
คําแปลภาษาไทยอย่างไม่เป็นทางการ 
 

อนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก 
 

 รัฐสมาชิกของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ต่อไปน้ี จะเรียกว่า "อาเซียน")  
- บรูไนดารุสซาลาม ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
มาเลเซยี สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐฟิลปิปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร ์สาธารณรฐัสิงคโปร์ 
ราชอาณาจักรไทย และสาธารณรฐัสังคมนิยมเวียดนาม ต่อไปน้ี หากเป็นประเทศเดียว จะเรียกว่า "ภาค"ี  
และเรียกรวมว่า "บรรดาภาคี" 

โดยตระหนักว่า การค้ามนุษย์เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน และเป็นความผิดต่อศักด์ิศรี 
ความเป็นมนุษย์ 

โดยระลึกว่า ความมุ่งประสงค์และหลกัการของกฎบัตรสหประชาชาติ ปฏิญญาสากลว่าด้วย 
สิทธิมนุษยชน กฎบัตรของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (กฎบัตรอาเซียน) ปฏิญญาอาเซียน 
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดต้ังในลักษณะ
องค์กร และเทา่ที่ใช้บังคับได้ พิธีสารว่าด้วยการป้องกัน ปราบปราม และลงโทษการค้ามนุษย์โดยเฉพาะสตรี
และเด็ก และความตกลงระหว่างประเทศ ตลอดจนข้อมติสหประชาชาติอ่ืน ๆ ที่เก่ียวกับการขจัดการค้ามนุษย์ 
เพ่ือส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เสรภีาพขั้นพ้ืนฐาน การปฏิบัติที่เป็นธรรม หลกันิติธรรม และ
ความชอบด้วยกระบวนการทางกฎหมาย 

โดยยืนยัน ความมุ่งมั่นของเราต่อกฎบัตรอาเซียน โดยมุ่งหมายที่จะตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพ 
ต่ออาชญากรรมข้ามชาติและสิ่งท้าทายข้ามพรมแดนทุกรปูแบบ ตามหลกัการของความมั่นคงที่ครอบคลุม 
ทุกมิติ 

โดยยืนยัน ความมุ่งมั่นของเราต่อปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรี
และเด็ก ซึ่งได้รับการรับรองใน ค.ศ. ๒๐๐๔ มาตรการทางความยุติธรรมทางอาญาต่อการค้ามนุษย์ 
เพ่ือยุติการไม่ต้องถูกลงโทษของผู้ค้าและอํานวยความยุติธรรมต่อผู้เสียหาย ค.ศ. ๒๐๐๗ ("คู่มือผู้ปฏิบัติ 
ของอาเซียน") ถ้อยแถลงร่วมของผู้นําอาเซียนในการเสริมสร้างความร่วมมือว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ 
ในเอเชียตะวันออกเฉยีงใต้ ค.ศ. ๒๐๑๑ และความพยายามของอาเซียนในการส่งเสริมสทิธิมนุษยชน รวมถึง
ปฏิญญาอาเซยีนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ซึ่งได้รับการรับรองใน ค.ศ. ๒๐๑๒ 

โดยยืนยัน ความมุ่งมั่นของเราต่อความร่วมมือระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศที่เข้มแข็ง 
และมีประสทิธิภาพย่ิงขึ้นเพ่ือต่อต้านการค้ามนุษย์ ซึ่งความผิดมีลักษณะข้ามชาติ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง
อาชญากรรมทีก่ระทําโดยกลุ่มอาชญากรที่จดัต้ังในลักษณะองค์กร 

 โดยตระหนักว่า ความร่วมมอืเป็นสิ่งจําเป็นต่อความสําเร็จของการสืบสวน สอบสวน การดําเนินคดี 
การขจัดที่พักพิงของผู้กระทําความผิดและผู้ร่วมกระทําความผิดฐานค้ามนุษย์  และเพ่ือการคุ้มครองอย่างมี
ประสิทธิภาพและการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 

 โดยตระหนักว่า การค้ามนุษย์มีสาเหตุจากหลายปัจจัยประกอบกัน รวมถึงการทุจริตภาครัฐ  
ความยากจน ความไร้เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ระบบกฎหมายที่ไม่มีประสิทธิภาพ อาชญากรรมที่จัดต้ัง 
ในลักษณะองค์กร และอุปสงค์ที่สนับสนุนให้เกิดการแสวงหาประโยชน์ในทุกรูปแบบจากบุคคล โดยเฉพาะสตรี
และเด็ก ซึ่งนําไปสู่การค้ามนุษย์ ซึ่งจะต้องได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ  
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โดยตระหนักว่า รัฐสมาชิกอาเซียนทุกรฐั ไมว่่าจะเป็นประเทศต้นทาง ทางผ่าน หรือปลายทาง  
มีความรับผิดชอบร่วมกันและเป้าหมายเดียวกันที่จะป้องกันการค้ามนุษย์ ดําเนินคดีและลงโทษผู้กระทํา
ความผิดฐานคา้มนุษย์ และเพ่ือคุ้มครองและช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 

โดยคํานึงถึง ชายแดนที่ใกล้กันและติดต่อกันของรัฐสมาชิกอาเซียนและด้วยเจตนารมณ์ร่วมของ 
ความเป็นภูมิภาคนิยม 

 โดยตระหนักถึง ความจําเป็นที่จะจัดทําตราสารระดับภูมิภาคสําหรับดําเนินการต่อการค้ามนุษย์
โดยเฉพาะ เพ่ือเป็นกรอบทางกฎหมายสําหรับการดําเนินการระดับภูมิภาคในการป้องกันและต่อต้าน 
การค้ามนุษย์ รวมถึงการคุ้มครอง และการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 

 โดยตระหนักถึง ความสําคัญของการมีตราสารระดับภูมิภาคเพ่ือต่อต้านการค้ามนุษย์ซึ่งมีผลผูกพัน 
ทางกฎหมายและจะช่วยรัฐสมาชิกอาเซียน ซึ่งเป็นประเทศต้นทาง ทางผ่าน หรือปลายทาง เพ่ือรองรับ 
ความท้าทาย ประเด็นที่ให้ความสําคัญ และยุทธศาสตร์ระดับชาติที่หลากหลาย ในการต่อต้านการค้ามนุษย์ 

ได้ตกลงกันดังต่อไปน้ี 

 
หมวดที่ ๑ 

บทบัญญัติทัว่ไป 
ข้อ ๑ 

วัตถุประสงค ์

๑. วัตถุประสงค์ของตราสารทางกฎหมายระดับภูมิภาคน้ี คือ 

   ก. เพ่ือป้องกันและต่อต้านการค้ามนุษย์โดยเฉพาะสตรีและเด็ก และใหม้กีารลงโทษผู้คา้ 
อย่างยุติธรรมและเหมาะสม  

 ข. เพ่ือคุ้มครองและช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ด้วยการเคารพต่อสิทธิมนุษยชนของ
ผู้เสียหายอย่างเต็มที่  

 ค. เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบรรดาภาคีให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว 

๒. บรรดาภาคีตกลงกันว่า มาตรการที่ระบุไว้ในอนุสัญญาน้ีต้องถูกตีความและใช้บังคับในลักษณะที่
สอดคล้องกับหลักการไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งได้รับการยอมรับระหว่างประเทศและในระดับภูมิภาค โดยเฉพาะ 
ต่อบุคคล บนพ้ืนฐานที่ว่าบุคคลผู้น้ันเป็นผูเ้สียหายจากการค้ามนุษย์  

ข้อ ๒ 
การใช้ถ้อยคาํ 

 เพ่ือความมุ่งประสงค์ของอนุสัญญาน้ี 

ก. ให้ “การค้ามนุษย์” หมายถึง การจัดหา การขนส่ง การส่งต่อ การจัดให้อยู่อาศัย หรือการรับไว้ 
ซึ่งบุคคลด้วยวิธีการขู่เข็ญ หรอืด้วยการใช้กําลัง หรือด้วยการบีบบังคับในรูปแบบอ่ืนใด ด้วยการลักพาตัว  
ด้วยการฉ้อโกง ด้วยการหลอกลวง ด้วยการใช้อํานาจโดยมิชอบ หรือด้วยการใช้สถานะความเสี่ยงภัยจาก
การค้ามนุษย์โดยมิชอบ หรือมีการให้หรือรบัเงินหรือผลประโยชน์ เพ่ือให้ได้มาซึ่งความยินยอมของบุคคล 
ผู้มีอํานาจควบคุมบุคคลอ่ืน เพ่ือความมุ่งประสงค์ในการแสวงหาประโยชน์ การแสวงหาประโยชน์อย่างน้อย
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ที่สุดให้รวมถึงการแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณีของบุคคลอ่ืนหรือการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ 
ในรูปแบบอ่ืน การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ การเอาคนลงเป็นทาส หรือการกระทําอ่ืนเสมือนการเอาคนลง
เป็นทาส การทําให้ตกอยู่ใต้บังคับ หรือการตัดอวัยวะออกจากร่างกาย 

 ข. ให้ถือว่าไมส่ามารถยกความยินยอมของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ทีใ่ห้กับการแสวงประโยชน์  
โดยเจตนาดังที่ระบุไว้ในวรรค (ก) ของข้อน้ีมาเป็นข้ออ้างในกรณีที่มีการใช้วิธีการใด ๆ ที่ระบุไว้ในวรรค (ก)  

ค. ให้ถือว่า การจัดหา การขนส่ง การส่งต่อ การจัดให้อยู่อาศัย หรือการรบัไว้ซึ่งเด็กเพ่ือความมุ่ง
ประสงค์ในการแสวงประโยชน์ เป็น “การค้ามนุษย์” แม้ว่า จะไม่มีการใช้วิธีการใด ๆ ที่ระบุไว้ในวรรค (ก)  
ของข้อน้ี 

 ง. ให้ “เด็ก” หมายถึงบุคคลใดที่มีอายุตํ่ากว่า ๑๘ ปี 

จ. ให้ “ผู้เสียหาย” หมายถึง บุคคลธรรมดาใด ๆ ซึ่งตกอยู่ภายใต้การกระทําการค้ามนุษย์ตาม
อนุสัญญาน้ี 

ฉ. ให ้“กลุ่มอาชญากรท่ีจัดต้ังในลักษณะองค์กร” หมายถงึกลุ่มที่มีการจัดโครงสร้างของบุคคลสามคน
หรือมากกว่าที่ดํารงอยู่เป็นระยะเวลาหน่ึงและที่มีการประสานการดําเนินงานระหว่างกัน โดยมีเป้าหมาย 
ในการกระทําอาชญากรรมร้ายแรงหน่ึงอย่างหรือมากกว่า หรือในการกระทําความผิดตามท่ีกําหนดไว้ 
ในอนุสัญญาน้ี เพ่ือให้ได้มาซึง่ผลประโยชน์ทางการเงินหรือผลประโยชน์ทางวัตถุอย่างอ่ืนไม่ว่าโดยทางตรง 
หรือทางอ้อม 

 ช. ให้ “อาชญากรรมร้ายแรง” ดังที่ระบุไว้ในวรรค (ฉ) ของข้อน้ี หมายถึงกระทําการที่เป็นความผิด 
ซึ่งสามารถลงโทษโดยการทําให้สญูเสียเสรีภาพขั้นสูงสุดเป็นเวลาอย่างน้อย ๔ ปี หรอืโดยโทษท่ีรุนแรงกว่าได้ 

ซ. ให ้“อาชญากรรมข้ามชาติ” หมายถึง การกระทําความผิดที่มลีักษณะข้ามชาติ ความผิดมีลักษณะ 
ข้ามชาติ หาก 

 (๑) ความผิดกระทําในรัฐมากกว่าหน่ึงรฐั 

 (๒) ความผิดกระทําในรัฐหน่ึง แต่มีส่วนที่สาํคัญของการเตรียมการ การวางแผน การสัง่การ  
หรือการควบคุมเกิดขึ้นในอีกรัฐหน่ึง 

 (๓) ความผิดกระทําในรัฐหน่ึง แต่เก่ียวข้องกับกลุ่มอาชญากรที่จัดต้ังในลักษณะองค์กร 
ซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่เป็นความผิดอาญาในรัฐมากกว่าหน่ึงรัฐ หรือ 

 (๔) ความผิดกระทําในรัฐหน่ึงแต่มีผลกระทบอย่างสําคัญในอีกรัฐหน่ึง 

 ฌ. ให ้“เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายถึง 

  (๑) บุคคลใด ๆ ที่ดํารงตําแหน่งทางนิติบัญญัติ บรหิาร ปกครอง หรือตุลาการของภาคี ไม่ว่าจะ
โดยการแต่งต้ังหรือเลือกต้ัง ถาวรหรือช่ัวคราว ได้รับค่าตอบแทนหรือไม่ได้รับค่าตอบแทน โดยไม่พิจารณาถึง
ความอาวุโสของบุคคลน้ัน   

 (๒) บุคคลอ่ืนใดซึ่งดําเนินกิจการของรัฐ ซึ่งรวมถึงองค์การของรัฐและรฐัวิสาหกิจ หรือบุคคล 
ผู้ให้บริการสาธารณะ ตามท่ีระบุไว้ในกฎหมายภายในของภาคี และตามที่บังคับใช้ในเขตอํานาจของภาคีน้ัน ๆ  
 (๓) บุคคลอ่ืนใดซึ่งถือว่าเป็น “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ตามท่ีระบุไว้ในกฎหมายภายในของภาคี   
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 ญ. ให้ “ทรัพย์สิน” หมายถึง สินทรัพย์ทุกชนิด ไม่ว่ามีรูปร่างหรือไม่มีรูปร่าง เคลื่อนย้ายได้ หรือ
เคลื่อนย้ายไม่ได้ จับต้องได้หรือจับต้องไม่ได้ และหมายถงึเอกสารหรือตราสารทางกฎหมายที่เป็นหลกัฐาน
กรรมสิทธ์ิหรือผลประโยชน์ในสินทรัพย์ดังกล่าว 

 ฎ. ให้ “ทรัพย์สินที่ได้จากการกระทําอาชญากรรม” หมายถึงทรัพย์สินใดที่เกิดจากหรือได้รับมาไม่ว่า 
โดยทางตรงหรือทางอ้อมจากการกระทําความผิด 

 ฏ. ให้ “การอายัดหรือการยึด” หมายถึง การห้ามเปลี่ยนช่ือเปลี่ยนสภาพ โอนการครอบครอง หรือ
เคลื่อนย้ายทรัพย์สิน เป็นการช่ัวคราว หรือหมายถึงการเข้าเก็บรักษาหรือควบคุมทรัพย์สินเป็นการช่ัวคราว
ตามคําสั่งที่ออกโดยศาลหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจอ่ืน 

 ฐ. ให ้“การริบ” ซึ่งรวมการเสียสิทธิด้วยในบางกรณีที่ใช้ได้ หมายถึงการทําให้สูญเสียทรัพย์สินอย่าง
ถาวรโดยคําสั่งของศาลหรือโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจอ่ืน 

 ฑ. ให้ “ความผิดมูลฐาน” หมายถึง ความผดิใดๆ ซึ่งเป็นเหตุก่อให้เกิดรายได้ที่อาจกลายเป็นสาระของ
ความผิดตามท่ีระบุไว้ในข้อ ๗ ของสัญญาน้ี 

ข้อ ๓ 
ขอบเขตของการใช้บังคบั  

  อนุสัญญาน้ีจะใช้บังคับในการป้องกัน การสืบสวนสอบสวน และการฟ้องร้องดําเนินคดีในความผิด
ตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ ๕ ของอนุสัญญาน้ี เมือ่ความผิดดังกล่าวมีลักษณะข้ามชาติ รวมถึงความผิดที่กระทํา 
โดยกลุ่มอาชญากรที่จัดต้ังในลักษณะองค์กร และเพ่ือการคุ้มครองและช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 

ข้อ ๔ 
การคุ้มครองอธิปไตย 

๑. บรรดาภาคีจะต้องปฏิบัติตามพันธกรณีของตนภายใต้อนุสัญญาน้ี ในลักษณะที่สอดคลอ้งกับ
หลักการเรื่องความเสมอภาคทางด้านอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของรัฐ และในลักษณะที่ไมแ่ทรกแซง
กิจการภายในของรัฐอ่ืน 

๒. ไม่มีสิ่งใดในอนุสัญญานี้ที่ใหส้ทิธิแก่ภาคีที่จะดําเนินการในดินแดนของอีกรัฐหน่ึงในการใช้เขต
อํานาจและการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งสงวนไว้โดยเฉพาะสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐอ่ืนน้ันตามกฎหมายภายในของรัฐ
ดังกล่าว 

  
หมวดที่ ๒  

การกําหนดให้เป็นความผิดอาญา 
ข้อ ๕ 

การกําหนดให้การค้ามนุษย์เป็นความผิดอาญา 

  ๑. ให้ภาคีแต่ละฝ่ายดําเนินมาตรการทางกฎหมายและมาตรการอ่ืนตามที่จําเป็นเพ่ือกําหนดให้ 
การกระทําตามที่ระบุไว้ในขอ้ ๒ ของอนุสญัญาน้ีเป็นความผิดอาญาเมื่อกระทําโดยเจตนา 

  ๒. ให้ภาคีแต่ละฝ่ายดําเนินมาตรการทางกฎหมายและมาตรการอ่ืนตามที่จําเป็นเพ่ือกําหนดให้ 
การกระทําต่อไปน้ีเป็นความผิดอาญา 
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 ก. การพยายามกระทําความผิดตามท่ีกําหนดไว้ในวรรค ๑ ของข้อน้ี ภายใต้แนวคิดพ้ืนฐานของ
ระบบกฎหมายของรัฐภาคีน้ัน 

 ข. การมีส่วนรว่มในฐานะผู้รว่มกระทําความผิดอาญาในการกระทําความผิดตามท่ีกําหนดไว้ 
ตามวรรค ๑ ของข้อน้ี 

 ค. การจัดการหรือการสั่งการให้ผู้อ่ืนกระทาํความผิดตามท่ีกําหนดไว้ในวรรค ๑ ของขอ้น้ี 

  ๓. ภาคีแต่ละฝ่ายจะต้องกําหนดให้มีมาตรการทางกฎหมายหรือมาตรการอ่ืนตามที่เห็นเหมาะสม 
เพ่ือให้ผู้กระทาํความผิดได้รับโทษหนักขึ้น หากมีเหตุฉกรรจ์ต่าง ๆ ดังน้ี  

  ก. เมื่อการกระทําความผิดทําให้ผู้เสียหายหรือบุคคลอ่ืนได้รับอันตรายสาหัสหรือถึงแก่ความตาย 
รวมถึงกรณีความตายเป็นผลจากการฆ่าตัวตาย  

 ข. เมื่อเป็นการกระทําความผิดต่อผู้เสียหายที่มีความเปราะบางเป็นพิเศษ เช่น เด็ก หรอืบุคคล 
ที่ไม่สามารถดูแลหรือปกป้องตนเองได้อย่างเต็มที่ เพราะสภาพหรือความพิการทางร่างกายหรือจิตใจ 

 ค. เมื่อการกระทําความผิดทําให้ผู้เสยีหายต้องติดโรคร้ายแรงถึงชีวิต รวมถึงเอชไอวี/เอดส์ 

 ง.  เมื่อการกระทําความผิดได้กระทําต่อผู้เสียหายมากกว่าหน่ึงคน 

 จ. เมื่อความผิดที่กระทําลงเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมของกลุ่มอาชญากรที่จัดต้ังในลักษณะองค์กร 

 ฉ. เมื่อผู้กระทาํความผิดเคยได้รับโทษในความผิดฐานเดียวกันหรือในลักษณะเดียวกันมาก่อน 

 ช. เมื่อความผิดได้กระทําลงโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ของตน   

ข้อ ๖ 
การกําหนดให้การเขา้มีส่วนร่วมในกลุ่มอาชญากรที่จัดต้ังในลักษณะองค์กร 

เป็นความผิดอาญา 

๑. ในส่วนที่เก่ียวกับความผิดที่อนุสัญญาน้ีครอบคลุมถึงตามข้อ ๓ ภาคีแต่ละฝ่ายจะต้องดําเนิน
มาตรการทางกฎหมายและมาตรการอ่ืนตามที่เห็นจําเป็น เพ่ือกําหนดให้การกระทําต่อไปน้ีเป็นความผิดอาญา  
เมื่อการค้ามนุษย์กระทําโดยเจตนา   

ก. กรณีอย่างใดอย่างหน่ึงหรือทั้งสองอย่างดังจะกล่าวต่อไปน้ี เป็นความผิดอาญาแตกต่างจาก
ความผิดอาญาที่เก่ียวข้องกับการพยายามกระทําหรือการกระทําการจนสําเร็จในกิจกรรมท่ีเป็นความผิดอาญา 

(๑) การตกลงกับบุคคลหน่ึงหรือมากกว่าเพ่ือกระทําอาชญากรรมร้ายแรง เพ่ือความมุ่งประสงค์
ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อมกับการได้รับผลประโยชน์ทางการเงินหรือทางวัตถุอย่างอ่ืน และหากกฎหมาย
ภายในกําหนดไว้ การตกลงดังกล่าวต้องประกอบกับการมีส่วนเก่ียวข้องกับการกระทําตามที่ได้ตกลงกันโดย
หน่ึงในบุคคลทีม่ีส่วนร่วมให้การตกลงนั้นเป็นผลคืบหน้าไป หรือประกอบกับการมีส่วนเก่ียวข้องกับกลุ่ม 
อาชญากรท่ีจัดต้ังในลักษณะองค์กร 

(๒) โดยรู้ถึงเป้าหมายและกิจกรรมท่ัวไปที่เป็นความผิดอาญาของกลุ่มอาชญากรที่จัดต้ัง 
ในลักษณะองค์กรหรือโดยรู้ถึงเจตนาของกลุ่มอาชญากรทีจ่ัดต้ังในลักษณะองค์กรที่จะกระทําอาชญากรรม
ดังกล่าว การดําเนินการของบุคคลผู้มสี่วนรว่มกระทําการใน 
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 (ก) กิจกรรมที่เป็นความผิดอาญาของกลุ่มอาชญากรที่จัดต้ังในลักษณะองค์กร   

(ข) กิจกรรมอ่ืนๆ ของกลุ่มอาชญากรท่ีจัดต้ังในลักษณะองค์กร โดยรู้ว่าการเข้ามีส่วนร่วม
ของบุคคลน้ันจะช่วยให้บรรลุเป้าหมายในการกระทําความผิดอาญาที่กล่าวถึงข้างต้น 

ข. การจัดการ การสั่งการ การช่วยเหลือ การยุยง การอํานวยความสะดวกหรือการให้คําปรึกษา 
ในการกระทําอาชญากรรมร้ายแรงที่เก่ียวข้องกับกลุ่มอาชญากรที่จัดต้ังในลักษณะองค์กร 

 ๒. ความรู ้เจตนา เป้าหมาย ความมุ่งประสงค์หรือการตกลงที่อ้างถึงในวรรค ๑ ของข้อน้ี อาจจะอนุมาน
ได้จากพฤติการณ์ของข้อเท็จจริงที่เป็นภาวะวิสัย 

ข้อ ๗ 
การกําหนดให้การฟอกทรพัย์สินที่ได้จากการกระทาํอาชญากรรมเป็นความผิดอาญา 

  ในส่วนที่เก่ียวกับความผิดที่อนุสัญญาน้ีครอบคลุมถึงตามข้อ ๓ ภาคีแต่ละฝ่ายจะต้องดําเนินมาตรการ
ทางกฎหมายและมาตรการอ่ืนตามที่จําเป็นในลักษณะที่สอดคล้องกับหลักการพ้ืนฐานของกฎหมายภายในของ
ตน เพ่ือกําหนดให้การกระทาํต่อไปน้ีเป็นความผิดทางอาญาเมื่อกระทําโดยเจตนา 

  ก. (๑) การแปรสภาพหรือโอนทรัพย์สินโดยรู้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่ได้จากการกระทํา
อาชญากรรมเพ่ือความมุ่งประสงค์ในการปกปิดหรืออําพรางแหล่งกําเนิดซึ่งผิดกฎหมายของทรัพย์สิน  
หรือเพ่ือช่วยบุคคลใด ๆ ซึ่งเก่ียวกับการกระทําความผิดมูลฐานเพ่ือหลบเลี่ยงผลตามกฎหมายอันเกิดจาก 
การกระทําของตน    

    (๒) การปกปิดหรืออําพรางลักษณะอันแทจ้ริง แหล่งทีม่า สถานที่ต้ัง การจําหน่าย การ
เคลื่อนย้ายหรือกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินหรือสิทธิที่เก่ียวข้องกับทรัพย์สิน โดยรู้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็นทรัพย์สิน
ที่ได้จากการกระทําอาชญากรรม 

ข. ภายใต้แนวความคิดพ้ืนฐานของระบบกฎหมายของภาคีน้ัน   

(๑) การได้มา การครอบครอง หรือการใช้ทรัพย์สิน โดยในขณะที่รับทรัพย์สินน้ันรู้ว่าทรัพย์สิน
ดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่ได้จากการกระทําอาชญากรรม  

(๒) การมีส่วนร่วม การมีส่วนเก่ียวข้อง หรือการสมคบกันกระทํา พยายามกระทําและ
ช่วยเหลือ ยุยงสนับสนุน อํานวยความสะดวกและให้คําปรึกษาแนะนําในการกระทําความผิดใด ๆ ที่กําหนดไว้
ตามข้อน้ี  

ข้อ ๘ 
การกําหนดให้การฉ้อราษฎรบ์ังหลวงเปน็ความผิดอาญา 

๑. ในส่วนที่เก่ียวกับความผิดที่อนุสัญญาน้ีครอบคลุมถึงตามข้อ ๓ ภาคีแต่ละฝ่ายจะต้องดําเนิน
มาตรการทางกฎหมายและมาตรการอ่ืนตามที่จําเป็น เพ่ือกําหนดให้การกระทําดังต่อไปนี้เป็นความผิดอาญา 
เมื่อกระทําโดยเจตนา 

ก. การสัญญา การเสนอให้หรือการให้ผลประโยชน์ที่ไม่พึงได้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐโดยตรงหรือ 
โดยอ้อมสําหรับตัวเจ้าหน้าที่เอง หรือบุคคลอ่ืนหรือหน่วยงานอ่ืน เพ่ือให้เจ้าหน้าที่น้ันกระทําหรือละเว้น 
กระทําการในการปฏิบัติหน้าที่   
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ข. การเรียกหรือยอมรับผลประโยชน์ที่ไม่พึงได้รับของตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยตรงหรือโดยอ้อม
สําหรับเจ้าหน้าที่เองหรือบุคคลอ่ืนหรือหน่วยงานอ่ืน ให้เจ้าหน้าที่น้ันกระทําการหรือละเว้นกระทําการ 
ในการปฏิบัติหน้าที่  

   ๒. ภาคีแต่ละฝ่ายจะต้องพิจารณากําหนดให้การฉ้อราษฎร์บังหลวงในรูปแบบอ่ืนเป็นความผิดอาญา
ด้วย 

  ๓. ภาคีแต่ละฝ่ายจะต้องดําเนินมาตรการเช่นว่าตามความจําเป็น เพ่ือกําหนดให้การมสี่วนร่วมในการ
กระทําความผิดที่กําหนดไว้ในข้อน้ีเป็นความผิดอาญาในฐานะเป็นตัวการร่วม 

ข้อ ๙ 
การกําหนดให้การขัดขวางความยุติธรรมเป็นความผิดอาญา 

 ในส่วนที่เก่ียวกับความผิดที่อนุสัญญาน้ีครอบคลุมถึงตามข้อ ๓ ภาคีแต่ละฝ่ายจะต้องดําเนินมาตรการ
ทางกฎหมายหรืออ่ืน ๆ ตามที่จําเป็น เพ่ือกําหนดให้การกระทําดังต่อไปน้ีเป็นความผิดอาญา เมื่อกระทํา 
โดยเจตนา 

ก. การใช้กําลังทางกายภาพ การข่มขู่หรือการทาํให้กลัว หรือการให้สญัญา ย่ืนข้อเสนอหรือให้
ประโยชน์ที่มิควรได้เพ่ือจูงใจให้ให้การเทจ็ หรือเพ่ือแทรกแซงการให้การหรือการเสนอพยานหลักฐานในการ
ดําเนินคดีที่เก่ียวข้องกับการกระทําความผิดที่อนุสัญญาน้ีครอบคลุมถึง 

ข. การใช้กําลังทางกายภาพ การข่มขู่ หรือการทําให้กลัวเพ่ือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ในงานยุติธรรม หรือเจ้าหน้าทีผู่้บังคับใช้กฎหมายในส่วนทีเ่ก่ียวกับการกระทําความผิดที่อนุสัญญานีค้รอบคลมุถึง 
ไม่มีข้อความใดในวรรคน้ีที่จะกระทบสิทธิของบรรดาภาคีที่จะมีกฎหมายคุ้มครองเจ้าหน้าที่ประเภทอ่ืนของรัฐ  

ข้อ ๑๐  
เขตอํานาจ 

๑. ภาคีแต่ละฝ่ายจะต้องดําเนินมาตรการตามท่ีจําเป็น เพ่ือกําหนดเขตอํานาจของตนเหนือความผิด 
ที่บัญญัติไว้ตามข้อ ๕ ข้อ ๖ ข้อ ๗ ข้อ ๘ และข้อ ๙ ของอนุสัญญาน้ี เมื่อ 

ก. ความผิดน้ันได้กระทําในดินแดนของภาคีน้ัน หรือ 

ข. ความผิดน้ันได้กระทําบนเรือที่ชักธงของภาคีน้ัน หรือบนอากาศยานที่ได้รับการจดทะเบียน 
ตามกฎหมายของภาคีน้ันในขณะที่มีการกระทําความผิดดังกล่าว 

๒. ภายใต้ข้อ ๔ ของอนุสัญญาน้ี ภาคีอาจกําหนดเขตอํานาจของตนเหนือความผิดใด ๆ เมื่อ 

ก. ความผิดน้ันกระทําต่อคนชาติของภาคีน้ัน 

ข. ความผิดน้ันกระทําโดยคนชาติของภาคีน้ันหรือโดยบุคคลไร้สัญชาติซึ่งมถีิ่นที่อยู่ปกติในดินแดน
ของภาคีน้ัน หรือ 

ค. เมื่อความผิดน้ันเป็น 

(๑) หน่ึงในบรรดาความผิดที่บัญญัติไว้ในข้อ ๖ วรรค ๑ ของอนุสัญญาน้ี และเป็นความผิด 
ที่กระทํานอกดินแดนของตน โดยมีวัตถุประสงค์ให้เกิดการกระทําอาชญากรรมร้ายแรงภายในดินแดนของตน 
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(๒) หน่ึงในบรรดาความผิดที่บัญญัติไว้ในข้อ ๗ วรรค (ข) (๒) ของอนุสัญญาน้ี และเป็น
ความผิดที่กระทํานอกดินแดนของตน โดยมีวัตถุประสงค์ให้เกิดการกระทําความผิดที่บัญญัติไว้ในข้อ ๗ วรรค 
(ก) (๑) หรือ (๒) หรือ วรรค (ข) (๑) ของอนุสัญญาน้ีในดินแดนของตน   

๓. เพ่ือความมุ่งประสงค์ของข้อ ๑๙ ของอนุสญัญาน้ี ภาคีแต่ละฝ่ายจะต้องดําเนินมาตรการตามที่
จําเป็น เพ่ือกําหนดเขตอํานาจของตนเหนือความผิดที่อนุสญัญาน้ีครอบคลุมถึง เมื่อผูถู้กกล่าวหาปรากฏตัว 
ในดินแดนของตน และภาคีน้ันมิได้ส่งตัวบุคคลน้ันในฐานะผู้ร้ายข้ามแดน ด้วยเหตุผลเพียงเพราะว่าบุคคลนั้น
เป็นหน่ึงในคนชาติของตน 

๔. ภาคีแต่ละฝ่ายจะต้องดําเนินมาตรการตามที่อาจจําเป็น เพ่ือกําหนดเขตอํานาจของตนเหนือความผิด
ตามท่ีอนุสัญญาน้ีครอบคลุมถึง เมื่อผู้ถูกกล่าวหาน้ันปรากฏตัวในดินแดนของตน และภาคีน้ันมิได้ส่งตัวบุคคลน้ัน 
ในฐานะผู้ร้ายข้ามแดน 

๕. หากภาคีที่ใช้หรือมีอํานาจภายในเขตอํานาจของตนตามที่กําหนดในวรรค ๑ หรือ ๒ ของข้อน้ี
ได้รับแจ้งหรือทราบในทางอ่ืนว่า ภาคีหน่ึงหรือมากกว่ากําลังทําการสืบสวนสอบสวน ฟ้องร้องดําเนินคดี หรือ
การดําเนินการต่างๆ ทางศาลต่อการกระทําเดียวกัน เจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจของบรรดาภาคีเหล่าน้ันจะหารือกัน 
ตามความเหมาะสมเพ่ือมุ่งให้เกิดการประสานการดําเนินงานร่วมกัน 

๖. โดยไม่กระทบต่อแนวปฏิบัติของกฎหมายระหว่างประเทศทั่วไป อนุสัญญาน้ีไม่กีดกันการใช้อํานาจ 
ในเขตอํานาจพิจารณาคดีอาญาที่ภาคีบัญญัติไว้ตามกฎหมายภายในของตน 

หมวดที่ ๓ 
การป้องกัน 

ข้อ ๑๑  
การป้องกันการค้ามนุษย์ 

๑. ให้บรรดาภาคีกําหนดนโยบาย โครงการและมาตรการอ่ืน ๆ ทีส่มบูรณ ์  

ก. เพ่ือป้องกันและต่อต้านการค้ามนุษย์ และ 

ข. เพ่ือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์โดยเฉพาะสตรีและเด็กไม่ให้ตกเป็นผู้เสียหายอีก 

๒. ให้บรรดาภาคีพยายามดําเนินมาตรการต่าง ๆ เช่น การค้นคว้าวิจัย การรณรงค์ให้ข้อสนเทศ 
และการรณรงค์ผ่านสื่อมวลชนต่าง ๆ รวมทัง้การมีความริเริ่มทางสังคมและเศรษฐกิจ เพ่ือป้องกันและต่อต้าน
การค้ามนุษย์ 

๓. ให้นโยบาย โครงการและมาตรการอ่ืน ๆ ทีกํ่าหนดตามข้อน้ีรวมถึงความร่วมมือกับองค์กรเอกชน 
องค์กรเกี่ยวข้องอ่ืน ๆ และองค์ประกอบต่าง ๆ ของประชาสังคมตามความเหมาะสม 

๔. ให้บรรดาภาคีดําเนินหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่มาตรการต่าง ๆ รวมทั้งความร่วมมือ 
ในระดับทวิภาคีหรือพหุภาคีเพ่ือลดปัจจัยที่ทําให้บุคคลโดยเฉพาะสตรีและเด็กเสี่ยงต่อภัยจากการค้ามนุษย์ 
เช่น ความยากจน ความด้อยพัฒนา และการขาดโอกาสที่เท่าเทียมกัน 

๕. ให้บรรดาภาคีรับเอาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่มาตรการทางนิติบัญญัติหรือมาตรการอ่ืน ๆ  
เช่น มาตรการทางการศึกษา ทางสังคม หรอืทางวัฒนธรรม รวมถึงการดําเนินการผ่านทางความร่วมมือระดับ



-9- 

ทวิภาคีและพหุภาคีเพ่ือลดความต้องการที่ก่อให้เกิดการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากบุคคลทุกรปูแบบ
โดยเฉพาะจากสตรีและเด็ก ซึง่นําไปสู่การค้ามนุษย์ 

ข้อ ๑๒ 
สาขาความร่วมมือ 

สาขาความร่วมมือด้านการป้องกันการค้ามนุษย์ภายใต้อนุสัญญาฉบับน้ี ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับ
กฎหมายภายในของภาคี ให้มีมาตรการดังต่อไปน้ี  

ก. ลดแรงจูงใจต่อการสร้างอุปสงค์ที่ต้องตอบสนองด้วยการเอารัดเอาเปรียบมนุษย์โดยเฉพาะสตรี
และเด็กทุกรูปแบบ ซึ่งจะนําไปสู่การค้ามนุษย์ 

ข. ดําเนินหรือเพ่ิมมาตรการป้องกันและต่อต้านการค้ามนุษย์ ตามความเหมาะสม เช่น ผ่าน 
ความร่วมมือทวิภาคี พหุภาคี หรือภูมิภาค เพ่ือลดปัจจัยที่ทําให้บุคคล โดยเฉพาะสตรีและเด็ก เสี่ยงต่อภัย 
จากการค้ามนุษย์ เช่น ความยากจน ความด้อยพัฒนา และการขาดการศึกษาและโอกาสท่ีเท่าเทียม 

ค. ทําให้นโยบายและโครงการป้องกันการค้ามนุษย์เข้มแข็งย่ิงขึ้น ผ่านการวิจัย การให้ข้อมลู  
การสร้างความตระหนักรู้ และการรณรงค์ด้านการศึกษา ข้อริเริ่มทางสังคมและเศรษฐกิจ และโครงการ
ฝึกอบรม โดยเฉพาะอย่างย่ิงสําหรับกลุ่มเสีย่งต่อการค้ามนุษย์ 

ง. ส่งเสริมความร่วมมือระดับภูมิภาคด้านการสืบสวนและการดําเนินคดีค้ามนุษย์ให้เขม้แข็งย่ิงขึ้น 

จ. สนับสนุนการเคลื่อนย้ายบุคคลแบบเสรีให้เป็นไปอย่างถูกกฎหมายและปฏิบัติตามข้อกําหนดของ
การตรวจคนเข้าเมือง โดยการเผยแพร่ข้อมลูที่ถูกต้องเก่ียวกับข้อกําหนดและเง่ือนไขการขอเดินทางเข้าออก
ประเทศและการพํานักอยู่ในประเทศอย่างถูกกฎหมาย 

ฉ. แลกเปลี่ยนและแบ่งปันข้อมูลเก่ียวกับมาตรการต่างๆ เพ่ือลดความเสี่ยงของเด็กที่จะเก่ียวข้องกับ
การค้ามนุษย์ เพ่ือให้เด็กสามารถเติบโตและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย 

ช. ส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถ รวมทัง้การฝึกอบรม ความร่วมมือทางวิชาการ และการ
จัดการประชุมประสานงานระดับภูมิภาค 

ซ. ดําเนินการให้มั่นใจว่าผู้บงการและสนับสนุนการค้ามนุษย์ถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย 

 ข้อ ๑๓  
ความร่วมมือข้ามแดน การควบคุม และความสมบูรณ์ของเอกสาร 

 ๑. บรรดาภาคีจะมุ่งมั่นให้ความร่วมมือข้ามแดน เพ่ือป้องกันและตรวจหาการค้ามนุษย์ ตาม 
ความเหมาะสม โดยมีความร่วมมือระหว่างหน่วยงานบริหารจัดการชายแดน โดยการ 

 ก. จัดต้ังและคงไว้ซึ่งช่องทางการสื่อสารโดยตรง 

ข. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข่าวกรองและการแบ่งปันข้อมูล รวมถึงผ่านการจัดต้ัง พัฒนา  
หรือใช้ฐานข้อมูลที่เก่ียวข้อง 

  ๒. บรรดาภาคีจะป้องกันการเคลื่อนย้ายของผู้ค้าและผู้เสยีหายจากการค้ามนุษย์โดยการบริหาร
จัดการชายแดนและการควบคุมการออกเอกสารประจําตัวและเอกสารเดินทาง และผา่นมาตรการท่ีมี
ประสิทธิภาพในการป้องกันการปลอมแปลงเอกสาร หรือการใช้เอกสารประจําตัวและเอกสารเดินทางปลอม  
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หมวดที่ ๔ 
การคุ้มครอง 

ข้อ ๑๔ 
การคุ้มครองผูเ้สียหายจากการคา้มนุษย์ 

 ๑. ภาคีแต่ละฝ่ายต้องจัดทําแนวปฏิบัติระดับประเทศ หรือวิธีการในการคัดแยกผู้เสียหายจาก 
การค้ามนุษย์ทีเ่หมาะสม และอาจร่วมกับองค์กรช่วยเหลือผู้เสียหายที่ไมใ่ช่องค์กรภาครัฐที่เก่ียวข้อง 

 ๒. ในกรณทีี่การค้ามนุษย์เกิดขึ้นในมากกว่าหน่ึงประเทศ ภาคีแต่ละฝ่ายต้องเคารพและยอมรับ 
การคัดแยกผู้เสียหายโดยหน่วยงานผู้มีอํานาจหน้าที่ของรัฐผู้รับ 

 ๓. ยกเว้นในกรณีที่ผู้เสียหายแจ้งเป็นอ่ืน รัฐผู้รับต้องแจ้งผลการคัดแยกให้รัฐผูส้่งโดยไม่ล่าช้า 
โดยไม่สมเหตุผล 

 ๔. ภาคีแต่ละฝ่ายต้องพิจารณาออกกฎหมายหรือมาตรการที่เหมาะสมซึ่งอนุญาตให้ผูเ้สียหายจาก 
การค้ามนุษย์อยู่ในดินแดนของตนช่ัวคราวหรือถาวรตามความเหมาะสม ภาคีแต่ละฝ่ายต้องให้การพิจารณา
อย่างเหมาะสมต่อปัจจัยด้านมนุษยธรรมและเมตตาธรรม 

 ๕. ภาคีแต่ละฝ่ายต้องพยายามที่จะดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 
ในขณะที่อยู่ในดินแดนของตน 

 ๖. ในกรณทีี่เหมาะสมและเทา่ที่อนุญาตได้ตามกฎหมาย ภาคีแต่ละฝ่ายต้องรักษาข้อมูลส่วนตัว 
และอัตลักษณข์องผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ รวมถึงโดยดําเนินมาตรการทางกฎหมายที่เก่ียวข้องเพ่ือรักษา
ความลับของข้อมูลดังกล่าว 

 ๗. ภาคีแต่ละฝ่ายต้องพิจารณาไม่ให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์รับผิดทางอาญาหรือทางปกครอง 
จากการกระทําที่ผิดกฎหมาย ถ้าการกระทาํดังกล่าวเก่ียวข้องกับการค้ามนุษย์ ทั้งน้ี โดยเป็นไปตามกฎหมาย 
กฎระเบียบ และนโยบายภายใน และตามความเหมาะสม 

 ๘. ภาคีแต่ละฝ่ายต้องไม่ควบคุมตัวหรือกักขังบุคคลที่ได้รับการคัดแยกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 
โดยหน่วยงานผู้มีอํานาจหน้าที่ อย่างไม่สมเหตุผล ในช่วงก่อน ระหว่าง หรือภายหลังขั้นตอนการพิจารณา
ความทางแพ่ง อาญา หรือทางปกครองสําหรับคดีค้ามนุษย์ 

 ๙. ภาคีแต่ละฝ่ายต้องแจ้งข้อมูลภายในช่วงเวลาที่เหมาะสมให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 
ทราบเก่ียวกับการคุ้มครอง การให้ความช่วยเหลือ อุปการะ ซึ่งผู้เสียหายมีสิทธิที่จะได้รบัตามกฎหมาย
ภายในประเทศและตามอนุสญัญาฉบับน้ี 

 ๑๐. ภาคีแต่ละฝ่ายต้องให้การดูแลและอุปการะผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ รวมถึงโดยร่วมมือกับ
องค์กรที่ไม่ใช่องค์กรรัฐ องคก์รอ่ืนๆ และภาคประชาสังคมที่เก่ียวข้อง ตามความเหมาะสม ดังน้ี 

 ก. ที่พักที่เหมาะสม 

 ข. การให้คําปรึกษาและข้อมลู โดยเฉพาะเก่ียวกับสิทธิตามกฎหมายของผู้เสียหาย ในภาษาที่
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์สามารถเข้าใจได้ 

 ค. การให้ความช่วยเหลอืทางการแพทย์ จติใจ และวัตถุ และ 

 ง. การจ้างงาน โอกาสทางการศึกษาและการฝึกอบรม 
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 ๑๑. ภาคีแต่ละฝ่ายต้องพยายามอย่างสุดความสามารถในการให้ความช่วยเหลือเพ่ือฟ้ืนฟูผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ให้กลับเข้าสู่สังคมของรัฐผู้ส่ง 

 ๑๒. ภาคีแต่ละฝ่ายต้องคํานึงถึงวัย เพศ และความต้องการพิเศษของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงความต้องการของเด็ก ในการปฏิบัติตามข้อบทต่างๆ ของข้อน้ี 

 ๑๓. ภาคีแต่ละฝ่ายต้องดําเนินการให้ระบบกฎหมายภายในมีมาตรการให้ผู้เสียหายสามารถได้รับ 
การชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ 

 ๑๔. ภาคีแต่ละฝ่ายต้องกําหนดให้มีการจัดสรรงบประมาณ รวมถึงจัดต้ังกองทุนแห่งชาติ 
ตามความเหมาะสม สําหรับการดูแลและอปุการะผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 

ข้อ ๑๕ 
การส่งกลับและส่งคืนผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 

  ๑. ให้ภาคีซึ่งผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์มีสัญชาติหรือมีสิทธิพํานักอย่างถาวรในรัฐน้ัน ในเวลาที่ผ่านเข้า
ไปในอาณาเขตของภาคีผู้รับ อํานวยความสะดวกและให้บุคคลน้ันเดินทางกลับเข้าไปโดยปราศจากการล่าช้า
อันไม่สมควรหรือสมเหตุผล โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของบุคคลน้ันอย่างเต็มที่ 

  ๒. เมื่อภาคีดําเนินการส่งผู้เสยีหายกลับ ตามท่ีกําหนดไว้ในวรรค ๑ ของข้อน้ี การส่งตัวกลับน้ัน 
ให้คํานึงถึงความปลอดภัยของบุคคลเช่นว่า และคํานึงถึงสถานะในการดําเนินกระบวนการทางกฎหมาย  
ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงที่ว่าบุคคลน้ันเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 

  ๓. ตามท่ีกําหนดไว้ในวรรค ๑ และวรรค ๒ ของข้อน้ี เมื่อมีคําร้องขอจากภาคีผู้รับ ใหภ้าคีที่ได้รับการ
ร้องขอพิสูจน์ทราบโดยปราศจากการล่าช้าอันไม่ควรหรือไม่สมเหตุผลว่า บุคคลผู้น้ันเป็นผู้เสียหายจากการค้า
มนุษย์สญัชาติของตน หรือมีสิทธิพํานักอยู่อย่างถาวร อย่างใดอย่างหน่ึง ในเวลาที่ผ่านเข้าไปในอาณาเขตของ
ภาคีผู้รับหรือไม่ 

  ๔. เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกในการเดินทางกลับของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ผูซ้ึ่งไม่มี
เอกสารสําคัญที่ถูกต้อง เมื่อภาคีผู้รับร้องขอ ให้ภาคีซึ่งบุคคลดังกล่าวมีสัญชาติหรือมสีิทธิพํานักอย่างถาวรใน
เวลาที่ผ่านเข้าไปในดินแดนของภาคีผู้รับ ยอมออกเอกสารการเดินทางและการอนุญาตอ่ืนๆ ที่จําเป็นเพ่ือให้
บุคคลเช่นว่าสามารถเดินทางและกลับเข้าไปในอาณาเขตของตนได้ 

 ๕. ให้ภาคีแต่ละฝ่ายดําเนินมาตรการทางกฎหมายหรือมาตรการอ่ืน ๆ ตามที่จําเป็น เพ่ือกําหนด
โครงการส่งกลับตามที่เหมาะสม และหากจาํเป็น ให้องค์กรระดับชาติหรือระหว่างประเทศ และองค์กรที่ไม่ใช่
รัฐบาลที่เก่ียวข้องเข้ามามีส่วนร่วมด้วย  

๖. ความในข้อน้ีไม่กระทบถึงสิทธิใด ๆ ทีผู่้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้รับตามกฎหมายภายในของ
ภาคีผู้รับ 

 ๗. ความในข้อน้ีไม่กระทบถึงบทบัญญัติของความตกลงหรือข้อตกลงทวิภาคีหรือพหุภาคทีี่มีการบังคับใช้
หรือข้อตกลงด้านการตรวจคนเข้าเมืองที่มอบสิทธิประโยชน์ที่ดีกว่าให้กับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 
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หมวดที่ ๕ 
การบังคับใช้กฎหมาย 

ข้อที่ ๑๖ 
การบังคบัใช้กฎหมายและการดําเนนิคดีตามกฎหมาย  

๑. ให้ภาคีแต่ละฝา่ยดําเนินมาตรการตามความจําเป็น เพ่ือให้แน่ใจว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ด้านการจัดการปัญหาการค้ามนุษย์น้ันมีทักษะหรือความรู้ที่เหมาะสมสําหรับการต่อต้านการค้ามนุษย์และ 
การคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และในกรณีที่เห็นสมควร ให้แต่งต้ังส่วนงานหรือหน่วยงานเฉพาะ 
เพ่ือดําเนินการตามจุดประสงค์น้ี 

๒. ให้ภาคีแต่ละฝา่ยดําเนินมาตรการที่มปีระสทิธิภาพและมีลักษณะเชิงรุก เพ่ือค้นหา ขัดขวาง  
และลงโทษการทุจริต การฟอกเงิน การมีส่วนร่วมในกลุ่มอาชญากรรมทีม่ีลักษณะองคก์ร และการขัดขวาง
กระบวนการยุติธรรมซึ่งมีผลให้การค้ามนุษย์ดําเนินต่อไป 

๓. ให้ภาคีแต่ละฝา่ยดําเนินการเพ่ือให้แน่ใจว่าระบบกฎหมายของตนมีประสิทธิภาพสําหรับจัดการ 
กับคดีการค้ามนุษย์ 

๔. ให้ภาคีแต่ละฝา่ยดําเนินมาตรการตามความจําเป็น เพ่ือรับรองว่ามีการประสานงานเชิงนโยบาย 
และการปฏิบัติของหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐบาล หรือองค์การมหาชนอ่ืน ๆ ในการต่อต้านการค้ามนุษย์  
และในกรณีที่เห็นสมควร ใหจ้ัดต้ังสํานักงานประสานงานเพ่ือต่อต้านอาชญากรรมที่มลีักษณะองค์กร เช่น 
การค้ามนุษย์ การทุจริต การฟอกเงิน และการขัดขวางกระบวนการยุติธรรม 

๕. ให้ภาคีแต่ละฝา่ยสนับสนุนให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เข้าไปพํานักเป็นการช่ัวคราวในดินแดน 
ของภาคีผู้รับโดยสมัครใจ โดยสอดคล้องกับกฎหมายภายในของภาคีผู้ส่งและผู้รับ ผ่านช่องทางความร่วมมือ 
ที่ไม่เป็นทางการหรือการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายซึ่งกันและกัน ตามความเหมาะสม เพ่ือจุดประสงค์ 
ในการให้การเป็นพยานหรือให้ความร่วมมือในการดําเนินคดีกับผู้ค้ามนุษย์ ทั้งน้ี โดยคํานึงถึงความปลอดภัย
ของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์  

๖. ให้ภาคีแต่ละฝา่ยจัดหรือพัฒนาโครงการฝึกอบรมสําหรับเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องในการป้องกัน 
และปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยมุ่งเน้นวิธีการป้องกันการค้ามนุษย์ การสืบสวนและการดําเนินคดีกับผู้ค้า
มนุษย์ และการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ซึ่งรวมถึงการปกป้องผู้เสียหายและครอบครัวจาก 
ผู้ค้ามนุษย์ และความเป็นส่วนตัวของผู้เสียหาย 

๗. ให้ภาคีแต่ละฝา่ยดําเนินทุกมาตรการที่จําเป็นเพ่ือรักษาบูรณภาพของกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญา ซึ่งรวมถึงการปกป้องผู้เสียหายและพยานจากการข่มขู่และการคกุคามตามความจําเป็น และลงโทษ
ผู้ก่อการดังกล่าวในกรณีที่เหมาะสม 

๘. ให้ภาคีแต่ละฝา่ยกําหนดระยะเวลาของอายุความภายใต้กฎหมายภายในของภาคี เพ่ือเริ่มการ
พิจารณาคดีสําหรับการกระทําผิดใด ๆ ที่ครอบคลุมโดยอนุสัญญาน้ี และให้กําหนดอายุความที่ยาวนานย่ิงขึ้น
ในกรณีทีผู่้กระทําความผิดหลบเลี่ยงการอํานวยความยุติธรรม 

๙. ไม่มีสิ่งใดในอนุสัญญาฯ น้ีที่จะส่งผลกระทบต่อหลักการที่ว่า ลักษณะของความผิดที่กําหนดไว้ 
ตามอนุสัญญาฯ น้ี และลักษณะของการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายที่นําไปใช้ได้ หรือหลักกฎหมายอ่ืน ๆ  
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ที่ควบคุมการกระทําโดยชอบด้วยกฎหมาย สงวนให้กับกฎหมายภายในของภาคี และใหค้วามผิดดังกล่าว 
ต้องถูกดําเนินคดีและลงอาญาตามหลักกฎหมายน้ัน 

ข้อ ๑๗ 
การริบและการยึดทรัพย์ 

๑. ให้ภาคีแต่ละฝา่ยดําเนินมาตรการตามความจําเป็นในขอบเขตที่มากที่สดุเท่าที่เป็นไปได้ภายใต้
ระบบกฎหมายภายในของตนเพ่ือให้สามารถริบ 

ก. รายได้จากอาชญากรรมที่ได้รบัมาจากความผิดที่ครอบคลมุโดยอนุสัญญาน้ีหรือทรัพย์สนิที่มี
มูลค่าเทียบได้กับรายได้เช่นว่า 

ข. ทรัพย์สิน อุปกรณ์หรือเคร่ืองมือเคร่ืองใช้อ่ืนที่ใช้หรือเพ่ือจะใช้ในความผดิทั้งหลายที่ครอบคลุม
โดยอนุสัญญาน้ี 

๒. ให้ภาคีแต่ละฝา่ยดําเนินมาตรการตามความจําเป็นเพ่ือให้สามารถพิสูจน์รูปพรรณสัณฐาน ติดตาม
ร่องรอย อายัดหรือยึดรายการใด ๆ ที่อ้างถึงในวรรค ๑ ของข้อน้ีเพ่ือความมุ่งประสงค์ของการริบในท้ายที่สุด 

๓. หากรายได้จากอาชญากรรมถูกเปลี่ยนรูปหรือแปรสภาพบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นทรัพย์สินอ่ืน 
ทรัพย์สินเช่นว่าจะอยู่ในความรับผิดตามมาตรการที่อ้างถึงในข้อน้ีแทนรายได้น้ัน 

๔. หากรายได้จากอาชญากรรมถูกนําไปปะปนกับทรัพย์สินทีไ่ด้รับมาจากแหล่งที่ถูกต้องตามกฎหมาย 
ทรัพย์สินเช่นว่าจะอยู่ในความรับผิดที่จะต้องถูกริบไม่เกินมูลค่าที่ประเมินจากรายได้นําไปปะปน โดยไม่
กระทบกระเทือนต่ออํานาจใดที่เก่ียวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์ 

๕. เงินหรือผลประโยชน์อ่ืนที่ได้รับมาจากรายได้จากอาชญากรรมจากทรัพย์สินซึ่งเปลี่ยนรปูหรือแปร
สภาพมาจากรายได้จากอาชญากรรม หรอืจากทรัพย์สนิซึง่รายได้จากอาชญากรรมถูกนําไปปะปน ให้อยู่ในความ
รับผิดในลักษณะและขอบเขตเดียวกันกับที่ใช้กับรายได้จากอาชญากรรมตามมาตรการทั้งหมดที่อ้างถึงในข้อน้ี 

๖. เพ่ือความมุ่งประสงค์ของข้อน้ีและข้อ ๒๑ ของอนุสัญญาน้ี ให้ภาคีแต่ละฝ่ายมอบอํานาจให้ศาล
หรือหน่วยงานอ่ืนที่มีหน้าที่รบัผิดชอบ สั่งให้มีการจัดหาบันทึกทางธนาคาร สถาบันทางการเงินหรือการค้า 
หรือสั่งให้ยึดบันทึกเหล่าน้ัน ภาคีแต่ละฝ่ายจะต้องไม่ปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามบทบัญญัติของวรรคน้ีโดยอ้าง
เหตุผลเรื่องความลับทางธนาคาร 

๗. ภาคีแต่ละฝ่ายอาจพิจารณาความเป็นไปได้ของการกําหนดให้ผู้กระทําผิดแสดงแหล่งทีม่าโดยชอบ
ด้วยกฎหมายของรายได้จากอาชญากรรมที่ถกูกล่าวหา หรอืทรัพย์สินอ่ืนซึ่งอยู่ในความรับผิดที่จะถูกรบิ ภายใน
ขอบเขตที่ว่าการกําหนดเช่นว่าน้ันสอดคล้องกับหลักการของกฎหมายภายในของตน และสอดคล้องกับ
ลักษณะของการดําเนินการต่างๆ ทางศาลหรือทางอ่ืน 

๘. จะต้องไม่ตีความบทบัญญัติขอ้น้ีให้กระทบกระเทือนสิทธิต่างๆ ของบุคคลที่สามซึ่งกระทําการ 
โดยสุจริต 

๙. ไม่มีสิ่งใดในข้อน้ีจะกระทบกระเทือนต่อหลักการที่ว่ามาตรการทั้งหลายซึง่ข้อน้ีอ้างถึงจะได้รับ 
การนิยามและดําเนินการโดยสอดคล้องและอยู่ภายใต้บังคับของบทบัญญติัของกฎหมายภายในของภาคี 
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หมวดที่ ๖ 
ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ข้อที่ ๑๘ 
ความช่วยเหลอืซ่ึงกันและกันในเรื่องทางอาญา 

๑. เพ่ือเป็นการต่อต้านความผิดด้านการค้ามนุษย์ซึ่งมีลักษณะข้ามชาติ  ใหบ้รรดาภาคีจัดให้มี
มาตรการท่ีกว้างขวางที่สุดภายใต้กฎหมายภายในของตน เพ่ือให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้าน 
การสืบสวนและการดําเนินคดีอาญาต่อความผิดที่บัญญัติไว้ในข้อที่ ๕ ของอนุสัญญาฯ น้ี 

๒. ให้บรรดาภาคีปฏิบัติตามพันธกรณีของตนภายใต้วรรค ๑ ของข้อน้ี ตามสนธิสัญญาอาเซียนว่าด้วย 
การให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องทางอาญา  

ข้อ ๑๙ 
การส่งผู้รา้ยขา้มแดน 

๑. ความผิดแต่ละข้อที่ได้กําหนดไว้ตามข้อ ๕ ของอนุสัญญาน้ี ให้ถือว่าเป็นความผิดที่เข้าข่าย 
ให้ดําเนินการส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้ ตามสนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนใด ๆ ทีม่ีอยู่ระหว่างภาคี  
บรรดาภาคีสามารถดําเนินการเพ่ือบรรจุฐานความผิดเหลา่น้ันเป็นความผิดที่สามารถดําเนินการส่งผู้ร้าย 
ข้ามแดนภายใต้สนธิสัญญาว่าด้วยการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนทุกฉบับที่จะมีการจัดทําระหว่างกัน 

๒. หากภาคีฝ่ายหน่ึงดําเนินการส่งผู้ร้ายข้ามแดนภายใต้เง่ือนไขของการมีสนธิสัญญารองรับ ได้รับ 
คําร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนจากภาคีอีกฝ่ายหน่ึง ซึ่งไม่มีสนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนรองรับ ภาคี
อาจพิจารณาให้อนุสัญญาน้ีเป็นพ้ืนฐานทางกฎหมายสําหรับการส่งผู้ร้ายข้ามแดน  โดยคํานึงว่าเป็นความผิด 
ที่ถูกกําหนดไว้ตามข้อ ๕ ของอนุสัญญาน้ี  

๓. ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายภายในและสนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ในกรณีที่
พฤติการณ์แวดล้อมเหมาะสมและเร่งด่วน และตามที่มีการร้องขอ ภาคีที่ถูกร้องขออาจนําตัวผู้ที่ถูกร้องขอ 
ให้มีการส่งตัวข้ามแดนและปรากฏตัวอยู่ในดินแดนของภาคีน้ัน ๆ มาคุมขัง หรือดําเนินมาตรการอ่ืน ๆ  
ตามท่ีเหมาะสม เพ่ือให้แน่ใจว่าบุคคลดังกล่าวจะอยู่ในกระบวนการส่งผู้ร้ายข้ามแดน   

๔. ภาคีใดที่มีการพบตัวผู้ต้องหาในดินแดนของตน หากไม่ดําเนินการส่งตัวบุคคลน้ันข้ามแดน 
ตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ ๕ ของอนุสัญญาน้ี บนพ้ืนฐานว่าบุคคลผู้น้ันเป็นคนชาติของตน หากได้รับการร้องขอ 
ให้มีการส่งตัวผู้กระทําผิดดังกล่าว ให้ภาคน้ัีนส่งคดีดังกล่าวให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้องดําเนินคดีโดยไม่ล่าช้า  
และใหส้่วนราชการดังกล่าวตัดสินและดําเนินคดีดังกล่าวเช่นเดียวกับความผิดที่ร้ายแรงอ่ืน ๆ ภายใต้กฎหมาย
ภายในของภาคี  บรรดาภาคีที่เก่ียวข้องจะร่วมมือกันในด้านกระบวนการและหลักฐาน เพ่ือรับรองว่า 
การดําเนินคดีมีประสิทธิภาพ  

๕. เพ่ือความมุ่งหมายของข้อน้ี ให้ภาคีแต่ละฝ่ายแต่งต้ังหน่วยงานกลางเพ่ือแจ้งต่อผู้เก็บรักษา
อนุสัญญาน้ี   
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ข้อ ๒๐ 
ความร่วมมือในการบังคับใชก้ฎหมาย 

๑. ให้บรรดาภาคีร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด โดยสอดคล้องกับกฎหมายภายในและระบบการบริหารของ
ภาคีแต่ละฝ่าย เพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพของการดําเนินการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือต่อต้านความผิดที่อนุสัญญา
น้ีครอบคลุมถึง  โดยเฉพาะอย่างย่ิง ให้ภาคีแต่ละฝ่ายดําเนินมาตรการที่มีประสิทธิภาพ  

ก. เพ่ือส่งเสริม และในกรณีทีจ่ําเป็น จัดต้ังและใช้ช่องทางการติดต่อที่มีอยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ 
ผู้มีอํานาจ หน่วยงาน หรือการบริการที่เก่ียวข้อง เพ่ือสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมลูเก่ียวกับความผิด 
ทุกด้านที่อนุสัญญาน้ีครอบคลุม อย่างรวดเร็วและปลอดภัย โดยหากบรรดาภาคีที่เก่ียวข้องเห็นสมควร  
อาจรวมถึงข้อมูลความเช่ือมโยงกับการกระทําผิดทางอาญาอ่ืน ๆ  

ข. เพ่ือร่วมมือกับภาคีอ่ืน ๆ ในการสอบสวนความผิดที่ครอบคลุมโดยอนุสญัญาน้ี ในเรื่องดังน้ี 

(๑) อัตลักษณ์ หรอืเอกลักษณ์บุคคล ถิ่นที่อยู่ และกิจกรรมของบุคคลที่ต้องสงสัยว่ามีส่วน
เก่ียวข้องกับความผิดดังกล่าว หรือตําแหน่งที่อยู่ของบุคคลอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

(๒) ความเคลื่อนไหวของทรัพย์สินที่ได้จากการกระทําอาชญากรรม หรือทรพัย์สินที่ได้มาจาก
การกระทําความผิดดังกล่าว 

(๓) ความเคลื่อนไหวของทรัพย์สิน อุปกรณ์ หรอืเคร่ืองมืออ่ืน ๆ ซึ่งใช้หรือมีไว้ให้ใช้เพ่ือ 
การกระทําความผิดดังกล่าว  

ค. เพ่ือจัดหาสิ่งของหรือปริมาณวัสดุที่จําเป็น ตามความเหมาะสม เพ่ือจุดประสงค์ด้านการ
วิเคราะห์หรือการสืบสวน 

ง. เพ่ืออํานวยความสะดวกให้มกีารประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจ
รับผิดชอบ หน่วยงาน และภาคบริการ และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนบุคลากรและผู้เช่ียวชาญอ่ืน ๆ ซึ่งรวมถึง
การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประสานงาน ภายใต้ความตกลงทวิภาคีหรือข้อตกลงระหว่างบรรดาภาคีที่เก่ียวข้อง  

จ. เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลกับบรรดาภาคีอ่ืน โดยเฉพาะในเรื่องเก่ียวกับวิธีการที่ใช้โดยผู้ค้า  
ซึ่งรวมถึงเส้นทางและการขนส่ง การใช้เอกสารประจําตัวปลอม เอกสารที่ถูกเปลี่ยนแปลงหรือปลอม หรือ
วิธีการอ่ืน ๆ เพ่ือปกปิดความเคลื่อนไหวของผู้ค้าเหล่าน้ัน 

ฉ. เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสานงานเกี่ยวกับมาตรการบริหารและมาตรการอ่ืน ๆ ตามท่ี
เหมาะสม เพ่ือจุดประสงค์ในการระบุความผิดตามท่ีครอบคลุมโดยอนุสญัญาน้ีได้อย่างทันท่วงที 

๒. เพ่ือให้อนุสัญญาน้ีมีผล ให้บรรดาภาคีพิจารณาเข้าร่วมในความตกลงทวิภาคีหรือข้อตกลงพหุภาคี  
เพ่ือความร่วมมือโดยตรงระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และหากมีความตกลงหรือข้อตกลงดังกล่าวอยู่
แล้ว ให้พิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติม หากยังไม่มีความตกลงหรือข้อตกลงระหว่างบรรดาภาคีที่เก่ียวข้อง บรรดาภาคี
อาจพิจารณาให้อนุสัญญาน้ีเป็นพ้ืนฐานของความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายร่วมกัน และหากเห็นสมควร 
ให้บรรดาภาคีใช้ประโยชน์จากความตกลงหรือข้อตกลงทั้งหลายอย่างเต็มที่ ซึ่งรวมถึงองค์การระหว่างประเทศ
และระดับภูมิภาค เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของแต่ละภาคี   

๓. ให้บรรดาภาคีพยายามมีความร่วมมือในส่วนที่สามารถกระทําได้ เพ่ือดําเนินการต่อการกระทําผิด
ฐานค้ามนุษย์และความผิดอ่ืน ๆ ที่ครอบคลมุโดยอนุสัญญาน้ี ที่กระทําผา่นการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมยั  
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ข้อ ๒๑ 
ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อมุ่งประสงค์ในการริบทรัพย์ 

๑. ภายในขอบเขตที่กว้างขวางที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ภายใต้ระบบกฎหมายภายในของตน ภาคีที่ได้รับ
การร้องขอจากภาคีอีกฝ่ายหน่ึงที่มีเขตอํานาจเหนือความผิดที่ครอบคลมุโดยอนุสัญญาน้ี เพ่ือการริบทรัพย์สิน
จากการกระทําอาชญากรรม ทรัพย์สิน อุปกรณ์ หรือเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่อ้างถึงในข้อ ๑๗ วรรค ๑ ของ
อนุสัญญาน้ีซึ่งอยู่ภายในดินแดนของตนจะต้อง  

ก. ย่ืนคําร้องขอแก่หน่วยงานที่มีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบ โดยมีความประสงค์เพ่ือให้ได้มาซึง่คําสั่ง 
ริบทรัพย์ และหากมีคําสั่งเช่นว่า ให้ดําเนินการเพ่ือให้เกิดผลตามน้ัน หรอื 

ข. ย่ืนคําสั่งเพ่ือการริบทรัพย์ที่ออกโดยศาลในดินแดนของภาคีที่ร้องขอ ตามข้อ ๑๗ วรรค ๑ ของ
อนุสัญญาน้ี ต่อหน่วยงานที่มีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบ เพ่ือดําเนินการให้เกิดผลตามขอบเขตที่ได้รับการร้องขอ 
เท่าที่เก่ียวข้องกับทรัพย์สินจากการกระทําอาชญากรรม ทรัพย์สิน อุปกรณ์ หรือเคร่ืองมือเคร่ืองใช้อ่ืนที่อ้างถึง
ในข้อ ๑๗ วรรค ๑ ซึ่งอยู่ในดินแดนของภาคีที่ได้รับการร้องขอ 

๒. ภายหลังจากที่มีการย่ืนคําร้องของภาคีอีกฝ่ายหน่ึง ซึ่งมีขอบเขตอํานาจเหนือความผิดครอบคลุม 
โดยอนุสัญญาน้ี ให้ภาคีผู้ได้รบัร้องขอ ดําเนินมาตรการเพ่ือระบุ สืบหาแหล่งที่มา และอายัดหรือยึดทรัพย์สิน
จากการกระทําอาชญากรรม ทรัพย์สิน อุปกรณ์ หรือเคร่ืองมือเคร่ืองใช้อ่ืนที่อ้างถึงในข้อ ๑๗ วรรค ๑ ของ
อนุสัญญาน้ี เพ่ือที่จะให้มีการริบทรัพย์สินในภายหลัง โดยคําสั่งของภาคีผู้ร้องขอหรือตามคําร้องขอภายใต้
วรรค ๑ ของขอ้น้ีโดยภาคีผู้ได้รับร้องขอ 

๓. บทบัญญัติข้อ ๑๘ ของอนุสัญญาน้ีสามารถนํามาใช้โดยอนุโลมในข้อน้ี โดยนอกเหนือจากข้อสนเทศ
ที่ระบุไว้ในข้อ ๑๘ แล้ว คํารอ้งขอตามข้อน้ีจะต้องประกอบด้วย 

ก. กรณีคําร้องขอตามวรรค ๑ (ก) ของข้อน้ี คาํอธิบายลักษณะของทรัพย์สินที่จะถูกริบและ
เอกสารแสดงข้อเท็จจริงซึ่งภาคีผู้ร้องขอใช้อ้างอิง เพียงพอท่ีจะทําให้ภาคผีู้ได้รับร้องขอสามารถขอให้มีคําสั่ง
ภายใต้กฎหมายภายในของตนได้ 

ข. กรณีคําร้องขอตามวรรค ๑ (ข) ของข้อน้ี สาํเนาของคําสั่งริบทรัพย์ที่รับฟังได้ตามกฎหมายซึ่ง
เป็นหลักฐานของคําร้องขอที่ออกโดยภาคีผู้ร้องขอ เอกสารแสดงข้อเท็จจริงและข้อสนเทศเก่ียวกับขอบเขตของ
การที่จะให้ปฏิบัติตามคําสั่งน้ัน 

ค. กรณีคําร้องขอตามวรรค ๒ ของข้อน้ี เอกสารแสดงข้อเท็จจริงตามที่ภาคีผู้ร้องขอใช้อ้างอิง 
และคําอธิบายการดําเนินการที่ร้องขอ 

๔. คําวินิจฉัยหรือการดําเนินการตามวรรค ๑ และ ๒ ของข้อน้ีจะกระทําโดยภาคีผู้ได้รับการร้องขอ  
โดยสอดคล้องและภายใต้บังคับบทบัญญัติของกฎหมายภายในและวิธีพิจารณาความของตนหรือสนธิสัญญา 
ความตกลง หรือข้อตกลงทวิภาคีหรือพหุภาคีซึ่งตนอาจมีพันธกรณีเก่ียวข้องกับภาคีที่ร้องขอ และสนธิสัญญา
ว่าด้วยความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทางอาญา  

๕. หากภาคีเลือกที่จะดําเนินมาตรการที่อ้างถึงในวรรค ๑ และ ๒ ของข้อน้ี บนเง่ือนไขว่า มีสนธิสญัญา 
ที่เก่ียวข้องบังคับอยู่ ให้ภาคน้ัีนพิจารณาใช้อนุสัญญาน้ีเสมือนเป็นพ้ืนฐานที่จําเป็นและเพียงพอ 

๖. บทบัญญัติของข้อน้ีจะไม่ตีความในทางที่กระทบกระเทือนสิทธิของบุคคลที่สามซึ่งสจุริต 
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๗. บรรดาภาคีจะพิจารณาจัดทําสนธิสัญญาทวิภาคีหรือพหุภาคี ความตกลงหรือข้อตกลง เพ่ือเพ่ิมพูน
ประสิทธิผลของความร่วมมือระหว่างประเทศที่ดําเนินการตามข้อน้ี 

ข้อ ๒๒ 
การจําหน่ายทรัพย์สนิที่ได้จากการกระทาํอาชญากรรมหรือทรัพย์สนิที่ถูกริบ 

๑. ทรัพย์สินที่ได้จากการกระทําอาชญากรรมหรือทรัพย์สินทีภ่าคีได้ริบไว้ตามข้อ ๑๗ หรือ ข้อ ๒๑ 
วรรค ๑ ของอนุสัญญาน้ีจะต้องถูกจําหน่ายโดยภาคีน้ันตามกฎหมายภายในและกระบวนวิธีการบริหารของตน 

๒. เมื่อดําเนินการตามคําร้องขอของภาคีอีกฝ่ายหน่ึงตามข้อ ๒๑ ของอนุสญัญาน้ี ภาคีจะให้
ความสําคัญแก่การพิจารณาคืนทรัพย์สินที่ได้จากการกระทําอาชญากรรมหรือทรัพย์สนิแก่ภาคีผู้ร้องขอ 
เพ่ือให้ภาคีผู้ร้องขอสามารถชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เสียหายของการค้ามนุษย์ 
หรือคืนทรัพย์สินดังกล่าวแก่เจ้าของโดยชอบธรรม ตามขอบเขตที่อนุญาตโดยกฎหมายภายในและหากได้รับ 
การร้องขอ 

๓. เมื่อดําเนินการตามคําร้องขอโดยภาคีอีกฝ่ายหนึ่งตามข้อ ๑๗ และ ๒๑ ของอนุสัญญาน้ี ภาคีอาจให้
การพิจารณาเป็นพิเศษแก่การจัดทําความตกลงหรือข้อตกลงในเรื่องการแบ่งปันทรัพย์สินที่ได้จากการกระทํา
อาชญากรรมหรือทรัพย์สินเช่นว่า หรือกองทุนที่ได้จากการขายทรัพย์สินที่ได้จากการกระทําอาชญากรรม 
หรือทรัพย์สินเช่นว่ากับภาคีอ่ืน เป็นปกติกรณีหรือรายกรณี โดยสอดคลอ้งกับกฎหมายภายในหรือวิธีการ 
ทางบริหาร 

หมวดที่ ๗ 
บทบัญญัติสดุท้าย 

ข้อ ๒๓ 
การจัดต้ังโครงสร้างการประสานงาน 

ภาคีแต่ละฝ่ายควรจะพิจารณาจัดต้ังโครงสร้างการประสานงานเพ่ือการต่อต้านการค้ามนุษย์ 
โดยส่งเสริมความร่วมมือในทกุด้านภายใต้อนุสัญญาน้ี 

ข้อ ๒๔ 
การติดตาม การตรวจสอบ และการรายงานผล 

๑. ที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติจะรับผิดชอบในการส่งเสริม  
การติดตาม การตรวจสอบ และการรายงานผลอย่างเป็นประจําต่อที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านอาชญากรรม
ข้ามชาติ เก่ียวกับการนําอนุสัญญาน้ีไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. สํานักเลขาธิการอาเซียนจะใหก้ารสนับสนุนในการควบคุมและประสานงานการนําอนุสัญญาน้ี 
ไปปฏิบัติ และจะช่วยสนับสนุนที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติในทุกด้าน 
ที่เก่ียวข้องกับการดําเนินการน้ัน ๆ   

ข้อ ๒๕ 
การรักษาความลับของเอกสาร รายงาน และข้อมูล 

๑. ให้ภาคีแต่ละฝา่ยรักษาความลับและความเป็นส่วนตัวของเอกสาร รายงาน และข้อมลูอ่ืน ๆ  
ที่ได้รบัจากภาคีอ่ืนใด ซึ่งรวมถึงแหล่งที่มาของเอกสาร รายงาน และข้อมูลเหล่าน้ัน 
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๒. ไม่ให้มีการเปิดเผยหรือแบ่งปันเอกสาร รายงาน หรือข้อมูลอ่ืน ๆ ซึ่งได้รบัมาจากการดําเนินการ
ตามอนุสัญญาน้ี กับภาคีอ่ืนใด รัฐ หรือบุคคลใด เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากภาคี 
ที่จัดหาเอกสาร รายงานหรือข้อมูลน้ัน ๆ  

ข้อ ๒๖ 
ความสัมพันธกั์บเอกสารระหว่างประเทศอ่ืน ๆ 

   อนุสัญญาน้ีจะไม่ลดความสําคัญของพันธกรณีอ่ืนซึ่งมีอยู่ระหว่างบรรดาภาคี ตามข้อตกลงระหว่าง
ประเทศอ่ืน ๆ และหากบรรดาภาคีเห็นพ้อง จะไม่ขัดขวางบรรดาภาคีในการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
ตามข้อตกลงระหว่างประเทศ หรือบทบัญญัติของกฎหมายภายในของบรรดาภาคี   

ข้อ ๒๗ 
การระงบัข้อพพิาท 

  ให้ระงับความแตกต่างหรือข้อพิพาทใด ๆ ระหว่างบรรดาภาคี อันเกิดจากการตีความหรือการบังคับใช้
บทบัญญัติของอนุสัญญาน้ีอย่างฉันมิตร โดยการหารือและการเจรจาระหว่างบรรดาภาคี ผ่านช่องทางการทูต
หรือสันติวิธีอ่ืน ๆ เพ่ือการระงับข้อพิพาท ตามที่ได้ตกลงกันระหว่างบรรดาภาคี  

ข้อ ๒๘ 
การใหส้ัตยาบัน ความเห็นชอบ และผูเ้ก็บรักษาอนสุัญญา 

๑. อนุสัญญาน้ีจะต้องผ่านการให้สัตยาบันและความเห็นชอบ ตามกระบวนการภายในของบรรดาภาคี 

๒. สัตยาบันสารหรือสารแสดงความเห็นชอบจะเก็บรักษาไว้กับเลขาธิการอาเซียน ซึ่งจะแจง้ให้บรรดา
ภาคีอ่ืน ๆ ทราบถึงการเก็บรักษาสัตยาบันสารดังกล่าวโดยทันท ี

ข้อ ๒๙ 
   การมีผลบังคบัใช้ และการแก้ไขเพิ่มเติม 

๑. อนุสัญญาน้ีจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ ๓๐ นับจากวันที่เลขาธิการอาเซียนได้รับมอบสัตยาบันสาร 
หรือความเห็นชอบลําดับที่ ๖ จากบรรดาภาคีที่ได้มอบสัตยาบันสารหรือความเห็นชอบแล้ว  

๒. ภาคีใด ๆ ที่ได้ให้สัตยาบันหรอืความเห็นชอบต่ออนุสัญญาน้ีภายหลังการเก็บรักษาสัตยาบันสาร
หรือความเห็นชอบลําดับที่ ๖ แต่ก่อนวันที่อนุสัญญามีผลบังคับใช้ ให้ถือว่าอนุสัญญามผีลใช้บังคับต่อภาคีน้ัน 
ในวันที่อนุสัญญามีผลบังคับใช้  สําหรับภาคีที่ให้สัตยาบันหรือความเห็นชอบต่ออนุสัญญาภายหลังจากที่
อนุสัญญามีผลบังคับใช้ตามวรรค ๑ ให้ถือว่าอนุสัญญามผีลใช้บังคับต่อภาคีน้ันในวันที่สตัยาบันสารหรือ 
ความเห็นชอบถูกเก็บรักษาไว้  

๓. อนุสัญญาน้ีอาจถูกเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเมือ่ใดก็ได้ โดยความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร 
ของบรรดาภาคี และให้การเปลี่ยนแปลงและแก้ไขดังกลา่วมีผลบังคับใช้ในวันใดก็ตามท่ีบรรดาภาคีเห็นพ้องกัน 
และใหถ้ือว่าการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงของอนุสัญญาน้ี  

๔. การเปลี่ยนแปลงหรือการแก้ไขใด ๆ จะไมก่ระทบต่อสิทธิและพันธกรณีของบรรดาภาคีที่ได้รับจาก 
หรือบนพ้ืนฐานของบทบัญญติัของอนุสัญญาน้ี ก่อนที่การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้  
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ข้อ ๓๐ 
การถอนตัว 

๑. ภาคีใด ๆ สามารถถอนตัวจากอนุสัญญาน้ีเมื่อใดก็ได้ ภายหลังจากที่อนุสญัญาน้ีมผีลใช้บังคับต่อ
ภาคีน้ัน  

๒. การถอนตัวจะต้องแจ้งต่อเลขาธิการอาเซียน โดยใช้ตราสารถอน 

๓. การถอนตัวจะมีผล ๑๘๐ วัน หลังจากที่เลขาธิการอาเซียนได้รับตราสารถอน  

๔. เลขาธิการอาเซียนจะต้องแจ้งเรื่องการถอนตัวให้บรรดาภาคีอ่ืน ๆ ทราบโดยทันที  

ข้อ ๓๑ 
การจดทะเบียน 

  ให้เลขาธิการอาเซียนจดทะเบียนอนุสัญญาน้ีต่อสํานักเลขาธิการสหประชาชาติ ตามข้อ ๑๐๒ ของ 
กฎบัตรสหประชาชาติ 

  ทําขึ้น ณ _______ ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ _______ ของเดือนเมษายนในปีสองพัน_________ 
เป็นภาษาอังกฤษฉบับเดียว 

 

สําหรับบรูไนดารุสซาลาม 
(ลายมือชื่อ เขยีนด้วยตัวพิมพ์หนา) 

(ตําแหน่ง) 
 

สําหรับราชอาณาจักรกัมพูชา 
(ลายมือชื่อ เขยีนด้วยตัวพิมพ์หนา) 

(ตําแหน่ง) 
 

สําหรับสาธารณรัฐอินโดนีเซยี 
(ลายมือชื่อ เขยีนด้วยตัวพิมพ์หนา) 

(ตําแหน่ง) 
 

สําหรับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
(ลายมือชื่อ เขยีนด้วยตัวพิมพ์หนา) 

(ตําแหน่ง) 
 

สําหรับมาเลเซยี 
(ลายมือชื่อ เขยีนด้วยตัวพิมพ์หนา) 

(ตําแหน่ง) 
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สําหรับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
(ลายมือชื่อ เขยีนด้วยตัวพิมพ์หนา) 

(ตําแหน่ง) 
 

สําหรับสาธารณรัฐฟิลิปปินส ์
(ลายมือชื่อ เขยีนด้วยตัวพิมพ์หนา) 

(ตําแหน่ง) 
 

สําหรับสาธารณรัฐสิงคโปร ์
(ลายมือชื่อ เขยีนด้วยตัวพิมพ์หนา) 

(ตําแหน่ง) 
 

สําหรับราชอาณาจักรไทย 
(ลายมือชื่อ เขยีนด้วยตัวพิมพ์หนา) 

(ตําแหน่ง) 
 

สําหรับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
(ลายมือชื่อ เขยีนด้วยตัวพิมพ์หนา) 

(ตําแหน่ง)  


