริมสรางทักษะของแรงงานภาคเหนือตอนบนกอนยาย
ถิ่นฐานไปทํางานตางประเทศ ณ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย ผูเขารวมสัมมนา ฯ
ประกอบดวยนักวิชาการ นักศึกษา อาสาสมัครแรงงาน ผูแทนจากมูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา
เจาหนาที่ตํารวจ ผูแทนจากสํานักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย จังหวัดพะเยา สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย และผูแทนจากแรงงานที่เคยไปทํางาน
ตางประเทศ จํานวนทั้งสิ้น 40 คน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นและหาแนวทาง
รวมกันในการแกไขปญหาแรงงานไทยถูกหลอกไปทํางานในตางประเทศอยางเปนระบบ 27
24
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นอกจากนั้น กรมการกงสุลยังไดเริ่มดําเนินโครงการกงสุลสัญจรบูรณาการใน
ตางประเทศ โดยรวมกับสํานักงานอัยการสูงสุด และกรมสุขภาพจิต เมื่อ ป 2551 เพื่อเสริมสรางสาน
สัมพันธกับชุมชนไทยในตางประเทศ และใหบริการดานกงสุลและใหคําปรึกษาขอกฎหมายที่
จําเปนในการดํารงชีวิตในตางประเทศ ตลอดจนใหบริการคลินิกสุขภาพจิตแกคนไทยในเอเชีย
ยุโรป อเมริกาและออสเตรเลีย มีผูขอรับบริการกวา 2,500 ราย 28
(4) การประสานเกี่ยวกับการปราบปราม
เมื่อสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญชวยเหลือสงคนไทยที่ประสบ
ปญหากลับประเทศไทยแลว กรมการกงสุลจะสงขอมูลเกี่ยวกับผูที่หลอกลวงหรือขบวนการ
หลอกลวงตามที่ไดรับแจงจากสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญใหสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ศูนยปราบปรามนายหนาผูหลอกลวงแรงงานไทย (กรมการจัดหา
งาน) และกองบังคับการปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับการค ามนุษย (บก.ปคม.) เพื่อดําเนินการ
เอาผิดทางกฎหมายกับขบวนการหลอกลวงคนงานและการคามนุษยขามชาติ และเปนการ
ปราบปรามขบวนการหลอกลวงและปองกันไมใหไปหลอกลวงคนไทยคนอื่น ๆ อีก ทั้งนี้ ไดมีการ
ลงนามรวมกันในบันทึกความตกลงวาดวยการประสานความรวมมือในการปฏิบัติงานป องกันและ
ปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับคดีพิเศษ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2548 ระหวางกรมการ
กงสุลและกรมสอบสวนคดีพิเศษ 29
ในสวนของการประสานเกี่ยวกับการปราบปรามในระดับกระทรวง นั้น เมื่อวันที่
20-28 กุมภาพันธ 2553 นายจิระชัย ปนกระษิณ อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟ กใต กระทรวงการ
ตางประเทศ ไดนําคณะผูแทนระดับสูงจากหนวยงานที่เกี่ยวของกับการดําเนินการปองกันและ
ปราบปรามการคามนุษยและแรงงานเด็กของไทย คือ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย สํานักงานอัยการสูงสุด กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน สํานักงาน
ตํารวจแหงชาติเดินทางเยือนกรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา ภายใตโครงการสรางความเขาใจตอการ
แกไขปญหาการคามนุษยกับสหรัฐ ฯ โดยปนี้เปนปที่หาของการดําเนินโครงการดังกลาวเพื่อพบ
หารือ อธิบาย และใหขอมูลที่ถูกตองเกี่ยวกับสถานการณใหกับหนวยงานภาครัฐ สมาชิกรัฐสภา
และองคกรเอกชนของสหรัฐ ฯ ซึ่งกระทรวงการตางประเทศสหรัฐ ฯ จะจัดทํารายงานเกี่ยวกับ
28
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การตอตานปญหาการคามนุษย (Trafficking in Persons Report : TIP Report) เปนประจําทุกป
โดยประเมินการดําเนินการของรัฐบาลประเทศตาง ๆ และจัดระดั บประสิทธิผลการดําเนินการ
ของประเทศตาง ๆ เปน Tier หากประเทศใดถูกจัดอยูใน Tier 3 สหรัฐ ฯ อาจพิจารณาระงับการให
ความชวยเหลือที่มิใชเพื่อมนุษยธรรมและการคา ซึ่งที่ผานมา ไทยอยูใน Tier 2 (ประเทศที่มีความ
พยายามแกไขปญหาแตยังไมถึงระดับมาตรฐานสากล) ทั้งนี้ ประเทศสวนใหญในโลกถูกจัดอยูใน
ระดับ Tier 2 ประเด็นสําคัญที่คณะ ฯ ไดชี้แจงกับฝายสหรัฐ ฯ ไดแก พัฒนาการตาง ๆ ของการนํา
พระราชบัญญัติการปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. 2551 มาใชปฏิบัติ อาทิ ความคืบหนา
ของการประชุมคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการคามนุษย (ปคม.) และคณะกรรมการ
ประสานและกํากับการดําเนินงานปองกันและปราบปรามการคามนุษย (ปกค.) สถิติการจับกุมและ
การดําเนินคดี การใหความชวยเหลือเหยื่อผูเสียหาย การดําเนินการดานการปองกัน รณรงค และ
เสริมสรางขีดความสามารถของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ รวมไปถึงความรวมมือระหวางหนวยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และความรวมมือในระดับระหวางประเทศกับประเทศตาง ๆ และองคการ
ระหวางประเทศ ซึ่งฝายไทยและฝายสหรัฐ ฯ ไดเห็นพองใหเพิ่มความรวมมือในการแลกเปลี่ยน
ความเชี่ยวชาญและการฝกอบรมระหวางกันมากขึ้น ทั้งในดานการปองกัน การดําเนินคดีและ
การชวยเหลือเหยื่อผูเสียหาย 30
แตในขณะนี้ สหรัฐ ฯ ไดจัดใหไทยอยูใน Tier 2 watch list ซึ่งสหรัฐ ฯ อาจระงับ
ความชวยเหลือหากสถานการณไมดีขึ้น เพราะสหรัฐ ฯ เห็นวาการคามนุษยรูปแบบหนึ่งนั้น คือ การ
เดินทางไปทํางานในตางประเทศโดยผานนายหนา ดังนั้น กระทรวงแรงงานจึงไดเสนอรูปแบบใหม
สําหรับแรงงานไทยไปทํางานในตางประเทศเพื่อตัดนายหนาซึ่งจะทําใหแรงงานไทยที่จะเดินทาง
ไปทํางานในตางประเทศเสียคาใชจายตามความเปนจริง โดยกระทรวงแรงงานจะเขามามีบทบาทใน
การควบคุมดูแลและบริหารกระบวนการจัดสงแรงงานมากขึ้น

30

จากเว็บไซตของกระทรวงการตางประเทศ http//www.mfa.go.th/
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บทที่ 4
ขอสรุปและขอเสนอแนะ
4.1 ขอสรุป
ปญหาการคามนุษยคนไทยในแอฟริกาใตนับวันจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นโดยขบวนการ
คามนุษยใชประโยชนจากการที่แอฟริกาใตยกเวนการตรวจลงตราแกคนไทยและใหพํานักเปนเวลา
30 วันเปนชองทางในการนําพาหญิงไทยเขาไปขายบริการ เมื่อหญิงไทยเดินทางถึงทาอากาศยาน
O R Tambo ที่นครโจฮันเนสเบิรกก็จะมีนายหนาซึ่งเปนชาวไทยหรือชาวแอฟริกาใตรับตัวและพา
ไปที่บานพัก และบังคับใหทํางานขายบริการเพื่อใชหนี้ที่เกิดจากคาเดินทางและคานายหนา สวน
แรงงานไทยก็ถูกหลอกใหไปทํางานที่แอฟริกาใต โดยเสียคาหัว แตไมมีงานใหทําหรือมีงานใหทํา
แตไดรับคาแรงนอยกวาที่ตกลงกันกอนเดินทาง
ดังนั้น การที่แอฟริกาใตยกเวนการตรวจลงตราใหคนไทยจึงกลายเปนชองทางใหขบวนการ
คามนุษยแสวงหาผลประโยชนจากหญิงไทยโดยหลอกลวงใหเดินทางไปแอฟริกาใตและบังคับให
ขายบริการ สวนแรงงานไทยก็ถูกหลอกโดยขบวนการมิจฉาชีพ หญิงไทยและแรงงานไทยที่ถูก
หลอกจึงไปตกทุกขไดยากในแอฟริกาใต
4.1.1 การดําเนินการของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอรีย
เมื่อคนไทยที่ตกทุกขในแอฟริกาใตไปขอความชวยเหลือจากสถานเอกอัครราชทูต ฯ
สถานเอกอัครราชทูต ฯ นอกจากใหการชวยเหลือเปนปกติแลว ในสวนของหญิงไทย ไดมีการ
ดําเนินโครงการจัดจางลามคนไทยเพื่อชวยเหลือเหยื่อการคามนุษยและหญิงไทยที่ถูกจับกุมใน
เมืองที่อยูหางไกลกรุงพริทอเรีย ผลที่ไดรับ คือ เหยื่อการคามนุษยและหญิงไทยไดรับการชวยเหลือ
อยางรวดเร็วและไมกระทบงานกงสุลที่มีปริมาณมากอยูแลวที่ตองปฏิบัติที่กรุงพริทอเรีย และ
โครงการบริจาคเงินสนับสนุนกิจกรรมบานพักฉุกเฉินที่ชวยเหลือหญิงไทยที่ตกทุกขและเป น
เหยื่อการคามนุษยเพื่อใหหญิงไทยไดรับบริการที่ดียิ่งขึ้นเพื่อฟนฟูสภาพจิตใจกอนเดินทางกลับ
ประเทศไทยและเขาสูกระบวนการกลับสูสังคมตอไป
4.1.2 การดําเนินการของกระทรวงการตางประเทศ
กระทรวงการตางประเทศ โดยกรมการกงสุลไดดําเนินการประชาสัมพันธเชิงรุกในการให
ขอมูลขาวสาร การเตือนภัย รวมทั้งเกร็ดความรูและขอแนะนําที่ถูกตองกอนการเดินทางไปทํางาน
ในตางประเทศ และเพื่อสะทอนใหเห็นถึงสภาพความเปนอยูและวิถีการดํารงชีวิตของคนไทย/
ชุมชนไทยในตางประเทศ โดยเผยแพรผานสื่อมวลชนแขนงตาง ๆ นอกจากนั้น กรมการกงสุลยังได
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ดําเนินโครงการกงสุลสัญจรไปตามจังหวัดตาง ๆ ที่เปนพื้นที่เปาหมายซึ่งคนนิยมไปทํางานใน
ตางประเทศเพื่อไปใหความรูที่แทจริงเกี่ยวกับปญหาการคามนุ ษย ปญหาแรงงานไทยใน
ตางประเทศ ปญหาประมง และการถูกหลอกลวงใหเขารวมขบวนการคายาเสพติด เพื่อเปน
การปองปรามและใหทราบถึงปญหาและขอมูลที่ถูกตองในการไปดํารงชีวิตอยูในตางประเทศ
รวมทั้งไดดําเนินโครงการกงสุลสัญจรบูรณาการในตางประเทศ
4.2 ขอเสนอแนะ
ตามรัฐธรรมนูญป 2550 มาตรา 82 วรรคสองบัญญัติใหรัฐตองใหความคุมครองและดูแล
ผลประโยชนคนไทยในตางประเทศ และการดําเนินการดังกลาวยังเปนนโยบายสําคัญประการหนึ่ง
ของรัฐบาล แตยังมีคนไทยจํานวนมากไปตกทุกขไดยากในแอฟริกาใตจากการที่ขบวนการคามนุษย
ใชประโยชนจากการยกเวนการตรวจลงตราเปนชองทางในการสงหญิ งไทยเขาไปในแอฟริกาใต
และบังคับใหขายบริการทางเพศ สวนแรงงานไทยบางสวนที่เดินทางไปทํางานในแอฟริกาใต
โดยไมผานบริษัทที่ไดรับอนุญาตจัดหางานเสียคาหัว แตไมไดรับการปฏิบัติตามสัญญาจางงาน
โดยไมไดรับคาจางตามที่ไดตกลงกันไวหรือไมมีงานใหทํา แตยังไมถึงขั้นเกิด การคามนุษยเพื่อ
บังคับใชแรงงาน ในสวนของฝายไทย จึงเห็นควรใหใชมาตรการทางกฎหมาย รวมทั้งขยายการ
ประชาสัมพันธและการปราบปราม และการปรับปรุงกระบวนการฟนฟูผูเสียหายจากการกระทํา
ความผิดฐานคามนุษย อีกทั้งควรปรับปรุงการบริหารงาน จึงมีขอเสนอแนะทั้งดานนโยบาย
ยุทธศาสตร และบริหาร ดังนี้
4.2.1 ขอเสนอแนะดานนโยบาย
(1) แมวาประชาชนทุกคนจะมีเสรีภาพในการเดินทางซึ่งถือเปนสิทธิและเสรีภาพ
สวนบุคคลไมสามารถถูกลวงละเมิดจากรัฐได แตก็มิไดหมายความวาจะไมสามารถจํากัดเสรีภาพ
ในเรื่องดังกลาวนั้นไดเลยเวนเสียแตวาเปนกรณีเขาขอยกเวนตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่
รัฐธรรมนูญใหอํานาจใหมีการจํากัดสิทธิและเสรีภาพบางประการได โดยเปดโอกาสใหมีการตรา
กฎหมายที่จํากัดเสรีภาพในการเดินทางได แตการจํากัดเสรีภาพในเรื่องนั้นตองอยูภายในขอบเขต
และเงื่อนไขตามที่รัฐธรรมนูญใหอํานาจไวเทานั้น คือ เพื่อความมั่นคงของรัฐ เพื่อความสงบ
เรียบรอยหรือสวัสดิภาพของประชาชน และเพื่อสวัสดิภาพของผูเยาว
ดังนั้น ในสวนของกระทรวงการตางประเทศจะตองไมออกหนังสือเดินทางให
บุคคลที่มีเหตุอันควรเชื่อไดวาจะเปนผูเสียหายจากการกระทําความผิดฐานคามนุษย หรือบุคคล
ที่มีเหตุอันควรเชื่อไดวาจะเดินทางไปโดยไมสุจริต โดยที่การไมออกหนังสือเดินทางเปนคําสั่ง
ทางปกครองซึ่งตามมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ได
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ใหคํานิยามคําสั่งทางปกครองวาเปนการใชอํานาจตามกฎหมายของเจาหน าที่ และการไมออก
หนังสือเดินทางถือเปนการจํากัดเสรีภาพในการเดินทางซึ่งจะกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบรอยหรือสวัสดิภาพของ
ประชาชนหรือเพื่อสวัสดิภาพของผูเยาว ในการนี้ กระทรวงการตางประเทศควรเสนอราง
พระราชบัญญัติหนังสือเดินทางเพื่อใหเปนบทบัญญัติของกฎหมายเฉพาะในการจํากัดเสรีภาพใน
การเดินทางและเพื่อรองรับการออกคําสั่งทางปกครองเพราะระเบียบกระทรวงการตางประเทศ
วาดวยการออกหนังสือเดินทาง พ.ศ. 2548 ไมเปนกฎหมายเฉพาะเพื่อจํากัดเสรีภาพในการเดินทาง
และรองรับคําสั่งทางปกครองได นอกจากนั้น การมีกฎหมายหนังสือเดินทางก็เพื่อใหมีการกําหนด
อํานาจหนาที่ในการดําเนินการเกี่ยวกับหนังสือเดินทางที่ชัดเจนและครอบคลุมใชไดกับลักษณะ
ความผิดเกี่ยวกับหนังสือเดินทางทั้งหมด รวมทั้งใหความคุมครองพนักงานเจาหนาที่ในการใช
ดุลพินิจในการปฏิบัติหนาที่
(2) โดยที่ในปจจุบัน ไทยมีพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษยซึ่ง
ถือเปนกฎหมายเฉพาะที่สามารถจํากัดเสรีภาพในการเดินทางเพื่อคุมครองสวัสดิภาพของประชาชน
หรือของผูเยาวได ดังนั้น ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อไดวาหญิงไทยซึ่งกําลังจะเดินทางไปแอฟริกาใต
(ที่ยกเวนการตรวจลงตราใหแกคนไทย) โดยอางวาจะไปทองเที่ยวจะเปนผูเสียหายจากการกระทํา
ความผิดฐานคามนุษย กอนที่บุคคลดังกลาวจะเดินทางออกนอกประเทศ พนักงานเจาหนาที่ประจํา
ดานตรวจคนเขาเมืองควรสัมภาษณผูที่จะเดินทางวาจะไปเที่ยวที่ใดบางในแอฟริกาใตและมีรายได
เทาใดตอเดือน หากตอบไมไดหรือมีรายไดไมถึงเกณฑที่กําหนด หรือหากหญิงไทยแจงวามีคูรัก
เปนคนแอฟริกาใตที่จะพาเที่ยวและออกคาใชจายใหจึงไมจําเปนตองรูจักสถานที่ที่จะไปเที่ยวหรือ
มีรายไดมาก ก็ขอใหแสดงหลักฐานของคนแอฟริกาใตดังกลาวที่อาจใหสถานเอกอัครราชทูต ณ
กรุงพริทอเรียใหการรับรอง หากไมสามารถแสดงได ก็ไมอนุญาตใหเดินทาง ทั้งนี้ ในการทําคําสั่ง
เปนลายลักษณอักษร พนักงานเจาหนาที่ตองระบุเหตุผลไวดวยซึ่งประกอบดวยขอเท็จจริงอันเปน
สาระสําคัญ ขอกฎหมายที่อางอิง รวมทั้งขอพิจารณาและขอสนับสนุนการใชดุลพินิจ
ดังนั้น เพื่อปฏิบัติตามแนวทางนี้ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยซึ่งเปนผูรักษาการตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย
พ.ศ. 2551 คงจะตองวางระเบียบวาดวยการจัดใหบุคคลซึ่งอาจจะเปนผูเสียหายจากการกระทํา
ความผิดฐานคามนุษยอยูในความคุมครองเปนการชั่วคราว โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5
และมาตรา 29 แหงพระราชบัญญัติ ฯ ดังกลาว ดังเชนที่ไดออกระเบียบนี้ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2552
ในลักษณะกวาง ๆ แตการออกระเบียบตามที่เสนอควรกําหนดแนวปฏิบัติใหพนักงานเจาหนาที่
ตรวจคนเขาเมืองปฏิบัติ
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(3) สําหรับบุคคลที่จะไปทํางานในแอฟริกาใต พระราชบัญญัติจัดหางานและ
คุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528 ไดบัญญัติมาตรการในการควบคุมการจัดหางานและมาตรการในการ
ควบคุมคนหางานไว โดยกําหนดใหคนหางานตามพระราชบัญญัตินี้หากประสงคจะเดินทางออก
ไปทํางานในตางประเทศจะตองเดินทางผานทางดานตรวจคนหางาน นอกจากนี้คนหางานดังกลาว
จะตองยื่นแบบรายการการเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรตอพนักงานเจาหนาที่ ดังนั้น บุคคลใด
ก็ตามที่ประสงคจะไปทํางานในตางประเทศแตไมไดปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนดไวตามมาตรา 62
ยอมถือวาเปนบุคคลที่ลักลอบออกไปทํางานในตางประเทศซึ่งจะเปนความผิดและตองรับโทษตาม
มาตรา 87 และเพื่อใหการควบคุมบุคคลที่ลักลอบออกไปทํางานในตางประเทศตามมาตรา 62
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ กฎหมายจึงใหอํานาจแกพนักงานเจาหนาที่ในการตรวจสอบและระงับ
การเดินทางโดยไดบัญญัติไวในมาตรา 63 สวนในกรณีบุคคลที่ลักลอบไปทํางานในตางประเทศโดย
ไปในฐานะอื่นไมใชในฐานะคนหางาน เชน บุคคลที่ประสงคจะไปทํางานแตอางวาจะไปทองเที่ยว
หรือเยี่ยมญาติ แตไมทราบที่อยูของญาติตน พนักงานเจาหนาที่ตรวจคนหางานมีอํานาจระงับการ
เดินทางของบุคคลหรือกลุมบุคคลที่มีพฤติการณนั้นได ในการนี้ พนักงานเจาหนาที่ตรวจคน
เขาเมืองจะตองมีการประสานงานกับพนักงานเจาหนาที่ตรวจคนหางานอยางใกลชิด เพื่อปองกัน
มิใหคนหางานถูกหลอกลวงไปทํางานในแอฟริกาใต ทั้งนี้ พนักงานเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง
มีอํานาจในการตรวจบุคคลซึ่งเดินทางเขามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรตามมาตรา 18 แหง
พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522
(4) ผลักดันใหมีการจัดทําบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือในการตอตาน
การคามนุษยระหวางไทยกับแอฟริกาใตใหมีผลบังคับใชโดยเร็ว เพราะแอฟริกาใตมีกฎหมาย
ปองกันและปราบปรามการคามนุษยเปนกฎหมายอนุวัติการอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อตอตาน
อาชญากรรมขามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองคกร และพิธีสารเพื่อปองกัน ปรามปรามและลงโทษ
การคามนุษยโดยเฉพาะหญิงและเด็กเพิ่มเติมอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อตอตานอาชญากรรม
ขามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองคกรแลว ทั้งนี้ เมื่อมีการลงนามบันทึกความเขาใจดังกลาวและมี
ผลบังคับใชแลว ความรวมมือในดานนี้ระหวางประเทศทั้งสองนาจะมีประสิทธิผลมากขึ้น เพราะ
ทั้งสองประเทศใชหลักกฎหมายและหลักการเดียวกันในการปองกันและปราบปรามการคามนุษย
และนาจะสงผลดีตอการปราบปรามขบวนการคามนุษยในไทยและแอฟริกาใต
(5) ควรมีการรณรงคใหความรูแกประชาชนเกี่ยวกับการคามนุษย และมีการฝก
อบรมแกเจาหนาที่ตํารวจ พนักงานอัยการ ศาล และเจาหนาที่กงสุลใหมีความรูความเชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับกฎหมายการคามนุษย
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(6) ควรมีการขยายความรูเกี่ยวกับการคามนุษยในสถานศึกษาทุกแหงทุกระดับ
เพื่อขยายเครือขายในการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยใหมากขึ้น
(7) ปญหาการคามนุษยเกี่ยวของกับหลายหนวยงาน ดังนั้น เจาหนาที่หนวยงาน
ที่เกี่ยวของจึงตองมีการบูรณาการการทํางาน และผูปฏิบัติงานดานปราบปรามการคามนุษยจะตองมี
ความเชี่ยวชาญและความเขาใจในปญหาการคามนุษยเปนอยางดี และควรมีการขยายและบูรณาการ
การทํางานของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการปราบปรามขบวนการหลอกลวงคนงานและการคามนุษย
ขามชาติใหมีประสิทธิภาพมากกวาปจจุบันเพื่อปราบปรามขบวนการดังกลาวอยางครบวงจร
(8) เจาหนาที่หนวยงานที่เกี่ยวของควรมีจิตสํานึกในหนาที่มากกวานี้โดยบังคับใช
กฎหมายปองกันและปราบปรามการคามนุษยอยางแทจริงและอยางเครงครัด
(9) ควรใหความสําคัญกับการจัดทําโครงการในรูปแบบตาง ๆ มากขึ้น เชน การ
ใหทุนการศึกษาและการฝกทักษะอาชีพแกหญิงไทยดังกลาว การรณรงคสรางความตระหนักรู ให
แกหญิงไทย พอแม ผูปกครอง ครูและคนในชุมชนเกี่ยวกับปญหาโสเภณีและผลกระทบที่เกิดขึ้น
และการรณรงคผานสื่อเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติของหญิงไทยและผูปกครองตออาชีพ โสเภณี
รวมทั้งการสรางเครือขายองคกรภาครัฐและองคกรเอกชนและผู นําชุมชนใหเปนกลุมเฝาระวัง
(10) ปญหาหลายอยางเกิดจากครอบครัว ดังนั้น การทําใหครอบครัวไทยมีความ
เขมแข็งทั้งทางความคิดและอารมณจึงเปนปราการดานแรกที่สําคัญ เมื่อทุกครอบครัวมีความ
เขมแข็งยอมชวยลดทั้งปญหาชุมชนและสังคมไดมากและทําใหปญหาระดับชาติลดลงตามไปดวย
4.2.2 ขอเสนอแนะดานยุทธศาสตร
(1) ควรมีการประชาสัมพันธเชิงรุกอยางทั่วถึง เพราะหญิงไทยและแรงงานไทยที่
ประสบปญหาในแอฟริกาใตสวนใหญมักจะถูกหลอกลวงหรือไมทราบขอมูลที่ ถูกตอง การปองกัน
จึงกระทําไดโดยการใหหญิงไทยและแรงงานไทยไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับการหลอกลวง รวมทั้ง
ชีวิตความเปนอยูและความยากลําบากในแอฟริกาใตซึ่งหากกลุมคนไทยดังกลาวไดรับทราบขอมูล
เหลานี้อยางเพียงพอแลวอาจตัดสินใจไมเดินทางไปแอฟริกาใต กระทรวงการตา งประเทศและ
กระทรวงที่เกี่ยวของควรบูรณาการการประชาสัมพันธเชิงรุกโดยใชสื่อตาง ๆ และกรมการกงสุล
ควรรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินโครงการกงสุลสัญจรไปยังจังหวัดตาง ๆ ที่คนนิยมไป
ทํางานในตางประเทศเพื่อไปใหความรูที่แทจริงเกี่ยวกับปญหาการคามนุษ ย ปญหาแรงงานไทยใน
ตางประเทศเพื่อเปนการปองปรามและใหทราบถึงปญหาและขอมูลที่ถูกตองในการไปดํารงชีวิต
อยูในตางประเทศเพื่อปองกันมิใหใหหญิงไทยและแรงงานไทยถูกหลอกลวง
(2) เสริมสรางศักยภาพและสมรรถนะแกพนักงานเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในการ
ดําเนินคดีทั้งทางแพงและอาญา รวมทั้งสงเสริมใหพนักงานเจาหนาที่จากหนวยงานตาง ๆ ที่มี
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อํานาจในการปราบปรามทํางานรวมกันเปนเครือขายและมีความไวเนื้อเชื่อใจระหวางเพื่อนรวมงาน
ในเครือขายซึ่งจะทําใหการสอบสวนขยายผลจากเหยื่อที่ถูกสงตัวกลับมาจากแอฟริกาใตนําไปสูการ
จับกุมและปราบปรามขบวนการคามนุษยไดสําเร็จ
(3) ควรดําเนินมาตรการทางสังคมในการชวยเหลือ คุมครอง ฟนฟูสภาพรางกาย
และจิตใจ และสงกลับภูมิลําเนาของผูเสียหายจากการกระทําความผิดฐานคามนุษยในแอฟริกาใต
ใหมากขึ้นโดยมีการประสานงานระหวางหนวยงานภาครัฐ เอกชน และองคกรระหวางประเทศ
ในการจัดบริการตาง ๆ และใหที่พักพิงเปนการชั่วคราวกอนสงกลับภูมิลําเนา รวมทั้งควรสงเสริม
การมีสวนรวมของราชการสวนทองถิ่นและชุมชนในการดูแลภายหลังการสงกลับ
(4) ควรมีการปรับปรุงกระบวนการฟนฟูผูเสียหายจากการคามนุษย คือ นอกจาก
มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินสงเคราะหเบื้องตนใหผูเ สียหาย ฯ ที่เดินทางกลับประเทศภายหลัง
จากถูกนําไปคามนุษยในตางประเทศแลว ควรมีการคุมครองดูแลและพัฒนาอาชีพใหแกผูเสียหาย ฯ
อยางเปนระบบดวย
(5) ควรสงเสริมและขยายความรวมมือกับภาคีเครือขายทุกระดับทั้งในและ
ตางประเทศอยางตอเนื่อง รวมทั้งควรเพิ่มบทบาทใหองคกรสวนทองถิ่นเปนแกนนําในเรื่องการ
ปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยในการวางมาตรการและการดําเนินงานรวมกับเครือขาย
ประชาคมเพื่อปองกัน เฝาระวัง สืบเสาะติดตาม และชวยเหลือผูเสียหาย ฯ โดยมีงบประมาณ
สนับสนุนจากรัฐบาล
(6) ควรมีการจัดประชุมสัมมนารวมกันระหวางภาครัฐและเอกชนเพื่อทบทวน
และซักซอมวิธีหรือแนวทางในการปฏิบัติการชวยเหลือผูตกเปนเหยื่อการคามนุษย บอยครั้งขึ้น
เพื่อใหผูปฏิบัติการสามารถปฏิบัติงานไดจริงและเปนไปในทิศทางเดียวกันมากขึ้น
(7) ควรผลักดันใหมีระบบขอมูลการคามนุษยทั้งในระดับประเทศและระดับ
จังหวัด รวมทั้งควรพัฒนาระบบการเชื่อมโยงขอมูลระดับประเทศและระดับระหวางประเทศเพื่อ
การประสานงานระหวางองคกรที่เกี่ยวของกับการดําเนินคดี และควรพัฒนาสมรรถนะและทักษะ
ของผูจัดระบบขอมูลและอานขอมูลเพื่อติดตามสถานภาพของผูเสียหาย ฯ และเสนทางการคามนุษย
(8) ควรใชการพัฒนาเพื่อแกปญหาที่ตนเหตุ ตนเหตุของปญหาการคามนุษย คือ
ความยากจนและการขาดโอกาส รัฐบาลควรใหความสําคัญกับการพัฒนาเพื่อแกปญหาในระยะยาว
เชน ริเริ่มและดําเนินนโยบายกองทุนหมูบานและธนาคารประชาชนเพื่อใหประชาชนในระดับ
รากหญาเขาถึงแหลงเงินทุนในการนําไปสรางโอกาสและรายไดเพื่อปองกันไมใหหญิงไทยถูก
ลอลวงไปเปนเหยื่อการคามนุษยในตางประเทศ ทั้งนี้ คงตองมีกลไกตรวจสอบในการใชเงินของ
ผูที่กูเงินใหเปนไปตามวัตถุประสงคดวย
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4.2.3 ขอเสนอแนะดานบริหารในสวนของกระทรวงการตางประเทศ
(1) กระทรวงการตางประเทศควรซักซอมความเขาใจกับเจาหน าที่กงสุลใน
เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการชวยเหลือคุมครองคนไทยตกทุกขไดยากในตางประเทศทั้งอนุสัญญา
และพิธีสารที่เกี่ยวของ รวมทั้งพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528 และ
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. 2551 โดยเฉพาะระเบียบกระทรวง
การคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือคนไทยในตางประเทศ พ.ศ. 2549 ระเบียบ
กระทรวงแรงงานวาดวยการบริหารกองทุนเพื่อชวยเหลือคนหางานไปทํางานตางประเทศ
พ.ศ. 2549 และระเบียบเกี่ยวกับกองทุนเพื่อปองกันและปราบปรามการคามนุษยเพื่อใหเจาหนาที่
กงสุลใชระเบียบดังกลาวใหเปนประโยชนแกคนไทยที่ตกทุกขไดยากในตางประเทศรวมทั้งใน
แอฟริกาใต
(2) ควรมอบหมายใหกรมการกงสุลขยายภารกิจประชาสัมพันธเชิงรุกในประเทศ
เพื่อปองกันมิใหคนไทยไปตกทุกขไดยากในตางประเทศรวมทั้งในแอฟริกาใต โดยการบูรณาการ
การทํางานกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน
(3) ควรมีการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่
ประชาสัมพันธเพื่อใหมีความรูและความเชี่ยวชาญในงาน
(4) ควรใหการสนับสนุนงบประมาณอยางเพียงพอเพื่อใหการดําเนินงาน
ประชาสัมพันธเชิงรุกเกิดประสิทธิผลมากขึ้น
4.2.4 ขอเสนอแนะดานบริหารในสวนของหนวยงานตาง ๆ
(1) หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของควรหารือกันพื่อนําไปสูการวางมาตรการทาง
กฎหมายเพื่อปองกันมิใหหญิงไทยและแรงงานไทยไปตกทุกขไดยากในแอฟริกาใต และกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวงแรงงานและสํานักงานตํารวจแหงชาติควร
บูรณาการการทํางานเพื่อปองกันปญหาที่ตนทาง
(2) กระทรวงแรงงานควรเผยแพรความรูเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการเดิ นทางไป
ทํางานในตางประเทศอยางถูกตอง รวมทั้งใหความรูเกี่ยวกับพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครอง
คนหางาน พ.ศ. 2528 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของเพื่อปองกันมิใหบุคคลที่กําลังหางานถูก
หลอกลวง สวนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยควรเผยแพรความรูเกี่ย วกับ
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. 2551 และระเบียบที่เกี่ยวของ รวมทั้งให
ความรูเกี่ยวกับกลวิธีการหลอกลวงเพื่อปองกันบุคคลมิใหตกเปนผูเสียหายจากการกระทําความผิด
ฐานคามนุษยใหมากขึ้น
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(3) ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อไดวาหญิงไทยซึ่งกําลังจะเดินทางไปแอฟริกาใต
ที่ยกเวนการตรวจลงตราสําหรับคนไทยโดยอางวาจะไปทองเที่ยวจะเปนผูเสียหายจากการกระทํา
ความผิดฐานคามนุษย กอนที่พนักงานเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหหญิงไทยเดินทาง
ควรจะสงบุคคลดังกลาวไปพบพนักงานเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองระดับสัญญาบัตรเพื่อให
สัมภาษณ ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยซึ่งไดเปดศูนยชวยเหลือ
ผูเสียหายจากการกระทําความผิดฐานคามนุษยที่ทาอากาศยานเพื่อรับบุคคลที่ตกเปน ผูเสียหาย ฯ
ที่กลับจากตางประเทศเพื่อเขาขบวนการฟนฟูควรทําหนาที่ในการปองกันปญหาที่ตนทางดวย
ไมใชเพียงแกไขปญหาเพียงอยางเดียว ดังนั้น รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยซึ่งเปนผูรักษาการตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย
พ.ศ. 2551 ควรออกระเบียบดังที่ไดกลาวในขอ 4.2.1 (2) เพื่อใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง
ปฏิบัติเพราะเปนดานแรกที่หญิงไทยนั้นจะตองผานการตรวจบุคคลกอนเดินทางออกนอกประเทศ
และใหเจาหนาที่กระทรวงการพัฒนาสังคม ฯ เขารวมสัมภาษณหญิงไทยในกรณีดังกลาวดวย และ
สํานักงานตรวจคนเขาเมืองควรมีหองสัมภาษณที่ทาอากาศยานเปนการเฉพาะใกลกับดานตรวจ
คนเขาเมือง
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ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑
และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอม
ของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคา
มนุษย พ.ศ. ๒๕๕๑”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิกพระราชบัญญัติมาตรการในการปองกันและปราบปรามการคาหญิง
และเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๐
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

58
“แสวงหาประโยชนโดยมิชอบ” หมายความวา การแสวงหาประโยชนจากการคา
ประเวณี การผลิตหรือเผยแพรวัตถุหรือสื่อลามก การแสวงหาประโยชนทางเพศในรูปแบบอื่น การ
เอาคนลงเปนทาส การนําคนมาขอทาน การบังคับใชแรงงานหรือบริการ การบังคับตัดอวัยวะเพื่อ
การคาหรือการอื่นใดที่คลายคลึงกันอันเปนการขูดรีดบุคคล ไมวาบุคคลนั้นจะยินยอมหรือไมก็ตาม
“การบังคับใชแรงงานหรือบริการ” หมายความวา การขมขืนใจใหทํางานหรือใหบริการ
โดยทําใหกลัววาจะเกิดอันตรายตอชีวิต รางกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง หรือทรัพยสินของบุคคลนั้นเอง
หรือของผูอื่นโดยขูเข็ญดวยประการใด ๆ โดยใชกําลังประทุษราย หรือโดยทําใหบุคคลนั้นอยูใน
ภาวะที่ไมสามารถขัดขืนได
“องคกรอาชญากรรม” หมายความวา คณะบุคคลซึ่งมีการจัดโครงสรางโดยสมคบกัน
ตั้งแตสามคนขึ้นไปไมวาจะเปนการถาวรหรือชั่วระยะเวลาหนึ่ง และไมวาจะเปนโครงสรางที่
ชัดเจน มีการกําหนดบทบาทของสมาชิกอยางแนนอนหรือมีความตอเนื่องของสมาชิกภาพหรือไม
ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงคที่จะกระทําความผิดฐานใดฐานหนึ่งหรือหลายฐานที่มีอัตราโทษจําคุก
ขั้นสูงตั้งแตสี่ปขึ้นไปหรือกระทําความผิดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ เพื่อแสวงหา
ผลประโยชนทางทรัพยสินหรือผลประโยชนอื่นใดอันมิชอบดวยกฎหมายไมวาโดยทางตรง
หรือทางออม
“เด็ก” หมายความวา บุคคลผูมีอายุต่ํากวาสิบแปดป
“กองทุน” หมายความวา กองทุนเพื่อการปองกันและปราบปรามการคามนุษย
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการค ามนุษย
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการปองกันและปราบปรามการคามนุษย
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ และ
ใหหมายความรวมถึงขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวาขาราชการพลเรือนสามัญระดับสามซึ่ง
รัฐมนตรีแตงตั้งจากผูที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดในกฎกระทรวงเพื่อใหปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ใหประธานศาลฎีกา และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในสวนที่เกี่ยวของกับอํานาจหนาที่ของตน
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ใหประธานศาลฎีกามีอํานาจออกขอบังคับ และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษยมีอํานาจแตงตั้ งพนักงานเจาหนาที่กับออกกฎกระทรวงและระเบียบ
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
ขอบังคับประธานศาลฎีกา กฎกระทรวงและระเบียบนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาแลว ใหใชบังคับได
หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๖ ผูใ ดเพื่อแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ กระทําการอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(๑) เปนธุระจัดหา ซื้อ ขาย จําหนาย พามาจากหรือสงไปยังที่ใด หนวงเหนี่ยวกักขัง
จัดใหอยูอาศัย หรือรับไวซึ่งบุคคลใด โดยขมขู ใชกําลังบังคับ ลักพาตั ว ฉอฉล หลอกลวงใชอํานาจ
โดยมิชอบ หรือโดยใหเงินหรือผลประโยชนอยางอื่นแกผูปกครองหรือผูดูแลบุคคลนั้นเพื่อให
ผูปกครองหรือผูดูแลใหความยินยอมแกผูกระทําความผิดในการแสวงหาประโยชนจากบุคคลที่
ตนดูแล หรือ
(๒) เปนธุระจัดหา ซื้อ ขาย จําหนาย พามาจากหรือสงไปยังที่ใด หนวงเหนี่ยวกักขัง
จัดใหอยูอาศัย หรือรับไวซึ่งเด็ก
ผูนั้นกระทําความผิดฐานคามนุษย
มาตรา ๗ ผูใดกระทําการดังตอไปนี้ตองระวางโทษเชนเดียวกับผูกระทําความผิดฐาน
คามนุษย
(๑) สนับสนุนการกระทําความผิดฐานคามนุษย
(๒) อุปการะโดยใหทรัพยสิน จัดหาที่ประชุมหรือที่พํานักใหแกผูกระทําความผิดฐาน
คามนุษย
(๓) ชวยเหลือดวยประการใดเพื่อใหผูกระทําความผิดฐานคามนุษยพนจากการถูก
จับกุม
(๔) เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากผูกระทําความผิดฐาน
คามนุษยเพื่อมิใหผูกระทําความผิดฐานคามนุษยถูกลงโทษ
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(๕) ชักชวน ชี้แนะ หรือติดตอบุคคลใหเขาเปนสมาชิกขององคกรอาชญากรรมเพื่อ
ประโยชนในการกระทําความผิดฐานคามนุษย
มาตรา ๘ ผูใดตระเตรียมเพื่อกระทําความผิดตามมาตรา ๖ ตองระวางโทษหนึ่งในสาม
ของโทษที่กําหนดไวสําหรับความผิดนั้น
มาตรา ๙ ผูใดสมคบโดยการตกลงกันตั้งแตสองคนขึ้นไปเพื่อกระทําความผิดตามมาตรา
๖ ตองระวางโทษไมเกินกึ่งหนึ่งของโทษที่กฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิดนั้น
ถาผูที่สมคบกันกระทําความผิดคนหนึ่งคนใดไดลงมือกระทําความผิดตามที่ไดสมคบ
กัน ผูรวมสมคบดวยกันทุกคนตองระวางโทษตามที่ไดบัญญัติไวสําหรับความผิดนั้นอีกกระทง
หนึ่งดวย
ในกรณีที่ความผิดไดกระทําถึงขั้นลงมือกระทําความผิด แตเนื่องจากการเข าขัดขวาง
ของผูสมคบทําใหการกระทํานั้นกระทําไปไมตลอด หรือกระทําไปตลอดแลวแตการกระทํานั้นไม
บรรลุผล ผูสมคบที่กระทําการขัดขวางนั้นตองรับโทษตามที่กําหนดไวในวรรคหนึ่ง
ถาผูกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งกลับใจใหความจริงแหงการสมคบตอพนักงาน
เจาหนาที่กอนที่จะมีการกระทําความผิดตามที่ไดมีการสมคบกัน ศาลจะไมลงโทษหรือลงโทษผูนั้น
นอยกวาที่กฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได
มาตรา ๑๐ ถาการกระทําความผิดตามมาตรา ๖ ไดกระทําโดยรวมกันตั้งแตสามคนขึ้น
ไปหรือโดยสมาชิกขององคกรอาชญากรรม ตองระวางโทษหนักกวาโทษที่กฎหมายบัญญัติไว
กึ่งหนึ่ง
ในกรณีที่สมาชิกขององคกรอาชญากรรมไดกระทําความผิดตามมาตรา ๖ สมาชิกของ
องคกรอาชญากรรมทุกคนที่เปนสมาชิกอยูในขณะที่กระทําความผิด และรูเห็นหรือยินยอมกับการ
กระทําความผิดดังกลาว ตองระวางโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้นแมจะมิไดเปนผูกระทํา
ความผิดนั้นเอง
ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งไดกระทําเพื่อใหผูเสียหายที่ถูกพาเขามาหรือ สง
ออกไปนอกราชอาณาจักรตกอยูในอํานาจของผูอื่นโดยมิชอบดวยกฎหมาย ตองระวางโทษเปน
สองเทาของโทษที่กําหนดไวสําหรับความผิดนั้น
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มาตรา ๑๑ ผูใดกระทําความผิดตามมาตรา ๖ นอกราชอาณาจักร ผูนั้นจะตองรับโทษใน
ราชอาณาจักรตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ โดยใหนํามาตรา ๑๐ แหงประมวลกฎหมาย
อาญามาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๒ ผูใดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ โดยแสดงตนเปนเจาพนักงานและ
กระทําการเปนเจาพนักงาน โดยตนเองมิไดเปนเจาพนักงานที่มีอํานาจหนาที่กระทําการนั้น ตอง
ระวางโทษเปนสองเทาของโทษที่กําหนดไวสําหรับความผิดนั้น
มาตรา ๑๓ ผูใดเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถิ่น
ผูบริหารทองถิ่น ขาราชการ พนักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น พนักงานองคการหรือหนวยงาน
ของรัฐ กรรมการหรือผูบริหารหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ เจาพนักงาน หรือกรรมการองคกรตาง ๆ
ตามรัฐธรรมนูญ กระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษเปนสองเทาของโทษที่
กําหนดไวสําหรับความผิดนั้น
กรรมการ กรรมการ ปกค. อนุกรรมการ สมาชิกของคณะทํางาน และพนักงานเจาหนาที่
ตามพระราชบัญญัตินี้ ผูใดกระทําความผิดใดตามพระราชบัญญัตินี้ เสียเอง ตองระวางโทษเปนสาม
เทาของโทษที่กําหนดไวสําหรับความผิดนั้น
มาตรา ๑๔ ใหความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เปนความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
หมวด ๒
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการคามนุษย
มาตรา ๑๕ ใหมีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการคามนุษย เรียกโดยยอวา
“คณะกรรมการ ปคม.”ประกอบดวย นายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรีซึ่ง
เปนประธานคณะกรรมการ ปกค. เปนรองประธานกรรมการ รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย รัฐมนตรีวาการกระทรวง
มหาดไทย รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน และผูทรงคุ ณวุฒิ
จํานวนสี่คนซึ่งนายกรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูเชี่ยวชาญและมีประสบการณโดดเดนเปนที่ประจักษ
ดานการปองกัน การปราบปราม การบําบัดฟนฟู และการประสานงานระหวางประเทศเกี่ยวกับ
การคามนุษยไมนอยกวาเจ็ดปดานละหนึ่งคนโดยตองเปนภาคเอกชนไมนอยกวากึ่งหนึ่งเปน
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กรรมการ และมีปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเปนเลขานุการ อธิบดี
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก
เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุเปนผูชวยเลขานุการ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งตองเปนสตรีไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
มาตรา ๑๖ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีในการกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการปองกันและ
ปราบปรามการคามนุษย
(๒) เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีเพื่อใหมีการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือ
โครงสรางของสวนราชการที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามการคามนุษย เพื่อใหการ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(๓) กําหนดยุทธศาสตรและมาตรการในการปองกันและปราบปรามการคามนุษย
(๔) กําหนดแนวทางและกํากับดูแลการดําเนินการตามพันธกรณีระหวางประเทศ
ตลอดจนการใหความรวมมือและประสานงานกับตางประเทศเกี่ยวกับการปองกันและปราบปราม
การคามนุษย
(๕) สั่งการและกํากับดูแลใหมีการศึกษาวิจัยและจัดทําขอมูลแบบบูรณาการ เพื่อ
ประโยชนในการปองกันและปราบปรามการคามนุษย
(๖) วางระเบียบเกี่ยวกับการจดทะเบียนองคกรเอกชนที่มีวัตถุประสงคดานการปองกัน
และปราบปรามการคามนุษย ตลอดจนหลักเกณฑในการชวยเหลือการดําเนินกิจกรรมขององคกร
ดังกลาว
(๗) วางระเบียบโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการรับเงิน การจายเงิน
การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน และการจัดการกองทุน
(๘) วางระเบียบเกี่ยวกับการรายงานสถานะการเงินและการจัดการกองทุนเพื่อปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัตินี้
(๙) สั่งการและกํากับดูแลการดําเนินงานของคณะกรรมการ ปกค.
(๑๐) ดําเนินการตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
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มาตรา ๑๗ กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป
กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้งอีกไดแ ตตองไมเกิน
สองวาระติดตอกัน
มาตรา ๑๘ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจาก
ตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) นายกรัฐมนตรีใหออก เพราะบกพรองหรือไมสุจริตตอหนาที่หรือมีความประพฤติ
เสื่อมเสีย
(๔) เปนบุคคลลมละลาย
(๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗) ขาดการประชุมสามครั้งติดตอกันโดยไมมีเหตุอันสมควร
มาตรา ๑๙ ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหนายกรัฐมนตรี
แตงตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเชนเดียวกันเปนกรรมการแทน เวนแตวาระการดํารงตําแหน งของ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิเหลือไมถึงเกาสิบวันจะไมแตงตั้งก็ได และใหผูที่ไดรับแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน
มาตรา ๒๐ ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิดํารงตําแหนงครบวาระแลวแตยังมิไดมี การ
แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหม ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่พนจากตําแหนงตามวาระปฏิบัติ
หนาที่ไปพลางกอนจนกวาจะมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหม
มาตรา ๒๑ การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
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ในกรณีที่ประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธาน
กรรมการเปนประธานในที่ประชุม หากรองประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติ
หนาที่ได ใหกรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ งเปนประธานในที่ประชุม
การลงมติของที่ประชุม ใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีหนึ่งเสียงในการ
ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียง
ชี้ขาด
คณะกรรมการตองมีการประชุมอยางนอยปละสามครั้ง
มาตรา ๒๒ ใหมีคณะกรรมการประสานและกํากับการดําเนินงานปองกันและ
ปราบปรามการคามนุษย เรียกโดยยอวา “คณะกรรมการ ปกค.” ประกอบดวย รองนายกรัฐมนตรีที่
นายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนประธานกรรมการ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยเปนรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการตางประเทศ ปลัดกระทรวงการ
ทองเที่ยวและกีฬา ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ปลัดกระทรวง
มหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัด กระทรวง
สาธารณสุข อัยการสูงสุด ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมสอบสวน
คดีพิเศษ เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน เลขาธิการคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ ปลัดกรุงเทพมหานคร และผูทรงคุณวุฒิ
จํานวนแปดคน ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูเชี่ยวชาญและมีประสบการณดานการปองกัน การ
ปราบปราม การบําบัดฟนฟูและการประสานงานระหวางประเทศเกี่ยวกับการคามนุษยไมนอยกวา
เจ็ดปดานละสองคน โดยตองเปนภาคเอกชนไมนอยกวากึ่งหนึ่ง เปนกรรมการ และมีรอง
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เปนกรรมการและเลขานุการ
ใหคณะกรรมการ ปกค. มีอํานาจแตงตั้งผูชวยเลขานุการ โดยอาจแตงตั้งจากขาราชการ
หรือภาคเอกชนก็ได
กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งตองเปนสตรีไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
มาตรา ๒๓ ใหคณะกรรมการ ปกค. มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) จัดทําและกํากับการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการและแผนประสานงานของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งในระดับสวนกลาง สวนภูมิภาค สวนทองถิ่น ชุมชน และประชาสังคมให
สอดคลองกับนโยบาย ยุทธศาสตร และมาตรการในการปองกันและปราบปรามการคามนุษย
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(๒) จัดทําและกํากับการดําเนินการตามแผนงานและแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานปองกันและปราบปรามการคามนุษย
(๓) จัดใหมีและกํากับการดําเนินการตามโครงการรณรงคและการใหการศึกษากับ
ประชาชนทั่วไปเพื่อประโยชนในการปองกันและปราบปรามการคามนุษย
(๔) จัดใหมีการรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบาย
ยุทธศาสตร มาตรการ และการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้เสนอตอคณะกรรมการ
(๕) ติดตามและจัดทํารายงานเกี่ยวกับการดําเนินการตามพันธกรณีระหวางประเทศ
การใหความรวมมือและประสานงานกับตางประเทศเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการ
คามนุษยเสนอตอคณะกรรมการ
(๖) กําหนดหลักเกณฑและอนุมัติการใชเงินและทรัพยสินของกองทุนตามมาตรา ๔๔
(๔)
(๗) จัดทําและกํากับแผนปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อใหการบังคับใชกฎหมาย
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และสอดคลองกับกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ และ
พันธกรณีระหวางประเทศ
(๘) ดําเนินการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
มาตรา ๒๔ ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ และมาตรา
๒๑ มาใชบังคับกับการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนงของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ และการ
ประชุมของคณะกรรมการ ปกค. โดยอนุโลม
คณะกรรมการ ปกค. ตองมีการประชุมอยางนอยปละหกครั้ง
มาตรา ๒๕ คณะกรรมการและคณะกรรมการ ปกค. จะแตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือ
คณะทํางานเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใด
ตามที่คณะกรรมการและคณะกรรมการ ปกค. มอบหมายก็ได
ใหนํามาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง วรรคสองและวรรคสาม มาใชบังคับกับการประชุมของ
คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานโดยอนุโลม
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มาตรา ๒๖ ใหสํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
ทําหนาที่เปนสํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการและคณะกรรมการ ปกค. โดยใหมีอํานาจ
หนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ปฏิบัติงานธุรการทั่วไปของคณะกรรมการและคณะกรรมการ ปกค.
(๒) เปนศูนยกลางในการประสานงานและรวมมือกับสวนราชการ หนวยงานของรัฐ
และเอกชนที่เกี่ยวของทั้งภายในและตางประเทศ ในการดําเนินงานตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) จัดระบบงานดานการปองกันและปราบปรามการคามนุษย รวมทั้ง ชวยเหลือเยียวยา
และคุมครองสวัสดิภาพผูเสียหายใหมีประสิทธิภาพ
(๔) จัดใหมีการรวบรวม ศึกษา วิเคราะหขอมูลเพื่อประโยชนในการปองกันและ
ปราบปรามการคามนุษย รวมทั้งจัดใหมีการศึกษาวิจัยเพื่อประโยชนในการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้
(๕) จัดใหมีขอมูลสารสนเทศและการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลดานการปองกันและ
ปราบปรามการคามนุษย
(๖) ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการและคณะกรรมการ ปกค. หรือตามที่
คณะกรรมการและคณะกรรมการ ปกค. มอบหมาย
ใหสํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจัดงบประมาณ
และบุคลากรใหเพียงพอและเหมาะสมกับการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง
หมวด ๓
อํานาจหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่
มาตรา ๒๗ เพื่อประโยชนในการปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดฐานคา
มนุษย ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) มีหนังสือเรียกใหบุคคลใดมาใหถอยคําหรือสงเอกสารหรือพยานหลักฐาน
(๒) ตรวจตัวบุคคลที่มีเหตุอันควรเชื่อไดวาเปนผูเสียหายจากการกระทําความผิดฐานคา
มนุษยเมื่อผูนั้นยินยอม แตถาผูนั้นเปนหญิงจะตองใหหญิงอื่นเปนผูตรวจ

67
(๓) ตรวจคนยานพาหนะใด ๆ ที่มีเหตุอันควรสงสัยตามสมควรวามีพยานหลักฐานหรือ
บุคคลที่ตกเปนผูเสียหายจากการกระทําความผิดฐานคามนุษยอยูในยานพาหนะนั้น
(๔) เขาไปในเคหสถานหรือสถานที่ใด ๆ เพื่อตรวจคน ยึด หรืออายัด เมื่อมีเหตุอันควร
เชื่อไดวามีพยานหลักฐานในการคามนุษย หรือเพื่อพบและชวยบุคคลที่ตกเปนผูเสียหายจากการ
กระทําความผิดฐานคามนุษย และหากเนิ่นชากวาจะเอาหมายคนมาได พยานหลักฐานนั้นอาจถูก
โยกยาย ซอนเรน หรือทําลายไปเสียกอน หรือบุคคลนั้นอาจถูกประทุษราย โยกยาย หรือซอนเรน
ในการใชอํานาจตาม (๔) พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงความบริสุทธิ์กอนการเขาคน
และรายงานเหตุผลที่ทําใหสามารถเขาคนได รวมทั้งผลการตรวจคนเปนหนังสือตอผูบังคับบัญชา
เหนือขึ้นไปตลอดจนจัดทําสําเนารายงานดังกลาวใหไวแกผูครอบครองเคหสถานหรือสถานที่คน
ถาไมมีผูครอบครองอยู ณ ที่นั้น ใหพนักงานเจาหนาที่สงมอบสําเนารายงานนั้นใหแกผูครอบครอง
ดังกลาวในทันทีที่กระทําได และหากเปนการเขาคนในเวลาระหวางพระอาทิตยตกและขึ้น พนักงาน
เจาหนาที่ผูเปนหัวหนาในการเขาคนตองดํารงตําแหนงนายอําเภอหรือรองผูกํากับการตํารวจขึ้นไป
หรือเปนขาราชการพลเรือนตั้งแตระดับเจ็ดขึ้นไป ทั้งนี้ ใหพนักงานเจาหน าที่ผูเปนหัวหนาในการ
เขาคน สงสําเนารายงานเหตุผลและผลการตรวจคน บัญชีพยานหลักฐานหรือบุคคลที่ตกเปน
ผูเสียหายจากการกระทําความผิดฐานคามนุษยและบัญชีทรัพยที่ไดยึดหรืออายัดไวตอศาลจังหวัด
ที่มีเขตอํานาจเหนือทองที่ที่ทําการคนหรือศาลอาญา ภายในสี่สิบแปดชั่วโมงหลังจากสิ้นสุดการ
ตรวจคนเพื่อเปนหลักฐาน
แทนได

ในการดําเนินการตาม (๒) และ (๓) พนักงานเจาหนาที่อาจสั่งใหผูใตบังคับบัญชาทํา

ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจาหนาที่จะขอความชวยเหลือจาก
บุคคลใกลเคียงเพื่อดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ก็ได แตจะบังคับใหผูใดชวยโดยอาจเกิด
อันตรายแกผูนั้นไมได
มาตรา ๒๘ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดง
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ตอบุคคลที่เกี่ยวของ
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
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มาตรา ๒๙ ในกรณีที่มีเหตุจําเปนเพื่อประโยชนในการแสวงหาขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
การคามนุษยและเพื่อคุมครองปองกันภัยแกบุคคลที่มีเหตุอันควรเชื่อไดวาเปนผูเสียหายจากการ
กระทําความผิดฐานคามนุษย พนักงานเจาหนาที่อาจจัดใหบุคคลดังกลาวอยูในความคุมครองเปน
การชั่วคราวไดแตตองไมเกินยี่สิบสี่ชั่วโมง ทั้งนี้ ใหรายงานใหผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ อธิบดี
กรมสอบสวนคดีพิเศษ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการหรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี
ทราบโดยไมชักชา
ในกรณีที่มีความจําเปนตองใหการคุมครองบุคคลซึ่งอาจจะเปนผูเสียหายเกินกวา
กําหนดเวลาในวรรคหนึ่ง ใหพนักงานเจาหนาที่ยื่นคํารองตอศาลเพื่อมีคําสั่งอนุญาต ทั้งนี้ ศาลจะ
อนุญาตไดไมเกินเจ็ดวัน โดยจะกําหนดเงื่อนไขใด ๆ ไวดวยก็ได
การจัดใหบุคคลซึ่งอาจจะเปนผูเสียหายอยูในความคุมครองเปนการชั่วคราวตามมาตรา
นี้ ตองจัดใหบุคคลดังกลาวอยูในสถานที่อันสมควรซึ่งมิใชหองขังหรือสถานคุมขัง ทั้งนี้ ตาม
ระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
การปฏิบัติหนาที่ตามมาตรานี้ใหคํานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนโดยเครงครัด
มาตรา ๓๐ ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อไดวาเอกสารหรือขอมูลขาวสารอื่นใดซึ่งสง
ทางไปรษณีย โทรเลข โทรศัพท โทรสาร คอมพิวเตอร เครื่องมือหรืออุปกรณในการสื่อสาร
สื่ออิเล็กทรอนิกสหรือสื่อสารสนเทศอื่นใด ถูกใชหรืออาจถูกใชเพื่อประโยชนในการกระทํา
ความผิดฐานคามนุษย พนักงานเจาหนาที่ซึ่งไดรับอนุมัติเปนหนังสือจากผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี จะยื่นคําขอฝายเดียวตอศาล
อาญาหรือศาลจังหวัดที่มีเขตอํานาจเพื่อมีคําสั่งอนุญาตใหพนักงานเจาหนาที่ไดมาซึ่งเอกสาร หรือ
ขอมูลขาวสารดังกลาวก็ได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในขอบังคับประธานศาลฎีกา
การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหศาลพิจารณาถึงผลกระทบตอสิทธิสวนบุคคลหรือสิทธิ
อื่นใดประกอบกับเหตุผลและความจําเปน ดังตอไปนี้
(๑) มีเหตุอันควรเชื่อวามีการกระทําความผิดหรือจะมีการกระทําความผิดฐานคามนุษย
(๒) มีเหตุอันควรเชื่อวาจะไดขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการกระทําความผิดฐานคามนุษย
จากการเขาถึงขอมูลขาวสารดังกลาว
(๓) ไมอาจใชวิธีการอื่นใดที่เหมาะสมหรือมีประสิทธิภาพมากกวาได
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การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหศาลสั่งอนุญาตไดคราวละไมเกินเกาสิบวันโดยจะกําหนด
เงื่อนไขใด ๆ ก็ได และใหผูเกี่ยวของกับเอกสารหรือขอมูลขาวสารตามคําสั่งดังกลาวใหความ
รวมมือเพื่อใหเปนไปตามความในมาตรานี้ ภายหลังที่มีคําสั่งอนุญาต หากปรากฏขอเท็จจริงวา
เหตุผลความจําเปนไมเปนไปตามที่ระบุหรือพฤติการณเปลี่ยนแปลงไป ใหศาลมีอํานาจ
เปลี่ยนแปลงคําสั่งอนุญาตไดตามที่เห็นสมควร
ในการดําเนินการตามคําสั่งของศาล ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจรองขอใหบุคคลใด
ชวยเหลือในการปฏิบัติหนาที่ได เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดดําเนินการตามที่ไดรับอนุญาตแลว ให
พนักงานเจาหนาที่บันทึกรายละเอียดผลการดําเนินการนั้น และใหสงบันทึกนั้นไปยั งศาลที่มีคําสั่ง
โดยเร็ว
บรรดาเอกสารหรือขอมูลขาวสารที่ไดมาตามวรรคหนึ่ง ใหเก็บรักษาและใชประโยชน
ในการสืบสวนและใชเปนพยานหลักฐานในการดํา เนินคดีความผิดฐานคามนุษยเทานั้น ทั้งนี้ ตาม
ระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๓๑ กอนฟองคดีตอศาล ในกรณีที่มีเหตุจําเปนเพื่อประโยชนในการปองกันและ
ปราบปรามการคามนุษย พนักงานอัยการโดยตนเองหรือโดยไดรับคํารองขอจากพนักงานสอบสวน
จะนําผูเสียหายหรือพยานบุคคลมายื่นคํารองตอศาล โดยระบุการกระทําทั้งหลายที่อางวาไดมีการ
กระทําความผิดและเหตุแหงความจําเปนที่จะตองมีการสืบพยานไวโดยพลันก็ได
ในกรณีที่ผูเสียหายหรือพยานบุคคลจะใหการตอศาลเอง เมื่อผูเสียหายหรือพยานบุคคล
แจงแกพนักงานอัยการแลว ใหพนักงานอัยการยื่นคํารองตอศาลโดยไมชักชา
ใหศาลสืบพยานทันทีที่ไดรับคํารองตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ในการนี้ หากผูมีสวน
ไดเสียในคดีคนใดยื่นคํารองตอศาลแถลงเหตุผลและความจําเปนขอถามคานหรือตั้งทนายความถาม
คาน เมื่อเห็นสมควรก็ใหศาลมีคําสั่งอนุญาตได และใหนําความในมาตรา ๒๓๗ ทวิ วรรคสาม และ
วรรคสี่แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใชบังคับโดยอนุโลม
ถาตอมามีการฟองผูตองหาเปนจําเลยในการกระทําความผิดตามที่กําหนดไวในหมวด ๑
ก็ใหรับฟงพยานดังกลาวในการพิจารณาพิพากษาคดีนั้นได
มาตรา ๓๒ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่เปนเจา
พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
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หมวด ๔
การชวยเหลือและคุมครองสวัสดิภาพผูเสียหายจากการคามนุษย
มาตรา ๓๓ ใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยพิจารณาใหความ
ชวยเหลือแกบุคคลซึ่งเปนผูเสียหายจากการกระทําความผิดฐานคามนุษยอยางเหมาะสมในเรื่อง
อาหาร ที่พัก การรักษาพยาบาล การบําบัดฟนฟูทางรางกายและจิตใจ การใหการศึกษา การฝกอบรม
การใหความชวยเหลือทางกฎหมาย การสงกลับไปยังประเทศเดิมหรือภูมิลําเนาของผูนั้น การ
ดําเนินคดีเพื่อเรียกรองคาสินไหมทดแทนใหผูเสียหายตามระเบีย บที่รัฐมนตรีกําหนด โดยให
คํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และความแตกตางทางเพศ อายุ สัญชาติ เชื้อชาติ ประเพณี
วัฒนธรรมของผูเสียหาย การแจงสิทธิของผูเสียหายที่พึงไดรับการคุมครองในแตละขั้นตอนทั้งกอน
ระหวาง และหลังการชวยเหลือ ตลอดจนขอบเขตระยะเวลาในการดําเนินการชวยเหลือในแตละ
ขั้นตอน และตองรับฟงความคิดเห็นของผูเสียหายกอนดวย
การใหความชวยเหลือตามวรรคหนึ่ง อาจจัดใหบุคคลซึ่งเปนผูเสียหายไดรับการดูแล
ในสถานแรกรับตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการคาประเวณี สถานแรกรับตาม
กฎหมายวาดวยการคุมครองเด็ก หรือสถานสงเคราะหอื่นของรัฐหรือเอกชนก็ได
มาตรา ๓๔ เพื่อประโยชนในการชวยเหลือผูเสียหาย ใหพนักงานสอบสวนหรือ
พนักงานอัยการแจงใหผูเสียหายทราบในโอกาสแรกถึงสิทธิที่จะเรียกคาสินไหมทดแทนอัน
เนื่องมาจากการกระทําความผิดฐานคามนุษย และสิทธิที่จะไดรับความชวยเหลือทางกฎหมาย
มาตรา ๓๕ ในกรณีที่ผูเสียหายมีสิทธิและประสงคที่จะเรียกคาสินไหมทดแทนอัน
เนื่องมาจากการกระทําความผิดฐานคามนุษย ใหพนักงานอัยการเรียกคาสินไหมทดแทนแทน
ผูเสียหายตามที่ไดรับแจงจากปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยหรือผูที่
ไดรับมอบหมาย
การเรียกคาสินไหมทดแทนตามวรรคหนึ่ง พนักงานอัยการจะขอรวมไปกับคดีอาญา
หรือจะยื่นคํารองในระยะใดระหวางที่คดีอาญากําลังพิจารณาอยูในศาลชั้นตนก็ได
คําพิพากษาในสวนที่เรียกคาสินไหมทดแทน ใหรวมเปนสวนหนึ่งแหงคําพิพากษาใน
คดีอาญาและในกรณีที่ศาลสั่งใหใชคาสินไหมทดแทน ใหถือวาผูเสียหายเปนเจาหนี้ตามคําพิพากษา
และใหอธิบดีกรมบังคับคดีมีหนาที่ดําเนินการบังคับคดีตามคําพิพากษาในกรณีนี้ดวย
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ในการดําเนินกระบวนพิจารณาเพื่อเรียกคาสินไหมทดแทนตามวรรคหนึ่ง และการ
บังคับคดีตามวรรคสามมิใหเรียกคาธรรมเนียม และใหนําความในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญามาบังคับใชโดยอนุโลมเทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติในพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๓๖ ใหพนักงานเจาหนาที่จัดใหมีการคุมครองความปลอดภัยใหแกผูเสียหาย
ระหวางที่อยูในความดูแลไมวาบุคคลนั้นจะพํานักอยู ณ ที่ใด ไมวากอน ขณะ หรือหลังการ
ดําเนินคดี ทั้งนี้ ใหคํานึงถึงความปลอดภัยของบุคคลในครอบครัวของผูเสียหายดวย
ในกรณีที่ผูเสียหายจะใหการหรือเบิกความเปนพยานในความผิดฐานคามนุษยตาม
พระราชบัญญัตินี้ ใหผูเสียหายซึ่งเปนพยานไดรับความคุมครองตามกฎหมายวาดวยการคุมครอง
พยานในคดีอาญา
ถาผูเสียหายตองเดินทางกลับประเทศที่เปนถิ่นที่อยูหรือภูมิลําเนา หรือถ าบุคคลใน
ครอบครัวของผูเสียหายอาศัยอยูในประเทศอื่น ใหพนักงานเจาหนาที่ประสานงานกับหนวยงานใน
ประเทศนั้น ๆ ไมวาจะเปนหนวยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน และไมวาจะกระทําผานสถานทูตหรือ
สถานกงสุลของประเทศนั้น ๆ หรือไมก็ตาม เพื่อใหมีการคุมครองความปลอดภัยใหแกผู เสียหาย
และบุคคลในครอบครัวอยางตอเนื่องในประเทศนั้น
มาตรา ๓๗ เพื่อประโยชนในการดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
การรักษาพยาบาล การบําบัดฟนฟู การเรียกรองสิทธิของผูเสียหาย พนักงานเจาหนาที่อาจดําเนินการ
ใหมีการผอนผันใหผูเสียหายนั้นอยูในราชอาณาจักรไดเปนการชั่วคราว และไดรับอนุญาตใหทํางาน
เปนการชั่วคราวตามกฎหมายได ทั้งนี้ โดยใหคํานึงถึงเหตุผลทางดานมนุษยธรรมเปนหลัก
มาตรา ๓๘ ภายใตบังคับมาตรา ๓๗ ใหพนักงานเจาหนาที่สงตัวผูเสียหายซึ่งเปนคน
ตางดาวกลับประเทศที่เปนถิ่นที่อยูหรือภูมิลําเนาโดยไมชักชา เวนแตบุคคลนั้นเปนผูไดรับอนุญาต
ใหมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักรตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง หรือเปนผูไดรับการผอนผันใหอยูใน
ราชอาณาจักรเปนกรณีพิเศษจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย โดยมีหลั กฐานเอกสารตาม
กฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎรหรือกฎหมายวาดวยการทะเบียนคนตางดาว
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหคํานึงถึงความปลอดภัยและสวัสดิภาพของบุคคลนั้น
มาตรา ๓๙ ในกรณีที่บุคคลผูมีสัญชาติไทยตกเปนผูเสียหายจากการกระทํา ความผิดฐาน
คามนุษยในตางประเทศ หากผูนั้นประสงคจะกลับเขามาในราชอาณาจักรหรือถิ่นที่อยู ใหพนักงาน
เจาหนาที่ดําเนินการตรวจสอบวาบุคคลนั้นเปนผูมีสัญชาติไทยจริงหรือไม หากบุคคลนั้นเปนผูมี
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สัญชาติไทย ใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการตามที่จําเปนเพื่อใหบุคคลนั้นเดินทางกลับเขามาใน
ราชอาณาจักรหรือถิ่นที่อยูโดยไมชักชา และใหคํานึงถึงความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผูนั้น
ในกรณีที่ผูเสียหายในตางประเทศเปนคนตางดาวที่ไดรับอนุญาตใหมีถิ่นที่อยูใน
ราชอาณาจักรตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง หรือเปนผู ไดรับการผอนผันใหอยูในราชอาณาจักร
เปนกรณีพิเศษจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยและกอนออกนอกราชอาณาจักร สถานะของ
การไดรับอนุญาตใหมีถิ่นที่อยูเปนการชั่วคราวยังไมสิ้นสุด เมื่อไดตรวจพิสูจนขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
ความถูกตองของผูเสียหายที่ถือเอกสารแลว หากผูนั้นประสงคจะกลับเขามาในราชอาณาจักร ให
พนักงานเจาหนาที่ดําเนินการตามที่จําเปนเพื่อใหผูเสียหายนั้นเดินทางกลับเขามาในราชอาณาจักร
โดยไมชักชา ทั้งนี้ ใหคํานึงถึงความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผูนั้น และใหไดรับการพิจารณาให
อยูในราชอาณาจักรตอไปไดตามสถานะและระยะเวลาที่เปนอยูเดิมกอนออกไปนอกราชอาณาจักร
ในกรณีที่ผูเสียหายในตางประเทศเปนคนตางดาวและไมมีเอกสารประจําตัว แตมีเหตุอัน
ควรเชื่อไดวาเปนผูที่มีหรือเคยมีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยูในราชอาณาจักรโดยถูกตองตามกฎหมาย
เมื่อไดตรวจพิสูจนสถานะของการมีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยูในราชอาณาจักรของผูนั้นแลว หากผูนั้น
ประสงคจะกลับเขามาในราชอาณาจักร ใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการตามที่จําเปนเพื่อให
ผูเสียหายนั้นเดินทางกลับเขามาในราชอาณาจักรโดยไมชักชา ทั้งนี้ ใหคํานึงถึ งความปลอดภัยและ
สวัสดิภาพของผูนั้นและใหไดรับการพิจารณาใหอยูในราชอาณาจักรตอไปไดตามสถานะและ
ระยะเวลาที่เปนอยูเดิมกอนออกไปนอกราชอาณาจักร
มาตรา ๔๐ ใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจัดทํารายงาน
ประจําปเกี่ยวกับสถานการณ จํานวนคดี การดําเนินการของหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ และ
แนวทางการดําเนินงานในอนาคตเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการคามนุษยเสนอตอ
คณะรัฐมนตรี
มาตรา ๔๑ เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม
หามมิใหพนักงานสอบสวนดําเนินคดีกับผูเสียหายในความผิดฐานเขามา ออกไปหรืออยูใน
ราชอาณาจักรโดยไมไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง ความผิดฐานแจงความเท็จตอ
เจาพนักงานฐานปลอมหรือใชซึ่งหนังสือเดินทางปลอม ตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตาม
กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการคาประเวณีเฉพาะที่เกี่ยวกับการติดตอ ชักชวน
แนะนําตัว ติดตามหรือรบเราบุคคลเพื่อคาประเวณีและการเขาไปมั่วสุมในสถานการคาประเวณี
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เพื่อคาประเวณี หรือความผิดฐานเปนคนตางดาวทํางานโดยไมไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวย
การทํางานของคนตางดาว
หมวด ๕
กองทุนเพื่อการปองกันและปราบปรามการคามนุษย
มาตรา ๔๒ ใหจัดตั้งกองทุนในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย เรียกวา “กองทุนเพื่อการปองกันและปราบปรามการคามนุษย ” เพื่อเปนทุนใชจายสําหรับ
การปองกันและปราบปรามการคามนุษย และเปนคาใชจายในการบริหารกองทุน ประกอบดวย
(๑) เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให
(๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรใหจากงบประมาณรายจายประจําป
(๓) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคหรืออุทิศให
(๔) เงินที่ไดรับจากตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ
(๕) ดอกผลและผลประโยชนที่เกิดจากกองทุน
(๖) เงินที่ไดจากการขายทรัพยสินของกองทุนหรือที่ไดจากการจัดหารายได
(๗) เงินหรือทรัพยสินที่ตกเปนของกองทุนหรือที่กองทุนไดรับตามกฎหมายอื่น
มาตรา ๔๓ เงินและดอกผลที่กองทุนไดรับตามมาตรา ๔๒ ไมตองนําสงกระทรวง
การคลังเปนรายไดแผนดิน
มาตรา ๔๔ เงินและทรัพยสินของกองทุนใหใชจายเพื่อกิจการ ดังตอไปนี้
(๑) การชวยเหลือผูเสียหายตามมาตรา ๓๓
(๒) การคุมครองความปลอดภัยใหแกผูเสียหายตามมาตรา ๓๖
(๓) การชวยเหลือผูเสียหายในตางประเทศใหเดินทางกลับเขามาในราชอาณาจักรหรือ
ถิ่นที่อยูตามมาตรา ๓๙
กําหนด

(๔) การปองกันและปราบปรามการคามนุษย ตามระเบียบที่คณะกรรมการ ปกค.

74
(๕) การบริหารกองทุน
มาตรา ๔๕ ใหมีคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะหนึ่ง ประกอบดวย ปลัดกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการตางประเทศ
ปลัดกระทรวงยุติธรรม ผูแทนสํานักงบประมาณ ผูแทนกรมบัญชีกลาง และผูทรงคุณวุฒิซึ่ง
คณะกรรมการแตงตั้งจํานวนสามคน ในจํานวนนี้ตองเปนผูแทนจากภาคเอกชนจํานวนสองคนซึ่ง
เกี่ยวของกับงานดานพัฒนาสังคม ดานสังคมสงเคราะห ดานป องกันและปราบปรามการคามนุษย
หรือดานการเงินเปนกรรมการ และใหรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษยซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมายเปนกรรมการและเลขานุการ
มาตรา ๔๖ ใหนํามาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ และมาตรา
๒๕ มาใชบังคับกับการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนงของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ การ
ประชุมของคณะกรรมการบริหารกองทุน และการแตงตั้งคณะอนุกรรมการของคณะกรรมการ
บริหารกองทุนโดยอนุโลม
มาตรา ๔๗ ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) พิจารณาอนุมัติการจายเงินตามที่กําหนดไวในมาตรา ๔๔
(๒) บริหารกองทุนใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
(๓) รายงานสถานะการเงินและการจัดการกองทุนตอคณะกรรมการตามระเบียบที่
คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๔๘ การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน และการ
จัดการกองทุน ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวง
การคลัง
มาตรา ๔๙ ใหมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนจํานวน
หาคนประกอบดวย ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการแตงตั้งจากผูที่มี
ความรูความสามารถและประสบการณดานการเงิน การสังคมสงเคราะห และการประเมินผลดานละ
หนึ่งคน และใหรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยซึ่งปลัดกระทรวง
มอบหมายเปนกรรมการและเลขานุการ
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ใหนํามาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๑ มาใชบังคับกับการ
ดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง และการประชุมของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานของกองทุนโดยอนุโลม
มาตรา ๕๐ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนมีอํานาจ
หนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน
(๒) รายงานผลการปฏิบัติงานพรอมทั้งขอเสนอแนะตอคณะกรรมการ
(๓) เรียกเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวของกับกองทุนจากบุคคลใดหรือเรียกบุคคลใด
มาชี้แจงขอเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาประเมินผล
มาตรา ๕๑ ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดทํางบดุลและบัญชีทําการสงสํานักงาน
การตรวจเงินแผนดินตรวจสอบและรับรองภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันสิ้นป บัญชีทุกป
ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินทํารายงานผลการสอบและรับรองบัญชีและการเงิน
ของกองทุนเสนอตอคณะกรรมการภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชี เพื่อให
คณะกรรมการเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
รายงานผลการสอบบัญชีตามวรรคสอง ใหรัฐมนตรีเสนอตอนายกรัฐมนตรี เพื่อ
นําเสนอสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาทราบและจัดใหมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาตอไป
หมวด ๖
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๕๒ ผูใดกระทําความผิดฐานคามนุษย ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสี่ปถึงสิบป
และปรับตั้งแตแปดหมื่นบาทถึงสองแสนบาท
ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ไดกระทําแกบุคคลอายุเกินสิบหาป แตไมถึงสิบ
แปดปตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกปถึงสิบสองป และปรับตั้งแตหนึ่งแสนสองหมื่นบาทถึงสอง
แสนสี่หมื่นบาท
ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ไดกระทําแกบุคคลอายุไมเกินสิบหาป ตองระวาง
โทษจําคุกตั้งแตแปดปถึงสิบหาป และปรับตั้งแตหนึ่งแสนหกหมื่นบาทถึงสามแสนบาท
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มาตรา ๕๓ นิติบุคคลใดกระทําความผิดฐานคามนุษย ตองระวางโทษปรับตั้งแต
สองแสนบาทถึงหนึ่งลานบาท
ในกรณีที่ผูกระทําความผิดเปนนิติบุคคล ถาการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิด
จากการสั่งการ หรือการกระทําของบุคคลใด หรือไมสั่งการ หรือไมกระทําการอันเปนหนาที่ที่ตอง
กระทําของกรรมการผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น บุคคล
ดังกลาวตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกปถึงสิบสองป และปรับตั้งแตหนึ่งแสนสองหมื่นบาทถึงสอง
แสนสี่หมื่นบาท
มาตรา ๕๔ ผูใ ดขัดขวางการสืบสวน การสอบสวน การฟองรอง หรือการดําเนินคดี
ความผิดฐานคามนุษย เพื่อมิใหเปนไปดวยความเรียบรอย ถาเปนการกระทําอยางหนึ่งอยางใด
ดังตอไปนี้ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป หรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
(๑) ให ขอให หรือรับวาจะใหทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดแกผูเสียหายหรือพยาน
เพื่อจูงใจใหผูนั้นไมไปพบพนักงานเจาหนาที่ พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือไมไปศาล
เพื่อใหขอเท็จจริงหรือเบิกความ หรือเพื่อใหขอเท็จจริงหรือเบิกความอันเปนเท็จ หรือไมให
ขอเท็จจริงหรือเบิกความในการดําเนินคดีแกผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) ใชกําลังบังคับ ขูเข็ญ ขมขู ขมขืนใจ หลอกลวง หรือกระทําการอันมิชอบประการ
อื่นเพื่อมิใหผูเสียหายหรือพยานไปพบพนักงานเจาหนาที่ พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ
หรือไมไปศาลเพื่อใหขอเท็จจริงหรือเบิกความ หรือเพื่อใหผูนั้นใหขอเท็จจริงหรือเบิกความอันเปน
เท็จหรือไมใหขอเท็จจริงหรือเบิกความในการดําเนินคดีแกผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) ทําใหเสียหาย ทําลาย ทําใหสูญหายหรือไรประโยชน เอาไปเสีย แกไข เปลี่ยนแปลง
ปกปด หรือซอนเรน เอกสารหรือพยานหลักฐานใด ๆ หรือปลอม ทํา หรือใชเอกสารหรือ
พยานหลักฐานใด ๆ อันเปนเท็จในการดําเนินคดีแกผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
(๔) ให ขอให หรือรับวาจะใหทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดแกกรรมการ กรรมการ
ปกค. อนุกรรมการ สมาชิกของคณะทํางาน หรือพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ
เจาพนักงานในตําแหนงตุลาการ พนักงานอัยการ หรือพนักงานสอบสวน หรือ เรียก รับ หรือยอมจะ
รับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด เพื่อจูงใจใหกระทําการ ไมกระทําการ หรือประวิงการกระทํา
อันมิชอบดวยหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ
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(๕) ใชกําลังบังคับ ขูเข็ญ ขมขู ขมขืนใจ หรือกระทําการอันมิชอบประการอื่นตอ
กรรมการ กรรมการ ปกค. อนุกรรมการ สมาชิกของคณะทํางาน หรือพนักงานเจาหนาที่ตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือเจาพนักงานในตําแหนงตุลาการ พนักงานอัยการ หรือพนักงานสอบสวน
เพื่อจูงใจใหกระทําการ ไมกระทําการ หรือประวิงการกระทําอันมิชอบดวยหนาที่ตาม
พระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕๕ ผูใดกระทําการดังตอไปนี้ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกิน
หนึ่งแสนบาท เวนแตเปนการเปดเผยในการปฏิบัติตามหนาที่หรือกฎหมาย
(๑) รูวามีการยื่นคําขอเพื่อใหไดมาซึ่งเอกสารหรือขอมูลขาวสารตามมาตรา ๓๐ แลว
เปดเผยแกบุคคลที่ไมมีหนาที่เกี่ยวของใหรูวามีหรือจะมีการยื่นคําขอเพื่อใหไดมาซึ่งเอกสารหรือ
ขอมูลขาวสารดังกลาวโดยประการที่นาจะทําใหผูยื่นคําขอสูญเสียโอกาสที่จะไดมาซึ่งเอกสารหรือ
ขอมูลขาวสารนั้น หรือ
(๒) รูหรือไดมาซึ่งเอกสารหรือขอมูลขาวสารที่ไดมาตามมาตรา ๓๐ แลวเปดเผยแก
บุคคลที่ไมมีหนาที่เกี่ยวของใหรูเอกสารหรือขอมูลขาวสารดังกลาว
มาตรา ๕๖ ผูใดกระทําการหรือจัดใหมีการกระทําการดังตอไปนี้ ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
(๑) บันทึกภาพ แพรภาพ พิมพรูป หรือบันทึกเสียง แพรเสียงหรือสิ่งอื่นที่สามารถแสดง
วาบุคคลใดเปนผูเสียหายจากการกระทําความผิดฐานคามนุษย ทั้งนี้ ไมวาขั้นตอนใด ๆ
(๒) โฆษณาหรือเผยแพรขอความ ซึ่งปรากฏในทางสอบสวนของพนักงานสอบสวน
หรือในทางพิจารณาคดีของศาลที่ทําใหบุคคลอื่นรูจักชื่อตัว ชื่อสกุลของผูเสียหายจากการกระทํา
ความผิดฐานคามนุษยหรือบุคคลในครอบครัวผูเสียหายนั้น ทั้งนี้ ไมวาโดยสื่อสารสนเทศประเภท
ใด
(๓) โฆษณาหรือเผยแพรขอความ ภาพหรือเสียง ไมวาโดยสื่อสารสนเทศประเภทใด
เปดเผยประวัติ สถานที่อยู สถานที่ทํางาน หรือสถานศึกษาของบุคคลซึ่งเปนผูเสียหายจากการ
กระทําความผิดฐานคามนุษย
ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกการกระทําที่ผูกระทําจําตองกระทําเพื่อประโยชน
ของทางราชการในการคุมครองหรือชวยเหลือผูเสียหาย หรือผูเสี ยหายยินยอมโดยบริสุทธิ์ใจ
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บทเฉพาะกาล
มาตรา ๕๗ ใหโอนเงินทุนสงเคราะหเกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย
ตามระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการคามนุษยวาดวยการดําเนินงานและการใช
จายเงินสําหรับการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษ ย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาเปนทุนประเดิมแกกองทุน
ตามพระราชบัญญัตินี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติมาตรการใน
การปองกันและปราบปรามการคาหญิงและเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๐ ยังมิไดกําหนดลักษณะความผิดให
ครอบคลุมการกระทําเพื่อแสวงหาประโยชนโดยมิชอบจากบุคคลที่มิไดจํากัดแตเฉพาะหญิงและเด็ก
และกระทําดวยวิธีการที่หลากหลายมากขึ้น เชน การนําบุคคลเขามาคาประเวณีในหรือสงไปคานอก
ราชอาณาจักร บังคับใชแรงงานบริการหรือขอทาน บังคับตัดอวัย วะเพื่อการคา หรือการแสวงหา
ประโยชนโดยมิชอบประการอื่น ซึ่งในปจจุบันไดกระทําในลักษณะองคกรอาชญากรรมขามชาติ
มากขึ้น ประกอบกับประเทศไทยไดลงนามอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อตอตานอาชญากรรมขาม
ชาติ ที่ จั ด ตั้ ง ในลั ก ษณะองค ก ร และพิ ธี ส ารเพื่ อ ป อ งกั น ปราบปรามและลงโทษการ ค า มนุ ษ ย
โดยเฉพาะผูหญิงและเด็ก เพิ่มเติมอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อตอตานอาชญากรรมขามชาติที่จัดตั้ง
ในลักษณะองคกร จึงสมควรกําหนดลักษณะความผิดใหครอบคลุมการกระทําดังกลาวเพื่อใหการ
ปองกันและปราบปรามการคามนุษยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สอดคลองกับพันธกรณีของอนุ สัญญา
และพิธีสารจัดตั้งกองทุนเพื่อปองกันและปราบปรามการคามนุษย รวมทั้งปรับปรุงการชวยเหลือ
และคุมครองสวัสดิภาพผูเสียหายใหเหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อประโยชนสูงสุดของผูเสียหาย จึงจําเปนตอง
ตราพระราชบัญญัตินี้

ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๕ /ตอนที่ ๒๙ ก/ หนา ๒๘/ ๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๑
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ภาคผนวก ข
กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๐)
ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙
------------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๖) แหง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ นายกรัฐมนตรี โดยคําเสนอแนะ
ของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ใหคําสั่งทางปกครองในกรณีดังตอไปนี้ เปนคําสั่งทางปกครองตามมาตรา
๓๐ วรรคสอง (๖)
(๑) การบรรจุ การแตงตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การสั่งพักงาน หรือสั่งให
ออกจากงานไวกอน หรือการใหพนจากตําแหนง
(๒) การแจงผลการสอบหรือการวัดผลความรูหรือความสามารถของบุคคล
(๓) การไมออกหนังสือเดินทางสําหรับการเดินทางไปตางประเทศ
(๔) การไมตรวจลงตราหนังสือเดินทางของคนตางดาว
(๕) การไมออกใบอนุญาตหรือการไมตออายุใบอนุญาตทํางานของคนตางดาว
(๖) การสั่งใหเนรเทศ
ใหไว ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๐
พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือโดยที่เปนการสมควรกําหนดใหคําสั่ง
ทางปกครองในบางกรณี ซึ่งโดยสภาพไมสามารถแจงหรือไมสมควรแจงใหคูกรณีทราบขอเท็จจริง
หรือใหคูกรณีโตแยงกอนการทําคําสั่งทางปกครอง เปนคําสั่งทางปกครองที่เจาหนาที่ไมตองแจงให
คูกรณีทราบขอเท็จจริงหรือโตแยงกอนการทําคําสั่งทางปกครอง ประกอบกับมาตรา ๓๐ วรรคสอง
(๖) แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ไดกําหนดใหการกําหนดคําสั่ง
ทางปกครองดังกลาวตองกระทําโดยกฎกระทรวง จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้
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ประวัติผูเขียน
นายวันชัย เจียมโชติพัฒนกุล
การศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโทและเอก

รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
รัฐศาสตร มหาวิทยาลัยปารีส II

การทํางาน
พ.ศ. 2523
พ.ศ. 2525
พ.ศ. 2528
พ.ศ. 2533
พ.ศ. 2535
พ.ศ. 2536
พ.ศ. 2537
พ.ศ. 2539
พ.ศ. 2542
พ.ศ. 2546
พ.ศ. 2549

เจาหนาที่การทูต 4 กองยุโรป กรมการเมือง
เจาหนาที่การทูต 5 กองยุโรป กรมการเมือง
เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก
เจาหนาที่การทูต 7 หัวหนาฝายเขตแดน กรมสนธิสัญญา ฯ
ที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด
อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด
อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงราบัต
ผูอํานวยการกองเผยแพร กรมสารนิเทศ
อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย
ผูอํานวยการกองตรวจลงตรา ฯ กรมการกงสุล
อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย

ปจจุบัน

นักการทูต ชํานาญการพิเศษ กรมการกงสุล

