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พระราชบัญญัติ 
วิธีพิจารณาคดีค�ามนุษย� 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให�ไว� ณ วันท่ี ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
เป1นป2ที่ ๗๑ ในรัชกาลป4จจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล�าฯ 

ให�ประกาศว8า 
 
โดยท่ีเป1นการสมควรมีกฎหมายว8าด�วยวิธีพิจารณาคดีค�ามนุษย� 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล�าฯ ให�ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว�โดยคําแนะนําและยินยอม

ของสภานิติบัญญัติแห8งชาติ ดังต8อไปน้ี 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัติน้ีเรียกว8า “พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค�ามนุษย� พ.ศ. 

๒๕๕๙” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัติน้ีให�ใช�บังคับต้ังแต8วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป1นต�นไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัติน้ี 
“คดีค�ามนุษย�” หมายความว8า คดีที่มีข�อหาความผิดตามกฎหมายว8าด�วยการปBองกัน

และปราบปรามการค�ามนุษย� ไม8ว8าจะมีข�อหาความผิดอ่ืนรวมอยู8ด�วยหรือไม8ก็ตาม 
ความในวรรคหน่ึงมิให�รวมถึง 
(๑) คดีท่ีอยู8ในอํานาจของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบตามกฎหมายว8า

ด�วยการจัดต้ังศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๒) คดีท่ีอยู8ในอํานาจของศาลเยาวชนและครอบครัวตามกฎหมายว8าด�วยศาล

เยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 
“พนักงานเจ�าหน�าท่ี” หมายความว8า พนักงานเจ�าหน�าท่ีตามกฎหมายว8าด�วยการ

ปBองกันและปราบปรามการค�ามนุษย� 
 
มาตรา ๔  ให�นําบทบัญญัติมาตรา ๘ ไปใช�บังคับแก8การพิจารณาพิพากษาคดีค�า

มนุษย�ในศาลทหารด�วย โดย 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล8ม ๑๓๓/ตอนท่ี ๔๖ ก/หน�า ๑/๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
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(๑) การดําเนินการเก่ียวกับค8าสินไหมทดแทนและค8าเสียหายเพ่ือการลงโทษตาม
มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ ให�เป1นไปตามกฎหมายว8าด�วยธรรมนูญศาลทหาร 

(๒) การจ8ายเงินรางวัลและค8าใช�จ8ายแก8ทนายความท่ีศาลทหารต้ังให�แก8จําเลยตาม
มาตรา ๒๔ ให�เป1นไปตามกฎหมายว8าด�วยธรรมนูญศาลทหาร 

(๓) การจ8ายค8าปKวยการ ค8าพาหนะเดินทาง ค8าเช8าท่ีพัก และค8าใช�จ8ายอ่ืนแก8บุคคล
ตามมาตรา ๓๒ ให�เป1นไปตามระเบียบท่ีกระทรวงกลาโหมกําหนดโดยความเห็นชอบของ
กระทรวงการคลัง 

(๔) การอุทธรณ�และฎีกาในศาลทหารให�เป1นไปตามกฎหมายว8าด�วยธรรมนูญศาล
ทหาร 

(๕) ให�คําว8า “พนักงานอัยการ” หมายความรวมถึงอัยการทหารตามกฎหมายว8า
ด�วยธรรมนูญศาลทหาร 

ให�ท่ีประชุมใหญ8ตุลาการพระธรรมนูญในศาลทหารสูงสุดมีอํานาจออกระเบียบ
เก่ียวกับการดําเนินคดีเพ่ือให�เป1นไปตามพระราชบัญญัติน้ี หรือเพ่ือให�การพิจารณาพิพากษาคดีของ
ศาลทหารเป1นไปด�วยความสะดวก รวดเร็ว เป1นธรรม และมีประสิทธิภาพ เท8าท่ีไม8ขัดหรือแย�งกับ
พระราชบัญญัติน้ี และเม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล�วให�ใช�บังคับได� 

 
มาตรา ๕  ห�ามมิให�ศาลทรัพย�สินทางป4ญญาและการค�าระหว8างประเทศตาม

กฎหมายว8าด�วยการจัดต้ังศาลทรัพย�สินทางป4ญญาและการค�าระหว8างประเทศและวิธีพิจารณาคดี
ทรัพย�สินทางป4ญญาและการค�าระหว8างประเทศ และศาลล�มละลายตามกฎหมายว8าด�วยการจัดต้ัง
ศาลล�มละลายและวิธีพิจารณาคดีล�มละลายรับคดีท่ีมีข�อหาความผิดตามกฎหมายว8าด�วยการปBองกัน
และปราบปรามการค�ามนุษย�ไว�พิจารณาพิพากษา 

 
มาตรา ๖  ในกรณีมีป4ญหาว8าคดีใดเป1นคดีค�ามนุษย�หรือไม8 ให�ประธานศาลอุทธรณ�

เป1นผู�วินิจฉัย คําวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ�ให�เป1นท่ีสุด  แต8ท้ังน้ี ไม8กระทบถึงกระบวนพิจารณาใด 
ๆ ท่ีได�กระทําไปก8อนท่ีจะมีคําวินิจฉัยน้ัน 

การขอให�ประธานศาลอุทธรณ�วินิจฉัยป4ญหาตามวรรคหน่ึง ต�องกระทําอย8างช�าใน
วันตรวจพยานหลักฐาน หรือวันสืบพยานในกรณีไม8มีการตรวจพยานหลักฐาน หากพ�นกําหนดเวลา
ดังกล8าวแล�ว ห�ามมิให�มีการขอให�วินิจฉัยป4ญหาดังกล8าวอีก และเม่ือได�รับคําขอจากศาลช้ันต�นแล�ว ให�
ประธานศาลอุทธรณ�มีคําวินิจฉัยและแจ�งผลไปยังศาลช้ันต�นโดยเร็ว 

เพ่ือให�การดําเนินคดีเป1นไปด�วยความรวดเร็ว การดําเนินการใด ๆ ระหว8างศาลช้ันต�น
กับศาลอุทธรณ�ตามมาตราน้ี จะดําเนินการโดยทางโทรสารหรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอ่ืนใดก็ได� 

 
มาตรา ๗  ให�ประธานศาลฎีการักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
ประธานศาลฎีกาโดยความเห็นชอบของท่ีประชุมใหญ8ศาลฎีกามีอํานาจออก

ข�อบังคับเพ่ือให�เป1นไปตามพระราชบัญญัติน้ี หรือเพ่ือให�การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลเป1นไปด�วย
ความสะดวก รวดเร็ว และเท่ียงธรรม และเม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล�วให�ใช�บังคับได� 

 
หมวด ๑ 
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บทท่ัวไป 
   

 
มาตรา ๘  วิธีพิจารณาคดีค�ามนุษย�ให�ใช�ระบบไต8สวนและเป1นไปโดยรวดเร็วตามท่ี

กําหนดในพระราชบัญญัติน้ีและข�อบังคับของประธานศาลฎีกา ในกรณีท่ีไม8มีบทบัญญัติและข�อบังคับ
ดังกล8าว ให�นําบทบัญญัติแห8งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ8ง หรือกฎหมายว8าด�วยการจัดต้ังศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง มาใช�
บังคับเท8าท่ีไม8ขัดหรือแย�งกับบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติน้ี 

คดีค�ามนุษย�ใดมีข�อหาความผิดเก่ียวกับยาเสพติดตามกฎหมายว8าด�วยวิธีพิจารณาคดี
ยาเสพติดรวมอยู8ด�วย ให�นําบทบัญญัติตามกฎหมายดังกล8าวมาใช�บังคับแก8ข�อหาความผิดน้ันเท8าท่ีไม8
ขัดหรือแย�งกับบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติน้ี 

 
มาตรา ๙  ในการสืบพยานก8อนฟBองคดี การไต8สวนมูลฟBอง หรือการพิจารณาคดี 

หากมีเหตุจําเป1นอันไม8อาจนําพยานมาเบิกความในศาลได� เม่ือคู8ความร�องขอหรือศาลเห็นสมควร ศาล
อาจอนุญาตให�พยานดังกล8าวเบิกความท่ีศาลอ่ืน หรือสถานท่ีทําการของทางราชการ หรือสถานท่ีแห8ง
อ่ืนซึ่งอยู8ในประเทศหรือต8างประเทศ โดยจัดให�มีการถ8ายทอดภาพและเสียงในลักษณะการประชุมทาง
จอภาพได�  ท้ังน้ี การเบิกความดังกล8าวให�ถือเสมือนว8าพยานเบิกความในห�องพิจารณาของศาล 

หลักเกณฑ�และวิธีดําเนินการตามวรรคหน่ึง ให�เป1นไปตามท่ีกําหนดในข�อบังคับของ
ประธานศาลฎีกา 

 
มาตรา ๑๐  ให�ศาลมีอํานาจสั่งให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีจัดทําข�อมูลประวัติ ผลกระทบ

หรือความเสียหายท่ีเกิดต8อร8างกายหรือจิตใจ และข�อวิตกกังวลหรือข�อคิดเห็นอย8างอ่ืนของผู�เสียหาย 
ตลอดจนพฤติการณ�อ่ืนใดท่ีเก่ียวข�อง ซึ่งศาลเห็นว8าจะเป1นประโยชน�ต8อการวินิจฉัยคําร�องขอปล8อย
ช่ัวคราวหรือการพิจารณาพิพากษาคดี 

 
มาตรา ๑๑  นอกจากท่ีบัญญัติไว�ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา การ

วินิจฉัยคําร�องขอปล8อยช่ัวคราวผู�ต�องหาหรือจําเลย ให�พิจารณาถึงพฤติการณ�แห8งการกระทําความผิด
ว8ามีลักษณะเป1นเครือข8ายหรือเป1นองค�กรอาชญากรรม หรือผู�ต�องหาหรือจําเลยน้ันเป1นผู�มีอิทธิพล 
หรือมีเจ�าหน�าท่ีของรัฐเข�าไปเก่ียวข�องกับการกระทําผิดหรือไม8ประกอบด�วย โดยคํานึงถึงความ
ปลอดภัยของผู�เสียหาย และภัยอันตรายท่ีจะเกิดข้ึนแก8พยานหลักฐานเป1นสําคัญ 

 
มาตรา ๑๒  ในการสั่งปล8อยช่ัวคราวจะต�องกําหนดมาตรการเพ่ือปBองกันการ

หลบหนีและภัยอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนอย8างเพียงพอ และในกรณีท่ีเป1นคําสั่งของศาล หากมีการสั่งให�
ใช�อุปกรณ�อิเล็กทรอนิกส�หรืออุปกรณ�อ่ืนใดท่ีสามารถใช�ตรวจสอบหรือจํากัดการเดินทางของผู�ถูก
ปล8อยช่ัวคราว ให�ศาลมีอํานาจกําหนดเจ�าพนักงานหรือบุคคลซึ่งจะต�องรับผิดชอบดําเนินการให�
เป1นไปตามคําสั่งได�ด�วย 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 
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มาตรา ๑๓  การเรียกค8าสินไหมทดแทนแทนผู�เสียหายตามกฎหมายว8าด�วยการ
ปBองกันและปราบปรามการค�ามนุษย� พนักงานอัยการจะขอรวมไปกับฟBองคดีอาญา หรือจะย่ืนคําร�อง
ในระหว8างการพิจารณาของศาลช้ันต�นก็ได�  ท้ังน้ี ไม8ตัดสิทธิของผู�เสียหายท่ีจะย่ืนคําร�องเพ่ือเรียกค8า
สินไหมทดแทนเพ่ิมเติมได�ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก8อนท่ีศาลจะมีคําวินิจฉัยช้ี
ขาดคดี 

ถึงแม�ไม8มีคําขอให�ใช�ค8าสินไหมทดแทนตามวรรคหน่ึง หากศาลมีคําพิพากษาลงโทษ
จําเลย ศาลจะสั่งในคําพิพากษาคดีอาญาให�จําเลยใช�ค8าสินไหมทดแทนแก8ผู�เสียหายตามจํานวนท่ี
เห็นสมควรก็ได� คําสั่งดังกล8าวไม8กระทบถึงสิทธิของผู�เสียหายในอันท่ีจะฟBองจําเลยเป1นคดีแพ8งเพ่ือ
เรียกเอาค8าสินไหมทดแทนในส8วนท่ียังขาดอยู8 

 
มาตรา ๑๔  นอกจากการให�ใช�ค8าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๓ แล�ว ถ�าปรากฏว8า

ในการกระทําความผิดมีการกระทําทารุณกรรม หน8วงเหน่ียวกักขัง ทําร�ายร8างกาย หรือกดข่ีข8มเหง
โดยขาดมนุษยธรรมอย8างร�ายแรงต8อผู�เสียหาย เม่ือศาลมีคําพิพากษาให�จําเลยชดใช�ค8าสินไหมทดแทน
แก8ผู�เสียหาย ให�ศาลมีอํานาจสั่งให�จําเลยจ8ายค8าเสียหายเพ่ือการลงโทษเพ่ิมข้ึนได�ตามท่ีเห็นสมควร 
โดยคํานึงถึงพฤติการณ�ต8าง ๆ เช8น ความรุนแรงของความเสียหายท่ีเกิดข้ึน ผลประโยชน�ท่ีจําเลยได�รับ 
ฐานะทางการเงินของจําเลย ตลอดจนประวัติการกระทําความผิดเก่ียวกับการค�ามนุษย�ของจําเลย
ประกอบด�วย 

 
มาตรา ๑๕  คําพิพากษาในส8วนท่ีเก่ียวกับค8าสินไหมทดแทนและค8าเสียหายเพ่ือการ

ลงโทษให�รวมเป1นส8วนหน่ึงแห8งคําพิพากษาในคดีอาญา และในกรณีท่ีต�องมีการบังคับคดี ให�ถือว8า
ผู�เสียหายเป1นเจ�าหน้ีตามคําพิพากษา  ในการน้ี ให�กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษย�ดําเนินการให�ความช8วยเหลือทางกฎหมายแก8ผู�เสียหายตามกฎหมายว8าด�วยการปBองกันและ
ปราบปรามการค�ามนุษย�เพ่ือบังคับคดีให�เป1นไปตามคําพิพากษา 

ในการดําเนินกระบวนพิจารณาเพ่ือเรียกค8าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๓ 
ตลอดจนการบังคับคดีตามวรรคหน่ึง ให�ได�รับยกเว�นค8าธรรมเนียมท้ังปวง 

 
มาตรา ๑๖  ในกรณีที่ศาลอาญาสั่งรับคดีค�ามนุษย�ซึ่งเกิดข้ึนนอกเขตศาลไว�พิจารณา

พิพากษาตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม หรือได�รับโอนคดีค�ามนุษย�จากศาลอ่ืนภายใต�บทบัญญัติแห8ง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ให�ศาลอาญามีอํานาจดําเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ นอก
เขตศาลได�ตามท่ีเห็นสมควร 

การดําเนินคดีตามวรรคหน่ึง ศาลอาญาอาจกําหนดให�ทําการไต8สวนมูลฟBอง หรือน่ัง
พิจารณาและพิพากษาคดีที่ศาลช้ันต�นอ่ืน โดยใช�เจ�าหน�าท่ีธุรการของศาลน้ันหรือของศาลอาญาเองทํา
หน�าท่ีช8วยเหลือในทางธุรการก็ได� 

 
มาตรา ๑๗  เพ่ือประโยชน�แห8งความยุติธรรม ศาลอาจมีคําสั่งให�คู8ความท่ีดําเนิน

กระบวนพิจารณาไม8ถูกต�อง ดําเนินกระบวนพิจารณาให�ถูกต�องได�ภายในระยะเวลาและเง่ือนไขท่ีศาล
เห็นสมควรกําหนด 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 
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มาตรา ๑๘  ระยะเวลาท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมายอ่ืนท่ีบทบัญญัติ
แห8งพระราชบัญญัติน้ีให�นํามาใช�บังคับ ข�อบังคับของประธานศาลฎีกา หรือตามท่ีศาลกําหนด เม่ือ
ศาลเห็นสมควรหรือเม่ือคู8ความมีคําขอ ศาลอาจย8นหรือขยายได�ตามความจําเป1นและเพ่ือประโยชน�
แห8งความยุติธรรม 

 
มาตรา ๑๙  ให�คู8ความฝKายท่ีย่ืนคําคู8ความ คําร�อง คําขอ คําแถลง และสรรพเอกสาร 

จัดทําสําเนาย่ืนต8อศาลในจํานวนท่ีเพียงพอต8อองค�คณะผู�พิพากษาและคู8ความฝKายอ่ืน เว�นแต8ศาลจะมี
คําสั่งเป1นอย8างอ่ืน 

ความในวรรคหน่ึงมิให�รวมเอกสารตามมาตรา ๒๖ 
 
มาตรา ๒๐  ในคดีค�ามนุษย� ถ�าศาลเห็นว8าผู�กระทําความผิดผู�ใดได�ให�ข�อมูลท่ีสําคัญ

และเป1นประโยชน�อย8างย่ิงในการปราบปรามการกระทําความผิดตามกฎหมายว8าด�วยการปBองกันและ
ปราบปรามการค�ามนุษย�ต8อพนักงานฝKายปกครองหรือตํารวจ หรือพนักงานสอบสวน ศาลจะลงโทษผู�
น้ันน�อยกว8าอัตราโทษข้ันตํ่าท่ีกําหนดไว�สําหรับความผิดน้ันก็ได� 

 
มาตรา ๒๑  ในการดําเนินคดีค�ามนุษย� ถ�าผู�ต�องหาหรือจําเลยหลบหนีไปในระหว8าง

ถูกดําเนินคดีหรือระหว8างการพิจารณาคดีของศาล มิให�นับระยะเวลาท่ีผู�ต�องหาหรือจําเลยหลบหนี
รวมเป1นส8วนหน่ึงของอายุความ 

ในกรณีมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดให�ลงโทษจําเลย ถ�าจําเลยหลบหนีไปในระหว8างต�องคํา
พิพากษาถึงท่ีสุดให�ลงโทษ มิให�นําบทบัญญัติมาตรา ๙๘ แห8งประมวลกฎหมายอาญามาใช�บังคับ 

 
มาตรา ๒๒  ผู�ต�องหาหรือจําเลยท่ีหลบหนีไปในระหว8างท่ีได�รับการปล8อยช่ัวคราว 

ต�องระวางโทษจําคุกไม8เกินหกเดือน หรือปรับไม8เกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
ความผิดตามวรรคหน่ึงไม8ระงับไป เพราะเหตุท่ีคดีของผู�ต�องหาหรือจําเลยน้ันมีการ

สั่งไม8ฟBอง ยกฟBอง จําหน8ายคดี หรือถอนฟBอง 
ให�ผู�ซึ่งช้ีช8องจนนําไปสู8การจับกุมผู�ต�องหาหรือจําเลยตามวรรคหน่ึง รวมท้ังพนักงาน

เจ�าหน�าท่ีผู�จับมีสิทธิได�รับเงินรางวัลตามกฎหมายว8าด�วยการน้ัน 
 

หมวด ๒ 
วิธีพิจารณาในศาลช้ันต�น 

   
 

มาตรา ๒๓  ฟBองต�องทําเป1นหนังสือมีข�อความตามท่ีบัญญัติไว�ในมาตรา ๑๕๘ แห8ง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ในกรณีท่ีศาลเห็นว8าฟBองไม8ถูกต�อง ให�ศาลมีคําสั่งให�โจทก�
แก�ฟBองให�ถูกต�อง 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 
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มาตรา ๒๔  ในคดีท่ีมีการไต8สวนมูลฟBอง ก8อนเร่ิมไต8สวนมูลฟBอง ถ�าจําเลยมาศาล 
ให�ศาลถามจําเลยว8ามีทนายความหรือไม8 ถ�าจําเลยไม8มี ก็ให�ศาลพิจารณาต้ังทนายความให�โดยให�นํา
บทบัญญัติมาตรา ๑๗๓ แห8งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใช�บังคับโดยอนุโลม 

ในการไต8สวนมูลฟBอง จําเลยอาจแถลงให�ศาลทราบถึงข�อเท็จจริงหรือข�อกฎหมายอัน
สําคัญท่ีศาลควรสั่งว8าคดีไม8มีมูล และจะระบุในคําแถลงถึงตัวบุคคล เอกสาร หรือวัตถุท่ีจะสนับสนุน
ข�อเท็จจริงตามคําแถลงของจําเลยด�วยก็ได� กรณีเช8นว8าน้ี ศาลอาจเรียกบุคคล เอกสาร หรือวัตถุ
ดังกล8าวมาเป1นพยานศาลเพ่ือประกอบการวินิจฉัยสั่งคดีได�ตามท่ีเห็นสมควร โดยโจทก�และจําเลยอาจ
ถามพยานศาลได�เม่ือได�รับอนุญาตจากศาล 

คําสั่งของศาลท่ีว8าคดีมีมูลให�แสดงเหตุผลอย8างชัดเจนประกอบด�วย 
 
มาตรา ๒๕  ในช้ันพิจารณา ถ�าจําเลยให�การรับสารภาพตามฟBอง ศาลจะพิพากษา

โดยไม8สืบพยานหลักฐานต8อไปก็ได� เว�นแต8กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว8าจําเลยไม8ได�กระทําความผิด หรือ
คดีท่ีมีข�อหาความผิดซึ่งจําเลยรับสารภาพน้ันกฎหมายกําหนดอัตราโทษอย8างตํ่าให�จําคุกตลอดชีวิต
หรือโทษสถานท่ีหนักกว8าน้ัน ศาลต�องฟ4งพยานหลักฐานโจทก�จนกว8าจะพอใจว8าจําเลยได�กระทํา
ความผิดจริง 

 
มาตรา ๒๖  ในคดีซึ่งพนักงานอัยการเป1นโจทก� ถ�าจําเลยให�การปฏิเสธ ให�โจทก�ส8ง

สํานวนการสอบสวนพร�อมสําเนาต8อศาลก8อนวันตรวจพยานหลักฐานหรือวันสืบพยานในกรณีไม8มีการ
ตรวจพยานหลักฐานไม8น�อยกว8าเจ็ดวัน  ท้ังน้ี สําเนาสํานวนการสอบสวนดังกล8าวอาจจัดทําในรูป
ข�อมูลอิเล็กทรอนิกส�ก็ได� 

 
มาตรา ๒๗  คู8ความท้ังสองฝKายอาจอ�างตนเอง บุคคล หรือหลักฐานอ่ืนเป1นพยานได�

ตามท่ีศาลเห็นสมควร มีสิทธิขอตรวจพยานหลักฐาน และมีสิทธิคัดสําเนาพยานหลักฐานของตนเอง
หรือของคู8ความอีกฝKายหน่ึงท่ีได�มีการสืบพยานหลักฐานน้ันแล�วได� 

ในกรณีจําเป1นเพ่ือความปลอดภัยของบุคคล ให�ปกปVดช่ือและท่ีอยู8ของบุคคลหรือ
ข�อมูลอย8างอ่ืนท่ีสามารถระบุตัวบุคคลได�  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดใน
ข�อบังคับของประธานศาลฎีกา 

 
มาตรา ๒๘  ในคดีซึ่งพนักงานอัยการเป1นโจทก� ให�ศาลนําสํานวนการสอบสวนของ

โจทก�มาเป1นแนวทางในการพิจารณา และอาจสืบพยานเพ่ิมเติมเพ่ือหาข�อเท็จจริงและพยานหลักฐาน
ได�ตามท่ีเห็นสมควร 

 
มาตรา ๒๙  ศาลมีอํานาจเรียกพยานหลักฐานท่ีเก่ียวข�องจากหน8วยงานหรือบุคคล

ใด หรือเรียกบุคคลใดมาให�ถ�อยคํา หรือดําเนินการอ่ืนใดเพ่ือประโยชน�แก8การพิจารณา รวมท้ังมี
อํานาจสั่งให�หน8วยงานหรือบุคคลใดตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ิมเติม แล�วรายงานให�ศาล
ทราบ และจัดส8งพยานหลักฐานดังกล8าวต8อศาลภายในระยะเวลาท่ีศาลกําหนด 

ศาลมีอํานาจแต8งต้ังบุคคลหรือคณะบุคคลเพ่ือปฏิบัติหน�าท่ีตามท่ีมอบหมาย 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 
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มาตรา ๓๐  ให�ศาลพิจารณาและสืบพยานหลักฐานต8อเน่ืองติดต8อกันไปจนกว8าจะ
เสร็จการพิจารณา เว�นแต8ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป1นอ่ืนอันมิอาจก�าวล8วงได� 

 
มาตรา ๓๑  ในการสืบพยานบุคคล ไม8ว8าจะเป1นพยานท่ีคู8ความฝKายใดอ�างหรือท่ีศาล

เรียกมาเอง ให�ศาลแจ�งให�พยานทราบประเด็นและข�อเท็จจริงท่ีจะทําการสืบพยาน แล�วให�พยานเบิก
ความในข�อน้ันด�วยตนเองหรือตอบคําถามศาล ให�ศาลมีอํานาจถามพยานเก่ียวกับข�อเท็จจริงใด ๆ ท่ี
เก่ียวเน่ืองกับคดีแม�จะไม8มีคู8ความฝKายใดยกข้ึนอ�างก็ตาม แล�วจึงอนุญาตให�คู8ความถามพยานเพ่ิมเติม 

การถามพยานของคู8ความตามวรรคหน่ึงจะใช�คําถามนําก็ได� 
หลังจากคู8ความถามพยานตามวรรคหน่ึงแล�ว ห�ามมิให�คู8ความฝKายใดถามพยานอีก 

เว�นแต8จะได�รับอนุญาตจากศาล 
 
มาตรา ๓๒  ผู�ทรงคุณวุฒิหรือผู�เช่ียวชาญท่ีศาลขอให�มาให�ความเห็น และพยานท่ี

ศาลเรียกมาเอง รวมท้ังบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งได�รับแต8งต้ังตามมาตรา ๒๙ วรรคสอง มีสิทธิได�รับค8า
ปKวยการ ค8าพาหนะเดินทาง ค8าเช8าท่ีพัก และค8าใช�จ8ายอ่ืน ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการบริหารศาล
ยุติธรรมตามกฎหมายว8าด�วยระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรมกําหนด 

 
มาตรา ๓๓  การพิจารณาและสืบพยานในศาล ให�ทําโดยเปVดเผยต8อหน�าจําเลย 
เม่ือศาลเห็นเป1นการสมควร เพ่ือให�การพิจารณาเป1นไปโดยไม8ชักช�า ศาลมีอํานาจ

พิจารณาและสืบพยานลับหลังจําเลยได� ในกรณีดังต8อไปน้ี 
(๑) จําเลยไม8อาจมาฟ4งการพิจารณาและการสืบพยานได� เน่ืองจากความเจ็บปKวย

หรือมีเหตุจําเป1นอ่ืนอันมิอาจก�าวล8วงได� เม่ือจําเลยมีทนายและจําเลยได�รับอนุญาตจากศาลท่ีจะไม8มา
ฟ4งการพิจารณาและสืบพยาน 

(๒) จําเลยเป1นนิติบุคคล และศาลได�ออกหมายจับผู�จัดการหรือผู�แทนของนิติบุคคล
น้ันแล�ว แต8ยังจับตัวมาไม8ได� 

(๓) จําเลยอยู8ในอํานาจศาลแล�ว แต8ได�หลบหนีไปและศาลได�ออกหมายจับแล�ว แต8
ยังจับตัวมาไม8ได� 

(๔) ในระหว8างพิจารณาหรือสืบพยาน ศาลมีคําสั่งให�จําเลยออกจากห�องพิจารณา
เพราะเหตุขัดขวางการพิจารณา หรือจําเลยออกไปจากห�องพิจารณาโดยไม8ได�รับอนุญาตจากศาล 

ในกรณีดังกล8าว เม่ือศาลพิจารณาคดีเสร็จสิ้นแล�ว ให�ศาลมีคําพิพากษาในคดีน้ัน
ต8อไป 

 
มาตรา ๓๔  เม่ือคู8ความร�องขอและมีเหตุอันสมควร ศาลอาจอนุญาตให�คัดคําเบิก

ความพยานและรายงานกระบวนพิจารณาของศาลได� โดยกําหนดวิธีการและเง่ือนไขตามท่ีเห็นสมควร 
 
มาตรา ๓๕  เม่ือการสืบพยานหลักฐานเสร็จสิ้น คู8ความมีสิทธิแถลงปVดคดีของตน

ด�วยวาจาหรือเป1นหนังสือภายในเวลาท่ีศาลกําหนด 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 
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มาตรา ๓๖  ในกรณีท่ีศาลนัดฟ4งคําพิพากษาหรือคําสั่ง แต8จําเลยไม8อยู8หรือไม8มาฟ4ง
คําพิพากษาหรือคําสั่ง ให�ศาลเลื่อนการอ8านไป และออกหมายจับจําเลยมาฟ4งคําพิพากษาหรือคําสั่ง 
เม่ือได�ออกหมายจับแล�วไม8ได�ตัวจําเลยมาศาลภายในหน่ึงเดือนนับแต8วันออกหมายจับ ให�ศาลอ8านคํา
พิพากษาหรือคําสั่งลับหลังจําเลยได� และให�ถือว8าจําเลยได�ฟ4งคําพิพากษาหรือคําสั่งน้ันแล�ว 

 
หมวด ๓ 
อุทธรณ� 

   
 

มาตรา ๓๗  ให�จัดต้ังแผนกคดีค�ามนุษย�ข้ึนในศาลอุทธรณ� โดยให�มีอํานาจพิจารณา
พิพากษาคดีค�ามนุษย�ท่ีมีการอุทธรณ�คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลช้ันต�น และตามท่ีบัญญัติไว�ใน
พระราชบัญญัติน้ี 

 
มาตรา ๓๘  ภายใต�บังคับแห8งบทบัญญัติมาตรา ๔๐ การอุทธรณ�คําพิพากษาหรือ

คําสั่งของศาลช้ันต�นในคดีค�ามนุษย� ให�อุทธรณ�ไปยังศาลอุทธรณ�แผนกคดีค�ามนุษย� โดยย่ืนต8อศาล
ช้ันต�นภายในกําหนดหน่ึงเดือนนับแต8วันอ8านหรือถือว8าได�อ8านคําพิพากษาหรือคําสั่งน้ันให�คู8ความฝKาย
ท่ีอุทธรณ�ฟ4ง 

เม่ือศาลช้ันต�นมีคําสั่งรับอุทธรณ�หรือเม่ือมีการย่ืนคําร�องอุทธรณ�คําสั่งไม8รับอุทธรณ�
ของศาลช้ันต�น ให�ศาลช้ันต�นรีบส8งอุทธรณ�หรือคําร�องเช8นว8าน้ันพร�อมสํานวนไปยังศาลอุทธรณ�แผนก
คดีค�ามนุษย�เพ่ือพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งโดยเร็ว 

 
มาตรา ๓๙  ในกรณีท่ีจําเลยซึ่งไม8ได�ถูกคุมขังเป1นผู�อุทธรณ� จําเลยจะย่ืนอุทธรณ�ได�

ต8อเม่ือแสดงตนต8อเจ�าพนักงานศาลในขณะย่ืนอุทธรณ� เว�นแต8จะได�รับอนุญาตจากศาลให�ขยาย
ระยะเวลาแสดงตน มิฉะน้ันให�ศาลอุทธรณ�แผนกคดีค�ามนุษย�มีคําสั่งไม8รับอุทธรณ� 

 
มาตรา ๔๐  คดีท่ีศาลช้ันต�นพิพากษาให�ลงโทษประหารชีวิตหรือจําคุกตลอดชีวิต 

เม่ือไม8มีการอุทธรณ�คําพิพากษา ให�ศาลช้ันต�นส8งสํานวนและคําพิพากษาไปยังศาลอุทธรณ�แผนกคดีค�า
มนุษย�ตามมาตรา ๒๔๕ แห8งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 
มาตรา ๔๑  ให�ศาลอุทธรณ�แผนกคดีค�ามนุษย�พิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งโดยมิ

ชักช�า และภายใต�บังคับแห8งบทบัญญัติมาตรา ๔๓ คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณ�แผนกคดีค�า
มนุษย�ให�เป1นท่ีสุด 

 
มาตรา ๔๒  การพิจารณาและการช้ีขาดตัดสินคดีของศาลอุทธรณ�แผนกคดีค�ามนุษย� 

ให�นําบทบัญญัติแห8งพระราชบัญญัติน้ี และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว8าด�วยการ
พิจารณาและการช้ีขาดตัดสินคดีในช้ันอุทธรณ�มาใช�บังคับโดยอนุโลม 

 
หมวด ๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 
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ฎีกา 
   

 
มาตรา ๔๓  การฎีกาคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณ�แผนกคดีค�ามนุษย� ให�ผู�

ฎีกาย่ืนคําร�องแสดงเหตุที่ศาลฎีกาควรรับฎีกาไว�พิจารณาตามมาตรา ๔๕ พร�อมกับคําฟBองฎีกาต8อศาล
ช้ันต�นท่ีมีคําพิพากษาหรือคําสั่งในคดีน้ันภายในกําหนดหน่ึงเดือนนับแต8วันท่ีได�อ8านหรือถือว8าได�อ8าน
คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณ�แผนกคดีค�ามนุษย� แล�วให�ศาลช้ันต�นรีบส8งคําร�องพร�อมคําฟBอง
ฎีกาดังกล8าวไปยังศาลฎีกา และให�ศาลฎีกาพิจารณาวินิจฉัยคําร�องให�เสร็จสิ้นโดยเร็ว 

ให�นําบทบัญญัติมาตรา ๓๙ มาใช�บังคับกับการฎีกาด�วยโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๔๔  คําร�องตามมาตรา ๔๓ ให�พิจารณาและวินิจฉัยโดยองค�คณะผู�พิพากษา

ท่ีประธานศาลฎีกาแต8งต้ัง ซึ่งประกอบด�วยรองประธานศาลฎีกาหน่ึงคน และผู�พิพากษาในศาลฎีกาซึ่ง
ดํารงตําแหน8งไม8ตํ่ากว8าผู�พิพากษาศาลฎีกาอีกอย8างน�อยสามคน 

การวินิจฉัยให�เป1นไปตามเสียงข�างมาก ถ�าคะแนนเสียงเท8ากันให�บังคับตามความเห็น
ของฝKายท่ีเห็นควรรับฎีกา 

 
มาตรา ๔๕  ให�ศาลฎีกามีอํานาจรับฎีกาตามมาตรา ๔๓ ไว�พิจารณาได� เม่ือเห็นว8า

ป4ญหาตามฎีกาน้ันเป1นป4ญหาสําคัญท่ีศาลฎีกาควรวินิจฉัย 
ป4ญหาสําคัญตามวรรคหน่ึง ให�รวมถึงกรณีดังต8อไปน้ี 
(๑) ป4ญหาท่ีเก่ียวพันกับประโยชน�สาธารณะ 
(๒) เม่ือคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณ�แผนกคดีค�ามนุษย�ได�วินิจฉัยข�อ

กฎหมายท่ีสําคัญขัดกัน หรือขัดกับแนวบรรทัดฐานของคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลฎีกา 
(๓) คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณ�แผนกคดีค�ามนุษย�ได�วินิจฉัยข�อกฎหมาย

ท่ีสําคัญซึ่งยังไม8มีแนวคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลฎีกามาก8อน 
(๔) เม่ือคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณ�แผนกคดีค�ามนุษย�ขัดกับคําพิพากษา

หรือคําสั่งอันถึงท่ีสุดของศาลอ่ืน 
(๕) เพ่ือเป1นการพัฒนาการตีความกฎหมาย 
(๖) เม่ือจําเลยต�องคําพิพากษาของศาลอุทธรณ�แผนกคดีค�ามนุษย�ให�ประหารชีวิต 

หรือจําคุกตลอดชีวิต 
(๗) เม่ือพิจารณาข�อเท็จจริงและข�อกฎหมายแล�วอาจมีผลเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญ

ในคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณ�แผนกคดีค�ามนุษย� 
(๘) ป4ญหาสําคัญอ่ืนตามข�อบังคับของประธานศาลฎีกา 
ในกรณีท่ีศาลฎีกามีคําสั่งไม8รับฎีกาไว�พิจารณา ให�คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาล

อุทธรณ�แผนกคดีค�ามนุษย�เป1นท่ีสุดต้ังแต8วันท่ีได�อ8านหรือถือว8าได�อ8านคําพิพากษาหรือคําสั่งน้ัน 
ในกรณีที่อัยการสูงสุดหรือพนักงานอัยการซึ่งอัยการสูงสุดได�มอบหมายลงลายมือช่ือ

รับรองในฎีกาของพนักงานอัยการว8ามีเหตุอันควรท่ีศาลฎีกาจะได�วินิจฉัย ให�ถือว8าเป1นป4ญหาสําคัญ 
และให�ศาลฎีการับฎีกา 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 
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มาตรา ๔๖  หลักเกณฑ�และวิธีการในการย่ืนคําร�อง การพิจารณาวินิจฉัยและ
ระยะเวลาในการพิจารณาคําร�องตามมาตรา ๔๓ การตรวจรับฎีกา การแก�ฎีกา การพิจารณา และการ
พิพากษาคดีให�เป1นไปตามข�อบังคับของประธานศาลฎีกา 

 
มาตรา ๔๗  การพิจารณาและการพิพากษาคดีของศาลฎีกา ให�นําบทบัญญัติแห8ง

พระราชบัญญัติน้ี และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว8าด�วยการพิจารณาพิพากษาและการ
ช้ีขาดตัดสินคดีในช้ันฎีกามาใช�บังคับโดยอนุโลม 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๔๘  บรรดาคดีค�ามนุษย�ที่ค�างพิจารณาอยู8ในศาลใดในวันท่ีพระราชบัญญัติน้ี
ใช�บังคับ ให�ศาลซึ่งคดีน้ันค�างพิจารณาอยู8คงมีอํานาจพิจารณาพิพากษาต8อไป และให�นํากฎหมายซึ่งใช�
บังคับอยู8ในวันก8อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช�บังคับ มาใช�บังคับจนกว8าคดีน้ันจะถึงท่ีสุด 

 
 

ผู�รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ประยุทธ�  จันทร�โอชา 

นายกรัฐมนตรี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีการค�ามนุษย�เป1นป4ญหาท่ี
กระทบต8อสิทธิมนุษยชน เป1นอันตรายต8อเสถียรภาพความม่ันคงทางสังคมและการพัฒนาอย8างย่ังยืน
ของประเทศ หากไม8ได�รับการแก�ไขโดยเร8งด8วน นอกจากจะส8งผลต8อเสถียรภาพทางการเมือง 
เศรษฐกิจ และความม่ันคงของรัฐแล�ว ยังส8งผลกระทบอย8างกว�างขวางท้ังในระดับภูมิภาคและระหว8าง
ประเทศอีกด�วย  ดังน้ัน เพ่ือให�การปBองกันและปราบปรามการค�ามนุษย�ดําเนินไปได�อย8างมี
ประสิทธิภาพ และคดีความท่ีเก่ียวข�องท้ังหลายได�รับการพิจารณาพิพากษาอย8างรวดเร็วและเป1นธรรม 
สมควรให�มีกฎหมายว8าด�วยวิธีพิจารณาคดีค�ามนุษย�ขึ้น  จึงจําเป1นต�องตราพระราชบัญญัติน้ี 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 
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วิศนี/ปริยานุช/จัดทํา 
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

 
พจนา/ตรวจ 

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
 

 
 
 
 


