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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ี
ว่าด้วยมาตรการทางบริหารในการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เก่ียวข้องกับการค้ามนุษย์   

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

โดยที่ปรากฏว่าในปัจจุบันได้มีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องกับการค้ามนุษย์อันเป็น
มูลเหตุสําคัญประการหนึ่งที่ทําให้การแก้ไขปัญหาในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
ตามนโยบายของรัฐบาลไม่บรรลุวัตถุประสงค์  จําเป็นต้องกําหนดมาตรการในการควบคุมเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
มิให้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือคบค้าสมาคมกับบุคคลซึ่งมีพฤติการณ์เก่ียวข้องกับการค้ามนุษย์  อันจะ
เป็นวิธีการป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องกับการกระทําความผิดดังกล่าว 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๑  (๘)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  จึงวางระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยมาตรการทางบริหารในการป้องกัน
เจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เก่ียวข้องกับการค้ามนุษย์  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“การค้ามนุษย์”  หมายความว่า  การกระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการค้ามนุษย์ 
“เก่ียวข้องกับการค้ามนุษย์”  หมายความว่า  พฤติการณ์ซึ่งพิจารณาจากข้อมูลข่าวสารหรือ

พยานหลักฐานใด ๆ  แล้วมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทําใด ๆ  ที่เก่ียวข้องกับการค้ามนุษย์ 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เก่ียวข้องกับ

การค้ามนุษย์   
“หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า  ราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  ราชการส่วนท้องถ่ิน  

รัฐวิสาหกิจ  องค์การมหาชน  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐซึ่งอยู่ในกํากับของฝ่ายบริหาร 
“เจ้าหน้าที่ของรัฐ”  หมายความว่า  ข้าราชการ  พนักงาน  หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ  

และให้หมายความรวมถึงเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ด้วย 
ข้อ ๔ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้   และให้ มีอํานาจออกประกาศ 

เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
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หมวด  ๑ 
การป้องกันเจ้าหน้าท่ีของรัฐมิให้เกีย่วข้องกับการค้ามนุษย์ 

 

 

ข้อ ๕ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการรณรงค์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับลักษณะ
ของการกระทําความผิดและโทษทางอาญาเก่ียวกับการค้ามนุษย์  มาตรการในการดําเนินการกับ
ทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  การดําเนินการทางวินัยกับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เก่ียวข้องกับการค้ามนุษย์  และความรุนแรงและผลเสียจากการค้ามนุษย์  รวมถึง
กําหนดวิธีการแจ้งข่าวหรือการกล่าวหาร้องเรียนเมื่อพบการกระทําความผิดเก่ียวกับการค้ามนุษย์  หรือ
การเข้าไปเก่ียวข้องกับการค้ามนุษย์  ตลอดจนการให้ความคุ้มครองพยาน  เพื่อให้ประชาชนและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับรู้  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธกีารที่นายกรัฐมนตรีประกาศกําหนด 

ข้อ ๖ ให้ผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับมีหน้าที่สอดส่อง  ดูแล  และ
ป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของตนกระทําความผิดเก่ียวกับการค้ามนุษย์  หรือเข้าไป
เก่ียวข้องกับการค้ามนุษย์ 

ข้อ ๗ ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์  กระทรวงคมนาคม  กระทรวงมหาดไทย  กระทรวงยุติธรรม  กระทรวงแรงงาน  กองบัญชาการ
กองทัพไทย  กองทัพบก  กองทัพเรือ  กองทัพอากาศ  สํานักงานตํารวจแห่งชาติ  สํานักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน  สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  สํานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  และส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
ตามท่ีนายกรัฐมนตรีประกาศกําหนด  ดําเนินการจัดให้มีระบบการข่าว  และศูนย์รับแจ้งข่าวและ 
การกล่าวหาร้องเรียนการกระทําความผิดเก่ียวกับการค้ามนุษย์หรือการเข้าไปเก่ียวข้องกับการค้ามนุษย์
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ตลอดถึงการส่งข้อมูลข่าวสารหรือพยานหลักฐานไปยังหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
เพื่อดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ต่อไป  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นายกรัฐมนตรีประกาศกําหนด 

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่ง  ได้รับแจ้งข่าวหรือการกล่าวหาร้องเรียน  หรือได้พบ
ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงในเบ้ืองต้นจากการเข้าตรวจค้น  ตรวจสอบเอกสาร  หรือบันทึกถ้อยคําหรือ 
การสอบปากคําผู้ที่เก่ียวข้องในคดีความผิดเก่ียวกับการค้ามนุษย์  แล้วมีเหตุอันควรสงสัยว่าเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐเข้าไปเก่ียวข้องกับการค้ามนุษย์  ให้หน่วยงานของรัฐดังกล่าวรีบแจ้งต่อสํานักงานปลัดกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  พร้อมข้อมูลข่าวสารหรือพยานหลักฐานที่เก่ียวข้อง   
เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยต่อไป 

ข้อ ๘ เพื่อเป็นการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้ เข้าไปเ ก่ียวข้องกับการค้ามนุษย์ 
ให้สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์เป็นหน่วยงานกลางและมีหน้าที่  
ดังต่อไปนี้ 
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(๑) จัดให้มีสถานที่หรือศูนย์รับแจ้งข่าวและการกล่าวหาร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ที่เข้าไปเก่ียวข้องกับการค้ามนุษย์อย่างเพียงพอ  ซึ่งจะต้องรองรับการแจ้งในทุกช่องทาง 

(๒) ส่งเสริมและสนับสนุนให้สื่อมวลชนหรือประชาชนมีส่วนร่วมในการสอดส่อง  หรือแจ้ง 
การกระทําที่เก่ียวข้องกับการค้ามนุษย์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  และกําหนดให้มีรางวัลตอบแทนแก่ผู้ที่ 
แจ้งเบาะแสในเร่ืองดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นายกรัฐมนตรีประกาศกําหนด 

(๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการพิจารณาความดีความชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  เพื่อเป็น 
การสร้างขวัญกําลังใจแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งให้ข้อมูล  หรือชี้เบาะแสเก่ียวกับการค้ามนุษย์หรือการกระทํา
ที่เก่ียวข้องกับการค้ามนุษย์ 

(๔) ขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนในการเสนอข่าวสารท่ีเป็นการชมเชยเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีผลงานดีเด่น 
ในการให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

(๕) ให้คําแนะนํา  ประสานงาน  และสนับสนุนหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติตามระเบียบนี้   
(๖) ช่วยเหลือและสนับสนุนงานเลขานุการของคณะกรรมการ  และปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ี

คณะกรรมการมอบหมาย 
ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาดําเนินการตาม  (๑)  (๒)  (๓)  และ  (๔)  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์

และวิธีการที่นายกรัฐมนตรีประกาศกําหนด 
หมวด  ๒ 

คณะกรรมการป้องกันเจ้าหน้าท่ีของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ 
 

 
 

ข้อ ๙ ให้มีคณะกรรมการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เก่ียวข้องกับการค้ามนุษย์คณะหนึ่ง  
ประกอบด้วย  รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการ  ปลัดกระทรวง
กลาโหม  ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  
ปลัดกระทรวงยุติธรรม  ปลัดกระทรวงแรงงาน  ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ  อธิบดีกรมการปกครอง  
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ  เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  เลขาธิการ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  และอัยการสูงสุดเป็นกรรมการ  และให้รองปลัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย์ที่ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์มอบหมาย
เป็นกรรมการและเลขานุการ  และให้รองอธิบดีกรมการปกครองที่อธิบดีกรมการปกครองมอบหมายเป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ 

ข้อ ๑๐ ให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอแนะต่อนายกรัฐมนตรีในการออกประกาศตามระเบียบนี้ 
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(๒) กําหนดแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เก่ียวข้องกับการค้ามนุษย์  
และพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

(๓) ตรวจสอบ  กลั่นกรอง  และแสวงหาข้อเท็จจริงเบ้ืองต้น  เพื่อรวบรวมข้อมูลข่าวสารหรือ
พยานหลักฐานที่เก่ียวข้องกับการค้ามนุษย์ 

(๔) พิจารณาเร่ืองกล่าวหาร้องเรียน  หรือข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากแหล่งข่าว  และวินิจฉัย
เบ้ืองต้นซึ่งพฤติการณ์ที่เก่ียวข้องกับการค้ามนุษย์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

(๕) เชิญผู้แทนหน่วยงานของรัฐ  หรือหน่วยงานเอกชน  มาชี้แจงและให้ข้อมูลหรือส่งเอกสาร
มาเพื่อประกอบการพิจารณา   

(๖) ส่งข้อมูลการเข้าไปเก่ียวข้องกับการค้ามนุษย์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  หรือข้อมูลเก่ียวกับ 
การถูกจับกุมในความผิดเก่ียวกับการค้ามนุษย์  ไปยังผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อให้มี 
การดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย  ตลอดจนติดตามการดําเนินการในเร่ืองดังกล่าวโดยเร่งด่วน 

(๗) กวดขัน  ติดตาม  และสอดส่องดูแลการดําเนินการของหน่วยงานของรัฐตามระเบียบนี้   
(๘) กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการรายงานการดําเนินการทางวินัยและ 

การดําเนินคดีตามระเบียบนี้ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง  ให้หน่วยงานของรัฐและผู้ที่เก่ียวข้อง 

ให้ความร่วมมือและอํานวยความสะดวกตามสมควร 
ข้อ ๑๑ การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่ง  จึงจะเป็น

องค์ประชุม 
ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม  ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือ 

ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในที่ประชุม 
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียงใน 

การลงคะแนน  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
ข้อ ๑๒ คณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อพิจารณาหรือ

ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหน่ึงตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้ 
การประชุมของคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานให้นําข้อ  ๑๑  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

หมวด  ๓ 
การรายงานและการดําเนินการกับเจ้าหน้าท่ีของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ 

 
 
 

ข้อ ๑๓ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดกระทําการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) สนับสนุนหรือช่วยเหลือผู้ที่เก่ียวข้องกับการค้ามนุษย์โดยรู้หรือควรจะได้รู้ว่าผู้นั้นเก่ียวข้อง

กับการค้ามนุษย์ 
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(๒) จัดหาหรือให้เงินหรือทรัพย์สิน  ยานพาหนะ  สถานที่  หรือวัตถุใด  ๆ  เพื่อประโยชน์หรือ
ให้ความสะดวกแก่ผู้ที่เก่ียวข้องกับการค้ามนุษย์โดยรู้หรือควรจะได้รู้ว่าผู้นั้นเก่ียวข้องกับการค้ามนุษย์ 

(๓) รับเงิน  ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ที่เก่ียวข้องกับการค้ามนุษย์โดยรู้หรือควรจะ
ได้รู้ว่าผู้นั้นเก่ียวข้องกับการค้ามนุษย์ 

(๔) คบค้าสมาคมเป็นอาจิณกับผู้ที่เก่ียวข้องกับการค้ามนุษย์โดยรู้หรือควรจะได้รู้ว่าผู้นั้น
เก่ียวข้องกับการค้ามนุษย์ 

(๕) ใช้หลักทรัพย์หรือสถานะของการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาเป็นประกันผู้ต้องหาหรือจําเลย
ในชั้นพนักงานสอบสวน  พนักงานอัยการ  หรือศาลในคดีความผิดเก่ียวกับการค้ามนุษย์ 

ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นเก่ียวข้องกับการค้ามนุษย์ตามระเบียบนี้  เว้นแต่การกระทําของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐตาม  (๓)  หรือ  (๔)  เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือตามธรรมจรรยา  หรือ 
การกระทําของเจ้าหน้าที่ของรัฐตาม  (๕)  กระทํากับบุคคลซึ่งเป็นสามีหรือภริยา  บุพการี  หรือ
ผู้สืบสันดานไม่ว่าชั้นใด ๆ  ของเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้น 

ข้อ ๑๔ เม่ือมีการกล่าวหาร้องเรียนหรือมีพฤติการณ์ปรากฏแก่คณะกรรมการว่าเจ้าหน้าที่
ของรัฐผู้ใดเก่ียวข้องกับการค้ามนุษย์  ให้คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยในเบ้ืองต้นว่าเร่ืองที่กล่าวหา
ร้องเรียนหรือพฤติการณ์นั้นมีมูลเพียงพอที่จะเสนอให้ผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ของรัฐดําเนินการตาม
ข้อ  ๑๕  ต่อไปหรือไม่ 

ในกรณีที่คณะกรรมการได้วินิจฉัยในเบ้ืองต้นแล้วว่าเร่ืองดังกล่าวมีมูลเพียงพอ  ให้สํานักงาน
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ดําเนินการแจ้งผลการวินิจฉัยพร้อมส่งเอกสาร
หรือพยานหลักฐานที่เก่ียวข้องไปยังผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ของรัฐดังกล่าวทราบภายในสิบวันนับแต่วันที่
คณะกรรมการได้วินิจฉัย 

ให้ผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งได้รับแจ้งผลการวินิจฉัยตามวรรคสอง  ดําเนินการ 
ตามอํานาจหน้าที่ กับเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นทันที  และรายงานการดําเนินการในแต่ละขั้นตอน 
ให้คณะกรรมการทราบต่อไป   

ข้อ ๑๕ ในกรณีที่ มีการสืบสวนหรือพิจารณาในเบ้ืองต้นก่อนการดําเนินการทางวินัย   
เพื่อพิจารณาว่ากรณีมีมูลควรกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเก่ียวข้องกับการค้ามนุษย์หรือไม่  ให้ผู้สืบสวน
หรือพิจารณาในเบื้องต้นนําผลการวินิจฉัยและเอกสารหรือพยานหลักฐานที่เก่ียวข้องที่ได้รับจาก
คณะกรรมการมาประกอบการพิจารณาด้วย 

ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ของรัฐได้พิจารณาเบื้องต้นแล้ว  มีคําสั่งให้ยุติเร่ืองหรือ 
สั่งให้ดําเนินการทางวินัย  ให้ผู้บังคับบัญชานั้นรายงานให้คณะกรรมการทราบภายในสิบวันนับแต่วันที่มีคําสั่ง 

ข้อ ๑๖ ในกรณีที่มีการดําเนินการทางวินัย  เม่ือผู้บังคับบัญชาได้รับแจ้งผลการสอบสวน 
ทางวินัยจากคณะกรรมการสอบสวนแล้ว  ต้องพิจารณาดําเนินการภายในสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 
ผลการสอบสวน 
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เม่ือผู้บังคับบัญชาได้ดําเนินการทางวินัยตามวรรคหนึ่งแล้ว  ไม่ว่าจะมีการลงโทษหรือไม่ก็ตาม  
ให้รายงานการดําเนินการนั้นต่อคณะกรรมการเพื่อทราบภายในสิบวันนับแต่วันที่มีคําสั่ง 

ข้อ ๑๗ ให้ผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามข้อ  ๑๔  ข้อ  ๑๕  ข้อ  ๑๖  และข้อ  ๑๙  
มีหน้าที่รายงานการดําเนินการทางวินัยหรือการดําเนินคดีให้คณะกรรมการทราบ  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาผู้ใดไม่รายงานการดําเนินการตามวรรคหน่ึง  ให้ถือว่าผู้บังคับบัญชาผู้นั้น
กระทําผิดวินัย 

ข้อ ๑๘ ในกรณีที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปเก่ียวข้องกับ
การค้ามนุษย์  และในระหว่างการสอบสวน  ผู้บังคับบัญชาเห็นว่ามีเหตุอันควรสงสัยอย่างย่ิงว่าผู้นั้น
เก่ียวข้องกับการค้ามนุษย์  ผู้บังคับบัญชาอาจพิจารณาใช้มาตรการทางบริหารดําเนินการกับเจ้าหน้าที่
ของรัฐนั้นได้  ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีคําสั่งย้ายเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นออกนอกเขตพื้นที่ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นมีหน้าที่ปฏิบัติ
ราชการหรือปฏิบัติงานเพื่อป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นเก่ียวข้องกับการค้ามนุษย์  โดยอาจมีคําสั่งให้รายงานตัว
ต่อผู้บงัคับบัญชาตามระยะเวลาท่ีกําหนดด้วยก็ได้ 

(๒) ให้คํานึงถึงพฤติการณ์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นประกอบการพิจารณาแต่งตั้งให้ดํารง
ตําแหน่ง  การเลื่อนเงินเดือน  ยศ  หรือระดับ  รวมตลอดถึงการพิจารณาความดีความชอบประจําปี  
และการจ่ายเงินรางวัลประจําปีหรือเงินอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกันแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐนั้น 

ข้อ ๑๙ ในกรณีที่มีการจับกุมเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งต้องหาว่ากระทําความผิดตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  ให้พนักงานสอบสวนแจ้งไปยังสํานักงานปลัดกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ภายในสามวันทําการนับแต่วันจับกุม 

เม่ือสํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่งแล้ว  
ให้สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์สรุปข้อเท็จจริงและแจ้งต่อ
คณะกรรมการเพื่อทราบ  และแจ้งต่อผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ถูกจับกุมนั้น  เพื่อพิจารณา
ดําเนินการทางวินัยต่อไป 

ให้ผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ถูกจับกุมตามวรรคหนึ่ง  ติดตามผลการดําเนินคดีและ
รายงานให้คณะกรรมการทราบในแต่ละขั้นตอนต่อไป   

ข้อ ๒๐ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐตกเป็นผู้ต้องหาตามข้อ  ๑๙  และได้ยื่นคําร้องขอให้ 
ปล่อยชั่วคราวต่อพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ  หรือเม่ือผู้ต้องหานั้นต้องขังตามหมายศาลและ
ยังมิได้ถูกฟ้องต่อศาลและได้ยื่นคําร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวต่อศาล  ให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงาน
อัยการพิจารณาคําร้องดังกล่าวด้วยความรอบคอบ  หากเห็นว่าไม่สมควรให้ปล่อยชั่วคราว  ให้พนักงาน
สอบสวนพิจารณาสั่งไม่อนุญาตหรือคัดค้านคําร้องขอปล่อยชั่วคราวต่อศาล  พร้อมแสดงเหตุผลและ 
ความจําเป็นที่ไม่สมควรให้ปล่อยชั่วคราว  และให้พนักงานสอบสวนเสนอข้อเท็จจริง  พยานหลักฐาน  
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และเหตุผลที่ไม่สมควรให้ปล่อยชั่วคราวหรือคัดค้านคําร้องขอปล่อยชั่วคราวไปยังพนักงานอัยการ 
เพื่อดําเนินการต่อไปด้วย 

ข้อ ๒๑ ในกรณีที่กระทรวงการต่างประเทศได้รับแจ้งหรือทราบว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้กระทํา
ความผิดเก่ียวกับการค้ามนุษย์นอกราชอาณาจักร  ให้กระทรวงการต่างประเทศรีบแจ้งไปยังสํานักงาน
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  พร้อมข้อมูล
ข่าวสารหรือพยานหลักฐานที่เก่ียวข้อง  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นายกรัฐมนตรีประกาศกําหนด 

ให้สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  ซึ่งได้รับข้อมูลข่าวสาร
หรือพยานหลักฐานตามวรรคหนึ่ง  นําเร่ืองดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัย  และแจ้งไปยัง
ผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้น  เพื่อทราบ 

ให้หน่วยงานที่ เ ก่ียวข้องตามวรรคหนึ่ง  ซึ่งคดีความผิดดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบ 
ตามกฎหมาย  มีหน้าที่ติดตามผลการดําเนินคดีและเม่ือคดีถึงที่สุดเป็นประการใด  ให้รีบรายงานต่อ
คณะกรรมการ  และแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้น  เพื่อดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ต่อไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๖  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 


