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สรุปรายงานผลการดําเนินงาน
ป�องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

ของประเทศไทย



การดําเนินงานปองกันและปราบปราม
การคามนุษยของประเทศไทย ประจําป 2563

ดานดําเนินคดี

เจาหนาที่รัฐถูกกลาวหาวามีสวนเกี่ยวของกับการคามนุษย 9 คน (ตํารวจ 5 คน ครู 2 คน 
และอัยการ 2 คน) กระทําความผิดฐานคามนุษยหรือเขาไปเก่ียวของกับผูกระทําความผิดคามนุษย จํานวน 3 คน 
เปนครู 2 คน และตํารวจ 1 ราย สวนอีก 6 คน ไมถูกฟองเปนคดีอาญา เนื่องจากเปนการไมปฏิบัติตามคําสั่ง
ผูบังคับบัญชาในการปองกันและปราบปรามการคามนุษย 

ชั้นพนักงานสอบสวน จํานวน 131 คดี อยูระหวางการสอบสวน 32 คดี สั่งฟองจํานวน 97 คดี 
และสั่งไมฟองจํานวน 2 คดี  ใชระยะเวลาทําสํานวนการสอบสวนลดลงตอเนื่องตั้งแตป 2558 จาก 118 วัน โดยเฉลี่ย
เหลือเพียง 72 วัน ในป 2562 และ 70 วัน ในป 2563 เนื่องจากความพยายามสรางความเชี่ยวชาญในการดําเนินคดี
คามนุษยใหกับเจาหนาที่ตํารวจ

ชั้นพนักงานอัยการ จํานวน 241 คดี (จําแนกเปนคดีที่มีตัวผูตองหา 225 คดี และคดีที่ผูตองหา
หลบหนี 16 คด)ี เปนการแสวงหาประโยชนทางเพศ (การคาประเวณี ผลิตและเผยแพรสื่อลามก ทางเพศรูปแบบอ่ืน) 
191 คดี นําคนมาขอทาน 3 คดี และบังคับใชแรงงานหรือบริการ 47 คดี ใชเวลาพิจารณาสํานวนคดีและยื่นฟอง
ผูตองหาตอศาลโดยเฉล่ีย 37.59 วัน ในป 2559 ลดลงตอเนื่องเหลือ 26 วัน ในป 2563 แมวาจะไดรับผลกระทบ
จากการแพรระบาดของ COVID-19 ซึ่งจํากัดชวงเวลาการออกนอกเคหสถาน 

ยึดอายัดทรัพยสินของเจาหนาที่ของรัฐที่เขาไปเกี่ยวของกับการคามนุษย 
ตั้งแต ป 2555 - 2563 ไดจํานวน 45,027,656.59 บาท

การพิจารณาคดีคามนุษยในชั้นพนักงานสอบสวน อัยการ และศาล 
มีความรวดเร็วตอเนื่อง และลงโทษหนัก

ป 2563 การปองกันและปราบปรามการคามนุษยยังเปนหนึ่งในวาระแหงชาติและรัฐบาลไทยเดินหนาแกไข
ปญหาและพัฒนากระบวนการทํางานเพ่ือขจัดปญหาการคามนุษยในทุกมิติ โดยมีผลการดําเนินงานที่สําคัญ ดังนี้

สถิติคดีคามนุษยลดลงตํ่าสุด ในชวง 4 ป ที่ผานมา เนื่องจาก
การเขมงวดกวดขันจับกุมการลักลอบขนคนเปนจํานวนมาก ซึ่ง เปน
การตัดวงจรการนําคนเขามาบังคับใชแรงงาน รวมท้ังการแพรระบาด
ของโรค (COVID-19) ทําใหการลักลอบขนคนเปนไปไดยาก
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ชั้นศาล มีคดีคามนุษย (คดีคางป 2562 จํานวน 113 คดี และรับใหม 191 คดี เขาสูกระบวนการ
พิจารณาของศาลชั้นตนทั่วราชอาณาจักร 304 คดี ศาลชั้นตนไดพิพากษาเสร็จสิ้น 199 คดี (รอยละ 65.46) 
พิพากษาลงโทษในคดีคามนุษย 157 คดี (รอยละ 78.89) ยกฟอง 22 คดี (รอยละ 11.06) จําหนายคดี 20 คดี 
(รอยละ 10.05) และอยูระหวางการพิจารณา 105 คดี ใชระยะเวลาในการพิพากษาไมเกิน 3 เดือน จํานวน 53 คดี 
(รอยละ 26.63) คดีท่ีใชระยะเวลาเกิน 3 เดือน แตไมเกิน 6 เดือน จํานวน 50 คดี (รอยละ 25.13) คดีที่ใชระยะเวลา
เกิน 6 เดือน แตไมเกิน 1 ป จํานวน 79 คดี (รอยละ 39.70) และคดีที่ใชระยะเวลาเกิน 1 ป จํานวน 17 คดี 
(รอยละ 8.54) พิพากษาจําคุกจําเลยคดีคามนุษย จํานวน 199 คน มีจําเลยท่ีไดรับโทษจําคุกไมเกิน 1 ป จํานวน 
8 คน (รอยละ 4.02) โทษจําคุก 1 ป ไมเกิน 2 ป จํานวน 15 คน (รอยละ 7.54) โทษจําคุก 2 ป ไมเกิน 5 ป จํานวน 
41 คน (รอยละ 20.60) โทษจําคุก 5 ป ไมเกิน 10 ป จํานวน 53 คน

การเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินคดีคามนุษย

การเพ่ิมประสิทธิภาพดานการคัดแยกผูเสียหาย การรวบรวมพยานหลักฐานการสืบสวน
สอบสวนคดีคามนุษย และการพิจารณาดําเนินคดีคามนุษย โดยสํานักงานตํารวจแหงชาติ จัดโครงการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการคัดแยกผูเสียหายคดีคามนุษย เพ่ือเสริมสรางองคความรูในการคัดแยกผูเสียหายและ
การสืบสวนสอบสวนคดีคามนุษย สํานักงานอัยการสูงสุด จัดโครงการจัดพิมพคูมือการดําเนินคดีคามนุษย
สําหรับพนักงานอัยการ ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และสํานักงานศาลยุติธรรม จัดการประชุม
โตะกลมเพ่ือหารือแนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินคดีคามนุษย และการปฏิบัติตอผูเสียหายจาก
การคามนุษย ในกระบวนการยุติธรรมโดยคํานึงถึงบาดแผลทางจิตใจ เปนตน 

การเพิ่มประสิทธิภาพดานการคุมครองสิทธิผูเสียหายและการเยียวยาบาดแผลทางจิตใจ 
โดยสํานักงานอัยการสูงสุด จัดฝกอบรมหลักสูตรการปฏิบัติตอผูเสียหายอยางคํานึงถึงบาดแผลทางจิตใจ 
สํานักงานศาลยุติธรรมรวมกับ โครงการอาเซียนออสเตรเลียเพ่ือตอตานการคามนุษย และมูลนิธิไอเจ เอ็ม
จัดโครงการสัมมนาแนวทางปฏิบัติสําหรับผูพิพากษา เรื่อง การปฏิบัติตอผูเสียหาย โดยคํานึงถึงบาดแผลทางใจ 
และสํานักงานตํารวจแหงชาติ จัดโครงการเสริมสรางเครือขายการมีสวนรวมในการชวยเหลือผูเสียหายในคดี
คามนุษย เปนตน

การเพิ่มศักยภาพการปองกันอาชญากรรมการละเมิดทางเพศตอเด็ก โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษ
และกรมการปกครอง จัดการฝกอบรมการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมรูปแบบใหม ในการปองกันและ
ปราบปรามการลวงละเมิดทางเพศตอเด็กและการคามนุษยทางอินเทอรเน็ต สํานักงานตํารวจแหงชาติ
จัดโครงการการศึกษาเพ่ือตอตานการคาประเวณีเด็กในกลุมนักเรียนและนักศึกษา เปนตน

การเพ่ิมประสิทธิภาพดานการพัฒนาความรวมมือระหวางภาครัฐกับ NGOs และการบริหาร
จัดการลามในคดีคามนุษย โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษ จัดกิจกรรมการประชุมความรวมมือเพ่ือแลกเปลี่ยน
ขอมูลขาวสารและประสบการณการปองกันและปราบปรามการคามนุษย และสํานักงานศาลยุติธรรม 
ไดรับการสนับสนุนจากโครงการอาเซียน - ออสเตรเลียเพ่ือตอตานการคามนุษย จัดพิมพคูมือลามศาลในคดี
คามนุษย เปนตน
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จัดทําโดย

กระทรวงการพฒันาสังคมและความมั�นคงของมนุษย์
กองต่อต้านการค้ามนุษย์

 
1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป�อมปราบศัตรูพา่ย

กรุงเทพมหานคร 10100
 

โทรศัพท์ : 0 2202 9077    โทรสาร : 0 2202 9082
E-mail : secretariat.datip@m-society.go.th

Website : www.e-aht.com
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