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ก
ารปฏิบัติเกี่ยวกับการค้ามนุษย์อาจเริ่มจากมีบุคคลที่พบเห็น หรือทราบเหตุ เช่น บุคคลที่พักอาศัยอยู่ 

ใกล้เคยีงทีเ่กดิเหต ุหรอืมผีูเ้สยีหายมาแจ้งเหตดุ้วยตนเอง หรอืจากการสบืสวนหาข่าวของเจ้าหน้าทีผู่ป้ฏบิตัิ 

ซึ่งมีหลายหน่วยงานที่มีอ�านาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติเกี่ยวกับคดีค้ามนุษย์ แต่มีภารกิจแตกต่างกัน  

และถือกฎหมายคนละฉบับ เช่น สถานีต�ารวจทั่วประเทศ มีอ�านาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามและสืบสวน

สอบสวนด�าเนนิคดใีนความผิดทีเ่กีย่วข้องกบัการคา้มนษุยใ์นเขตรับผดิชอบของสถานตี�ารวจนั้นๆ กองบงัคับการ

ปราบปรามการกระท�าความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ มีอ�านาจหน้าที่ปราบปรามและสืบสวนสอบสวนด�าเนินคดี

ในความผิดฐานค้ามนุษย์และความผิดที่เกี่ยวข้องทั่วราชอาณาจักร กรมการจัดงาน มีหน้าที่ในการตรวจสอบ 

คนต่างด้าว เพื่อตรวจสอบและช่วยเหลือคนต่างด้าวที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ หน่วยงานในสังกัด 

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เช่น บ้านพักเด็กและ

ครอบครัวในจังหวัดต่างๆ มีหน้าที่ในการช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เป็นต้น 

นอกจากนีย้งัมอีงค์กรพฒันาเอกชนทีท่�างานเกีย่วกบัการป้องกนัและปราบปรามการค้ามนษุย์ ซึง่หลายหน่วยงาน

ดังกล่าวจะต้องท�างานแบบประสานความร่วมมือกัน ในลักษณะ “ทีมสหวิชาชีพ” ตามอ�านาจหน้าที่ ความรู้

ความช�านาญในแต่ละด้านตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ละคดี โดยบางสถานการณ์ต้องให้หน่วยงานหนึ่ง 

เป็นเจ้าภาพ บางสถานการณ์ต้องให้อีกหน่วยงานหนึ่งเป็นเจ้าภาพ แต่การท�างานลักษณะดังกล่าวให้ประสบ 

ผลส�าเรจ็และสามารถแก้ปัญหาการค้ามนษุย์อย่างมรีะบบ เจ้าหน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานจกัต้องรูแ้ละเข้าใจพระราชบญัญตัิ

ป้องกนัและปราบปรามการค้ามนษุย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ต้องรูบ้ทบาทหน้าทีข่องตนเองตามกฎหมายทีต่นเป็นเจ้าภาพ

และต้องรู้บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานอื่นตามกฎหมายที่ร่วมเป็นเจ้าภาพด้วย และเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ 

ทุกหน่วยมีความรู้และเข้าใจในการปฏิบัติจึงได้แยกล�าดับขั้นตอนการปฏิบัติคดีค้ามนุษย์ออกเป็น ๗ ขั้นตอน  

ตามแผนผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับคดีค้ามนุษย์ ดังต่อไปนี้ 
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๑. การรับแจ้งเหตุ

แผนผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับคดีค้ามนุษย์

๓. การเตรียมการเข้าช่วยเหลือ/ตรวจค้น/จับกุม

๕. การคัดแยกผู้เสียหาย

๗. การสอบสวนด�าเนินคดี

๒. การตรวจสอบข้อเท็จจริง

๔. การเข้าช่วยเหลือ/ตรวจค้น/จับกุม

๖. การจับและบันทึกการจับ
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๑. การรับแจ้งเหตุ

กรณีบุคคลตกเป็นผู้เสียหายจากการกระท�าผิดฐานค้ามนุษย์ หรือผู้พบเห็น หรือทราบเบาะแสการ 

กระท�าผิดฐานค้ามนุษย์ อาจเข้าแจ้งเหตุหรือมีหนังสือแจ้งเหตุต่อเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน 

ได้ดังนี้

๑.๑ สถานีต�ารวจท้องที่ที่เกิดเหตุหรือท้องที่ที่ประสบเหตุ

มีอ�านาจหน้าที่ในการรับแจ้งเหตุและอ�านาจการสอบสวนที่เกี่ยวข้องกับการกระท�าผิดฐานค้ามนุษย์ และ

มอี�านาจสอบสวนด�าเนนิคดกีบัผูก้ระท�าผดิฐานค้ามนษุย์ในเขตพืน้ทีค่วามรบัผดิชอบของสถานตี�ารวจท้องทีน่ัน้ๆ

๑.๒  กองบังคับการปราบปรามการกระท�าความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ กองบัญชาการต�ารวจ

สอบสวนกลาง

มีอ�านาจหน้าที่ในการรับแจ้งเหตุและอ�านาจการสอบสวนที่เกี่ยวข้องกับความผิดทางอาญาเกี่ยวกับ 

การค้ามนุษย์รวมทั้งความผิดเกี่ยวกับแรงงาน และความผิดที่ เกี่ยวเนื่องในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ 

ทั่วราชอาณาจักร 

สามารถแจ้งเหตแุละร้องทกุข์ให้สอบสวนด�าเนนิคดไีด้ทีก่องบงัคบัการปราบปรามการกระท�าความผดิเกีย่วกบั 

การค้ามนุษย์ ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ โทรศัพท์สายด่วน ๑๑๙๑

๑.๓  ส�านักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่นั้น1 

๑)  กลุม่งานสอบสวน กองบงัคบัการสบืสวนสอบสวน ส�านกังานตรวจคนเข้าเมอืง มอี�านาจหน้าที่

ในการรบัแจ้งเหตแุละอ�านาจการสอบสวนทีเ่กีย่วข้องกบัการกระท�าผดิตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมอืง กฎหมาย

ว่าด้วยการทะเบียนคนต่างด้าว กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และกฎหมายอื่น 

อันเกี่ยวกับความผิดทางอาญาทั่วราชอาณาจักร

สามารถแจ้งเหตแุละร้องทกุข์ให้สอบสวนด�าเนนิคด ีได้ที ่กลุม่งานสอบสวน กองบงัคบัการสบืสวน

สอบสวน ส�านักงานตรวจคนเข้าเมือง เลขที่ ๕๐๗ ซอยสวนพลู ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 

กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐ 

๒) ตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่ มีอ�านาจหน้าที่ในการรับแจ้งเหตุที่เกี่ยวข้องกับการกระท�าผิดตาม

กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมอืง กฎหมายว่าด้วยการทะเบยีนคนต่างด้าว กฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปราม

การค้ามนุษย์ และกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดทางอาญาในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของตรวจคนเข้าเมือง

พื้นที่นั้น ๆ แต่ไม่มีอ�านาจสอบสวน”

๑.๔ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม

กรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นหน่วยงานระดับกรม สังกัดกระทรวงยุติธรรม มีอ�านาจหน้าที่ในการสืบสวน

สอบสวนคดีความผิดทางอาญาตามกฎหมายที่ก�าหนดไว้ในบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ  

พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยความผิดทางอาญาดังกล่าวจะต้องมีลักษณะของการกระท�าความผิดที่เป็นคดีพิเศษ ตาม 

1 ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่น พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๒ (๑๖)
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มาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ และอธิบดีกรมสอบสวนคดี

พิเศษจะต้องพิจารณาแล้วมีค�าสั่งให้ท�าการสอบสวนเป็นคดีพิเศษ หรือมีอ�านาจในการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา

อื่นใด ตามที่คณะกรรมการคดีพิเศษมีมติให้ท�าการสืบสวนสอบสวน

ปัจจบุนัคดคีวามผดิตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการค้ามนษุย์เป็นคดคีวามผดิทีป่รากฏ

ตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ แล้ว2 

๑.๕ หน่วยงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือหน่วยงานของรัฐที่

เกี่ยวข้อง

๑.๖ พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑

๑.๗ องค์กรพัฒนาเอกชนที่เกี่ยวข้องที่ท�างานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์

๒. การตรวจสอบข้อเท็จจริง

๒.๑ กรณีผู้รับแจ้งไม่มีอ�านาจหน้าที่ตามกฎหมาย 

หลังจากที่รับแจ้งเหตุแล้ว หากผู้รับแจ้งไม่มีอ�านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น

แล้วส่งเรื่องให้สถานีต�ารวจท้องที่ที่เกิดเหตุ กองบังคับการปราบปรามการกระท�าความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ 

ส�านักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่ กรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อด�าเนินการตามกฏหมาย 

ต่อไป 

การพิจารณาส่งเรื่องจะต้องพิจารณาด้วยเหตุผลและไม่ตัดสิทธิของผู้เสียหายในการแจ้งเหตุต่อหน่วยงาน

อื่นเนื่องจากถือว่าเป็นสิทธิของผู้เสียหายในเรื่องความไว้วางใจและความสะดวกของผู้เสียหาย ทั้งนี้ ผู้รับแจ้ง 

ควรอธิบายให้ผู้แจ้งหรือผู้เสียหายทราบและเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและอ�านาจหน้าที่ของตนด้วย

2 โปรดดภูาคผนวกที ่๑๙ – ๒๕ อ�านาจหน้าทีก่รมสอบสวนคดพีเิศษทีเ่กีย่วกบัคดพีเิศษ รวมถงึคดคีวามผดิว่าด้วยการป้องกนั
และปราบปรามการค้ามนุษย์
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๒.๒ กรณีผู้รับแจ้งมีอ�านาจหน้าที่ตามกฎหมาย 

๒.๒.๑ ผู้แจ้งเป็นผู้เสียหาย 

ให้สอบปากค�าหรอืสมัภาษณ์ผูแ้จ้งและพจิารณาตามแนวทางการคดัแยกผูเ้สยีหายจากการค้ามนษุย์

เบื้องต้น (ให้ดูรายละเอียดแนวทางการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในข้อ ๕. ว่าด้วยเรื่องการคัดแยก 

ผู้เสียหายเบื้องต้น) โดยพิจารณาว่า ผู้แจ้งเป็นผู้เสียหายจากการกระท�าผิดฐานค้ามนุษย์หรือไม่ โดยพิจารณา 

ได้จากพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๖ ซึ่งบัญญัติว่า การกระท�าผิด

ฐานค้ามนุษย์ หมายถึง ผู้แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ จากการเป็นธุระจัดหา ซื้อ ขาย จ�าหน่าย พามาจากหรือ

ส่งไปยังที่ใด หน่วงเหนี่ยวกักขัง จัดให้อยู่อาศัย หรือรับไว้ซึ่งบุคคลใดโดยข่มขู่ ใช้ก�าลังบังคับ ลักพาตัว ฉ้อฉล 

หลอกลวง ใช้อ�านาจโดยมชิอบหรอืโดยให้เงนิหรอืผลประโยชน์อย่างอืน่แก่ผูป้กครองหรอืผูด้แูลบคุคลนัน้ เพือ่ให้

ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลให้ความยินยอมแก่ผู้กระท�าความผิดในการแสวงหาประโยชน์จากบุคคลที่ตนดูแลหรือ  

(มาตรา ๖ (๑))

การแสวงหาประโยชน์จากการเป็นธุระจัดหา ซื้อ ขาย จ�าหน่าย พามาจากหรือส่งไปยัง ที่ใด  

หน่วงเหนี่ยวกักขัง จัดให้อยู่อาศัย หรือรับไว้ซึ่งเด็ก (มาตรา ๖ (๒))

อีกทั้งการกระท�าดังกล่าวจะต้องเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการด�าเนินการตาม 

มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ อันได้แก่ 

๑. การแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณี 

๒. การผลิตหรือเผยแพร่วัตถุหรือสื่อลามก 

๓. การแสวงหาประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอื่น 

๔. การเอาคนลงเป็นทาส 

๕. การน�าคนมาขอทาน 

๖. การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ ซึ่งกฎหมายให้ค�านิยามว่า การข่มขืนใจให้ท�างานหรือให้

บรกิารโดยท�าให้กลวัว่าจะเกดิอนัตรายต่อชวีติ ร่างกาย เสรภีาพ ชือ่เสยีง หรอืทรพัย์สนิของบคุคลนัน้เองหรอืของ

ผู้อื่นโดยขู่เข็ญด้วยประการใดๆ โดยใช้ก�าลังประทุษร้ายหรือโดยท�าให้บุคคลนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้

๗. การบังคับตัดอวัยวะเพื่อการค้า 

๘. การอื่นใดที่คล้ายคลึงกันอันเป็นการขูดรีดบุคคลไม่ว่าบุคคลนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม

หากพิจารณาแล้วเข้าข่ายเป็นผู้เสียหายจากการกระท�าผิดฐานค้ามนุษย์ ให้ส่งตัวผู ้เสียหาย 

พร้อมเอกสารการคัดแยกผู้เสียหายให้พนักงานสอบสวนพิจารณารับค�าร้องทุกข์ตามกฎหมาย 

หากไม่เข้าข่ายเป็นผู้เสียหายจากการกระท�าผิดฐานค้ามนุษย์และเป็นความผิดตามกฎหมายอื่น 

ให้ส่งพนักงานสอบสวนด�าเนินคดีในคราวเดียวกัน
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เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนในการส่งตัวผู ้เสียหายจากการกระท�าผิดฐานค้ามนุษย์ 

ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พิจารณาให้ความช่วยเหลือ ตามพระราชบัญญัติป้องกัน

และปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๓

๒.๒.๒ กรณียังไม่ชัดเจนว่าผู้แจ้งเป็นผู้เสียหายจากการกระท�าผิดฐานค้ามนุษย์หรืออาจจะ 

เข้าข่ายการค้ามนุษย์ 

หากมีเหตุจ�าเป็นเพื่อประโยชน์ในการแสวงหาข้อเท็จจริงและเพื่อคุ้มครองป้องกันภัยแก่บุคคล 

ที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเป็นผู ้เสียหายจากการกระท�าผิดฐานค้ามนุษย์ หากจะจัดให้บุคคลดังกล่าวอยู่ใน 

ความคุม้ครองชัว่คราวตามพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการค้ามนษุย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๒๙ พนกังาน

เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ จะต้องรายงานให้ผู้บัญชาการ

ต�ารวจแห่งชาติ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ หรือผู้ว่าราชการจังหวัด  

แล้วแต่กรณทีราบโดยไม่ชกัช้า ทัง้นี ้ต้องไม่เกนิ ๒๔ ชัว่โมงนบัตัง้แต่วนัทีจ่ดัให้บคุคลดงักล่าวอยูใ่นความคุม้ครอง

ชัว่คราว หากมคีวามจ�าเป็นจะต้องให้การคุม้ครองเกนิกว่าก�าหนดเวลาดงักล่าวให้พนกังานเจ้าหน้าทีย่ืน่ค�าร้องต่อ

ศาลขอคุ้มครองชั่วคราวได้อีก ทั้งนี้ ศาลมีอ�านาจอนุญาตได้ไม่เกิน ๗ วันโดยจะก�าหนดเงื่อนไขใดๆ ไว้ด้วยก็ได้

ส�าหรับเจ้าหน้าที่ต�ารวจผู้ด�าเนินการจะต้องเป็นข้าราชการต�ารวจระดับสารวัตรขึ้นไป (ต�ารวจ 

ชั้นผู้ใหญ่ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒ (๑๗)) หรือผู้ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยในทางปฏิบัติให้น�าบุคคลดังกล่าวมาสอบ 

ปากค�าในฐานะผู้ให้ถ้อยค�า และรวบรวมพยานหลักฐานเบื้องต้นเพื่อประกอบการยื่นค�าร้องต่อศาลว่า มีความ

จ�าเป็นจะต้องแสวงข้อเท็จจริง และเพื่อคุ้มครองป้องกันภัยแก่บุคคลที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเป็นผู้เสียหาย 

จากการกระท�าผิดฐานค้ามนุษย์อย่างไร หากศาลไม่อนุญาตให้ยุติการคุ้มครองชั่วคราว กรณีหากศาลอนุญาต  

ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวอยู่ในสถานที่อันสมควรตามระเบียบที่รัฐมนตรีก�าหนด ซึ่งมิใช่ห้องขังหรือสถานคุมขัง  

เมื่อครบก�าหนด ๗ วัน ตามที่ศาลอนุญาตแล้ว ยังไม่มีพยานหลักฐานพิจารณาได้ว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้เสียหาย

ให้ยตุกิารคุม้ครองชัว่คราว หากมพียานหลกัฐานพจิารณาได้ว่าบคุคลดงักล่าวเป็นผูเ้สยีหายจากการกระท�าผดิฐาน

ค้ามนษุย์ให้ส่งตวัผูเ้สยีหายให้พนกังานสอบสวนด�าเนนิการรบัค�าร้องทกุข์ และส่งตวัให้กระทรวงการพฒันาสงัคม

และความมั่นคงของมนุษย์ให้ความช่วยเหลือต่อไป

กรณีมีผู้เสียหายจากการกระท�าผิดฐานค้ามนุษย์หลายราย ให้ส่งเอกสารการด�าเนินการตาม 

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๒๙ ดังกล่าวให้พนักงานสอบสวน

ประกอบการสอบสวน และพิจารณาจัดบุคคลดังกล่าวเป็นพยานประกอบการด�าเนินคดี

๒.๓ กรณีผู้แจ้งไม่ใช่ผู้เสียหายจากการกระท�าผิดฐานค้ามนุษย์ 

ควรท�าการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมหลักฐาน และจัดท�ารายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

เสนอผู้บังคับบัญชาผู้มีอ�านาจ ทั้งนี้ ในรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริงควรจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้
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(๑) พฤติกรรมตามที่แจ้งเป็นอย่างไร

(๒) การด�าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง มีการสอบปากค�าพยานบุคคลกี่ปาก พยานวัตถุและพยาน

เอกสารมีอะไรบ้าง 

(๓) สรปุผลการตรวจสอบข้อเทจ็จรงิว่า มกีารกระท�าผดิอาญาตามทีไ่ด้รบัแจ้งหรอืไม่ หากไม่พบว่าเป็น

ความผดิให้เสนอยตุเิรือ่ง หากเป็นความผดิทางอาญา ให้พจิารณาด้วยว่าเป็นความผดิฐานใดแล้วเสนอผูบ้งัคบั

บัญชาผู้มีอ�านาจสั่งการให้พนักงานสอบสวนรับค�าร้องทุกข์เพื่อด�าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป กรณีความผิด

ฐานค้ามนุษย์ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงอาจเรียกบุคคลที่ตรวจพบว่าเข้าข่ายเป็นผู้เสียหายจากการกระท�าผิด 

ค้ามนุษย์มาท�าการคัดแยกผู้เสียหายเบื้องต้น แล้วส่งเอกสารการคัดแยกผู้เสียหายเบื้องต้นประกอบรายงาน 

การตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้พนักงานสอบสวนน�าประกอบการสอบสวนต่อไป

(๔) กรณีเจ้าหน้าที่ตรวจพบหรือสืบสวนด้วยตนเอง ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกันกับข้อ ๒.๒

๓. การเตรียมการเข้าช่วยเหลือ/ตรวจค้น/จับกุม

การเข้าท�าการตรวจค้นสถานที่ที่พบว่าเป็นสถานที่ค้ามนุษย์หรือสถานที่เกี่ยวข้อง กรณีที่พยานหลักฐาน

ยงัไม่ชดัเจนหรอืเป็นกรณทีีผู่ก้ระท�าผดิอยูภ่ายในสถานทีด่งักล่าวและยงัไม่มอี�านาจจบัหรอืควบคมุตวัไว้ได้ ท�าให้

ต้องปล่อยตวัไปและโอกาสในการตดิตามจบักมุท�าได้ยาก ดงันัน้ จงึควรพจิารณาเข้าตรวจค้นหลงัจากการสอบสวน

และรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขออนุมัติต่อศาลออกหมายจับก่อน เว้นแต่เป็นกรณีเร่งด่วน อาจด�าเนินการ 

ไประหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามข้อ ๒. เช่น มีบุคคลตกเป็นผู้เสียหายจากการกระท�าความผิดฐาน 

ค้ามนุษย์ตกอยู ่ในสภาพที่หากไม่รีบเข้าช่วยเหลืออาจได้รับอันตรายแก่กายหรือเสียชีวิตโดยควรแยก 

การด�าเนินการ ดังนี้

๓.๑ สถานที่เกิดเหตุ 

หากทราบสถานที่แน่ชัด ให้จัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและพิจารณาว่ามีสภาพเป็นไปตามที่ได้รับแจ้ง 

หรอืไม่ หากมข้ีอมลูเพยีงพอว่าเป็นสถานทีท่ีไ่ด้รบัแจ้งและน่าเชือ่ว่ามบีคุคลทีต่กเป็นผูเ้สยีหายจากการกระท�าผดิ

ฐานค้ามนุษย์อยู่ในสถานที่ดังกล่าว ให้ตรวจดูทางเข้าออกของสถานที่ดังกล่าว หากเป็นไปได้ให้ขอแผนผังของ

สถานทีด่งักล่าวจากหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง เช่น ฝ่ายโยธาธกิารของส�านกังานเขตต่างๆ ในกรงุเทพมหานคร เป็นต้น

ในการปฏบิตั ิเจ้าหนา้ทีผู่ป้ฏบิตัอิาจแฝงตวัเข้าไปหาข้อมลูในสถานทีเ่กดิเหตเุพือ่น�าประกอบการวางแผน

เข้าตรวจค้นก็ได้

หากข้อมูลที่ได้รับแจ้งไม่ระบุสถานที่ได้ชัดเจนให้สืบสวนจากพยานหลักฐานอื่นโดยเร็ว (วิธีการตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงให้ดูวิธีการตรวจสอบในคดีค้ามนุษย์รูปแบบต่างๆ ตามหัวข้อที่ ๔.๒)
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๓.๒ กฎหมาย 

หลงัจากทราบสถานทีเ่กดิเหตแุน่ชดัแล้ว สิง่ทีต้่องค�านงึถงึก่อนการเข้าปฏบิตั ิคอื การพจิารณาข้อกฎหมาย

ที่ให้อ�านาจผู้ปฏิบัติเข้าท�าการตรวจสอบหรือตรวจค้น ซึ่งแยกออกได้ ๒ กรณี คือ

๓.๒.๑ กรณีชัดเจนว่าเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

กรณีมีข้อมูลชัดเจนว่ามีการค้ามนุษย์ภายในสถานที่เกิดเหตุให้พิจารณาว่าสถานที่ดังกล่าว 

มกีฎหมายให้อ�านาจผูป้ฏบิตัใินการเข้าตรวจค้นหรอืไม่ เช่น เมือ่สถานทีเ่กดิเหตเุป็นทีร่โหฐานให้ยืน่ค�าร้องต่อศาล

เพื่อให้ศาลออกหมายค้นเพื่อเข้าท�าการตรวจค้น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๙๑ หรือ

เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีพยานหลักฐานในการค้ามนุษย์หรือเพื่อพบและช่วยบุคคลที่ตกเป็นผู้เสียหายจาก 

การกระท�าความผิดฐานค้ามนุษย์ และหากเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้ พยานหลักฐานนั้นอาจถูกโยกย้าย 

ซ่อนเร้น หรือท�าลายไปเสียก่อน หรือบุคคลนั้นอาจถูกประทุษร้าย โยกย้าย หรือซ่อนเร้น หากเป็นพนักงาน 

เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ก็มีอ�านาจเข้าไปในสถานที่ 

ดังกล่าวเพื่อตรวจค้น ยึด หรืออายัดสิ่งของได้ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  

พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๒๗ เป็นต้น

หากการสืบสวนปรากฎว่า ในการใช้อ�านาจตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม 

การค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๒๗ ดังกล่าว พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงความบริสุทธิ์ก่อนการเข้าค้น 

และรายงานเหตุผลที่ท�าให้สามารถเข้าค้นได้ รวมทั้งผลการตรวจค้นเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป  

ตลอดจนจัดท�าส�าเนารายงานดังกล่าวให้ไว้แก่ผู้ครอบครองเคหสถานหรือสถานที่ค้น ถ้าไม่มีผู้ครอบครองอยู่  

ณ ที่นั้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งมอบส�าเนารายงานนั้นให้แก่ผู้ครอบครองดังกล่าวในทันทีที่กระท�าได้ และ 

หากเป็นการเข้าค้นในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ตกและขึ้น พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เป็นหัวหน้าในการเข้าค้นต้อง 

ด�ารงต�าแหน่งนายอ�าเภอหรอืรองผูก้�ากบัการต�ารวจขึน้ไป หรอืเป็นข้าราชการพลเรอืนตัง้แต่ระดบั ๗ ขึน้ไป ทัง้นี้ 

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เป็นหัวหน้าในการเข้าค้น ส่งส�าเนารายงานเหตุผลและผลการตรวจค้น บัญชีพยาน 

หลกัฐานหรอืบคุคลทีต่กเป็นผูเ้สยีหายจากการกระท�าความผดิฐานค้ามนษุย์ และบญัชทีรพัย์ทีไ่ด้ยดึหรอือายดัไว้

ต่อศาลจังหวัดที่มีเขตอ�านาจเหนือท้องที่ที่ท�าการค้นหรือศาลอาญา ภายในสี่สิบแปดชั่วโมงหลังจากสิ้นสุด 

การตรวจค้นเพื่อเป็นหลักฐาน 

ในการด�าเนินการดังกล่าว พนักงานเจ้าหน้าที่อาจสั่งให้ผู ้ใต ้บังคับบัญชาท�าแทนได้และ 

ในการปฏิบัติหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่จะขอความช่วยเหลือจากบุคคลใกล้เคียงเพื่อด�าเนินการก็ได้ แต่จะบังคับ

ให้ผู้ใดช่วยโดยอาจเกิดอันตรายแก่ผู้นั้นไม่ได้ 

อีกทั้งในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจ�าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วย ตามพระราชบัญญัติ 

ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๒๘ 
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๓.๒.๒ กรณียังไม่ชัดเจนว่าเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 

กรณียังไม่ชัดเจนว่าเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ หรือเป็นกรณียังไม่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า 

มีพยานหลักฐานในการค้ามนุษย์ หรือเพื่อพบและช่วยบุคคลที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการกระท�าความผิดฐาน 

ค้ามนุษย์ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ แต่มีความจ�าเป็นเร่งด่วน 

จะต้องเข้าท�าการตรวจค้น เช่น การรบัแจ้งขอให้เข้าช่วยเหลอืคนงานถกูกกัขงั แต่ยงัไม่ทราบข้อเทจ็จรงิชดัเจนว่า

คนงานดังกล่าวถูกกักขังไว้ด้วยสาเหตุใด ก็อาจอาศัยอ�านาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายอื่น 

เข้าท�าการตรวจค้นได้ โดยหากตรวจพบพยานหลักฐานที่เป็นความผิดฐานค้ามนุษย์จึงค่อยด�าเนินคดีกับ 

ผู้เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เช่น พบว่าคนงานต่างด้าว 

ดงักล่าวถกูบงัคบัใช้แรงงาน เป็นต้น ทัง้นี ้หากเป็นการปฏบิตัหิลายหน่วยงานควรให้เจ้าหน้าทีผู่ป้ฏบิตัทิีใ่ช้อ�านาจ

พนักงานเจ้าหน้าที่ นั้นๆ เป็นหน่วยงานเจ้าภาพในการเข้าตรวจค้น ซึ่งสามารถแยกการด�าเนินการได้ดังนี้

๓.๒.๒.๑ เมื่อมีคนงานอยู่ในสถานที่เกิดเหตุ 

หากตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วทราบเบื้องต้นว่า มีคนงานอยู่ในสถานที่ตามที่ได้รับแจ้ง  

ก็อาจอาศัยอ�านาจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๓๙ ในการเข้าไปตรวจยัง 

สถานประกอบกิจการของนายจ้าง เพื่อจะได้เห็นสภาพจริงในการปฏิบัติงานของนายจ้าง ลูกจ้างเกี่ยวกับสภาพ

การจ้าง และสภาพการท�างานของลกูจ้างชาย ลกูจ้างหญงิ หรอืลกูจ้างเดก็ และการเข้าไปตรวจในสถานประกอบ

กิจการของพนักงานตรวจแรงงาน เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงจากทั้งฝ่ายลูกจ้าง นายจ้าง ตลอดจนตรวจสอบรวบรวม

พยานหลักฐาน ทั้งที่นายจ้างได้จัดท�าขึ้นตามที่กฎหมายก�าหนด หรือนายจ้างจัดท�าขึ้นเองเพื่อประโยชน์ในการ

จ้างงาน หรือเอกสารหลักฐานที่ลูกจ้างจัดท�าขึ้นเอง 

การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานตรวจแรงงานในการตรวจสถานประกอบกิจการตาม 

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ต้องเป็นไปตามระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  

ว่าด้วยการตรวจสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ พ.ศ. ๒๕๕๒ พนักงาน

ตรวจแรงงาน หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน โดยให้

พนกังานตรวจแรงงานซึง่เป็นข้าราชการในสงักดักรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน และส�านกังานปลดักระทรวง

แรงงาน ณ กรุงเทพมหานครหรือจังหวัดอื่น ด�าเนินการตรวจสถานประกอบกิจการที่ตั้งอยู่ในเขตท้องที่ในความ

รับผิดชอบ เพื่อให้ค�าแนะน�าหรือมีค�าสั่งเป็นหนังสือตามมาตรา ๑๓๙ (๓) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 

พ.ศ. ๒๕๔๑ ให้นายจ้างปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติดังกล่าว และตรวจติดตามผลในกรณีที่นายจ้าง 

ยังปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย และให้พนักงานตรวจแรงงานซึ่งเป็นข้าราชการในสังกัดส่วนราชการอื่น 

ด�าเนินการตรวจสถานประกอบกิจการในลักษณะเป็นการตรวจทั่วไป ตามคู่มือการตรวจสถานประกอบกิจการ

ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเพื่อให้ค�าแนะน�าแก่นายจ้างในการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยให้จัดท�า

แผนการตรวจในรอบหนึ่งเดือนประสานกับพนักงานตรวจแรงงาน ซึ่งเป็นข้าราชการสังกัดกรมสวัสดิการและ

คุ้มครองแรงงานและส�านักงานปลัดกระทรวงแรงงานเป็นการล่วงหน้าเพื่อมิให้เกิดความซ�้าซ้อนในการตรวจ  

ทัง้นี ้ขณะการตรวจแรงงานให้พนกังานตรวจแรงงานสงักดัส่วนราชการอืน่ต้องตรวจสถานประกอบกจิการเฉพาะ

ในเขตอ�านาจของตนเท่านัน้ โดยให้ตดิบตัรประจ�าตวัพนกังานตรวจแรงงานทกุครัง้ทีอ่อกปฏบิตังิาน เมือ่ได้ด�าเนนิ
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การตรวจสถานประกอบกจิการแล้ว ให้พนกังานตรวจแรงงานซึง่เป็นข้าราชการในสงักดัส่วนราชการอืน่ประสาน

กบัพนกังานตรวจแรงงานซึง่เป็นข้าราชการสงักดักรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานและส�านกังานปลดักระทรวง

แรงงาน เพื่อแจ้งผลการด�าเนินการหรือร่วมด�าเนินการในขั้นตอนต่อไปในกรณีที่นายจ้างยังปฏิบัติไม่ถูกต้อง 

ตามกฎหมาย และพนักงานตรวจแรงงานสังกัดส่วนราชการอื่นซึ่งปฏิบัติงานอยู่ในเขตท้องที่ความรับผิดชอบใด

สามารถประสานกับพนักงานตรวจแรงงานของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อแจ้งผลการด�าเนินการ 

หรือร่วมด�าเนินการในขั้นตอนต่อไปในกรณีที่นายจ้างยังปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยสามารถประสานงาน

โดยตรงกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๔๖

๓.๒.๒.๒ เมื่อมีคนต่างด้าวอยู่ในสถานที่เกิดเหตุ 

หากได้ข้อเท็จจริงว่ามีคนงานต่างด้าวอยู่ในสถานที่ตามที่ได้รับแจ้งและมีเหตุอันควรสงสัย

ว่า คนต่างด้าวดงักล่าวท�างานในระหว่างเวลาทีเ่ชือ่ได้ว่ามกีารท�างาน กอ็าจอาศยัอ�านาจตามพระราชบญัญตักิาร

ท�างานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๔๘ เข้าท�าการตรวจสอบเพือ่ให้เป็นไปตามพระราชบญัญตักิารท�างาน

ของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ แต่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติจะต้องเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการท�างาน

ของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๔๘ และจะต้องมีบัตรประจ�าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ในการเข้าไปปฏิบัติการ

ดังกล่าว โดยจะต้องแสดงบัตรประจ�าตัวเมื่อบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องร้องขอตามพระราชบัญญัติการท�างานของ 

คนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ การตรวจสอบดงักล่าว เรยีกว่า การตรวจสอบการท�างานของคนต่างด้าว ซึง่ต้องกระท�า

ไปพร้อมๆ กับการหาพยานหลักฐานการกระท�าความผิดฐานค้ามนุษย์ และในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวยังถือว่า

เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา ตามค�าสั่งกระทรวงแรงงานที่ ๗๕/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม 

๒๕๕๑ อีกด้วย และสามารถประสานงานโดยตรงกับกรมการจัดหางานได้ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๖๙๔

๓.๒.๒.๓ เมื่อสถานที่เกิดเหตุเป็นสถานบริการ

เมื่อตรวจสอบพบว่า สถานที่เกิดเหตุเป็นสถานบริการ อาจใช้อ�านาจตามพระราชบัญญัติ

สถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ มาตรา ๒๔ เข้าไปตรวจสอบสถานที่ดังกล่าวได้ โดยเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อหรือสงสัยว่า

มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ในสถานบริการแห่งใด ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ารวจ 

ชัน้ผูใ้หญ่ตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาอาญา มอี�านาจเข้าไปตรวจภายในสถานบรกิารนัน้ได้ไม่ว่าในเวลาใดๆ 

และในการปฏิบัติหน้าที่ให้เจ้าพนักงานผู้มีอ�านาจตรวจแสดงบัตรประจ�าตัวต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วยโดยสามารถ

ประสานงานโดยตรงกับสถานีต�ารวจในท้องที่นั้นๆ ได้

๓.๒.๒.๔ เมื่อสถานที่เกิดเหตุเป็นโรงแรม

เมื่อตรวจสอบพบว่าสถานที่เกิดเหตุเป็นโรงแรม อาจใช้อ�านาจตามพระราชบัญญัติโรงแรม 

พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๔๕ เข้าท�าการตรวจสอบโดยผู้ท�าการตรวจสอบจะต้องเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม 

พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๔ และจะต้องได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากนายทะเบียน  

ทั้งนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวมีอ�านาจหน้าที่ดังนี้
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(๑) เข้าไปในโรงแรมในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตกเพื่อตรวจสอบ

ใบอนุญาต ทะเบียนผู้พัก บัตรทะเบียนผู้พัก สภาพและลักษณะของโรงแรม หรือตรวจสอบห้องพัก ที่ว่าง หรือ

ส่วนหนึ่งส่วนใดของโรงแรมที่เปิดใช้ร่วมกันหรือเข้าไปในโรงแรมในเวลาท�าการเพื่อตรวจสอบจ�านวนและประวัติ

ของพนักงานโรงแรม ทั้งนี้ เพื่อควบคุมให้การเป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้

(๒) มหีนงัสอืเรยีกผูป้ระกอบธรุกจิโรงแรม ผูจ้ดัการหรอืเจ้าหน้าทีข่องโรงแรมมาให้ถ้อยค�า

หรอืชีแ้จงหรอืส่งเอกสารหรอืหลกัฐานทีเ่กีย่วข้องมาเพือ่ประกอบการพจิารณาเมือ่ได้เข้าไปและลงมอืท�าการตรวจ

สอบตาม (๑) แล้ว ถ้ายังด�าเนินการไม่เสร็จจะกระท�าต่อไปในเวลากลางคืนหรือนอกเวลาท�าการของโรงแรมนั้น

ก็ได้ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่การตรวจสอบใกล้จะเสร็จสิ้นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า หากเนิ่นช้าในการตรวจสอบ 

จะมีการปกปิดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารหรือหลักฐานไปจากเดิม และสามารถประสานงานโดยตรงกับ 

กรมการปกครองได้ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๔๘

และในการปฏบิตัหิน้าที ่พนกังานเจ้าหน้าทีต้่องแสดงบตัรประจ�าตวัและหนงัสอืมอบหมาย 

จากนายทะเบยีนแก่บคุคลซึง่เกีย่วข้อง โดยในการปฏบิตัหิน้าทีต่ามพระราชบญัญตันิี ้ให้ถอืว่าพนกังานเจ้าหน้าที่

ดังกล่าวเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย

๓.๒.๒.๕ เมื่อสถานที่เกิดเหตุอยู่บนเรือไทยหรือเรือต่างประเทศ

เมื่อได้รับแจ้งว่ามีการกระท�าผิดฐานค้ามนุษย์อยู ่บนเรือ เจ้าหน้าที่ผู ้รับแจ้งควรแจ้ง 

หน่วยงานที่มีเรือซึ่งเป็นยานพาหนะที่สามารถออกไปตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ และหน่วยงานดังกล่าวจะต้อง 

มีอ�านาจหน้าที่ในการตรวจค้นหรือตรวจสอบภายในเรือดังกล่าวด้วย หน่วยงานที่มีอ�านาจและยานพาหนะที่

สามารถตรวจสอบการกระท�าความผิดฐานค้ามนุษย์และความผิดที่เกี่ยวข้องได้มีดังนี้

(ก) กองทัพเรือ

กองทัพเรือมีภารกิจและพื้นที่รับผิดชอบทางทะเล นอกจากการรักษาความมั่นคงของชาติ

แล้ว ยังมีอ�านาจหน้าที่ในการรักษากฎหมายในทะเลตามกฎหมายต่างๆ รวม ๒๙ ฉบับ เช่น พระราชบัญญัติ 

ให้อ�านาจทหารเรือปราบปรามการกระท�าความผิดบางอย่างทางทะเล พ.ศ. ๒๔๙๐ มาตรา ๔ เมื่อปรากฏว่า 

มกีารกระท�า หรอืมเีหตอุนัควรสงสยัว่า มกีารกระท�าเกีย่วกบัการน�าข้าว หรอืสนิค้าอืน่ หรอืยาเสพตดิออกไปนอก

หรอืเข้ามาในราชอาณาจกัร หรอืการทีค่นต่างด้าวเข้ามาหรอืน�าคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจกัร ทัง้นี ้โดยทาง

ทะเล ทางล�าน�้าซึ่งติดต่อกับต่างประเทศ หรือทางล�าน�้าซึ่งออกไปสู่ทะเลได้ หรือท�าการประมงทางทะเลอันเป็น

ความผิดต่อกฎหมายว่าด้วยการส�ารวจและห้ามกักกันข้าว กฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องอุปโภคบริโภคและ

ของอืน่ๆ ในภาวะคบัขนั กฎหมายว่าด้วยการส่งออกไปนอกและการน�าเข้ามาในราชอาณาจกัรซึง่สนิค้า กฎหมาย

ว่าด้วยแร่ กฎหมายเกีย่วกบัยาเสพตดิ กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมอืง หรอืกฎหมายเกีย่วกบัการประมง ให้เจ้าหน้าที่

ทหารเรือมีอ�านาจสืบสวนสอบสวนได้ และมีอ�านาจท�าการหรือสั่งให้ท�าการเฉพาะเท่าที่จ�าเป็นดังต่อไปนี้ 
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(๑)  ตรวจ ค้น และบังคับผู้ควบคุมเรือและคนประจ�าเรือให้รื้อ หรือขนสิ่งของในเรือ 

เพื่อการตรวจค้น

(๒)  จับเรือ และบังคับผู้ควบคุมเรือและคนประจ�าเรือให้พ่วงเรือ หรือให้ท�าการอื่นเพื่อให้

เรือนั้นไปยังที่ซึ่งสะดวกแก่การตรวจค้น การสอบสวน หรือการด�าเนินคดี

(๓)  ยึดเรือที่จับไว้จนกว่าจะมีค�าสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องผู้ต้องหาหรือจนกว่าศาลจะมีค�าสั่ง 

เป็นอย่างอื่นในกรณีที่ฟ้องผู้ต้องหา

(๔)  จับและควบคุมผู ้ต้องหาว่ากระท�าความผิดไว้ได้ไม่เกิน ๗ วัน เมื่อพ้นก�าหนด  

ต้องปล่อยหรือส่งตัวให้พนักงานสอบสวนพร้อมด้วยส�านวนการสอบสวนเท่าที่ท�าไว้

นอกจากอ�านาจหน้าที่ดังกล่าวแล้ว กองทัพเรือยังมีอ�านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการ

เดินเรือในน่านน�้าไทย พ.ศ. ๒๔๕๖ พระราชบัญญัติเรือไทย พ.ศ. ๒๔๘๑ พระราชบัญญัติการท�างานของ 

คนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ และพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๔๖๙ เป็นต้น เจ้าหน้าที่ทหารเรือจึงเป็นทั้ง 

พนักงานเจ้าท่า พนักงานศุลกากร พนักงานประมง พนักงานตรวจแรงงาน และเป็นเจ้าพนักงานหรือเจ้าหน้าที่

ตามกฎหมายอื่นๆ ในขณะเดียวกัน รวมทั้งมีสิทธิในการขึ้นตรวจเรือในเขตเศรษฐกิจจ�าเพาะและทะเลหลวง 

ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัย ๕ กรณี และสิทธิในการไล่ตามติดพันเรือต่างชาติออกไปในเขตเศรษฐกิจจ�าเพาะและ

ทะเลหลวง ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ ดังนั้นในการปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง

กับการปราบปรามการกระท�าผิดตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะกรณีที่ต้อง 

มีการปฏิบัติการในทะเล เจ้าหน้าที่ทหารเรือจึงสามารถใช้อ�านาจที่มีอยู่ตามกฎหมายต่างๆ ปฏิบัติการได้ทั้ง 

การปฏิบัติโดยล�าพัง หรือปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่การรับแจ้งเหตุ  

การตรวจสอบข้อเท็จจริง การเข้าช่วยเหลือ ตรวจค้น จับกุม ตามแต่สถานการณ์ โดยกองทัพเรือมีพร้อมทั้ง 

ด้านองค์วัตถุและองค์บุคคลในการปฏิบัติการในทะเล  

นอกจากนั้นแล้ว กองทัพเรือยังเป็นศูนย์กลางการปฏิบัติของศูนย์ประสานการปฏิบัติ 

ในการรกัษาผลประโยชน์ของชาตทิางทะเล (ศรชล.) ซึง่มหีน่วยงานหลกัทีม่เีจ้าหน้าทีป่ฏบิตังิานอยูใ่นทะเลอกี 

๕ หน่วย ได้แก่ กองบังคับการต�ารวจน�้า กรมศุลกากร กรมเจ้าท่า กรมประมง และกรมทรัพยากรทางทะเล 

และชายฝั่ง เป็นเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของชาติในทะเลซึ่งรวมถึงการป้องกันและปราบปราม 

การกระท�าผิดกฎหมายทางทะเล ศรชล. จึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการประสานการปฏิบัติในการปราบปราม 

การค้ามนุษย์ในทะเล โดย ศรชล. มีพื้นที่รับผิดชอบทางทะเลของไทยทั้งหมดแบ่งเป็น ศรชล.เขต ๑ รับผิดชอบ

พืน้ทีอ่่าวไทยตอนบน ศรชล.เขต ๒ รบัผดิชอบอ่าวไทยตอนล่าง และ ศรชล.เขต ๓ รบัผดิชอบด้านทะเลอนัดามนั 

สามารถประสานงานโดยตรงกับกองทัพเรือ/ศรชล. ได้ที่โทรศัพท์สายด่วน หมายเลข ๑๖๙๖ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
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(ข) กองบังคับการต�ารวจน�้า

ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการในส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ก�าหนดให้

กองบังคับการต�ารวจน�้าเป็นหน่วยงานสังกัดกองบัญชาการต�ารวจสอบสวนกลาง มีอ�านาจหน้าที่รักษา

ความสงบเรียบร้อย ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทั่วราชอาณาจักร ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดทางอาญาในเขตน่านน�้าไทย ท่าเรือชายฝั่งทะเล 

ซึง่เป็นอาณาเขตของประเทศไทย รวมทัง้เขตเศรษฐกจิจ�าเพาะ และในทะเลหลวงเฉพาะเรอืไทย และความผดิอืน่

ที่เกี่ยวเนื่อง ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

โดยถือปฏิบัติในพื้นที่รับผิดชอบตามหน้าที่คือ พื้นที่ในทะเลอาณาเขต ๑๒ ไมล์ทะเลจากเส้นฐาน และพื้นที่

ในทะเลเขตต่อเนื่องอีก ๑๒ ไมล์ทะเล รวมทั้งพื้นที่ในแม่น�้าใกล้ฝั่งทะเล และพื้นที่ตามล�าแม่น�้าโขงโดยมี

เรือตรวจการณ์เป็นยานพาหนะในการออกตรวจทางทะเลและแม่น�้า สามารถประสานงานโดยตรงกับต�ารวจน�้า

ได้ที่โทรศัพท์สายด่วน หมายเลข o-๒๓๘๔-๒๓๔๒ 

นอกจากนี้อธิบดีกรมการขนส่งทางน�้าและพาณิชย์นาวี (หรือกรมเจ้าท่า) ได้มอบอ�านาจ

ให้ต�ารวจน�้า มีอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.)
โทร. ๑๖๙๖ สายด่วน ๒๔ ชั่วโมง

ศรชล.เขต ๑ 
อ่าวไทยตอนบน

(ชลบุรี)

ศรชล.เขต ๒ 
อ่าวไทยตอนล่าง

(สงขลา)

ศรชลเขต ๓
อันดามัน 
(ภูเก็ต)

กองทัพเรือ กองบังคับการต�ารวจน�้า กรมเจ้าท่า กรมประมง 
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง และกรมศุลกากร

การประสาน

ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

ร่วมปฏิบัติในการปองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในทะเล
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(๑) สั่งห้ามหรือจ�ากัดมิให้เรือรับจ้างในเขตใดๆ เมื่อเห็นว่า การเดินเรือรับจ้างนั้นจะเป็น

เหตุให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย หรือเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน 

(มาตรา ๕ พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน�้าไทย พ.ศ. ๒๔๕๖)

(๒) การฝ่าฝืนตามข้อ (๑) จะสัง่งดการเดนิเรอื หรอืยดึใบอนญุาตชัว่คราวได้ไม่เกนิ ๖ เดอืน 

(มาตรา ๗ พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน�้าไทย พ.ศ. ๒๔๕๖)

(๓) สั่งยึดใบอนุญาตใช้เรือไว้มีก�าหนดไม่เกิน ๖ เดือน หากฝ่าฝืนใช้เรือที่ไม่มีใบอนุญาต 

ใช้เรอื หรอืใบอนญุาตใช้เรอืสิน้อาย ุหรอืผดิไปจากเขตการเดนิเรอื (มาตรา ๙ พระราช

บัญญัติการเดินเรือในน่านน�้าไทย พ.ศ. ๒๔๕๖)

(๔) เมือ่มเีหตจุ�าเป็นเพือ่ความปลอดภยัแก่การเดนิเรอืให้มอี�านาจประกาศก�าหนดเส้นทาง

เดินเรือในแม่น�้าล�าคลองเป็นการชั่วคราว หากฝ่าฝืนมีอ�านาจให้ยึดประกาศนียบัตร

ควบคมุเรอืได้ (มาตรา ๕๒ ทว ิพระราชบญัญตักิารเดนิเรอืในน่านน�า้ไทย พ.ศ. ๒๔๕๖)

(๕) ยึดใบอนุญาต หรือประกาศนียบัตรของผู้ที่ฝ่าฝืนในเรื่องความเร็วเรือเกินอัตราที่ 

เจ้าท่าก�าหนด (มาตรา ๑๐๑ พระราชบญัญตักิารเดนิเรอืในน่านน�า้ไทย พ.ศ. ๒๔๕๖)

(๖) มีอ�านาจออกค�าสั่งห้ามใช้เรือที่มีสภาพไม่ปลอดภัย หรือไม่เหมาะสมกับการใช้งาน

จนกว่าจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้เรียบร้อย (มาตรา ๑๓๙ พระราชบัญญัติการเดินเรือ

ในน่านน�้าไทย พ.ศ. ๒๔๕๖)

(๗) มีอ�านาจขึ้นไปตรวจตราเรือทุกล�าเพื่อความเรียบร้อยถูกต้อง (มาตรา ๑๕๘ พระราช

บัญญัติการเดินเรือในน่านน�้าไทย พ.ศ. ๒๔๕๖)

(๘) มีอ�านาจสั่งพักใบอนุญาตใช้เรือ ส�าหรับเรือไทยที่ได้รับอนุญาตแล้วมีอุปกรณ์การเดิน

เรือที่ไม่ถูกต้องครบถ้วน (มาตรา ๑๖๐ วรรคแรกและวรรคสอง พระราชบัญญัติ 

การเดินเรือในน่านน�้าไทย พ.ศ. ๒๔๕๖)

(๙) สั่งห้ามเรือโดยสาร หรือเรือบรรทุกสินค้าโดยสารที่มีสภาพไม่ปลอดภัยต่อคนโดยสาร

หรือไม่เหมาะกับการใช้งาน (มาตรา ๑๗๐ พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน�้าไทย 

พ.ศ. ๒๔๕๖)

(๑๐) สัง่กกัเรอืล�าใดทีบ่รรทกุเกนิกว่าเส้นแนวน�้าทีก่�าหนดในใบส�าคญัการตรวจเรอื จนกว่า

จะด�าเนินการให้เรียบร้อย (มาตรา ๑๗๖ พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน�า้ไทย 

พ.ศ. ๒๔๕๖)

(๑๑) ออกค�าสั่งงดใช้ใบอนุญาตหรือใบประกาศนียบัตร กรณีผู้ได้รับหย่อนความสามารถ

หรือประพฤติตนไม่สมควรแก่หน้าที่ (มาตรา ๒๙๑ พระราชบัญญัติการเดินเรือ 

ในน่านน�้าไทย พ.ศ. ๒๔๕๖)
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การป้องกันและปราบปรามการกระท�าความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ในเรือประมง 

และกิจการต่อเนื่องเป็นงานหลักงานหนึ่งของกองบังคับการต�ารวจน�้า โดยอาศัยอ�านาจดังกล่าวข้างต้นในการ

ตรวจเรือประมงและเรือประเภทต่างๆ ซึ่งถ้าพบการกระท�าความผิดอันเกี่ยวกับความผิดทางอาญาในเขต 

น่านน�า้ไทย ท่าเรอืชายฝ่ังทะเลซึง่เป็นอาณาเขตของประเทศไทย รวมทัง้เขตเศรษฐกจิจ�าเพาะ และในทะเลหลวง 

ก็สามารถด�าเนินการบังคับใช้กฎหมายได้ในทันที 

(ค) กรมเจ้าท่า

กรมเจ้าท่าเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม มีอ�านาจหน้าที่ในการควบคุม ก�ากับ 

ดแูล ด้านความปลอดภยัต่อการสญัจรทางน�า้และระบบการขนส่งทางน�า้ของประเทศในภาพรวม มเีครือ่งมอืหรอื

กลไกในการปฏบิตังิานของพนกังานเจ้าหน้าทีโ่ดยใช้อ�านาจกฎหมายทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบทัง้สิน้ ๑๑ ฉบบั ทัง้นี้ 

กฎหมายทีม่คีวามส�าคญัและเกีย่วข้องกบัการปราบปรามการกระท�าผดิเกีย่วกบัการค้ามนษุย์ในด้านการบงัคบัใช้

แรงงานและบริการในเรือประมง ได้แก่ พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน�้าไทย พ.ศ. ๒๔๕๖ และพระราช

บัญญัติเรือไทย พ.ศ. ๒๔๘๑ ซึ่งกฎหมายได้ให้อ�านาจแก่พนักงานเจ้าหน้าที่เจ้าท่าคนใดก็ดี หรือผู้ที่ได้รับมอบ

อ�านาจจากเจ้าท่ามีอ�านาจในการขึ้นตรวจเรือได้ทุกล�าที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย เพื่อให้ทราบว่าได้มีการละเมิด

ต่อข้อบังคับในพระราชบัญญัตินี้หรือไม่

การขึ้นตรวจเรือของพนักงานเจ้าหน้าที่ สามารถด�าเนินการตรวจสอบทั้งบุคคลและ 

ยานพาหนะเพื่อให้ทราบว่าได้ปฏิบัติตามที่กฎหมายก�าหนดหรือไม่ เช่น การตรวจประกาศบัตรผู้ควบคุมเรือ 

การตรวจเอกสารประจ�าเรือ การตรวจหนังสือคนประจ�าเรือ การตรวจสภาพความปลอดภัยของตัวเรือและ 

อุปกรณ์ความปลอดภัยภายในเรือเป็นต้น

ในกรณมีกีารตรวจตราจบักมุผูก้ระท�าผดิเกีย่วกบัการค้ามนษุย์ในเรอืประมงนัน้ กรมเจ้าท่า

สามารถเป็นหน่วยงานสนับสนุนข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเรือ และบุคคลประจ�าเรือ และเจ้าของเรือได้ เพื่อจัดเป็น

ประโยชน์ต่อการสืบสวนสอบสวน รวบรวมเอกสารหลักฐานในการด�าเนินคดีต่อผู้กระท�าผิด โดยประสาน 

การติดต่อกับหน่วยงานเจ้าท่า ทั้งในส่วนภูมิภาคและส่วนกลางได้ที่โทรศัพท์สายด่วนหมายเลข ๑๑๙๙ 

(ง) กรมประมง

ในการปฏบิตัหิน้าทีข่องพนกังานเจ้าหน้าทีใ่นการออกตรวจตราจบักมุผูก้ระท�าความผดิตาม

กฎหมายว่าด้วยการประมง ส่วนใหญ่จะเป็นการตรวจตราในน่านน�า้ภายในทะเลอาณาเขตของประเทศไทย  

คือ ๑๒ ไมล์ทะเลนับจากเส้นฐานที่ใช้ก�าหนดในการวัดทะเลอาณาเขตตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วย

ทะเล เนื่องจากความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประมงจะเกี่ยวข้องกับพื้นที่ห้ามท�าการประมง ซึ่งมัก 

อยู่ภายในบริเวณทะเลอาณาเขต ในบางกรณีเขตพื้นที่ห้ามท�าการประมงอาจอยู่ห่างไกลออกไปจากแนว

ทะเลอาณาเขต เช่น แนวเขตห้ามท�าการประมงในฤดทูีส่ตัว์น�้ามไีข่ วางไข่ และเลีย้งตวัในวยัอ่อน ในบางส่วนของ

จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ ชมุพร และสรุาษฎร์ธาน ีประมาณ ๖๓ ไมล์ทะเล บรเิวณหลงัเกาะสมยุ เกาะพงนั จงัหวดั

สุราษฎร์ธานี แต่ก็อยู่ภายในเขตเศรษฐกิจจ�าเพาะของประเทศไทย (ภายในเขต ๒๐๐ ไมล์ทะเลนับจากเส้นฐาน) 
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ซึ่งประเทศไทยในฐานะรัฐชายฝั่งย่อมมีสิทธิอธิปไตย (Sovereign Right) ในการดูแลและปกป้องการแสวงหา

ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต ดังนั้น พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายประมง  

จึงมีอ�านาจในการตรวจสอบการท�าการประมงของเรือประมงในบริเวณดังกล่าวได้ด้วย 

เนื่องจากความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประมง เป็นความผิดที่เกี่ยวข้องกับ

ทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ภายในน่านน�้าซึ่งเป็นที่จับสัตว์น�้า หรือเขตการประมงของประเทศไทย ดังนั้น อ�านาจ 

ในการจับกุมของพนักงานเจ้าหน้าที่จึงอยู่ภายในเขตดังกล่าวเท่านั้น มิได้มีอ�านาจออกไปท�าการจับกุมนอก 

น่านน�า้หรอืในเขตทะเลหลวง (High Sea) แต่ประการใด เว้นแต่เป็นกรณทีีอ่ยูร่ะหว่างการไล่ตดิตามจบักมุผูก้ระท�า

ความผิด (Hot pursuit) ซึ่งความผิดได้เกิดขึ้นก่อนหน้านี้แล้วในน่านน�้าที่รัฐชายฝั่งมีอ�านาจจับกุมเท่านั้น

การตรวจตราจับกุมผู้กระท�าความผิด พนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมประมงมีอ�านาจหน้าที่

จบักมุเฉพาะตามพระราชบญัญตักิารประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ พระราชบญัญตัว่ิาด้วยสทิธกิารประมงในเขตการประมง

ไทย พ.ศ. ๒๔๘๒ และตามพระราชบัญญัติฉบับอื่นๆ ที่มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของกรมประมงเป็นพนักงานเจ้า

หน้าที่ตามกฎหมายเท่านั้น อย่างไรก็ตาม พนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมประมงมิได้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์โดยตรง เช่น ตามพระราชบัญญัติการท�างานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ดังนั้น หากมีการพบการกระท�าความผิดดังกล่าวเกิดขึ้น พนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมประมงก็ไม่สามารถจับกุม 

ผู้กระท�าความผิดได้ และไม่สามารถกักเรือประมงไว้ได้หากเรือประมงล�าดังกล่าวมิได้มีการกระท�าความผิดตาม

กฎหมายว่าด้วยการประมง จึงต้องอาศัยพนักงานเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอื่นซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม

กฎหมายด�าเนินการ

การเข้าตรวจเรอื พนกังานเจ้าหน้าทีข่องกรมประมงจะใช้อ�านาจตามพระราชบญัญตัเิรอืไทย 

พ.ศ. ๒๔๘๑ พระราชบญัญตักิารเดนิเรอืในน่านน�า้ไทย พ.ศ. ๒๔๕๖ เพือ่ตรวจสอบเอกสารเกีย่วกบัเรอืต่างๆ เช่น 

ใบทะเบียนเรือ ใบอนุญาตให้ใช้เรือ ใบอนุญาตของผู้ควบคุมเรือ ตามที่ได้รับมอบอ�านาจจากเจ้าท่า ตลอดจน 

จะใช้อ�านาจตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ ในการตรวจสอบอาชญาบัตร (ใบอนุญาตให้ใช้ 

เครื่องมือท�าการประมง) ว่าได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ มีการระบุบุคคลผู้มีสิทธิใช้เครื่องมือ 

ท�าการประมงอยู่ในอาชญาบัตรถูกต้องหรือไม่เท่านั้น โดยสามารถประสานงานโดยตรงกับส�านักงานประมง 

ประจ�าจังหวัดนั้นๆ หรือส�านักบริหารจัดการด้านการประมง ได้ที่โทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๕๖๑ ๓๖๙๑

ในส่วนของการตรวจบคุคล พนกังานเจ้าหน้าทีข่องกรมประมงมไิด้มอี�านาจหน้าทีเ่กีย่วข้อง

ในเรื่องนี้โดยตรง และไม่มีกฎหมายให้อ�านาจในการตรวจสอบในเรื่องใดๆ ได้ เพียงแต่ใช้อ�านาจตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในการตรวจค้นบุคคลในเบื้องต้นได้เท่านั้น

นอกจากนีย้งัมสีถานทีต่ามกฎหมายอืน่ซึง่ในการตรวจค้นเจ้าหน้าทีผู่ป้ฏบิตัต้ิองน�ากฎหมาย

เหล่านั้นมาใช้ในการตรวจสอบสถานที่ เช่น หอพัก ก็ต้องอาศัยอ�านาจตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๐๗ 

เป็นต้น
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๓.๓ การวางแผนและจัดทีมเข้าปฏิบัติหรือเข้าท�าการตรวจค้น 

เมื่อทราบสถานที่เกิดเหตุและกฎหมายที่จะใช้เข้าท�าการตรวจสอบหรือตรวจค้นแล้ว ก่อนเข้าด�าเนินการ 

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติจะต้องค�านึงถึงข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้พิจารณาด้วยดังนี้

(๑) มีผู้เสียหายที่ต้องการให้ช่วยเหลืออยู่ในที่เกิดเหตุจ�านวนเพียงใด และหลังจากการช่วยเหลือแล้ว 

จะน�าผู้เสียหายไปไว้ที่ใด

(๒) มีผู้ต้องสงสัยอยู่จ�านวนเท่าใด และจะต้องใช้เจ้าหน้าที่มากเท่าใดจึงจะสามารถควบคุมผู้ต้องสงสัย

ได้อย่างปลอดภัย และควรน�าตัวผู้ต้องสงสัยไปไว้ที่ใดหลังการจับกุม

(๓) นอกจากผู้เสียหายและผู้ต้องหาอยู่ในสถานที่เกิดเหตุแล้ว ยังจะมีบุคคลอื่นอีกหรือไม่ เช่น ลูกค้า 

ที่มาซื้อบริการทางเพศ คนงานถูกต้องตามกฎหมาย สมาชิกครอบครัว ฯลฯ หากมี ให้พิจารณาว่าควรท�าอย่างไร

กับบุคคลเหล่านั้น

(๔) มข้ีอมลูบ่งชีว่้า มผีูเ้สยีหายเจบ็ป่วยหรอืบาดเจบ็หรอืไม่ หากมใีห้พจิารณาเหตผุลว่า สมควรหรอืไม่

ที่จะต้องน�าเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ไปด้วย

(๕) ให้พิจารณาจัดหาล่าม หากผู้เสียหายหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นบุคคลต่างด้าว

(๖) บุคคลอื่นๆ เช่น นักสังคมสงเคราะห์ ตัวแทนมูลนิธิ ฯลฯ อาจร่วมไปด้วย กรณีที่อาจต้องคัดแยก 

ผู้เสียหายในที่เกิดเหตุ

(๗) ก�าหนดช่องทางที่ดีที่สุดในการเข้าไปยังสถานที่ดังกล่าว

(๘) หากจ�าเป็นให้จัดชุดแนวป้องกันและชุดปฏิบัติชุดแรกในเวลาเดียวกัน

(๙) ก�าหนดหน้าที่ของแต่ละบุคคลที่เข้าไปปฏิบัติให้ชัดเจน เช่น ผู้รับผิดชอบปิดเส้นทางเข้าออก  

ผูร้บัผดิชอบควบคมุผูต้้องสงสยัและดแูลผูเ้สยีหาย ผูร้บัผดิชอบถ่ายภาพและถ่ายวดีโีอ เป็นต้น หากมหีลายหน่วย

ควรให้หัวหน้าหน่วยที่รับผิดชอบตามกฎหมายหรือผู้รับผิดชอบตามหมายค้นเป็นหัวหน้าผู้สั่งการ

๓.๔ ความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงในการเข้าปฏิบัติหรือเข้าท�าการ 

ตรวจค้น ควรพิจารณาดังต่อไปนี้

(๑) พิจารณาว่ามีข้อมูลอะไรบ้างที่บอกถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

(๒) ผู้ต้องสงสัย-มีจ�านวนเท่าใด และมีพฤติการณ์หรือประวัติในการถูกด�าเนินคดีและพกพาอาวุธหรือ

อาวุธปืนหรือไม่

(๓) ผู้เสียหาย-มีจ�านวนเท่าใดและมีท่าทางว่าจะตื่นตระหนกหรือไม่

(๔) สถานที่เกิดเหตุ-มีสิ่งใดที่เป็นอันตรายหรือไม่ 

(๕) จะมีวิธีบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอย่างไร
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๓.๕ เครื่องมือและอุปกรณ์ ในการเข้าปฏิบัติหรือเข้าท�าการตรวจค้น ควรพิจารณา 

ดังต่อไปนี้

(๑) พิจารณาถึงเครื่องมือรักษาความปลอดภัย เช่น อาวุธปืน เสื้อเกราะ กุญแจมือ ส�าหรับเจ้าหน้าที่ 

ผู้ปฏิบัติ

(๒) พาหนะ-ก�าลังพล จะเดินทางไปยังสถานที่นั้น และการเคลื่อนย้ายผู้ต้องหาและผู้เสียหายออกจาก

สถานที่ที่เข้าตรวจค้นจับกุม กรณีมีจ�านวนมากจะใช้พาหนะใด

(๓) อุปกรณ์ถ่ายภาพ-กล้องวีดีโอ รวมถึงกล้องถ่ายภาพ

(๔) เครื่องมือในการตรวจค้น-ไฟฉาย ไฟฟ้าเดินทาง ไขควง เอกสารบันทึกการตรวจค้น ปากกา

(๕) การติดต่อสื่อสาร-เจ้าหน้าที่จะติดต่อสื่อสารกันอย่างไร-ใช้เสียง วิทยุ หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่

(๖) การแต่งกาย-ควรมีสัญลักษณ์เพื่อสามารถบอกฝ่ายได้

๔. การเข้าช่วยเหลือ/ตรวจค้น/จับกุม 

ควรพิจารณาประเด็นต่างๆ ต่อไปนี้

(๑) ก่อนเข้าไปปฏิบัติ หัวหน้าชุดควบคุมการปฏิบัติควรประชุมชี้แจงการปฏิบัติและตรวจสอบความ

พร้อมเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการปฏิบัติ

(๒) ก�าชับเจ้าหน้าที่ชุดที่เข้าไปปฏิบัติชุดแรก ให้มีกล้องถ่ายวีดีโอ และกล้องถ่ายภาพ บันทึกภาพ 

สถานที่เกิดเหตุในโอกาสแรกที่สามารถกระท�าได้

(๓) ตรวจสอบการแต่งกายของชดุปฏบิตัว่ิามสีญัลกัษณ์ของหน่วยปฏบิตักิารเพือ่เป็นการบอกฝ่ายและ

ป้องกันความสับสน

(๔) ควบคุมสถานที่เกิดเหตุในทันทีที่ท�าได้

(๕) ให้แน่ใจว่าชุดปฏิบัติทราบต�าแหน่งของผู้ต้องสงสัย และกักตัวไว้ในทันทีที่ท�าได้ เพื่อป้องกันไม่ให้ 

ผู้ต้องสงสัยทิ้งหรือท�าลายสิ่งใดที่ครอบครองอยู่ และเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่ออันตรายของบุคคล และตัด 

การสื่อสารระหว่างผู้ต้องสงสัยกับบุคคลอื่น รวมทั้งผู้ต้องสงสัยด้วยกันเอง หากจ�าเป็นให้ใช้เครื่องพันธนาการ

(๖) หากผูเ้สยีหาย ผูต้้องสงสยั เจ้าหน้าทีผู่ป้ฏบิตั ิหรอืบคุคลหนึง่บคุคลใด ได้รบับาดเจบ็จากการปฏบิตัิ 

หรือเจ็บป่วยอย่างเห็นได้ชัด และต้องการความช่วยเหลือทางการแพทย์ทันที ให้จัดหาการรักษาพยาบาลทันที 

ที่ท�าได้ ทั้งในสถานที่เกิดเหตุ หรือเคลื่อนย้ายไปยังโรงพยาบาล

(๗) พยายามหาสถานที่ที่ปลอดภัยเพื่อแยกผู้เสียหายไว้ส่วนหนึ่ง มอบผู้รับผิดชอบดูแลผู้เสียหายและ 

ใหค้ิดเสมอว่า ผูเ้สยีหายอาจตื่นตระหนก หรืออาจมีปฏิกริิยาต่อต้าน ให้พยายามท�าความเขา้ใจและกนัผู้เสยีหาย

ออกจากผู้ต้องสงสัย เพื่อที่จะได้ไม่ถูกผู้ต้องสงสัยข่มขู่ได้ ทั้งทางสายตาและวาจา
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(๘) เมื่อจับกุมผู้ต้องสงสัย และสามารถควบคุมสถานที่เกิดเหตุได้แล้ว ให้น�าล่าม นักสังคมสงเคราะห์ 

หรือเจ้าหน้าที่มูลนิธิ (ถ้ามี) เข้ามายังสถานที่นั้น เพื่ออธิบายถึงสถานการณ์และสร้างความมั่นใจให้ผู้เสียหาย

(๙) มอบให้ผูร้บัผดิชอบน�าผูเ้สยีหายชีท้รพัย์สนิส่วนตวั จดัท�าแผนทีส่งัเขปคร่าวๆ และก่อนเคลือ่นย้าย

ทรัพย์สินให้ถ่ายภาพและวีดีโอประกอบ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

(๑๐) ควรย้ายผู้เสียหายออกไปจากสถานที่นั้น และน�าไปไว้ยังที่ปลอดภัย เช่น สถานีต�ารวจ บ้านพัก

ฉุกเฉิน โรงพยาบาล เป็นต้น

(๑๑) หากมบีคุคลอืน่อยูด้่วย เช่น ลกูค้า หรอืคนงานถกูต้องตามกฎหมาย ให้หารายละเอยีดและย้ายออก

จากสถานที่เกิดเหตุในทันทีที่ท�าได้

(๑๒) เมื่อควบคุมผู้ต้องสงสัยและเคลื่อนย้ายผู้เสียหายไว้ในที่ปลอดภัยแล้ว ให้ตรวจค้นสถานที่เกิดเหตุ 

โดยละเอียด รวมทั้งยานพาหนะที่เกี่ยวข้อง เพื่อเก็บพยานหลักฐานอย่างช้าๆ ไม่ต้องรีบร้อน เพื่อการตรวจค้น 

จะท�าได้อย่างสมบูรณ์ โดยแบ่งความรับผิดชอบตามที่ก�าหนดไว้ ชุดหนึ่งตรวจค้น ชุดหนึ่งบันทึกข้อมูล ชุดหนึ่ง

เก็บหลักฐาน 

(๑๓) ก่อนเริ่มการตรวจค้น แจ้งผู้ต้องสงสัยให้ทราบดังนี้

- อ�านาจในการตรวจค้นครั้งนี้

- หากใช้หมายศาลในการตรวจค้น ให้แสดงให้ผู้รับผิดชอบสถานที่ทราบ

- ในการตรวจค้นควรมีผู้รับผิดชอบสถานที่ร่วมเป็นพยานในการตรวจค้นและถ่ายภาพ และ 

ถ่ายวีดีโอไว้โดยตลอด

(๑๔) ระหว่างการตรวจค้น หัวหน้าผู้ตรวจค้นหรืออาจมอบความรับผิดชอบแก่ผู้หนึ่งผู้ใดเป็นผู้รวบรวม 

พยานหลักฐาน จดรายละเอียด เพื่อพิจารณาพยานหลักฐาน ข้อกล่าวหาที่จะด�าเนินคดีกับผู้ถูกจับ และจัดท�า 

บันทึกการจับ

(๑๕) ให้พจิารณาเกบ็สิง่ของทกุชิน้ทีค่ดิว่าอาจใช้เป็นหลกัฐานพยานทีเ่กีย่วข้องกบัคดแีละสามารถยนืยนั

การกระท�าผิดหรือหลักฐานที่โต้แย้งการกระท�าผิดได้ หากไม่แน่ใจให้เก็บสิ่งนั้นไว้ก่อนแล้วให้พนักงานสอบสวน

คืนในภายหลัง

(๑๖) จัดท�าบัญชีรายการสิ่งของทั่วไป และสิ่งของที่ใช้เป็นพยานหลักฐาน หากมีสิ่งของ และเอกสาร 

เป็นจ�านวนมากให้หากล่องมาผนึกแล้วให้เจ้าหน้าที่และผู้รับผิดชอบสถานที่ลงลายมือชื่อก�ากับพร้อมถ่ายภาพ 

และวีดีโอไว้เป็นหลักฐาน เพื่อน�าไปตรวจสอบในภายหลัง

๔.๑ การตรวจค้นและตรวจสอบบุคคล

หลังจากควบคุมผู้ต้องสงสัยและแยกผู้เสียหายไว้ในที่ปลอดภัยแล้ว ควรมีการตรวจค้นและตรวจสอบ 

ตัวบุคคลโดยละเอียด ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา การตรวจค้นบุคคล มี ๓ กรณี คือ
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(๑) การค้นบุคคลในที่สาธารณสถาน ตามมาตรา ๙๓ บัญญัติไว้ว ่า ห้ามมิให้ค้นตัวบุคคลใน 

สาธารณสถาน เว้นแต่พนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ารวจเป็นผู้ค้น เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่า บุคคลนั้นมีสิ่งของ 

ไว้ในครอบครอง เพื่อใช้ในการกระท�าความผิด หรือได้มาโดยการกระท�าความผิด หรือซึ่งมีไว้เป็นความผิด

(๒) การค้นตัวบุคคลอยู่ในที่รโหฐาน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๐๐  

วรรคสอง เป็นการตรวจค้นบคุคลเนือ่งจากการค้นในทีร่โหฐาน และมบีคุคลขดัขวางการตรวจค้นโดยมเีหตอุนัควร

สงสัยว่า บุคคลนั้นน�าสิ่งของที่ต้องการพบซุกซ่อนในร่างกาย เจ้าพนักงานผู้ท�าการตรวจค้นมีอ�านาจค้นตัวบุคคล

ดังกล่าว และหากพบสิ่งของนั้นก็ยึดไว้เป็นพยานหลักฐานได้

(๓) การค้นตัวผู้ต้องหา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๘๕ เป็นการตรวจค้น

กรณีมีการจับตัวผู้ต้องหาแล้ว เจ้าพนักงานผู้จับหรือผู้รับตัวผู้ถูกจับ มีอ�านาจค้นตัวผู้ต้องหาและยึดสิ่งของต่างๆ 

ไว้เป็นพยานหลักฐานได้

การตรวจค้นบุคคลจักต้องกระท�าโดยความสุภาพ หากเป็นการค้นผู้หญิง ต้องให้หญิงอื่นเป็นผู้ค้น  

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๘๕ วรรคสอง

นอกจากการตรวจค้นโดยอาศัยอ�านาจตามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแล้ว พระราช

บัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ยังให้อ�านาจพนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจค้นบุคคล

ซึ่งมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า เป็นผู้เสียหายจากการกระท�าผิดฐานค้ามนุษย์ เมื่อผู้นั้นยินยอม แต่ถ้าผู้นั้นเป็นหญิง 

จะต้องให้หญิงอื่นเป็นผู้ตรวจค้นเช่นเดียวกัน 

นอกจากการตรวจค้นตวับคุคลแล้ว เจ้าพนกังานผูท้�าการตรวจค้นควรตรวจค้นยานพาหนะทีจ่อดไว้บรเิวณ

สถานที่เข้าท�าการตรวจค้นด้วย โดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑  

มาตรา ๒๗ (๓) ให้อ�านาจพนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจค้นยานพาหนะใดๆ ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีพยาน 

หลักฐาน หรือบุคคลที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการกระท�าความผิดฐานค้ามนุษย์อยู่ในยานพาหนะนั้น

ส�าหรับการตรวจค้นโดยอาศัยอ�านาจพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม 

การค้ามนษุย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ พนกังานเจ้าหน้าทีต้่องแสดงบตัรประจ�าตวัพนกังานเจ้าหน้าทีต่่อบคุคลทีเ่กีย่วข้องด้วย 

(มาตรา ๒๘)

ในการตรวจค้นสถานทีแ่ละบคุคล เจ้าพนกังานผูป้ฏบิตัจิะต้องมกีารตรวจสอบตวับคุคลกบัหลกัฐานต่างๆ 

เช่น บัตรประจ�าตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ใบอนุญาตขับขี่ ฯลฯ เพื่อสามารถยืนยันตัวบุคคลที่พบในสถานที่

ดังกล่าว แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีหลักฐานที่สามารถยืนยันตัวบุคคลได้ หากเป็นคนไทยให้ตรวจสอบกับข้อมูล

ทะเบียนราษฎร์โดยการซักถามรายละเอียดของบุคคลดังกล่าว เช่น วัน/เดือน/ปีเกิด ชื่อบิดามารดา หรือ 

เปรียบเทียบกับรูปถ่ายในบัตรประจ�าตัวประชาชน เป็นต้น แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลต่างด้าวให้ตรวจสอบ

เอกสารเกีย่วกบัการเข้าเมอืง การอนญุาตให้อยูใ่นราชอาณาจกัรและการอนญุาตท�างาน ปรากฏรายละเอยีดดงันี้
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๔.๑.๑ การตรวจสอบการเข้าเมือง ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ 

(๑) แนวทางการตรวจสอบหนังสือเดินทาง

- สอบถามชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด ว่าตรงกับที่ระบุในหนังสือเดินทางหรือไม่

- ประเมินอายุคนต่างด้าวกับอายุที่แจ้งอยู่ในหนังสือเดินทางว่าต่างกันหรือไม่

- ดูภาพถ่าย เปรียบเทียบความสูง

- ดูการแก้ไขเปลี่ยนแปลงภาพถ่าย

- ดูวันหมดอายุของหนังสือเดินทาง

- ดลูายมอืชือ่โดยให้เขยีนลายมอืชือ่แล้วเปรยีบเทยีบลายมอืชือ่ในหนงัสอืเดนิทาง

- ฟังจากภาษาที่คนต่างด้าวใช้

ถ้าไม่มหีนงัสอืเดนิทางหรอืเอกสารใช้แทนหนงัสอืเดนิทาง ให้ด�าเนนิคดตีามมาตรา ๑๑, ๑๘, ๖๒ หรอื ๘๑  

พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒
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(ตัวอย่างหน้าปกหนังสือเดินทางประเทศกัมพูชา พม่า ลาว)

กัมพูชา

พม่า ลาว
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(ตัวอย่างหนังสือเดินทางประเทศกัมพูชา และรอยตราประทับให้อยู่ในราชอาณาจักรไทย)

หมายเลข
หนังสือเดินทาง

ชื่อ และนามสกุล

ภาพถ่ายเจ้าของ
หนังสือเดินทาง
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ชื่อและนามสกุล วันออก
หนังสือเดินทาง

วัน เดือน ปีเกิด เลขประจ�าตัว

วันหมดอายุของ
หนังสือเดินทาง

เพศ, สัญชาติ, ความสูง
สถานที่ออก

หนังสือเดินทาง

(ตัวอย่างหนังสือเดินทางประเทศกัมพูชา และรอยตราประทับให้อยู่ในราชอาณาจักรไทย)
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(ตัวอย่างหนังสือเดินทางประเทศกัมพูชา และรอยตราประทับให้อยู่ในราชอาณาจักรไทย)

ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่อนุญาต วันที่อนุญาตสิ้นสุด

วันที่ได้รับอนุญาต

ลายมือชื่อ
ผู้อนุญาต
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(ตัวอย่างหนังสือเดินทางประเทศพม่า และรอยตราประทับให้อยู่ในราชอาณาจักรไทย)

ภาพถ่ายเจ้าของ
หนังสือเดินทาง

ความสูงของผู้ถือ
หนังสือเดินทาง

สัญชาติของผู้ถือ
หนังสือเดินทาง

ชื่อเจ้าของหนังสือเดินทาง
วัน เดือน ปี เกิด

สีตา

สถานที่เกิด

สีผม

เพศ

วันหมดอายุของ
หนังสือเดินทาง

ลายมือชื่อของผู้ถือ
หนังสือเดินทาง

สถานที่ออก
หนังสือเดินทาง
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(ตัวอย่างหนังสือเดินทางประเทศพม่า และรอยตราประทับให้อยู่ในราชอาณาจักรไทย)

ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่อนุญาต 

ประเภทการอนุญาต

ลายมือชื่อผู้อนุญาต

วันที่การอนุญาตสิ้นสุด

วันที่ได้รับอนุญาต
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(ตัวอย่างหนังสือเดินทางประเทศลาว และรอยตราประทับให้อยู่ในราชอาณาจักรไทย)

ประเภทการอนุญาต

วันที่ได้รับอนุญาต

วันที่การอนุญาตสิ้นสุด

ลายมือชื่อผู้อนุญาต
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(ตัวอย่างหนังสือเดินทางประเทศลาว และรอยตราประทับให้อยู่ในราชอาณาจักรไทย)

ลายมือชื่อของผู้ถือ
หนังสือเดินทาง

หมายเลขหนังสือเดินทาง

สัญชาติของผู้ถือ
หนังสือเดินทาง

วัน เดือน ปีเกิด

สถานที่เกิด

เพศ

วันออกหนังสือเดินทาง

วันหมดอายุของ
หนังสือเดินทาง

นามสกุลเจ้าของ
หนังสือเดินทาง

ชื่อเจ้าของ
หนังสือเดินทาง

ภาพถ่ายเจ้าของ
หนังสือเดินทาง
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(๒) แนวทางการตรวจรอยตราประทับการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร

- ดวู่าผ่านการตรวจและประทบัตราการอนญุาตให้อยูใ่นราชอาณาจกัรไทยจากเจ้าหน้าที่

ตรวจคนเข้าเมอืงในหนงัสอืเดนิทางนัน้หรอืไม่ (ตราประทบัรปูสีเ่หลีย่มผนืผ้าซึง่จะระบุ

วันที่เดินทางเข้าและวันที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร) ถ้าไม่มีต้องด�าเนินคดี 

ตามมาตรา ๑๑, ๑๘, ๖๒ หรือ ๘๑ พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒

- ตรวจดูวันอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรว่าสิ้นสุดหรือไม่ถ้าการอนุญาตสิ้นสุดแล้ว 

ต้องด�าเนินคดีตามมาตรา ๘๑ พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒

๔.๑.๒. การตรวจสอบการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและการอนุญาตให้ท�างาน

(๑) รายละเอยีดการตรวจแบบรบัรองรายการทะเบยีนประวตัขิองคนต่างด้าวทีไ่ด้รบัอนญุาตให้

อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ (แบบ ทร. ๓๘/๑) 

- ให้สังเกตหมายเลขประจ�าตัวคนต่างด้าวและชื่อคนต่างด้าวในแบบ ทร.๓๘/๑  

ต้องตรงกับใบเสร็จรับเงิน

- เปรียบเทียบส่วนสูงที่ปรากฏอยู่บนรูปใบหน้าของคนต่างด้าวในแบบ ทร.๓๘/๑  

กับส่วนสูงของคนต่างด้าวว่าสอดคล้องกันหรือไม่ 

- ควรดูอายุของเอกสารกรณีเลยก�าหนด ควบคู ่กับใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม 

ใบอนุญาตท�างาน

(๒) ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตท�างาน (ฉบับจริง) 

- วัน/เดือน/ปี ต้องสอดคล้องกับแบบ ทร.๓๘/๑

- หมายเลขประจ�าตัวคนต่างด้าวในใบเสร็จรับเงินฯต้องตรงกับใบทร.๓๘/๑

- ชื่อคนต่างด้าว ต้องสอดคล้องกับแบบ ทร.๓๘/๑

- อายุของการอนุญาตต้องสอดคล้องกับแบบ ทร.๓๘/๑

(๓) ใบอนุญาตเดินทางออกนอกเขตควบคุมบุคคลพื้นที่สูง 

- รูปใบหน้า

- ชื่อ สกุล

- สถานที่ไปด�าเนินการ

- ตราประทับอ�าเภอ/จังหวัดผู้อนุญาต

- ระยะเวลาการอนุญาต/วันหมดอายุ
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(๔) ใบอนุญาตท�างาน 

- หมายเลขประจ�าตัวคนต่างด้าว 

- ชื่อคนต่างด้าว

- รูปใบหน้า

- นายจ้าง/สถานที่ท�างาน

- อายุใบอนุญาต/วันหมดอายุ

- รายการเปลี่ยน หรือเพิ่มท้องที่ หรือสถานที่ท�างาน

๔.๑.๓ การตรวจสอบเบื้องต้นส�าหรับใบอนุญาตท�างานและบัตรประจ�าตัวคนต่างด้าว  

๓ สัญชาติ (พม่า ลาว กัมพูชา) บัตรสีชมพู, สีเขียว หรือสีอื่นๆ 

ซึง่ในปัจจบุนัมกีารยกเลกิการใช้บตัรดงักล่าวแล้ว แต่ทัง้นีห้ากตรวจพบควรตรวจสอบเบือ้งต้น ดงันี้

- วันหมดอายุใบอนุญาตท�างาน

- วันหมดอายุบัตรประจ�าตัวคนต่างด้าว

- วันเดือนปีที่ออกใบเสร็จรับเงิน

- ระยะเวลาการอนุญาตให้ท�างาน

- อายุระยะเวลาของการใช้ใบทร.๓๘/๑

- หนังสือเดินทาง (ถ้ามี)

กรณีบัตรอย่างใดอย่างหนึ่งหมดอายุหรือบัตรทั้งสองอย่างหมดอายุให้พิจารณาตรวจสอบใบเสร็จ

รับเงินคู่กับใบ ทร.๓๘/๑ เช่นเดียวกับการตรวจคนต่างด้าวทั่วๆ ไป
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(ตัวอย่างแบบรับรองรายการทะเบียนประวัติ ท.ร. ๓๘/๑)

หมายเลขประจ�าตัวคนต่างด้าว

ชื่อคนต่างด้าว

รูปใบหน้า/ส่วนสูง

อายุของการใช้เอกสาร
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(ตัวอย่างใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตท�างานของคนต่างด้าว) 

วัน เดือน ปี

ชื่อต่างด้าว

หมายเลขประจ�าตัว

ชื่อนายจ้าง/สถานประกอบการ

อายุการขออนุญาต
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(ตัวอย่างใบอนุญาตท�างานของคนต่างด้าว)

ด้านหน้า
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(ตัวอย่างใบอนุญาตท�างานของคนต่างด้าว)

ด้านใน

หมายเลขประจ�าตัวคนต่างด้าว

ชื่อต่างด้าว

รูปใบหน้า

นายจ้าง/สถานที่ท�างาน

อายุใบอนุญาต
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(ตัวอย่างใบอนุญาตท�างานของคนต่างด้าว)

ด้านใน

รายการเปลี่ยน/เพิ่ม
ท้องที่ /สถานท�างาน

ท้องที่ท�างานใหม่

สถานที่ท�างานใหม่
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(ตัวอย่างใบอนุญาตเดินทางออกนอกเขตควบคุมบุคคลพื้นที่สูง)

รูปใบหน้า

ชื่อ/สกุล

สถานที่ไป

ระยะเวลา
การอนุญาต

ตราประทับ
อ�าเภอ/จังหวัด

ผู้อนุญาต
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(ตัวอย่างใบอนุญาตท�างานของคนต่างด้าว มาตรา ๑๓ (ชนกลุ่มน้อย ชาวเขา พื้นที่สูง))
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(ตัวอย่างใบอนุญาตท�างานของคนต่างด้าว สัญชาติ พม่า ลาว กัมพูชา ตามมติคณะรัฐมนตรี)
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(ตัวอย่างใบอนุญาตท�างานของคนต่างด้าวเข้าเมืองถูกกฎหมาย)

ชื่อเจ้าของใบอนุญาต
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๔.๒ การตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานในสถานที่เกิดเหตุ

เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติสามารถควบคุมพื้นที่เกิดเหตุได้แล้ว สิ่งที่ส�าคัญอย่างยิ่งในการปฏิบัติเมื่อพบว่า 

มีการกระท�าผิดฐานค้ามนุษย์คือ การรวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุ ซึ่งการจะใช้สิ่งของหรือเอกสารใด  

เพื่อจะใช้เป็นพยานหลักฐานนั้นเบื้องต้นควรทราบก่อนว่า การกระท�าผิดฐานค้ามนุษย์ที่ตรวจพบมีลักษณะเป็น 

การกระท�าผิดในรูปแบบใด ทั้งนี้ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑

ได้แบ่งลักษณะของการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการค้ามนุษย์ไว้ ๘ รูปแบบ ได้แก่ 

๑. การแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณี 

๒. การผลิตหรือเผยแพร่วัตถุหรือสื่อลามก 

๓. การแสวงหาประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอื่น 

๔. การเอาคนลงเป็นทาส 

๕. การน�าคนมาขอทาน 

๖. การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ ซึ่งกฎหมายให้ค�านิยามว่า การข่มขืนใจให้ท�างานหรือให้บริการ โดย

ท�าให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง หรือทรัพย์สินของบุคคลนั้นเองหรือของผู้อื่น โดย

ขู่เข็ญด้วยประการใดๆ โดยใช้ก�าลังประทุษร้าย หรือโดยท�าให้บุคคลนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้

๗. การบังคับตัดอวัยวะเพื่อการค้า 

๘. การอื่นใดที่คล้ายคลึงกันอันเป็นการขูดรีดบุคคล ไม่ว่าบุคคลนั้นจะยินยอมหรือไม่ ก็ตาม

ดังนั้น ก่อนเข้าตรวจค้นแต่ละครั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติจะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นก่อนว่าเหตุ 

ที่เกิดขึ้นเป็นการค้ามนุษย์ในรูปแบบหรือลักษณะใด เนื่องจากเมื่อเข้าตรวจค้นแล้วในการตรวจสอบสถานที่ 

เกิดเหตุจะได้ทราบว่า จะต้องตรวจยึดสิ่งของใดเพื่อน�าประกอบเป็นพยานหลักฐานในการด�าเนินคดีกับ 

ผู้กระท�าผิด ทั้งนี้ การค้ามนุษย์แต่ละรูปแบบอาจมีกฎหมายอื่นๆ ที่จะต้องด�าเนินคดีควบคู่กันไปด้วย หรือหาก 

ไม่พบว่าเป็นความผิดฐานค้ามนุษย์ก็อาจเป็นความผิดอาญาฐานอื่นที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติอาจจะต้องจับกุมหรือ 

ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�าเนินการก็อาจเป็นได้ โดยในการปฏิบัติหน้าที่เชิงสหวิชาชีพเจ้าหน้าที่ 

ผู้ปฏิบัติหลักหรือเจ้าหน้าที่ผู้เข้าไปปฏิบัติเบื้องต้นจะต้องทราบเกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม

การค้ามนุษย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี เพื่อที่จะได้ประสานแจ้งเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือ

พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปร่วมปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ส�านกังานต�ารวจแห่งชาตมิอบหมายให้กองบงัคบัการปราบปรามการกระท�าความผดิเกีย่วกบัการค้ามนษุย์ 

รวบรวมสถิติคดีค้ามนุษย์ทั่วประเทศในปี ๒๕๕๑-๒๕๕๓ พบว่า คดีค้ามนุษย์ในรูปแบบการแสวงหาประโยชน์

จากการค้าประเวณีมีสถิติเกิดขึ้นเป็นล�าดับแรก รองลงมา ได้แก่ การค้ามนุษย์ในรูปแบบการแสวงหาประโยชน์

จากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ โดยเฉพาะแรงงานประมงทางทะเล และการน�าคนมาขอทาน ตามล�าดับ  

ดังนั้น คู ่มือฉบับนี้จะอธิบายการตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานในสถานที่เกิดเหตุคดีค้ามนุษย์ใน  

๓ รูปแบบ ได้แก่
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(๑) การแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณี

(๒) การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ

(๒.๑) การบังคับใช้แรงงานหรือบริการทั่วไป

(๒.๒) การบังคับใช้แรงงานในเรือประมง

(๓) การน�าคนมาขอทาน

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

33

๔.๒.๑ การแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณี

คดีค้ามนุษย์ในรูปแบบการแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณี มักเกิดในสถานบริการเป็น

ส่วนใหญ่ และผู้เสียหายส่วนใหญ่เป็นบุคคลต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบ้านเนื่องจากบุคคลต่างด้าวเหล่านี้

มักจะแสวงหาความเป็นอยู่ที่ดีกว่า จึงอพยพเข้ามาประกอบอาชีพในประเทศไทย ประกอบกับปัจจุบันคนไทย

ไม่นิยมประกอบอาชีพกรรมกร และงานบ้าน โดยเฉพาะงานประมงทะเล ท�าให้รัฐบาลไทยจึงมีนโยบาย

เปิดให้มีการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท�างานในประเทศไทย แต่การจดทะเบียนมีหลายขั้นตอนและ

มีหน่วยงานหลายหน่วยงานเข้ามาด�าเนินการจึงท�าให้เกิดความยุ่งยาก และเกิดกระบวนการนายหน้าเข้ามา

ด�าเนินการ ท�าให้นายจ้างส่วนใหญ่ยังนิยมแรงงานที่ผิดกฎหมายเนื่องจากเสียค่าใช้จ่ายน้อย จึงท�าให้แรงงาน

ที่ผิดกฎหมายตกอยู่ในสภาพที่เสี่ยงต่อการน�ามาแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบในรูปแบบต่างๆ และเนื่องจาก

ผู้เสียหายส่วนใหญ่เป็นบุคคลต่างด้าว ดังนั้น การรวบรวมพยานหลักฐานจึงต้องด�าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ 

และต้องเชื่อมโยงระหว่างภายในและนอกประเทศ

3 ภาพจากกองบังคับการปราบปรามการกระท�าความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์
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ข้อบ่งชี้ว่าได้มีการค้ามนุษย์ในสถานบริการ

- มีการกักขังหน่วงเหนี่ยว ข่มขู่ ใช้ก�าลังประทุษร้าย โดยสังเกตจากหลายปัจจัย เช่น  

มชีายฉกรรจ์คอยควบคมุพนกังาน มกีารลอ็คประตหู้องจากด้านนอก มกีารยดึบตัรประจ�าตวั หนงัสอืเดนิทาง หรอื

ทรัพย์สินของผู้เสียหายไว้ (โดยปกติจะอยู่ที่เจ้าของร้าน) พนักงานไม่พดูคุยหยอกล้อกับเจ้าหน้าที่ที่เข้าตรวจสอบ

- มีการขูดรีดในลักษณะต่างๆ เช่น ให้กู้เงินและคิดดอกเบี้ยในอัตราสูง คิดค่าที่พัก ค่าอาหาร 

ค่าน�้า ค่าไฟ ค่าเดินทางในอัตราที่แพงมาก 

การรวบรวมพยานหลักฐานในคดีค้ามนุษย์ รูปแบบการแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณี  

มีความจ�าเป็นจะต้องทราบเกี่ยวกับรูปแบบการค้าประเวณี ซึ่งมีการพัฒนารูปแบบและวิธีการค้าประเวณี 

ที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น จึงควรศึกษาข้อมูลรูปแบบการค้าประเวณีของประเทศไทยในรูปแบบต่างๆ ประกอบ 

การพิจารณารวบรวมพยานหลักฐานด้วย ดังนี้

รูปแบบ “การค้าประเวณี” ของประเทศไทย

ในอดีตถึงปัจจุบัน อาจแบ่งได้เป็น ๓ กลุ่ม มีรูปแบบการให้บริการจ�านวน ๑๙ รูปแบบดังต่อไปนี้

๑. กลุ่มการค้าประเวณีในสถานค้าประเวณีโดยตรง มี ๗ รูปแบบ คือ

(๑.๑) สถานค้าประเวณีโดยตรงหรือซ่องโสเภณี โดยการจัดให้มีหญิงโสเภณีขายบริการ 

ร่วมประเวณีกับชายในสถานค้าประเวณีโดยจัดห้องไว้เฉพาะส�าหรับเพื่อการค้าประเวณี

(๑.๒) สถานบริการประเภทอาบอบนวด ซึ่งขออนุญาตเป็นสถานบริการ ตามมาตรา ๓ (๓)  

แห่งพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ แต่ก็เป็นที่ทราบกันว่ามีการด�าเนินการให้มีการค้าประเวณี 

เช่นเดียวกับ ข้อ ๑.๑

(๑.๓) สถานนวดแผนไทยหรือนวดแผนโบราณ นวดน�้ามัน ตลอดจนสถานประกอบการ 

สปาบางแห่งทัง้ทีถ่กูต้องและไม่ถกูต้องตามกฎหมาย แต่พบว่า ยงัคงมกีารลกัลอบบรกิารแอบแฝงการค้าประเวณี 

ในสถานที่ดังกล่าวอยู่เป็นบางแห่ง

(๑.๔) โรงแรมขนาดเล็ก หรือโรงแรมม่านรูดที่จัดให้มีหญิงบริการค้าประเวณีแก่ลูกค้าหรือ 

โดยให้พนักงานจัดหาหญิงบริการประเวณีแก่ลูกค้าโดยได้รับค่าตอบแทน มีแมงดาป็นธุระจัดหา

(๑.๕) สถานบริการคาราโอเกะบังหน้า ซึ่งมีหญิงบริการร้องเพลงหรือผสมเครื่องดื่ม มีการ 

จัดสถานที่ตลอดจนแสง สี เสียงไปในทางที่ล่อแหลม และมีการจัดห้องแยกเป็นการเฉพาะส�าหรับลูกค้าและ 

หญิงบริการ

(๑.๖) ร้านตัดผมบางประเภท ส่วนใหญ่จะเป็นร้านที่มีพนักงานตัดผมเป็นผู้หญิง และมีการ 

แยกห้องบริการมิดชิดเป็นการเฉพาะ

(๑.๗) หอพักของหญิงโดยตรง มักมีการติดต่อโดยตรงระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงบริการทางเพศ 

และมีการจ่ายค่าบริการทางเพศโดยตรงกับแขกที่มาบริการโดยตรง
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๒. กลุ่มสถานค้าประเวณีในลักษณะสถานที่ติดต่อเพื่อการค้าประเวณี มี ๓ รูปแบบ

(๒.๑) สถานทีท่ีจ่ดัให้มหีญงิไว้บรกิารให้ขายเลอืก แล้วพาไปร่วมประเวณทีีอ่ืน่ อาจเป็นลกัษณะ

บ้านเช่า หรือโรงแรม มีการจัดสถานที่ให้ผู้รับบริการสามารถเลือกผู้ให้บริการได้และพากันไปร่วมหลับนอนกัน 

ที่สถานที่อื่นๆ 

(๒.๒) สถานบรกิารประเภทคาราโอเกะ คอกเทลเลาจ์ หรอืคาเฟ่ ซึง่จะมหีญงินัง่บรกิารแก่ลกูค้า

ภายในสถานที่ดังกล่าวไม่มีการค้าบริการแต่พนักงานจะได้รับเฉพาะค่าดื่ม และเมื่อตกลงราคากันได้ก็จะไป 

ให้บริการทางเพศกับแขกในสถานที่อื่นๆ ข้างนอกโดยอาจเหมาค่าดื่มจากสถานบริการหรือสถานประกอบการ 

นั้นๆ ที่มีส่วนรับรู้ด้วย

(๒.๓) บาร์อะโกโก้ โคโยตี้ หญิงเต้นเดินแบบโชว์บนเวที การให้บริการทางเพศมักเกิดขึ้น 

เมื่อพนักงานเต้นเลิกงาน และมักเป็นการติดต่อกันเองระหว่างแขกมาเที่ยวกับผู้หญิงบริการในบาร์อะโกโก้  

หรือโคโยตี้ เดินแบบโชว์บนเวทีถูกใจกับแขกมาเที่ยวก็จะมีการตกลงราคากับลูกค้าและพากันไปหลับนอน 

ที่สถานที่อื่นๆ นอกสถานบริการ

๓. กลุ่มอื่นๆ มี ๙ รูปแบบ

(๓.๑) การค้าประเวณีตามสถานที่หรือถนนสาธารณะ : โดยยืนในลักษณะเสนอตัวติดต่อรบเร้า

ให้ลกูค้าทัง้ทีข่บัขีย่านพาหนะหรอืเดนิเท้ามาใช้บรกิาร (Hooker) พบเหน็เป็นจ�านวนมากบรเิวณท้องสนามหลวง 

หรอืบรเิวณโดยรอบสวนลมุพนิ ีตลอดจนย่านเพชรบรุตีดัใหม่ เมือ่ตดิต่อตกลงราคากนักจ็ะพากนัไปหลบันอนกนั

ที่อื่น

(๓.๒) การค้าประเวณีโดยมีเอเย่นต์หรือนายหน้าเป็นธุระจัดหาให้มีการค้าประเวณี : มีภาษา

เรียกกันว่า มาม่าซัง ซึ่งก็คือ แมงดาที่รับเป็นธุระจัดหาผู้ให้บริการทางเพศให้ โดยการติดต่อทางโทรศัพท์  

เรยีกอกีอย่างหนึง่ว่านางทางโทรศพัท์ เมือ่ตกลงการซือ้ขายกนัได้แล้ว ผูท้ีเ่ป็นธรุะจดัหากพ็าหญงิบรกิารไปพบกบั

แขก และเมื่อจ่ายเงินก็จะรับส่วนแบ่งเปอร์เซ็นต์ตามแต่จะตกลงกัน

(๓.๓) การค้าประเวณีในลักษณะเครือข่ายของหญิงบริการด้วยกันเอง : อาจไม่มีมาม่าซัง 

เป็นตัวกลางหากแต่หญิงบริการซึ่งค้าประเวณีด้วยกันจะติดต่อลูกค้าให้แก่กันและกันทางโทรศัพท์ โดยมีการ

แนะน�าหญิงอื่นให้แก่ลูกค้าเพื่อการค้าประเวณี อาจมีหรือไม่มีการแบ่งเปอร์เซ็นต์กับหญิงบริการตามแต่จะ 

ตกลงกัน

(๓.๔) การค้าประเวณีแฝงผ่านทางนิตยสาร หรือสื่อสิ่งพิมพ์อื่นโดยใช้ข้อความหรือภาพที่สื่อ 

ถึงการค้าประเวณีโดยทางอ้อม และสามารถคาดเดาเข้าใจได้ เช่น บริการเพื่อนเที่ยวคลายเหงาบริการ Escort  

ทั้งชายและหญิง

(๓.๕) การค้าประเวณีทางโทรศัพท์ ระบบ 1900 xxx xxxx : โดยในปัจจุบัน จะเป็นรูปแบบที่

มีหญิงบริการพูดคุยกับลูกค้า และมีค�าพูด หรือส่งเสียง ส�าเนียงวาจาส่อไปในทางลามก หรือมีเจตน์จ�านงที่จะให้

ลูกค้าส�าเร็จความใคร่ทางกามารมณ์
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(๓.๖) การค้าประเวณีทางอินเทอร์เน็ต : โดยการน�าเสนอการค้าประเวณีในทางอินเทอร์เน็ต 

ในโปรแกรมหรอืจะท�าเป็นเวปเพจทัง้ในแบบการโฆษณาหาลกูค้าโดยตรงและโดยอ้อม โดยสือ่ความหมายดงักล่าว 

หรือทางระบบห้องเช็ท (chat room) เช่น เอ็มเอสเอ็น (MSN), PIRCH, ICQ เป็นต้น เมื่อตกลงราคากันได้ 

กจ็ะนดัหมายกนัไปซือ้ขายบรกิารทางเพศบางกรณอีาจออกมาในรปูของการ “ขายววิ” ทางเวบ็แคมโชว์ เปิดเผย

ร่างกาย หรือแสดงการร่วมเพศ เพื่อให้อีกฝ่ายส�าเร็จความใคร่ โดยอาจแลกเปลี่ยน โดยการให้ซื้อบัตรเติมเงิน 

บอกรหสัซึง่ทัง้สองฝ่ายจะไม่ได้เจอตวัตนกนัจรงิๆ ซึง่เฉพาะกรณขีายววินี ้ยงัเป็นประเดน็ถกเถยีงกนัว่าจะเข้าข่าย

การค้าประเวณีหรือไม่ เพราะยังไม่มีการติดต่อหรือส่อเจตนากันอย่างชัดเจนโดยตรงเหมือนกรณีอื่นๆ 

(๓.๗) การค้าประเวณีโดยการหาคนเลี้ยงดูหลายคน : โดยได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน 

ในแต่ละราย โดยหญิงบริการบางคนอาจมีคนเลี้ยงดูมากกว่า ๒ ราย จากการตรวจสอบพบว่า บางส่วนยังเป็น

นักศึกษา หรือพนักงานระดับปฏิบัติที่ต้องการเงินเป็นค่าตอบแทน หรือค่าเลี้ยงดู โดยแลกกับการให้บริการ 

ทางเพศดังกล่าว ส่วนใหญ่มักเป็นการค้าประเวณีสมัครใจยอมรับการกระท�า

(๓.๘) การค้าประเวณีที่แฝงอยู่ในอาชีพอื่น แต่เป็นที่รู้กันในวงการ : เช่น แคดดี้สนามกอล์ฟ 

กลางคืนบางแห่ง หรือผู้หญิงจดแต้มโต๊ะสนุกเกอร์บางแห่ง หรือพริตตี้ (Pretty) หญิงเชียร์สินค้ารูปแบบต่างๆ  

ซึ่งบางส่วนก็มีการแฝงการเสนอบริการทางเพศโดยมีค่าตอบแทนซึ่งพบเห็นได้อยู่เสมอ

(๓.๙) การค้าประเวณใีนลกัษณะองค์กรอาชญากรรม (Organized Crime) : ถอืได้ว่าเป็นธรุกจิ

ที่ส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองมากกว่ารูปแบบอื่นๆ และปัจจุบันมีแนวโน้มจะสูงขึ้นเรื่อยๆ 

ในรูปแบบของการค้ามนุษย์ (Human Trafficking) ประเทศไทยนับว่าเป็นประเทศหนึ่ง มีการค้ามนุษย์ทั้งเป็น 

ต้นทางทางผ่านและปลายทางจากการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณี  

(Transnational Sexual Exploitation)

ดังนั้น จึงเห็นได้ว่ารูปแบบของการค้าประเวณีมีหลากหลายรูปแบบ ซึ่งแต่ละรูปแบบอาจใช้ 

พยานหลักฐานที่แตกต่างกัน แต่พอจะสรุปแนวทางในการรวบรวมพยานหลักฐานได้ดังนี้

(๑) หากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติใช้วิธีการสืบสวนโดยใช้วิธีการล่อซื้อ ซึ่งเป็นการสืบสวนที่มีคุณค่า 

ช่วยให้ได้หลักฐานเป็นที่น่าพอใจ เป้าหมายหลักก็เพื่อพิสูจน์ว่า มีการขายบริการทางเพศจริง เช่น การส่งต�ารวจ

แฝงตัวเป็นนักเที่ยวเข้าไปใช้บริการในสถานที่เกิดเหตุ ก่อนด�าเนินการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติจะต้องน�าธนบัตรที่จะ 

ใช้ซื้อบริการหญิงขายบริการ มาท�าสัญลักษณ์และลงประจ�าวันเพื่อเป็นหลักฐานว่า จะน�าธนบัตรดังกล่าวไป  

ล่อซื้อ ดังนั้น หลักฐานที่ส�าคัญอย่างแรกที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติจะต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานคือ ธนบัตรที่ใช้ล่อซื้อ 

ดังกล่าว โดยจะต้องยืนยันได้ว่าธนบัตรอยู่ในการครอบครองของผู้ใด (ถ่ายรูปขณะตรวจพบเป็นหลักฐาน)

(๒) หลกัฐานทีแ่สดงว่ามกีารค้าประเวณ ีเช่น ถงุยางอนามยั ครมีส�าหรบัใช้หล่อลืน่ขณะร่วมเพศ 

ตั๋ว หรือเอกสารใดๆ ที่ผู้ประกอบการท�าขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานในการจ่ายเงินให้กับหญิงขายบริการ หรือเพื่อ 

ให้ทราบจ�านวนครั้งหรือวงรอบในการค้าประเวณี 
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(๓) เอกสารเกีย่วกบัสถานทีเ่กดิเหต ุได้แก่ ใบอนญุาตประกอบการ ใบอนญุาตขายบหุรีห่รอืสรุา 

เอกสารแสดงกรรมสทิธิห์รอืการครอบครองอาคารทีเ่กดิเหต ุทัง้นี ้เพือ่เป็นการขยายผลให้ทราบว่าผูป้ระกอบการ

ที่แท้จริงคือผู้ใด

(๔) หลักฐานเกี่ยวกับบัตรประจ�าตัวประชาชน หนังสือเดินทางของผู้เสียหายหรือผู้ต้องสงสัยที่

อยู่ในสถานที่เกิดเหตุ ทั้งนี้ ควรถ่ายรูปหรือถ่ายวีดีโอไว้เป็นหลักฐานว่า ถูกเก็บไว้ที่ใดหรือเก็บในลักษณะซุกซ่อน

หรือไม่ เพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานกรณีผู้เสียหายยืนยันว่าถูกยึดเอกสารดังกล่าวไว้

(๕) หลกัฐานทางการเงนิ เช่น สมดุบญัชธีนาคาร บตัรเอทเีอม็ หลกัฐานการส่งเงนิ เป็นต้น ทัง้นี้ 

เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบรายได้ของหญิงบริการและเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการสืบสวนความผิดฐาน 

ฟอกเงินอีกส่วนหนึ่ง

(๖) หลักฐานเพื่อเป็นหลักฐานกรณีมีการพันธนาการ เช่น กุญแจประตู กุญแจมือ โซ่ตรวน

(๗) หลกัฐานทางการสือ่สาร เช่น โทรศพัท์มอืถอื ใบเสรจ็รบัเงนิค่าโทรศพัท์ จดหมายตดิต่อกบั

ผู้อื่น เพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการสืบหาและเชื่อมโยงขบวนการค้ามนุษย์

(๘) หากเป็นคนต่างด้าวให้ตรวจยึดหลักฐานการเข้าเมือง ใบอนุญาตท�างาน หรือเอกสารที่

เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบหานายจ้างและผู้เกี่ยวข้อง 

(๙) รถยนต์หรอืรถจกัรยานยนต์ทีจ่อดใกล้เคยีงสถานทีเ่กดิเหต ุควรท�าการตรวจสอบ เนือ่งจาก

อาจมีพยานเอกสารที่เกี่ยวข้องอยู่ภายใน 

(๑๐) หากเป็นกรณใีช้วธิล่ีอซือ้หญงิบรกิารไปใช้บรกิารนอกสถานทีเ่กดิเหต ุเช่น โรงแรม ให้ตรวจ

ยึดรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ที่ใช้ส่งหญิงบริการเป็นของกลางประกอบการด�าเนินคดี และตรวจสอบทะเบียน

รถเพื่อให้ทราบผู้เป็นกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครอง และหาความเชื่อมโยงว่าเหตุใดจึงน�ามาใช้ในสถานที่เกิดเหตุ

(๑๑) เสื้อผ้าเครื่องใช้ของหญิงบริการหรือผู้เสียหายจะต้องน�าเป็นหลักฐาน เพื่อแสดงให้เห็นว่า

หญงิบรกิารหรอืผูเ้สยีหายพกัอาศยัอยูใ่นทีเ่กดิเหต ุเพือ่ใช้เป็นพยานหลกัฐานป้องกนัการต่อสูว่้าหญงิเข้ามาบรกิาร

เองโดยที่ผู้ประกอบการไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

(๑๒) หากเป็นกรณีการค้ามนุษย์ทางอินเตอร์เน็ต จะต้องตรวจสอบและตรวจยึดหลักฐานการใช้

อนิเตอร์เนต็ เช่น จากเครือ่งคอมพวิเตอร์ โน้ตบุค๊ หรอืแท๊บเลต็ในทีเ่กดิเหต ุทัง้นี ้ในการด�าเนนิการเกบ็หลกัฐาน

จะต้องใช้พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ฯ เข้ามาร่วมเก็บพยานหลักฐานตามกฎหมายด้วย

กรณีเป็นการค้ามนุษย์ในรูปแบบการค้าประเวณีข้ามชาติ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติจะต้องตรวจสอบ 

หลักฐานการเข้า-ออกของผู้เสียหายจากส�านักงานตรวจคนเข้าเมือง หลักฐานการขอหนังสือเดินทางจาก 

กองหนังสือเดินทาง กระทรวงการต่างประเทศ หลักฐานการขอวีซ่าเข้าประเทศปลายทาง หลักฐานการซื้อตั๋ว

เครื่องบิน และตรวจสอบบุคคลในเที่ยวบินที่เดินทางเข้าและออกประเทศดังกล่าว แล้วน�าข้อมูลมาเชื่อมโยงกัน

เพื่อสามารถวิเคราะห์หาผู้น�าพาผู้เสียหายไปค้าประเวณีซึ่งเป็นหนึ่งในขบวนการค้ามนุษย์มาด�าเนินคดีตาม 

กฏหมายต่อไป 
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และในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติจะต้องน�ากฎหมายที่เกี่ยวข้องมาพิจารณาด้วย  

เช่น หากเข้าข่ายเป็นสถานบริการจะต้องน�าพระราชบัญญัติสถานบริการ ซึ่งกฎหมายฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบันคือ 

ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๔๗ (ฉบับที่ ๑ ออกเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๙) มาใช้พิจารณา โดยในการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติจะต้องตรวจดูสภาพบริเวณสถานที่เกิดเหตุว่ามีสภาพเป็นสถานบริการตามที่กฎหมายบัญญัติ

ไว้หรือไม่ และพิจารณาด�าเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น ความผิดตามพระราชบัญญัติสถานบริการ 

พ.ศ. ๒๕๐๙

ค�าว่า “สถานบรกิาร” หมายความว่า สถานทีท่ีต่ัง้ขึน้เพือ่ให้บรกิารโดยหวงัประโยชน์ในทางการค้า 

ซึ่งได้ก�าหนดไว้ในมาตรา ๓ ดังต่อไปนี้

(๑) สถานเต้นร�า ร�าวง หรอืรองเงง็ เป็นปกตธิรุะประเภททีม่แีละประเภททีไ่ม่มคีูบ่รกิาร (disco 

theque มีฟลอร์ส�าหรับเต้น)

(๒) สถานที่ที่มีอาหาร สุรา น�้าชา หรือเครื่องดื่มอย่างอื่นจ�าหน่ายและบริการ โดยมีผู้บ�าเรอ

ส�าหรับปรนนิบัติลูกค้า (ร้านอาหารประเภท no hand)

(๓) สถานอาบน�้า นวด หรืออบตัว ซึ่งมีผู้บริการให้แก่ลูกค้า (อาบอบนวด, สปาต่างๆ) เว้นแต่

(ก) สถานที่ซึ่งผู้บริการได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขา 

การแพทย์แผนไทย ประเภทการนวดไทยตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศลิปะ 

หรือได้รับยกเว้นไม่ต้องขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู ้ประกอบโรคศิลปะ  

สาขาการแพทย์แผนไทยประเภทการนวดไทยตามกฎหมายดังกล่าว หรือสถาน

พยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล

(ข) สถานที่เพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวยที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศก�าหนด  

โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หรือ

(ค) สถานที่อื่นตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

(๔) สถานที่ที่มีอาหาร สุรา หรือเครื่องดื่มอย่างอื่นจ�าหน่ายหรือให้บริการ โดยมีรูปแบบ 

อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(ก) มีดนตรี การแสดงดนตรี หรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง และยินยอมหรือ 

ปล่อยปละละเลยให้นกัร้อง นกัแสดง หรอืพนกังานอืน่ใด นัง่กบัลกูค้า (คาเฟ่ ผบั บาร์ 

ที่ให้นักร้อง นักแสดง หรือพนักงานนั่งกับลูกค้า)

(ข) มีการจัดอุปกรณ์การร้องเพลงประกอบดนตรีให้แก่ลูกค้า โดยจัดให้มีผู้บริการขับร้อง

เพลงกับลูกค้า หรือยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้พนักงานอื่นใดนั่งกับลูกค้า  

(คารา โอเกะหรือร้านอาหารที่ลูกค้าสามารถขึ้นร้องเพลงได้)



76 คู่มือส�าหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

(ค) มีการเต้นหรือยินยอมให้มีการเต้น หรือจัดให้มีการแสดงเต้น เช่น การเต้นบนเวที 

หรือการเต้นบริเวณโต๊ะอาหารหรือเครื่องดื่ม (ผับต่างๆ ที่ไม่มีฟลอร์ส�าหรับเต้นร�า 

โดยเฉพาะ)

(ง) มีลักษณะของสถานที่ การจัดแสงหรือเสียง หรืออุปกรณ์อื่นใดตามที่ก�าหนดใน 

กฎกระทรวง

(๕) สถานที่ที่มีอาหาร สุรา หรือเครื่องดื่มอย่างอื่นจ�าหน่าย โดยจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือ 

การแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง ซึ่งปิดท�าการหลังเวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา (ร้านอาหารที่มีดนตรีแต่ไม่มีนักร้อง  

นักแสดง หรือพนักงานนั่งกับลูกค้า)

(๖) สถานที่อื่นตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

ผู้ใดเปิดด�าเนินกิจการเพื่อหวังประโยชน์ทางการค้าอันมีลักษณะตาม ๖ ข้อดังกล่าวต้องได้รับ 

การอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ หากผู้ใดเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตก็จะมีโทษจ�าคุกไม่เกินหนึ่งปี  

หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ 
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(ตัวอย่างใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ)
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ใบอนญุาตให้ตัง้สถานบรกิารนัน้ ไม่ว่าจะอนญุาต ณ วนัทีใ่ดกต็าม จะมอีายถุงึแค่สิน้ปีนัน้ๆ เท่านัน้ 

ใบอนุญาตจะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับผู้รับใบอนุญาต สถานที่ ขนาดพื้นที่ และเวลาเปิด-ปิด ของสถานบริการ

นั้นๆ หากมีการเปลี่ยนแปลงต้องแจ้งและยื่นขออนุญาตต่อผู้มีอ�านาจ ผู้ยื่นขอตั้งสถานบริการจะต้องได้รับ 

การตรวจสอบประวัติว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม ดังนี้ 

๑. อายุไม่ต�่ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์

๒. ไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรม

๓. ไม่เป็นผู้วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

๔. ไม่เป็นผูเ้จบ็ป่วยด้วยโรคตดิต่ออนัเป็นทีร่งัเกยีจของสงัคม โรคพษิสรุาเรือ้รงั หรอืโรคยาเสพตดิ 

ให้โทษอย่างร้ายแรง 

๕. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษในความผิดเกี่ยวกับเพศ ตามประมวลกฎหมายอาญาในความผิด 

ว่าด้วยการค้าหญิง และเด็ก

โดยผู้ประสงค์จะรับอนุญาตต้องยื่นขอที่ท�าการอ�าเภอ (ส�าหรับในต่างจังหวัด) และสถานีต�ารวจ 

(ส�าหรับกรุงเทพมหานคร) เมื่อได้รับการพิมพ์มือที่สถานีต�ารวจและส่งไปตรวจสอบประวัติการต้องโทษแล้ว  

หากเป็นการขออนุญาตในปีแรกก็ต้องรอจนได้รับการอนุญาตเป็นที่เรียบร้อย จึงจะสามารถเปิดด�าเนินกิจการได้ 

แต่หากเป็นการขออนุญาตในปีต่อๆ ไป เมื่อได้รับหนังสือจากที่ว่าการอ�าเภอส่งถึงสถานีต�ารวจให้ท�าการพิมพ์มือ

ตรวจสอบประวัติแล้ว ก็ให้อนุโลมเปิดสถานบริการต่อไปได้ แม้ใบอนุญาตฯ ยังไม่ได้รับการอนุญาต 
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หลังจากที่ได้รับอนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู ้รับอนุญาตก็มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลายประการ เพื่อควบคุมสถานบริการให้ด�าเนินกิจการได้อย่างสงบเรียบร้อย โดยมีข้อกฎหมายหลายข้อ 

ไว้ควบคุมผู้รับใบอนุญาต เจ้าของ ผู้ดูแล นิติบุคคล กรรมการผู้จัดการของสถานบริการดังกล่าว พอสรุปได้ 

เป็นข้อๆ ดังนี้

- สถานบริการต้องไม่ปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอายุต�่ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ ซึ่งมิได้ท�างานใน 

สถานบริการนั้น เข้าไปในสถานบริการระหว่างเวลาท�าการ โดยสถานบริการต้องจัดผู้ตรวจสอบบัตรประชาชน

หรือเอกสารแสดงอายุของผู้ที่จะเข้าใช้บริการทุกครั้ง (มาตรา ๑๖/๑)

- สถานบริการต้องจัดท�าบัตรประวัติของพนักงานก่อนเริ่มเข้าท�างานในสถานบริการ และ 

คอยปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ รวมทั้งให้พนักงานติดหมายเลขประจ�าตัวในสถานบริการให้ชัดเจน 

(มาตรา ๑๔), (มาตรา ๑๗)

- สถานบริการต้องไม่ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีการน�าอาวุธเข้าไปในสถานบริการ  

เว้นแต่เป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ในเครื่องแบบและน�าเข้าไปเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (มาตรา ๑๖ (๖))

- สถานบริการต้องไม่รับเด็กอายุต�่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์เข้าท�างาน (มาตรา ๑๖ (๑))

- สถานบริการต้องไม่จ�าหน่ายสุรา ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู ้มีอาการมึนเมา 

จนประพฤติวุ่นวายหรือครองสติไม่ได้เข้าไป หรืออยู่ในสถานบริการระหว่างเวลาท�าการ (มาตรา ๑๖ (๒), (๓))

- สถานบริการต้องไม่ยินยอมให้ผู้ที่ไม่มีหน้าที่เฝ้าดูแลสถานบริการนั้นพักอาศัยหลับนอน 

ในสถานบริการ (มาตรา ๑๖ (๔))

- สถานบรกิารต้องไม่ยนิยอมหรอืปล่อยปละละเลยให้มกีารกระท�าความผดิเกีย่วกบัยาเสพตดิ

ในสถานบริการ (มาตรา ๑๖ (๕))

- สถานบริการต้องเปิดปิดตามเวลา และจัดสถานที่ รวมถึงจัดโคมไฟให้เป็นไปตามที่ 

กฎกระทรวงก�าหนด  (มาตรา ๑๗) 

- สถานบริการต้องควบคุมมิให้มีการแสดงในทางลามกหรืออนาจาร และมิให้มีสัตว์ร้าย 

เข้าร่วมการแสดงในสภาพที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ชม (มาตรา ๑๙) 

ทั้งนี้ การควบคุมสถานบริการนอกจากมาตรการทางกฎหมายที่เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมได้ใน 

ขณะที่เข้าท�าการตรวจสอบแล้ว ยังมีมาตรการทางการปกครองคอยควบคุมสถานบริการดังนี้

- หากตรวจพบการกระท�าความผิดสถานเบา ตามมาตรา ๑๔, ๑๕, ๑๖ (๒) (๓) หรือ 

กฎกระทรวงตาม มาตรา ๑๗ ผู้จับกุมหรือเจ้าหน้าที่ที่ตรวจพบการกระท�าผิดสามารถท�าหนังสือไปยังผู้อนุญาต 

(ผูบ้ญัชาการต�ารวจนครบาลเป็นผูอ้นญุาตส�าหรบัเขตกรงุเทพมหานคร และผูว่้าราชการจงัหวดัส�าหรบัจงัหวดัอืน่) 

ให้พิจารณาสั่งพักใบอนุญาตได้ครั้งละไม่เกินสามสิบวัน

- หากตรวจพบการกระท�าความผดิทีข่ดัต่อความสงบเรยีบร้อยหรอืศลีธรรมอนัดขีองประชาชน 

ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีการมั่วสุมเพื่อกระท�าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หรือมีการกระท�าความผิด 

เกี่ยวกับยาเสพติด ในสถานบริการ และความผิดตามมาตรา ๑๖/๑ วรรค ๑, ๑๖/๒, ๑๖ (๑), (๔), (๕), (๖) และ

มาตรา ๑๙ หรือกฎกระทรวงซึ่งได้ก�าหนดเวลาเปิดปิดสถานบริการ สามารถเสนอสั่งพักใบอนุญาตได้ครั้งละ 

ไม่เกิน ๙๐ วัน 
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ที.่.............................................................

หน่วย.....................................................

วันที.่............ เดือน.......................... พ.ศ. ..................

เรื่อง ตรวจสอบประวัติผู้ขออนุญาตต่ออายุใบอนุญาตตั้งสถานบริการ

เรียน ผู้ก�ากับสถานีต�ารวจ.....................................

 ด้วย...................................................................................... อายุ.................... อยู่บ้านเลขที่......................... หมู่ที่.........  

ต�าบล/แขวง................................................. อ�าเภอ..................................................... จงัหวดั..............................................................................

มีความประสงค์ขออนุญาตต่ออายุใบอนุญาตตั้งสถานบริการ

ชื่อ......................................................................... ตั้งอยู่เลขที.่................................... หมู่ที.่...................... ต�าบล...........................................

อ�าเภอ.................................................................................................... จังหวัด.......................................................................................................

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙  

และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงขอให้ท่าพิมพ์ลายนิ้วมือตรวจสอบประวัติผู้ขออนุญาตต่ออายุใบอนุญาตตั้งสถานบริการ 

เพื่อประกอบการพิจารณา ผลเป็นประการใด แจ้งให้อ�าเภอทราบด้วย

  ขอแสดงความนับถือ

  (ลงชื่อ)...................................................

  (...........................................................)

  ต�าแหน่ง………...........………………….................……

โทร :.....................................
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พระราชบัญญัติสถานบริการฯ มิได้ควบคุมเพียงผู้ประกอบการเท่านั้น แต่ยังมีบทลงโทษส�าหรับ

บุคคลอื่น มิให้น�าอาวุธเข้าไปในสถานบริการ หากฝ่าฝืนน�าอาวุธเข้าไป ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหกเดือน 

หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ หากเป็นอาวุธปืน ต้องระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปีฯ 

แต่หากเป็นอาวุธสงครามหรือวัตถุระเบิด ต้องระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่สองปีถึงยี่สิบปี หรือปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาท

ถึงสี่แสนบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ และยังระบุให้ศาลมีอ�านาจสั่งริบอาวุธนั้นด้วย ทั้งนี้ การตรวจสถานบริการของ

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เมื่อพนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ารวจชั้นผู้ใหญ่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญา มีเหตุอันควรเชื่อหรือสงสัยว่า มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวงซึ่งออก

ตามพระราชบัญญัตินี้ในสถานบริการแห่งใด ให้เจ้าพนักงานนั้นมีอ�านาจเข้าไปตรวจภายในสถานบริการนั้นได้

ไม่ว่าเวลาใดๆ แต่ในการปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสถานบริการนั้นให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอ�านาจตรวจแสดงบัตรประจ�า

ตัวต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วย เมื่อแสดงตนแล้ว หากยังมีผู้ขัดขืน เช่น พนักงานรักษาความปลอดภัย (การ์ด) ซึ่ง

ดูแลหน้าสถานบริการยังไม่ยินยอมให้เข้าไปตรวจสอบ หรือไม่ให้ความสะดวกตามที่ร้องขอ ก็สามารถด�าเนินคดี

กับการ์ดผู้นั้นได้ตามมาตรา ๒๕ อันจะมีโทษจ�าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจ�า

ทั้งปรับ 

ในกรณีที่ผู้กระท�าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เป็นนิติบุคคล กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดๆ ซึ่ง

รับผิดชอบในการด�าเนินการของนิติบุคคลนั้น ต้องรับโทษตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ส�าหรับความผิดนั้นด้วย 

เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนในการกระท�าความผิดของนิติบุคคลนั้น (มาตรา ๒๘/๔)

ประโยชน์ของพระราชบัญญัติสถานบริการฯ นั้นมีมากมาย ทั้งคอยควบคุมเจ้าของ ผู้ดูแล พนักงาน 

เจ้าหน้าที่ต�ารวจที่จะเข้าไปในสถานบริการและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับสถานบริการ และยังควบคุม

การกระท�าผิดต่างๆ ในร้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องยาเสพติด ค้าประเวณี อาวุธปืนฯ แต่ทั้งนี้ มีผู้ประกอบการจ�านวน

มากที่เลี่ยงไม่ยอมขออนุญาตเปิดสถานบริการ คงยินยอมให้จับกุมในข้อหาเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต

เท่านั้น

44

4 ภาพจากกองบังคับการปราบปรามการกระท�าความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์
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๔.๒.๒ การบังคับใช้แรงงานหรือบริการทั่วไป

กรณเีจ้าหน้าทีผู่ป้ฏบิตัหิรอืพนกังานเจ้าหน้าทีไ่ด้รบัแจ้งว่า มกีารบงัคบัใช้แรงงานหรอืบรกิารภายใน

สถานที่เกิดเหตุ หรือกรณีเข้าตรวจสอบหรือตรวจค้นสถานที่ที่สงสัยว่าจะมีการค้ามนุษย์ หากสถานที่ดังกล่าว 

มีการจ้างแรงงาน ไม่ว่าจะเป็นแรงงานไทยหรือแรงงานต่างด้าว เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหรือพนักงานเจ้าหน้าที่สมควร

ทีจ่ะตรวจสอบหรอืเกบ็หลกัฐาน เพือ่ให้ได้ข้อเทจ็จรงิว่า ภายในสถานทีด่งักล่าวมกีารบงัคบัใช้แรงงานหรอืบรกิาร

หรือไม่ หากมีการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ การกระท�าดังกล่าวถือว่า 

เข้าข่ายความผิดฐานค้ามนุษย์ ซึ่งสถานที่เกิดเหตุในคดีค้ามนุษย์ในรูปแบบการบังคับใช้แรงงานอาจมีหลาย 

สถานที่ เช่น ภายในสถานบริการ ภายในโรงงานอุตสาหกรรม หรือภายในที่พักอาศัย เป็นต้น ดังนั้น แนวทาง 

ในการรวบรวมพยานหลกัฐานในความผดิค้ามนษุย์รปูแบบนีอ้าจแตกต่างกนัไปบ้างตามลกัษณะทีเ่กดิเหต ุแต่พอ

จะสรุปแนวทางในการรวบรวมพยานหลักฐานในภาพรวมได้ดังนี้

(1) เอกสารเกีย่วกบัสถานทีเ่กดิเหต ุได้แก่ ใบอนญุาตประกอบการ ใบอนญุาตขายบหุรีห่รอืสรุา 

เอกสารแสดงกรรมสทิธิห์รอืการครอบครองอาคารทีเ่กดิเหต ุทัง้นี ้เพือ่เป็นการขยายผลให้ทราบว่าผูป้ระกอบการ

ที่แท้จริงคือผู้ใด

(2) หลักฐานเกี่ยวกับบัตรประจ�าตัวประชาชน หนังสือเดินทางของผู้เสียหายหรือผู้ต้องสงสัย 

ทีอ่ยูใ่นสถานทีเ่กดิเหต ุทัง้นี ้ควรถ่ายรปูหรอืถ่ายวดีโีอไว้เป็นหลกัฐานว่าถกูเกบ็ไว้ทีใ่ดหรอืเกบ็ในลกัษณะ ซกุซ่อน

หรือไม่ เพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานกรณีผู้เสียหายยืนยันว่าถูกยึดเอกสารดังกล่าวไว้

(3) หลกัฐานทางการเงนิ เช่น สมดุบญัชธีนาคาร บตัรเอทเีอม็ หลกัฐานการส่งเงนิ เป็นต้น ทัง้นี้ 

เพือ่เป็นหลกัฐานในการตรวจสอบรายได้ของแรงงานและเพือ่ใช้เป็นหลกัฐานในการสบืสวนความผดิฐานฟอกเงนิ

อีกส่วนหนึ่ง 

(4) หลักฐานเพื่อเป็นหลักฐานกรณีมีการพันธนาการ เช่น กุญแจประตู กุญแจมือ โซตรวน

(5) หลกัฐานทางการสือ่สาร เช่น โทรศพัท์มอืถอื ใบเสรจ็รบัเงนิค่าโทรศพัท์ จดหมายตดิต่อกบั

ผู้อื่น เพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการสืบหาและเชื่อมโยงขบวนการค้ามนุษย์

(6) หากเป็นคนต่างด้าวให้ตรวจยึดหลักฐานการเข้าเมือง ใบอนุญาตท�างานหรือเอกสารที่

เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบหานายจ้างและผู้เกี่ยวข้อง 

(7) รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่จอดใกล้เคียงสถานที่เกิดเหตุควรท�าการตรวจสอบ เนื่องจาก

อาจมีพยานหลักฐานหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องอยู่ภายในรถดังกล่าว 

(8) หากเป็นกรณีมีการเรียกค่าไถ่จากญาติผู้เสียหาย และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติโอนเงินเข้าบัญชี 

ให้ผู้ต้องสงสัย ให้ตรวจหาหลักฐานการเปิดบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้องไว้เป็นหลักฐาน

(9) เสือ้ผ้าเครือ่งใช้ของแรงงานหรอืผูเ้สยีหายจะต้องน�าเป็นหลกัฐาน เพือ่แสดงให้เหน็ว่าแรงงาน

หรือผู้เสียหายพักอาศัยอยู่ในที่เกิดเหตุ 

(10) หลักฐานวีดีโอวงจรปิดใกล้ที่เกิดเหตุ อาจท�าให้เห็นการเคลื่อนไหวของผู้เสียหายและ 

ผู้ต้องสงสัยได้
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กรณเีป็นการค้ามนษุย์ในรปูแบบการบงัคบัใช้แรงงานข้ามชาต ิเจ้าหน้าทีผู่ป้ฏบิตัจิะต้องตรวจสอบ

หลักฐานการเข้า-ออกของผู้เสียหายจากส�านักงานตรวจคนเข้าเมือง หลักฐานการขอหนังสือเดินทางจาก 

กองหนังสือเดินทาง กระทรวงการต่างประเทศ หลักฐานการขอวีซ่าเข้าประเทศปลายทาง หลักฐานการซื้อ 

ตั๋วเครื่องบิน และตรวจสอบบุคคลในเที่ยวบินที่เดินทางเข้าและออกประเทศ แล้วน�าข้อมูลมาเชื่อมโยงกันเพื่อ

สามารถวิเคราะห์หาผู้น�าพาผู้เสียหายไปค้าแรงงานซึ่งเป็นหนึ่งในขบวนการค้ามนุษย์มาด�าเนินคดีตามกฏหมาย

ต่อไป 

หากเป็นการเข้าตรวจสอบการท�างานของคนต่างด้าว โดยอาศัยพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม 

พระราชบัญญัติการท�างานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ 

การตรวจสอบการท�างานของคนต่างด้าวถูกกฎหมาย หมายถึง การที่พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไป 

ตรวจสอบการท�างานของคนต่างด้าวในสถานที่ที่เชื่อว่ามีการท�างานของคนต่างด้าวอยู่ เพื่อให้บุคคลที่เกี่ยวข้อง

ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการท�างานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๒๑ ตลอดจนแนะน�าประชาสัมพันธ์ข้อกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องให้กับคนต่างด้าวและสถานประกอบการ หรือนายจ้างเข้าใจและปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง รวมทั้ง 

ศกึษาสภาพการท�างาน ปัญหาอปุสรรคในการปฏบิตัติามพระราชบญัญตักิารท�างานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๒๑ 

เพื่อน�ามาปรับปรุง แก้ไข และด�าเนินการตามกฎหมายต่อผู้ฝ่าฝืน

ประเภทของการตรวจ

การตรวจสอบการท�างานของคนต่างด้าว สามารถแบ่งประเภทการตรวจได้ ดังนี้

(๑) การตรวจทั่วไป หรือตรวจปกติ

เป็นการตรวจสถานประกอบการทั่วๆ ไปตามปกติที่คาดว่าจะมีคนต่างด้าวท�างานอยู่ รวมทั้ง 

การตรวจตามแผนงาน โครงงาน และนโยบายของรัฐบาล เพื่อตรวจสอบว่าคนต่างด้าวมีใบอนุญาตท�างานอยู่ 

หรือไม่ หรือท�างานถูกต้องตามที่ก�าหนดไว้ในใบอนุญาตท�างานหรือไม่ และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์  

ให้ค�าแนะน�าปรึกษาแก่คนต่างด้าวและสถานประกอบการหรือนายจ้างให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการท�างาน

ของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๒๑

๑) ประเด็นในการตรวจสอบ

- ยื่นค�าขอรับใบอนุญาตท�างานตั้งแต่เมื่อใดถึงเมื่อใด

- มีใบอนุญาตท�างานอยู่กับตัว

- ใบอนุญาตท�างานหมดอายุหรือไม่

- คนต่างด้าวท�างานในเขตท้องที่หรือสถานที่ที่ระบุ

- คนต่างด้าวท�างานกับนายจ้างตามที่ระบุ

- คนต่างด้าวได้ปฏิบัติตามเงื่อนไข
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๒) วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบต่อคนต่างด้าว และพนักงานของสถานประกอบการ สอบให้เข้า

ประเด็นตามหัวข้อในการตรวจสอบ

- การสอบปากค�า

- การหาพยานหลักฐานต่างๆ 

(๒) การตรวจลักษณะงาน

การตรวจลักษณะงานเป็นการตรวจสอบที่รับเรื่องจากกลุ่มพิจารณาการท�างานของคนต่างด้าวใน

ระบบส�านกับรหิารแรงงานต่างด้าว เมือ่คนต่างด้าวยืน่ขอรบัใบอนญุาตท�างาน หรอืขอต่อใบอนญุาตท�างาน หรอื

เปลี่ยนแปลงลักษณะ หรือเงื่อนไขที่ก�าหนดไว้ในใบอนุญาตท�างาน โดยการออกไปตรวจสอบสถานประกอบการ

ซึ่งระบุว่าเป็นนายจ้างคนต่างด้าวท�างาน เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะงานของคนต่างด้าว และรายละเอียด 

เกี่ยวกับการจ้างงานคนต่างด้าว ประกอบการพิจารณาการยื่นขอของคนต่างด้าว

๑) ประเด็นในการตรวจสอบ

- สถานประกอบการด�าเนินธุรกิจประเภทอะไร

- สถานประกอบการประกอบธุรกิจอะไรบ้าง

- รายละเอียดลักษณะงานที่คนต่างด้าวท�า

- งานที่ต้องใช้ความรู้ความช�านาญเป็นกรณีพิเศษ

- ความจ�าเป็นของสถานประกอบที่ต้องการจ้างคนต่างด้าว

๒) วิธีการตรวจ

- สอบถามจากคนต่างด้าวและพนักงานของสถานประกอบการ

- บันทึกปากค�าไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อของผู้ให้ปากค�าและล่าม

(๓) การตรวจพิเศษ

การตรวจพิเศษ สามารถแบ่งประเภทการตรวจออกเป็น ๓ ประเภท

๑) การตรวจตามค�าร้องเรียน

เป็นการตรวจสอบการท�างานของคนต่างด้าวตามค�าร้องเรยีนซึง่มผีูแ้จ้งเบาะแสการลกัลอบ

ท�างานของคนต่างด้าว หรือลักลอบจ้างงานคนต่างด้าว หรือมีการกระท�าผิดตามพระราชบัญญัติการท�างานของ

คนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๒๑ โดยการร้องเรียนดังกล่าวทางจดหมาย โทรศัพท์ โทรสาร หรือทางอีเมล์

๒) การตรวจสถานประกอบการที่เปิดด�าเนินการในเวลากลางคืน

เป็นการตรวจสอบการท�างานของคนต่างด้าวเฉพาะในสถานประกอบการที่เปิดด�าเนินการ

ในเวลากลางคืน และน่าเชื่อว่ามีการท�างานของคนต่างด้าว เช่น ภัตตาคาร บาร์ ไนต์คลับ เป็นต้น
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๓) การตรวจติดตามผลค�าขอที่ไม่ได้อนุญาต

เป็นการตรวจสอบตดิตามผลในกรณทีีค่นต่างด้าวยืน่ขออนญุาตท�างาน หรอืขอเปลีย่นแปลง

ลักษณะ หรือเงื่อนไข แล้วไม่ได้รับอนุญาต โดยตรวจสอบว่าคนต่างด้าวได้รับหนังสือการไม่อนุญาตแล้วหรือไม่ 

คนต่างด้าวผู้ขอยังท�างานอยู่หรือไม่ รวมทั้งตรวจสอบว่าสถานประกอบการ หรือนายจ้างรับคนต่างด้าว 

ผู้ขอเข้าท�างานหรือไม่ หากฝ่าฝืนก็ด�าเนินการตามกฎหมายต่อไป

(๑) ประเด็นในการตรวจสอบ

- คนต่างด้าวได้ยื่นค�าขอรับใบอนุญาตท�างาน ตั้งแต่เมื่อใดถึงเมื่อใด

- คนต่างด้าวมีใบอนุญาตท�างานอยู่กับตัว

- ใบอนุญาตท�างานหมดอายุหรือไม่

- คนต่างด้าวท�างานในต�าแหน่งวชิาชพีหรอือาชพีอะไร มลีกัษณะงานทีร่ะบไุว้เป็นอย่างไร 

- คนต่างด้าวท�างานในเขตท้องที่หรือสถานที่ที่ระบุ

- คนต่างด้าวท�างานกับนายจ้างตามที่ระบุ และคนต่างด้าวได้ปฏิบัติตามเงื่อนไข

(๒) วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบคนต่างด้าว และพนักงานของสถานประกอบการ

- เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบการสอบปากค�านั้น

- การบันทึกปากค�า ต้องบันทึกปากค�าให้ละเอียดที่สุดเท่าที่จะท�าได้เพื่อเป็นหลักฐาน

ในการด�าเนินคดี

ผลการตรวจสอบ

ในการตรวจสอบการท�างานของบุคคลต่างด้าว นอกจากความผิดตามตามพระราชบัญญัติป้องกัน

และปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้ว อาจพบความผิดตามพระราชบัญญัติการท�างานของคนต่างด้าว 

พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๕๑ คนต่างด้าวผู้ใดท�างานโดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับ

ตั้งแต่สองพันบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

องค์ประกอบความผิด 

- เป็นคนต่างด้าวท�างานโดยไม่ได้รับอนุญาต

ประเด็นการตรวจสอบ

- เป็นคนต่างด้าวหรือไม่

- สภาพการท�างาน (ท�างานกับใคร ต�าแหน่งอะไร ได้รับค่าจ้างเท่าไร เริ่มท�างานตั้งแต่เมื่อไร 

วัน-เวลาท�างานอย่างไร)
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- ได้รับอนุญาตท�างานจากนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติการท�างานของคนต่างด้าว  

พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือไม่

มาตรา ๒๔ ผู้รับใบอนุญาตต้องมีใบอนุญาตอยู่กับตัวหรืออยู่ ณ สถานที่ท�างานในระหว่างเวลา

ท�างานเพื่อแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือนายทะเบียนได้เสมอ

องค์ประกอบความผิด

- เป็นผู้รับใบอนุญาตท�างาน

- ไม่มีใบอนุญาตท�างานอยู่กับตัว หรืออยู่ ณ ที่ท�างานในระหว่างเวลาท�างาน

ประเด็นการตรวจสอบ

- เป็นผู้รับใบอนุญาตท�างาน

- ไม่มีใบอนุญาตท�างานอยู่กับตัว หรืออยู่ ณ ที่ท�างานในระหว่างเวลาท�างานหรือไม่

- ในการตรวจสอบหากผู้ต้องหารับสารภาพควรบันทึกค�าให้การของผู้ต้องหาว่ายินยอมให้ 

ผู้มีอ�านาจเปรียบเทียบปรับหรือไม่

มาตรา ๒๖ ผู้รับใบอนุญาตต้องท�างานตามประเภทหรือลักษณะงาน และกับนายจ้าง ณ ท้องที่

หรือสถานที่และเงื่อนไขตามที่ได้รับอนุญาต

องค์ประกอบความผิด

- เป็นผู้รับใบอนุญาตท�างาน

- ท�างานตามประเภท หรือลักษณะงาน และกับนายจ้าง ณ ท้องที่ หรือสถานที่และเงื่อนไข

ตามที่ได้รับอนุญาตหรือไม่

ประเด็นการตรวจสอบ

- เป็นผู้รับอนุญาตใบท�างานหรือไม่

- ท�างานตามประเภท หรือลักษณะงาน และกับนายจ้าง ณ ท้องที่ หรือสถานที่และเงื่อนไข

ตามที่ได้รับอนุญาตหรือไม่

- ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนหรือไม่

มาตรา ๒๗ ห้ามมใิห้บคุคลใดรบัคนต่างด้าวเข้าท�างาน เว้นแต่คนต่างด้าวซึง่มใีบอนญุาตท�างานกบั

ตนเพื่อท�างานตามประเภทหรือลักษณะงานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต ณ ท้องที่หรือสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต 

องค์ประกอบความผิดตามมาตรานี้ แบ่งออกเป็น ๓ ฐานความผิด ประกอบด้วย

๑. ความผิดฐานรับคนต่างด้าวซึ่งไม่มีใบอนุญาตท�างานเข้าท�างาน

องค์ประกอบความผิด

- บุคคลใดรับคนต่างด้าวซึ่งไม่มีใบอนุญาตท�างานเข้าท�างาน
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ประเด็นการตรวจสอบ

- ใครเป็นผู้รับคนต่างด้าวเข้าท�างาน

- คนต่างด้าวมีใบอนุญาตท�างานหรือไม่

๒. ความผิดฐานรับคนต่างด้าวที่มีใบอนุญาตท�างานแต่ไม่ได้รับอนุญาตให้ท�างานกับตน

องค์ประกอบความผิด

- บุคคลใด

- รับคนต่างด้าวที่มีใบอนุญาตท�างานแต่ไม่ได้รับอนุญาตให้ท�างานกับตน

- ไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน

ประเด็นการตรวจสอบ

- ใครเป็นผู้รับคนต่างด้าวเข้าท�างาน

- คนต่างด้าวมีใบอนุญาตท�างานกับผู้รับคนต่างด้าวเข้าท�างานหรือไม่

- ได้รับอนุญาตให้ท�างานกับผู้รับคนต่างด้าวเข้าท�างานหรือไม่

๓. ความผิดฐานให้คนต่างด้าวที่มีใบอนุญาตท�างานกับตนท�างานนอกเหนือจากประเภทหรือ

ลักษณะงานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต ณ ท้องที่ สถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต 

องค์ประกอบความผิด

- บุคคลใด (บุคคลธรรมดา/นิติบุคคลทั่วไป)

- รบัคนต่างด้าวทีม่ใีบอนญุาตท�างานแต่ท�างานนอกเหนอืจากประเภทหรอืลกัษณะงานทีร่ะบุ

ไว้ในใบอนุญาต

- รบัคนต่างด้าวทีม่ใีบอนญุาตท�างานแต่ท�างานนอกเหนอืท้องที ่สถานทีท่ีร่ะบไุว้ในใบอนญุาต

- ไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน

- คนต่างด้าวมีใบอนุญาตท�างานกับผู้รับคนต่างด้าวเข้าท�างานหรือไม่

- ได้รับอนุญาตให้ท�างานกับผู้รับคนต่างด้าวเข้าท�างานหรือไม่ 

ประเด็นการตรวจสอบ

- ใครเป็นผู้รับคนต่างด้าวเข้าท�างาน

- รับคนต่างด้าวมีใบอนุญาตท�างาน และท�างานตรงตามประเภท หรือลักษณะงานที่ระบุไว้ 

ในใบอนุญาตหรือไม่

- รับคนต่างด้าวมีใบอนุญาตท�างาน และท�างานในท้องที่ สถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต 

หรือไม่

- ได้รับอนุญาตให้ท�างานกับผู้รับคนต่างด้าวเข้าท�างานหรือไม่



89ขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับคดีการค้ามนุษย์ 

มาตรา ๔๘ ในการปฏบิตัหิน้าทีต่ามพระราชบญัญตันิีใ้ห้อธบิด ีนายทะเบยีน และพนกังานเจ้าหน้าที่

มีอ�านาจดังต่อไปนี้

๑. มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดมาชี้แจงข้อเท็จจริงรวมทั้งให้ส่งเอกสารหรือหลักฐาน

องค์ประกอบความผิด

- บุคคลใด (บุคคลธรรมดา/นิติบุคคลทั่วไป)

- ไม่ปฏบิตัติามหนงัสอืสอบถาม หรอืหนงัสอืเรยีก หรอืไม่ยอมหรอืไม่ส่งเอกสารหรอืหลกัฐาน

แก่อธิบดี นายทะเบียน และพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๔๘

ประเด็นการตรวจสอบ

- บุคคลใด

- เป็นการไม่ปฏิบัติตามหนังสือสอบถาม หรือหนังสือเรียก หรือไม่ยอมให้ข้อเท็จจริง หรือ

ไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานหรือไม่ โดยไม่มีเหตุอันควร

- อธิบดี หรือนายทะเบียน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติตามมาตรา ๔๘ หรือไม่

- อธิบดี หรือนายทะเบียน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๔๘ หรือไม่

55

และหากเป็นการตรวจแรงงานตามพระราชบัญญัติคุ ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ พนักงาน

ตรวจแรงงานจะต้องดูสภาพจริงในการปฏิบัติงานของนายจ้าง สภาพการจ้าง และสภาพการท�างานของลูกจ้าง 

การเข้าไปตรวจสถานประกอบกิจการ พนักงานตรวจแรงงานต้องด�าเนินการเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงจากทั้ง

ฝ่ายนายจ้าง ลูกจ้าง ตลอดจนตรวจสอบรวบรวมพยานหลักฐาน ทั้งที่นายจ้างได้จัดขึ้นตามที่กฎหมายก�าหนด 

หรือนายจ้างจัดขึ้นเองเพื่อประโยชน์ในการจ้างงาน รวมถึงเอกสารหลักฐานที่ลูกจ้างจัดท�าขึ้น โดยสอบถาม

5 ภาพจากกองบังคับการปราบปรามการกระท�าความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์
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ข้อเท็จจริง ถ่ายภาพ ถ่ายส�าเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจ้าง การจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท�างานในวันหยุด 

ค่าล่วงเวลาในวนัหยดุ ทะเบยีนลกูจ้าง ข้อบงัคบัเกีย่วกบัการท�างาน และกระท�าการอย่างอืน่ เพือ่ให้ได้ข้อเทจ็จรงิ

และพยานหลักฐานในอันที่จะปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ 

บทก�าหนดโทษ กรณนีายจ้างฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามพระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ 

มีดังนี้

มาตรา ๑๔๔ นายจ้างผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖  

มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ มาตรา ๓๙/๑ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑  

มาตรา ๗๐ มาตรา ๗๖ ต้องระวางโทษจ�าคกุไม่เกนิหกเดอืน หรอืปรบัไม่เกนิหนึง่แสนบาท หรอืทัง้จ�าทัง้ปรบั 

ฐานความผิด

- ให้ลูกจ้างท�างานล่วงเวลาโดยไม่ได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง (มาตรา ๒๔)

ประเด็นการตรวจสอบ

- เวลาท�างานปกติหรือชั่วโมงการท�างานของสถานประกอบกิจการ

- เป็นการท�างานนอกหรือเกินเวลาท�างานปกติหรือไม่

- ลูกจ้างให้ความยินยอมก่อนท�างานล่วงเวลาเป็นคราวๆ ไป หรือไม่ กรณีลักษณะหรือ 

สภาพของงานต้องท�าตดิต่อกนัไปถ้าหยดุจะเสยีหายแก่งาน หรอืงานฉกุเฉนิ หรอืงานตามก�าหนดในกฎกระทรวง 

นายจ้างอาจให้ท�างานล่วงเวลาได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง

ฐานความผิด

- ให้ลูกจ้างท�างานในวันหยุดโดยไม่ได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง (มาตรา ๒๕)

ประเด็นการตรวจสอบ

- เวลาท�างานปกติหรือชั่วโมงการท�างานของสถานประกอบกิจการ

- เป็นการท�างานในวันหยุดประจ�าสัปดาห์ วันหยุดตามประเพณี หรือวันหยุดพักผ่อน 

ประจ�าปี หรือไม่

- ลูกจ้างให้ความยินยอมก่อนท�างานในวันหยุดเป็นคราวๆ ไป หรือไม่ กรณีลักษณะหรือ 

สภาพของงานต้องท�าติดต่อกันไปถ้าหยุดจะเสียหายแก่งาน หรืองานฉุกเฉิน นายจ้างอาจให้ท�างานในวันหยุดได้

เท่าที่จ�าเป็น โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง 

- กิจการโรงแรม สถานมหรสพ งานขนส่ง ร้านขายอาหาร ร้านขายเครื่องดื่ม สโมสร สมาคม 

สถานพยาบาล หรือกิจอื่นตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง นายจ้างอาจให้ลูกจ้างท�างานในวันหยุดได้โดยไม่ต้อง 

ได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง 

ฐานความผิด

- ให้ลูกจ้างท�างานล่วงเวลา ท�างานในวันหยุด รวมทั้งท�างานล่วงเวลาในวันหยุดเกินกว่า 

สัปดาห์ละ ๓๖ ชั่วโมง (มาตรา ๒๖)
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ประเด็นการตรวจสอบ

- เวลาท�างานปกติหรือชั่วโมงการท�างานของสถานประกอบกิจการ 

- ชั่วโมงการท�างานล่วงเวลา ท�างานในวันหยุด และท�างานล่วงเวลาในวันหยุด รวมกันแล้ว

สัปดาห์หนึ่งเกิน ๓๖ ชั่งโมง หรือไม่

ฐานความผิด

- ให้ลูกจ้างหญิงท�างานที่กฎหมายห้าม (มาตรา ๓๘)

ประเด็นการตรวจสอบ

- นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงท�างานอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๓๘ หรือไม่ 

ฐานความผิด

- ให้ลูกจ้างหญิงท�างานที่กฎหมายห้าม (มาตรา ๓๙)

ประเด็นการตรวจสอบ

- นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงท�างานอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๓๙ หรือไม่ 

ฐานความผิด

- ให้ลกูจ้างซึง่เป็นหญงิมคีรรภ์ ท�างานในระหว่างเวลา ๒๒.๐๐ น. ถงึเวลา ๐๖.๐๐ น. ท�างาน

ล่วงเวลา หรือท�างานในวันหยุด (มาตรา ๓๙/๑)

ประเด็นการตรวจสอบ

- นายจ้างให้ลกูจ้างซึง่เป็นหญงิมคีรรภ์ท�างานในระหว่างเวลา ๒๒.๐๐ น. ถงึเวลา ๐๖.๐๐ น. 

ท�างานล่วงเวลา หรือท�างานในวันหยุด หรือไม่ 

- ตรวจสอบต�าแหน่งงาน กรณีลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์ท�างานในต�าแหน่งผู ้บริหาร  

งานวิชาการ งานธุรการ รวมทั้งงานเกี่ยวกับการเงินหรือบัญชี นายจ้างอาจให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์ท�างาน

ล่วงเวลาในวันท�างานได้โดยได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง

ฐานความผิด

- ไม่จัดให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กมีเวลาพัก (มาตรา ๔๖)

ประเด็นการตรวจสอบ

- นายจ้างได้จัดให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กมีเวลาพักวันหนึ่งไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง หลังจากที่ลูกจ้าง

ท�างานมาแล้วไม่เกิน ๔ ชั่วโมง หรือไม่

ฐานความผิด

- ให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กท�างานในระหว่างเวลา ๒๒.๐๐ น. ถึงเวลา ๐๖.๐๐ น. (มาตรา ๔๗)
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ประเด็นการตรวจสอบ

- นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กท�างานในระหว่างเวลา ๒๒.๐๐ น. ถึงเวลา ๐๖.๐๐ น. หรือไม่

- กรณีนายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กท�างานในระหว่างเวลาดังกล่าว นายจ้างได้รับอนุญาต 

เป็นหนังสือจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายหรือไม่

- กรณีลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กเป็นผู้แสดงภาพยนตร์ ละคร หรือการแสดงอย่างอื่นที่คล้ายคลึงกัน 

นายจ้างอาจให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กท�างานในระหว่างเวลาดังกล่าวได้โดยไม่ต้องได้รับอนญาตจากอธิบดีหรือ 

ผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย 

ฐานความผิด

- ให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กท�างานล่วงเวลาหรือท�างานในวันหยุด (มาตรา ๔๘)

ประเด็นการตรวจสอบ

- ตรวจสอบวันและเวลาท�างานปกติหรือชั่วโมงการท�างานของสถานประกอบกิจการ

- นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กท�างานนอกหรือเกินเวลาท�างานปกติ หรือท�างานในวันหยุด 

หรือไม่

ฐานความผิด

- ให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กท�างานที่กฎหมายห้าม (มาตรา ๔๙)

ประเด็นการตรวจสอบ

- นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กท�างานอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๔๙ หรือไม่ 

ฐานความผิด

- ให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กท�างานในสถานที่ที่กฎหมายห้าม (มาตรา ๕๐)

ประเด็นการตรวจสอบ

- นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กท�างานในสถานที่ที่กฎหมายห้ามตามมาตรา ๕๐ หรือไม่ 

ฐานความผิด

- เรยีกหรอืรบัหลกัประกนัจากฝ่ายลกูจ้างซึง่เป็นเดก็ หรอืหกัค่าจ้างลกูจ้างซึง่เป็นเดก็น�าจ่าย

ให้บุคคลอื่น (มาตรา ๕๑)

ประเด็นการตรวจสอบ

- นายจ้างเรียกหรือรับหลักประกันจากลูกจ้างซึ่งเป็นเด็ก หรือหักค่าจ้างลูกจ้างซึ่งเป็น 

เด็กน�าจ่ายให้บุคคลอื่น หรือไม่ 
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ฐานความผิด

- จ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท�างานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด ไม่ถูกต้องตาม

ก�าหนดเวลา (มาตรา ๗๐)

ประเด็นการตรวจสอบ

- ตรวจสอบก�าหนดเวลาการจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท�างานในวันหยุด และค่าล่วงเวลา 

ในวันหยุดที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกัน 

- ตรวจสอบว่าลกูจ้างได้รบัค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท�างานในวนัหยดุ และค่าล่วงเวลาในวนัหยดุ 

ถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่ (กรณีนายจ้างมีลูกจ้างตั้งแต่ ๑๐ คนขึ้นไปให้ตรวจสอบจากเอกสารเกี่ยวกับ 

การจ่ายเงินซึ่งนายจ้างต้องจัดท�าตามกฎหมาย) 

ฐานความผิด

- หักค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท�างานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุดของลูกจ้างโดย 

ไม่ชอบ (มาตรา ๗๖)

ประเด็นการตรวจสอบ

- ตรวจสอบก�าหนดเวลาการจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท�างานในวันหยุด และค่าล่วงเวลา 

ในวันหยุด ที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกัน 

- ตรวจสอบว่าลกูจ้างได้รบัค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท�างานในวนัหยดุ และค่าล่วงเวลาในวนัหยดุ 

ถกูต้องและครบถ้วน หรอืไม่ (กรณนีายจ้างมลีกูจ้างตัง้แต่ ๑๐ คนขึน้ไปให้ตรวจสอบจากเอกสารเกีย่วกบัการจ่าย

เงินซึ่งนายจ้างต้องจัดท�าตามกฎหมาย) 

- กรณนีายจ้างหกัค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท�างานในวนัหยดุ และค่าล่วงเวลาในวนัหยดุ ให้ตรวจ

สอบว่าเป็นการหักตามมาตรา ๗๖ หรือไม่ 

- กรณีนายจ้างหักตามมาตรา ๗๖ ลูกจ้างได้ให้ความยินยอมเป็นหนังสือหรือไม่ 

มาตรา ๑๔๕ นายจ้างผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๓ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท 

ฐานความผิด

- ไม่ประกาศเวลาท�างานปกตใิห้ลกูจ้างทราบ หรอืให้ลกูจ้างท�างานเกนิเวลาท�างานของแต่ละ

ประเภทงานที่กฎหมายก�าหนด (มาตรา ๒๓)

ประเด็นการตรวจสอบ

- นายจ้างประกาศเวลาท�างานปกติ โดยก�าหนดเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดของการท�างาน

แต่ละวันให้ลูกจ้างทราบหรือไม่

- กรณีนายจ้างประกาศก�าหนดเวลาท�างานปกติให้ลูกจ้างทราบ ให้ตรวจสอบว่าเกินเวลา

ท�างานของแต่ละประเภทงานที่กฎหมายก�าหนดหรือไม่
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มาตรา ๑๔๖ นายจ้างผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐  

วรรคหนึ่ง และมาตรา ๔๕ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท

ฐานความผิด

- ในวันที่มีการท�างาน นายจ้างไม่จัดให้ลูกจ้างมีเวลาพักระหว่างท�างาน (มาตรา ๒๗)

ประเด็นการตรวจสอบ

- ในวันที่มีการท�างาน นายจ้างจัดให้ลูกจ้างมีเวลาพักระหว่างการท�างานวันหนึ่งไม่น้อยกว่า 

๑ ชั่วโมงหรือไม่

ฐานความผิด

- นายจ้างไม่จัดวันหยุดประจ�าสัปดาห์ให้ลูกจ้าง (มาตรา ๒๘)

ประเด็นการตรวจสอบ

- นายจ้างจัดให้ลูกจ้างมีวันหยุดประจ�าสัปดาห์ สัปดาห์หนึ่งไม่น้อยกว่า ๑ วันหรือไม่

ฐานความผิด

- นายจ้างไม่จัดวันหยุดตามประเพณีให้ลูกจ้าง (มาตรา ๒๙)

ประเด็นการตรวจสอบ

- นายจ้างประกาศก�าหนดวันหยุดตามประเพณีให้ลูกจ้างได้หยุดปีหนึ่งไม่น้อยกว่า ๑๓ วัน

หรือไม่

ฐานความผิด

- นายจ้างไม่จัดวันหยุดพักผ่อนประจ�าปีให้ลูกจ้าง (มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง)

ประเด็นการตรวจสอบ

- ลกูจ้างทีท่�างานตดิต่อกนัมาแล้วครบหนึง่ปี นายจ้างได้จดัให้ลกูจ้างได้หยดุพกัผ่อนประจ�าปี 

ปีหนึ่งไม่น้อยกว่า ๖ วันท�างานหรือไม่

ฐานความผิด

- ไม่แจ้งหรือจัดท�าบันทึกการจ้างลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กตามที่กฎหมายก�าหนด (มาตรา ๔๕)

ประเด็นการตรวจสอบ

กรณีมีการจ้างลูกจ้างซึ่งเป็นเด็ก นายจ้างปฏิบัติดังนี้หรือไม่

๑) แจ้งการจ้างลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กตามแบบที่อธิบดีก�าหนดต่อพนักงานตรวจแรงงานภายใน  

๑๕ วันนับแต่วันที่เด็กเข้าท�างาน หรือไม่

๒)  จัดท�าบันทึกสภาพจ้างตามแบบที่อธิบดีก�าหนดหรือไม่
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๓)  แจ้งการสิ้นสุดการจ้างลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กตามแบบที่อธิบดีก�าหนดต่อพนักงานตรวจแรงงาน

ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่เด็กออกจากงานหรือไม่ 

มาตรา ๑๔๘ นายจ้างผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๔ ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ

ปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ 

ฐานความผิด

- จ้างเด็กอายุต�่ากว่า ๑๕ ปี เป็นลูกจ้าง (มาตรา ๔๔)

ประเด็นการตรวจสอบ

- ตรวจสอบว่าคู่สัญญามีนิติสัมพันธ์เป็นนายจ้าง ลูกจ้าง ตามสัญญาจ้างแรงงานหรือไม่

- อายุของลูกจ้าง

๔.๒.๓ การบังคับใช้แรงงานหรือบริการในเรือประมง

การค้ามนุษย์จากการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบโดยการบังคับใช้แรงงานที่มีสถานการณ์รุนแรง

มากที่สุดในปัจจุบัน ได้แก่ การค้ามนุษย์ด้านแรงงานในงานประมงทะเล ซึ่งเมื่อเกิดการกระท�าผิดฐานค้ามนุษย์

ด้านแรงงานในงานประมงทะเล นอกจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติจะต้องรวบรวมพยานหลักฐานเช่นเดียวกับการค้า

มนุษย์ในรูปแบบการบังคับใช้แรงงานทั่วไปแล้ว เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติอาจจะต้องรวบรวมข้อมูลจากหลายหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์ความเชื่อมโยง เพื่อเป็นหลักฐานและพิจารณาด�าเนินคดีในความผิดตามกฎหมายที่แต่ละ

หน่วยงานเกี่ยวข้อง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

(ก) กรมเจ้าท่า

เจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าคนใดก็ดี หรือเจ้าหน้าที่ผู ้ได้รับมอบอ�านาจให้เป็นเจ้าท่า 

มีอ�านาจขึ้นตรวจเรือ ตามที่ก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน�้าไทย พ.ศ. ๒๔๕๖ สามารถ

สรุปประเด็นได้ดังนี้
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(๑) ยึดใบอนุญาตใช้เรือ ในกรณีเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบว่ามีผู้ใดใช้เรือที่มิได้รับอนุญาตหรือ 

ใช้เรือที่ใบอนุญาตใช้เรือสิ้นอายุแล้ว หรือใช้เรือผิดไปจากเขตท่าเรือต�าบลการเดิน เรือที่ก�าหนดไว้ในใบอนุญาต 

ใช้เรือ ผู้ใช้เรือดงักล่าวนั้นมคีวามผดิ (มาตรา ๙) และเจ้าหนา้ที่ทีไ่ดร้ับมอบอ�านาจให้เป็น “เจ้าท่า” สามารถที่จะ

ยึดใบอนุญาตใช้เรือ และน�าใบอนุญาตใช้เรือที่ยึดไว้จากเรือที่กระท�าความผิดส่งมอบแก่กรมเจ้าท่า เจ้าท่าเขต  

หรือเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเพื่อท�าการเปรียบเทียบปรับต่อไป

(๒) มีอ�านาจที่จะขึ้นไป และตรวจบนเรือก�าปั่นเรือเล็กล�าใดๆ ได้ทุกล�า ส�าหรับการตรวจนั้น 

คอื การตรวจให้ทราบว่าเรอืล�าใดๆ นัน้ได้รบัใบอนญุาตส�าหรบัเรอืแล้วหรอืไม่ และเพือ่ให้ทราบว่าได้มคีวามละเมดิ

ต่อข้อบังคับในพระราชบัญญัตินี้หรือไม่ โดยตรวจดูใบอนุญาตให้ใช้เรือ ซึ่งปกติแล้วผู้ควบคุมเรือต้องรักษาไว้ 

ในเรือเสมอ และต้องสามารถน�าออกแสดงแก่เจ้าท่าได้ด้วย ซึ่งในใบอนุญาตใช้เรือนั้นจะต้องตรวจดูว่าชื่อเรือ  

และชื่อในทะเบียนเรือตรงกับที่ใบอนุญาตให้ใช้เรือหรือไม่ ดูว่าใบอนุญาตใช้เรือสิ้นอายุแล้วหรือไม่ โดยดูจาก 

วันเดือนปีที่อนุญาตให้ใช้เรือ และวันเดือนปีสิ้นอายุของใบอนุญาต ดูว่าเรือล�าดังกล่าวใช้เรือผิดไปจากเขต หรือ

ต�าบลการเดินเรือที่ก�าหนดไว้ในใบอนุญาตใช้เรือหรือไม่

(๓) สั่งห้ามใช้เรือ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ “เจ้าท่า” ได้ตรวจพบว่า เรือที่ได้รับอนุญาตให้บรรทุก 

คนโดยสารบรรทุกสินค้า หรือบรรทุกคนโดยสาร และสินค้าใดอยู่ในสภาพไม่ปลอดภัยต่อคนโดยสาร หรือ 

ไม่เหมาะสมกับสภาพการใช้ให้เจ้าหน้าที่ทหารเรือในฐานะ “เจ้าท่า” มีค�าสั่งห้ามใช้เรือนั้นได้ และให้น�าหลักฐาน

การห้ามใช้เรือที่ได้กระท�ากับเรือที่กระท�าความผิดส่งมอบแก่กรมเจ้าท่า เจ้าท่าเขต หรือเจ้าหน้าที่บ้านเมือง 

เพื่อท�าการเปรียบเทียบ

(๔) สั่งงดใช้ประกาศนียบัตร หรือใบอนุญาตใช้เรือ ในกรณีที่ตรวจพบว่าเรือล�าใด ผู้น�าร่อง  

นายเรือ ต้นหน สรั่ง ไต้ก๋ง นายท้าย คนถือท้าย ต้นกล หรือคนใช้เครื่องที่ได้รับประกาศนียบัตร หรือใบอนุญาต 

ผู้ใด

- หย่อนความสามารถ

- ประพฤตตินไม่สมควรแก่หน้าที ่เช่น ไม่ให้ความสะดวกในการตรวจ หรอืใช้กริยิาวาจา 

ไม่เหมาะสม เป็นต้น

- เมื่อพบว่าบุคคลผู้รับผิดชอบดังกล่าวละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือข้อบังคับ 

เกี่ยวกับการเดินเรือ หรือหน้าที่ของตนให้เจ้าหน้าที่มีอ�านาจที่จะสั่งงดไม่ให้ใช้

ประกาศนียบัตร หรือใบอนุญาตนั้นๆ ไม่เกินสองปี แต่ถ้าการหย่อนความสามารถ

ประพฤติตนไม่สมควร หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือข้อบังคับเกี่ยวกับ 

การเดินเรือ หรือหน้าที่ของตนเป็นเหตุให้เป็นความผิดต่อบทบัญญัติตามกฎหมายนี้ 

หรือกฎหมายอื่น หรือมีความผิดต่อบทบัญญัติตามกฎหมายอื่นรวมอยู่ด้วย ผู้ถูก 

สั่งงดใบอนุญาตนี้ก็ยังต้องรับผิดตามความผิดนั้นๆ อยู่

(๕) บทบัญญัติที่กรมเจ้าท่าได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่น เช่น ต�ารวจน�้า ทหารเรือ  

มีอ�านาจหน้าที่ดังนี้
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มาตรา ๑๕๕ ห้ามมิให้เรือกลไฟ หรือเรือยนต์ล�าใดบรรทุกผู้โดยสารมากกว่าจ�านวนที่แจ้งใน 

ใบอนุญาตส�าหรับเรือล�านั้น

มาตรา ๑๕๘ เจ้าท่า เจ้าพนักงานกองตระเวน เจ้าพนักงานกรมเจ้าท่าคนใดก็ดี ย่อมมีอ�านาจโดย

พระราชบัญญัตินี้ที่จะขึ้นไป และตรวจบนเรือก�าปั่นหรือเรือเล็กล�าใดๆ ได้ทุกล�า เพื่อให้ทราบว่าเรือนั้นได้รับ

อนุญาตส�าหรับเรือแล้วหรือไม่ และเพื่อให้ทราบว่าได้มีความละเมิดต่อข้อบังคับในพระราชบัญญัตินี้ หรือในกฎ

ข้อบังคับอย่างใดๆ ซึ่งเจ้าท่าได้ออกโดยชอบกฎหมายอย่างหนึ่งอย่างใดหรือไม่

มาตรา ๑๗๐ เมื่อเจ้าท่าตรวจพบว่าเรือที่ได้รับอนุญาตให้บรรทุกคนโดยสาร บรรทุกสินค้า หรือ

บรรทุกคนโดยสาร และสินค้าล�าใดอยู่ในสภาพไม่ปลอดภัยต่อคนโดยสาร หรือไม่เหมาะสมกับสภาพใช้การ 

ให้เจ้าท่ามีอ�านาจสั่งห้ามใช้เรือนั้นจนกว่าเจ้าของเรือ หรือผู้ครอบครองจะแก้ไขให้เรียบร้อย

ผู้ใดใช้เรือที่เจ้าท่าสั่งห้ามใช้ตามวรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท

มาตรา ๑๗๕ ผูใ้ดใช้เรอืผดิจากเงือ่นไขหรอืข้อก�าหนดในใบอนญุาตใช้เรอืต้องระวางโทษปรบัตัง้แต่

หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท

มาตรา ๒๙๑ ผู้น�าร่อง นายเรือ ต้นหน สรั่ง ไต้ก๋ง นายท้าย คนถือท้าย ต้นกล หรือคนใช้เครื่อง 

ทีไ่ด้รบัประกาศนยีบตัร หรอืใบอนญุาตผูใ้ดหย่อนความสามารถหรอืประพฤตไิม่สมควรแก่หน้าทีล่ะเลยไม่ปฏบิตัิ

ตามกฎหมาย หรอืข้อบงัคบัเกีย่วกบัการเดนิเรอื หรอืหน้าทีข่องตนให้เจ้าท่ามอี�านาจทีจ่ะสัง่งดไม่ให้ใช้ประกาศนยีบตัร  

หรือใบอนุญาตมีก�าหนดไม่เกินสองปี แต่ไม่เป็นการลบล้างโทษอย่างอื่นซึ่งผู้นั้นจะพึงได้รับ

ถ้าผู้นั้นไม่พอใจค�าสั่งให้งดใช้ประกาศนียบัตร หรือใบอนุญาตให้ผู้นั้นมีสิทธิที่จะอุทธรณ์ไปยัง

รฐัมนตรเีจ้าหน้าทีภ่ายในหนึง่เดอืนนบัแต่วนัทีไ่ด้รบัทราบค�าสัง่ ค�าชีข้าดของรฐัมนตรนีัน้เป็นทีส่ดุ แต่ในระหว่าง

ที่รัฐมนตรีที่ยังมิได้ชี้ขาดค�าสั่งให้งดใช้ประกาศนียบัตร หรือใบอนุญาตมีผลบังคับได้

มาตรา ๙ ผูใ้ดใช้เรอืทีม่ไิด้รบัใบอนญุาตใช้เรอื หรอืใช้เรอืทีใ่บอนญุาตใช้เรอืสิน้อายแุล้ว หรอืใช้เรอื

ผิดไปจากเขตหรือต�าบลการเดินเรือที่ก�าหนดไว้ในใบอนุญาตใช้เรือต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

เจ้าของเรือหรือเจ้าของกิจการเดินเรือที่ถูกยึดใบอนุญาตใช้เรือตามวรรคหนึ่งมีสิทธิอุทธรณ์ 

ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับค�าสั่ง ค�าชี้แจงของรัฐมนตรีเป็นที่สุด  

แต่ในระหว่างที่รัฐมนตรียังมิได้ชี้ขาดค�าสั่งนั้นมีผลบังคับได้

เรือใดถูกยึดใบอนุญาตใช้เรือแล้วยังขืนเดินหรือกระท�าการ นายเรือหรือผู้ที่ควบคุมเรือเจ้าของเรือ 

หรือเจ้าของกิจการเดินเรือต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท

มาตรา ๑๓ บรรดาความผดิตามกฎหมายว่าด้วยการเดนิเรอืในน่านน�้าไทยทีม่โีทษปรบัสถานเดยีว

ไม่เกนิหนึง่หมืน่บาท ให้เจ้าท่ามอี�านาจเปรยีบเทยีบผูต้้องหาได้เมือ่ผูเ้สยีหายยนิยอม และผูต้้องหาได้ช�าระค่าปรบั

ตามค�าเปรียบเทียบของเจ้าท่าแล้วให้ถือว่าคดีเลิกกันตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญา
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นอกจากนีอ้ธบิดกีรมเจ้าท่าได้มอบหมายอ�านาจ “เจ้าท่า” ให้แก่นายทหารเรอืประจ�าหน่วยปฏบิตัิ

การตามล�าน�้าโขงให้มีอ�านาจตามมาตรา ๑๕๕, ๑๕๘, ๑๖๐ วรรคแรก, ๑๗๕, ๙ และมาตรา ๑๓ แห่งพระราช

บัญญัติการเดินเรือในน่านน�้าไทยพุทธศักราช ๒๔๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมส�าหรับอ�านาจตามมาตรา ๑๓  

เฉพาะนายทหารสัญญาบัตรในการควบคุมตรวจสอบเรือประเภทต่างๆ ในเขตล�าน�้าโขง และให้มีอ�านาจในการ

ออกค�าสั่งตามมาตราที่ได้มอบหมายตามมาตรา ๑๕๕, ๑๕๘, ๑๖๐ วรรคแรก, ๑๗๕ และมาตรา ๙ ด้วย (ค�าสั่ง

กรมเจ้าท่าที ่๑๕๒/๒๕๓๖ ลงวนัที ่๑๖ กมุภาพนัธ์ ๒๕๓๖ เรือ่งมอบหมายอ�านาจ “เจ้าท่า” ตามพระราชบญัญตัิ

การเดินเรือในน่านน�้าไทย)

ส�าหรบัอ�านาจตามมาตรา ๑๕๕, ๑๕๘, ๑๗๕, ๙ และ ๑๓ นัน้มรีายละเอยีดเช่นเดยีวกบัทีไ่ด้กล่าว

มาแล้ว ส่วนที่นอกเหนือไปคือมาตรา ๑๖๐ วรรคแรก ซึ่งบัญญัติไว้ว่า ปรากฏว่าเรือไทยที่ได้รับใบอนุญาตใช้เรือ 

มีอุปกรณ์ และเครื่องใช้ประจ�าเรือไม่ถูกต้องหรือไม่อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามใบส�าคัญที่ออกตามกฎข้อบังคับ

ส�าหรบัการตรวจเรอืตามมาตรา ๑๖๓ ให้เจ้าหน้าทีม่อี�านาจออกค�าสัง่เป็นหนงัสอืให้นายเรอืแก้ไขให้ถกูต้องภายใน

เวลาที่ก�าหนด

นอกจากนี้กรมเจ้าท่ายังมีหน่วยงานที่สามารถให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเหตุคดี 

ค้ามนษุย์ ผ่านศนูย์ควบคมุการจราจรและความปลอดภยัทางทะเล สงักดักรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ซึง่ตัง้อยู่ 

ณ ท่าเทยีบเรอืแหลมฉบงั ต�าบลทุง่ศขุลา อ�าเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบรุ ีโดยมภีาระกจิหลกั ควบคมุ ดแูลจดัระเบยีบ

การจราจรทางน�า้ในเขตท่าเรอืต่างๆ ตลอดจนจดัเกบ็ค่าธรรมเนยีม และให้บรกิารข้อมลูข่าวสารต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง

กบัการเดนิเรอื สามารถตดิต่อได้ทางวทิย ุVHF CH 16 (156.800 mhz) หรอืทางเวบไซต์ www.vtsmd.com

เอกสารส�าคัญที่กรมเจ้าท่าออกให้แก่บุคคลได้แก่

๑. ประกาศนียบัตรนายท้ายเรือกลเดินทะเลและประกาศนียบัตรคนใช้เครื่องจักรยนต์ (ขึ้นอยู่

กับขนาดของเรือที่ควบคุม)

๒. ใบทะเบียนเรือไทย (เล่มสีฟ้า) และใบอนุญาตใช้เรือ (เล่มสีน�้าเงิน)

๓. หนังสือคนประจ�าเรือ (SEAMAN BOOK)
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(ตัวอย่างประกาศนียบัตรฝายเดินเรือ)
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(ตัวอย่างประกาศนียบัตรฝายช่างกลเรือ)
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(ตัวอย่างใบอนุญาตใช้เรือ)
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(ตัวอย่างใบทะเบียนเรือไทย)
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(ตัวอย่างหนังสือคนประจ�าเรือ)
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หนังสือคนประจ�าเรือออกโดยส�านักงานประจ�าเรือ กรมเจ้าท่า ต่ออายุหนังสือฯ ครั้งละ  5 ปี 
ตัวเล่มมีอายุการใช้งานได้ 10 ปี
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(ตัวอย่างรายการจดบันทึกท้ายเล่ม)
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(ข) ส�านักงานตรวจคนเข้าเมือง

(๑) กรณีประมงในน่านน�้าไทย (ในทะเลอาณาเขต)

การตรวจคนประจ�าพาหนะซึ่งเป็นบุคคลต่างด้าว (ตรวจเช่นเดียวกับการตรวจค้นสถานที่คดี 

ค้ามนุษย์ด้านแรงงานหรือบริการ) เมื่อขึ้นเรือแล้วพบว่ามีคนต่างด้าวอยู่บนเรือสิ่งที่จะต้องตรวจสอบคือ  

ขอตรวจสอบหนังสือเดินทาง หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางและรอยตราประทับการอนุญาตให้อยู่ใน 

ราชอาณาจักร

(๑.๑) การตรวจหนังสือเดินทาง หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง

- สอบถามชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิดว่าตรงกับที่ระบุในหนังสือเดินทางหรือไม่

- ประเมินอายุคนต่างด้าวกับอายุที่แจ้งในหนังสือเดินทางว่าต่างกันหรือไม่

- ดูภาพถ่าย เปรียบเทียบความสูง

- ดูการแก้ไขเปลี่ยนแปลงภาพถ่าย

- ดูวันหมดอายุของหนังสือเดินทาง

- ดลูายมอืชือ่โดยให้เขยีนลายมอืชือ่แล้วเปรยีบเทยีบลายมอืชือ่ในหนงัสอืเดนิทาง

- ฟังจากภาษาที่คนต่างด้าวใช้

ถ้าไม่มีหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง ให้ด�าเนินคดีตามมาตรา ๑๑,  

๑๘, ๖๒, ๘๑ พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒

(๑.๒) การตรวจรอยตราประทับการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร

- ดูว่าผ่านการตรวจ และประทับตราการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรไทย 

จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในหนังสือเดินทางนั้นหรือไม่ (ตราประทับ 

รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าซึ่งจะระบุวันที่เดินทางเข้าและวันที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ใน 

ราชอาณาจักร) ถ้าไม่มีต้องด�าเนินคดี ตามมาตรา ๑๑, ๑๘, ๖๒, ๘๑  

พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒

- ตรวจดูวันอนุญาตให้อยู ่ในราชอาณาจักรว่าสิ้นสุดหรือไม่ ถ้าการอนุญาต 

สิ้นสุดแล้วต้องด�าเนินคดีตามมาตรา ๘๑ พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง  

พ.ศ. ๒๕๒๒



107ขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับคดีการค้ามนุษย์ 

(๒) กรณีประมงนอกน่านน�้าไทย (นอกทะเลอาณาเขต) แบ่งเป็น ๒ กรณี

(๒.๑) การตรวจคนประจ�าพาหนะที่เดินทางไปกับพาหนะเรือ

เมื่อขึ้นเรือแล้วพบว่ามีคนต่างด้าวอยู่บนเรือ สิ่งที่จะต้องตรวจสอบ คือขอตรวจสอบบัญชี 

คนประจ�าพาหนะ (ตม. ๔) และหนังสือเดินทาง หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง หรือหนังสือคนประจ�าเรือ

การตรวจบัญชีคนประจ�าพาหนะ (ตม. ๔) และหนังสือเดินทาง หรือเอกสารใช้แทน

หนังสือเดินทาง หรือหนังสือคนประจ�าเรือพนักงานเจ้าหน้าที่จะตรวจบัญชีรายชื่อคนประจ�าพาหนะ (ตม. ๔)  

กับจ�านวนคนประจ�าพาหนะนั้น ว่ามีจ�านวนถูกต้องและเป็นบุคคลคนเดียวกันหรือไม่ โดยการตรวจจาก

หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง หรือหนังสือคนประจ�าเรือ (SEAMAN BOOK) ควบคู่กัน

- สอบถามชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด ว่าตรงกับที่ระบุในหนังสือเดินทางหรือไม่

- ประเมินอายุคนต่างด้าวกับอายุที่แจ้งในหนังสือเดินทางว่าต่างกันหรือไม่

- ดูภาพถ่าย เปรียบเทียบความสูง

- ดูการแก้ไขเปลี่ยนแปลงภาพถ่าย

- ดูวันหมดอายุของหนังสือเดินทาง

- ดูลายมือชื่อโดยให้เขียนลายมือชื่อแล้วเปรียบเทียบลายมือชื่อในหนังสือเดินทาง

- ฟังจากภาษาที่คนต่างด้าวใช้

ถ้าไม่มีหนังสือเดินทาง หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง หรือหนังสือคนประจ�าเรือ  

หรือไม่มีชื่อในบัญชีคนประจ�าพาหนะ ให้ด�าเนินคดี ตามมาตรา ๑๑, ๑๘, ๖๒, ๘๑ พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง 

พ.ศ. ๒๕๒๒

ถ้ามหีนงัสอืเดนิทาง หรอืเอกสารใช้แทนหนงัสอืเดนิทาง หรอืหนงัสอืคนประจ�าเรอื แต่ไม่มี

ชื่อในบัญชีคนประจ�ายานพาหนะ ให้ด�าเนินคดีตามมาตรา ๓๒ ประกอบมาตรา ๗๔ และด�าเนินคดีกับผู้ควบคุม

เรือนั้นตามมาตรา ๓๒ ประกอบมาตรา ๗๔ พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒

(๒.๒) การตรวจคนประจ�าพาหนะที่เดินทางเข้ามากับพาหนะเรือ

เมื่อขึ้นเรือแล้วพบว่ามีคนต่างด้าวอยู่บนเรือสิ่งที่จะต้องตรวจสอบ คือ ขอตรวจสอบบัญชี 

คนประจ�าพาหนะ (ตม. ๔) และหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง หรือหนังสือคนประจ�าเรือ
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การตรวจบัญชีคนประจ�าพาหนะ (ตม. ๔) และหนังสือเดินทาง หรือเอกสารใช้แทน

หนงัสอืเดนิทาง หรอืหนงัสอืคนประจ�าเรอื พนกังานเจ้าหน้าทีจ่ะตรวจบญัชรีายชือ่คนประจ�าพาหนะ (ตม. ๔) กบั

จ�านวนคนประจ�าพาหนะนัน้ว่ามจี�านวนถกูต้องและเป็นบคุคลคนเดยีวกนัหรอืไม่ โดยการตรวจจากหนงัสอืเดนิทาง

หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง หรือหนังสือคนประจ�าเรือ (SEAMAN BOOK) ควบคู่กัน

- สอบถามชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด ว่าตรงกับที่ระบุในหนังสือเดินทางหรือไม่

- ประเมินอายุคนต่างด้าวกับอายุที่แจ้งในหนังสือเดินทางว่าต่างกันหรือไม่

- ดูภาพถ่าย เปรียบเทียบความสูง

- ดูการแก้ไขเปลี่ยนแปลงภาพถ่าย

- ดูวันหมดอายุของหนังสือเดินทาง

- ดูลายมือชื่อโดยให้เขียนลายมือชื่อแล้วเปรียบเทียบลายมือชื่อในหนังสือเดินทาง

- ฟังจากภาษาที่คนต่างด้าวใช้

ถ้าไม่มีหนังสือเดินทาง หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง หรือหนังสือคนประจ�าเรือ  

หรือไม่มีชื่อในบัญชีคนประจ�าพาหนะ ให้ด�าเนินคดี ตามมาตรา ๑๑, ๑๘, ๖๒, ๘๑พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง 

พ.ศ. ๒๕๒๒

กรณีตรวจพบคนต่างด้าว ๓ สัญชาติที่ได้รับการผ่อนผันให้อยู ่ในราชอาณาจักรเป็น 

การชั่วคราวแล้วเดินทางเข้ามากับเรือ และแสดงหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางให้ถือว่า 

การอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวนั้นเป็นอันสิ้นผลแล้ว ตามประกาศกระทรวงมหาไทย  

ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ข้อ ๔ (๓)

ให้ด�าเนินคดี ตามมาตรา ๑๑, ๑๘, ๖๒, ๘๑ พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒  

และด�าเนินคดีกับผู้ควบคุมพาหนะเรือนั้น ตามมาตรา ๖๓ พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒
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(ตัวอย่างหนังสือคนประจ�าเรือ)
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(ตัวอย่างบัญชีคนประจ�าพาหนะ (ตม. ๔))
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(ค) กรมประมง

กรมประมงเป็นหน่วยงานที่มิได้มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

โดยตรง แต่อาจเป็นหน่วยงานที่พบเหตุการค้ามนุษย์ เนื่องจากอ�านาจหน้าที่ที่จะต้องออกไปปฏิบัติงานในทะเล  

นอกจากนี้ อาจมีการใช้กฎหมายว่าด้วยการประมง เพื่อใช้ในการตรวจสอบเอกสาร หรือใบอนุญาตต่างๆ  

ที่เกี่ยวข้องกับเรือประมง เพื่ออาศัยอ�านาจตามกฎหมายว่าด้วยการประมงในการขึ้นตรวจสอบเรือประมง  

เพื่อตรวจสอบและป้องกันการกระท�าความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ได้

การเข้าตรวจเรือ พนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมประมงจะใช้อ�านาจตามพระราชบัญญัติเรือไทย  

พ.ศ. ๒๘๘๑ พระราชบญัญตักิารเดนิเรอืในน่านน�า้ไทย พ.ศ. ๒๔๕๖ เพือ่ตรวจสอบเอกสารเกีย่วกบัเรอืต่างๆ เช่น 

ใบทะเบียนเรือ ใบอนุญาตให้ใช้เรือ ใบอนุญาตของผู้ควบคุมเรือ ตามที่ได้รับมอบอ�านาจจากเจ้าท่า ตลอดจน 

จะใช้อ�านาจตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ ในการตรวจสอบอาชญาบัตร (ใบอนุญาตให้ใช้ 

เครื่องมือท�าการประมง) ว่าได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ มีการระบุบุคคลผู้มีสิทธิใช้เครื่องมือ 

ท�าการประมงอยู่ในอาชญาบัตรถูกต้องหรือไม่เท่านั้น 

ในส่วนของการตรวจบุคคล พนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมประมงมิได้มีอ�านาจหน้าที่เกี่ยวข้อง 

ในเรื่องนี้โดยตรง และไม่มีกฎหมายให้อ�านาจในการตรวจสอบในเรื่องใดๆ ได้ เพียงแต่ใช้อ�านาจตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในการตรวจค้นบุคคลในเบื้องต้นได้เท่านั้น

การตรวจสอบอาชญาบัตรและใบส�าคัญแสดงการจดทะเบียน (เครื่องมือลอบ)

อาชญาบัตร คือ ใบอนุญาตซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ออกให้แก่ผู ้รับอนุญาตเพื่อใช้เครื่องมือ 

ท�าการประมง6 อาชญาบตัรจะออกให้เฉพาะแต่เครือ่งมอืในพกิดัทีก่�าหนดไว้ในกฎกระทรวงเท่านัน้7 ซึง่เครือ่งมอื

ที่จะต้องขอรับอาชญาบัตรตามกฎกระทรวง ได้แก่

(๑) ยอขันช่อ

(๒) ช้อนขันช่อ

(๓) ช้อนสนั่น

(๔) ช้อนหางเหยี่ยว

(๕) ถุงโพงพางซึ่งใช้ประกอบกับโพงพาง รั้วไซมานหรือกั้นซู่รั้วไซมาน

(๖) ถุงบาม

(๗) เรือผีหลอกหรือเรือกัตรา

(๘) แหยาวตั้งแต่่ ๔ เมตรขึ้นไป (ยังไม่ทบเพลา)

6 พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ มาตรา ๔ (๑๐)
7 กฎกระทรวงฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๒๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐
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(๙) ช้อนต่างๆ ปากกว้างตั้งแต่่ ๓.๕ เมตรขึ้นไป

(๑๐) เบ็ดราวยาวตั้งแต่ ๔๐ เมตรขึ้นไป

(๑๑) ข่าย

(๑๒) อวนต่างๆ 

(๑๓) เฝือก

(๑๔) เครื่องกั้น

อาชญาบัตรแต่ละฉบับจะมีอายุ ๑ ปีการประมง (๑ เมษายน-๓๑ มีนาคม ของปีถัดไป) ผู้ที่ท�า 

การประมงต้องน�าอาชญาบัตรติดตัวไปด้วยเสมอในเวลาไปท�าการประมง และต้องน�าออกแสดงเมื่อเจ้าหน้าที่ 

ขอตรวจ8 ในส่วนของเครือ่งมอืนอกเหนอืจากนี ้กฎหมายมไิด้ก�าหนดให้ต้องขอรบัอาชญาบตัร จงึไม่มอีาชญาบตัร

ในการตรวจสอบเพราะวัตถุประสงค์หลักในการก�าหนดให้เครื่องมือชนิดหนึ่งชนิดใดต้องขอรับอาชญาบัตร 

ในเบื้องแรกนั้น ก็เพื่อเก็บเงินอากรเข้ารัฐอันเนื่องมาจากมีการใช้ทรัพยากร ดังนั้น จึงมีเครื่องมือท�าการประมง 

อีกหลายประเภทที่ไม่ต้องขอรับอาชญาบัตร เช่น เครื่องมือลอบ แต่เครื่องมือลอบแม้ไม่ต้องขอรับอาชญาบัตร  

แต่มีพระราชกฤษฎีกา ออกตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ มาตรา ๒๕ ก�าหนดให้ผู้ท�าการประมง

ด้วยเครื่องมือลอบ ต้องมาจดทะเบียนและขออนุญาต ดังนั้น ผู้ท�าการประมงด้วยเครื่องมือลอบจึงต้องได้รับ 

ใบส�าคัญแสดงการจดทะเบียนผู้มีอาชีพในการประมง การค้าสินค้าสัตว์น�้า ผลิตภัณฑ์สัตว์น�้า และอุตสาหกรรม

สัตว์น�้า ซึ่งต้องมีเอกสารดังกล่าวให้ตรวจสอบ

อาชญาบตัรจะมกีารระบชุือ่บคุคลในครอบครวัหรอืลกูจ้างผูม้สีทิธใิช้เครือ่งมอืในพกิดั ซึง่ตามปกติ

จะระบชุือ่ลกูเรอื แต่ไม่จ�าต้องระบคุรบทกุคน เพราะพืน้ทีใ่นการระบจุ�ากดั และลกูเรอืประมงนัน้จะมกีารเปลีย่น

เรือประมงในการรับจ้างอยู่เป็นประจ�า ไม่สามารถระบุได้ชัดเจนแน่นอน จึงไม่สามารถใช้บัญชีลูกเรือนี้ในการ 

ตรวจสอบลูกเรือที่มีอยู่ในเรือประมงในขณะนั้นได้ เพียงแต่ตรวจสอบว่ามีชื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีรายชื่อเป็น 

ผู้มีสิทธิในการใช้เครื่องมือท�าการประมงก็สามารถใช้ได้แล้ว

อัตราโทษส�าหรับผู้ท�าการประมงโดยไม่มีอาชญาบัตร คือ ปรับ ๓ เท่าของเงินอากร และให้อธิบดี

หรือพนักงานเจ้าหน้าที่มอบหมายมีอ�านาจเปรียบเทียบได้9 

อัตราโทษส�าหรับผู้ที่ท�าการประมงโดยไม่ได้รับใบส�าคัญแสดงการจดทะเบียน (เครื่องมือลอบ)  

คือ ปรับไม่เกิน ๑๐๐ บาท หรือจ�าคุกไม่เกิน ๑ เดือน หรือทั้งปรับทั้งจ�า

8 มาตรา ๓๕ พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐
9 มาตรา ๖๔ พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐
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เล่มที่ 322 เลขที่ 01
ตามค�าขอที่......../..........         (อนุญาต ๑)
ลงวันที่......../........./............
ฉบับที่...............................       ที่ว่าการ......................
เล่มที่...............................        วันที่...................................

  อนญุาตให้........................................................................ อาย.ุ......................ปี สญัชาต.ิ.................. 

หรอืนติบิคุคลชือ่..................................................... ซึง่มภีมูลิ�าเนาหรอืส�านกังานอยูเ่ลขที.่................. หมูท่ี.่............. 

ใช้เครื่องมือในพิกัดที่ระบุไว้ในอาชญาบัตรท�าการประมงได้

จ�านวน เครื่องมือในพิกัด ขนาด (เมตร) เงินอากร
ชื่อ กว้าง ยาว บาท สต.

 ผูร้บัอาชญาบตัรไดช้�าระเงนิอากรแลว้ เปน็เงนิ ......................... บาท (......................................................)
และให้ผู้รับอาชญาบัตรใช้เครื่องมือตามอาชญาบัตรนี้ประจ�าเรือประมงชื่อ........................................................... 
ใบอนญุาตใชเ้รอืเลขที.่............................................. ลงวนัที.่.................. เดอืน.............................. พ.ศ. .................. 
ขนาดเรือ......................... ตันกรอสส์ ใช้เครื่องยนต์ชนิด......................... (ดีเซล, เบนซิน) ขนาด................. แรงม้า

บุคคลในครอบครัวหรือลูกจ้างซึ่งมีสิทธิใช้เครื่องมือพิกัด

ล�าดับที่ ชื่อตัวและชื่อสกุล อายุ 
(ปี)

บัตรประจ�าตัวประชาชนหรือ 
เอกสารส�าคัญประจ�าตัวอย่างอื่น

ความสัมพันธ์กับ 
ผู้รับอาชญาบัตร

 อาชญาบตัรนีม้อีายใุหใ้ชไ้ดต้ัง้แตว่นัที.่................... เดอืน........................................ พ.ศ. ..........................
ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ....................................
(ลายมือชื่อ)............................................ พนักงานเจ้าหน้าที่  (ลายมือชื่อ)............................................ผู้รับเงิน
 (............................................) (............................................)
 ต�าแหน่ง............................................  ต�าแหน่ง............................................

ค�าเตือน (๑) ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ต้องการ
 (๒) บุคคลซึ่งชื่อตัวและชื่อสกุลตามที่ระบุไว้ในอาชญาบัตรนี้เท่านั้นมีสิทธิใช้เครื่องมือในพิกัดท�าการประมงได้
 (๓) ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องในพิกัด ต้องน�าอาชญาบัตรนี้ติดตัวในเวลาท�าประมง 

(ตัวอย่างอาชญาบัตรที่ใช้ในประเทศ)

อาชญาบัตร  
อวนลาก
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(ตัวอย่างอาชญาบัตรที่ใช้นอกน่านน�้าไทย)
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รายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิใช้เครื่องมือในพิกัด

ล�าดบั 
ที่

ชื่อตัว 
และชื่อสกุล

ภูมิล�าเนา อายุ 
(ปี)

สัญชาติ เกี่ยวข้อง

เลขที่ หมู่ที่ ต�าบล อ�าเภอ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

(ลงชือ่) .......................................................................................... (ผูอ้นญุาต)

ต�าแหน่ง .........................................................................................

ค�าเตือน

1. บุคคลที่ปรากฏชื่อตามอาชญาบัตรนี้เท่านั้น มีสิทธิใช้เครื่องมือตามอาชญาบัตรนี้

2. ผู้ใช้เครื่องมือต้องน�าอาชญาบัตรนี้ติดตัวไปด้วยเสมอในเวลาไปท�าการประมง
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(ตัวอย่างใบอนุุญาตให้ประกอบกิจการแพปลา)

แบบ พ.ป.๓

ใบอนุญาต 
ให้ประกอบกิจการแพปลา

                     

เลขที่  01    .........................................

เล่มที่  22 วันที่.......... เดือน............ พ.ศ. ..........

  อนญุาตให้............................................................................... อาย.ุ.............ปี เชือ้ชาต.ิ......................

สัญชาติ........................... อยู่บ้านเลขที่.......................... ถนน...............................................................................

ต�าบล......................................... อ�าเภอ....................................................... จงัหวดั....................................................

ประกอบกจิการแพปลาประเภท.................................................................................................................................

โดยใช้ชือ่หรอืยีห้่อว่า.......................................................................................................... ตัง้ทีท่�าการอยูเ่ลขทีห่รอื

หมูท่ี.่................ ถนน............................................... ต�าบล................................................ อ�าเภอ.............................

จังหวัด........................................................................... ที่สะพานปลา..................................................................

 ใบนี้อนุญาตใช้ได้ตั้งแต่วันที่................................................................... พ.ศ. ................................

และสิ้นสุดเพียงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ...........................................

(ลายมือชื่อ).................................................ผู้อนุญาต

ต�าแหน่ง.......................................................



117ขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับคดีการค้ามนุษย์ 

การตรวจเรือประมงนอกน่านน�้า

ตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ มาตรา ๑๖ ก�าหนดให้การท�าการประมงในที่

สาธารณประโยชน์ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก�าหนด10 ซึ่งรัฐมนตรี

ว่าการการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ก�าหนดเงื่อนไขในการออกไปท�าการประมงนอนน่านน�้าไทย (ใน 

น่านน�้าของรัฐต่างประเทศ) จะต้องปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกรมประมงก�าหนด ซึ่งกรมประมงได้ก�าหนด 

ให้การไปท�าการประมงนอกน่านน�า้ไทย (ในน่านน�า้ของรฐัต่างประเทศ) จะต้องขอรบัอาชญาบตัรนอกน่านน�้าไทย 

ตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการยื่นค�าขอรับอาชญาบัตรท�าการประมงนอกน่านน�้าไทย พ.ศ. ๒๕๕๑  

อาชญาบัตรนอกน่านน�้าไทยคือหนังสืออนุญาตให้ใช้เครื่องมือท�าการประมง ท�าการประมงในน่านน�้าของรัฐ 

ต่างประเทศ ซึง่ผูท้ีจ่ะขอรบัอาชญาบตัรนอกน่านน�้านัน้จะต้องแนบหนงัสอืสญัญาหรอืข้อตกลงการท�าการประมง

ร่วม หรือหนังสือที่แสดงถึงการได้สิทธิการท�าการประมงในประเทศนั้นๆ ใบอนุญาตท�าการประมง หรือหนังสือ 

ทีแ่สดงถงึการได้รบัอนญุาตให้เข้าไปท�าการประมงของเรอืประมงแต่ละล�าทีป่ระเทศนัน้ๆ ออกให้ ซึง่ระบชุือ่และ

เลขทะเบียนเรือด้วย ซึ่งก่อนที่เจ้าหน้าที่จะออกอาชญาบัตรนอกน่านน�้าให้กับผู้ยื่นค�าขอ จะต้องมีการตรวจสอบ

เอกสารดังกล่าวให้ครบถ้วนเสียก่อน ดังนั้น การตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่ขณะขึ้นตรวจสอบเรือประมง 

จงึไม่จ�าต้องตรวจสอบเอกสาร หนงัสอืรบัรองฯ ต่างเพยีงแต่ตรวจสอบว่าเรอืล�านัน้ได้รบัอาชญาบตัรนอกน่านน�้า 

ระบุชื่อประเทศที่จะเข้าไปท�าการประมงก็เพียงพอ 

มีประเด็นปัญหาเกี่ยวกับรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิใช้เครื่องมือในพิกัด ตามที่ระบุในด้านหลังของ 

อาชญาบัตรท�าการประมงนอกน่านน�้าไทยนั้นว่าจะต้องระบุชื่อลูกเรือทุกคนลงในอาชญาบัตรหรือไม่ซึ่งกรณีนี้ 

ตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐11 ระบุว่า บุคคลที่มีสิทธิใช้เครื่องมือท�าการประมง

ในพกิดัจะต้องเป็นผูท้ีร่ะบชุือ่อยูใ่นอาชญาบตัร ซึง่กรมประมงก�าหนดแนวทางปฏบิตัใินเรือ่งนีว่้า การระบชุือ่บคุคล

ผู้มีสิทธิใช้เครื่องมือท�าการประมงในพิกัดนั้น ไม่จ�าต้องระบุชื่อลูกเรือประมงครบทุกคน เพียงแต่ระบุแต่เพียง 

ลูกเรือบางคนที่ประจ�าอยู่ในเรือล�านั้นให้เป็นผู้มีสิทธิใช้เครื่องมือในพิกัดท�าท�าการประมงก็เพียงพอแล้ว เพราะ

โดยลักษณะของการจ้างงานด้านประมงนั้น ลูกเรือมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เป็นประจ�า การจะก�าหนดให้ต้องระบุ 

ชื่อลูกเรือท�าการประมงทุกคนลงในอาชญาบัตรฯ นั้นจะเกิดปัญหา และไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น  

ดังนั้น การตรวจสอบอาชญาบัตรท�าการประมงนอกน่านน�้าไทยนั้น เพียงแต่ตรวจสอบว่ามีชื่อลูกเรือประมง 

ที่ประจ�าอยู่ในเรือประมงล�านั้น ปรากฏรายชื่ออยู่ในอาญาบัตรก็เพียงพอ ไม่สามารถใช้รายชื่อของลูกเรือประมง

ที่ระบุอยู่ด้านหลังอาชญาบัตรในการตรวจสอบว่า เฉพาะแต่เพียงลูกเรือที่ระบุชื่ออยู่ด้านหลังอาชญาบัตร  

เป็นลูกเรือที่ได้รับอนุญาตตามอาชญาบัตรได้

10 มาตรา ๑๖ ที่สาธารณประโยชน์ คือที่จับสัตว์น�้าซึ่งบุคคลทุกคนมีสิทธิท�าการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าได้
 บคุคลใดซึง่ท�าการประมงหรอืเพาะเลีย้งสตัว์น�า้ในทีส่าธารณประโยชน์ต้องปฏบิตัติามเงือ่นไขทีร่ฐัมนตรกี�าหนดโดยประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา
11 มาตรา ๒๘ บุคคลใดจะใช้เครื่องมือในพิกัดท�าการประมงได้ ต่อเมื่อได้รับอาชญาบัตรระบุชื่อบุคคลนั้น และเสียเงินอากร

ตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว
 รัฐมนตรีมีอ�านาจประกาศยกเว้นไม่ต้องให้รับอาชญาบัตรส�าหรับเครื่องมือท�าการประมงอย่างหนึ่งอย่างใดในท้องที่ใดๆ 

ก็ได้
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เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบว่า ประเภทของเครื่องมือท�าการประมงที่เรือล�านั้นใช้อยู่จะต้องตรงกัน 

กับเครื่องมือท�าการประมงชนิดที่ระบุอยู่ในอาชญาบัตร เครื่องมือท�าการประมงที่มักได้รับอนุญาตมักจะเป็น 

เครื่องมืออวนลาก เครื่องมืออวนล้อมจับ เป็นต้น นอกจากนี้ควรตรวจสอบว่า ชื่อเรือประมงที่ปรากฏอยู่ที่ 

ด้านข้างของเรือถูกต้องตรงกันกับที่ระบุอยู่ในทะเบียนเรือ ใบอนุญาตใช้เรือ และอาชญาบัตรนอกน่านน�้า  

โดยควรตรวจสอบทั้งขนาดของเรือ ความยาวของอวน เครื่องยนต์ ว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่

การไปท�าการประมงในน่านน�้าของรัฐต่างประเทศนั้นมีวิธีการเข้าไปท�าการประมงอีกรูปแบบหนึ่ง

คือ มีการโอนสัญชาติเรือประมงของไทยไปเป็นสัญชาติของเรือประมงของรัฐที่จะเข้าไปท�าการประมงนั้น  

เรือประมงชนิดนี้ไม่ใช่เรือประมงไทย การเข้า-ออกจากท่าต้องถือปฏิบัติเสมือนเรือที่มีสัญชาติต่างประเทศทั่วไป 

เรือประมงประเภทนี้ไม่ต้องขอรับอาชญาบัตรนอกน่านน�้า เนื่องจากไม่ใช่เรือประมงที่มีสัญชาติไทย

นอกจากการเข้าไปท�าการประมงในน่านน�้าของต่างประเทศ ซึ่งผู้ที่จะเข้าไปท�าการประมงต้อง 

ขออาชญาบัตรท�าการประมงนอกน่านน�้าแล้ว ยังมีการท�าการประมงนอกน่านน�้าอีกประเภทหนึ่งคือ การเข้าไป

ท�าการประมงในทะเลหลวง การท�าการประมงประเภทนี้เรือประมงจะมีสัญชาติไทย แต่ออกไปท�าการประมง 

ในทะเลหลวงคือในน่านน�้าที่มิได้อยู่ในเขตอ�านาจของรัฐใด การท�าการประมงประเภทนี้จะอยู่ในความดูแล 

ขององค์กรจัดการด้านการประมงของภูมิภาคต่างๆ (Regional fisheries management organization)  

หรือ R.F.M.O. ซึ่งแต่ละประเทศเป็นสมาชิกอยู่ การตรวจสอบเรือประมงประเภทนี้จะตรวจสอบว่าได้รับ 

อาชญาบตัร หรอืหนงัสอือนญุาตให้ท�าการประมงหรอืไม่ ซึง่เป็นการตรวจสอบอาชญาบตัรตามปกต ิเพยีงแต่ต้อง

ตรวจสอบเอกสารหนงัสอืรบัรองจากกรมประมงว่า เรอืล�าดงักล่าวจะเข้าไปท�าการประมงในทะเลหลวงบรเิวณใด

การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวในเรือประมง

ตามพระราชบญัญตัว่ิาด้วยสทิธกิารประมงในเขตการประมงไทย พ.ศ. ๒๔๘๒ มาตรา ๕ ทว ิก�าหนด

ให้การอนุญาตให้คนต่างด้าวท�าหน้าที่เป็นลูกเรือในเรือประมงได้ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการท�างานของ 

คนต่างด้าว ดังนั้น แรงงานต่างด้าวจึงต้องได้รับอนุญาตให้ท�างานตามกฎหมายว่าด้วยการท�างานของคนต่างด้าว 

หรอืได้รบัอนญุาตให้อยูใ่นราชอาณาจกัรเป็นกรณพีเิศษ พระราชบญัญตัว่ิาด้วยสทิธกิารประมงในเขตการประมง

ไทย พ.ศ. ๒๔๘๒ มิได้มีการออกใบอนุญาตให้เป็นพิเศษส�าหรับแรงงานต่างด้าว ดังนั้น การตรวจสอบแรงงงาน

ต่างด้าวจึงต้องใช้กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบ ได้แก่ พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒  

พระราชบญัญตักิารท�างานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นต้น เพยีงแต่หากแรงงานต่างด้าวนัน้ไม่ได้รบัอนญุาต

ให้ท�างานโดยถูกต้องตามกฎหมายจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย 

พ.ศ. ๒๔๘๒ ซึ่งเป็นการกระท�าผิดกรรมเดียว แต่ผิดกฎหมายหลายบท ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๙๐  

ซึ่งศาลจะลงโทษตามกฎหมายที่มีโทษหนักที่สุด 
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การตรวจสอบการด�าเนินกิจการแพปลา

ผู ้ประกอบกิจการแพปลา ต้องได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการแพปลาตามกฎหมาย12  

การตรวจสอบกิจการแพปลาในเบื้องแรกเป็นการตรวจสอบว่าผู้ประกอบกิจการมีใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ

แพปลาหรือไม่ ใบอนุญาตมีอายุ ๑ ปี หากไม่ได้รับอนุญาตจะมีความผิดตามมาตรา ๓๘ มีอัตราโทษปรับ 

ไม่ต�่ากว่าห้าพันบาทแต่ไม่เกินกว่าหนึ่งหมื่นบาท หรือจ�าคุกไม่เกินหกเดือน หรือทั้งปรับทั้งจ�า

นอกจากนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ยังสามารถเข้าไปตรวจสอบสมุดบัญชีหรือเอกสารต่างๆ ในที่ท�าการ

ของผู้ประกอบกิจการแพปลาได้ในระหว่างเวลาราชการ ให้ผู ้ประกอบกิจการแพปลาอ�านวยความสะดวก 

แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการนี้ แต่ในการตรวจสอบนี้ต้องไม่เป็นการขัดขวางต่อกิจการงานของผู้ประกอบกิจการ

แพปลา ทั้งนี้ อธิบดีกรมประมงจะต้องสั่งเป็นหนังสือเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ�านาจเข้าไปตรวจสอบ13 

พนักงานเจ้าหน้าที่จะเข้าไปตรวจสอบตามล�าพังไม่ได้

ในปัจจบุนั กรมประมงมหีน่วยงานทีม่หีน้าทีใ่นการควบคมุตรวจสอบการท�าการประมงทีป่ฏบิตักิาร

ทางทะเลและหน่วยสื่อสารการปฏิบัติงานประกอบด้วยศูนย์บริหารจัดการประมงทะเล ๖ ศูนย์ หน่วยบริหาร

จัดการประมงทะเล ๑๒ ศูนย์ และสถานีวิทยุประมงชายฝั่ง ๑๓ สถานี ซึ่งผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเหตุคดีค้ามนุษย์

สามารถประสานงานกับหน่วยงานดังกล่าวได้ โดยติดต่อไปยังส่วนบริหารจัดการประมงทะเล ส�านักบริหาร 

จัดการด้านการประมง กรมประมง กษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ โทร ๐-๒๕๖๒-๐๕๖๘ หรือ  

E-mail: marine_Hq@hotmail.com

ข้อมูลที่จ�าเป็นในการค้นหาเรือประมง กรณีมีการแจ้งเหตุค้ามนุษย์บนเรือประมงในทะเล

เมือ่มกีารแจ้งขอความช่วยเหลอืจากการกระท�าความผดิฐานค้ามนษุย์บนเรอืประมงทีอ่ยูก่ลางทะเล 

การค้นหาเรือประมงล�าที่เกิดเหตุมีความส�าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากความกว้างใหญ่ของท้องทะเลและจ�านวน 

เรอืประมงทีม่อียูม่ากมายในทะเล ท�าให้ยากต่อการค้นหาและตรวจพบ ดงันัน้ ผูร้บัแจ้งจงึควรสอบถามข้อมลูต่างๆ 

ให้ได้มากที่สุด เพื่อประโยชน์ในการค้นหาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ตัวอย่างข้อมูลที่ผู้รับแจ้งเหตุควรสอบถามมีดังต่อไปนี้

1. พิกัดต�าแหน่งที่เรือเป็นแลตติจูด ลองจิจูด หรือเรียกกันทั่วไปว่า แลต ลอง ซึ่งได้มาจาก 

เครื่องมือหาต�าแหน่งที่เรือที่ติดตั้งประจ�าอยู่บนเรือ 

2. ชื่อเรือ หรือหมายเลขข้างเรือ

3. ประเภทการท�าประมงของเรือ เช่น เรือไดร์หมึก เรืออวนลอย เรืออวนล้อม เรืออวนรุน 

เป็นต้น

4. ลักษณะทั่วไปของเรือ เช่น เรือท�าด้วยไม้ ขนาดประมาณ ๑๒ วา ตัวเรือสีขาว เก๋งเรือสีฟ้า 

เป็นต้น

12 มาตรา 29 พระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. ๒๔๙๖
13 มาตรา ๓๒ พระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. ๒๔๙๖
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5. ทิศทางของเรือ ซึ่งอาจทราบได้จากการสอบถามต้นทางที่เรือออก และจุดหมายปลายทาง 

รวมทั้งความเร็วเรือ เป็นต้น

6. สิง่แวดล้อมโดยรอบ เช่นชือ่เรอืทีแ่ล่นผ่าน โดยเฉพาะเรอืขนาดใหญ่ซึง่อาจมช่ีองทางตดิต่อ

ทางเครื่องมือสื่อสารกับหน่วยงานต่างๆ ได้ หรือสิ่งใดๆ ที่อาจใช้เป็นจุดอ้างอิงได้ เช่น กระโจมไฟ ท่าเรือ 

อ่าว แหลม เป็นต้น

1414

๔.๒.๔ การน�าคนมาขอทาน 

ขบวนการค้ามนุษย์โดยการน�าคนมาขอทาน ส่วนใหญ่ขบวนการดังกล่าวมักน�าผู้เสียหายมากักตัว

ไว้ในสถานที่ต่างๆ จากนั้นจึงน�าผู้เสียหายเดินทางไปขอทานยังบริเวณที่มีประชาชนสัญจรไปมาหรือสถานที่

ท่องเที่ยว แล้วกลุ่มขบวนการคอยสังเกตการณ์ผู้เสียหายอยู่ใกล้ๆ กับบริเวณดังกล่าว หลังจากที่มีประชาชน

ให้ทานต่อผู้เสียหายแล้ว กลุ่มขบวนการดังกล่าวจะมารับผลประโยชน์จากผู้เสียหายไป และเมื่อได้ผลประโยชน์

จ�านวนหนึ่งแล้ว กลุ่มขบวนการดังกล่าวจึงรับผู้เสียหายกลับไปกักตัวไว้ยังที่เดิม ดังนั้น ในการรวบรวมพยาน

หลักฐานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติจึงมีความจ�าเป็นจะต้องใช้วิธีเฝ้าจุด และสะกดรอยกลุ่มขบวนการดังกล่าวไปยัง

สถานที่ต่างๆ เพื่อเก็บรวบรวมพยานหลักฐานก่อนเข้าท�าการจับกุม ซึ่งมีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้

(1) หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าขบวนการค้ามนุษย์มารับและส่งผู้เสียหายบริเวณที่เกิดเหตุ 

(การสะกดรอยและถ่ายภาพหรือถ่ายวีดีโอไว้เป็นหลักฐาน)

(2) การใช้วิธีล่อซื้อโดยการให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติแฝงตัวเป็นประชาชนแล้วน�าเงิน (เงินล่อซื้อ) 

ให้ทานกับผู้เสียหายแล้วเฝ้าสังเกตการณ์ ว่ามีผู้ใดมาน�าเงินไปจากผู้เสียหายหรือไม่ หากมีให้ถ่ายรูปหรือวีดีโอ

เป็นหลักฐาน

14 ภาพจากกองบังคับการปราบปรามการกระท�าความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์
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(3) เข้าตรวจค้นบริเวณที่กักตัวผู้เสียหาย และเก็บพยานหลักฐานเช่นเดียวกันกับการเก็บ 

พยานหลักฐานในคดีค้ามนุษย์ในรูปแบบการบังคับใช้แรงงานตามที่ได้กล่าวมาแล้ว

(4) กรณีมีการกล่าวอ้างว่า เป็นบิดาหรือมารดาของผู้เสียหายซึ่งมีอายุต�า่กว่า ๑๘ ปี ให้เก็บ 

หลักฐานเพื่อส่งตรวจดีเอ็นเอ น�าผู้เสียหายส่งสถานสงเคราะห์ เพื่อสืบสวนสอบสวนขยายผลจับกุมขบวนการ 

ค้ามนุษย์มาด�าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

๔.๓ การจัดท�าบันทึกการตรวจค้น

หลังจากเข้าการเข้าช่วยเหลือ/ตรวจค้น/จับกุมเรียบร้อยแล้ว หากผลการด�าเนินการไม่มีการจับกุม 

ผู้ต้องหา แต่มีการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ หรือมีการตรวจยึดพยานวัตถุ หรือพยานเอกสารจาก 

สถานที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติจะต้องจัดท�าบันทึกการตรวจสอบหรือบันทึกการตรวจค้นเพื่อเป็นหลักฐาน 

ส่งให้พนกังานสอบสวนเพือ่ประกอบการด�าเนนิคด ีส�าหรบัเจ้าหน้าทีต่�ารวจมกีารก�าหนดแนวทางการจดัท�าบนัทกึ

การตรวจค้นไว้ ๒ แบบ คือ บันทึกการค้นโดยมีหมายค้น และบันทึกการค้นโดยไม่มีหมายค้น ซึ่งปรากฏ 

ตามตัวอย่างแบบฟอร์มบันทึกการตรวจค้นทั้งสองแบบ ส�าหรับรายละเอียดการกรอกแบบฟอร์มได้อธิบายไว้ 

ในหมายเหตุหลังตัวอย่างแบบฟอร์มดังกล่าวด้วยแล้ว
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(๔.๓.๑ ตัวอย่างบันทึกการค้นโดยมีหมายค้น)

บันทึกการค้นโดยมีหมายค้น

สถานที่บันทึก...................................................................

วันที.่............... เดือน............................... พ.ศ. ................

 วันนี้ (.............................................) เวลาประมาณ....................................น. เจ้าพนักงานต�ารวจคือ  

(๑)............................................................................................................................. ต�าแหน่ง..................................................................................

เป็นเจ้าพนักงาน ผู้มีชื่อในหมายค้น ผู้รักษาราชการแทน/ในหมายค้นที.่......................................................../๒๕...................

ลงวันที.่......... เดือน............................ พ.ศ. ............. ของศาล...........................................................................................................................

เป็นหัวหน้าในการค้นพร้อมด้วยเจ้าพนักงานต�ารวจ คือ ....................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................... รวม............................................คน

 ได้ร่วมกันตรวจค้นสถานที่/บ้านเลขที่ (๒)....................................................หมู ่ที่ ............................ 

ตรอก/ซอย........................................................................ ถนน........................................................... ต�าบล/แขวง........................................

อ�าเภอ/เขต.............................................................................................. จงัหวดั.........................................................................................................

 เจ้าพนกังานได้แสดงหมายค้นให้........................................................................................................................................

ซึ่งเป็น เจ้าของ ผู้ครอบครองสถานที่  บุคคลในครอบครัว

 บุคคลอื่นอย่างน้อยสองคนซึ่งเจ้าพนักงานได้ขอร้องมาเป็นพยาน

 ก่อนลงมือค้นเจ้าพนักงานผู้ค้นได้แสดงความบริสุทธิ์ให.้........................................................................................

...................................................................................... ดูจนเป็นที่พอใจแล้วจึงได้ค้นต่อหน้า......................................................................  

เริ่มค้นเมื่อวันที.่.............................................................. เวลาประมาณ......................................................น.

รายละเอียดแห่งการค้น (๓)...............................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. เสรจ็สิน้การค้นเวลา..........................................น.

 อนึ่ง ในการค้นครั้งนี้เจ้าพนักงานผู้คนได้พยายามมิให้มีการเสียหายและกระจัดกระจายเท่าที่จะ

ท�าได้เจ้าพนักงานผู้ค้นได้บันทึกรายละเอียดแห่งการค้น และจัดท�าบัญชีสิ่งของที่ค้นได้ไว้แล้วและส่งบันทึกและ

บัญชีดังกล่าวพร้อมด้วยสิ่งของที่ยึดมาไปยัง สน./สภ............................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................. เพือ่ด�าเนินการต่อไป
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 ได้อ่านบันทึกนี้ให้ฟังแล้วรับรองว่าถูกต้อง จึงร่วมกันลงลายมือชื่อไว้

 (ลงชื่อ)................................................................ผู้ครอบครองสถานที่

 (ลงชื่อ)................................................................บุคคลในครอบครัว

 (ลงชื่อ)................................................................ผู้แทน/พยาน

 (ลงชื่อ)................................................................พยาน

 (ลงชื่อ)................................................................พยาน

 (ลงชื่อ)................................................................ผู้ค้น/บันทึก/อ่าน

หมายเหตุ

 (๑) เจ้าพนักงานผู้มีชื่อในหมายค้น

  ๑) ต้องเป็นพนักงานฝ่ายปกครองตั้งแต่ระดับสาม หรือต�ารวจซึ่งมียศตั้งแต่ชั้นร้อยต�ารวจ

ตรีขึ้นไป จึงจะเป็นหัวหน้าในการตรวจค้นได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๙๗

 (๒) สถานที่ตรวจค้น

  ๑) เจ้าพนักงานจะท�าการตรวจค้นได้เฉพาะสถานที่ที่ระบุไว้ในหมายค้น และบริเวณของ

สถานที่ดังกล่าวเท่านั้น

 (๓) รายละเอียดแห่งการค้น ให้เจ้าพนักงานบันทึกรายละเอียดแห่งการตรวจค้น ว่าได้พบสิ่งของ 

ที่ท�าหรือมีไว้เป็นความผิด สิ่งของที่ได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระท�าผิด หรือได้มาโดยการกระท�าผิดใน 

สถานที่ใด มีลักษณะอย่างไร แล้วยึดไว้เพื่อเป็นของกลางในคดีต่อไป
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(๔.๓.๒ ตัวอย่างบันทึกการค้นโดยไม่มีหมายค้น)

บันทึกการค้นโดยไม่มีหมายค้น

สถานที่บันทึก...................................................................

วันที.่.............. เดือน............................... พ.ศ. ................

 วนันี ้(......................................................) เวลาประมาณ.....................................................น. เจ้าพนกังานต�ารวจคอื  

(๑)...................................................................................................................................... ต�าแหน่ง..............................................................................

เป็นหัวหน้าในการค้นพร้อมด้วยเจ้าพนักงานต�ารวจ คือ (๑)............................................................................................................, 

พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบด้วย.....................................

................................................................................................. เจ้าหน้าที่กระทรวง.......................................................................  

ได้ร่วมกันตรวจค้นสถานที่/บ้านเลขที.่............................. หมู่ที.่....................... ตรอก/ซอย................................................................

ถนน......................................................................................... ต�าบล/แขวง..................................................................................... 

อ�าเภอ/เขต................................................................................. จงัหวดั.................................................................................................................

 เหตุที่เจ้าพนักงานต�ารวจได้ร่วมกันท�าการค้นที่บ้านเลขที่ดังกล่าว เนื่องจากมีเหตุที่เข้าค้นโดย 

ไม่ต้องมีหมายค้น (๒) โดย

- เมื่อมีเสียงร้องให้ช่วยมาจากข้างในที่รโหฐาน หรือมีเสียงหรือพฤติการณ์อื่นใดอันแสดงได้ว่า 

มีเหตุร้ายเกิดขึ้นในที่รโหฐานนั้น (๓)

- เมื่อปรากฏความผิดซึ่งหน้าก�าลังกระท�าลงในที่รโหฐาน (๔)

- เมื่อบุคคลที่ได้กระท�าความผิดซึ่งหน้า ขณะที่ถูกไล่จับหนีเข้าไปในหรือมีเหตุอันแน่นแฟ้น 

ควรสงสัยว่าได้เข้าไปซุกซ่อนตัวอยู่ในที่รโหฐานนั้น (๕)

- เมื่อมีพยานหลักฐานตามสมควร ว่าสิ่งของที่มีไว้เป็นความผิด หรือได้มาโดยการกระท�า 

ความผดิ หรอืได้ใช้ หรอืมไีว้ เพือ่จะใช้ในการกระท�าความผดิ หรอือาจเป็นพยานหลกัฐานพสิจูน์ 

การกระท�าความผิดได้ซ่อนหรืออยู ่ในนั้น ประกอบทั้งต้องมีเหตุอันควรเชื่อว่าเนื่องจาก 

การเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้ สิ่งของนั้นจะถูกโยกย้ายหรือท�าลายเสียก่อน (๖)

- เมื่อที่รโหฐานนั้นผู ้จะต้องถูกจับเป็นเจ้าบ้าน และการจับนั้นมีหมายจับหรือจับตาม 

มาตรา 78 (๗)

- เจ้าของบ้านหรือผู้ครอบครองสถานที่ยินยอมด้วยความสมัครใจ (๘)

- เมือ่มเีหตอุนัควรเชือ่ได้ว่า มพียานหลกัฐานในการค้ามนษุย์ หรอืเพือ่พบและช่วยบคุคลทีต่กเป็น

ผู้เสียหายจากการกระท�าความผิดฐานค้ามนุษย์ และหากเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้  

พยานหลักฐานนั้นอาจถูกโยกย้าย ซ่อนเร้น หรือท�าลายไปเสียก่อน หรือบุคคลนั้นอาจ 

ถูกประทุษร้าย โยกย้าย หรือซ่อนเร้น (๙)
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 เจ้าพนักงานได้แสดงตน ต�าแหน่ง และได้สั่งให้ นาย, นาง...................................................... อาย.ุ...............ปี

ซึ่งเป็น         เจ้าของ         คนซึ่งอยู่ในนั้น          ผู้ซึ่งรักษาสถานที่ซึ่งจะค้น

ให้ยอมให้เข้าไปโดยมิหวงห้าม อีกทั้งให้ความสะดวกตามสมควรทุกประการในอันที่จะจัดการค้น

 ก่อนลงมือค้น เจ้าพนักงานผู้ค้นได้แสดงความบริสุทธิ์ให้ นาย, นาง.................................................................

......................................... ดูจนเป็นที่พอใจแล้วจึงตรวจค้นต่อหน้า นาย, นาง................................................................................... 

เริ่มค้นเมื่อวันที.่.............................................................. เวลาประมาณ....................................................น.

 รายละเอียดแห่งการค้น.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................. เสร็จสิ้นการค้นเวลา.............................................น.

 อนึ่ง ในการค้นครั้งนี้เจ้าพนักงานผู ้ค ้นได้พยายามมิให้มีการเสียหายและกระจัดกระจาย 

เท่าที่จะท�าได้เจ้าพนักงานผู ้ค ้นได้บันทึกรายละเอียดแห่งการค้นและจัดท�าบัญชีสิ่งของที่ค ้นได้ไว้แล้ว 

จ�านวน....................................................................................................... รายการ และส่งบันทึกและบัญชีดังกล่าวพร้อมด้วย

 สิ่งของที่ยึดมาไปยัง สน./สภ....................................................................................................เพื่อด�าเนินการต่อไป

เป็นกรณีตรวจค้นโดยไม่มีหมายค้น ตาม ป.ว.ิอ. มาตรา ๙๒ (๔) เจ้าพนักงานได้มอบส�าเนาบันทึกการตรวจค้น, 

บัญชีสิ่งของที่ได้จากการตรวจค้น, บันทึกแสดงเหตุที่ท�าให้สามารถเข้าค้นได้เป็นหนังสืออย่างละ ๑ ฉบับ ให้แก่ 

นาย, นาง ..................................................................................รับไว้เรียบร้อยแล้ว

 ได้อ่านบันทึกนี้ให้ฟังแล้วรับรองว่าถูกต้อง จึงร่วมกันลงลายมือชื่อไว้

 (ลงชื่อ)..........................................................................................เจ้าของสถานที่/

       (.........................................................................................) ผู้น�าในการตรวจค้น

 (ลงชื่อ)..........................................................................................บุคคลซึ่งอยู่ในสถานที่

 (ลงชื่อ)..........................................................................................ผู้รักษาสถานที่

 (ลงชื่อ)..........................................................................................พยาน

 (ลงชื่อ)..........................................................................................พยาน

 (ลงชื่อ)..........................................................................................ผู้ค้น

 (ลงชื่อ)..........................................................................................ผู้ค้น

 (ลงชื่อ)..........................................................................................ผู้ค้น/บันทึก/อ่าน
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หมายเหตุ
(๑) เจ้าพนักงานผู้ท�าการค้นโดยไม่มีหมายค้น ไม่จ�ากัดชั้นยศหรือต�าแหน่ง เจ้าพนักงานต�ารวจทุกคน

สามารถตรวจค้นโดยไม่มีหมายค้นได้

(๒) เหตุในการตรวจค้นได้โดยไม่ต้องมีหมายค้น มีดังนี้ คือ

 ๑) ตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๙๒ (๑)- (๕)

 ๒) เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับอนุญาตจากเลขาธิการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตาม พ.ร.บ.ป้องกัน 

และปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙ มาตรา ๑๔, พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๙ (๒), พ.ร.บ.มาตรการ

ในการปราบปรามผู้กระท�าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๒๕ (๓)

 ๓) เจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๘ (๓)

 ๔) เจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓๖ (๑)

 ๕) เจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๒๔ (๑)

 ๖) เจ้าของบ้านหรือผู้ครอบครองสถานที่ยินยอมโดยความสมัครใจ (ฎ.๑๑๖๔/๒๕๔๖)

 ๗) พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๒๗

(๓) เมื่อมีเสียงร้องให้ช่วยมาจากข้างในที่รโหฐานหรือมีเสียงหรือพฤติการณ์อื่นใดอันแสดงได้ว่ามีเหตุร้าย

เกิดขึ้นในที่รโหฐานนั้น

(๔) เมื่อปรากฏความผิดซึ่งหน้าก�าลังกระท�าลงในที่รโหฐาน

 - อาจเป็นความผิดตาม ป.อ. หรือ พ.ร.บ.ที่มีโทษทางอาญาอื่นก็ได้

(๕) เมื่อบุคคลที่ได้กระท�าความผิดซึ่งหน้า ขณะที่ถูกไล่จับหนีเข้าไปหรือมีเหตุอันแน่นแฟ้นควรสงสัยว่า 

ได้เข้าไปซุกซ่อนตัวอยู่ในที่รโหฐานนั้นเฉพาะความผิดซึ่งหน้าที่เกิดในเวลากลางวันโดยใช้หลักไล่ติดตามโดยกระชั้นชิด

(๖) เมื่อมีพยานหลักฐานตามสมควรว่า สิ่งของที่มีไว้เป็นความผิด หรือได้มาโดยการกระท�าความผิด 

หรอืได้ใช้หรอืมไีว้เพือ่จะใช้ในการกระท�าความผดิ หรอือาจเป็นพยานหลกัฐานพสิจูน์การกระท�าความผดิได้ซ่อนหรอือยูใ่นนัน้ 

ประกอบทั้งต้องมีเหตุอันควรเชื่อว่า เนื่องจากการเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้ สิ่งของนั้นจะถูกโยกย้ายหรือท�าลายเสีย 

ก่อนค้นแล้ว ต้องส่งมอบส�าเนาบันทึกการค้น บัญชีสิ่งของที่ได้จากการตรวจค้น (ถ้ามี) และบันทึกเหตุผลในการเข้าค้น 

โดยไม่มีหมายค้นให้กับผู้ครอบครองจ�านวน ๓ รายการ

(๗) เมื่อที่รโหฐานนั้นผู้จะต้องถูกจับเป็นเจ้าบ้าน และการจับนั้นมีหมายจับหรือจับตามมาตรา ๗๘

 - เจ้าบ้าน คือ ผู ้เป็นหัวหน้าของบุคคลที่พักอาศัยอยู ่ในบ้านหลังนั้น รวมถึงคู ่สมรสด้วย  

(ฎ.๑๐๓๕/๒๕๓๖)

 - เจ้าบ้านไปกระท�าผิดถูกเจ้าหน้าที่ต�ารวจไปขอหมายจับต่อศาล เจ้าหน้าที่ต�ารวจสามารถน�า 

หมายจับไปจับเจ้าบ้านนั้นที่บ้านของเจ้าบ้านได้ โดยไม่ต้องมีหมายค้น

 - ภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายของเจ้าบ้านไปกระท�าผิด เจ้าหน้าที่ต�ารวจไปขอหมายจับต่อศาล  

เจ้าหน้าที่ต�ารวจสามารถน�าหมายจับไปจับภรรยาที่บ้านของสามีซึ่งเป็นเจ้าของบ้านนั้นได้ โดยไม่ต้องมีหมายค้น

 - บุตรของเจ้าบ้านไปกระท�าผิด เจ้าหน้าที่ต�ารวจไปขอหมายจับต่อศาล เจ้าหน้าที่ต�ารวจจะน�า 

หมายจับไปจับบุตรของเจ้าของบ้านนั้น จะต้องมีทั้งหมายค้นและหมายจับ

 - เจ้าบ้านไปกระท�าผิดถูกเจ้าหน้าที่ต�ารวจไปขอหมายจับต่อศาล เจ้าของบ้านนั้นหลบหนีไปอยู่ที่

บ้านของบิดา มารดา บ้านพี่น้องหรือภรรยาน้อย เจ้าหน้าที่ต�ารวจจะไปจับเจ้าบ้านที่ถูกออกหมายจับแล้วนั้นได้ จะต้องมี 

ทั้งหมายค้นและหมายจับ

(๘) การค้นโดยเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับอนุญาตจากเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙ มาตรา ๑๔ เพื่อค้นหายาเสพติด (ฎ.๔๕๓๖/๒๕๔๓)

(๙) การค้นโดยให้อ�านาจพนกังานเจ้าหน้าทีต่าม พ.ร.บ.ป้องกนัและปราบปรามการค้ามนษุย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

มาตรา ๒๗
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๕. การคัดแยกผู้เสียหายจากการกระท�าความผิดฐานค้ามนุษย์

๕.๑ แบบสัมภาษณ์เบื้องต้นส�าหรับการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ หมวด ๔ บัญญัติเกี่ยวกับ 

การช่วยเหลอืและคุม้ครองสวสัดภิาพผูเ้สยีหายจากการค้ามนษุย์ และหมวด ๓ บญัญตัเิกีย่วกบัอ�านาจหน้าทีข่อง

พนักงานเจ้าหน้าที่ในการแสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ และเพื่อคุ้มครองป้องกันภัยแก่บุคคลที่มี 

เหตุอันควรเชื่อได้ว่าเป็นผู้เสียหายจากการกระท�าความผิดฐานค้ามนุษย์โดยพนักงานเจ้าหน้าที่อาจจัดให้บุคคล 

ดงักล่าวอยูใ่นความคุม้ครองชัว่คราวได้ เพือ่ให้กรอบและความหมายค�าว่า “ผูเ้สยีหายจากการค้ามนษุย์” เป็นไป

ในแนวทางเดียวกัน และเกณฑ์การพิจารณาในการวินิจฉัยสอดคล้องกันเพื่อประโยชน์ในการคัดแยกผู้เสียหาย 

จากการค้ามนุษย์ คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์แห่งชาติ จึงมีค�าสั่งแต่งตั้ง 

คณะอนุกรรมการพัฒนาแนวทางการก�าหนดขอบเขตและองค์ประกอบของการเป็นผู้เสียหายหรือเหยื่อของ 

การค้ามนุษย์ โดยมีพลต�ารวจโท ถาวรศักดิ์ เทพชาตรี ผู ้ช่วยผู ้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ (งานสืบสวน  

ปราบปราม ๒) เป็นประธานอนุกรรมการ และคณะอนุกรรมการฯ ได้มีค�าสั่งแต่งตั้งคณะท�างานพิจารณาร่าง  

ขอบเขตและองค์ประกอบของการเป็นผู้เสียหายหรือเหยื่อของการค้ามนุษย์ โดยมีพลต�ารวจเอก ชัชวาลย์  

สุขสมจิตร์ เป็นประธานคณะท�างาน และคณะท�างานประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ 

ภาคเอกชนจ�านวน ๑๘ คน เพื่อศึกษาองค์ประกอบและเกณฑ์การบ่งชี้ผู้เสียหายหรือเหยื่อของการค้ามนุษย์ 

๕.๑.๑ กรอบแนวคิด 

กรอบแนวคิดที่น�ามาใช้ในการพิจารณาการเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์พิจารณาจากกรอบ 

ของกฎหมายที่บังคับใช้ในประเทศไทย ประกอบด้วย 

(๑) ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

(๒) พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๕.๑.๒ ความหมายผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 

หมายถึง บุคคลที่ได้รับความเสียหายจากการถูกกระท�าโดยตรงในความผิดฐานค้ามนุษย์  

ตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

(เด็ก หมายถึง บุคคลผู้มีอายุต�่ากว่าสิบแปดปี ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม 

การค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๔) 

๕.๑.๓ องค์ประกอบของการเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 

การพิจารณาว่าบุคคลใดจะเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์หรือไม่ ต้องมีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้

๕.๑.๓.๑ ถูกกระท�าอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้ 

- จัดหา (ไปเลือกเฟ้นหามา จัดให้ได้คนมา ไม่ว่ากระท�าด้วยวิธีใดๆ) 

- ซื้อ (เอาเงินตราแลกกับคน ไม่ได้หมายความถึงสัญญาซื้อขาย) 
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- ขาย (เอาคนไปแลกเงินตรา เอาเงินเขามาโดยยอมตนเข้ารับใช้การงานของ 

เจ้าของเงินที่เรียกว่าขายตัวลงเป็นทาส) 

- จ�าหน่าย (ขาย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน โอน เอาออก ซึ่งแผลงมาจากจ่าย) 

- พามาจาก (น�าไปหรอืน�ามาโดยมต้ีนทาง และแสดงอาการต่อเนือ่งเรือ่ยมาถงึปัจจบุนั 

พามาจากที่ใดก็ได้ ในหรือนอกราชอาณาจักรก็ได้) 

- ส่งไปยังที่ใด (ท�าให้เคลื่อนพ้นจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งเพื่อให้ถึงผู้รับหรือเป้าหมาย 

ด้วยอาการต่างๆ เช่น ส่งข้าม ส่งผ่าน ส่งต่อ เคลื่อนออกจากที่ ใช้ตรงกันข้ามกับมา โดยส่งไปยังที่ใดก็ได้ ในหรือ 

นอกราชอาณาจักรก็ได้) 

- หน่วงเหนี่ยว (รั้งตัวไว้ ดึงถ่วงไว้ กักไว้ ในสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง) 

- กักขัง (บังคับให้อยู่ในสถานที่อันจ�ากัด เก็บตัวไว้ในสถานที่อันจ�ากัด) 

- จัดให้อยู่อาศัย (จัดให้พักพิง พักผ่อน) 

- รับไว้ (รับหรือพาคนไปสู่ที่พักเพื่อเก็บเข้าที่ หรือเอาเข้าที่) 

๕.๑.๓.๒ ถูกกระท�าด้วยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้ 

- ข่มขู ่ (ท�าให้กลัว ท�าให้เสียขวัญ ท�าให้ผู ้อื่นต้องกลัว ว่าจะเกิดความเสียหาย 

เป็นภัยแก่ ตนเอง แก่สกุลแห่งตน หรือแก่ทรัพย์สินของตน เป็นภัยอันใกล้จะถึงและอย่างน้อยร้ายแรงถึงขนาดที่

จะพึงกลัว) 

- ใช้ก�าลังบังคับ (ใช้แรงบังคับให้ท�า หรือใช้อ�านาจสั่งให้ท�า หรือให้ปฏิบัติ หรือให้ 

จ�าต้องท�า หรือให้เป็นไปตามความประสงค์โดยกระท�าแก่กายหรือจิตใจ ด้วยแรงกายภาพหรือวิธีอื่นใด เป็นเหตุ

ให้บุคคลอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้) 

- ลักพาตัว (แอบหรือลอบน�าคนไปหรือน�าคนมา โดยบุคคลนั้นไม่ยินยอม) 

- ฉ้อฉล (ใช้อุบายหลอกลวงโดยเอาความเท็จมากล่าวเพื่อให้เขาหลงผิด) 

- หลอกลวง (ใช้อุบายทุจริตลวงให้เข้าใจผิด แสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิด

ข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งเพื่อให้บุคคลอื่นเข้าใจผิด) 

- ใช้อ�านาจโดยมิชอบ (ใช้อิทธิพลที่จะบังคับให้ผู้อื่นต้องยอมท�าตาม ไม่ว่าจะด้วย 

ความสมัครใจหรือไม่ หรือตามที่สามารถบันดาลให้เป็นไปตามความประสงค์ การปฏิบัติ การกระท�าเพื่อให้เกิด

ความเสียหายแก่บุคคลอื่นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เป็นต้น) 

- โดยให้เงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่นแก่ผู้ปกครองหรือผู้ดูแล เพื่อให้ผู้ปกครองหรือ

ผู้ดูแลให้ความยินยอมแก่ผู้กระท�าความผิดในการแสวงหาประโยชน์จากบุคคลที่ตนดูแล 

ถ้ากระท�าต่อเด็ก แม้จะไม่ใช้วิธีการดังกล่าวข้างต้น และไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม  

ให้ถือว่าเด็กนั้นเป็นผู้เสียหายหรือเหยื่อของการค้ามนุษย์ 
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๕.๑.๓.๓ ถูกกระท�าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ดังนี้ 

- การแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณี (การได้ประโยชน์จากการค้าประเวณี 

การค้าประเวณี หมายความว่า การยอมรับการกระท�าช�าเรา หรือการยอมรับการกระท�าอื่นใด หรือการกระท�า

อื่นใด เพื่อส�าเร็จความใคร่ในทางกามารมณ์ของผู้อื่น อันเป็นการส�าส่อนเพื่อสินจ้างหรือประโยชน์อื่นใด ทั้งนี้  

ไม่ว่าผู้ยอมรับการกระท�าและผู้กระท�าจะเป็นบุคคลเพศเดียวกันหรือคนละเพศ) 

- การผลติหรอืเผยแพร่วตัถหุรอืสือ่ลามก (การท�าให้เกดิมขีึน้ตามทีต้่องการด้วยอาศยั 

แรงงานหรือเครื่องจักร หรือโฆษณาให้แพร่หลายซึ่งสิ่งของหรือวัสดุต่างๆ ในทางที่ผิดศีลธรรม) 

- การแสวงหาประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอื่น (การได้ประโยชน์ทางเพศในรูปแบบ

ต่างๆ) 

- การเอาคนลงเป็นทาส (ทาส หมายถึง บุคคลซึ่งตกอยู่ใต้อ�านาจของบุคคลอื่นโดย 

สิ้นเชิง และจะต้องท�างานให้บุคคลอื่นนั้น) 

- การน�าคนมาขอทาน (ขอทาน หมายถึง ขอเงินหรือสิ่งของเลี้ยงชีวิต) 

- การบงัคบัใช้แรงงานหรอืบรกิาร (การบงัคบัใช้แรงงานหรอืบรกิาร หมายความว่า การ

ข่มขืนใจให้ท�างานหรือบริการ (บริการ หมายถึง การปฏิบัติรับใช้ การให้ความสะดวกต่างๆ หรือการปฏิบัติอื่นๆ 

ที่ท�าให้อีกฝ่ายหนึ่งเกิดความพึงพอใจ) โดยท�าให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง หรือ

ทรพัย์สนิ ของบคุคลนัน้เองหรอืของผูอ้ืน่ โดยขูเ่ขญ็ด้วยประการใดๆ โดยใช้ก�าลงัประทษุร้าย หรอืโดยท�าให้บคุคล

นั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้) 

- การบังคับตัดอวัยวะเพื่อการค้า 

- การอื่นใดที่คล้ายคลึงกันอันเป็นการขูดรีดบุคคล (การขูดรีด หมายความว่า  

การแสวงหาประโยชน์โดยวิธีบีบบังคับเอา การแสวงหาประโยชน์โดยวิธีบีบบังคับให้ยินยอม) 

๕.๑.๔ ข้อควรค�านึง 

๕.๑.๔.๑ อายุของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 

- ควรสอบถามให้ได้ข้อมูลว่า ผู้เสียหายถูกกระท�าความผิดฐานค้ามนุษย์ครั้งแรก 

เมื่อใด เพื่อพิจารณาว่าขณะเกิดเหตุผู้เสียหายอายุเท่าใด เป็นเด็กหรือไม่ 

- ควรพิจารณาลักษณะทางกายภาพของผู ้เสียหาย โดยเฉพาะรูปร่างหน้าตา  

เพื่อประเมินเบื้องต้นว่าผู้เสียหายมีอายุเป็นเด็กหรือไม่ หากมีอายุที่ก�า้กึ่งระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ ต้องจัดให้บุคคล 

นั้นได้ตรวจร่างกายทางการแพทย์ โดยการตรวจฟันหรือตรวจร่างกายด้วยวิธีอื่นใด 

๕.๑.๔.๒ การพิจารณาว่าบุคคลใดจะเป็นผู้เสียหายหรือไม่ จะต้องมีองค์ประกอบครบ 

ทั้ง ๓ ข้อ ตามที่ก�าหนดไว้ข้างต้น ยกเว้นกรณีผู้เสียหายที่เป็นเด็กไม่ต้องมีองค์ประกอบข้อ ๒ ก็ได้ 
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๕.๑.๔.๓ การที่ผู ้เสียหายสมัครใจในเบื้องต้น การเข้าเมืองโดยถูกต้องตามกฎหมาย 

หรือการได้รับใบอนุญาตให้ท�างานของคนต่างด้าว มิได้หมายความว่าผู้นั้นจะไม่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 

ควรซักถามให้ได้ข้อเท็จจริงทั้งหมดว่า มีการกระท�าความผิดฐานค้ามนุษย์เกิดขึ้นในภายหลังหรือไม่ 

๕.๑.๔.๔ ในกรณีที่ข้อเท็จจริงเบื้องต้นยังไม่ชัดเจน อันเนื่องมาจากการสื่อสารทางด้าน

ภาษา การไม่ให้ถ้อยค�าของบุคคล เจ็บป่วย หรือการอื่นใด จ�าเป็นต้องใช้เวลาในการแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติม 

เพื่อให้ทราบว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์หรือไม่ 

๕.๑.๔.๕ การพิจารณาเหตุอันควรเชื่อว่าบุคคลใดอาจเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 

หรือไม่อาจพิจารณาจาก 

- อายุ เช่น อายุที่ก�้ากึ่งระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ ต้องจัดให้บุคคลนั้นได้ตรวจร่างกาย

ทางการแพทย์โดยการตรวจฟันหรือตรวจร่างกายด้วยวิธีอื่นใด 

- สภาพร่างกายและจติใจ เช่น มบีาดแผล ร่องรอยการถกูท�าร้าย มอีาการตืน่ตระหนก 

หวาดกลัว เศร้าซึม เจ็บป่วย 

- สถานที่ที่ไปพบเป็นสถานที่ที่มีการค้ามนุษย์ 

- การอยู่ร่วมกันกับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 

- การรับแจ้งหรือการขยายผลจากผู้เสียหาย 

- สภาพที่ท�างาน ที่อยู่อาศัย น่าจะมีการกักขัง หน่วงเหนี่ยว ขาดอิสรภาพ 

- ข้อมูลอื่นที่ได้จากการสอบถามแล้วน่าเชื่อว่าเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 

๕.๑.๔.๖ การท�าสัญญาเพื่อให้เป็นหนี้จ�านวนมากจนไม่สามารถท�างานใช้หนี้ได้หมด  

อาจเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบรูปแบบหนึ่งของการค้ามนุษย์ 

๕.๑.๔.๗ การคดัแยกผูเ้สยีหายจากการค้ามนษุย์ให้พจิารณาตามบนัทกึข้อตกลงระดบัชาต/ิ

ระดับภูมิภาคประกอบการด�าเนินงานด้วย 

๕.๑.๔.๘ การกระท�าของบุคคลใดที่พบในขณะคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ แม้จะ

ไม่เป็นความผิดฐานค้ามนุษย์ ก็อาจเป็นความผิดตามกฎหมายอื่นได้ เช่น 

- ประมวลกฎหมายอาญา 

- พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. ๒๕๓๙ 

- พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ 

- พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ 

- พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ 

- พระราชบัญญัติการท�างานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ 

- พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ 

- พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
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(ตัวอย่างแบบสัมภาษณ์เบื้องต้นส�าหรับคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์)

แบบสัมภาษณ์เบื้องต้นส�าหรับคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

ล�าดับที.่................................................................................................

สถานทีส่มัภาษณ์.............................................................................

วันที.่..............เดือน........................................... พ.ศ. .....................

 แบบสัมภาษณ์นี้ท�าขึ้นเพื่อแสดวงว่า วันนี้ เวลา.....................................น. เจ้าพนักงานและผู้เกี่ยวข้อง

ประกอบด้วย.............................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

ได้ร่วมกันสัมภาษณ์บุคคลเพื่อพิจารณาการเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดยได้ข้อมูล ดังนี้

๑. ข้อมูลผู้ถูกสัมภาษณ์

ชื่อ-สกุล ( ) ด.ญ. ( ) ด.ช. ( ) นางสาว ( ) นาง ( ) นาย ................................................................... (ในกรณีที่ไม่สามารถระบุ

ชื่อ-สกุลได้ อาจจะระบุต�าหนิ รูปพรรณ หรือลักษณะพิเศษ คือ ....................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................)

วัน/เดือน/ปีเกิด............................................................................... อาย.ุ.............................ปี สัญชาต.ิ.........................................................

เชื้อชาติ ................................................................................. ( ) อื่นๆ โปรดระบ.ุ............................................................................................ 

ชื่อ-สกุลบิดา .................................................................................. ชื่อ-สกุลมารดา ........................................................................................

ที่อยู.่...............................................................................................................................................................................................................................

หมายเลขบตัรประจ�าตวัประชาชน .............................................................. หมายเลขหนงัสอืเดนิทาง...................................................

เอกสารประจ�าตวัอืน่ๆ ( ) ม ีโปรดระบ ุ.......................................................................................................................................... ( ) ไม่มี 

เดินทางเข้า-ออกประเทศโดยช่องทางใด ...................................................................................................................................................

วิธีการเดินทาง ( ) เดินเท้า

  ( ) ยานพาหนะ โดย ( ) รถยนต์ ( ) รถโดยสาร ( ) อื่นๆ ระบุ……..................................................

ชือ่-สกลุของผูช่้วยเหลอืในการเดนิทาง ........................................................................................................................................................
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๒. ถูกกระท�าในลักษณะข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้

( ) จัดหา ( ) ซื้อ ( ) ขาย

( ) จ�าหน่าย ( ) พามาจาก ( ) ส่งไปยังที่ใด

( ) หน่วงเหนี่ยว ( ) กักขัง ( ) จัดให้อยู่อาศัย

( ) รับไว้

๓. ถูกกระท�าตามข้อ ๒. โดยวิธีการข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

( ) ข่มขู่ ( ) ใช้ก�าลังบังคับ ( ) ลักพาตัว

( ) ฉ้อฉล ( ) หลอกลวง ( ) ใช้อ�านาจโดยมิชอบ

( ) โดยให้เงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่นแก่ผู้ปกครองหรือผู้ดูแล เพื่อให้ผู้ปกครองหรือผู้ดูแล ให้ความยินยอม

แก่ผู้กระท�าความผิดในการแสวงหาประโยชน์จากบุคคลที่ตนดูแล

๔. ถูกกระท�าตามข้อ ๒. และ ๓. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

( ) การแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณี ( ) การผลิตหรือเผยแพร่วัตถุหรือสื่อลามาก

( ) การแสวงหาประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอื่น ( ) การเอาลงเป็นทาส

( ) การน�ามาขอทาน ( ) การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ

( ) การบังคับตัดอวัยวะเพื่อการค้า  ( ) การอื่นใดที่คล้ายคลึงกันอันเป็นการขูดรีดบุคคล

๕. พฤติการณ์และความเห็น

พฤติการณ์โดยย่อ ..................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

สรุปความเห็น

( ) ไม่เข้าข่ายการค้ามนุษย์

( ) อาจจะเข้าข่ายการค้ามนุษย์ ควรให้ความคุ้มครองชั่วคราว หรือรอการตรวจสอบอีกครั้ง

( ) เข้าข่ายการค้ามนุษย์

๖. ข้อเสนอแนะในการให้ความช่วยเหลือ

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................
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จึงบันทึกไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)........................................................................ ผู้ถูกสัมภาษณ์

 (........................................................................)

(ลงชื่อ)........................................................................ ผู้สัมภาษณ์

 (........................................................................)

ต�าแหน่ง........................................................................

(ลงชื่อ)................................................................................. ผู้สัมภาษณ์

 (........................................................................)

ต�าแหน่ง........................................................................

(ลงชื่อ)........................................................................ ล่าม

 (........................................................................)

ต�าแหน่ง.......................................................................

(ลงชื่อ)........................................................................ ผู้สัมภาษณ์/บันทึก

 (........................................................................)

ต�าแหน่ง.......................................................................

หมายเหตุ

 ๑. ถ้ากระท�าต่อเด็ก แม้จะไม่ใช้วิธีการตามข้อ ๓ ข้างต้น และไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม  

ให้ถือว่าเด็กนั้นเป็นผู้เสียหายหรือเหยื่อของการค้ามนุษย์

 ๒. กรณผีูถ้กูสมัภาษณ์ไม่สามารถลงลายมอืชือ่ได้ให้พมิพ์ลายนิว้หวัแม่มอืขวาแทนการลงลายมอืชือ่
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๕.๒ ผลการคัดแยกผู้เสียหายจากการกระท�าผิดฐานค้ามนุษย์

หลังจากมีการเข ้ าตรวจค ้น ช ่วยเหลือบุคคลที่มี เหตุอันควรเชื่ อ ได ้ว ่ า เป ็นผู ้ เสียหายจาก 

การกระท�าความผิดฐานค้ามนุษย์ และท�าการสัมภาษณ์บุคคลดังกล่าวเพื่อคัดแยกว่าเป็นผู้เสียหายจากการค้า

มนุษย์หรือไม่ แต่ในการคัดแยกอาจมีเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานมาร่วมด�าเนินการ ดังนั้น ในการสรุป 

ความเห็น เพื่อมิให้เกิดการขัดแย้งจึงควรมีการประชุมท�าความเข้าใจเกี่ยวกับความเห็นดังกล่าว ซึ่งในทางปฏิบัติ

แบ่งการสรุปความเห็นเป็น ๕ แนวทางดังนี้

๕.๒.๑ กรณีไม่เข้าข่ายการค้ามนุษย์ 

ให้เก็บแบบสัมภาษณ์เบื้องต้นส�าหรับคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ไว้เป็นหลักฐาน แต่กรณี 

มีการคัดแยกผู้เสียหายจ�านวนหลายรายจากสถานที่เดียวกันหรือเป็นคดีเดียวกันให้น�าบุคคลที่คัดแยกและ 

แบบสมัภาษณ์เบือ้งต้นส�าหรบัคดัแยกผูเ้สยีหายจากการค้ามนษุย์ดงักล่าวมอบให้พนกังานสอบสวน เพือ่พนกังาน

สอบสวนจะได้สอบสวนปากค�าเป็นพยานประกอบการสอบสวน หรอืหากเป็นความผดิตามกฎหมายอืน่กใ็ห้จบักมุ

ส่งพนักงานสอบสวนด�าเนินคดี โดยน�าแบบสัมภาษณ์เบื้องต้นส�าหรับคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์แนบ

บันทึกการจับกุม เพื่อแสดงให้เห็นว่าได้มีการคัดแยกผู้เสียหายประกอบการด�าเนินคดีด้วย

๕.๒.๒ กรณียังไม่ชัดเจนว่าผู ้แจ้งเป็นผู ้เสียหายจากการค้ามนุษย์หรืออาจจะเข้าข่าย 

เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 

หากมเีหตจุ�าเป็นเพือ่ประโยชน์ในการแสวงหาข้อเทจ็จรงิ และเพือ่คุม้ครองป้องกนัภยัแก่บคุคลทีม่ี

เหตอุนัควรเชือ่ได้ว่าเป็นผูเ้สยีหายจากการกระท�าผดิฐานค้ามนษุย์ หากจะจดัให้บคุคลดงักล่าวอยูใ่นความคุม้ครอง

ชั่วคราว ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๒๙ พนักงานเจ้าหน้าที่

ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๔ จะต้องรายงานให้ผู้บัญชาการ

ต�ารวจแห่งชาติ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้ว

แต่กรณีทราบโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ ต้องไม่เกินยี่สิบสี่ชั่วโมงนับตั้งแต่วันที่จัดให้บุคคลดังกล่าวอยู่ในความคุ้มครอง

ชัว่คราว หากมคีวามจ�าเป็นจะต้องให้การคุม้ครองเกนิกว่าก�าหนดเวลาดงักล่าวให้พนกังานเจ้าหน้าทีย่ืน่ค�าร้องต่อ

ศาลขอคุ้มครองชั่วคราวได้อีก ทั้งนี้ ศาลมีอ�านาจอนุญาตได้ไม่เกิน ๗ วันโดยจะก�าหนดเงื่อนไขใดๆ ไว้ด้วยก็ได้

ส�าหรับเจ้าหน้าที่ต�ารวจผู้ด�าเนินการจะต้องเป็นข้าราชการต�ารวจระดับสารวัตรขึ้นไป (ต�ารวจ 

ชั้นผู้ใหญ่ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒ (๑๗)) หรือผู้ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ โดยในทางปฏบิตัใิห้น�าบคุคลดงักล่าวมาสอบปากค�า

ในฐานะผู้ให้ถ้อยค�า และรวบรวมพยานหลักฐานเบื้องต้น เพื่อประกอบการยื่นค�าร้องต่อศาลว่ามีความจ�าเป็น 

จะต้องแสวงข้อเท็จจริง และเพื่อคุ้มครองป้องกันภัยแก่บุคคลที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า เป็นผู้เสียหายจาก 

การกระท�าผิดฐานค้ามนุษย์อย่างไร หากศาลไม่อนุญาตให้ยุติการคุ้มครองชั่วคราว หากศาลอนุญาตต้องจัดให้

บุคคลดังกล่าวอยู่ในสถานที่อันสมควรตามระเบียบที่รัฐมนตรีก�าหนดซึ่งมิใช่ห้องขังหรือสถานคุมขัง เมื่อครบ

ก�าหนด ๗ วันตามที่ศาลอนุญาตแล้วยังไม่มีพยานหลักฐานพิจารณาได้ว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้เสียหายให้ยุติ 
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การคุม้ครองชัว่คราว แล้วให้พจิารณาด�าเนนิการตามข้อ ๑. แต่หากมพียานหลกัฐานพจิารณาได้ว่าบคุคลดงักล่าว

เป็นผู้เสียหายจากการกระท�าผิดฐานค้ามนุษย์ให้ส่งตัวผู้เสียหายให้พนักงานสอบสวนด�าเนินการรับค�าร้องทุกข์ 

และส่งตัวให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้ความช่วยเหลือต่อไป

กรณีมีผู้เสียหายจากการกระท�าผิดฐานค้ามนุษย์หลายราย ให้ส่งเอกสารการด�าเนินการตาม 

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๒๙ ดังกล่าวให้พนักงานสอบสวน

ประกอบการสอบสวน และพิจารณาจัดบุคคลดังกล่าวเป็นพยานประกอบการด�าเนินคดี

๕.๒.๓ กรณีเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

เนื่องจากพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๔๑ ห้ามมิให้

พนักงานสอบสวนด�าเนินคดีกับผู้เสียหายในความผิดฐานเข้ามา ออกไปหรืออยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับ

อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน ฐานปลอมหรือใช้

หนังสือเดินทางปลอม ตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 

การค้าประเวณีเฉพาะที่เกี่ยวกับการติดต่อ ชักชวน แนะน�าตัว ติดตามหรือรบเร้าบุคคลเพื่อค้าประเวณีและ 

การเข้าไปมั่วสุมในสถานการค้าประเวณีเพื่อค้าประเวณี หรือความผิดฐานเป็นคนต่างด้าวท�างานโดยไม่ได้รับ

อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการท�างานของคนต่างด้าว ดังนั้น ควรที่จะคัดแยกผู้เสียหายเบื้องต้นก่อนว่าบุคคล 

ทีจ่ะจบัเป็นผูเ้สยีหายจากการค้ามนษุย์หรอืไม่ หากเป็นผูเ้สยีหายจากการค้ามนษุย์แล้วกไ็ม่ควรทีจ่ะจบักมุบคุคล

ดังกล่าวในความผิดข้างต้น

หากผลการคัดแยกพบว่า เป็นผู้เสียหายจากการกระท�าผิดฐานค้ามนุษย์ให้ส่งตัวผู้เสียหายให้

พนักงานสอบสวน ด�าเนินการรับค�าร้องทุกข์และส่งตัวให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

ให้ความช่วยเหลือต่อไป

๕.๒.๔ กรณกีารคดัแยกผูเ้สยีหายจากการค้ามนษุย์กระท�าโดยหลายหน่วยงานและมคีวามเหน็

แตกต่างกัน 

ให้น�าบันทึกข้อตกลง เรื่องการด�าเนินงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชนกรณีการค้า

เด็กและหญิง ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๔๖ เป็นแนวทางปฏิบัติ โดยให้พนักงานสอบสวนเป็นผู้พิจารณาพร้อม

บันทึกเหตุผลและความเห็นของแต่ละหน่วยเสนอหัวหน้าสถานีต�ารวจในเขตรับผิดชอบ นั้นๆ เป็นผู้ชี้ขาด 

๕.๒.๕ กรณีบุคคลมีอายุต�่ากว่า ๑๘ ปี และอาจเข้าข่ายเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

โดยบุคคลดังกล่าวมีพฤติการณ์ที่เสี่ยงต่อการถูกละเมิดหรือเสี่ยงต่อการเป็นผู ้กระท�าผิด  

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติอาจน�าตัวบุคคลดังกล่าวส่งมอบให้พนักงาน 

เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ เพื่อท�าการสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพแล้ว 

จึงท�าการสืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานในการด�าเนินคดีความผิดฐานค้ามนุษย์ต่อไป
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(๕.๓ ตัวอย่างแบบฟอร์มค�าร้องขอคุ้มครองชั่วคราวตามมาตรา ๒๙)

(ค�าร้อง)  ที่............../๒๕.........

ขอคุ้มครองชั่วคราว                ศาล.....................................................................................

วันที.่............. เดือน........................ พุทธศักราช ๒๕.............

 ข้าพเจ้า................................................................................................ ต�าแหน่ง............................................................................

อาย.ุ............ปี พนกังานเจ้าหน้าทีต่าม พ.ร.บ.ป้องกนัและปราบปรามการค้ามนษุย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามบตัรประจ�าตวั

พนักงานเจ้าหน้าที่ เลขที.่......................................................................... ออกเมื่อ................................................................................. 

อาชีพ......................................... สถานที่ท�างาน............................................................. แขวง/ต�าบล.....................................................  

เขต/อ�าเภอ............................................................................................ จงัหวดั.............................................................................................................

โทรศัพท.์............................................................... ขอยื่นค�าร้องขอคุ้มครองชั่วคราว ดังมีข้อความที่จะกล่าวต่อไปนี้

  ข้อ ๑. ด้วยพนกังานเจ้าหน้าทีข้่างต้น ได้รบัแจ้งจาก......................................................... ให้เข้าช่วยเหลอื

บุคคลซึ่งเชื่อว่าเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ บริเวณ.......................................................................................................  

...................................................... หมู ่ที่ ..................... แขวง/ต�าบล.................................................................................  

เขต/อ�าเภอ.......................................................................................... จงัหวดั..........................................................................................................

  ข้อ ๒. เมื่อวันที.่...................... เดือน.......................................... พ.ศ. ๒๕................. พนักงานเจ้าหน้าที่ 

ได้ร่วมกับ.....................................................................................................................................................................................................................

 เข้าท�าการตรวจค้นที่บริเวณดังกล่าวพบบุคคลตามรายชื่อดังต่อไปนี้

 ๒.๑...................................................................................................................................................................................................

 ๒.๒...................................................................................................................................................................................................
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 จากการคัดแยกผู้เสียหายจากการกระท�าผิดฐานค้ามนุษย์ พบว่า บุคคลดังกล่าวข้างต้นอาจจะ 

เข้าข่ายเป็นผูเ้สยีหายจากการค้ามนษุย์ โดยมเีหตจุ�าเป็นจะต้องแสวงหาข้อเทจ็จรงิทีเ่กีย่วข้องกบับคุคลดงักล่าว

เพิม่เตมิ และหากไม่คุม้ครองบคุคลดงักล่าว เกรงว่าอาจได้รบัอนัตรายจากกลุม่ขบวนการค้ามนษุย์ซึง่ยงัไม่สามารถ

ตดิตามจบักมุตวัมาด�าเนนิคดไีด้ จงึจดัให้ความคุม้ครองชัว่คราวบคุคลดงักล่าว ทีบ่รเิวณ........................................................ 

.......................................................................... หมู่ที่............................................................... แขวง/ต�าบล.........................................................  

เขต/อ�าเภอ.................................................................... จังหวัด......................................................................... ซึ่งเป็นสถานที่ 

ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก�าหนด ตั้งแต่วันที่ ...................................  

เดือน.................................................... พ.ศ. ๒๕.............. เวลา..................น. โดยได้รายงานให.้................................................................

....................................................................................................................................................................................................................... ทราบแล้ว

 ข้อ ๓. บัดนี้จะครบก�าหนดการคุ้มครองชั่วคราวนาย/น.ส./ด.ช./ด.ญ............................................................. 

..................................................... เป็นเวลา ๒๔ ชัว่โมง ในวนัที.่.............................. เดอืน............................................. พ.ศ. ๒๕............. 

เวลา...................................น. นับแต่วันที่จัดให้บุคคลดังกล่าวอยู่ในความคุ้มครองชั่วคราว แต่เนื่องจากมีเหตุจ�าเป็น 

จะต้องแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมดังนี้

 ๓.๑...................................................................................................................................................................................................

 ๓.๒...................................................................................................................................................................................................

 ๓.๓...................................................................................................................................................................................................

 และหากไม่คุ้มครองบุคคลดังกล่าว เกรงว่าอาจได้รับอันตรายจาก...................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

 ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการแสวงหาข้อเท็จจริง และเพื่อคุ้มครองป้องกันภัยแก่บุคคลที่มีเหตุ 

อันควรเชื่อได้ว่าเป็นผู้เสียหายจากการกระท�าผิดฐานค้ามนุษย์ ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  

พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๒๙ จงึขอประทานศาลได้โปรดอนญุาตให้. นาย/น.ส./ด.ช./ด.ญ........................................................................ 

อยู่ในความคุ้มครองชั่วคราว ที่บริเวณ .................................................................................. หมู่ที่.............................................  

แขวง/ต�าบล............................................เขต/อ�าเภอ........................................ จงัหวดั................................................... ต่อไปอกีมกี�าหนด 

๗ วัน นับตั้งแต่วันที่............... เดือน.......................... พ.ศ. ๒๕.................. .ถึงวันที.่............. เดือน....................... พ.ศ. ๒๕..............

 ขอประทานศาลได้โปรดอนุญาตตามค�าขอด้วย

 ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

ลงชื่อ............................................................................................. ผู้ร้อง

ค�าร้องฉบับนี้ ข้าพเจ้า............................................................................ พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้เรียง/พิมพ์

ลงชื่อ............................................................................... ผู้เรียง/พิมพ์
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๖. การจับและการจัดท�าบันทึกการจับผู้กระท�าความผิดฐานค้ามนุษย์

เนือ่งจากพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการค้ามนษุย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๔๑ ห้ามมใิห้พนกังาน

สอบสวนด�าเนินคดีกับผู้เสียหายในความผิดฐานเข้ามา ออกไปหรืออยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตตาม

กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน ฐานปลอมหรือใช้หนังสือเดินทางปลอม 

ตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีเฉพาะ 

ที่เกี่ยวกับการติดต่อ ชักชวน แนะน�าตัว ติดตามหรือรบเร้าบุคคลเพื่อค้าประเวณีและการเข้าไปมั่วสุมในสถาน 

การค้าประเวณีเพื่อค้าประเวณี หรือความผิดฐานเป็นคนต่างด้าวท�างานโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย

การท�างานของคนต่างด้าว ดงันัน้ การพจิารณาจบับคุคลหนึง่บคุคลใด ควรทีจ่ะคดัแยกผูเ้สยีหายเบือ้งต้นก่อนว่า

บคุคลทีจ่ะจบัเป็นผูเ้สยีหายจากการค้ามนษุย์หรอืไม่ หากเป็นผูเ้สยีหายจากการค้ามนษุย์แล้วกไ็ม่ควรจบักมุบคุคล

ดังกล่าวในความผิดฐานดังกล่าว 

การจบัจะต้องกระท�าโดยพนกังานฝ่ายปกครองหรอืต�ารวจ ตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา 

มาตรา ๗๘ ซึ่งจะจับผู้ใดโดยไม่มีหมายจับหรือค�าสั่งของศาลไม่ได้ ยกเว้นเมื่อบุคคลนั้นได้กระท�าความผิดซึ่งหน้า

หรือเมื่อพบบุคคลโดยมีพฤติการณ์อันควรสงสัยว่าผู้นั้นน่าจะก่อเหตุร้ายให้เกิดภยันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน

ของผู้อื่นโดยมีเครื่องมือ อาวุธหรือวัตถุอย่างอื่นอันสามารถอาจใช้ในการกระท�าผิดหรือเมื่อมีเหตุที่จะออกหมาย

จับบุคคลนั้น แต่มีความจ�าเป็นเร่งด่วนที่ไม่อาจขอให้ศาลออกหมายจับบุคคลนั้นได้

และเจ้าพนกังานผูจ้ดัการตามหมายจบั จะขอความช่วยเหลอืจากบคุคลใกล้เคยีงเพือ่จดัการตามหมายจบั

นัน้กไ็ด้ แต่จะบงัคบัให้ผูใ้ดช่วยโดยอาจเกดิอนัตรายแก่เขานัน้ไม่ได้ และเจ้าพนกังานจะขอให้บคุคลทีอ่ยูใ่กล้เคยีง

จับผู้อื่นได้เฉพาะกรณีที่มีหมายจับบุคคลที่จะถูกจับเท่านั้น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  

มาตรา ๘๒

การปฏิบัติเกี่ยวกับการจับก�าหนดไว้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๘๔ และ 

มีแนวทางการปฏิบัติดังนี้

๖.๑ แนวทางการปฏิบัติในการจับของเจ้าพนักงาน ณ สถานที่จับ มีขั้นตอนดังนี้

๖.๑.๑   แจ้งแก่ผู้ที่ถูกจับว่าเขาต้องถูกจับ

๖.๑.๒   ถ้ามีหมายจับให้แสดงหมายจับต่อผู้ถูกจับ

๖.๑.๓   แจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกจับทราบ (แจ้งข้อกล่าวหาครั้งที่ ๑)

๖.๑.๔   แจ้งสิทธิให้ผู้ถูกจับทราบว่า

ก. มีสิทธิที่จะให้การหรือไม่ให้การก็ได้

ข. ถ้าให้การถ้อยค�าที่ให้การนั้นอาจใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้

ค. มีสิทธิที่จะพบและปรึกษาทนายความหรือผู้ซึ่งจะเป็นทนายความ
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๖.๑.๕   สั่งให้ผู้ถูกจับไปยังที่ท�าการของพนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ที่ถูกจับพร้อมด้วยผู้จับ  

เว้นแต่สามารถน�าไปที่ท�าการของพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ

๖.๑.๖  ถ้าจ�าเป็นก็ให้จับตัวไป

๖.๑.๗  ถ้าผู ้ถูกจับขัดขวางหรือจะขัดขวางการจับ หรือหลบหนี หรือพยายามจะหลบหนี 

ผู้จับมีอ�านาจใช้วิธีหรือการป้องกันทั้งหลายเท่าที่เหมาะสมแก่พฤติการณ์แห่งเรื่องในการจับนั้น

๖.๑.๘   ถ้าผู้ถูกจับประสงค์จะแจ้งให้ญาติหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจทราบถึงการจับกุม ซึ่งจะต้อง

ก. สามารถด�าเนินการได้โดยสะดวกและ

ข. ไม่เป็นการขัดขวางการจับ หรือไม่เป็นการขัดขวางการควบคุม หรือไม่ท�าให้เกิด 

ความไม่ปลอดภัยแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใดให้เจ้าพนักงานอนุญาตให้ผู้ถูกจับด�าเนินการได้ตามสมควรแก่กรณี

๖.๑.๙  ถ้าสะดวกให้เขียนบันทึกการจับ

๖.๑.๑๐ ถ้าผู้ถูกจับได้รับบาดเจ็บให้จัดการพยาบาลผู้ถูกจับเสียก่อนน�าตัวส่งพนักงานสอบสวน

ก็ได้

๖.๒ แนวทางการปฏิบัติในการจับของเจ้าพนักงาน ณ ที่ท�าการของพนักงานสอบสวน 

ต้องปฏิบัติ ดังนี้

๖.๒.๑  ให้ผู ้จับแจ้งข้อกล่าวหาและรายละเอียดเหตุแห่งการจับให้ผู ้ถูกจับทราบ (แจ้งข้อ 

กล่าวหาครั้งที่ ๒)

๖.๒.๒  ถ้ามีหมายจับให้แจ้งให้ผู้ถูกจับทราบและอ่านหมายจับให้ฟัง

๖.๒.๓  ถ้ายังไม่ได้เขียนบันทึกการจับ ให้เขียนบันทึกการจับ

๖.๒.๔  มอบส�าเนาบันทึกการจับให้กับผู้ถูกจับคนละ ๑ ฉบับ

๖.๒.๕  ให้ส่งตัวผู้ถูกจับแก่พนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ารวจของที่ท�าการพนักงานสอบสวนนั้น
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 ป.จว.ข้อ เวลา                   น.
 คดีอาญาที่
 บัญชีของกลางล�าดับที่ 

บันทึกการจับ

สถานที่ท�าการบันทึก......................................................

วัน เดือน ปี ที่บันทึก…………………….........………………....

วัน เดือน ปี ที่จับ…………………………………...............……..

สถานที่จับที.่............................................ สถานที่เกิดเหตุ เลขที.่....... ต............................. อ............................. จ.................................. 
นามเจ้าพนักงานต�ารวจที่จับ..............................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

ได้ท�าการจบักมุตวั           (ชือ่-นามสกลุผูถ้กูจบั)           อาย ุ........ ปี สญัชาต ิ........... หมายเลขประจ�าตวัประชาชน
เลขที่ ................................................... ที่อยู่ เลขที.่................... ต............................. อ............................. จ....................................................

และเด็กหญิงจ�านวน ........................ คน ซึ่งเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในคดีนี้ ประกอบด้วย
 ๑. ชื่อ-นามสกุลผู้เสียหาย อายุ ........................ ปี สัญชาติ ....................... หมายเลขประจ�าตัวประชาชน
เลขที่ ................................................... ที่อยู่ เลขที.่................... ต............................. อ............................. จ....................................................

 ๒. ชื่อ-นามสกุลผู้เสียหาย อายุ ........................ ปี สัญชาติ ....................... หมายเลขประจ�าตัวประชาชน
เลขที่ ................................................... ที่อยู่ เลขที.่................... ต............................. อ............................. จ....................................................

พร้อมด้วยของกลาง
 ๑. ระบุว่าของกลางคืออะไร ระบุหมายเลขที่อ้างอิงของกลาง และตรวจค้นหรือยึดได้จาก 
ต�าแหน่งใด จากใคร 
 ๒. .....................................................................................................................................................................................................
โดยกล่าวหาว่า พฤติการณ์ในคดีกล่าวคือ ให้บรรยายพฤติการณ์ในการเข้าท�าการจับ ........................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

จากนัน้เจ้าหน้าทีต่�ารวจชดุจบักมุ จงึได้น�าตวั ..................................... ผูถ้กูจบัและของกลางทัง้หมดส่งพนกังานสอบสวน 
บก.ปคม. ด�าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป โดยในส่วนของเด็กหญิงจ�านวน ......................... คน ซึ่งเป็นผู้เสียหายจาก 
การค้ามนุษย์ ได้น�าส่งตัวให้กับบ้านพัก .............................................................................. จ. ................................................................. 
เพื่อฟื้นฟูเยียวยา คุ้มครองสวัสดิภาพต่อไป 
 การกระท�าของ ชื่อ-นามสกุล ผู้ถูกจับเป็นความผิดฐาน
 ๑. ค้ามนุษย์ โดยกระท�าแก่บุคคลอายุเกินสิบห้าปี แต่ไม่ถึงสิบแปดปี (ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและ 
ปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๖, ๕๒)

 ๒. เป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือชักพาไปซึ่งเด็กอายุกว่าสิบห้าปี แต่ไม่เกินสิบแปดปี เพื่อให้บุคคลนั้น

กระท�าการค้าประเวณี “แม้บุคคลนั้นจะยินยอมก็ตาม” (ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี  

พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๙)

(๖.๓ ตัวอย่างบันทึกการจับโดยเจ้าพนักงาน)
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 ๓. เพือ่สนองความใคร่ของผูอ้ืน่ เป็นธรุะจดัหา ล่อไป หรอืพาไปเพือ่การอนาจารซึง่เดก็อายเุกนิกว่า

สิบห้าปี แต่ยังไม่เกินสิบแปดปี โดยกระท�าแก่ผู้สืบสันดาน (ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๒, ๒๘๕)  

พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ถูกจับทราบด้วยว่า ผู้ถูกจับมีสิทธิที่จะไม่ให้การหรือให้การก็ได้ และถ้อยค�าของผู้ถูกจับนั้น  

อาจใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้ และมีสิทธิที่จะพบและปรึกษาทนายความหรือผู้ซึ่งจะเป็น

ทนายความ ผูถ้กูจบัทัง้สองคนรบัทราบข้อกล่าวหาและสทิธขิองผูถ้กูจบัดงักล่าวข้างต้นแล้วขอให้การวนั เดอืน ปี 

ที่เกิดเหตุ 

 อนึง่ ในการจบัครัง้นี ้เจ้าพนกังานต�ารวจมไิด้ท�าให้ทรพัย์สนิของผูใ้ดเสยีหาย สญูหาย หรอืเสือ่มค่า

แต่ประการใด และมิได้ท�าให้ผู้ใดได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจแต่อย่างใด

 ได้อ่านบันทึกนี้ให้ผู้ถูกจับฟังแล้ว รับรองว่าถูกต้อง จึงให้ลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) ............................................................... ผู้ถูกจับ
(....................................................................................) 
พ.ต.อ. .............................................................  หน.ชุดจับกุม
(....................................................................................) 
พ.ต.ท. ............................................................  จับกุม พ.ต.ท. ......................................................... จับกุม
(....................................................................................) (....................................................................................) 
พ.ต.ท. ............................................................  จับกุม พ.ต.ท. ......................................................... จับกุม
(....................................................................................) (....................................................................................) 
ร.ต.อ. ..............................................................  จับกุม/บันทึก/อ่าน 
(....................................................................................) 
ด.ต. .................................................................  จับกุม ด.ต. ............................................................. จับกุม
(....................................................................................) (....................................................................................) 
ด.ต. .................................................................  จับกุม ด.ต. .............................................................. จับกุม
(....................................................................................) (....................................................................................) 
ด.ต. .................................................................  จับกุม ด.ต. .............................................................. จับกุม
(....................................................................................) (....................................................................................) 
ด.ต. .................................................................  จับกุม ด.ต. .............................................................. จับกุม
(....................................................................................) (....................................................................................) 
ด.ต.หญิง .......................................................  จับกุม จ.ส.ต. ........................................................... จับกุม
(....................................................................................) (....................................................................................) 
ส.ต.อ. .............................................................  จับกุม ส.ต.อ. .......................................................... จับกุม
(....................................................................................) (....................................................................................) 

ได้รับส�าเนาบันทึกจับกุมไว้แล้ว

(ลงชื่อ) .......................................... ผู้ถูกจับ
(....................................................................................) 



145ขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับคดีการค้ามนุษย์ 

๗. การสอบสวนคดีค้ามนุษย์

๗.๑ การรับแจ้งความ

๗.๑ การรบัแจ้งความ : เนือ่งจากความผดิเกีย่วกบัการค้ามนษุย์ มคีวามเกีย่วเนือ่งกบักฎหมาย

หลายฉบับ จึงมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

๗.๑.๑  กรณีมีเจ้าหน้าที่ต�ารวจ หรือหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนพาผู้เสียหายมาร้องทุกข์ 

พนักงานสอบสวนต้องรับตัวผู้เสียหาย พร้อมแบบสัมภาษณ์เบื้องต้นส�าหรับคัดกรองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 

หรือกรณีเจ้าหน้าที่ต�ารวจสืบสวนแล้วพบเอง โดยเจ้าหน้าที่ต�ารวจสืบสวนได้เบาะแสการกระท�าความผิดตาม 

สถานบริการ ร้านคาราโอเกะ ร้านอาหาร โรงแรม

๗.๑.๒  กรณีผู ้เสียหายหรือญาติหรือมีผู ้พาผู ้เสียหายมาร้องทุกข์ หรือได้รับการร้องขอ 

ความช่วยเหลือ ทั้งจากองค์กรเอกชนทั้งในและระหว่างประเทศ หน่วยราชการจาก พม. กรมการกงสุล  

(หน่วยงานช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ) ญาติผู้เสียหายร้องทุกข์ เช่น โรงงานอาหารทะเล โรงงานคอนกรีต 

โรงงานผลิตหมูยอ หรือบุตรหลาน ญาติ เพื่อนถูกล่อลวงไปขายบริการทางเพศ การบังคับใช้แรงงานหรือ 

พามาขอทาน แล้วไม่อยูใ่นสภาพทีจ่ะช่วยเหลอืตวัเองได้และได้ขอความช่วยเหลอืผ่านญาต ิหรอืประชาชนพบเหน็

แล้วแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง พนักงานสอบสวนต้องจัดให้มีการคัดกรองเหยื่อหรือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์  

ตามแบบสัมภาษณ์ (หน้า ๑๓๓-๑๓๕)

๗.๒ การสอบปากค�าผู้เสียหาย

ก่อนลงมือสอบปากค�าผู้เสียหายต้องค�านึงถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการให้ถ้อยค�า เพื่อให้ได้ข้อมูลทาง

คดีและพยานหลักฐานที่ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วนมากที่สุดโดยการสอบสวนให้อยู่ภายในกรอบสมมุติฐานของ 

ฐานความผิดที่เกี่ยวข้อง เพื่อทราบว่าผู้กระท�าความผิด ผู้ร่วมกระท�าความผิด ผู้สมคบเป็นใครและค�าให้การ 

มคีวามน่าเชือ่ได้มากน้อยเพยีงใด ประเดน็ทีต้่องการขยายผลหรอืด�าเนนิการต่อไปหลงัการให้ปากค�ามอีย่างไรบ้าง 

ดังนั้น เพื่อความสมบูรณ์ของการสอบสวนผู้เสียหาย ก่อนลงมือท�าการสอบสวน ผู้สอบสวนจะต้องซักถามข้อมูล

เบื้องต้นจากผู้เสียหายไว้เพื่อวางแผนการสอบสวน และเตรียมพยานหลักฐานเท่าที่มีประกอบการสอบปากค�า  

จึงควรก�าหนดประเด็นหลักเพื่อการสอบปากค�าไว้ก่อน ดังนี้

๗.๒.๑  การก�าหนดประเด็นสอบปากค�าผู้เสียหายที่เป็นเหยื่อทั่วไป (หน้า ๑๕๗-๑๕๙)

๗.๒.๒  การก�าหนดประเด็นสอบปากค�าผู้เสียหายที่เป็นเหยื่อที่เดินทางจากประเทศไทยแล้ว 

ไปตกเป็นเหยื่อค้ามนุษย์ในต่างประเทศที่เรียกว่าประเทศไทยเป็นประเทศต้นทาง (หน้า ๑๖๐)

๗.๒.๓  การก�าหนดประเด็นสอบปากค�าผู ้เสียหายที่เดินทางมาจากประเทศอื่นเข้ามายัง

ประเทศไทยแล้วจะเดินทางไปยังต่างประเทศ แต่พบว่าจะเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ที่เรียกว่าประเทศไทยเป็น

ประเทศทางผ่าน (หน้า ๑๖๑)
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๗.๒.๔  การก�าหนดประเด็นสอบปากค�าผู้เสียหายที่เดินทางเดินทางมาจากประเทศอื่น แล้วมา

ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ในประเทศไทยหรือที่เรียกว่า ประเทศไทยเป็นประเทศปลายทาง (หน้า ๑๖๒-๑๖๓)

การสอบสวนผู้เสียหายที่เป็นผู้ใหญ่ ชายหรือหญิง

ในกรณีเป็นความผิดอื่นนอกจากความผิดเกี่ยวเพศ ให้ด�าเนินการสอบสวนตามปกติ 

ในกรณีเป็นความผิดเกี่ยวกับเพศ ถ้าผู้เสียหายเป็นหญิงให้พนักงานสอบสวนหญิงเป็นผู้สอบสวน 

เว้นแต่ผู้เสียหายนั้นยินยอมหรือมีเหตุจ�าเป็นอย่างอื่น และผู้เสียหายจะขอให้บุคคลใดอยู่ร่วมในการถามปากค�า

นั้นด้วยก็ได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๓๓

การสอบสวนผู้เสียหายที่เป็นเด็ก 

ผู้เสียหายในคดีมีทั้งเด็กชาย เด็กหญิง การสอบสวนผู้เสียหายที่เป็นเด็กให้ด�าเนินการสอบสวน 

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๓๓ ทวิ และก่อนเริ่มถามปากค�าให้แจ้งสิทธิเด็กตาม 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๓๓ ทวิ วรรคหนึ่งให้เด็กทราบ ในกรณีเป็นความผิดเกี่ยวกับ

เพศ และผูเ้สยีหายเป็นหญงิให้พนกังานสอบสวนหญงิเป็นผูส้อบสวน เว้นแต่ผูเ้สยีหายนัน้ยนิยอมหรอืมเีหตจุ�าเป็น

อย่างอื่น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๓๓ ทั้งนี้ อาจจะจัดหาบุคคลที่เด็กร้องขอ 

ให้เข้าร่วมฟังการสอบสวนด้วย 

คดีนอกราชอาณาจักร ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๐ นอกจาก 

จะมีพนักงานอัยการร่วมสอบสวน แล้วต้องแจ้งพนักงานอัยการคุ้มครองเด็กตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา มาตรา ๑๓๓ ทวิ ร่วมอยู่ด้วยในการถามปากค�าผู้เสียหายเด็กอายุต�่ากว่าสิบห้าปี ไม่ต้องสาบานตน 

ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง มาตรา ๑๑๒ การสอบสวนให้ใช้ภาษาไทย ในกรณทีีผู่เ้สยีหายคนต่างด้าว

ให้ใช้ล่ามแปล ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๓ 

ผู้เสียหายที่ไม่สามารถพูดหรือได้ยิน หรือสื่อความหมายได้ และไม่มีล่ามภาษามือ ให้พนักงาน

สอบสวนจดัหาล่ามภาษามอืให้หรอืจดัให้ถาม ตอบ หรอืสือ่ความหมายโดยวธิอีืน่ทีเ่หน็สมควร ประมวลกฎหมาย

วธิพีจิารณาความอาญา มาตรา ๑๓ ผูเ้สยีหายทีเ่ป็นคนหหูนวก หรอืเป็นใบ้ หรอืทัง้หหูนวกและเป็นใบ้นัน้อาจถกู

ถามหรอืให้ค�าตอบโดยวธิเีขยีนหนงัสอื หรอืโดยวธิอีืน่ใดทีส่มควรได้ และค�าเบกิความของบคุคลนัน้ๆ ให้ถอืว่าเป็น

ค�าพยานบุคคล ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๙๖ 

โครงสร้างของข้อเท็จจริงความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ 

การสอบสวนผู้เสียหายในคดีค้ามนุษย์ทุกประเภทความผิด ต้องให้ได้ข้อมูลต่อไปนี้

๑. ชือ่ อาย ุทีอ่ยู ่บดิามารดา ประวตัส่ิวนตวัเลก็น้อย เช่น อาชพี รายได้ การศกึษา สถานภาพ

ครอบครัว พร้อมพยานหลักฐาน 

๒. จุดเริ่มต้นการติดต่อ ติดต่อด้วยเรื่องใด พร้อมพยานหลักฐาน 

๓. การน�าพา คนเดียวหรือกับพวก การส่ง-รับต่อเนื่องกัน พร้อมพยานหลักฐาน

๔. การถูกกระท�า ใครกระท�า ท�าอย่างไร ด้วยวิธีการใด พร้อมพยานหลักฐาน 
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๕. ถูกหน่วงเหนี่ยว กักขัง ท�าร้าย บังคับ อย่างไรหรือไม่ พร้อมพยานหลักฐาน

๖. ผลจากการกระท�า ใครเป็นผู้รับรายได้ บาดเจ็บหรือบาดแผล พร้อมพยานหลักฐาน

๗. การได้รับการช่วยเหลือ หรือหลบหนี พร้อมพยานหลักฐาน

โดยให้ปรากฏรายละเอียด วันเวลาสถานที่เกิดเหตุ พฤติการณ์และการกระท�าทั้งหลายแห่งคดี 

พยานหลักฐานที่มีความเชื่อมโยงและสนับสนุนข้อเท็จจริงดังกล่าว และปรับเข้ากับข้อกฎหมายที่บัญญัติว่า 

การกระท�าดังกล่าวเป็นความผิด 

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นประโยชน์ในการร่างฟ้องของพนักงานอัยการ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา มาตรา ๑๕๘

สาระส�าคัญของข้อมูลคดีค้ามนุษย์จากการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการค้าประเวณี

ผูใ้หญ่จะเป็นผูเ้สยีหายต้องเข้าเงือ่นไขถกูข่มขู ่ใช้ก�าลงับงัคบั ลกัพาตวั ฉ้อฉล หลอกลวง ใช้อ�านาจ

โดยมิชอบให้ค้าประเวณี ตามมาตรา ๖ (๑) 

ผู้เสียหายพักอาศัยอยู่กับผู้ใด ใครเป็นผู้ติดต่อชักชวน ชักชวนให้ไปท�าอะไร ใครรับผู้เสียหายไว้  

ใครเป็นผู้จัดหาสถานที่ พักอาศัยที่ใด ติดต่อลูกค้าด้วยวิธีการอย่างไร ใครเป็นผู้ติดต่อ ใครเป็นผู้ควบคุมดูแล  

สถานที่บริการที่ใด ค่าบริการครั้งละเท่าไร ใครรับค่าบริการไว้ แบ่งกันอย่างไร ใครได้เท่าไร ผู้เสียหายได้เท่าไร  

มีบัญชีหรือไม่ เหตุที่ต้องให้ส่วนแบ่ง ไม่บริการหรือไม่แบ่งได้หรือไม่ ถูกข่มขู่ ใช้ก�าลังบังคับ ลักพาตัว ฉ้อฉล  

หลอกลวง ใช้อ�านาจโดยมิชอบให้ขายบริการหรือไม่ ขณะเกิดเหตุผู้เสียหายอยู่ในความปกครองดูแลของผู้ใด  

ถ้าเป็นเด็ก พ่อแม่ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลรู้หรือไม่ รู้แล้วท�าอย่างไร 

พยานหลักฐาน ได้แก่ บุคคลที่รู้เห็นการติดต่อระหว่างกลุ่มผู้กระท�าผิดกับผู้เสียหาย หลักฐาน 

การตดิต่อ จดหมาย โทรศพัท์ อนิเตอร์เนต็ หลกัฐานทีเ่กีย่วข้องกบัการเดนิทาง หลกัฐานทางการเงนิ และธนาคาร 

บนัทกึส่วนตวั บนัทกึการท�างาน รายรบั รายจ่าย เงนิส่วนแบ่ง เงนิของกลาง ภาพถ่ายทีเ่กีย่วข้อง ร่องรอยบาดแผล 

รายงานการตรวจพสิจูน์ของแพทย์ หลกัฐานการตรวจอาย ุ(กรณไีม่แน่ชดัเรือ่งอาย)ุ และสิง่ของทีไ่ด้จากทีพ่กัอาศยั 

ฯลฯ 

คดีค้ามนุษย์จากการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการบังคับใช้แรงงาน

เด็กจะเป็นผู้เสียหาย ต้องเข้าเงื่อนไขการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ 

ผู้เสียหายพักอาศัยอยู่กับผู้ใด สมัครใจมาท�างาน หรือใครเป็นผู้ติดต่อชักชวน ชักชวนด้วยข้อความ

ว่าอย่างไร เสียค่าเดินทางเองหรือใครออกให้ ใครพามาส่งที่ท�างาน ใครรับไว้ ได้ท�างานตามที่ถูกชักชวนหรือไม่ 

งานที่ท�าเป็นงานอะไร ถ้างานไม่ตรงกับที่ชักชวน หรือต้องท�างานหนัก งานเสี่ยง สมัครใจท�างานหรือไม่  

ถ้าไม่สมัครใจ ได้โต้แย้งอย่างไรหรือไม่ ไม่ท�างานได้หรือไม่ ท�างานกี่ชั่วโมง พักผ่อน ทานอาหาร เพียงพอหรือไม่ 

ใครเป็นผูค้วบคมุให้ท�างาน ผูค้วบคมุเกีย่วข้องกบันายจ้างหรอืผูท้ีร่บัไว้อย่างไร ผลจากการท�างานบาดเจบ็ บาดแผล 

มีหรือไม่ รักษาอย่างไร มีข้อตกลงเรื่องการท�างานและค่าจ้างหรือไม่ กับผู้ใด ใครเป็นนายจ้าง ได้รับค่าจ้าง 

ครบถ้วนหรือไม่ ถูกข่มขู่ ใช้ก�าลังบังคับ ลักพาตัว ฉ้อฉล หลอกลวง ใช้อ�านาจโดยมิชอบให้ท�างานหรือไม่ อย่างไร 

ถ้าผู้เสียหายเป็นเด็ก พ่อแม่ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลรู้หรือไม่ รู้แล้วท�าอย่างไร
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พยานหลักฐาน ได้แก่ บุคคลที่รู้เห็นการติดต่อระหว่างกลุ่มผู้กระท�าผิดกับผู้เสียหาย หลักฐาน 

การติดต่อ จดหมาย โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง สัญญาจ้าง หลักฐานทางการเงิน 

และธนาคาร บันทึกส่วนตัว บันทึกการท�างาน ค่าแรง ภาพถ่ายที่เกี่ยวข้อง ร่องรอยบาดแผล รายงาน 

การตรวจพิสูจน์ของแพทย์ หลักฐานการตรวจอายุ (กรณีไม่แน่ชัดเรื่องอายุ) และสิ่งของที่ได้จากที่พักอาศัย ฯลฯ 

คดีค้ามนุษย์จากการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการขอทาน

ผูใ้หญ่จะเป็นผูเ้สยีหายต้องเข้าเงือ่นไข ถกูข่มขู ่ใช้ก�าลงับงัคบั ลกัพาตวั ฉ้อฉล หลอกลวง ใช้อ�านาจ

โดยมิชอบให้ขอทาน ตามมาตรา ๖ (๑) 

ผู้เสียหายพักอาศัยอยู่กับผู้ใด สมัครใจมาขอทานหรือใครเป็นผู้ติดต่อชักชวน รู้หรือไม่ว่าต้อง 

มาขอทาน เสียค่าเดินทางเองหรือใครออกให้ ใครเป็นผู้พามาขอทาน สถานที่ขอทาน ใช้อุปกรณ์อะไรประกอบ 

การขอทาน ขณะขอทานมีใครควบคุมดูแล รายได้จากการขอทานต่อวัน ขอทานตั้งแต่เวลาใดถึงเวลาใด เงินที่ได้

จากการขอทานเก็บไว้ที่ใด ใครเก็บ ใช้ประโยชน์อย่างไร คนที่พามา และควบคุม ขอทานเกี่ยวข้องกับผู้เสียหาย

อย่างไร เมือ่เลกิขอทานต่อวนั ใครมารบั รบัไปทีใ่ด พกัอาศยั ทีใ่ด มวีนัหยดุหรอืไม่ สมคัรใจขอทานหรอืไม่ ถ้าไม่

สมคัรใจ ได้โต้แย้งอย่างไรหรอืไม่ ไม่ขอทานได้หรอืไม่ พกัผ่อน ทานอาหาร เพยีงพอหรอืไม่ ถกูข่มขู ่ใช้ก�าลงับงัคบั 

ลักพาตัว ฉ้อฉล หลอกลวง ใช้อ�านาจโดยมิชอบให้ขอทานหรือไม่ ขณะเกิดเหตุอยู่ในความปกครองดูแลของผู้ใด 

ถ้าเป็นเด็ก พ่อแม่ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลรู้หรือไม่ รู้แล้วท�าอย่างไร

พยานหลักฐาน ได้แก่ บุคคลที่รู้เห็นการติดต่อระหว่างกลุ่มผู้กระท�าผิดกับผู้เสียหาย หลักฐาน 

การตดิต่อ จดหมาย โทรศพัท์ อนิเตอร์เนต็ หลกัฐานทีเ่กีย่วข้องกบัการเดนิทาง หลกัฐานทางการเงนิ และธนาคาร 

บนัทกึส่วนตวั บนัทกึการท�างาน ค่าแรง เงนิเหรยีญ หรอืธนบตัรของกลาง ภาพถ่ายทีเ่กีย่วข้อง ร่องรอยบาดแผล 

รายงานการตรวจพสิจูน์ของแพทย์ หลกัฐานการตรวจอาย ุ(กรณไีม่แน่ชดัเรือ่งอาย)ุ และสิง่ของทีไ่ด้จากทีพ่กัอาศยั 

ฯลฯ 

ทุกคดี อายุที่ถูกต้อง ชัดเจนของผู้เสียหาย มีความส�าคัญต่อการกล่าวหา ฟ้องร้อง และให้ถาม

ประเด็นข้อเท็จจริงในกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น การท�างานของคนต่างด้าว คนเข้าเมือง กฎหมายเกี่ยวกับ

แรงงาน ฯลฯ 

ทกุคด ีให้พนกังานสอบสวนแจ้งให้ผูเ้สยีหายทราบในโอกาสแรกถงึสทิธทิีจ่ะเรยีกค่าสนิไหมทดแทน

อันเนื่องมาจากการกระท�าความผิดฐานค้ามนุษย์ และสิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมาย มาตรา ๓๔

การด�าเนินการเกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทน มาตรา ๓๔ ก�าหนดให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงาน

อยัการแจ้งให้ผูเ้สยีหายทราบในโอกาสแรกถงึสทิธทิีจ่ะเรยีกค่าสนิไหมทดแทนอนัเนือ่งมาจากการกระท�าความผดิ

ฐานค้ามนุษย์ และสิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมาย และมาตรา ๓๕ ในกรณีที่ผู ้เสียหายมีสิทธิ 

และประสงค์ที่จะเรียกค่าสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจากการกระท�าความผิดฐานค้ามนุษย์ ให้พนักงานอัยการ 

เรียกค่าสินไหมทดแทนแทนผู้เสียหายตามที่ได้รับแจ้งจากปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนษุย์หรอืผูท้ีไ่ด้รบัมอบหมาย ซึง่กระบวนการในการเรยีกร้องค่าสนิไหมทดแทนหน่วยงานในกระทรวงการพฒันา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่คุ้มครองผู้เสียหายจะเป็นหน่วยงานหลักในการรวบรวมหลักฐาน เอกสาร 

เกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามระเบียบค�าสั่งที่เกี่ยวข้องเสนอปลัดกระทรวงดังกล่าวพิจารณา 

ด�าเนินการต่อไป 
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พยานหลักฐานในคดี โดยหลักจะได้จากค�าให้การของผู้เสียหาย และการเข้าช่วยเหลือในชั้นต้น 

และรวบรวมเพิ่มเติมได้ดังต่อไปนี้

พยานบุคคล พ่อแม่ผู้ปกครอง เพื่อน หรือผู้ที่รู้เห็นในทุกขั้นตอน 

พยานวตัถ ุโทรศพัท์ คอมพวิเตอร์ รถยนต์ รปูถ่ายทีเ่กีย่วข้องทัง้สถานทีแ่ละร่องรอยบาดแผล และ

สิ่งของที่ได้จากที่พักอาศัย 

พยานเอกสาร บัญชีรายชื่อ บัญชีรายรับรายจ่าย หนังสือเดินทางเอกสารการผ่านเข้า-ออก 

ด่านตรวจคนเข้าเมือง รายงานความเชื่อมโยงการใช้โทรศัพท์ บัตรผู้ป่วย บิลค่ารักษา 

พยานหลักฐานทางเทคโนโลยี หน้าเว็บไซต์ ข้อมูลในคอมพิวเตอร์ และข้อมูลจราจรทาง

คอมพิวเตอร์ พนักงานเจ้าหน้าที่ และผู้ดูแลเว็บไซต์ 

พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ รายงานจากส�านักงานพิสูจน์หลักฐานต�ารวจ รายงานการตรวจ

พสิจูน์ของแพทย์ และหลกัฐานการตรวจอาย ุ(กรณไีม่แน่ชดัเรือ่งอาย)ุ และความสมัพนัธ์คนในครอบครวั (ดเีอน็เอ) 

แต่ละประเภทคดีจะมีรายละเอียดของพยานหลักฐานเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับความสลับซับซ้อนของคดี

การสรุปและมีความเห็นทางคดี เมื่อพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบในการสอบสวน เห็นว่า 

การสอบสวนเสร็จแล้วให้จัดการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือมีความเห็นทางคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 

ความอาญา มาตรา ๑๔๐-๑๔๒

ขั้นตอนที่ต้องด�าเนินการควบคู่ไปกับการสอบสวน

๗.๓ การรายงานเหตุ

ต้องปฏิบัติตามแบบฟอร์มแบบรายงานเหตุอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ และเหตุที่ต้องรายงานด่วน 

เนื่องจากคดีค้ามนุษย์นี้เป็นคดีที่น่าสนใจ ดังนี้

๗.๓.๑ การรายงานเหตุตามระเบียบตามแบบฟอร์มแบบรายงานเหตุอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ 

และเหตุที่ต้องรายงานด่วน (หน้า ๑๖๔)

๗.๓.๒ การแจ้งเหตุไปยังกองการต่างประเทศกรณีผู้ต้องหาเป็นชาวต่างชาติ (หน้า ๑๖๕)

๗.๔ การคุ้มครองผู้เสียหาย

เนื่องจากพยานที่ส�าคัญยิ่งในคดีค้ามนุษย์ คือ ผู้เสียหายที่ตกเป็นเหยื่อค้ามนุษย์ และอาจถูกคุกคามได้ 

หากไม่ได้รับการคุ้มครองจึงควรด�าเนินการดังนี้
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๗.๔.๑  ให้ส่งตัวไปรับการคุ้มครองสวัสดิภาพในหน่วยงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและ 

ความมั่นคงของมนุษย์ (หน้า ๑๖6)

๗.๔.๒  หากผู ้เสียหายไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างด้าวที่ไม่ได้เข้าไปรับการคุ ้มครอง 

ตามข้อ ๗.๔.๑ หากมีความจ�าเป็นก็ให้ด�าเนินการคุ้มครองพยานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา 

พ.ศ. ๒๕๔๖ และระเบียบค�าสั่งที่เกี่ยวข้อง (หน้า ๑๖๗-๑๖๘)

๗.๕ การด�าเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๐

เมื่อมีการสอบปากค�าผู้เสียหายและตรวจพยานหลักฐานเบื้องต้นแล้วทราบว่า เป็นคดีค้ามนุษย์ที่เป็น 

ความผิดซึ่งมีโทษตามกฎหมายไทยได้กระท�าลงนอกราชอาณาจักรไทย ให้รีบท�าหนังสือแจ้งอัยการสูงสุด  

เพื่อมอบหมายให้พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ โดยข้อพิจารณาเกี่ยวกับการกระท�าความผิดที่ต้องด�าเนินการ

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๐ (หน้า ๑๖๙-๑๗๐) ได้แก่

๑) เป็นการกระท�าตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๔ วรรคสอง

๒) เป็นการกระท�าตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕

๓) เป็นการกระท�าตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๖

๔) เป็นการกระท�าตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗

๕) เป็นการกระท�าตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘

๗.๖ การสืบพยานไว้ก่อน

มีแนวทางให้พนักงานสอบสวนด�าเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  

พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๑, ๓๖, ๓๗, ๓๘ และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณความอาญา มาตรา ๓๒๗ ทวิ  

โดยยื่นค�าร้องต่อพนักงานอัยการเพื่อพิจารณาด�าเนินการต่อไป (หน้า ๑๗๑)

ความร่วมมือระหว่างประเทศทางอาญา เป็นกรณีที่พนักงานสอบสวนประสงค์จะแสวงหาและรวบรวม

พยานหลักฐานที่อยู่ต่างประเทศ สามารถประมวลเรื่องผ่านผู้บังคับบัญชาส่งให้กองการต่างประเทศ ส�านักงาน

ต�ารวจแห่งชาติ เพื่อเสนอเรื่องต่ออัยการสูงสุด ผู ้ประสานงานกลาง พิจารณาตามตามพระราชบัญญัติ 

ความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๓๖, ๓๗ และมาตรา ๓๘ บรรดาพยาน 

หลักฐานและเอกสารที่ได้มาตามกฎหมายนี้ ให้ถือว่าเป็นพยานหลักฐานและเอกสารที่รับฟังได้ตามกฎหมาย
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๗.๗ การสอบสวนผู้ต้องหา

เนื่องจากกฎหมายมีการปรับปรุงแก้ไขวิธีการด�าเนินการกับผู้ต้องหาไว้หลายบท ดังนั้น การด�าเนินการ

สอบสวนผู้ต้องหาควรด�าเนินการ ดังนี้

๗.๗.๑  แจ้งสิทธิผู้ต้องหาก่อนเริ่มถามค�าให้การผู้ต้องหา

๗.๗.๒  ประเด็นการสอบปากค�าผู้ต้องหาซึ่งเป็นประเด็นทั่วไป (หน้า ๑๗๕-๑๗๘)

๗.๗.๓  กรณทีีย่งัไม่สามารถสอบสวนผูต้้องหาทีเ่ป็นเดก็ตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา 

มาตรา ๑๓๓ ทวิ อาจท�าบันทึกการสอบถามเบื้องต้น เพื่อซักถามผู้ต้องหาเด็กก่อนก็ได้ (หน้า ๑๗๒-๑๗๔)

๗.๗.๔   การสอบสวนผู้ต้องหาที่เป็นเด็กหรือเยาวชนให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและ

ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  

พ.ศ. ๒๕๕๓

มาตรา ๗๐ เมือ่พนกังานสอบสวนได้รบัตวัเดก็หรอืเยาวชนซึง่ถกูจบั หรอืเดก็หรอืเยาวชนซึง่ต้องหา

ว่ากระท�าความผิดถูกเรียกมา ส่งตัวมา เข้าหาพนักงานสอบสวนเอง มาปรากฏตัวอยู่ต่อหน้าพนักงานสอบสวน 

หรือมีผู้น�าตัวเด็กหรือเยาวชนนั้นเข้ามอบตัวต่อพนักงานสอบสวน และคดีนั้นเป็นคดีที่ต้องพิจารณาพิพากษา 

ในศาลเยาวชนและครอบครัว ให้พนักงานสอบสวนรีบสอบถามเด็กหรือเยาวชนในเบื้องต้นเพื่อทราบชื่อตัว  

ชือ่สกลุ อาย ุสญัชาต ิถิน่ทีอ่ยู ่สถานทีเ่กดิและอาชพีของเดก็หรอืเยาวชน ตลอดจนชือ่ตวั ชือ่สกลุ และรายละเอยีด

เกีย่วกบับดิา มารดา ผูป้กครอง บคุคลหรอืองค์การ ซึง่เดก็หรอืเยาวชนอาศยัอยูด้่วย แล้วแจ้งข้อกล่าวหาให้บคุคล

ดังกล่าวทราบ และแจ้งให้ผู้อ�านวยการสถานพินิจที่เด็กหรือเยาวชนนั้นอยู่ในเขตอ�านาจ เพื่อด�าเนินการตาม 

มาตรา ๘๒

การสอบถามเบื้องต้นตามวรรคหนึ่ง ให้กระท�าในสถานที่ที่เหมาะสม โดยไม่เลือกปฏิบัติและ 

ไม่ปะปนกับผู้ต้องหาอื่นหรือมีบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องอยู่ในสถานที่นั้นอันมีลักษณะเป็นการประจานเด็กหรือ

เยาวชน ทั้งนี้ โดยค�านึงถึงอายุ เพศ สภาวะของเด็กหรือเยาวชนเป็นส�าคัญ และต้องใช้ภาษาหรือถ้อยค�าที่ท�าให้

เด็กหรือเยาวชนสามารถเข้าใจได้โดยง่าย โดยค�านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ถ้าเด็กหรือเยาวชนไม่สามารถ

สือ่สารหรอืไม่เข้าใจภาษาไทยกใ็ห้จดัหาล่ามให้ตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญาหรอืจดัหาเทคโนโลยี

สิ่งอ�านวยความสะดวกหรือความช่วยเหลืออื่นใดให้ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

คนพิการ หากเด็กหรือเยาวชนประสงค์จะติดต่อสื่อสารหรือปรึกษาหารือกับบิดา มารดา ผู้ปกครอง บุคคลหรือ

ผู้แทนองค์การซึ่งเด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่ด้วยและอยู่ในวิสัยที่จะด�าเนินการได้ ให้พนักงานสอบสวนด�าเนินการ

ให้ตามควรแก่กรณีโดยไม่ชักช้า
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มาตรา ๗๑ เมื่อได้สอบถามเบื้องต้นและแจ้งข้อกล่าวหาตามมาตรา ๗๐ แล้ว ในกรณีที่เด็กหรือ

เยาวชนถูกเรียกมา ส่งตัวมา เข้าหาพนักงานสอบสวนเอง มาปรากฏตัวอยู่ต่อหน้าพนักงานสอบสวน หรือมีผู้น�า

ตัวเด็กหรือเยาวชนนั้นเข้ามอบตัวต่อพนักงานสอบสวน ให้พนักงานสอบสวนด�าเนินการตามมาตรา ๑๓๔  

แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยอนุโลม

มาตรา ๗๒ ในกรณีที่พนักงานสอบสวนได้รับตัวเด็กหรือเยาวชนซึ่งถูกจับ ให้พนักงานสอบสวนน�า

ตัวเด็กหรือเยาวชนไปศาลเพื่อตรวจสอบการจับกุมทันที ทั้งนี้ ภายในเวลายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่เวลาที่เด็กหรือ

เยาวชนไปถงึทีท่�าการของพนกังานสอบสวนผูร้บัผดิชอบ แต่มใิห้นบัเวลาเดนิทางตามปกตทิีน่�าตวัเดก็หรอืเยาวชน

ผู้ถูกจับจากที่ท�าการของพนักงานสอบสวนมาศาลเข้าในก�าหนดเวลายี่สิบสี่ชั่วโมงนั้นด้วย

ในกรณีที่เด็กหรือเยาวชนซึ่งต้องหาว่ากระท�าความผิดมีบิดา มารดา ผู้ปกครองหรือบุคคลหรือ

องค์การซึง่เดก็หรอืเยาวชนอาศยัอยูด้่วย และบคุคลหรอืองค์การดงักล่าวแสดงให้เหน็ว่ายงัสามารถปกครองดแูล

เด็กหรือเยาวชนนั้นได้ พนักงานสอบสวนอาจมอบตัวเด็กหรือเยาวชนให้แก่บุคคลดังกล่าวไปปกครองดูแลและ 

สัง่ให้น�าตวัเดก็หรอืเยาวชนไปยงัศาลภายในยีส่บิสีช่ัว่โมงนบัแต่เวลาทีเ่ดก็หรอืเยาวชนไปถงึทีท่�าการของพนกังาน

สอบสวนภายหลงัถกูจบั ในกรณเีช่นว่านี ้หากมพีฤตกิารณ์น่าเชือ่ว่าเดก็หรอืเยาวชนจะไม่ไปศาล พนกังานสอบสวน

จะเรียกประกันจากบุคคลดังกล่าวตามควรแก่กรณีก็ได้

บทบัญญัติมาตรานี้มิให้น�าไปใช้บังคับในคดีที่พนักงานสอบสวนเห็นว่าคดีอาจเปรียบเทียบปรับได้

มาตรา ๗๖ เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิเด็กหรือเยาวชนซึ่งต้องหาว่ากระท�าความผิด ห้ามมิให้เจ้า

พนักงานผู้จับกุมเด็กหรือเยาวชน หรือพนักงานสอบสวนจัดให้มีหรืออนุญาตให้มีหรือยินยอมให้มีการถ่ายภาพ

หรือบันทึกภาพเด็กหรือเยาวชนซึ่งต้องหาว่ากระท�าความผิด เว้นแต่เพื่อประโยชน์ในการสอบสวน

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

มาตรา ๑๓๓ ทวิ ที่ก�าหนดให้การสอบสวนปากค�าผู้เสียหายหรือพยานที่เป็นเด็กหรือเยาวชน 

พนักงานสอบสวนต้องแยกกระท�าเป็นส่วนสัดในสถานที่ที่เหมาะสมส�าหรับเด็ก และให้มีนักจิตวิทยาหรือนัก

สังคมสงเคราะห์ บุคคลที่เด็กร้องขอ และพนักงานอัยการร่วมอยู่ด้วยในการถามปากค�าเด็กนั้น และให้พนักงาน

สอบสวนจัดให้มีการบันทึกภาพและเสียงการถามปากค�าดังกล่าวซึ่งสามารถน�าออกถ่ายทอดได้อย่างต่อเนื่องไว้

เป็นพยาน

มาตรา ๑๓๔ เมื่อผู้ต้องหาถูกเรียก หรือส่งตัวมา หรือเข้าหาพนักงานสอบสวนเอง หรือปรากฏว่า

ผูใ้ดซึง่มาอยูต่่อหน้าพนกังานสอบสวนเป็นผูต้้องหา ให้ถามชือ่ตวั ชือ่รอง ชือ่สกลุ สญัชาต ิบดิามารดา อาย ุอาชพี 

ทีอ่ยู ่ทีเ่กดิ และแจ้งให้ทราบถงึข้อเทจ็จรงิเกีย่วกบัการกระท�าทีก่ล่าวหาว่าผูต้้องหาได้กระท�าผดิ แล้วจงึแจ้งข้อหา

ให้ทราบ ฯลฯ 

มาตรา ๑๓๔/๑ ในคดีที่มีอัตราโทษประหารชีวิต หรือในคดีที่ผู้ต้องหามีอายุไม่เกินสิบแปดปีใน 

วนัทีพ่นกังานสอบสวนแจ้งข้อหา ก่อนเริม่ถามค�าให้การให้พนกังานสอบสวนถามผูต้้องหาว่ามทีนายความหรอืไม่ 

ถ้าไม่มีให้รัฐจัดหาทนายความให้ ฯลฯ 
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มาตรา ๑๓๔/๒ ให้น�าบทบญัญตัใินมาตรา ๑๓๓ ทว ิมาใช้บงัคบัโดยอนโุลมแก่การสอบสวนผูต้้องหา

ที่เป็นเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปี พนักงานสอบสวนต้องแจ้งสิทธิของผู้ต้องหาตามมาตรา ๑๓๔/๓ มาตรา ๑๓๔/๔ 

ถ้อยค�าใดๆ ที่ผู้ต้องหาให้ไว้ต่อพนักงานสอบสวนก่อนมีการแจ้งสิทธิตามวรรคหนึ่ง หรือก่อนที่จะด�าเนินการ 

ตามมาตรา ๑๓๔/๑ มาตรา ๑๓๔/๒ และมาตรา ๑๓๔/๓ จะรับฟังเป็นพยานหลักฐานในการพิสูจน์ความผิด 

ของผู้นั้นไม่ได้ 

มาตรา ๑๓๕ ในการถามค�าให้การผู้ต้องหา ห้ามมิให้พนักงานสอบสวนท�าหรือจัดให้ท�าการใดๆ  

ซึ่งเป็นการให้ค�ามั่นสัญญา ขู่เข็ญ หลอกลวง ทรมาน ใช้ก�าลังบังคับ หรือกระท�าโดยมิชอบประการใดๆ เพื่อจูงใจ

ให้เขาให้การอย่าง ใดๆ ในเรื่องที่ต้องหานั้น

๗.๘ การชี้ตัวผู้ต้องหา 

โดยหลักแล้ว การจัดให้มีการชี้ตัวผู้ต้องหานั้นผู้ต้องหาจะต้องยินยอมทุกครั้ง หากผู้ต้องหาไม่ยินยอม  

ก็จะไม่มีการจัดให้ผู้กล่าวหาหรือพยานชี้ตัวผู้ต้องหา โดยอาจจะจัดให้มีการชี้ภาพถ่ายผู้ต้องหาแทน ถ้าหาก 

ผู้ต้องหายินยอมให้ด�าเนินการ ดังนี้

๗.๘.๑  จัดท�าบันทึกรับทราบการชี้ตัวผู้ต้องหา (หน้า ๑๗๙)

๗.๘.๒  จัดท�าบันทึกการชี้ตัวผู้ต้องหา (หน้า ๑๘๐)

๗.๙ หลังการถามปากค�าผู้ต้องหา

ต้องด�าเนินการขั้นตอน ดังนี้

๗.๙.๑  กรณีผู้ต้องหาเป็นเด็กหรือเยาวชน (หน้า ๑๘๑)

๗.๙.๒  กรณีผู้ต้องหาเป็นบุคคลอายุตั้งแต่ ๑๘ ปี ขึ้นไป (หน้า ๑๘๒)

๗.๙.๓  การประสานงานกับพนักงานอัยการ กรณีไม่สามารถสอบสวนให้เสร็จสิ้นก่อนผู้ต้องหา

จะครบก�าหนดฝากขังครั้งสุดท้าย (หน้า ๑๘๓-๑๘๔)

๗.๑๐ การแจ้งเหตุผู้ต้องหาเป็นชาวต่างชาติ 

หน่วยงานที่รับแจ้งแก่ส�านักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) และกองการต่างประเทศ ส�านักงานต�ารวจ 

แห่งชาติ (ตท.) (หน้า ๑๘๕)
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๗.๑๑ การกันผู้ต้องหาเป็นพยาน

สาเหตุของการกันผู้ต้องหาเป็นพยาน คดีที่จะกันผู้ต้องหาเป็นพยาน ผู้มีอ�านาจอนุญาตให้กันผู้ต้องหา 

เป็นพยาน และวิธีปฏิบัติในการกันผู้ต้องหาเป็นพยาน ต้องเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย (หน้า ๑๘๖)

๗.๑๒ การแจ้งความคืบหน้าการสอบสวน

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ เป็นองค์กรต้นทางของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ 

ด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และตรวจสอบได้ จึงต้องมีการก�าหนดแนวทางปฏิบัติ 

ในการแจ้งผลความคืบหน้าการสอบสวนคดีอาญาแก่ผู้แจ้งความร้องทุกข์ (หน้า ๑๘๗)

๗.๑๓ การด�าเนินการกรณีเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน มีขั้นตอนดังนี้

๗.๑๓.๑ แนวทางการปฏิบัติในการด�าเนินคดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ 

ปราบปรามการฟอกเงิน (หน้า ๑๘๙)

๗.๑๓.๒ แบบรายงานตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานในการปฏิบัติตาม 

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๔ พร้อมหนังสือน�าส่ง  

(หน้า ๑๙๑-๑๙๒)

๗.๑๓.๓ การรายงานท้ายระเบยีบส�านกังานต�ารวจแห่งชาต ิ ว่าด้วยแนวทางปฏบิตัใินการด�าเนนิคดี  

ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ (หน้า ๑๙๓)

๗.๑๔ กรณีคนต่างด้าวตกเป็นผู้เสียหายหรือผู้ต้องหา ให้ปฏิบัติตามแนวหนังสือ  

ตร.ที ่๐๐๒๙.๘๔๑/ว ๐๐๙๔ ลงวนัที ่๓๑ ตลุาคม ๒๕๕๑ เรือ่ง แนวทางการปฏบิตัเิกีย่วกบั 

คนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นผู้เสียหายหรือผู้ต้องหา (หน้า ๑๙๔-๒๐๓)

ปัจจัยหลักที่จะท�าให้การสอบสวนส�าเร็จ หรือล้มเหลว

๑. ผู้เสียหาย ความร่วมมือจากตัวผู้เสียหายเอง การแจ้งสิทธิ การให้ข้อมูลที่ถูกต้อง การสร้าง

ความเชื่อมั่น การครองใจผู้เสียหาย ประการส�าคัญ ผู้เสียหายต้องรู้สึกด้วยว่าตนเองได้รับความเสียหายจาก 

การกระท�าความผิดดังกล่าว

๒. พยานหลกัฐาน การรวบรวมพยานหลกัฐานตัง้แต่ชัน้สบืสวนจบักมุและช่วยเหลอืผูเ้สยีหาย

และการรวบรวมพยานหลักฐานในชั้นสอบสวนที่ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย

๓. พนักงานสอบสวน ความรู ้ความเข้าใจในการสอบสวนคดีค้ามนุษย์ ความอดทน  

ความตระหนักรู้ถึงความส�าคัญในการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 
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ข้อควรระวังและให้ความส�าคัญ

๑. มาตรา ๕๖ ผู้ใดกระท�าการหรือจัดให้มีการกระท�าการดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจ�าคุก 

ไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

(๑) บันทึกภาพ แพร่ภาพ พิมพ์รูป หรือบันทึกเสียง แพร่เสียงหรือสิ่งอื่นที่สามารถ 

แสดงว่าบุคคลใดเป็นผู้เสียหายจากการกระท�าความผิดฐานค้ามนุษย์ ทั้งนี้ ไม่ว่าขั้นตอนใดๆ 

(๒) โฆษณาหรือเผยแพร่ข้อความ ซึ่งปรากฏในทางสอบสวนของพนักงานสอบสวนหรือ

ในทางพจิารณาคดขีองศาลทีท่�าให้บคุคลอืน่รูจ้กัชือ่ตวั ชือ่สกลุของผูเ้สยีหายจากการกระท�าความผดิฐานค้ามนษุย์

หรือบุคคลในครอบครัวผู้เสียหายนั้น ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยสื่อสารสนเทศประเภทใด

(๓) โฆษณาหรือเผยแพร่ข้อความ ภาพหรือเสียง ไม่ว่าโดยสื่อสารสนเทศประเภทใด  

เปิดเผยประวัติ สถานที่อยู่ สถานที่ท�างาน หรือสถานศึกษาของบุคคลซึ่งเป็นผู้เสียหายจากการกระท�าความผิด

ฐานค้ามนุษย์

ความในวรรคหนึง่มใิห้ใช้บงัคบัแก่การกระท�าทีผู่ก้ระท�าจ�าต้องกระท�าเพือ่ประโยชน์ของทางราชการ

ในการคุ้มครองหรือช่วยเหลือผู้เสียหาย หรือผู้เสียหายยินยอมโดยบริสุทธิ์ใจ

๒. ในกรณีที่เข้าช่วยเหลือผู้เสียหายจากสถานที่หน่วงเหนี่ยวกักขัง จากค้าประเวณี เรือประมง 

โรงงานต่างๆ ซึง่เป็นทีร่โหฐานและยากแก่การกลบัไปรวบรวมพยานหลกัฐาน และพนกังานสอบสวนไม่ได้เข้าร่วม

ปฏิบัติด้วย หากเจ้าหน้าที่ต�ารวจผู้เข้าช่วยเหลือได้รวบรวมและเก็บพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องไว้ด้วยจะเป็น

ประโยชน์มาก เช่น ภาพถ่าย อาวุธ คราบเลือด สิ่งของ เอกสาร หนังสือเดินทาง จดหมาย บันทึกส่วนตัว  

บัญชีรายชื่อ รายรับ-รายได้ รถยนต์ที่ใช้ในการน�าพา โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ บัตรผู้ป่วย ใบเสร็จรับเงิน  

ค่ารกัษาพยาบาล ฯลฯ ทีผู่เ้สยีหายยนืยนัว่าเกีย่วข้องกบัการกระท�าความผดิ หรอืทีเ่จ้าหน้าทีต่�ารวจเหน็ว่า สิง่ของ

ซึ่งมีไว้เป็นความผิด หรือได้มาโดยการกระท�าผิด หรือได้ใช้หรือสงสัยว่าได้ใช้ในการกระท�าผิด หรือซึ่งอาจใช้เป็น

พยานหลักฐานได้ แล้วบันทึกรายละเอียดในการตรวจยึดไว้ด้วยถึงสาเหตุที่ยึด ยึดที่ใด พร้อมทั้งท�าแผนที่  

ผังที่ตั้งของพยานหลักฐานแต่ละชนิดไว้

ประโยชน์ของผู้ปฏิบัติ คือ ภาพถ่าย สิ่งของที่เกี่ยวข้องฯลฯ สามารถใช้เป็นพยานหลักฐานเพื่อประกอบ 

ในการตอบค�าถามได้ว่า เพราะเหตุใดจึงเข้าช่วยเหลือ เพราะเหตุใดจึงเป็นผู้เสียหาย ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการใช้

อ�านาจหน้าทีใ่ห้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย และเมือ่พยานหลกัฐานทัง้หมดทัง้คน วตัถ ุเอกสาร เทคโนโลย ีฯลฯ 

ได้ถกูส่งมอบให้พนกังานสอบสวน และพนกังานสอบสวน ได้รวบรวมส่งมอบให้พนกังานอยัการ และน�าขึน้สูศ่าล

โดยไม่ถูกเปลี่ยนแปลง เชื่อว่าผู้กระท�าความผิดต้องถูกลงโทษตามกฎหมายแน่นอน 
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ถาม ท่านมาพบพนักงานสอบสวนเพื่อกล่าวผู้ใด กระท�าความผิดอย่างไร 

ตอบ (เป็นการระบุความประสงค์ของผู้เสียหายตามความเข้าใจในเรื่องนั้นๆ ไม่จ�าเป็นต้องระบุ

ข้อกฎหมาย)

ถาม (๑) ในการสอบสวนครัง้นี ้พนกังานสอบสวนได้จดัให้มนีกัจติวทิยาหรอืนกัสงัคมสงเคราะห์ 

บุคคลที่ท่านร้องขอ และพนักงานอัยการเข้าร่วมฟังการสอบสวนด้วย ท่านจะคัดค้านผู้ใดหรือไม่ อย่างไร  

(ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๓๓ ทวิ วรรคแรก วรรคสาม)

ตอบ ***

ถาม (๒) ท่านมีสิทธิที่จะขอให้พนักงานสอบสวนจัดให้มีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ 

บคุคลทีท่่านร้องขอ และพนกังานอยัการเข้าร่วมฟังการสอบสวนในครัง้นีไ้ด้ ท่านต้องการทีจ่ะให้พนกังานสอบสวน

จัดให้บุคคลดังกล่าวเข้าฟังการสอบสวนด้วยหรือไม่ อย่างไร (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  

มาตรา ๑๓๓ ทวิ วรรคสอง)

ตอบ ***

ถาม (๓) ในการสอบสวนครั้งนี้ นอกจากมีสหวิชาชีพที่เข ้าร ่วมฟังการสอบสวนแล้ว  

ท่านต้องการที่จะให้บุคคลใดอยู่ร่วมในการถามปากค�าด้วยหรือไม่ อย่างไร (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 

ความอาญา มาตรา ๑๓๓ วรรคสี่)

ตอบ ***

ถาม (๔) ในการสอบสวนครั้งนี้ เป็นคดีความผิดเกี่ยวกับเพศ เนื่องจากไม่มีพนักงานสอบสวน

ที่เป็นผู้หญิง ท่านยินยอมที่จะให้พนักงานสอบสวนที่เป็นผู้ชายเป็นผู้ท�าการสอบสวนในคดีนี้หรือไม่ อย่างไร  

(ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๓๓ วรรคสี่)

ถาม พนักงานสอบสวนจัดให้มีล่ามแปลภาษาซึ่งสาบานตนแล้วชื่อ (................................)  

ท่านยอมรับหรือคัดค้านล่ามคนดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๓ 

แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๑)

ตอบ ****

ถาม พนักงานสอบสวนได้แจ้งให้ท่านทราบว่าท่านมีสิทธิที่จะเรียกค่าสินไหมทดแทนและ 

สิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมาย อันเนื่องมาจากการกระท�าความผิดฐานค้ามนุษย์ ท่านทราบและ 

เข้าใจสิทธิดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร (พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑  

มาตรา ๓๔)

ตอบ ข้าฯ ทราบและเข้าใจสิทธิตามกฎหมายที่พนักงานสอบสวนแจ้งให้ข้าฯ ทราบแล้ว

ถาม พฤติการณ์ในคดีนี้เป็นอย่างไร (ก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ หลังเกิดเหตุ)

ตอบ ***

ถาม ประเด็นค�าถาม ส�าหรับผู้ตกเป็นเหยื่อจากประเทศต้นทาง ปลายทาง หรือทางผ่าน 

(ตามเอกสารหมายเลข ๓ หรือ ๔ หรือ ๕)

ตอบ ***

ถาม ของกลางในคดีนี้มีอะไรบ้าง อยู่ที่ใดและได้มาอย่างไร

ตอบ ***
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ถาม ท่านได้รับความเสียหายในคดีนี้ อย่างไร
ตอบ *** 
ถาม มีพยานรู้เห็นเหตุการณ์หรือมีบุคคลอื่นที่ตกเป็นผู้เสียหาย (เหยื่อค้ามนุษย์) กับท่าน 

หรือไม่ อย่างไร
ตอบ ***
ถาม ท่านทราบว่าใครเป็นผู้กระท�าความผิดในคดีนี้บ้าง ผู้กระท�าความผิดแต่ละคนมีต�าหนิ 

รูปพรรณ เป็นอย่างไร
ตอบ ***
ถาม สาเหตุที่ท�าให้ท่านตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ครั้งนี้ เพราะเหตุใด
ตอบ *** (ความยากจน , ถูกหลอกลวง , อยากได้เงินหรือใช้เงินฟุ่มเฟือย)
ถาม ผู้กระท�าความผิดใช้ยานพาหนะใดหรืออาวุธใดในการกระท�าความผิดครั้งนี้
ตอบ ***
ถาม ท่านได้รับทรัพย์สินหรือสิ่งของใดบ้างจากผู้กระท�าความผิด
ตอบ ***
ถาม ในสถานที่เกิดเหตุสามารถมองเห็นบุคคลอื่นหรือเห็นเหตุการณ์ได้ชัดเจนด้วยแสงสว่าง

อย่างไร
ตอบ ***
ถาม ท่านจะอ้างผูใ้ด เอกสารใด หรอืวตัถใุดเป็นพยานหรอืไม่ (หนงัสอื ตร. ที ่๐๐๓๑.๒๑๒/๕๑๘๓  

ลง ๑๓ พ.ย. ๕๐)
ตอบ ***
ถาม เหตุเกิดที่ไหน เมื่อวัน เวลาใด
ตอบ เหตุเกิดที่****
ถาม ท่านเคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้ใดมาก่อนหรือไม่ อย่างไร
ตอบ ***

อ่านให้ฟังแล้วรับว่าถูกต้อง
 (ลงชื่อ)  ผู้กล่าวหา (พยาน)
 (ลงชื่อ)  สอบสวน/พิมพ์/อ่าน
หรือ (ลงชื่อ)  พนักงานอัยการ
หรือ (ลงชื่อ)  นกัสงัคมสงเคราะห์ (นกัจติวทิยา)
หรือ (ลงชื่อ)  ร่วมฟังการสอบสวน

หมายเหตุ
กรณีค�าถาม (๑) ใช้กับบุคคลอายุไม่เกิน ๑๘ ปี ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  

มาตรา ๑๓๓ ทว ิวรรคแรก วรรคสาม 
กรณีค�าถาม (๒) ใช้กับบุคคลอายุไม่เกิน ๑๘ ปี ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  

มาตรา ๑๓๓ ทวิ วรรคสอง
กรณีค�าถาม (๓) และ (๔) ใช้ในกรณีความผิดเกี่ยวกับเพศฯ ที่ไม่มีพนักงานสอบสวนผู้หญิง  

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๓๓ วรรคสี่ 
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ประเด็นค�าถามเพิ่มเติมส�าหรับเหยื่อค้ามนุษย์จากประเทศไทยไปยังต่างประเทศ

ถาม ท่านถูกบังคับขู่เข็ญหรือถูกหลอกลวงให้ไปยังประเทศ .... ด้วยวิธีการใด ช่องทางใด ผู้ใดเป็นผู้กระท�า 

เกิดขึ้นที่ไหน อย่างไร 

ตอบ (การเดินทางจากประเทศไทยเพื่อไปยังประเทศ .... นั้น ถูกต้องตามกฎหมายหรือลักลอบเข้าเมือง  

ช่องทางใด ท่านต้องจ่ายเงินล่วงหน้าเท่าใด และถูกชักชวนอย่างไร รู้จักหรือติดต่อกับผู้ต้องหาด้วย 

วิธีการใด และท่านสมัครใจตามค�าติดต่อชักชวนหรือไม่ อย่างไร อธิบายถึงวิธีการติดต่อ เช่น  

มีการติดต่อโดยตรง ผ่านการโฆษณาจากสื่อใด มีนายหน้าติดต่อ หรือใช้อีเมลล์ ใช้โทรศัพท์ เป็นต้น 

เพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานทางคดี)

ถาม ตามที่ท่านให้การว่าถูกบังคับขู่เข็ญและหลอกลวงไปท�างาน ...... ขอทราบว่าลักษณะการท�างาน 

เป็นอย่างไร เป็นไปตามที่มีการชักชวนไว้หรือไม่ ได้รับค่าตอบแทนหรือไม่ อย่างไร

ตอบ (ถูกบังคับและหลวงลวงให้ไปท�างาน ... การท�างาน เริ่มท�างานตั้งแต่เมื่อใด อย่างไร สภาพห้องพัก 

เป็นอย่างไร ได้พักวันละกี่ชั่วโมง ได้ค่าตอบแทนในการท�างานเท่าใด จ่ายเงินอย่างไร สามารถ 

เดินทางออกไปภายนอกได้สะดวกหรือไม่ ผู้ใดเป็นผู้เก็บรักษาหนังสือเดินทาง)
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ประเด็นค�าถามเพิ่มเติมส�าหรับเหยื่อค้ามนุษย์จากประเทศต้นทางมายัง 
ประเทศทางผ่าน (ประเทศไทย) เพื่อส่งต่อไปยังประเทศอื่น (ประเทศปลายทาง)

ถาม ท่านเข้ามายังประเทศไทย โดยช่องทางใด ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ อย่างไร วันเวลาใด 

ตอบ (เข้ามาช่องทางด่านตรวจคนเข้าเมอืงใด ใช้หลกัฐานใดเป็นเอกสารในการผ่านด่าน หรอืกรณไีม่ถกูต้อง

ตามกฎหมาย เข้ามาทางใด ใช้วิธีการอย่างไร ยานพาหนะ เช่น รถยนต์ เรือ)

ถาม เอกสารที่ท่านใช้ในการเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ท่านได้เอกสารดังกล่าวมาอย่างไร

ตอบ (ใครหรือหน่วยงานใดจัดท�าเอกสารส�าหรับการเดินทางในครั้งนี้ให้กับท่าน ท่านติดต่อกับหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องเอง หรือมีผู้รับไปด�าเนินการหรือพาท่านไปรับบริการจัดท�าเอกสารดังกล่าว)

ถาม ท่านทราบมาก่อนหรอืไม่ว่าจะต้องเข้ามาพกัในประเทศไทยนานเท่าใด และจะออกเดนิทางไปประเทศ

ปลายทางเมื่อใด วิธีการใด (ยานพาหนะ) และไปกับใคร

ตอบ ***

ถาม การเดนิทางเข้ามายงัประเทศไทยครัง้นี ้มใีครเดนิทางมาพร้อมกบัท่านบ้าง ใครเป็นผูเ้กบ็เอกสารส�าหรบั

การเดินทางของท่านหรือคนอื่นๆ ไว้

ตอบ ***

ถาม ระหว่างทีท่่านพกัอาศยัอยูใ่นประเทศไทย ท่านพกัอยูส่ถานทีใ่ด กบัใคร ถกูกกัขงัหรอืถกูท�าร้ายร่างกาย

หรือไม่ อย่างไร

ตอบ (หากถกูกกัขงั สภาพสถานทีเ่ป็นอย่างไร หากถกูท�าร้ายร่างกายเพราะสาเหตใุด หรอืถกูละเมดิทางเพศ

หรือไม่)



162 คู่มือส�าหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

ประเด็นค�าถามเพิ่มเติมส�าหรับเหยื่อค้ามนุษย์จากประเทศต้นทาง 
มายังประเทศปลายทาง (ประเทศไทย)

ถาม ท่านเข้ามายังประเทศไทย โดยช่องทางใด ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ อย่างไร วันเวลาใด 

ตอบ (เข้ามาช่องทางด่านตรวจคนเข้าเมอืงใด ใช้หลกัฐานใดเป็นเอกสารในการผ่านด่าน หรอืกรณไีม่ถกูต้อง

ตามกฎหมาย เข้ามาทางใด ใช้วิธีการอย่างไร ยานพาหนะ เช่น รถยนต์ เรือ)

ถาม เอกสารที่ท่านใช้ในการเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ท่านได้เอกสารดังกล่าวมาอย่างไร

ตอบ (ใครหรือหน่วยงานใดจัดท�าเอกสารส�าหรับการเดินทางในครั้งนี้ให้กับท่าน ท่านติดต่อกับหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องเอง หรือมีผู้รับไปด�าเนินการหรือพาท่านไปรับบริการจัดท�าเอกสารดังกล่าว)

ถาม การเดนิทางเข้ามายงัประเทศไทยครัง้นี ้มใีครเดนิทางมาพร้อมกบัท่านบ้าง ใครเป็นผูเ้กบ็เอกสารส�าหรบั

การเดินทางของท่านหรือคนอื่นๆ ไว้ ท่านสามารถใช้เอกสารดังกล่าวโดยสะดวกหรือมีอิสระในการใช้

หรือไม่ อย่างไร

ตอบ (เดินทางมาพร้อมกับ ...... และมีนาย/นาง เป็นผู้น�าพา และเป็นผู้จัดการเกี่ยวกับการผ่านด่านเข้ามา

ในประเทศไทย)

ถาม ท่านพักอาศัยอยู่ในประเทศไทยกับใคร สถานที่ที่ท่านพักเป็นสถานที่แห่งเดียวกับสถานที่ท่านท�างาน

หรือไม่ สภาพแวดล้อมเป็นอย่างไร 

ตอบ (ชื่อผู้เสียหายที่พักอาศัยอยู่ด้วย อธิบายสภาพแวดล้อมภายในที่อาศัย ที่ถูกกักขัง ที่พักและที่ท�างาน 

หากที่พักกับที่ท�างานคนละแห่ง เหยื่อเดินทางไปท�างานอย่างไร ใครเป็นผู้ควบคุมการเดินทาง  

หรือควบคุมระหว่างการท�างาน)

ถาม ระหว่างที่ท่านท�างาน ท่านถูกบังคับให้ท�างานหรือไม่ มีใครท�างานเช่นเดียวกันกับท่านบ้าง และ 

ท่านทราบว่าผู้เสียหายคนอื่นถูกบังคับให้ท�างานหรือไม่ หรือท่านถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือไม่ 

ตอบ (หากมคีนอืน่ร่วมเป็นเหยือ่ด้วย ชือ่ เชือ้ชาต ิต�าหนริปูพรรณเป็นอย่างไร พดูคยุกนัถงึเรือ่งการถกูบงัคบั

ให้ท�างาน หรือเคยถูกท�าร้ายร่างกายอะไรบ้าง ถูกข่มขู่ว่าจะท�าร้ายร่างกายบุคคลในครอบครัวหรือไม่ 

หากกรณถีกูล่วงละเมดิทางเพศให้ส่งตวัให้แพทย์ตรวจร่างกายเพือ่ใช้เป็นหลกัฐาน ทัง้นี ้เพือ่ประโยชน์

ในการขยายผลช่วยเหลือเหยื่อคนอื่น)
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ถาม ขณะที่ท่านท�างาน ท่านใช้การสื่อสารกับบุคคลอื่นด้วยภาษาใด หรือต้องใช้ล่าม ท่านใช้บุคคลใด 

ในการสนทนาผ่านไปยังบุคคลอื่น 

ตอบ ***

ถาม ท่านได้รับค่าตอบแทนหรือไม่ อย่างไร จ่ายค่าจ้างด้วยวิธีใด ได้รับจากผู้ใด

ตอบ (ค่าตอบแทน เช่น ต่อวัน ต่อเดือน ปริมาณงาน ถูกหักรายได้หรือต้องจ่ายหนี้อย่างไร จ�านวนที่ 

ถูกหักไป จ่ายจริงเท่าใด เหยื่อได้รับเงินสดหรือช�าระผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารใด ชื่อเจ้าของบัญชี  

เหยือ่ได้จดัท�าบนัทกึไว้หรอืไม่ หากมนี�ามาเป็นหลกัฐาน ได้รบัเงนิจากผูใ้ด เช่น นายจ้าง เจ้าของกจิการ 

หรือ หัวหน้าคนงาน)

ถาม ระหว่างถูกบังคับให้การท�างาน ท่านพยายามหลบหนี หรือเคยหลบหนีด้วยวิธีใด หลบหนีด้วยตนเอง

หรือมีคนช่วยเหลือ ผลการหลบหนีเป็นอย่างไร 

ตอบ ***



164 คู่มือส�าหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

แบบรายงานเหตุอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ และเหตุที่ต้องรายงานด่วน

เรียน รอง ผบ.ตร.(ที่ได้รับมอบหมาย)/ผอ.พดส.ตร. ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ที่ได้รับมอบหมาย)/รอง ผอ.พดส.ตร.

 ผบช....................................ผบก....................................

ที่ .......................................................... วันที.่.................เดือน......................... พ.ศ. ๒๕...................

๑. รายงานเหตุ

 ( ) เหตุอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ

 ( ) เหตุที่ต้องรายงานด่วน

๒. เหตุตามข้อ ๑ ได้รับค�าร้องทุกข์ หรือกล่าวโทษ ไว้เป็นคดีอาญาที่................/............. ยึดทรัพย์ที่ 

............/........... วนัที.่........... เดอืน............................. พ.ศ. ๒๕........... เวลา.......................น. ตาม ป.จ.ว.ข้อ.............................. อกุฉกรรจ์ 

และสะเทือนขวัญของ....................................................................................................................................... ที่...................../.....................

หมายเลขคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญของ ......................................................................................... ที.่...................../....................

๓. เหตุที่เกิด หรือข้อหา ................................................................................................................

๔. บรเิวณทีเ่กดิเหต.ุ..................................................... เมือ่วนัที.่.............. เดอืน.................................... พ.ศ. ๒๕.......... 

เวลา......................น. ที่บริเวณ............................... ต�าบล............................. อ�าเภอ............................... จังหวัด.........................................

๕. ผู้เสียหาย.................................................................................................................................................................................

 ผู้ตาย .......................................................................................................................................................................................

๖. ทรัพย์สินที่เสียหาย.............................................................................................................................................................

๗. คนร้ายหรือผู้ต้องหา..........................................................................................................................................................

๘. ขณะเกิดเหตุจับผู้ต้องหาได้ คือ....................................................................................................................................

๙. พาหนะทีใ่ช้ในการกระท�า.................................................................................................................................................

๑๐. อาวุธที่ใช้ในการกระท�าผิด..........................................................................................................................................

๑๑. รายละเอียดและพฤติการณ์แห่งคด.ี.......................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

๑๒. พนักงานสอบสวน........................................................................ โทร.................................................  

  นายต�ารวจชั้นผู้ใหญ.่...................................................................................โทร........................................................

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

   (ลงชื่อ) .......................................................
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บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ............................................................. โทร. ....................................................................

ที่ .....................................................................................  วันที.่..... เดือน................................. ๒๕........

เรื่อง ..............................................................................

เรียน  ผบก.ตท.

 ด้วย.......(หน่วยงานที่รับผิดชอบการสอบสวน)..........................................................................ได้รับแจ้งเหตุคน

ต่างด้าวเป็นผู้เสียหาย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ชื่อ-นามสกุลผู้เสียหาย.....................................................................................................................................................

2. วัน เดือน ปีเกิดเหต.ุ..........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

3. ภูมิล�าเนาผู้เสียหาย............................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

4. เดนิทางเข้ามาในราชอาณาจกัร วนัที่......................... เดอืน.................................................... พ.ศ. ...................

เที่ยวบิน.........................................................................................................................................................................................

5. วนัเดอืนปีเกดิเหต ุหรอืสาเหต.ุ.........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

6. พฤติการณ์แห่งคดีหรือสาเหตุแห่งการตาย............................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

7. เอกสารที่ส่งมาด้วย

 ๗.๑ ส�าเนาหนังสือเดินทาง

 ๗.๒ .................................................................................................................................................................................

จึงเรียนมาเพื่อโปรดด�าเนินการการต่อไป

(ลงชื่อ).......................................................

(...........................................................)

ต�าแหน่ง.....................................................
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ที่ ........................  หนว่ยงาน.......................................................................

  ............................................................................................

  ............................................................................................

 วันที่...................... เดือน............................................. พ.ศ. ......................

เรื่อง ส่งผู้เสียหายที่เป็นเหยื่อคดีค้ามนุษย์เข้ารับการคุ้มครอง

เรียน ผู้อ�านวยการสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ (หรือหน่วยงานพัฒนาสังคม  
 ในพื้นที่............................................)

 ด้วย พนักงานสอบสวน................................................ ขอส่งผู้เสียหายที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ 
จ�านวน........................คน ได้แก่ 

 (๑)........................................................................ อาย.ุ.......................ปี เชื้อชาต.ิ....................... สัญชาต.ิ....................... 

 (2)........................................................................ อาย.ุ.......................ปี เชื้อชาต.ิ....................... สัญชาต.ิ....................... 

มาเพื่อรับการคุ้มครองดูแลในสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ (หรือหน่วยงานพัฒนาสังคม
ในพื้นที.่..........................................................................................................)

 เหตุเกิด เมื่อวันที่......................... เดือน.......................... พ.ศ. .......................... ที่.........................................................
ต�าบล....................................................... อ�าเภอ........................................................ จงัหวดั..............................................................................

 ดงันัน้ จงึขอส่งผูเ้สยีหาย มายงัท่านเพือ่โปรดพจิารณาด�าเนนิการในส่วนทีเ่กีย่วข้อง รายละเอยีด
เพิม่เตมิได้โปรดตดิต่อกบั (พนกังานสอบสวนผูร้บัผดิชอบ....................................................โทรศพัท์หมายเลข..........................)

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ 

 (...........................................................)

ต�าแหน่ง.....................................................

โทรศัพท์หน่วยงาน...............................
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(ตัวอย่างค�าร้องขอรับการคุ้มครองพยานและให้ความยินยอม)

ข้อมูลเกี่ยวข้องกับผู้ขอรับการคุ้มครอง

 ๑. ชื่อ..................................................................................... ชื่อสกุล.......................................................................................

 ๒. อาย.ุ......................................ปี

 ๓. ที่อยู.่..........................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... โทรศัพท.์..............................................................

 ๔. บุคคลใกล้ชิดที่สามารถติดต่อได้ ชื่อ......................................................................................................................  

ชื่อสกุล.................................................................................................... ที่อยู.่.........................................................................................................
......................................................................................................................................................... โทรศพัท์..............................................................

 ๕. วิธีการที่ขอรับการคุ้มครอง

  จัดเจ้าหน้าที่ไปให้ความปลอดภัย

  จัดให้พยานอยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัย

  อื่นๆ

(ระบุ)........................................................................................................................................ พฤติการณ์ที่อาจไม่ได้รับความปลอดภัย  
(โดยย่อ)...................................................................................................................................................... ความเหน็ของพนกังานสอบสวน/
เจ้าหน้าที่...................................................................................................................................................................................................................

หากปรากฏภายหลังว่าพยานไม่มา ไม่ให้ถ้อยค�า หรือไม่เบิกความเป็นพยานโดยไม่มีเหตุผลสมควร หรือมี 
ค�าพพิากษาถงึทีส่ดุให้ลงโทษพยานในความผดิฐานแจ้งข้อความอนัเป็นเทจ็ ความผดิฐานเบกิความอนัเป็นเทจ็ใน
การพิจารณาคดีต่อศาล หรือความผิดฐานท�าพยานหลักฐานอันเป็นเท็จในคดีที่บุคคลนั้นเป็นพยาน ให้บุคคลนั้น
คืนหรือชดใช้ค่าตอบแทน หรือชดใช้ค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองพยานและบุคคลอื่นแล้วแต่กรณี ที่รัฐได้จ่ายไปจริง
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค�าสั่งจากส�านักงานคุ้มครองพยาน

 ลงชื่อ......................................... ผู้รับการคุ้มครองและให้ความยินยอม

  (.....................................)

 ลงชื่อ......................................... ผู้บันทึก

  (.....................................)

 ลงชื่อ......................................... พยาน

 ลงชื่อ......................................... พยาน

ความเห็นผู้อนุมัติ

....................................................

ลงชื่อ)...................................... ผู้อนุมัติ

(...........................................)

ต�าแหน่ง...................................................
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ที่ ........................  หนว่ยงาน.......................................................................

  ............................................................................................

 วันที่...................... เดือน............................................. พ.ศ. ......................

เรื่อง  การคุ้มครองพยาน 

เรียน  ผู้อ�านวยการส�านักงานคุ้มครองพยาน 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ค�าร้องขอใช้มาตรการทั่วไปในการคุ้มครองพยาน และเอกสาร จ�านวน..................... แผ่น

 ๒. เอกสารที่เกี่ยวข้อง จ�านวน........................ แผ่น

 ด้วยเมื่อวันที่……...........เดือน..................... พนักงานสอบสวน.............................................. ได้รับค�าร้องขอ 

ใช้มาตรการทั่วไปในการคุ้มครองพยาน................................(ชื่อ นามสกุล ผู้ขอคุ้มครอง)............................... ซึ่งเป็นพยาน 

ในคดีที่................................................. ผู้กล่าวหา................................................ ผู้ต้องหา ในความผิดฐาน............................................. 

ตามคดทีี.่.............................. โดย..............................................(บรรยายพฤตกิารณ์ทีพ่ยานถกูข่มขู ่ถกูปองร้าย หรอืเหตทุีอ่าจ

ก่อให้เกดิอนัตราย.................................) ซึง่การกระท�าดงักล่าวเหน็ว่าอาจเกดิจากผูไ้ม่ประสงค์ดหีรอืผูต้้องหา และอาจ 

ท�าให.้................................................................................................................................ พยานหรือบุคคลในครอบครัวได้รับอันตราย

 ดงันัน้ ...................................(พนกังานสอบสวน)................................ พจิารณาแล้วเหน็ควรให้มกีารคุม้ครอง 

พยานจงึขอส่งค�าร้องขอใช้มาตรการทัว่ไปในการคุม้ครองพยานของ.................................(ชือ่ นามสกลุพยาน).......................  

และเอกสารที่เกี่ยวข้อง มายังท่านเพื่อพิจารณาด�าเนินการให้ความคุ้มครองตามกฎหมายต่อไป.

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ  (หัวหน้าพนักงานสอบสวน)

(...............................................)

ต�าแหน่ง...................................................

โทร......................................
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ที.่.......................   หนว่ยงาน.......................................................................

   เดือน...................................... ๒๕...............

เรื่อง พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ ตามมาตรา ๒๐ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

เรียน อัยการสูงสุด.

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ส�าเนาค�าให้การผู้กล่าวหา จ�านวน........แผ่น

 ๒ ส�าเนาค�าร้องฝากขังผู้ต้องหา จ�านวน.........แผ่น 

 ด้วย เมื่อวันที่................... เดือน................................. ๒๕............... เวลาประมาณ...............................นาฬิกา  

นาง/นางสาว/นาย...................................................................... อายุ..............ปี อยู่บ้านเลขที่....................... หมู่ที่.................  

ต�าบล............................................ อ�าเภอ.......................................... จังหวัด........................................................... เดินทางมาร้องทุกข์

กับพนักงานสอบสวน ............................................................... เพื่อให้ด�าเนินคดีกับ.................................................................................  

ซึ่งร่วมกันกระท�าความผิดต่อ.................................(ผู้แจ้ง).............................................จนได้รับความเสียหายโดยสาระส�าคัญ

ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น มีดังนี้

 ก่อนเกิดเหตุ..............................(บรรยายเหตุการณ์ที่ผู้ต้องหาคนติดต่อหรือเริ่มหลอกลวงเสียหาย) 

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

 ต่อมา.............(บรรยายเหตุการณ์หลังจากผู้เสียหลงเชื่อ หรือตกลงใจตามที่ผู้ต้องหาชักชวน) 

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

 เมือ่วนัที ่................(บรรยายเหตกุารณ์ทีผู่ต้้องหา หรอืผูต้้องหากบัพวกลงมอืกระท�าต่อผูเ้สยีหาย

จนได้รับความเสียหายในคดีนี้...........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................
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 จากนัน้..............................(บรรยายถงึเหตกุารณ์ทีผู่เ้สยีหายหลบหนจีากการควบคมุของผูต้้องหา หรอื 

ถูกช่วยเหลือออกมาได้ จนถึงการเดินทางมาร้องทุกข์ในครั้งนี้)........................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

 จากการสอบสวนปรากฏว่า การกระท�าของ................................................................ เป็นการกระท�า 

ความผิดซึ่งมีโทษตามกฎหมายไทยได้กระท�าลงนอกราชอาณาจักรไทยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 

ความอาญา มาตรา ๒๐ แก้ไขเพิม่เตมิโดย พระราชบญัญตัแิก้ไขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา 

(ฉบับที่ ๒๙) พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้อัยการสูงสุดหรือผู้รักษาการแทนเป็นพนักงานสอบสวนที่รับผิดชอบหรือจะ 

มอบหมายหน้าที่นั้นให้พนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวนคนใดเป็นผู้รับผิดชอบท�าการสอบสวนแทนได.้

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและด�าเนินการตามตัวบทกฎหมายดังกล่าว ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พันต�ารวจเอก

    (..................................................)

     ..............................................................................

    ...............................................................................

โทร. ..........................................
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ที.่...............................  หน่วย.......................................................

  

วันที.่............ เดือน....................... พ.ศ. .............................

เรื่อง สืบพยานไว้ก่อน

เรียน (พนักงานอัยการเขตอ�านาจ)..................................................

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ส�าเนาค�าให้การผู้กล่าวหา  จ�านวน...............แผ่น

 ๒. เอกสารที่เกี่ยวข้อง  จ�านวน...............แผ่น

 ด้วย พนักงานสอบสวนสถานีต�ารวจ....................................................................................

มคีวามประสงค์ขอให้พนกังานอยัการยืน่ค�าร้องต่อศาล เพือ่ขอสบืพยานในคดอีาญาก่อนฟ้องผูต้้องหา โดยมเีหตผุล

และความจ�าเป็น ดังต่อไปนี้

 ๑. ด้วยปรากฏว่า (ให้ระบุการกระท�าทั้งหลายที่อ้างว่าผู้ต้องหาได้กระท�าผิด)..................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

 ๒. (เหตุผลและความจ�าเป็นที่ต้องสืบพยานไว้ก่อน).......................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

 ๓. รายชื่อพยานที่จะต้องน�าสืบไว้ก่อน *

  ๓.๑ ชื่อ.................................................................. อาย.ุ....................ปี อยู่บ้านเลขที.่..............................  

แขวง/ต�าบล................................................. เขต/อ�าเภอ................................................. จังหวัด....................................................................

  ๓.2 ชื่อ.................................................................. อาย.ุ....................ปี อยู่บ้านเลขที.่..............................  

แขวง/ต�าบล................................................. เขต/อ�าเภอ................................................. จังหวัด....................................................................

 ๔. พนักงานสอบสวนได้ส่งหลักฐานการสอบสวนเบื้องต้น และน�าตัวผู้ต้องหามายังพนักงาน

อัยการพร้อมค�าร้องนี้ จ�านวน......................... คน คือ (กรณีมีการจับกุมตัวผู้ต้องหา) *

  ๔.๑............................................................................................................................................................................

  ๔.๒............................................................................................................................................................................

  ๔.๓.........................................................................................................................................................................

 จงึเรยีนมาเพือ่ขอให้พนกังานอยัการพจิารณาด�าเนนิการตามพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปราม

การค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๑ และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๓๗ ทวิ ต่อไป

  

(ลงชื่อ)............................................................ พนักงานสอบสวน
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บันทึกการสอบถามเบื้องต้น

     สถานที่บันทึก...............................................

วันเดือนปีที่บันทึก................................................

 บนัทกึนีท้�าขึน้เพือ่แสดงว่า (ยศ ชือ่ ชือ่สกลุ ต�าแหน่ง)…………………………………………………………………………………

พนักงานสอบสวน ได้สอบถาม.............................................................……………………………………....... (เด็กหรือเยาวชน ผู้ต้องหา) 

ในเบื้องต้น โดยมี (ชื่อ ชื่อสกุล) .......................……………………………............................................... ที่อยู่เลขที.่.........…………………........... 

ซอย........................……………………………………........... ถนน................................ หมูท่ี.่........................... แขวง (ต�าบล)……………………………………

เขต (อ�าเภอ)………………………………………… จงัหวดั.........................................……………………………………....... เป็นล่ามแปล หรอืได้จดัหา

เทคโนโลยีสิ่งอ�านวยความสะดวกหรือความช่วยเหลืออื่นใดให้ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนา 

คุณภาพชีวิตคนพิการแล้ว ปรากฏรายละเอียดเกี่ยวกับเด็กเยาวชนผู้ต้องหา ดังนี้

๑. ชือ่ตวั................................................................... ชือ่สกลุ............................................................ อาย.ุ.............. ปี สญัชาต.ิ........................

๒. ถิน่ทีอ่ยู ่เลขที.่............................. ซอย.............……………………………............. ถนน.....……………………………................ หมูท่ี.่....................... 

แขวง (ต�าบล)...............................…………………….. เขต (อ�าเภอ)..................……………………............. จงัหวดั.................……………………………........

๓. สถานทีเ่กดิ เลขที.่............................ ซอย.............…………………………............ ถนน.....……………………………................ หมูท่ี.่....................... 

แขวง (ต�าบล)...............................…………………….. เขต (อ�าเภอ)..................……………………............. จงัหวดั.................……………………………........

๔. อาชีพของเด็กหรือเยาวชนผู้ต้องหา.........................................................................................................................................................

๕. รายละเอียดเกี่ยวกับบิดาของเด็กหรือเยาวชนผู้ต้องหา

ชื่อตัว................................................................................................... ชื่อสกุล........................................................................................................

ที่อยู่เลขที.่....................................... ซอย......................................................... ถนน................................................... หมู่ที.่.............................

แขวง (ต�าบล).................................................. เขต (อ�าเภอ).................................................. จังหวัด...........................................................

อาชีพ............................................................................................................................................................................................................................
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๖. รายละเอียดเกี่ยวกับมารดาของเด็กหรือเยาวชนผู้ต้องหา

ชื่อตัว......................................................................................................... ชื่อสกุล.................................................................................................. 

ที่อยู่เลขที่ ........................................ ซอย................................................... ถนน........................................................ หมู่ที.่........................... 

แขวง (ต�าบล).......................................................... เขต (อ�าเภอ)............................................................ จงัหวดั...............................................

อาชีพ..........................................................................................................................................................................................................................

๗. รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ปกครองของเด็กหรือเยาวชนผู้ต้องหา

ชื่อตัว......................................................................................................... ชื่อสกุล.................................................................................................. 

ที่อยู่เลขที่ ........................................ ซอย................................................... ถนน........................................................ หมู่ที.่........................... 

แขวง (ต�าบล).......................................................... เขต (อ�าเภอ)............................................................ จงัหวดั...............................................

อาชีพ..........................................................................................................................................................................................................................

๘. รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่เด็กหรือเยาวชนผู้ต้องหาอาศัยอยู่ด้วย

ชื่อตัว......................................................................................................... ชื่อสกุล.................................................................................................. 

ที่อยู่เลขที่ ........................................ ซอย................................................... ถนน........................................................ หมู่ที.่........................... 

แขวง (ต�าบล).......................................................... เขต (อ�าเภอ)............................................................ จงัหวดั...............................................

อาชีพ..........................................................................................................................................................................................................................
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๙. รายละเอียดเกี่ยวกับองค์กรที่เด็กหรือเยาวชนผู้ต้องหาอาศัยอยู่ด้วย

ชื่อองค์กร.................................................................................................................................................................................................................... 

ทีอ่ยูเ่ลขที ่.................................... ซอย........................................................... ถนน........................................................... หมูท่ี.่.......................... 

แขวง (ต�าบล).............................................................. เขต (อ�าเภอ).................................................... จงัหวดั........................................................

และได้แจ้งข้อหาให้เด็กหรือเยาวชนผู้ต้องหาทราบว่า...........................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

  

 ได้อ่านบันทึกนี้ให้เด็กหรือเยาวชนผู้ต้องหาฟังแล้วรับว่าถูกต้อง จึงให้ลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน

  (ลงชื่อ)...............................................................................เด็กหรือเยาวชนผู้ต้องหา

  (ลงชื่อ)..............................................................................ล่ามแปล

  (ลงชื่อ)...............................................................................พยาน

  (ลงชื่อ)...............................................................................พนักงานสอบสวน/บันทึก/อ่าน
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และเจ้าพนักงานได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระท�าที่กล่าวหาว่าข้าพเจ้ากระท�าผิดว่า  

(กรณมีหีลกัฐานตามสมควรผูต้้องหาน่าจะได้กระท�าผดิตามข้อกล่าวหานัน้ ให้ระบกุารกระท�าทัง้หลายทีก่ล่าวหา

ว่าผู้ต้องหาได้กระท�าผิด ข้อเท็จจริงและรายละเอียดที่เกี่ยวกับเวลาและสถานที่ซึ่งเกิดการกระท�าผิดนั้นๆ อีกทั้ง

บุคคลหรือสิ่งของที่เกี่ยวข้องด้วยพอสมควรเท่าที่จะให้ผู้ต้องหาเข้าใจข้อหาได้ดี)

แล้วจงึแจ้งข้อหาให้ข้าพเจ้าทราบว่า (ระบฐุานความผดิตามบทบญัญตัขิองกฎหมาย เช่น ค้ามนษุย์ ถ้าบทบญัญตัิ

ของกฎหมายใดไม่ได้ระบุฐานความผิดไว้ ให้ระบุถ้อยค�าตามบทบัญญัติของกฎหมายที่สั้นกระทัดรัดแต่อ่านแล้ว

ได้ใจความ เช่น หน่วงเหนีย่วกกัขงัผูอ้ืน่ มอีาวธุปืน เครือ่งกระสนุปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รบัอนญุาต เป็นต้น)
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และได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบก่อนว่า ข้าพเจ้ามีสิทธิดังต่อไปนี้

 (1) ข้าพเจ้ามีสิทธิที่จะให้การหรือไม่ก็ได้ ถ้าข้าพเจ้าให้การ ถ้อยค�าที่ข้าพเจ้าให้การนั้น อาจใช้ 
เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาได้

 (2) ข้าพเจ้ามีสิทธิให้ทนายความหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจเข้าฟังการสอบปากค�าตนได้

 (ถ้าผู้ต้องหาถูกควบคุมระหว่างการสอบสวน จะบันทึกการแจ้งสิทธิตาม มาตรา ๗/๑ เพิ่มเติมด้วย
กไ็ด้ แต่ถ้าผูต้้องหาไม่ได้ถกูควบคมุระหว่างการสอบสวน เช่น กรณผีูต้้องหาถกูเรยีกหรอืเข้าหาพนกังานสอบสวน
เองโดยไม่มีการจับกุมและควบคุมผู้ต้องหาระหว่างการสอบสวน ไม่ต้องบันทึกการแจ้งสิทธิตาม มาตรา ๗/๑  
เพิ่มเติม เพราะถ้าบันทึกการแจ้งสิทธิตาม มาตรา ๗/๑ แล้ว จะมีปัญหาว่าพนักงานสอบสวนได้จับกุมและ 
ควบคุมผู้ต้องหาไว้หรือไม่)

ข้าพเจ้าทราบแล้วขอให้การด้วยความเต็มใจดังนี้
ถาม ท่านทราบสิทธิของผู้ต้องหาในชั้นสอบสวนแล้วหรือไม่ อย่างไร

ตอบ ข้าฯ ได้รับแจ้งสิทธิจากพนักงานสอบสวนแล้ว โดยพนักงานสอบสวนได้แจ้งสิทธิให้ข้าฯ ทราบ 
ตามบันทึกการแจ้งสิทธิในชั้นสอบสวนที่พนักงานสอบสวนได้จัดท�าขึ้น เมื่อวันที่........................ 
และข้าฯ ได้ลงลายมือชื่อรับทราบสิทธิดังกล่าวแล้ว 

ถาม ท่านมีทนายความหรือไม่ และได้พบและปรึกษาผู้ซึ่งจะเป็นทนายแล้วหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านต้องการ 
ที่จะให้พนักงานสอบสวนจัดหาทนายความให้หรือไม่ อย่างไร (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา ๑๓๔/๑)

ตอบ ข้าฯ มทีนายความและได้พบและปรกึษาเป็นการเฉพาะตวัแล้ว โดยทนายความของข้าฯ ชือ่...........................

อายุ.............ปี อยู่บ้านเลขที่............................................................ ใบอนุญาตว่าความเลขที่........................................  
ออกเมื่อวันที.่............................................................................... หมดอาย.ุ..................................................................................

ถาม (๑) ในการสอบสวนครั้งนี้ พนักงานสอบสวนได้จัดให้มีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ บุคคล 
ที่ท่านร้องขอ และพนักงานอัยการเข้าร่วมฟังการสอบสวนด้วย ท่านจะคัดค้านผู้ใดหรือไม่ (ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๓๓ ทวิ วรรคแรก วรรคสาม, ๑๓๔/๒)

ตอบ ข้าฯ ไม่คัดค้านหรือไม่ขอตั้งรังเกียจนักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะห์ พนักงานอัยการ แต่อย่างใด

ถาม (๒) ท่านมีสิทธิขอให้พนักงานสอบสวนจัดนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ บุคคลที่ท่านร้องขอ 
และพนักงานอัยการเข้าร่วมฟังการสอบสวนในครั้งนี้ได้ ท่านต้องการที่จะให้พนักงานสอบสวนจัดให้
บุคคลดังกล่าวเข้าร่วมฟังการสอบสวนด้วยหรือไม่ อย่างไร (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา ๑๓๓ ทวิ วรรคสอง, ๑๓๔/๒)

ตอบ ข้าฯ ทราบสิทธิดังกล่าวแล้ว ข้าฯ ขอให้มีการจัดนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ บุคคลที่ 
ข้าฯ ร้องขอและพนักงานอัยการเข้าร่วมฟังการสอบสวนในครั้งนี้ เป็นบุคคลเดียวกันกับบุคคลข้างต้น 
โดยไม่ขอให้พนักงานสอบสวนจัดให้มีการเพิ่มบุคคลอื่นร่วมฟังการสอบสวนในครั้งนี้ แต่อย่างใด

ถาม (๓) ในการสอบสวนครั้ง พนักงานสอบสวนได้จัดให้ นาย/นาง..................................................................................

เป็นล่ามแปลภาษา ซึง่ล่ามได้สาบานตนหรอืปฏญิาณตนแล้วว่าจะแปลภาษา.........................................(ภาษา
ของผู้ต้องหา).........................................เป็นภาษาไทยให้ถูกต้อง ท่านทราบแล้วหรือยัง และจะคัดค้านล่าม 
ที่พนักงานสอบสวนจัดให้หรือไม่ อย่างไร (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๓)
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ตอบ (หากผู้ต้องหาคัดค้าน ให้สอบถามถึงเหตุที่คัดค้าน หากฟังขึ้นก็ให้พนักงานสอบสวนจัดหาล่ามคนใหม่ 
หากผู้ต้องหาต้องการหาล่ามเองพนักงานสอบสวนต้องจัดให้ และยังต้องใช้ล่ามที่พนักงานสอบสวน
จัดหาร่วมแปลด้วย).........................................................................................................................................................................

ถาม ในการสอบสวนครัง้นี ้ท่านต้องการทีจ่ะให้ทนายความหรอืผู้ทีท่่านไว้วางใจเข้าร่วมฟังการสอบปากค�า
ด้วยหรือไม่ อย่างไร (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๓๔/๓)

ตอบ ข้าฯ ต้องการทีจ่ะให้ทนายความ คอื................................................................................. อาย.ุ........................................ปี  
อยูบ้่านเลขที ่......................................... ต�าบล............................................................ อ�าเภอ....................................................  

จังหวัด......................................... ร่วมฟังการสอบสวน และต้องการให้................................................. ผู้ที่ข้าฯ  
ไว้วางใจ ซึง่เกีย่วข้องกบัข้าฯ คอื................................................................................................................................................  

เข้าร่วมฟังการสอบสวนในครั้งนี.้.............................................................................................................................................

ถาม พนกังานสอบสวนอธบิายข้อเทจ็จรงิให้ท่านทราบเกีย่วกบัการกระท�าทีก่ล่าวหาว่าได้กระท�าผดิ แล้วจงึ
แจ้งข้อหาให้ทราบดังนี้.........................................(ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๓๔ 
วรรคแรก แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๐)...................................................................................................................................

ตอบ พนกังานสอบสวนได้อธบิายให้ข้าฯ ทราบถงึข้อเทจ็จรงิเกีย่วกบัการกระท�าทีก่ล่าวหาว่า ข้าฯ ได้กระท�า
ผิด แล้วจึงแจ้งข้อหาให้ข้าฯ ทราบแล้ว ข้าฯ ไม่ได้หลงต่อสู ้แต่อย่างใด และข้าฯ ขอให้การ  
(รับสารภาพหรือปฏิเสธ) ตลอดข้อกล่าวหาทุกประการด้วยความสมัครใจของตัว ข้าฯ เอง 
โดยไม่มีผู้ใดบังคับขู่เข็ญหลอกลวง หรือกระท�าการอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อให้ข้าฯ.........................................

(รบัสารภาพหรอืปฏเิสธ)....................................................................................................................................................................

ถาม ท่านเคยต้องโทษทางคดีอาญามาก่อนหรือไม่ อย่างไร (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
มาตรา ๕๘, ๙๒, ๙๓ หรือพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๙๗)................................
...........................................................................

ตอบ ข้าฯ ไม่เคยได้รบัโทษทางอาญามาก่อน (เคยได้รบัโทษทางคดอีาญามาก่อนในข้อหา.........................................

เมื่อวันที่............................. เดือน......................................... พ.ศ. .................. ที่ท้องที่.........................................................  
ศาล.............................................................. โดยถูกตัดสินจ�าคุก......................ปี.........................เดือน.....................วัน  
ตามคดีหมายเลขด�าที.่............................... คดีหมายเลขแดงที.่.............................. และพ้นโทษเมื่อ...........................

ถาม ท่านถูกจับกุมในคดีนี้อย่างไร

ตอบ (อธิบายก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ หลังเกิดเหตุ)..............................................................................................................

ถาม ท่านได้ทรัพย์สินของผู้เสียหายไปมีอะไรบ้าง

ตอบ ***

ถาม ของกลางที่อยู่ในความครอบครองของท่านมีอะไรบ้าง และท่านโต้แย้งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าว
หรือไม่ อย่างไร

ตอบ ***

ถาม ในขณะกระท�าผิดท่านใช้ยานพาหนะหรือมีอาวุธติดตัวไปด้วยหรือไม่ อย่างไร

ตอบ ***

ถาม ท่านลงมือท�าร้ายผู้กล่าวหา (พยาน)หรือใครในคดีนี้หรือไม่ อย่างไร

ตอบ ***
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ถาม มีผู้ร่วมกระท�าความผิดกับท่านในคดีนี้หรือไม่ มีใครบ้าง ต�าหนิรูปพรรณเป็นอย่างไร และแต่ละคน 
พักอาศัยอยู่ที่ไหน มีการวางแผนให้แต่ละคนกระท�าอย่างไร

ตอบ ***

ถาม ท่านได้น�าทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระท�าความผิดในคดีนี้ไปจ�าหน่ายหรือน�าไปเก็บไว้ที่ใด ผู้ใด 
เป็นผู้เก็บรักษาไว้

ตอบ ***

ถาม ในขณะที่ท่าน (กับพวก)กระท�าความผิด มีผู้เห็นเหตุการณ์หรือไม่ อย่างไร

ตอบ ***

ถาม ท่านจะอ้างผู้ใด เอกสารใด หรือวัตถุใดเป็นพยานหรือไม่ (ตร. ๐๐๓๑.๒๑๒/๕๑๘๓ ลง ๑๓ พ.ย. ๕๐)

ตอบ ***

ถาม เหตุเกิดที่ไหน เมื่อวัน เวลาใด

ตอบ ***

ถาม ท่านเคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้ใดมาก่อนหรือไม่ อย่างไร

ตอบ ***

อ่านให้ฟังแล้วรับว่าถูกต้อง

 (ลงชื่อ) ผู้ต้องหา

 (ลงชื่อ) สอบสวน/พิมพ์/อ่าน

หรือ (ลงชื่อ) ทนายความ

หรือ (ลงชื่อ) พนักงานอัยการ 

หรือ (ลงชื่อ) นักสังคมสงเคราะห์/นักจิตวิทยา

หรือ (ลงชื่อ) ร่วมฟังการสอบสวน

 

หมายเหตุ

ประเด็นค�าถามข้อ (๑), (๒) ใช้ในกรณีที่ผู้ต้องหาอายุไม่เกิน ๑๘ ปี ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา ๑๓๓ ทวิ, ๑๓๔/๒ 

 ประเด็นค�าถามข้อ (๓) ใช้ในกรณีที่ผู้ต้องหาเป็นคนต่างด้าวหรือผู้ฟังหรือพูดไม่เข้าใจในภาษาไทย 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๓
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บันทึกการรับทราบการชี้ตัวของผู้ต้องหา

สถานที่บันทึก.......................................

วันที.่................. เดือน............................................. พ.ศ. ..........................

 ๑. ชือ่ ต�าแหน่งผูอ้�านวยการชีต้วัผูต้้องหา ยศ................................ ชือ่-นามสกลุ...........................................................

ต�าแหน่ง....................................................................................... สงักดั.....................................................................................................................

 ๒. จัดให้มีการชี้ตัวในคดีระหว่าง.............................................ผู้กล่าวหา.................................................ผู้ต้องหา  

คดอีาญาที.่...................................................................ข้อหา...........................................................................................................................................

 ๓. ผูอ้�านวยการชีต้วัได้จดัให้มกีารชีต้วัข้าพเจ้า ซึง่เป็นผูต้้องหาที่.............................(๑ หรอื ๒ หรอื ๓.......) 

ซึง่มีแสงสวา่งเปน็อย่างดีและมีที่ก�าบงัมใิหผู้ช้ี้ตัวที่ยงัมิไดช้ี้ตวัเห็นผู้ตอ้งหาก่อนจะเข้าชี้ตวัเมื่อวนัที.่.............................

เดือน.............................................................. พ.ศ. ...................... เวลา.......................................น.

 ๔. ก่อนชีต้วั ผูอ้�านวยการชีต้วัมไิด้ให้ผูท้ีจ่ะท�าการชีต้วัเหน็ตวัผูต้้องหา รปูภาพหรอืต�าหนริปูพรรณ

ของผูต้้องหา และสถานทีน่ัน้ผูต้้องหาไม่เหน็ผูช้ีต้วั ได้จดัให้ผูต้้องหาแต่งกายลกัษณะคล้ายคลงึกนักบัเวลาเกดิเหตุ 

โดยให้ปะปนกับบุคคลอื่นเพศเดียวกัน ซึ่งมีรูปร่าง ขนาด อายุ และแต่งกายคล้ายคลึงกันกับผู ้ต้องหา 

จ�านวน.................คน คือ

 ๔.๑ ....................................................................... ๔.๒ .......................................................................

 ๔.๒ ....................................................................... ๔.๔ .......................................................................

 ๔.๓ ....................................................................... ๔.๖ .......................................................................

 ๕. ผู้อ�านวยการชี้ตัวได้จัดให้ชี้ตัวโดยวิธียืน/เดินผ่านทีละคนและได้ถามผู้ต้องหาว่าตามที่จัดให้ 

ชี้ตัวนี้เป็นที่พอใจหรือไม่ หรือจะให้จัดการอย่างไร

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

 ๖. ผู้ต้องหามีความพอใจในการจัดให้ชี้ตัว ได้อ่านบันทึกนี้ให้ผู้ต้องหาและพยานในการดูตัวฟังแล้ว

รับว่าถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

 (ลงชื่อ)……………………………………ผู้ต้องหา (ลงชื่อ)...........................................ผู้อ�านวยการชี้ตัว

 (........................................) (.........................................) 

 (ลงชื่อ)............................................พยาน (ลงชื่อ)..............................................พยาน

 (.........................................) (.......................................)

 (ลงชื่อ)..............................................พยาน (ลงชื่อ)...........................................พนักงานสอบสวน

 (........................................) (........................................) 
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บันทึกการชี้ตัวผู้ต้องหา

สถานที่บันทึก.......................................

 วันที่..................เดือน..................................... พ.ศ. ..........................

 ๑. ชือ่ ต�าแหน่งผูอ้�านวยการชีต้วัผูต้้องหา ยศ.......................... ชือ่-นามสกลุ.........................................................

ต�าแหน่ง.......................................................................................... สังกัด................................................................................................................

 ๒. จัดให้มีการชี้ตัวผู ้ต้องหาในคดีที่ .................. ข้อหา......................................................................... 
คือ............(ชื่อผู้ต้องหา)......................... ผู้ต้องหา โดยจัดให้ นาย/นาง/นางสาว........................................ ผู้กล่าวหา/พยาน  
เข้าท�าการชีต้วัที.่................................................................... เมือ่วนัที.่.............. เดอืน........................พ.ศ. ................. เวลา.................น.

 ๓. ก่อนท�าการชี้ตัว ผู้อ�านวยการชี้ตัวมิได้ให้ผู้ที่จะท�าการชี้ตัวเห็นผู้ต้องหา หรือรูป หรือต�าหนิ 
รูปพรรณของผู้ต้องหา ได้จัดให้ผู้ต้องหาสวมเสื้อคล้ายคลึงกับเวลาที่เกิดเหตุและจัดให้ยืนปะปนกับบุคคลอื่น 
ที่มีเพศ รูปร่าง อายุ และแต่งกายคล้ายคลึงกันกับผู้ต้องหา จ�านวน......................คน (แต่ไม่น้อยกว่า ๕ คน)

 ๔.๑ ....................................................................... ๔.๒ .......................................................................

 ๔.๓ ....................................................................... ๔.๔ .......................................................................

 ๔.๕ ....................................................................... ๔.๖ .......................................................................

 ผู้อ�านวยการชี้ตัวได้ถามผู้ต้องหาว่าตามที่จัดให้ชี้ตัวนี้เป็นที่พอใจหรือไม่ หรือจะให้จัดการอย่างไร 
..................................................................... แล้วจงึให้นาย/นาง/นางสาว.............................................................. ชีต้วัผูต้้องหาทลีะคน

 ๔. ผลการชี้ตัวปรากฏว่า.............................................................................................................................................. 

พนักงานสอบสวนได้ถ่ายภาพการชี้ตัวไว้แล้ว ปรากฏภาพถ่ายแนบท้ายบันทึกนี้ และได้ลงหลักฐานการชี้ตัวไว้ 
ตาม ป.จ.ว.ข้อ.............................................. เวลา........................................น. วันที.่............... เดือน............................. พ.ศ. ...................

 อ่านบันทึกนี้ให้ผู้ต้องหา ผู้กล่าวหา พยานฟังแล้วรับว่าถูกต้อง จึงให้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)...............................................................ผู้ต้องหา

(ลงชื่อ)............................................................... ผู้กล่าวหา

(ลงชื่อ)............................................................... พยานชี้ตัว

(ลงชื่อ)............................................................... พยาน

(ลงชื่อ)............................................................... พยาน

(ลงชื่อ)............................................................... ผู้อ�านวยการชี้ตัว

(ลงชื่อ)...............................................................พนักงานสอบสวน/บันทึก/อ่าน
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การด�าเนินการกับผู้ต้องหาที่เป็นเด็กหรือเยาวชน

เมื่อพนักงานสอบสวนถามปากค�าเด็กหรือเยาวชนเสร็จแล้วด�าเนินการดังนี้

มีการจับกุมเด็กหรือเยาวชน

มีค�าร้องถึงศาลเยาวชนและครอบครัว
หรือศาลจังหวัดแผนกคดีเยาวชน

และครอบครัวฯ ภายใน ๒๔ ชั่วโมง

ผู้ต้องหาเข้าพบหรือเข้ามอบตัว
ต่อพนักงานสอบสวน

มีหนังสือแจ้งการด�าเนินคดีต่อผู้อ�านวยการ
สถานพินิจภายใน ๒๔ ชั่วโมง

การตรวจสอบการจับกุมเด็กหรือเยาวชนโดยศาล

ให้พนักงานสอบสวนน�าตัวเด็กหรือเยาวชนไปศาลเยาวชนและครอบครัว/ศาลจังหวัดฯ ภายใน ๒๔ ชั่วโมง 
นับตั้งแต่เวลาที่เด็กหรือเยาวชนไปถึงที่ท�าการของพนักงานสอบสวน แต่มิให้นับระยะเวลาเดินทางตามปกติ

จากที่ท�าการของพนักงานสอบสวนมาศาลเข้าในก�าหนด ๒๔ ชั่วโมงนั้นด้วย

ให้ศาลตรวจสอบดังนี้
๑. เป็นเด็กหรือเยาวชนซึ่งต้องหาว่ากระท�าผิดหรือไม่

๒. การจับและการปฏิบัติต่อเด็กหรือเยาวชนเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
๓. ถ้าเด็กหรือเยาวชนยังไม่มีที่ปรึกษากฎหมาย ให้ศาลแต่งตั้งให้

ศาลอาจมีค�าสั่งให้มอบตัวเด็กหรือเยาวชนให้แก่
บิดา มารดา ผู้ปกครอง บุคคลหรือองค์การซึ่งเด็กหรือ
เยาวชนอาศัยอยู่ด้วย หรือบุคคลหรือองค์การที่ศาล

เห็นสมควรเป็นผู้ดูแลในระหว่างการด�าเนินคดี

การจับเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

ให้ปล่อยเด็กหรือเยาวชนไป

การจับเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย

ศาลจะมีค�าสั่งให้ควบคุมเด็กหรือเยาวชน
ไว้ในสถานพินิจหรือในสถานที่อื่น

ให้บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่น�าตัวเด็ก
หรือเยาวชน ไปพบพนักงานสอบสวน

หรือพนักงานคุมประพฤติ
หรือศาลแล้วแต่กรณี
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พนักงานสอบสวนมีอ�านาจควบคุมตัวผู้ต้องหาได้ ๔๘ ชั่วโมง
นับตั้งแต่เวลามาถึงที่ท�าการของพนักงานสอบสวน

ถ้าพนักงานสอบสวนไม่สามารถน�าตัวผู้ต้องหามาฟ้องได้ตามก�าหนดระยะเวลาฝากขัง 
หรือพ้นก�าหนดระยะเวลาที่ศาลอนุญาตให้ฝากขังแล้ว (ขาดฝากขัง) หรือผู้ต้องหามีประกันหลบหนีไป 

นายประกันไม่สามารถน�าตัวผู้ต้องหามาส่งมอบให้พนักงานสอบสวนได้ตามก�าหนดนัด 
พนักงานสอบสวนมีอ�านาจจัดการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้ได้ตัวผู้ต้องหามาเพื่อฟ้องได้ 

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๔๑ วรรคท้าย, ๑๖๕ 
เมื่อได้ตัวผู้ต้องหามาแล้ว มีอ�านาจควบคุมเท่าที่จ�าเป็นเพื่อน�าตัวไปฟ้องภายในอายุความฟ้อง

พนักงานสอบสวน
ท�าส�านวนการสอบสวน
ไม่เสร็จภายในระยะเวลา 

๖ เดือน

พนักงานสอบสวนท�า
ส�านวนการสอบสวนเสร็จ
ภายในระยะเวลา ๖ เดือน

พนักงานอัยการต้องยื่น
ฟ้องต่อศาลก่อนครบ

ก�าหนด ๖ เดือน

พนักงานสอบสวนต้องท�าส�านวนการสอบสวน
ให้เสร็จสิ้นในระยะเวลา ๖ เดือน นับแต่วันแรกที่มี
การปล่อยชั่วคราว ถ้าไม่เสร็จสิ้นภายใน ๖ เดือน 

สัญญาประกันเป็นอันระงับ ไม่มีผลบังคับ

ผู้ต้องหาได้รับการปล่อยชั่วคราว
ในชั้นสอบสวน

พนักงานสอบสวนต้องน�าตัวผู้ต้องหาไปยื่นค�าร้อง
ฝากขังก่อนครบก�าหนด ๔๘ ชั่วโมง โดยขอฝากขัง
ได้หลายคราวๆ ละไม่เกิน ๑๒ วัน เมื่อรวมแล้ว
ต้องไม่เกิน ๔๘ วัน หรือ ๘๔ วัน ตามอัตราโทษ

ผู้ต้องหาไม่ได้รับการปล่อยชั่วคราว
ในชั้นสอบสวน

พนักงานสอบสวนต้องท�า
ส�านวนการสอบสวนให้เสร็จสิ้น
และส่งให้พนักงานอัยการเพื่อ

ยื่นฟ้องภายในก�าหนดระยะเวลา
ที่ศาลอนุญาตให้ฝากขังนั้น

การควบคุมตัวผู้ต้องหาในอ�านาจศาลอาญา

หรือศาลจังหวัดที่มีการจับกุม

ให้น�าตัวผู้ต้องหาไปยื่น
ค�าร้องขอฝากขังต่อศาล

ก่อนครบก�าหนด ๖ เดือน
ได้ตามอัตราโทษ 

๔๘ วัน หรือ ๘๔ วัน
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บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมต�ารวจ กองคดี   โทร.๒๕๒-๗๙๑๓

ที่ o๖o๓.๒/๒๗๙๘   วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๓๒

เรื่อง การประสานงานและส่งส�านวนการสอบสวนให้พนักงานอัยการพิจารณา

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ผบช.และผู้ด�ารงต�าแหน่งเทียบเท่า ผบก.หน่วยขึ้นตรงต่อ ตร.(ที่มีหน้าที่สอบสวนคดีอาญา)

 ตามค�าสั่งต�ารวจที่ ๒๔๔/๒๕๓๒ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๓๒ ได้ก�าหนดมาตราการในการควบคุม

ตรวจสอบเร่งรัดการสอบสวนคดีอาญา ให้ด�าเนินไปด้วยความรวดเร็วไม่เกิดการล่าช้าโดยเฉพาะในข้อ ๑.๔  

ของค�าสัง่ต�ารวจดงักล่าว ในคดทีีผู่ต้้องหาถกูควบคมุตวั หรอืถกูฝากขงัในระหว่างการสอบสวน ได้ก�าหนดแนวทาง

ให้พนกังานสอบสวนผูร้บัผดิชอบ และผูบ้งัคบับญัชาเร่งรดัการสอบสวนให้เสรจ็สิน้ไปก่อนทีจ่ะครบอ�านาจผดัฟ้อง

หรือฝากขัง ตามที่พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 

ความอาญาได้ให้อ�านาจไว้ การขอผัดฟ้องหรือการฝากขังให้กระท�าในกรณีที่มีความจ�าเป็น เพื่อให้การสอบสวน

เสร็จสิ้นเท่านั้น เมื่อการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วให้รีบสรุปส�านวนมีความเห็นเสนอผู้บังคับบัญชาผู้มีอ�านาจสั่งคดี

หรือพนักงานอัยการพิจารณาต่อไปทันทีไปแล้วนั้น

 บัดนี้ จากการประชุมคณะผู้ประสานงานระหว่างกรมต�ารวจกับกรมอัยการ ได้พิจารณาปัญหา 

อุปสรรคข้อขัดข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการ โดยคณะประสานงาน 

กรมอัยการได้หยิบยกปัญหาเกี่ยวกับพนักงานสอบสวนส่งส�านวนการสอบสวนไปให้พนักงานอัยการพิจารณา 

ในระยะกระชัน้ชดิทีผู่ต้้องหาจะครบอ�านาจควบคมุฝากขงัครัง้สดุท้าย ท�าให้การตรวจส�านวนของพนกังานอยัการ

ต้องกระท�าด้วยความเร่งรบีมเีวลาจ�ากดั อาจมข้ีอผดิพลาดอนัจะเกดิความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชาชนหรอืคูก่รณี

ได้ จึงขอให้พนักงานสอบสวนส่งส�านวนการสอบสวนไปให้พิจารณาก่อนผู้ต้องหาจะครบก�าหนดอ�านาจควบคุม

ฝากขังครั้งสุดท้าย ๑ ครั้ง

 ต�ารวจได้พิจารณาแล้วเห็นว่าพนักงานอัยการมีความจ�าเป็นจะต้องตรวจส�านวนการสอบสวน 

ว่ามีมูลคดีความผิดตามที่ผู้ต้องหาถูกกล่าวหา ผู้ต้องหาควรจะถูกฟ้องร้องให้ศาลลงโทษหรือไม่ ระยะเวลา 

จึงมีความจ�าเป็นเพราะพนักงานอัยการจะได้มีเวลาในการตรวจสอบพิจารณาเกี่ยวกับพยานหลักฐานในส�านวน

การสอบสวนว่า มีพยานหลักฐานเพียงพอฟ้องผู้ต้องหาหรือไม่ ด้วยเหตุดังกล่าวจึงให้พนักงานสอบสวนถือเป็น

ทางปฏิบัติเพิ่มเติมจากค�าสั่ง ตร. ที่ ๒๔๔/๒๕๓๒ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๓๒ อีกดังนี้
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 ๑. ในคดีที่ผู้ต้องหาถูกควบคุมตัวหรือถูกฝากขังในระหว่างการสอบสวน ให้พนักงานสอบสวน 

รบีสอบสวนให้เสรจ็สิน้ไปโดยเรว็ โดยให้พนกังานสอบสวนส่งส�านวนการสอบสวนไปให้พนกังานอยัการพจิารณา

ก่อนที่ผู้ต้องหาจะครบอ�านาจควบคุมฝากขังครั้งสุดท้าย ๑ ครั้ง

 ๒. ในกรณีที่มีความจ�าเป็นอย่างแท้จริงไม่อาจท�าให้การสอบสวนให้เสร็จสิ้นไปทันตามก�าหนดไว้ 

ในข้อ ๑. เช่น มีความจ�าเป็นต้องไปติดตามพยานผู้เกี่ยวข้องในคดีมาสอบสวนให้ครบถ้วน เป็นต้น ให้หัวหน้า

พนักงานสอบสวนหรือพนักงานสอบสวนรีบไปประสานกับพนักงานอัยการได้ทราบถึงเหตุผลและความจ�าเป็น 

ที่ไม่อาจส่งส�านวนการสอบสวนไปให้พนักงานอัยการก่อนครบอ�านาจฝากขัง ๓ วัน

 ๓. ในคดีที่มีข้อเท็จจริงยุ่งยากสลับซับซ้อน ให้ถือว่าเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนจะต้องไป

ประสานกับพนักงานอัยการได้ทราบข้อเท็จจริงและประเด็นปัญหาแห่งคดี อาจจะสรุปข้อเท็จจริงและพยาน 

หลักฐานโดยย่อให้พนักงานอัยการได้ทราบถึงมูลเหตุที่มาของการสอบสวน และพยานหลักฐานที่จะใช้เป็น 

พยานหลักฐานในการพิสูจน์การกระท�าผิดของผู้ต้องหา อันจะเป็นผลให้การพิจารณาของพนักงานอัยการ 

เกี่ยวกับคดีดังกล่าวเกิดความสะดวกและรวดเร็ว เพราะมีพนักงานสอบสวนไปประสานให้ข้อมูลข้อเท็จจริง  

หากมีประเด็นข้อสงสัยก็สามารถสอบถามพนักงานสอบสวนได้ทันที

 จงึแจ้งมาให้ท่านสัง่พนกังานสอบสวนถอืเป็นทางปฏบิตัใินการประสานและส่งส�านวนการสอบสวน

ให้พนักงานอัยการพิจารณาโดยเคร่งครัดด้วย หากความปรากฎว่าพนักงานสอบสวนคนใดไม่ปฏิบัติ หรือต�ารวจ

ได้รับแจ้งจากพนักงานอัยการว่าพนักงานสอบสวนคนใดไม่ให้ความร่วมมือ ต�ารวจจะพิจารณาทัณฑ์ทางวินัย 

ตามควรแก่กรณีต่อไป

  

   (ลงชื่อ) พล.ต.อ. เภา สารสิน

   (เภา สารสิน)

   อ.ตร.
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บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ................................. โทร. ..................................

ที่ .......................................................... วันที่ .......... เดือน ...................... ๒๕........

เรื่อง .....................................................

เรียน  ผบช.สตม./ผบก.ตท.

 ด้วย.......(หน่วยงานที่รับผิดชอบการสอบสวน)................................................................................... 
ได้รับแจ้งเหตุคนต่างด้าวกระท�าความผิดอาญาปรากฏรายละเอียด ดังนี้

 1. ชือ่-นามสกลุผูต้้องหา (ภาษาไทย และภาษาองักฤษ)........................................................................................

 ๒. วัน เดือน ปีเกิด.......................................................... อายุ.....................ปี สัญชาติ.....................................  
เชื้อชาต.ิ...................................... เพศ........................... หมายเลขหนังสือเดินทาง......................................................................................

 ๓. ภูมิล�าเนา................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

 ๔. เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร วันที่................ เดือน....................................... พ.ศ. .......................................

เที่ยวบิน..............................................................................................................

 ๕. วนัเดอืนปีทีถ่กูจบักมุ.............................................................................................................................................................

 ๖. ข้อหาหรอืฐานความผดิ..........................................................................................................................................................

 ๗. สถานที่จับกุม.......................................................................................................................................................................

 ๘. พฤติการณ์แห่งคด.ี.............................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

 ๙. เอกสารที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

  ภาพถ่ายผู้ต้องหา จ�านวน ๓ ภาพ   พิมพ์ลายนิ้วมือผู้ต้องหา จ�านวน ๑ ชุด

  ส�าเนาหนังสือเดินทาง จ�านวน ๑ ชุด   ส�าเนาบันทึกการจับกุม จ�านวน ๑ ชุด

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดด�าเนินการการต่อไป

(ลงชื่อ).........................................
(.......................................................)

ต�าแหน่ง........................................................
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การกันผู้ต้องหาเป็นพยาน

1. สาเหตขุองการกนัผูต้้องหาเป็นพยาน คอื ตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา มาตรา ๑๗๖ 
โจทก์มีหน้าที่น�าพยานเข้าสืบเพื่อพิสูจน์ความผิดของจ�าเลย เพื่อที่ศาลจะได้ใช้อ�านาจตามประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๗ พิพากษาลงโทษจ�าเลย ดังนั้น หลักในการรับฟังพยานหลักฐานของศาล  
จึงห้ามมิให้โจทก์อ้างจ�าเลยเป็นพยานในคดีเดียวกันนั้น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 
๒๓๒ ทั้งนี้ ค�าพยานดังกล่าวก็ยังถือได้ว่ามีน�้าหนักน้อยมาก ต้องรับฟังด้วยความระมัดระวัง

2. คดีที่จะกันผู้ต้องหาเป็นพยาน (ตามระเบียบการต�ารวจเกี่ยวกับคดีลักษณะที่ ๘ บทที่ ๗)

 ๒.๑  คดีที่เกิดในที่ลี้ลับ หรือมีเหตุร้ายแรงที่คนจ�านวนมากพากันเกรงกลัว

 ๒.๒  พนักงานสืบสวนสอบสวนได้พยายามทุกทางแล้ว ก็ไม่ได้ท�าให้ได้หลักฐานในคดี

 ๒.๓  ผู้ท�าการสอบสวนพิจารณาแล้วว่าเป็นผู้ต้องหาที่ไม่ใช่ตัวการส�าคัญ แต่เป็นผู้รู้เห็นในคดีนั้น
พอที่จะให้การเป็นพยานเบิกความชั้นศาลได้

 ๒.๔  ต้องมีพยานอื่นๆ หรืออาจอาศัยถ้อยค�าพยานนี้สืบสาวให้ได้หลักฐานอื่นๆ มาเป็นพยาน 
หลักฐานในคดีได้อีก

3. ผู้มีอ�านาจอนุญาตให้กันผู้ต้องหาเป็นพยาน

 ๓.๑  ในกรุงเทพมหานคร ให้เสนอถึงผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ เป็นผู้อนุญาต

 ๓.๒  ในต่างจังหวัด ให้เสนอถึงผู้บังคับการขึ้นไป เป็นผู้อนุญาต 

(ตามหนังสือที่ ๐๐๐๑(ป)/๑๒๔ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๔๒)

4. วิธีปฏิบัติในการกันผู้ต้องหาเป็นพยาน

 ๔.๑  ให้พนักงานสอบสวน สอบสวนผู้ต้องหานั้นในฐานะผู้ต้องหาไว้ในส�านวนการสอบสวน

 ๔.๒  เมื่อได้รับอนุญาตจากผู้มีอ�านาจให้กันผู้ต้องหาเป็นพยานแล้ว ให้มีความเห็นสั่งไม่ฟ้อง 
ผู้ต้องหารายนั้น

 ๔.๓  เมื่อได้รับอนุญาตตามข้อ ๔.๒ แล้วหากผู้ต้องหาถูกควบคุมตัวอยู่ ให้ขอปล่อยตัวผู้ต้องหา
นั้นไปจากการควบคุม

 ๔.๔  ให้เสนอส�านวนการสอบสวนนั้น ไปยังพนักงานอัยการพิจารณา

 ๔.๕  พนกังานอยัการอาจมคี�าสัง่ฟ้องผูต้้องหาทีก่นัไว้เป็นพยานนัน้กไ็ด้ ถ้าพนกังานอยัการสัง่ฟ้อง 
พนักงานสอบสวนต้องน�าตัวผู้ต้องหานั้นส่งมอบให้พนักงานอัยการเพื่อฟ้อง ต่อไป

 ๔.๖  ถ้าพนักงานอัยการมีความเห็นสั่งไม่ฟ้อง พนักงานอัยการจะมีค�าสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้อง 
ผู้ต้องหานั้น แจ้งต่อพนักงานสอบสวน

 ๔.๗  เมื่อได้รับค�าสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องผู้ต้องหาแล้ว ให้พนักงานสอบสวนสอบสวนผู้ต้องหานั้นไว้ 
ในฐานะพยาน โดยให้ปฏิญาณหรือสาบานตนก่อนให้ถ้อยค�าด้วย
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(ตัวอย่างหนังสือแจ้งความคืบหน้าการสอบสวนคดีอาญา)

หนังสือแจ้งความคืบหน้าการสอบสวนคดีอาญา

ที.่...............................................................

วันที.่.............. เดือน............................ พ.ศ. ................

เรียน..................................................................

 ตามที่ท่านได้แจ้งความร้องทุกข์หรือกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนในความผิดฐาน..............................

.........................................................................................................................................................................................................................................

......................................................... คดทีี.่............./................. ป.จ.ว. ข้อ................ ลงวนัที.่.............. เดอืน............................ พ.ศ. ................

และพนักงานสอบสวนได้รับค�าร้องทุกข์หรือกล่าวโทษไว้แล้ว นั้น

 ขอแจ้งความคืบหน้าผลการด�าเนินการของพนักงานสอบสวน ให้ทราบดังนี้

 ๑. ผลการด�าเนินการ...............................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

 ๒. สิ่งที่จะด�าเนินการต่อไป...................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

 ๓. ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)............................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ)........................................

(...........................................)

ต�าแหน่ง..........................................................

หมายเหตุ

 หากท่านประสงค์จะแจ้งข้อมูลข่าวสารที่จะเป็นประโยชน์ต่อการสอบสวนเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัย

เกี่ยวกับผลการด�าเนินการที่แจ้งข้างต้น ท่านสามารถติดต่อพนักงานสอบสวน (ชื่อ.............................................................)  

โทรศพัท์มอืถอื................................................... โทรศพัท์................................................. โทรสารหมายเลข...............................................
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ไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอ

ระงับการสืบสวน

รายงาน ปปง.
ผ่าน ปปป.

รายงาน ปปง. 
ตามระเบียบ
ส�านักนายกฯ 
๒๕๔๔ ข้อ ๔

การกระท�าด้วยประการใดๆ เพื่อปกปิด หรืออ�าพราง
ลักษณะที่แท้จริง การได้มา แหล่งที่ตั้ง การจ�าหน่าย 

การโอน การได้สิทธิใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ
การกระท�าความผิด

การจัดหา หรือให้เงิน หรือทรัพย์สิน ยานพาหนะ 
สถานที่ หรือวัตถุใดๆ หรือกระท�าการใดๆ 

เพื่อช่วยให้ผู้กระท�าความผิดฐานฟอกเงินหลบหนี 
หรือเพื่อมิให้ผู้กระท�าความผิดฐานฟอกเงินถูกลงโทษ 

หรือเพื่อให้ได้รับประโยชน์ในการกระท�าความผิด

การสนับสนุนการกระท�าความผิด หรือช่วยเหลือ
ผู้กระท�าผิดฐานฟอกเงิน ไม่ว่าก่อน 

หรือขณะกระท�าความผิด

การโอน รับโอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ
การกระท�าความผิดเพื่อซุกซ่อน หรือปกปิดแหล่งที่มา

ของทรัพย์สินนั้น หรือเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นไม่ว่า 
ก่อน ขณะ หรือหลังการกระท�าความผิดมิให้ต้องรับโทษ 

หรือรับโทษน้อยลงในความผิดฐานค้ามนุษย์

จัดให้มีการร้องทุกข์เพื่อด�าเนินคดี
ความผิดฐานฟอกเงิน

มีพยานหลักฐานเพียงพอ

การสอบสวนโดยขยายผลเพิ่มเติม ดังนี้

ผลการสืบสวน

มีพยานหลักฐาน
การกระท�าผิด

ฐานฟอกเงินในรูปแบบ
ขบวนการหรือกระท�าผิด

หลายท้องที่

รายงานผู้บัญชาการ
รับผิดชอบ

เพื่อมอบหมาย
พนักงานสอบสวน

ผู้รับผิดชอบ

การสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป
เพื่อกระท�าความผิดฐานฟอกเงิน และกระท�าความผิด

เกิดขึ้นเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน

การพยายามกระท�าความผิดฐานฟอกเงิน

มีความเห็นเสนออัยการตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๔๐, ๑๔๑, ๑๔๒
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แบบรายงาน

 ใช้ส�าหรับหัวหน้าพนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ หัวหน้าหน่วยงาน

 ๑. แบบรายงานตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานในการปฏิบัติตาม 

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๔

  กรณี  ร้องทุกข์  กล่าวโทษ  จับกุม  ผูต้้องหาชือ่........

.............................................................. ที่อยู.่.......................................................................................................... โทร............................................  

หมายเลขบัตรประจ�าตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ............................................................................................................................. 

หมายเลขหนังสือเดินทาง....................................................................................... อื่นๆ ................................................................................

 ๒.  ร้องทุกข์      กล่าวโทษ  จับกุมเมื่อวันที่..........เดือน............. พ.ศ. .......... 

เวลา.............................น. พนักงานสอบสวนเจ้าของเรื่องชื่อ......................................................................................................................

 ๓. ของกลางหรอืทรพัย์สนิทีเ่กีย่วข้องกบัการกระท�าความผดิ ดงัต่อไปนี ้(บอกรายละเอยีดของกลาง 

หรือทรัพย์สิน อาทิ ประเภท ชนิด น�้าหนัก ขนาด จ�านวน ราคา)............................................................................................

 ๔. พฤติกรรมของผู้ต้องหา/ความสัมพันธ์กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง/พฤติการณ์แห่งคด.ี.................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

 ๕. การด�าเนนิการของพนกังานสอบสวน หรอืการสบืสวนหรอืการสอบสวน................................................ 

.........................................................................................................................................................................................................................................

 ๖. ความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

 ความผดิฐานฟอกเงนิ....................................................................................................................................................................

 ๗. พยานหลักฐานต่างๆ ที่รวบรวมได.้.............................................................................................................................

 ๘. ความเหน็ของพนกังานเจ้าของเรือ่ง (เหน็ควรด�าเนนิการในความผดิฐานฟอกเงนิหรอืด�าเนนิการ

เกี่ยวกับทรัพย์สิน)...................................................................................................................................................................................................

 ๙. ความเหน็ของหวัหน้าพนกังานสอบสวน/หน่วยงาน (เหน็ควรด�าเนนิคดใีนความผดิฐานฟอกเงนิ 

หรือด�าเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน)...................................................................................................................................................................

(ลงชื่อ)........................................................

(..........................................)

ต�าแหน่ง.....................................................

หัวหน้าพนักงานสอบสวน/หน่วยงาน
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ที.่....................................   หน่วย.........................................

วันที.่.................. เดือน.............................. พ.ศ. ............

เรื่อง  ส่งแบบรายงานตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี

เรียน  เลขาธิการส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงาน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง จ�านวน..................................... แผ่น 

 ด้วยเมือ่วนัที.่................ เดอืน..................... พ.ศ. ............ เจ้าหน้าทีต่�ารวจ...........................................................................  

ได้ท�าการจบักมุตวั..............................(ชือ่ นามสกลุ ทีอ่ยูข่องผูต้้องหา หากมรีายคนให้มหีมายเลขก�ากบั)................................

โดยกล่าวหาว่า.........................................................................................................................(หากมีหลายข้อหา ให้ระบุให้ครบถ้วน

ทุกข้อหา).....................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

 เหตุเกิดเมื่อวันที.่........... เดือน......................... พ.ศ. ............. ที.่................................... ต�าบล................................... 

อ�าเภอ.............................................................................. จงัหวดั..................................................................................... ซึง่ความผดิดงักล่าว  

เป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พุทธศักราช ๒๕๔๒ และ 

จากการสืบสวนมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าหากล่าช้า อาจมีการโอนจ�าหน่าย ยักย้าย ทรัพย์สินเกี่ยวกับความผิด 

 ...................................(ชื่อหน่วยงานสอบสวน).........................................................จึงขอส่งแบบรายงาน 

ตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประสานงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและ 

ปราบปรามการฟอกเงิน พุทธศักราช ๒๕๔๒ และเอกสารที่เกี่ยวข้องมาเพื่อด�าเนินการต่อไป. 

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ (หน.พนักงานสอบสวน)

       (..............................................)

ต�าแหน่ง.............................................

โทร. ......................................................



193ขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับคดีการค้ามนุษย์ 

แบบรายงาน

เรียน เลขาธิการ ปปง.(ผ่าน ปปป.ตร.)

 ๑. แบบรายงานท้ายระเบยีบส�านกังานต�ารวจแห่งชาต ิว่าด้วยแนวทางปฏบิตัใินการด�าเนนิคด ีความ

ผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ 

  กรณี  ร้องทุกข์  กล่าวโทษ  จับกุม  ผู้ต้องหาชือ่ 

................................................................. ที่อยู ่.......................................................................... โทร.........................................  

หมายเลขบัตรประจ�าตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ............................................................................................................. 

หมายเลขหนังสือเดินทาง...................................................................................... อื่นๆ .................................................................................

 ๒.  ร้องทุกข์  กล่าวโทษ  จับกุมเมื่อวันที่.......... เดือน............. พ.ศ. .............  

เวลา.............................น. พนักงานสอบสวนเจ้าของเรื่องชื่อ......................................................................................................................

 ๓. ของกลางหรอืทรพัย์สนิทีเ่กีย่วข้องกบัการกระท�าความผดิ ดงัต่อไปนี ้(บอกรายละเอยีดของกลาง 

หรือทรัพย์สินฯ อาทิฯ ประเภท ชนิด น�้าหนัก ขนาด จ�านวน ราคา)............................................................................................

 ๔. พฤติกรรมของผู้ต้องหา/ความสัมพันธ์กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง/พฤติการณ์แห่งคด.ี.................................

 ๕. การด�าเนินการของพนักงานสอบสวน หรือการสืบสวนหรือการสอบสวน.............................................. 

.........................................................................................................................................................................................................................................

 ๖. ความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ................

.………………………………………………………………………………………………………………..........................................................................................………………

 ความผิดฐานฟอกเงิน.............................................................................................................................................................

 ๗. พยานหลักฐานต่างๆ ที่รวบรวมได.้.............................................................................................................................

 ๘. ความเหน็ของพนกังานเจ้าของเรือ่ง (เหน็ควรด�าเนนิการในความผดิฐานฟอกเงนิหรอืด�าเนนิการ

เกี่ยวกับทรัพย์สิน)...................................................................................................................................................................................................

 ๙. ความเหน็ของหวัหน้าพนกังานสอบสวน/หน่วยงาน (เหน็ควรด�าเนนิคดใีนความผดิฐานฟอกเงนิ 

หรอืด�าเนนิการเกีย่วกบัทรพัย์สนิ).....................................................................................................................................................................

(ลงชื่อ)........................................................

(..........................................)

ต�าแหน่ง.................................

........./................../........
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 บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ตร.  โทร/โทรสาร 0-2287-3126

ที่ 0029.841/ว 0094 วันที่ 31 ตุลาคม 2551

เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับคนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นผู้เสียหายหรือผู้ต้องหา

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รอง ผบ.ตร. ผู้ช่วย ผบ.ตร. หรือผู้ด�ารงต�าแหน่งเทียบเท่า

ผบช.ผบก.ในสังกัด สง.ผบ.ตร. หรือผู้ด�ารงต�าแหน่งเทียบเท่า

 ตามที่ต�ารวจมีหนังสือที่ 0007.24/1041 ลง 24 มกราคม 2545 แจ้งแนวทางให้เจ้าหน้าที่ 

ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ กรณีคนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นผู้เสียหายหรือผู้ต้องหาคดีอาญา 

เนื่องจากหนังสือดังกล่าวได้สั่งการไว้เป็นเวลานานแล้ว ประกอบกับปัจจุบันมีความต่างด้าวเดินทางเข้ามาใน 

ราชอาณาจกัรเพิม่มากขึน้ทกุปี คนต่างด้าวทีเ่ดนิทางเข้ามาอาจเป็นผูเ้สยีหายหรอืถงึแก่ความตายหรอืเป็นผูต้้องหา

คดอีาญา นอกจากนีม้กีารแก้ไขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 24 วรรคแรก เปลีย่นแปลงหลกัการกรณี

ต้องโทษกกัขงั ให้ด�าเนนิการกกัตวัไว้ในสถานทีก่กัขงัซึง่ก�าหนดไว้อนัมใิช่เรอืนจ�า สถานตี�ารวจหรอืสถานทีค่วบคมุ

ผู้ต้องหาของพนักกงานสอบสวน โดยกรมราชทัณฑ์ได้ก�าหนดสถานที่กักขังของกรมราชทัณฑ์เป็นสถานที่กักตัว 

ผู้ต้องโทษเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายแล้ว และตามอนุมัติต�ารวจท้ายหนังสือ วช.ที่ 0002.41/3595 ลงวันที่ 

10 ตุลาคม 2546 ให้ปรับปรุงแนวทางตามหนังสือต�ารวจที่ 0007.24/1041 ลงวันที่ 24 มกราคม 2545 

จึงสมควรก�าหนดแนวทางที่ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับคนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นผู้เสียหายหรือ 

ผู้ต้องหาเสียใหม่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

 ฉะนั้น จึงให้หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด�าเนินการ กรณีคนต่างด้าวเดินทางเข้ามาใน 

ราชอาณาจักรเป็นผู้เสียหายหรือผู้ต้องหาคดีอาญาถือปฏิบัติ ดังนี้

 1.  กรณคีนต่างด้าวเป็นผูเ้สยีหายในคดอีกุฉกรรจ์หรอืถงึแก่ความตายโดยผดิธรรมชาต ิให้หวัหน้า

สถานีต�ารวจหรือหัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบการสอบสวนด�าเนินการรวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับคนต่างด้าว

ที่เป็นผู้เสียหายหรือผู้ตายแล้วแต่กรณี โดยให้ปรากฎชื่อ ชื่อสกุล (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) วันเดือนปีเกิด 

อายุ สัญชาติ เชื้อชาติ เพศ หมายเลขหนังสือเดินทาง ภูมิล�าเนา การเดินทางเข้าในราชอาณาจักร เมื่อวันเดือนปี

ใด โดยทางใด วันเดือนปีที่เกิดเหตุหรือพบศพ พฤติการณ์แห่งคดีหรือเหตุแห่งความตาย แล้วรายงานตามแบบ 

“รายงานคนต่างด้าวเป็นผู้เสียหายในคดีอุกฉกรรจ์หรือถึงแก่ความตายโดยผิดธรรมชาติ” (แบบที่ 1) พร้อม 
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ส่งภาพถ่ายศพ จ�านวน 3 ภาพ พิมพ์ลายนิ้วมือศพ จ�านวน 3 ชุด และส�าเนาหนังสือเดินทาง จ�านวน 1 ชุด  

ไปยังตท.ภายใน 24 ชั่วโมงนับแต่เวลาที่ทราบเหตุดังกล่าว เพื่อแจ้งให้สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุล  

และส�านักงานกลางต�ารวจสากลของประเทศที่คนต่างด้าวเป็นผู้เสียหายหรือถึงแก่ความตายทราบ 

 2.  กรณีคนต่างด้าวเป็นผู้ต้องหา

  2.1 เมื่อคนต่างด้าวกระท�าความผิดอาญาและถูกจับกุมตัวด�าเนินคดี

   2.1.1  ให้หัวหน้าสถานีต�ารวจหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบการสอบสวนด�าเนินการ

รวบรวมราบละเอียดเกี่ยวกับผู้ต้องหา โดยให้ปรากฎชื่อ ชื่อสกุล (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) วันเดือนปีเกิด  

อายุ สัญชาติ เชื้อชาติ เพศ หมายเลขหนังสือเดินทาง ภูมิล�าเนา การเดินทางเข้าในราชอาณาจักร เมื่อวันเดือนปี

ใด โดยทางใด วันเดือนปีที่ถูกจับกุม ข้อหาหรือฐานความผิด สถานที่จับกุมและพฤติการณ์แห่งคดี แล้วรายงาน

ตามแบบ “รายงานคนต่างด้าวกระท�าความผิดอาญาและถูกจับกุมตัวด�าเนินคดี” (แบบที่2) พร้อมส่งภาพถ่าย 

ผูต้้องหา จ�านวน 3 ภาพ พมิพ์ลายนิว้มอืผูต้้องหา จ�านวน 3 ชดุ ส�าเนาหนงัสอืเดนิทางจ�านวน 1 ชดุ และส�าเนา

บันทึกการจับกุม จ�านวน 1 ชุด ภายใน 24 ชั่วโมงนับแต่มาถึงที่ท�าการของพนักงานสอบสวน ไปยังหน่วยงาน 

ดังต่อไปนี้

    2.1.1.1  สตม. เพือ่ด�าเนนิการตามพระราชบญัญตัคินเข้าเมอืง พ.ศ. 2522 

โดยสถานตี�ารวจหรอืหน่วยงานทีร่บัผดิชอบการสอบสวนซึง่มทีีต่ัง้อยูใ่นส่วนกลางให้ส่งไปที ่ศสส.สตม. ส่วนสถานี

ต�ารวจหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบการสอบสวนซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคให้ส่งไปที่ ศสส.สตม. หรือด่าน 

ตรวจเมืองที่ใกล้ที่สุด

     2.1.1.2  ตท. เพือ่แจ้งให้สถานเอกอคัรราชทตู สถานกงสลุ และส�านกังาน

กลางต�ารวจสากลของประเทศที่ผู้ต้องหามีสัญชาติทราบ รวมทั้งตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของผู้ต้องหา 

รายนั้น

   2.1.2  ถ้าปรากฎว่าผู ้ต ้องหาอยู ่ในราชขอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือ 

การอนญุาตสิน้สดุหรอืถกูเพกิถอนมาก่อนถกูจบักมุ ให้พนกังานสอบสวนรบีมหีนงัสอือายดัตวัผูต้้องหาไปยงัเรอืน

จ�าและสถานีต�ารวจท้องที่ที่เรือนจ�านั้นตั้งอยู่ และด�าเนินคดีตามมาตรา 81 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง  

พ.ศ. 2522 แต่ถ้าผู้ต้องหาได้รับการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและการอนุญาตยังไม่สิ้นสุดไม่ต้องอายัดตัว 

ผูต้้องหา เว้นแต่พฤตกิารณ์และการกระท�าของผูต้้องหามลีกัษณะอย่างหนึง่อย่างใด ตามมาตรา 12 (3) (7) และ 

(8) แห่งพระราชบญัญตัคินเข้าเมอืง พ.ศ. 2522 แล้วให้รบีแจ้ง สตม. ทราบ โดยในส่วนกลางให้แจ้งที ่ศสส.สตม. 

ในส่วนภูมิภาคให้แจ้งที่ ศสส.สตม. หรือด่านตรวจคนเข้าเมืองซึ่งมีที่ตั้งอยู ่ใกล้ที่สุด เพื่อด�าเนินการตาม 

พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522

  2.2  การติดตามผลคดีและการรายงานผลคดีถึงที่สุด

   2.2.1  กรณีคนต่างด้าวต้องหาคดีอาญา และศาลได้มีค�าพิพากษาถึงที่สุดให้จ�าคุก 

โดยไม่รอลงอาญา (เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือความผิดอันได้กระท�าโดยประมาท) ในระหว่างคนต่างด้าว 

ถูกจ�าคุกตามค�าพิพากษา ให้พนักงานสอบสวนเจ้าของคดีรีบรายงานผลคดีไปยัง สตม. โดยในส่วนกลางให้ส่งที่ 

ศสส.สตม. ในส่วนภูมิภาคให้ส่งที่ ศสส.สตม. หรือด่านตรวจคนเข้าเมืองซึ่งมีที่ตั้งอยู่ใกล้ที่สุด
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 เมือ่คนต่างด้าวพ้นโทษแล้ว ให้หวัหน้าสถานตี�ารวจหรอืหวัหน้าหน่วยงานทีร่บัผดิชอบการสอบสวน 

ด�าเนินการรวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับคนต่างด้าวที่พ้นโทษ โดยให้ปรากฎชื่อ ชื่อสกุล (ภาษาไทยและภาษา

อังกฤษ) วันเดือนปีเกิด อายุ สัญชาติ เชื้อชาติ เพศ ผลคดีของศาล หมายเลขคดีด�า หมายเลขคดีแดง วันเดือนปี

ทีพ่พิากษา ฐานความผดิทีล่งโทษ และได้รบัโทษอย่างไร จากนัน้ส่งตวัคนต่างด้าวไปยงั สตม. ส�าหรบัในส่วนกลาง

ให้ส่งที่ ศสส.สตม. ในส่วนภูมิภาคให้ส่งที่ ศสส.สตม. หรือด่านตรวจคนเข้าเมืองซึ่งมีที่ตั้งอยู่ใกล้ที่สุด โดยส่ง 

คนต่างด้าวไปพร้อมกับหนังสือเดินทางหรือส�าเนาหนังสือเดินทางและรายงานตามแบบ “ขอส่งคนต่างด้าวและ

รายละเอียดเกี่ยวกับคนต่างด้าวถูกด�าเนินคดีถึงที่สุดแล้วมาเพื่อด�าเนินการตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง  

พ.ศ. 2522” (แบบที่ 3)

   2.2.2 กรณคีนต่างด้าวต้องหาคดอีาญา และศาลได้มคี�าพพิากษาถงึทีส่ดุให้กกัขงัหรอื

กักขังแทนค่าปรับ (เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือความผิดอันได้กระท�าโดยประมาท) ให้หัวหน้าสถานีต�ารวจหรือ

หัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบการสอบสวน ด�าเนินการรวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับคนต่างด้าวที่ถูกกักขัง  

โดยให้ปรากฎชือ่ ชือ่สกลุ (ภาษาไทยและภาษาองักฤษ) วนัเดอืนปีเกดิ อาย ุสญัชาต ิเชือ้ชาต ิเพศ ผลคดขีองศาล 

หมายเลขคดดี�า หมายเลขคดแีดง วนัเดอืนปีทีพ่พิากษา ฐานความผดิทีล่งโทษ และได้รบัโทษอย่างไร แล้วรายงาน

ตามแบบ “ขอส่งรายละเอียดเกี่ยวกับคนต่างด้าวถูกกักขังหรือกักขังแทนค่าปรับ มาเพื่อด�าเนินการตามพระราช

บญัญตัคินเข้าเมอืง พ.ศ. 2522” (แบบที4่) พร้อมกบัส่งหนงัสอืเดนิทางหรอืส�าเนาหนงัสอืเดนิทางไปให้หวัหน้า

สถานีต�ารวจที่สถานกักขังของกรมราชทัณฑ์ที่ตั้งอยู่ เพื่อรวบรวมไว้เป็นข้อมูลเบื้องต้น หลังจากคนต่างด้าว 

พ้นโทษกกัขงัแล้ว ให้หวัหน้าสถานตี�ารวจทีส่ถานกกัขงัของกรมราชทณัฑ์ตัง้อยูร่บัตวัคนต่างด้าวทีพ้่นโทษส่ง สตม. 

ในการส่งตัวคนต่าวด้าวให้ ผบก.น. หรือ ผบก.ภ.จว. ที่สถานกักขังของกรมราชทัณฑ์ตั้งอยู่ สนับสนุนการส่งตัว 

คนต่างด้าวที่พ้นโทษแล้ว โดยในส่วนกลาง ให้ส่งที่ ศสส.สตม. ในส่วนภูมิภาคให้ส่ง ศสส.สตม. หรือด่านตรวจคน

เข้าเมืองซึ่งมีที่ตั้งอยู่ใกล้ที่สุด ในการส่งตัวคนต่างด้าวดังกล่าวให้ส่งพร้อมแบบรายงานแบบที่ 4 ดังกล่าวข้างต้น

   2.2.3 กรณีคนต่างด้าวต้องหาคดีอาญา และคดีถึงที่สุด โดยศาลพิพากษายกฟ้อง 

พนักงานอัยการมีค�าสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้อง ผู้เสียหายถอนค�าร้องทุกข์ หรือคนต่างด้าวช�าระค่าปรับตามค�าพิพากษา

ของศาลหรือตามที่เจ้าพนักงานเปรียบเทียบ หรือคนต่างด้าวกระท�าความผิดลหุโทษหรือความผิดอันได้กระท�า

โดยประมาท

    2.2.3.1 ในกรณีที่การอนุญาตให้อยู ่ในราชอาณาจักรของคนต่างด้าว 

สิน้สดุลง และคนต่างด้าวยงัไม่ถกูด�าเนนิคดใีนความผดิฐานเป็นบคุคลต่างด้าวอยูใ่นราชอาณาจกัรโดยการอนญุาต

สิน้สดุ อนัเป็นความผดิตามมาตรา 81 แห่งพระราชบญัญตัคินเข้าเมอืง พ.ศ. 2522 ให้หวัหน้าสถานตี�ารวจหรอื

หัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบการสอบสวนด�าเนินคดีกับคนต่างด้าวในความผิดฐานดังกล่าว หลังจากคดีถึงที่สุด

แล้ว จึงให้ด�าเนินการเช่นเดียวกับจข้อ 2.2.1 หรือ 2.2.2 แล้วแต่กรณี

    2.2.3.2  ในกรณีที่การอนุญาตให้อยู ่ในราชอาราจักรของคนต่างด้าว 

ยังไม่สิ้นสุด ให้หัวหน้าสถานีต�ารวจหรือหัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบการสอบสวนปล่อยตัวคนต่างด้าวไป  

เว้นแต่พฤติการณ์และการกระท�าของคนต่าวด้าวที่ต้องหาคดีอาญาและคดีอาญาถึงที่สุด มีลักษณะอย่างหนึ่ง 

อย่างใดตามมาตรา 12(3) (7) และ (8) แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 และได้รับแจ้งว่าผู้ต้องหา

ถูกเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรแล้ว ให้หัวหน้าสถานีต�ารวจหรือหัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

การสอบสวนด�าเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2.2.1
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   2.2.4 กรณีที่มีการจับกุมคนต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว หรือกัมพูชา ซึ่งกระท�า 

ความผิดตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ฐานเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต 

ให้ด�าเนินการผลักดันออกนอกราชอาณาจักรโดยไม่ต้องด�าเนินคดีตามหนังสือต�ารวจที่ 0022.122/1670  

ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2541 ซึ่งออกตามประกาศกระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่11) ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2541 

โดยให้ผู้จับส่งคนต่างด้าวที่ถูกจับกุมดังกล่าวไปยัง สตม. ส�าหรับส่วนกลางให้ส่งไปที่ ศสส.สตม. ในส่วนภูมิภาค

ให้ส่งที่ ศสส.สตม. หรือด่านตรวจคนเข้าเมืองซึ่งมีที่ตั้งอยู่ใกล้ที่สุด โดยให้ส่งคนต่างด้าวไปพร้อมกับบันทึก 

การจับกุมและแบบรายงาน “ขอส่งตัวคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองมาเพื่อด�าเนินการผลักดันออกไปนอก 

ราชอาณาจักร (กรณีสัญชาติพม่า ลาว หรือกัมพูชา)” (แบบที่ 5)

   2.2.5  กรณีที่คนต่างด้าวกระท�าความผิดและการด�าเนินคดียังไม่ถึงที่สุด แต่คน

ต่างด้าวได้รับอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว

    2.2.5.1 ในกรณีที่การอนุญาตให้อยู ่ในราชอาณาจักรของคนต่างด้าว 

สิ้นสุดมาก่อนถูกจับกุมและคนต่างด้าวยังไม่ถูกด�าเนินคดีในความผิดฐานเป็นบุคคลต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักร

โดยการอนุญาตสิ้นสุด อันเป็นความผิดตามมาตรา 81 แห่งพระราชบัญญัตินเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ให้หัวหน้า

สถานีต�ารวจหรือหัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบการสอบสวนด�าเนินคดีกับคนต่างด้าวในความผิดฐานดังกล่าว  

หลังจากคดีถึงที่สุดแล้วจึงให้ด�าเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2.2.1 หรือ 2.2.2 แล้วแต่กรณี

    2.2.5.2  ในกรณีที่การอนุญาตให้อยู ่ในราชอาณาจักรของคนต่างด้าว 

ยังไม่สิ้นสุด ให้หัวหน้าสถานีต�ารวจหรือหัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบการสอบสวนปล่อยตัวคนต่างด้าวไป  

เว้นแต่พฤติการณ์และการกระท�าของคนต่างด้าวที่ต้องหาคดีอาญาและคดีถึงที่สุด มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด

ตามมาตรา 12(3) (7) และ (8) แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 และได้รับแจ้งว่าผู้ต้องหาถูก 

เพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรแล้ว ให้หัวหน้าสถานีต�ารวจหรือหัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

การสอบสวนด�าเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2.2.1

 ทั้งนี้ การรายงานและการน�าตัวคนต่างด้าวดังกล่าวตามข้อ 1 และข้อ 2 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รีบด�าเนินการโดยเร็ว

 3.  กรณพีนกังานสอบสวนสงสยัว่าหนงัสอืเดนิทางเป็นเอกสารปลอมหรอืไม่ให้ตรวจสอบโดยตรง

กับสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลของคนต่างด้าวที่ประจ�าอยู่ในประเทศไทย ตามแบบที่ 6 แล้วแจ้งให้  

ตท. ทราบเพิ่มตามข้อ 1

 ในกรณีที่มีปัญหาในการติดต่อประสานงานกับสถานเอกอัครราขทูตหรือสถานกงสุล ให้แจ้ง  

ตท. เป็นผู้ด�าเนินการแทน

 4.  เมื่อพนักงานสอบสวน หรือ ตท. (ในกรณีที่ได้รับรายงานตามข้อ 1,3) พิจารณาแล้วเห็นว่า 

มีความจ�าเป็นต้องสกัดกั้นการเข้า – ออกราชอาณาจักรของผู้เสียหายหรือผู้ต้องหา ให้รีบแจ้งรายละเอียด 

โดยให้ปรากฎชือ่ ชือ่สกลุ (ภาษาไทยและภาษาองักฤษ) อาย ุสญัชาต ิเชือ้ชาต ิเพศ หมายเลขหนงัสอืเดนิทางและ

เหตผุลความจ�าเป็นในการสกดักัน้ให้ สตม. ทราบเป็นหนงัสอื และให้ สตม. ด�าเนนิการในส่วนทีเ่กีย่วข้องโดยทนัที
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 5.  กรณีที่มีการยึดหนังสือเดินทางของผู้ต้องหาไว้เพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประโยชน์ในทางการ

สอบสวน หลงัจากพนกังานสอบสวนพจิารณาแล้วเหน็ว่าหมดความจ�าเป็นในการยดึไว้แล้ว ให้รบีส่งหนงัสอืเดนิทาง

ของผู้ต้องหาคืนให้สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลของผู้ต้องหาที่ประจ�าอยู่ในประเทศไทย หากไม่มี 

สถานเอกอคัรราชทตูหรอืสถานกงสลุประจ�าอยูใ่นประเทศไทย ให้น�าส่ง สตม.เพือ่เกบ็รกัษาไว้และคนืให้กบัเจ้าของ

หนังสือเดินทางต่อไป

 6.  กรณีที่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งได้รับการร้องขอจากเจ้าหน้าที่ประสานงานประจ�า 

สถานเอกอคัรราชทตูหรอืสถานกงสลุต่างๆ ประจ�าประเทศไทย ขอให้ควบคมุตวัคนต่างด้าว โดยอ้างว่าได้ยกเลกิ

หนังสือเดินทางหรืออ้างว่าเป็นบุคคลที่ทางการประเทศนั้นๆ ต้องการตัว ก่อนที่จะด�าเนินการใดๆ ให้เสนอเรื่อง 

ผ่าน ตท. เพื่อตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และประมวลเสนอต�ารวจเพื่อสั่งการเป็นกรณีๆ ไป

 7.  กรณีที่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งพบหรือมีข้อมูลว่าคนต่างด้าวรายใดมีลักษณะต้องห้าม 

อย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ให้หน่วยงานนั้นรวบรวมข้อมูล

ตลอดจนพฤติการณ์ที่มีลักษณะต้องห้ามแล้วรีบแจ้งๆ ไปยังหน่วยงาน ดังนี้

  7.1  กรณีมีพฤติการณ์เป็นที่น่าเชื่อว่าเกี่ยวกับการค้ายาเสพติด ให้แจ้งไปยัง บช.ปส.

  7.2  กรณีมีพฤติการณ์เป็นที่น่าเชื่อว่าเข้ามาเพื่อการค้าประเวณี การค้าหญิงหรือเด็ก หรือ 

การลกัลอบหนภีาษศีลุกากร หรอือาชญากรรมทางเศรษฐกจิ หรอืประกอบกจิการอืน่ทีข่ดัต่อความสงบเรยีบร้อย

หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ให้แจ้งไปยัง บช.ก.

  7.3  กรณีมีพฤติการณ์เป็นที่น่าเชื่อว่าเป็นบุคคลที่เป็นภัยต่อสังคม หรือจะก่อการร้าย 

ให้เกิดอันตรายต่อความปลอดภัยของประชาชน หรือความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร ให้แจ้งไปยัง ส.

  7.4  กรณีมีพฤติการณ์ที่นอกเหนือจากข้อ 7.1 – 7.3 ให้แจ้งไปยัง สตม.

 หลังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องข้างต้นได้รับข้อมูลแล้ว ให้รีบด�าเนินการตรวจสอบข้อมูลตลอดจน

พฤตกิารณ์ของคนต่างด้าวเพิม่เตมิ หากพบว่าคนต่างด้าวดงักล่าวมพีฤตกิารณ์และการกระท�าทีม่ลีกัษณะต้องห้าม

อย่างใดอย่างหนึง่ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบญัญตัคินเข้าเมอืง พ.ศ. 2522 ให้รบีแจ้งไปยงั สตม. เพือ่พจิารณา

ว่าบุคคลต่างด้าวผู้นั้นมีพฤติการณ์ต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักรหรือไม่

 8.  การสั่งการใดที่ขัดหรือแย้งกับแนวทางการปฏิบัติตามหนังสือนี้ ให้ปฏิบัติตามหนังสือนี้แทน

 จงึแจ้งมาเพือ่ทราบและถอืปฏบิตัโิดยเคร่งครดั หากมข้ีอขดัข้องให้ประสานงานกบั สตม. หรอื คท. 

โดยตรง

พล.ต.อ. 

(พัชรวาท วงษ์สุวรรณ)

ผบ.ตร
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   บันทึกข้อความ แบบที่ 2

ส่วนราชการ (สถานีต�ารวจ/หน่วยงานที่รับผิดชอบการสอบสวน).......................................... โทร................................

ที่ .................................................... วันที่........................ เดือน............................................ พ.ศ. .........................

เรื่อง  รายงานคนต่างด้าวกระท�าความผิดและถูกจับกุมตัวด�าเนินคดี

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เรียน ผบช.สตม./ผบก.ตท.

 ด้วย......................(สถานีต�ารวจ/หน่วยงานที่รับผิดชอบการสอบสวน)............ ได้รับแจ้งเหตุคนต่างด้าว
กระท�าความผิดอาญา ปรากฏรายละเอียดดังนี้

 1. ชื่อ – นามสกุล ของผู้เสียหายหรือผู้ตาย..........................................................................................(ภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษ)...................................................................................................................................................................................................

  2. วันเดือนปีเกิด.................................................................. อายุ......................ปี สัญชาติ.............................................
เชือ้ชาต ิ.............................. เพศ ............................................... หมายเลขหนงัสอืเดนิทาง............................................................................

  3. ภูมิล�าเนา ...............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................

  4. เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร วันที่ .................................. โดย .......................................................................
เที่ยวบิน .........................................................................................................

  5. วนัเดอืนปีทีถ่กูจบักมุ ..............................................................................................................................................................

  6. ข้อหาหรือฐานความผิด .................................................................................................................................................

  7. สถานทีจ่บักมุ ..........................................................................................................................................................................

  8. พฤติการณ์แห่งคดี .............................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

  9. เอกสารที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

  ภาพถ่ายผู้ต้องหา จ�านวน 3 ภาพ    พิมพ์ลายนิ้วมือผู้ต้องหา จ�านวน 3 ชุด

   ส�าเนาหนังสือเดินทาง จ�านวน 1 ชุด    ส�าเนาบันทึกจับกุม จ�านวน 1 ชุด

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดด�าเนินการต่อไป

(ลงชื่อ) ................................................................................

(.................................................................)

ต�าแหน่ง ..(หน.สถานีต�ารวจ/หน่วยงานที่รับผิดชอบการสอบสวน).......
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   บันทึกข้อความ แบบที่ 3

ส่วนราชการ (สถานีต�ารวจ/หน่วยงานที่รับผิดชอบการสอบสวน)............................... โทร...................................

ที่ .....................................................  วันที.่............................ เดือน ..................... พ.ศ. ..............

เรื่อง ขอส่งตัวคนต่างด้าวและรายระเอียดเกี่ยวกับคนต่างด้าวถูกด�าเนินคดีถึงที่สุดแล้ว มาเพื่อด�าเนินการ 

 ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เรียน .... (รอง ผบก.ศสส.สตม. หรือ หน.ด่าน ตม.) 

  ด้วย ...... (สถานีต�ารวจ/หน่วยงานที่รับผิดชอบการสอบสวน).... ขอแจ้งข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ

คนต่างด้าวถูกด�าเนินคดีอาญา ดังนี้

  1. ชื่อ – ชื่อสกุล ................................................................................................................................................................... 

(ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)............................................................................................................................................................................ 

อาย.ุ....................... ปี สัญชาต.ิ...................................................... เชื้อชาต.ิ...................................................... เพศ.....................................

  2. ผลคดี ศาล...................................................................... พิพากษาตามคดีหมายเลขด�าที่ ...................../............

คดีหมายเลขแดงที่ .................../.................... วันเดือนปีที่พิพากษา.............................. ฐานความผิดและโทษที่ได้รับ 

................................(ระบฐุานความผดิทีไ่ด้รบัและโทษทีไ่ด้รบั เช่น จ�าคกุ, ปรบั, กกัขงั ฯลฯโดยละเอยีด).................................

  3. (สถานีต�ารวจ/หน่วยงานที่รับผิดชอบการสอบสวน) .......................................ขอส่งตัวคนต่างด้าว 

ตามข้อ 1 มายังท่านเพื่อพิจารณาด�าเนินการต่อไป พร้อมนี้ได้แนบเอกสารที่เกี่ยวข้องมาด้วยแล้ว ดังนี้

   3.1 หนังสือเดินทาง/ส�าเนาหนังสือเดินทาง ประเทศ................ หมายเลข ...........................

   3.2 ส�าเนาหมายจ�าคกุเมือ่คดถีงึทีส่ดุ/ส�าเนาหมายปล่อย/ส�าเนาหมายกกัขงั/ส�าเนาค�าฟ้อง/

ส�าเนาค�าสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการพร้อมความเห็นทางคดีส�าเนาใบเสร็จการเสียค่าปรับชั้นศาลหรือ 

ชั้นพนักงานสอบสวน/ส�าเนาประจ�าวันของพนักงานสอบสวนกรณีผู้เสียหายถอนค�าร้องทุกข์ (แล้วแต่กรณี)

   3.3 ใบราชทัณฑ์ 25 (ร.ท.25)

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด�าเนินการ

     

(ลงชื่อ) .......................................................................

(................................................................)

ต�าแหน่ง (หน.สถานีต�ารวจ/หน่วยงานที่รับผิดชอบการสอบสวน)



201ขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับคดีการค้ามนุษย์ 

   บันทึกข้อความ แบบที่ 4

ส่วนราชการ (สถานีต�ารวจ/หน่วยงานที่รับผิดชอบการสอบสวน)............................... โทร....................................

ที่ .....................................................  วันที่......................... เดือน ........................................... พ.ศ. ................

เรื่อง ขอส่งรายละเอยีดเกีย่วกบัคนต่างด้าวถกูกกัขงัหรอืกกัขงัแทนค่าปรบัมาเพือ่ด�าเนนิการตามพระราชบญัญตัิ 

 คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เรียน................... (หัวหน้าสถานีต�ารวจที่สถานกักขังของกรมราชทัณฑ์ตั้งอยู่) 

  ด้วย..................(สถานตี�ารวจ/หน่วยงานทีร่บัผดิชอบการสอบสวน)......................ขอแจ้งข้อมลูรายละเอยีด

เกี่ยวกับคนต่างด้าวถูกด�าเนินคดีอาญา ดังนี้

  1. ชือ่ – ชือ่สกลุ ...................................................................(ภาษาไทยและภาษาองักฤษ)..........................................

อาย.ุ....................... ปี สัญชาต.ิ...................................................... เชื้อชาต.ิ...................................................... เพศ.....................................

  2. ผลคดี ศาล.................................................................. พิพากษาตามคดีหมายเลขด�าที่ ...................../................

คดีหมายเลขแดงที่ .................../.................... วันเดือนปีที่พิพากษา...................................................... ฐานความผิดและโทษ 

ที่ได้รับ...................(ระบุฐานความผิดที่ได้รับและโทษที่ได้รับ เช่น จ�าคุก, ปรับ, กักขัง ฯลฯ โดยละเอียด).......................

  3. (สถานตี�ารวจ/หน่วยงานทีร่บัผดิชอบการสอบสวน)..............................ขอส่งตวัคนต่างด้าวตามข้อ 1  

มายังท่านเพื่อพิจารณาด�าเนินการต่อไป พร้อมนี้ได้แนบเอกสารที่เกี่ยวข้องมาด้วยแล้ว ดังนี้

   3.1 หนงัสอืเดนิทาง/ส�าเนาหนงัสอืเดนิทาง ประเทศ.......................... หมายเลข .............................

   3.2 ส�าเนาหมายจ�าคกุเมือ่คดถีงึทีส่ดุ/ส�าเนาหมายปล่อย/ส�าเนาหมายกกัขงั/ส�าเนาค�าฟ้อง

   3.3 ใบราชทัณฑ์ 25 (ร.ท.25)

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด�าเนินการ

(ลงชื่อ) .......................................................................

(................................................................)

ต�าแหน่ง (หน.สถานีต�ารวจ/หน่วยงานที่รับผิดชอบการสอบสวน)



202 คู่มือส�าหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

   บันทึกข้อความ แบบที่ 5

ส่วนราชการ (สถานีต�ารวจ/หน่วยงานที่รับผิดชอบการสอบสวน)............................ โทร...................................

ที่ .....................................................  วันที.่............................ เดือน ................................ พ.ศ. ..............

เรื่อง ขอส่งตัวคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองมาเพื่อด�าเนินการผลักดันออกไปนอกราชอาณาจักร (กรณี สัญชาติ 

 พม่า, ลาว หรือกัมพูชา)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เรียน...............(รอง ผบก.ศสส.สตม. หรือ หน.ด่าน ตม.)...............

  ด้วย...........(สถานีต�ารวจ/หน่วยงานที่จับกุม)............... ได้จับกุมบุคคลต่างด้าวเดินทางเข้ามาใน 

ราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต จ�านวน.....................คน ดังนี้

  1. ชื่อ .................................. ชื่อสกุล ................................. อายุ ........... ปี สัญชาติ ...........................

  2. ชื่อ .................................. ชื่อสกุล ................................. อายุ ........... ปี สัญชาติ ...........................

  3. ชื่อ .................................. ชื่อสกุล ................................. อายุ ........... ปี สัญชาติ ...........................

  4. ชื่อ .................................. ชื่อสกุล ................................. อายุ ........... ปี สัญชาติ ...........................

  5. ชื่อ .................................. ชื่อสกุล ................................. อายุ ........... ปี สัญชาติ ...........................

  ...............(สถานีต�ารวจ/หน่วยงานที่รับผิดชอบการสอบสวน)............... ขอส่งตัวคนต่างด้าวดังกล่าว 

ข้างต้น มายังท่านเพื่อด�าเนินการผลักดันออกไปนอกราชอาณาจักร พร้อมนี้ได้แนบส�าเนาบันทึกจับกุมของ 

คนต่างด้าวที่ถูกจับกุมมาด้วยแล้ว จ�านวน.......................แผ่น

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด�าเนินการตามอ�านาจหน้าที่ต่อไป

(ลงชื่อ) .......................................................................

(................................................................)

ต�าแหน่ง (หน.สถานีต�ารวจ/หน่วยงานที่รับผิดชอบการสอบสวน)



203ขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับคดีการค้ามนุษย์ 

    แบบที่ 6

No. (เลขที่หนังสือ)      (ชื่อและที่อยู่หน่วยงานผู้ส่ง)

    (วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือ)

The Consul

(ที่อยู่สถานทูต ผู้รับ)

Dear Sir/Madam,

  Please be informed that on. .......…(วัน เดือน ปี ที่จับกุม).............. (ชื่อ- ชื่อสกุล ของผู้ต้องหา) 

..............………………(สญัชาต)ิ………..........…… passport no. ……….........……(เลขหนงัสอืเดนิทาง).....…................. was arrested 

on charge of…………...........……………………………………………………………………(ข้อหา).......................................................………………..............

  We would like to request your assistance to verify the a/m passport whether it is 

genuine or not.

  Please accept, the renewed assurances of my high consideration. 

Sincerely yours,

 (ยศ)  

(ชื่อ – ชื่อสกุล)

(ต�าแหน่ง, สังกัด)




