๒

ขั้นตอนการปฏิบัติ
เกี่ยวกับคดีค้ามนุษย์

ก

ารปฏิบัติเกี่ยวกับการค้ามนุษย์อาจเริ่มจากมีบุคคลที่พบเห็น หรือทราบเหตุ เช่น บุคคลที่พักอาศัยอยู่
ใกล้เคียงทีเ่ กิดเหตุ หรือมีผเู้ สียหายมาแจ้งเหตุดว้ ยตนเอง หรือจากการสืบสวนหาข่าวของเจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั ิ
ซึ่งมีหลายหน่วยงานที่มีอ�ำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติเกี่ยวกับคดีค้ามนุษย์ แต่มีภารกิจแตกต่างกัน
และถือกฎหมายคนละฉบับ เช่น สถานีต�ำรวจทั่วประเทศ มีอ�ำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามและสืบสวน
สอบสวนด�ำเนินคดีในความผิดทีเ่ กีย่ วข้องกับการค้ามนุษย์ในเขตรับผิดชอบของสถานีต�ำรวจนั้นๆ กองบังคับการ
ปราบปรามการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ มีอ�ำนาจหน้าที่ปราบปรามและสืบสวนสอบสวนด�ำเนินคดี
ในความผิดฐานค้ามนุษย์และความผิดที่เกี่ยวข้องทั่วราชอาณาจักร กรมการจัดงาน มีหน้าที่ในการตรวจสอบ
คนต่างด้าว เพื่อตรวจสอบและช่วยเหลือคนต่างด้าวที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ หน่วยงานในสังกัด
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เช่น บ้านพักเด็กและ
ครอบครัวในจังหวัดต่างๆ มีหน้าที่ในการช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เป็นต้น
นอกจากนีย้ งั มีองค์กรพัฒนาเอกชนทีท่ ำ� งานเกีย่ วกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ซึง่ หลายหน่วยงาน
ดังกล่าวจะต้องท�ำงานแบบประสานความร่วมมือกัน ในลักษณะ “ทีมสหวิชาชีพ” ตามอ�ำนาจหน้าที่ ความรู้
ความช�ำนาญในแต่ละด้านตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ละคดี โดยบางสถานการณ์ต้องให้หน่วยงานหนึ่ง
เป็นเจ้าภาพ บางสถานการณ์ต้องให้อีกหน่วยงานหนึ่งเป็นเจ้าภาพ แต่การท�ำงานลักษณะดังกล่าวให้ประสบ
ผลส�ำเร็จและสามารถแก้ปญ
ั หาการค้ามนุษย์อย่างมีระบบ เจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านจักต้องรูแ้ ละเข้าใจพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ต้องรูบ้ ทบาทหน้าทีข่ องตนเองตามกฎหมายทีต่ นเป็นเจ้าภาพ
และต้องรู้บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานอื่นตามกฎหมายที่ร่วมเป็นเจ้าภาพด้วย และเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ
ทุกหน่วยมีความรู้และเข้าใจในการปฏิบัติจึงได้แยกล�ำดับขั้นตอนการปฏิบัติคดีค้ามนุษย์ออกเป็น ๗ ขั้นตอน
ตามแผนผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับคดีค้ามนุษย์ ดังต่อไปนี้
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แผนผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับคดีค้ามนุษย์

๑. การรับแจ้งเหตุ

๒. การตรวจสอบข้อเท็จจริง

๓. การเตรียมการเข้าช่วยเหลือ/ตรวจค้น/จับกุม

๔. การเข้าช่วยเหลือ/ตรวจค้น/จับกุม

๕. การคัดแยกผู้เสียหาย

๖. การจับและบันทึกการจับ

๗. การสอบสวนด�าเนินคดี

30 คู่มือส�าหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

๑. การรับแจ้งเหตุ
กรณีบุคคลตกเป็นผู้เสียหายจากการกระท�ำผิดฐานค้ามนุษย์ หรือผู้พบเห็น หรือทราบเบาะแสการ
กระท�ำผิดฐานค้ามนุษย์ อาจเข้าแจ้งเหตุหรือมีหนังสือแจ้งเหตุต่อเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน
ได้ดังนี้
๑.๑ สถานีต�ำรวจท้องที่ที่เกิดเหตุหรือท้องที่ที่ประสบเหตุ
มีอ�ำนาจหน้าที่ในการรับแจ้งเหตุและอ�ำนาจการสอบสวนที่เกี่ยวข้องกับการกระท�ำผิดฐานค้ามนุษย์ และ
มีอ�ำนาจสอบสวนด�ำเนินคดีกบั ผูก้ ระท�ำผิดฐานค้ามนุษย์ในเขตพืน้ ทีค่ วามรับผิดชอบของสถานีต�ำรวจท้องทีน่ นั้ ๆ
๑.๒ กองบังคับการปราบปรามการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ กองบัญชาการต�ำรวจ
สอบสวนกลาง
มีอ�ำนาจหน้าที่ในการรับแจ้งเหตุและอ�ำนาจการสอบสวนที่เกี่ยวข้องกับความผิดทางอาญาเกี่ยวกับ
การค้ า มนุ ษ ย์ ร วมทั้ ง ความผิ ด เกี่ ย วกั บ แรงงาน และความผิ ด ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งในเขตพื้ น ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
ทั่วราชอาณาจักร
สามารถแจ้งเหตุและร้องทุกข์ให้สอบสวนด�ำเนินคดีได้ทกี่ องบังคับการปราบปรามการกระท�ำความผิดเกีย่ วกับ
การค้ามนุษย์ ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ โทรศัพท์สายด่วน ๑๑๙๑
๑.๓ ส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่นั้น1
๑) กลุม่ งานสอบสวน กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมือง มีอำ� นาจหน้าที่
ในการรับแจ้งเหตุและอ�ำนาจการสอบสวนทีเ่ กีย่ วข้องกับการกระท�ำผิดตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมาย
ว่าด้วยการทะเบียนคนต่างด้าว กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และกฎหมายอื่น
อันเกี่ยวกับความผิดทางอาญาทั่วราชอาณาจักร
สามารถแจ้งเหตุและร้องทุกข์ให้สอบสวนด�ำเนินคดี ได้ที่ กลุม่ งานสอบสวน กองบังคับการสืบสวน
สอบสวน ส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เลขที่ ๕๐๗ ซอยสวนพลู ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐
๒) ตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่ มีอำ� นาจหน้าที่ในการรับแจ้งเหตุที่เกี่ยวข้องกับการกระท�ำผิดตาม
กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยการทะเบียนคนต่างด้าว กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ และกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดทางอาญาในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของตรวจคนเข้าเมือง
พื้นที่นั้น ๆ แต่ไม่มีอ�ำนาจสอบสวน”
๑.๔ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม
กรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นหน่วยงานระดับกรม สังกัดกระทรวงยุติธรรม มีอำ� นาจหน้าที่ในการสืบสวน
สอบสวนคดีความผิดทางอาญาตามกฎหมายที่ก�ำหนดไว้ในบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ
พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยความผิดทางอาญาดังกล่าวจะต้องมีลักษณะของการกระท� ำความผิดที่เป็นคดีพิเศษ ตาม
1

ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่น พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๒ (๑๖)
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มาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ และอธิบดีกรมสอบสวนคดี
พิเศษจะต้องพิจารณาแล้วมีค�ำสั่งให้ท�ำการสอบสวนเป็นคดีพิเศษ หรือมีอ�ำนาจในการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา
อื่นใด ตามที่คณะกรรมการคดีพิเศษมีมติให้ท�ำการสืบสวนสอบสวน
ปัจจุบนั คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์เป็นคดีความผิดทีป่ รากฏ
ตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ แล้ว2
๑.๕ หน่วยงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือหน่วยงานของรัฐที่
เกี่ยวข้อง
๑.๖ พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑
๑.๗ องค์กรพัฒนาเอกชนที่เกี่ยวข้องที่ท�ำงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์

๒. การตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒.๑ กรณีผู้รับแจ้งไม่มีอ�ำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
หลังจากที่รับแจ้งเหตุแล้ว หากผู้รับแจ้งไม่มีอ�ำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น
แล้วส่งเรื่องให้สถานีต�ำรวจท้องที่ที่เกิดเหตุ กองบังคับการปราบปรามการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์
ส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่ กรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อด�ำเนินการตามกฏหมาย
ต่อไป
การพิจารณาส่งเรื่องจะต้องพิจารณาด้วยเหตุผลและไม่ตัดสิทธิของผู้เสียหายในการแจ้งเหตุต่อหน่วยงาน
อื่นเนื่องจากถือว่าเป็นสิทธิของผู้เสียหายในเรื่องความไว้วางใจและความสะดวกของผู้เสียหาย ทั้งนี้ ผู้รับแจ้ง
ควรอธิบายให้ผู้แจ้งหรือผู้เสียหายทราบและเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและอ�ำนาจหน้าที่ของตนด้วย

2

โปรดดูภาคผนวกที่ ๑๙ – ๒๕ อ�ำนาจหน้าทีก่ รมสอบสวนคดีพเิ ศษทีเ่ กีย่ วกับคดีพเิ ศษ รวมถึงคดีความผิดว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์
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๒.๒ กรณีผู้รับแจ้งมีอ�ำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
๒.๒.๑ ผู้แจ้งเป็นผู้เสียหาย
ให้สอบปากค�ำหรือสัมภาษณ์ผแู้ จ้งและพิจารณาตามแนวทางการคัดแยกผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์
เบื้องต้น (ให้ดูรายละเอียดแนวทางการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในข้อ ๕. ว่าด้วยเรื่องการคัดแยก
ผู้เสียหายเบื้องต้น) โดยพิจารณาว่า ผู้แจ้งเป็นผู้เสียหายจากการกระท�ำผิดฐานค้ามนุษย์หรือไม่ โดยพิจารณา
ได้จากพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๖ ซึ่งบัญญัติว่า การกระท�ำผิด
ฐานค้ามนุษย์ หมายถึง ผู้แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ จากการเป็นธุระจัดหา ซื้อ ขาย จ�ำหน่าย พามาจากหรือ
ส่งไปยังที่ใด หน่วงเหนี่ยวกักขัง จัดให้อยู่อาศัย หรือรับไว้ซึ่งบุคคลใดโดยข่มขู่ ใช้ก�ำลังบังคับ ลักพาตัว ฉ้อฉล
หลอกลวง ใช้อำ� นาจโดยมิชอบหรือโดยให้เงินหรือผลประโยชน์อย่างอืน่ แก่ผปู้ กครองหรือผูด้ แู ลบุคคลนัน้ เพือ่ ให้
ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลให้ความยินยอมแก่ผู้กระท�ำความผิดในการแสวงหาประโยชน์จากบุคคลที่ตนดูแลหรือ
(มาตรา ๖ (๑))
การแสวงหาประโยชน์จากการเป็นธุระจัดหา ซื้อ ขาย จ�ำหน่าย พามาจากหรือส่งไปยัง ที่ใด
หน่วงเหนี่ยวกักขัง จัดให้อยู่อาศัย หรือรับไว้ซึ่งเด็ก (มาตรา ๖ (๒))
อีกทั้งการกระท�ำดังกล่าวจะต้องเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการด�ำเนินการตาม
มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ อันได้แก่
๑. การแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณี
๒. การผลิตหรือเผยแพร่วัตถุหรือสื่อลามก
๓. การแสวงหาประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอื่น
๔. การเอาคนลงเป็นทาส
๕. การน�ำคนมาขอทาน
๖. การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ ซึ่งกฎหมายให้ค�ำนิยามว่า การข่มขืนใจให้ท�ำงานหรือให้
บริการโดยท�ำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวติ ร่างกาย เสรีภาพ ชือ่ เสียง หรือทรัพย์สนิ ของบุคคลนัน้ เองหรือของ
ผู้อื่นโดยขู่เข็ญด้วยประการใดๆ โดยใช้ก�ำลังประทุษร้ายหรือโดยท�ำให้บุคคลนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้
๗. การบังคับตัดอวัยวะเพื่อการค้า
๘. การอื่นใดที่คล้ายคลึงกันอันเป็นการขูดรีดบุคคลไม่ว่าบุคคลนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม
หากพิจารณาแล้วเข้าข่ายเป็นผู้เสียหายจากการกระท�ำผิดฐานค้ามนุษย์ ให้ส่งตัวผู้เสียหาย
พร้อมเอกสารการคัดแยกผู้เสียหายให้พนักงานสอบสวนพิจารณารับค�ำร้องทุกข์ตามกฎหมาย
หากไม่เข้าข่ายเป็นผู้เสียหายจากการกระท�ำผิดฐานค้ามนุษย์และเป็นความผิดตามกฎหมายอื่น
ให้ส่งพนักงานสอบสวนด�ำเนินคดีในคราวเดียวกัน
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เป็ น หน้ า ที่ ข องพนั ก งานสอบสวนในการส่ ง ตั ว ผู ้ เ สี ย หายจากการกระท� ำ ผิ ด ฐานค้ า มนุ ษ ย์
ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พิจารณาให้ความช่วยเหลือ ตามพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๓
๒.๒.๒ กรณียังไม่ชัดเจนว่าผู้แจ้งเป็นผู้เสียหายจากการกระท�ำผิดฐานค้ามนุษย์หรืออาจจะ
เข้าข่ายการค้ามนุษย์
หากมีเหตุจ�ำเป็นเพื่อประโยชน์ในการแสวงหาข้อเท็จจริงและเพื่อคุ้มครองป้องกันภัยแก่บุคคล
ที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเป็นผู้เสียหายจากการกระท�ำผิดฐานค้ามนุษย์ หากจะจัดให้บุคคลดังกล่าวอยู่ใน
ความคุม้ ครองชัว่ คราวตามพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๒๙ พนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ จะต้องรายงานให้ผู้บัญชาการ
ต�ำรวจแห่งชาติ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ หรือผู้ว่าราชการจังหวัด
แล้วแต่กรณีทราบโดยไม่ชกั ช้า ทัง้ นี้ ต้องไม่เกิน ๒๔ ชัว่ โมงนับตัง้ แต่วนั ทีจ่ ดั ให้บคุ คลดังกล่าวอยูใ่ นความคุม้ ครอง
ชัว่ คราว หากมีความจ�ำเป็นจะต้องให้การคุม้ ครองเกินกว่าก�ำหนดเวลาดังกล่าวให้พนักงานเจ้าหน้าทีย่ นื่ ค�ำร้องต่อ
ศาลขอคุ้มครองชั่วคราวได้อีก ทั้งนี้ ศาลมีอ�ำนาจอนุญาตได้ไม่เกิน ๗ วันโดยจะก�ำหนดเงื่อนไขใดๆ ไว้ด้วยก็ได้
ส�ำหรับเจ้าหน้าที่ต�ำรวจผู้ด�ำเนินการจะต้องเป็นข้าราชการต�ำรวจระดับสารวัตรขึ้นไป (ต�ำรวจ
ชั้นผู้ใหญ่ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒ (๑๗)) หรือผู้ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยในทางปฏิบัติให้น� ำบุคคลดังกล่าวมาสอบ
ปากค�ำในฐานะผู้ให้ถ้อยค�ำ และรวบรวมพยานหลักฐานเบื้องต้นเพื่อประกอบการยื่นค�ำร้องต่อศาลว่า มีความ
จ�ำเป็นจะต้องแสวงข้อเท็จจริง และเพื่อคุ้มครองป้องกันภัยแก่บุคคลที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเป็นผู้เสียหาย
จากการกระท�ำผิดฐานค้ามนุษย์อย่างไร หากศาลไม่อนุญาตให้ยุติการคุ้มครองชั่วคราว กรณีหากศาลอนุญาต
ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวอยู่ในสถานที่อันสมควรตามระเบียบที่รัฐมนตรีก�ำหนด ซึ่งมิใช่ห้องขังหรือสถานคุมขัง
เมื่อครบก�ำหนด ๗ วัน ตามที่ศาลอนุญาตแล้ว ยังไม่มีพยานหลักฐานพิจารณาได้ว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้เสียหาย
ให้ยตุ กิ ารคุม้ ครองชัว่ คราว หากมีพยานหลักฐานพิจารณาได้วา่ บุคคลดังกล่าวเป็นผูเ้ สียหายจากการกระท�ำผิดฐาน
ค้ามนุษย์ให้สง่ ตัวผูเ้ สียหายให้พนักงานสอบสวนด�ำเนินการรับค�ำร้องทุกข์ และส่งตัวให้กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ให้ความช่วยเหลือต่อไป
กรณีมีผู้เสียหายจากการกระท�ำผิดฐานค้ามนุษย์หลายราย ให้ส่งเอกสารการด� ำเนินการตาม
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๒๙ ดังกล่าวให้พนักงานสอบสวน
ประกอบการสอบสวน และพิจารณาจัดบุคคลดังกล่าวเป็นพยานประกอบการด�ำเนินคดี

๒.๓ กรณีผู้แจ้งไม่ ใช่ผู้เสียหายจากการกระท�ำผิดฐานค้ามนุษย์
ควรท�ำการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมหลักฐาน และจัดท�ำรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง
เสนอผู้บังคับบัญชาผู้มีอ�ำนาจ ทั้งนี้ ในรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริงควรจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้
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(๑)

พฤติกรรมตามที่แจ้งเป็นอย่างไร

(๒) การด�ำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง มีการสอบปากค�ำพยานบุคคลกี่ปาก พยานวัตถุและพยาน
เอกสารมีอะไรบ้าง
(๓) สรุปผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่า มีการกระท�ำผิดอาญาตามทีไ่ ด้รบั แจ้งหรือไม่ หากไม่พบว่าเป็น
ความผิดให้เสนอยุตเิ รือ่ ง หากเป็นความผิดทางอาญา ให้พจิ ารณาด้วยว่าเป็นความผิดฐานใดแล้วเสนอผูบ้ งั คับ
บัญชาผู้มีอำ� นาจสั่งการให้พนักงานสอบสวนรับค�ำร้องทุกข์เพื่อด�ำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป กรณีความผิด
ฐานค้ามนุษย์ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงอาจเรียกบุคคลที่ตรวจพบว่าเข้าข่ายเป็นผู้เสียหายจากการกระท� ำผิด
ค้ามนุษย์มาท�ำการคัดแยกผู้เสียหายเบื้องต้น แล้วส่งเอกสารการคัดแยกผู้เสียหายเบื้องต้นประกอบรายงาน
การตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้พนักงานสอบสวนน�ำประกอบการสอบสวนต่อไป
(๔)

กรณีเจ้าหน้าที่ตรวจพบหรือสืบสวนด้วยตนเอง ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกันกับข้อ ๒.๒

๓. การเตรียมการเข้าช่วยเหลือ/ตรวจค้น/จับกุม
การเข้าท�ำการตรวจค้นสถานที่ที่พบว่าเป็นสถานที่ค้ามนุษย์หรือสถานที่เกี่ยวข้อง กรณีที่พยานหลักฐาน
ยังไม่ชดั เจนหรือเป็นกรณีทผี่ กู้ ระท�ำผิดอยูภ่ ายในสถานทีด่ งั กล่าวและยังไม่มอี �ำนาจจับหรือควบคุมตัวไว้ได้ ท�ำให้
ต้องปล่อยตัวไปและโอกาสในการติดตามจับกุมท�ำได้ยาก ดังนัน้ จึงควรพิจารณาเข้าตรวจค้นหลังจากการสอบสวน
และรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขออนุมัติต่อศาลออกหมายจับก่อน เว้นแต่เป็นกรณีเร่งด่วน อาจด�ำเนินการ
ไประหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามข้อ ๒. เช่น มีบุคคลตกเป็นผู้เสียหายจากการกระท� ำความผิดฐาน
ค้ า มนุ ษ ย์ ต กอยู ่ ใ นสภาพที่ ห ากไม่ รี บ เข้ า ช่ ว ยเหลื อ อาจได้ รั บ อั น ตรายแก่ ก ายหรื อ เสี ย ชี วิ ต โดยควรแยก
การด�ำเนินการ ดังนี้

๓.๑ สถานที่เกิดเหตุ
หากทราบสถานที่แน่ชัด ให้จัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและพิจารณาว่ามีสภาพเป็นไปตามที่ได้รับแจ้ง
หรือไม่ หากมีขอ้ มูลเพียงพอว่าเป็นสถานทีท่ ไี่ ด้รบั แจ้งและน่าเชือ่ ว่ามีบคุ คลทีต่ กเป็นผูเ้ สียหายจากการกระท�ำผิด
ฐานค้ามนุษย์อยู่ในสถานที่ดังกล่าว ให้ตรวจดูทางเข้าออกของสถานที่ดังกล่าว หากเป็นไปได้ให้ขอแผนผังของ
สถานทีด่ งั กล่าวจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น ฝ่ายโยธาธิการของส�ำนักงานเขตต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร เป็นต้น
ในการปฏิบตั ิ เจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั อิ าจแฝงตัวเข้าไปหาข้อมูลในสถานทีเ่ กิดเหตุเพือ่ น�ำประกอบการวางแผน
เข้าตรวจค้นก็ได้
หากข้อมูลที่ได้รับแจ้งไม่ระบุสถานที่ได้ชัดเจนให้สืบสวนจากพยานหลักฐานอื่นโดยเร็ว (วิธีการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงให้ดูวิธีการตรวจสอบในคดีค้ามนุษย์รูปแบบต่างๆ ตามหัวข้อที่ ๔.๒)
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๓.๒ กฎหมาย
หลังจากทราบสถานทีเ่ กิดเหตุแน่ชดั แล้ว สิง่ ทีต่ อ้ งค�ำนึงถึงก่อนการเข้าปฏิบตั ิ คือ การพิจารณาข้อกฎหมาย
ที่ให้อ�ำนาจผู้ปฏิบัติเข้าท�ำการตรวจสอบหรือตรวจค้น ซึ่งแยกออกได้ ๒ กรณี คือ
๓.๒.๑ กรณีชัดเจนว่าเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
กรณีมีข้อมูลชัดเจนว่ามีการค้ามนุษย์ภายในสถานที่เกิดเหตุให้พิจารณาว่าสถานที่ดังกล่าว
มีกฎหมายให้อำ� นาจผูป้ ฏิบตั ใิ นการเข้าตรวจค้นหรือไม่ เช่น เมือ่ สถานทีเ่ กิดเหตุเป็นทีร่ โหฐานให้ยนื่ ค�ำร้องต่อศาล
เพื่อให้ศาลออกหมายค้นเพื่อเข้าท�ำการตรวจค้น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๙๑ หรือ
เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีพยานหลักฐานในการค้ามนุษย์หรือเพื่อพบและช่วยบุคคลที่ตกเป็นผู้เสียหายจาก
การกระท�ำความผิดฐานค้ามนุษย์ และหากเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้ พยานหลักฐานนั้นอาจถูกโยกย้าย
ซ่อนเร้น หรือท�ำลายไปเสียก่อน หรือบุคคลนั้นอาจถูกประทุษร้าย โยกย้าย หรือซ่อนเร้น หากเป็นพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ก็มีอำ� นาจเข้าไปในสถานที่
ดังกล่าวเพื่อตรวจค้น ยึด หรืออายัดสิ่งของได้ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๒๗ เป็นต้น
หากการสื บ สวนปรากฎว่ า ในการใช้ อ� ำ นาจตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ้ อ งกั น และปราบปราม
การค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๒๗ ดังกล่าว พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงความบริสุทธิ์ก่อนการเข้าค้น
และรายงานเหตุผลที่ท�ำให้สามารถเข้าค้นได้ รวมทั้งผลการตรวจค้นเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป
ตลอดจนจัดท�ำส�ำเนารายงานดังกล่าวให้ไว้แก่ผู้ครอบครองเคหสถานหรือสถานที่ค้น ถ้าไม่มีผู้ครอบครองอยู่
ณ ที่นั้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งมอบส�ำเนารายงานนั้นให้แก่ผู้ครอบครองดังกล่าวในทันทีที่กระท�ำได้ และ
หากเป็นการเข้าค้นในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ตกและขึ้น พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เป็นหัวหน้าในการเข้าค้นต้อง
ด�ำรงต�ำแหน่งนายอ�ำเภอหรือรองผูก้ �ำกับการต�ำรวจขึน้ ไป หรือเป็นข้าราชการพลเรือนตัง้ แต่ระดับ ๗ ขึน้ ไป ทัง้ นี้
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เป็นหัวหน้าในการเข้าค้น ส่งส�ำเนารายงานเหตุผลและผลการตรวจค้น บัญชีพยาน
หลักฐานหรือบุคคลทีต่ กเป็นผูเ้ สียหายจากการกระท�ำความผิดฐานค้ามนุษย์ และบัญชีทรัพย์ทไี่ ด้ยดึ หรืออายัดไว้
ต่อศาลจังหวัดที่มีเขตอ�ำนาจเหนือท้องที่ที่ท�ำการค้นหรือศาลอาญา ภายในสี่สิบแปดชั่วโมงหลังจากสิ้นสุด
การตรวจค้นเพื่อเป็นหลักฐาน
ในการด� ำ เนิ น การดั ง กล่ า ว พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ อ าจสั่ ง ให้ ผู ้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาท�ำ แทนได้ แ ละ
ในการปฏิบัติหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่จะขอความช่วยเหลือจากบุคคลใกล้เคียงเพื่อด�ำเนินการก็ได้ แต่จะบังคับ
ให้ผู้ใดช่วยโดยอาจเกิดอันตรายแก่ผู้นั้นไม่ได้
อีกทั้งในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑
พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจ�ำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วย ตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๒๘
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๓.๒.๒ กรณียังไม่ชัดเจนว่าเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
กรณียังไม่ชัดเจนว่าเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ หรือเป็นกรณียังไม่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า
มีพยานหลักฐานในการค้ามนุษย์ หรือเพื่อพบและช่วยบุคคลที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการกระท�ำความผิดฐาน
ค้ามนุษย์ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ แต่มีความจ�ำเป็นเร่งด่วน
จะต้องเข้าท�ำการตรวจค้น เช่น การรับแจ้งขอให้เข้าช่วยเหลือคนงานถูกกักขัง แต่ยงั ไม่ทราบข้อเท็จจริงชัดเจนว่า
คนงานดังกล่าวถูกกักขังไว้ด้วยสาเหตุใด ก็อาจอาศัยอ�ำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายอื่น
เข้าท�ำการตรวจค้นได้ โดยหากตรวจพบพยานหลักฐานที่เป็นความผิดฐานค้ามนุษย์จึงค่อยด� ำเนินคดีกับ
ผู้เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เช่น พบว่าคนงานต่างด้าว
ดังกล่าวถูกบังคับใช้แรงงาน เป็นต้น ทัง้ นี้ หากเป็นการปฏิบตั หิ ลายหน่วยงานควรให้เจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั ทิ ใี่ ช้อ�ำนาจ
พนักงานเจ้าหน้าที่ นั้นๆ เป็นหน่วยงานเจ้าภาพในการเข้าตรวจค้น ซึ่งสามารถแยกการด�ำเนินการได้ดังนี้
๓.๒.๒.๑ เมื่อมีคนงานอยู่ในสถานที่เกิดเหตุ
หากตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วทราบเบื้องต้นว่า มีคนงานอยู่ในสถานที่ตามที่ได้รับแจ้ง
ก็อาจอาศัยอ�ำนาจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๓๙ ในการเข้าไปตรวจยัง
สถานประกอบกิจการของนายจ้าง เพื่อจะได้เห็นสภาพจริงในการปฏิบัติงานของนายจ้าง ลูกจ้างเกี่ยวกับสภาพ
การจ้าง และสภาพการท�ำงานของลูกจ้างชาย ลูกจ้างหญิง หรือลูกจ้างเด็ก และการเข้าไปตรวจในสถานประกอบ
กิจการของพนักงานตรวจแรงงาน เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงจากทั้งฝ่ายลูกจ้าง นายจ้าง ตลอดจนตรวจสอบรวบรวม
พยานหลักฐาน ทั้งที่นายจ้างได้จัดท�ำขึ้นตามที่กฎหมายก�ำหนด หรือนายจ้างจัดท�ำขึ้นเองเพื่อประโยชน์ในการ
จ้างงาน หรือเอกสารหลักฐานที่ลูกจ้างจัดท�ำขึ้นเอง
การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องพนั ก งานตรวจแรงงานในการตรวจสถานประกอบกิ จ การตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ต้องเป็นไปตามระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
ว่าด้วยการตรวจสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ พ.ศ. ๒๕๕๒ พนักงาน
ตรวจแรงงาน หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน โดยให้
พนักงานตรวจแรงงานซึง่ เป็นข้าราชการในสังกัดกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน และส�ำนักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน ณ กรุงเทพมหานครหรือจังหวัดอื่น ด�ำเนินการตรวจสถานประกอบกิจการที่ตั้งอยู่ในเขตท้องที่ในความ
รับผิดชอบ เพื่อให้ค�ำแนะน�ำหรือมีค�ำสั่งเป็นหนังสือตามมาตรา ๑๓๙ (๓) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๑ ให้นายจ้างปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติดังกล่าว และตรวจติดตามผลในกรณีที่นายจ้าง
ยังปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย และให้พนักงานตรวจแรงงานซึ่งเป็นข้าราชการในสังกัดส่วนราชการอื่น
ด�ำเนินการตรวจสถานประกอบกิจการในลักษณะเป็นการตรวจทั่วไป ตามคู่มือการตรวจสถานประกอบกิจการ
ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเพื่อให้ค�ำแนะน�ำแก่นายจ้างในการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยให้จัดท�ำ
แผนการตรวจในรอบหนึ่งเดือนประสานกับพนักงานตรวจแรงงาน ซึ่งเป็นข้าราชการสังกัดกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานและส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานเป็นการล่วงหน้าเพื่อมิให้เกิดความซ�้ ำซ้อนในการตรวจ
ทัง้ นี้ ขณะการตรวจแรงงานให้พนักงานตรวจแรงงานสังกัดส่วนราชการอืน่ ต้องตรวจสถานประกอบกิจการเฉพาะ
ในเขตอ�ำนาจของตนเท่านัน้ โดยให้ตดิ บัตรประจ�ำตัวพนักงานตรวจแรงงานทุกครัง้ ทีอ่ อกปฏิบตั งิ าน เมือ่ ได้ดำ� เนิน
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การตรวจสถานประกอบกิจการแล้ว ให้พนักงานตรวจแรงงานซึง่ เป็นข้าราชการในสังกัดส่วนราชการอืน่ ประสาน
กับพนักงานตรวจแรงงานซึง่ เป็นข้าราชการสังกัดกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานและส�ำนักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน เพื่อแจ้งผลการด�ำเนินการหรือร่วมด�ำเนินการในขั้นตอนต่อไปในกรณีที่นายจ้างยังปฏิบัติไม่ถูกต้อง
ตามกฎหมาย และพนักงานตรวจแรงงานสังกัดส่วนราชการอื่นซึ่งปฏิบัติงานอยู่ในเขตท้องที่ความรับผิดชอบใด
สามารถประสานกับพนักงานตรวจแรงงานของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อแจ้งผลการด� ำเนินการ
หรือร่วมด�ำเนินการในขั้นตอนต่อไปในกรณีที่นายจ้างยังปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยสามารถประสานงาน
โดยตรงกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๔๖
๓.๒.๒.๒ เมื่อมีคนต่างด้าวอยู่ในสถานที่เกิดเหตุ
หากได้ข้อเท็จจริงว่ามีคนงานต่างด้าวอยู่ในสถานที่ตามที่ได้รับแจ้งและมีเหตุอันควรสงสัย
ว่า คนต่างด้าวดังกล่าวท�ำงานในระหว่างเวลาทีเ่ ชือ่ ได้วา่ มีการท�ำงาน ก็อาจอาศัยอ�ำนาจตามพระราชบัญญัตกิ าร
ท�ำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๔๘ เข้าท�ำการตรวจสอบเพือ่ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตกิ ารท�ำงาน
ของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ แต่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติจะต้องเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการท�ำงาน
ของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๔๘ และจะต้องมีบัตรประจ�ำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ในการเข้าไปปฏิบัติการ
ดังกล่าว โดยจะต้องแสดงบัตรประจ�ำตัวเมื่อบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องร้องขอตามพระราชบัญญัติการท�ำงานของ
คนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ การตรวจสอบดังกล่าว เรียกว่า การตรวจสอบการท�ำงานของคนต่างด้าว ซึง่ ต้องกระท�ำ
ไปพร้อมๆ กับการหาพยานหลักฐานการกระท�ำความผิดฐานค้ามนุษย์ และในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวยังถือว่า
เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา ตามค�ำสั่งกระทรวงแรงงานที่ ๗๕/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม
๒๕๕๑ อีกด้วย และสามารถประสานงานโดยตรงกับกรมการจัดหางานได้ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๖๙๔
๓.๒.๒.๓ เมื่อสถานที่เกิดเหตุเป็นสถานบริการ
เมื่อตรวจสอบพบว่า สถานที่เกิดเหตุเป็นสถานบริการ อาจใช้อ�ำนาจตามพระราชบัญญัติ
สถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ มาตรา ๒๔ เข้าไปตรวจสอบสถานที่ดังกล่าวได้ โดยเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อหรือสงสัยว่า
มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ในสถานบริการแห่งใด ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือต� ำรวจ
ชัน้ ผูใ้ หญ่ตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาอาญา มีอำ� นาจเข้าไปตรวจภายในสถานบริการนัน้ ได้ไม่วา่ ในเวลาใดๆ
และในการปฏิบัติหน้าที่ให้เจ้าพนักงานผู้มีอ�ำนาจตรวจแสดงบัตรประจ�ำตัวต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วยโดยสามารถ
ประสานงานโดยตรงกับสถานีต�ำรวจในท้องที่นั้นๆ ได้
๓.๒.๒.๔ เมื่อสถานที่เกิดเหตุเป็นโรงแรม
เมื่อตรวจสอบพบว่าสถานที่เกิดเหตุเป็นโรงแรม อาจใช้อำ� นาจตามพระราชบัญญัติโรงแรม
พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๔๕ เข้าท�ำการตรวจสอบโดยผู้ท�ำการตรวจสอบจะต้องเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๔ และจะต้องได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากนายทะเบียน
ทั้งนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวมีอ�ำนาจหน้าที่ดังนี้
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(๑) เข้าไปในโรงแรมในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตกเพื่อตรวจสอบ
ใบอนุญาต ทะเบียนผู้พัก บัตรทะเบียนผู้พัก สภาพและลักษณะของโรงแรม หรือตรวจสอบห้องพัก ที่ว่าง หรือ
ส่วนหนึ่งส่วนใดของโรงแรมที่เปิดใช้ร่วมกันหรือเข้าไปในโรงแรมในเวลาท�ำการเพื่อตรวจสอบจ�ำนวนและประวัติ
ของพนักงานโรงแรม ทั้งนี้ เพื่อควบคุมให้การเป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) มีหนังสือเรียกผูป้ ระกอบธุรกิจโรงแรม ผูจ้ ดั การหรือเจ้าหน้าทีข่ องโรงแรมมาให้ถอ้ ยค�ำ
หรือชีแ้ จงหรือส่งเอกสารหรือหลักฐานทีเ่ กีย่ วข้องมาเพือ่ ประกอบการพิจารณาเมือ่ ได้เข้าไปและลงมือท�ำการตรวจ
สอบตาม (๑) แล้ว ถ้ายังด�ำเนินการไม่เสร็จจะกระท�ำต่อไปในเวลากลางคืนหรือนอกเวลาท�ำการของโรงแรมนั้น
ก็ได้ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่การตรวจสอบใกล้จะเสร็จสิ้นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า หากเนิ่นช้าในการตรวจสอบ
จะมีการปกปิดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารหรือหลักฐานไปจากเดิม และสามารถประสานงานโดยตรงกับ
กรมการปกครองได้ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๔๘
และในการปฏิบตั หิ น้าที่ พนักงานเจ้าหน้าทีต่ อ้ งแสดงบัตรประจ�ำตัวและหนังสือมอบหมาย
จากนายทะเบียนแก่บคุ คลซึง่ เกีย่ วข้อง โดยในการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามพระราชบัญญัตนิ ี้ ให้ถอื ว่าพนักงานเจ้าหน้าที่
ดังกล่าวเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย
๓.๒.๒.๕ เมื่อสถานที่เกิดเหตุอยู่บนเรือไทยหรือเรือต่างประเทศ
เมื่อได้รับแจ้งว่ามีการกระท� ำผิดฐานค้ามนุษย์อยู่บนเรือ เจ้าหน้าที่ผู้รับแจ้งควรแจ้ง
หน่วยงานที่มีเรือซึ่งเป็นยานพาหนะที่สามารถออกไปตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ และหน่วยงานดังกล่าวจะต้อง
มีอ�ำนาจหน้าที่ในการตรวจค้นหรือตรวจสอบภายในเรือดังกล่าวด้วย หน่วยงานที่มีอำ� นาจและยานพาหนะที่
สามารถตรวจสอบการกระท�ำความผิดฐานค้ามนุษย์และความผิดที่เกี่ยวข้องได้มีดังนี้
(ก) กองทัพเรือ
กองทัพเรือมีภารกิจและพื้นที่รับผิดชอบทางทะเล นอกจากการรักษาความมั่นคงของชาติ
แล้ว ยังมีอ�ำนาจหน้าที่ในการรักษากฎหมายในทะเลตามกฎหมายต่างๆ รวม ๒๙ ฉบับ เช่น พระราชบัญญัติ
ให้อ�ำนาจทหารเรือปราบปรามการกระท�ำความผิดบางอย่างทางทะเล พ.ศ. ๒๔๙๐ มาตรา ๔ เมื่อปรากฏว่า
มีการกระท�ำ หรือมีเหตุอนั ควรสงสัยว่า มีการกระท�ำเกีย่ วกับการน�ำข้าว หรือสินค้าอืน่ หรือยาเสพติดออกไปนอก
หรือเข้ามาในราชอาณาจักร หรือการทีค่ นต่างด้าวเข้ามาหรือน�ำคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักร ทัง้ นี้ โดยทาง
ทะเล ทางล�ำน�้ำซึ่งติดต่อกับต่างประเทศ หรือทางล�ำน�้ำซึ่งออกไปสู่ทะเลได้ หรือท�ำการประมงทางทะเลอันเป็น
ความผิดต่อกฎหมายว่าด้วยการส�ำรวจและห้ามกักกันข้าว กฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องอุปโภคบริโภคและ
ของอืน่ ๆ ในภาวะคับขัน กฎหมายว่าด้วยการส่งออกไปนอกและการน�ำเข้ามาในราชอาณาจักรซึง่ สินค้า กฎหมาย
ว่าด้วยแร่ กฎหมายเกีย่ วกับยาเสพติด กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง หรือกฎหมายเกีย่ วกับการประมง ให้เจ้าหน้าที่
ทหารเรือมีอ�ำนาจสืบสวนสอบสวนได้ และมีอ�ำนาจท�ำการหรือสั่งให้ท�ำการเฉพาะเท่าที่จ�ำเป็นดังต่อไปนี้
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(๑) ตรวจ ค้น และบังคับผู้ควบคุมเรือและคนประจ�ำเรือให้รื้อ หรือขนสิ่งของในเรือ
เพื่อการตรวจค้น
(๒) จับเรือ และบังคับผู้ควบคุมเรือและคนประจ�ำเรือให้พ่วงเรือ หรือให้ท�ำการอื่นเพื่อให้
เรือนั้นไปยังที่ซึ่งสะดวกแก่การตรวจค้น การสอบสวน หรือการด�ำเนินคดี
(๓) ยึดเรือที่จับไว้จนกว่าจะมีค�ำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องผู้ต้องหาหรือจนกว่าศาลจะมีค� ำสั่ง
เป็นอย่างอื่นในกรณีที่ฟ้องผู้ต้องหา
(๔) จั บ และควบคุ ม ผู ้ ต ้ อ งหาว่ า กระท�ำ ความผิ ด ไว้ ไ ด้ ไ ม่ เ กิ น ๗ วั น เมื่ อ พ้ น ก�ำ หนด
ต้องปล่อยหรือส่งตัวให้พนักงานสอบสวนพร้อมด้วยส�ำนวนการสอบสวนเท่าที่ท�ำไว้
นอกจากอ�ำนาจหน้าที่ดังกล่าวแล้ว กองทัพเรือยังมีอำ� นาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการ
เดินเรือในน่านน�้ำไทย พ.ศ. ๒๔๕๖ พระราชบัญญัติเรือไทย พ.ศ. ๒๔๘๑ พระราชบัญญัติการท�ำงานของ
คนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ และพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๔๖๙ เป็นต้น เจ้าหน้าที่ทหารเรือจึงเป็นทั้ง
พนักงานเจ้าท่า พนักงานศุลกากร พนักงานประมง พนักงานตรวจแรงงาน และเป็นเจ้าพนักงานหรือเจ้าหน้าที่
ตามกฎหมายอื่นๆ ในขณะเดียวกัน รวมทั้งมีสิทธิในการขึ้นตรวจเรือในเขตเศรษฐกิจจ�ำเพาะและทะเลหลวง
ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัย ๕ กรณี และสิทธิในการไล่ตามติดพันเรือต่างชาติออกไปในเขตเศรษฐกิจจ�ำเพาะและ
ทะเลหลวง ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ ดังนั้นในการปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
กับการปราบปรามการกระท�ำผิดตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะกรณีที่ต้อง
มีการปฏิบัติการในทะเล เจ้าหน้าที่ทหารเรือจึงสามารถใช้อ�ำนาจที่มีอยู่ตามกฎหมายต่างๆ ปฏิบัติการได้ทั้ง
การปฏิบัติโดยล�ำพัง หรือปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่การรับแจ้งเหตุ
การตรวจสอบข้อเท็จจริง การเข้าช่วยเหลือ ตรวจค้น จับกุม ตามแต่สถานการณ์ โดยกองทัพเรือมีพร้อมทั้ง
ด้านองค์วัตถุและองค์บุคคลในการปฏิบัติการในทะเล
นอกจากนั้นแล้ว กองทัพเรือยังเป็นศูนย์กลางการปฏิบัติของศูนย์ประสานการปฏิบัติ
ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ซึง่ มีหน่วยงานหลักทีม่ เี จ้าหน้าทีป่ ฏิบตั งิ านอยูใ่ นทะเลอีก
๕ หน่วย ได้แก่ กองบังคับการต�ำรวจน�้ำ กรมศุลกากร กรมเจ้าท่า กรมประมง และกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง เป็นเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของชาติในทะเลซึ่งรวมถึงการป้องกันและปราบปราม
การกระท�ำผิดกฎหมายทางทะเล ศรชล. จึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการประสานการปฏิบัติในการปราบปราม
การค้ามนุษย์ในทะเล โดย ศรชล. มีพื้นที่รับผิดชอบทางทะเลของไทยทั้งหมดแบ่งเป็น ศรชล.เขต ๑ รับผิดชอบ
พืน้ ทีอ่ า่ วไทยตอนบน ศรชล.เขต ๒ รับผิดชอบอ่าวไทยตอนล่าง และ ศรชล.เขต ๓ รับผิดชอบด้านทะเลอันดามัน
สามารถประสานงานโดยตรงกับกองทัพเรือ/ศรชล. ได้ที่โทรศัพท์สายด่วน หมายเลข ๑๖๙๖ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
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การประสาน
ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
ร่วมปฏิบัติในการปองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ในทะเล
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
(ข) กองบังคับการต�ารวจน�้า
ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการในส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ก�าหนดให้
กองบั ง คั บ การต� า รวจน�้ า เป็ น หน่ ว ยงานสั ง กั ด กองบั ญ ชาการต� า รวจสอบสวนกลาง มี อ� า นาจหน้ า ที่ รั ก ษา
ความสงบเรียบร้อย ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทั่วราชอาณาจักร ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดทางอาญาในเขตน่านน�้าไทย ท่าเรือชายฝั่งทะเล
ซึง่ เป็นอาณาเขตของประเทศไทย รวมทัง้ เขตเศรษฐกิจจ�าเพาะ และในทะเลหลวงเฉพาะเรือไทย และความผิดอืน่
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
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(๑) สั่งห้ามหรือจ�ำกัดมิให้เรือรับจ้างในเขตใดๆ เมื่อเห็นว่า การเดินเรือรับจ้างนั้นจะเป็น
เหตุให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย หรือเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน
(มาตรา ๕ พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน�้ำไทย พ.ศ. ๒๔๕๖)
(๒) การฝ่าฝืนตามข้อ (๑) จะสัง่ งดการเดินเรือ หรือยึดใบอนุญาตชัว่ คราวได้ไม่เกิน ๖ เดือน
(มาตรา ๗ พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน�้ำไทย พ.ศ. ๒๔๕๖)
(๓) สั่งยึดใบอนุญาตใช้เรือไว้มีกำ� หนดไม่เกิน ๖ เดือน หากฝ่าฝืนใช้เรือที่ไม่มีใบอนุญาต
ใช้เรือ หรือใบอนุญาตใช้เรือสิน้ อายุ หรือผิดไปจากเขตการเดินเรือ (มาตรา ๙ พระราช
บัญญัติการเดินเรือในน่านน�้ำไทย พ.ศ. ๒๔๕๖)
(๔) เมือ่ มีเหตุจำ� เป็นเพือ่ ความปลอดภัยแก่การเดินเรือให้มอี �ำนาจประกาศก�ำหนดเส้นทาง
เดินเรือในแม่น�้ำล�ำคลองเป็นการชั่วคราว หากฝ่าฝืนมีอ�ำนาจให้ยึดประกาศนียบัตร
ควบคุมเรือได้ (มาตรา ๕๒ ทวิ พระราชบัญญัตกิ ารเดินเรือในน่านน�ำ้ ไทย พ.ศ. ๒๔๕๖)
(๕) ยึดใบอนุญาต หรือประกาศนียบัตรของผู้ที่ฝ่าฝืนในเรื่องความเร็วเรือเกินอัตราที่
เจ้าท่าก�ำหนด (มาตรา ๑๐๑ พระราชบัญญัตกิ ารเดินเรือในน่านน�ำ้ ไทย พ.ศ. ๒๔๕๖)
(๖) มีอ�ำนาจออกค�ำสั่งห้ามใช้เรือที่มีสภาพไม่ปลอดภัย หรือไม่เหมาะสมกับการใช้งาน
จนกว่าจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้เรียบร้อย (มาตรา ๑๓๙ พระราชบัญญัติการเดินเรือ
ในน่านน�้ำไทย พ.ศ. ๒๔๕๖)
(๗) มีอ�ำนาจขึ้นไปตรวจตราเรือทุกล�ำเพื่อความเรียบร้อยถูกต้อง (มาตรา ๑๕๘ พระราช
บัญญัติการเดินเรือในน่านน�้ำไทย พ.ศ. ๒๔๕๖)
(๘) มีอ�ำนาจสั่งพักใบอนุญาตใช้เรือ ส�ำหรับเรือไทยที่ได้รับอนุญาตแล้วมีอุปกรณ์การเดิน
เรือที่ไม่ถูกต้องครบถ้วน (มาตรา ๑๖๐ วรรคแรกและวรรคสอง พระราชบัญญัติ
การเดินเรือในน่านน�้ำไทย พ.ศ. ๒๔๕๖)
(๙) สั่งห้ามเรือโดยสาร หรือเรือบรรทุกสินค้าโดยสารที่มีสภาพไม่ปลอดภัยต่อคนโดยสาร
หรือไม่เหมาะกับการใช้งาน (มาตรา ๑๗๐ พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน�้ำไทย
พ.ศ. ๒๔๕๖)
(๑๐) สัง่ กักเรือล�ำใดทีบ่ รรทุกเกินกว่าเส้นแนวน�้ำทีก่ ำ� หนดในใบส�ำคัญการตรวจเรือ จนกว่า
จะด�ำเนินการให้เรียบร้อย (มาตรา ๑๗๖ พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน�ำ้ ไทย
พ.ศ. ๒๔๕๖)
(๑๑) ออกค�ำสั่งงดใช้ใบอนุญาตหรือใบประกาศนียบัตร กรณีผู้ได้รับหย่อนความสามารถ
หรือประพฤติตนไม่สมควรแก่หน้าที่ (มาตรา ๒๙๑ พระราชบัญญัติการเดินเรือ
ในน่านน�้ำไทย พ.ศ. ๒๔๕๖)
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การป้ อ งกั น และปราบปรามการกระท�ำ ความผิ ด เกี่ ย วกั บ การค้ า มนุ ษ ย์ ใ นเรื อ ประมง
และกิจการต่อเนื่องเป็นงานหลักงานหนึ่งของกองบังคับการต�ำรวจน�้ำ โดยอาศัยอ�ำนาจดังกล่าวข้างต้นในการ
ตรวจเรือประมงและเรือประเภทต่างๆ ซึ่งถ้าพบการกระท�ำความผิดอันเกี่ยวกับความผิดทางอาญาในเขต
น่านน�ำ้ ไทย ท่าเรือชายฝัง่ ทะเลซึง่ เป็นอาณาเขตของประเทศไทย รวมทัง้ เขตเศรษฐกิจจ�ำเพาะ และในทะเลหลวง
ก็สามารถด�ำเนินการบังคับใช้กฎหมายได้ในทันที
(ค) กรมเจ้าท่า
กรมเจ้าท่าเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม มีอ�ำนาจหน้าที่ในการควบคุม ก�ำกับ
ดูแล ด้านความปลอดภัยต่อการสัญจรทางน�ำ้ และระบบการขนส่งทางน�ำ้ ของประเทศในภาพรวม มีเครือ่ งมือหรือ
กลไกในการปฏิบตั งิ านของพนักงานเจ้าหน้าทีโ่ ดยใช้อ�ำนาจกฎหมายทีอ่ ยูใ่ นความรับผิดชอบทัง้ สิน้ ๑๑ ฉบับ ทัง้ นี้
กฎหมายทีม่ คี วามส�ำคัญและเกีย่ วข้องกับการปราบปรามการกระท�ำผิดเกีย่ วกับการค้ามนุษย์ในด้านการบังคับใช้
แรงงานและบริการในเรือประมง ได้แก่ พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน�้ำไทย พ.ศ. ๒๔๕๖ และพระราช
บัญญัติเรือไทย พ.ศ. ๒๔๘๑ ซึ่งกฎหมายได้ให้อ�ำนาจแก่พนักงานเจ้าหน้าที่เจ้าท่าคนใดก็ดี หรือผู้ที่ได้รับมอบ
อ�ำนาจจากเจ้าท่ามีอ�ำนาจในการขึ้นตรวจเรือได้ทุกล�ำที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย เพื่อให้ทราบว่าได้มีการละเมิด
ต่อข้อบังคับในพระราชบัญญัตินี้หรือไม่
การขึ้นตรวจเรือของพนักงานเจ้าหน้าที่ สามารถด�ำเนินการตรวจสอบทั้งบุคคลและ
ยานพาหนะเพื่อให้ทราบว่าได้ปฏิบัติตามที่กฎหมายก�ำหนดหรือไม่ เช่น การตรวจประกาศบัตรผู้ควบคุมเรือ
การตรวจเอกสารประจ�ำเรือ การตรวจหนังสือคนประจ�ำเรือ การตรวจสภาพความปลอดภัยของตัวเรือและ
อุปกรณ์ความปลอดภัยภายในเรือเป็นต้น
ในกรณีมกี ารตรวจตราจับกุมผูก้ ระท�ำผิดเกีย่ วกับการค้ามนุษย์ในเรือประมงนัน้ กรมเจ้าท่า
สามารถเป็นหน่วยงานสนับสนุนข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเรือ และบุคคลประจ�ำเรือ และเจ้าของเรือได้ เพื่อจัดเป็น
ประโยชน์ต่อการสืบสวนสอบสวน รวบรวมเอกสารหลักฐานในการด� ำเนินคดีต่อผู้กระท�ำผิด โดยประสาน
การติดต่อกับหน่วยงานเจ้าท่า ทั้งในส่วนภูมิภาคและส่วนกลางได้ที่โทรศัพท์สายด่วนหมายเลข ๑๑๙๙
(ง) กรมประมง
ในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องพนักงานเจ้าหน้าทีใ่ นการออกตรวจตราจับกุมผูก้ ระท�ำความผิดตาม
กฎหมายว่าด้วยการประมง ส่วนใหญ่จะเป็นการตรวจตราในน่านน�ำ้ ภายในทะเลอาณาเขตของประเทศไทย
คือ ๑๒ ไมล์ทะเลนับจากเส้นฐานที่ใช้ก�ำหนดในการวัดทะเลอาณาเขตตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วย
ทะเล เนื่องจากความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประมงจะเกี่ยวข้องกับพื้นที่ห้ามท� ำการประมง ซึ่งมัก
อยู่ภายในบริเวณทะเลอาณาเขต ในบางกรณีเขตพื้นที่ห้ามท�ำการประมงอาจอยู่ห่างไกลออกไปจากแนว
ทะเลอาณาเขต เช่น แนวเขตห้ามท�ำการประมงในฤดูทสี่ ตั ว์น�้ำมีไข่ วางไข่ และเลีย้ งตัวในวัยอ่อน ในบางส่วนของ
จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี ประมาณ ๖๓ ไมล์ทะเล บริเวณหลังเกาะสมุย เกาะพงัน จังหวัด
สุราษฎร์ธานี แต่ก็อยู่ภายในเขตเศรษฐกิจจ�ำเพาะของประเทศไทย (ภายในเขต ๒๐๐ ไมล์ทะเลนับจากเส้นฐาน)
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ซึ่งประเทศไทยในฐานะรัฐชายฝั่งย่อมมีสิทธิอธิปไตย (Sovereign Right) ในการดูแลและปกป้องการแสวงหา
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต ดังนั้น พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายประมง
จึงมีอ�ำนาจในการตรวจสอบการท�ำการประมงของเรือประมงในบริเวณดังกล่าวได้ด้วย
เนื่องจากความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประมง เป็นความผิดที่เกี่ยวข้องกับ
ทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ภายในน่านน�้ำซึ่งเป็นที่จับสัตว์น�้ำ หรือเขตการประมงของประเทศไทย ดังนั้น อ�ำนาจ
ในการจับกุมของพนักงานเจ้าหน้าที่จึงอยู่ภายในเขตดังกล่าวเท่านั้น มิได้มีอ� ำนาจออกไปท�ำการจับกุมนอก
น่านน�ำ้ หรือในเขตทะเลหลวง (High Sea) แต่ประการใด เว้นแต่เป็นกรณีทอี่ ยูร่ ะหว่างการไล่ตดิ ตามจับกุมผูก้ ระท�ำ
ความผิด (Hot pursuit) ซึ่งความผิดได้เกิดขึ้นก่อนหน้านี้แล้วในน่านน�้ำที่รัฐชายฝั่งมีอ�ำนาจจับกุมเท่านั้น
การตรวจตราจับกุมผู้กระท�ำความผิด พนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมประมงมีอ�ำนาจหน้าที่
จับกุมเฉพาะตามพระราชบัญญัตกิ ารประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ พระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยสิทธิการประมงในเขตการประมง
ไทย พ.ศ. ๒๔๘๒ และตามพระราชบัญญัติฉบับอื่นๆ ที่มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของกรมประมงเป็นพนักงานเจ้า
หน้าที่ตามกฎหมายเท่านั้น อย่างไรก็ตาม พนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมประมงมิได้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์โดยตรง เช่น ตามพระราชบัญญัติการท�ำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑
ดังนั้น หากมีการพบการกระท�ำความผิดดังกล่าวเกิดขึ้น พนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมประมงก็ไม่สามารถจับกุม
ผู้กระท�ำความผิดได้ และไม่สามารถกักเรือประมงไว้ได้หากเรือประมงล�ำดังกล่าวมิได้มีการกระท�ำความผิดตาม
กฎหมายว่าด้วยการประมง จึงต้องอาศัยพนักงานเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอื่นซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
กฎหมายด�ำเนินการ
การเข้าตรวจเรือ พนักงานเจ้าหน้าทีข่ องกรมประมงจะใช้อ�ำนาจตามพระราชบัญญัตเิ รือไทย
พ.ศ. ๒๔๘๑ พระราชบัญญัตกิ ารเดินเรือในน่านน�ำ้ ไทย พ.ศ. ๒๔๕๖ เพือ่ ตรวจสอบเอกสารเกีย่ วกับเรือต่างๆ เช่น
ใบทะเบียนเรือ ใบอนุญาตให้ใช้เรือ ใบอนุญาตของผู้ควบคุมเรือ ตามที่ได้รับมอบอ�ำนาจจากเจ้าท่า ตลอดจน
จะใช้อ�ำนาจตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ ในการตรวจสอบอาชญาบัตร (ใบอนุญาตให้ใช้
เครื่องมือท�ำการประมง) ว่าได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ มีการระบุบุคคลผู้มีสิทธิใช้เครื่องมือ
ท�ำการประมงอยู่ในอาชญาบัตรถูกต้องหรือไม่เท่านั้น โดยสามารถประสานงานโดยตรงกับส�ำนักงานประมง
ประจ�ำจังหวัดนั้นๆ หรือส�ำนักบริหารจัดการด้านการประมง ได้ที่โทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๕๖๑ ๓๖๙๑
ในส่วนของการตรวจบุคคล พนักงานเจ้าหน้าทีข่ องกรมประมงมิได้มอี �ำนาจหน้าทีเ่ กีย่ วข้อง
ในเรื่องนี้โดยตรง และไม่มีกฎหมายให้อ�ำนาจในการตรวจสอบในเรื่องใดๆ ได้ เพียงแต่ใช้อ�ำนาจตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในการตรวจค้นบุคคลในเบื้องต้นได้เท่านั้น
นอกจากนีย้ งั มีสถานทีต่ ามกฎหมายอืน่ ซึง่ ในการตรวจค้นเจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั ติ อ้ งน�ำกฎหมาย
เหล่านั้นมาใช้ในการตรวจสอบสถานที่ เช่น หอพัก ก็ต้องอาศัยอ�ำนาจตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๐๗
เป็นต้น
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๓.๓ การวางแผนและจัดทีมเข้าปฏิบัติหรือเข้าท�ำการตรวจค้น
เมื่อทราบสถานที่เกิดเหตุและกฎหมายที่จะใช้เข้าท�ำการตรวจสอบหรือตรวจค้นแล้ว ก่อนเข้าด�ำเนินการ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติจะต้องค�ำนึงถึงข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้พิจารณาด้วยดังนี้
(๑) มีผู้เสียหายที่ต้องการให้ช่วยเหลืออยู่ในที่เกิดเหตุจำ� นวนเพียงใด และหลังจากการช่วยเหลือแล้ว
จะน�ำผู้เสียหายไปไว้ที่ใด
(๒) มีผู้ต้องสงสัยอยู่จ�ำนวนเท่าใด และจะต้องใช้เจ้าหน้าที่มากเท่าใดจึงจะสามารถควบคุมผู้ต้องสงสัย
ได้อย่างปลอดภัย และควรน�ำตัวผู้ต้องสงสัยไปไว้ที่ใดหลังการจับกุม
(๓) นอกจากผู้เสียหายและผู้ต้องหาอยู่ในสถานที่เกิดเหตุแล้ว ยังจะมีบุคคลอื่นอีกหรือไม่ เช่น ลูกค้า
ที่มาซื้อบริการทางเพศ คนงานถูกต้องตามกฎหมาย สมาชิกครอบครัว ฯลฯ หากมี ให้พิจารณาว่าควรท�ำอย่างไร
กับบุคคลเหล่านั้น
(๔) มีขอ้ มูลบ่งชีว้ า่ มีผเู้ สียหายเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บหรือไม่ หากมีให้พจิ ารณาเหตุผลว่า สมควรหรือไม่
ที่จะต้องน�ำเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ไปด้วย
(๕)

ให้พิจารณาจัดหาล่าม หากผู้เสียหายหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นบุคคลต่างด้าว

(๖) บุคคลอื่นๆ เช่น นักสังคมสงเคราะห์ ตัวแทนมูลนิธิ ฯลฯ อาจร่วมไปด้วย กรณีที่อาจต้องคัดแยก
ผู้เสียหายในที่เกิดเหตุ
(๗)

ก�ำหนดช่องทางที่ดีที่สุดในการเข้าไปยังสถานที่ดังกล่าว

(๘)

หากจ�ำเป็นให้จัดชุดแนวป้องกันและชุดปฏิบัติชุดแรกในเวลาเดียวกัน

(๙) ก�ำหนดหน้าที่ของแต่ละบุคคลที่เข้าไปปฏิบัติให้ชัดเจน เช่น ผู้รับผิดชอบปิดเส้นทางเข้าออก
ผูร้ บั ผิดชอบควบคุมผูต้ อ้ งสงสัยและดูแลผูเ้ สียหาย ผูร้ บั ผิดชอบถ่ายภาพและถ่ายวีดโี อ เป็นต้น หากมีหลายหน่วย
ควรให้หัวหน้าหน่วยที่รับผิดชอบตามกฎหมายหรือผู้รับผิดชอบตามหมายค้นเป็นหัวหน้าผู้สั่งการ

๓.๔ ความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงในการเข้าปฏิบัติหรือเข้าท�ำการ
ตรวจค้น ควรพิจารณาดังต่อไปนี้
(๑)

พิจารณาว่ามีข้อมูลอะไรบ้างที่บอกถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

(๒) ผู้ต้องสงสัย-มีจ�ำนวนเท่าใด และมีพฤติการณ์หรือประวัติในการถูกด�ำเนินคดีและพกพาอาวุธหรือ
อาวุธปืนหรือไม่
(๓)

ผู้เสียหาย-มีจ�ำนวนเท่าใดและมีท่าทางว่าจะตื่นตระหนกหรือไม่

(๔)

สถานที่เกิดเหตุ-มีสิ่งใดที่เป็นอันตรายหรือไม่

(๕)

จะมีวิธีบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอย่างไร
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๓.๕ เครื่องมือและอุปกรณ์ ในการเข้าปฏิบัติหรือเข้าท�ำการตรวจค้น ควรพิจารณา
ดังต่อไปนี้
(๑)
ผู้ปฏิบัติ

พิจารณาถึงเครื่องมือรักษาความปลอดภัย เช่น อาวุธปืน เสื้อเกราะ กุญแจมือ ส�ำหรับเจ้าหน้าที่

(๒) พาหนะ-ก�ำลังพล จะเดินทางไปยังสถานที่นั้น และการเคลื่อนย้ายผู้ต้องหาและผู้เสียหายออกจาก
สถานที่ที่เข้าตรวจค้นจับกุม กรณีมีจ�ำนวนมากจะใช้พาหนะใด
(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�ำชับเจ้าหน้าที่ชุดที่เข้าไปปฏิบัติชุดแรก ให้มีกล้องถ่ายวีดีโอ และกล้องถ่ายภาพ บันทึกภาพ
สถานที่เกิดเหตุในโอกาสแรกที่สามารถกระท�ำได้
(๓) ตรวจสอบการแต่งกายของชุดปฏิบตั วิ า่ มีสญ
ั ลักษณ์ของหน่วยปฏิบตั กิ ารเพือ่ เป็นการบอกฝ่ายและ
ป้องกันความสับสน
(๔)

ควบคุมสถานที่เกิดเหตุในทันทีที่ท�ำได้

(๕) ให้แน่ใจว่าชุดปฏิบัติทราบต�ำแหน่งของผู้ต้องสงสัย และกักตัวไว้ในทันทีที่ท�ำได้ เพื่อป้องกันไม่ให้
ผู้ต้องสงสัยทิ้งหรือท�ำลายสิ่งใดที่ครอบครองอยู่ และเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่ออันตรายของบุคคล และตัด
การสื่อสารระหว่างผู้ต้องสงสัยกับบุคคลอื่น รวมทั้งผู้ต้องสงสัยด้วยกันเอง หากจ�ำเป็นให้ใช้เครื่องพันธนาการ
(๖) หากผูเ้ สียหาย ผูต้ อ้ งสงสัย เจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั ิ หรือบุคคลหนึง่ บุคคลใด ได้รบั บาดเจ็บจากการปฏิบตั ิ
หรือเจ็บป่วยอย่างเห็นได้ชัด และต้องการความช่วยเหลือทางการแพทย์ทันที ให้จัดหาการรักษาพยาบาลทันที
ที่ท�ำได้ ทั้งในสถานที่เกิดเหตุ หรือเคลื่อนย้ายไปยังโรงพยาบาล
(๗) พยายามหาสถานที่ที่ปลอดภัยเพื่อแยกผู้เสียหายไว้ส่วนหนึ่ง มอบผู้รับผิดชอบดูแลผู้เสียหายและ
ให้คิดเสมอว่า ผูเ้ สียหายอาจตื่นตระหนก หรืออาจมีปฏิกริ ิยาต่อต้าน ให้พยายามท�ำความเข้าใจและกันผู้เสียหาย
ออกจากผู้ต้องสงสัย เพื่อที่จะได้ไม่ถูกผู้ต้องสงสัยข่มขู่ได้ ทั้งทางสายตาและวาจา
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(๘) เมื่อจับกุมผู้ต้องสงสัย และสามารถควบคุมสถานที่เกิดเหตุได้แล้ว ให้น�ำล่าม นักสังคมสงเคราะห์
หรือเจ้าหน้าที่มูลนิธิ (ถ้ามี) เข้ามายังสถานที่นั้น เพื่ออธิบายถึงสถานการณ์และสร้างความมั่นใจให้ผู้เสียหาย
(๙) มอบให้ผรู้ บั ผิดชอบน�ำผูเ้ สียหายชีท้ รัพย์สนิ ส่วนตัว จัดท�ำแผนทีส่ งั เขปคร่าวๆ และก่อนเคลือ่ นย้าย
ทรัพย์สินให้ถ่ายภาพและวีดีโอประกอบ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน
(๑๐) ควรย้ายผู้เสียหายออกไปจากสถานที่นั้น และน�ำไปไว้ยังที่ปลอดภัย เช่น สถานีต�ำรวจ บ้านพัก
ฉุกเฉิน โรงพยาบาล เป็นต้น
(๑๑) หากมีบคุ คลอืน่ อยูด่ ว้ ย เช่น ลูกค้า หรือคนงานถูกต้องตามกฎหมาย ให้หารายละเอียดและย้ายออก
จากสถานที่เกิดเหตุในทันทีที่ท�ำได้
(๑๒) เมื่อควบคุมผู้ต้องสงสัยและเคลื่อนย้ายผู้เสียหายไว้ในที่ปลอดภัยแล้ว ให้ตรวจค้นสถานที่เกิดเหตุ
โดยละเอียด รวมทั้งยานพาหนะที่เกี่ยวข้อง เพื่อเก็บพยานหลักฐานอย่างช้าๆ ไม่ต้องรีบร้อน เพื่อการตรวจค้น
จะท�ำได้อย่างสมบูรณ์ โดยแบ่งความรับผิดชอบตามที่ก�ำหนดไว้ ชุดหนึ่งตรวจค้น ชุดหนึ่งบันทึกข้อมูล ชุดหนึ่ง
เก็บหลักฐาน
(๑๓) ก่อนเริ่มการตรวจค้น แจ้งผู้ต้องสงสัยให้ทราบดังนี้
-

อ�ำนาจในการตรวจค้นครั้งนี้

-

หากใช้หมายศาลในการตรวจค้น ให้แสดงให้ผู้รับผิดชอบสถานที่ทราบ

-

ในการตรวจค้นควรมีผู้รับผิดชอบสถานที่ร่วมเป็นพยานในการตรวจค้นและถ่ายภาพ และ
ถ่ายวีดีโอไว้โดยตลอด

(๑๔) ระหว่างการตรวจค้น หัวหน้าผู้ตรวจค้นหรืออาจมอบความรับผิดชอบแก่ผู้หนึ่งผู้ใดเป็นผู้รวบรวม
พยานหลักฐาน จดรายละเอียด เพื่อพิจารณาพยานหลักฐาน ข้อกล่าวหาที่จะด�ำเนินคดีกับผู้ถูกจับ และจัดท�ำ
บันทึกการจับ
(๑๕) ให้พจิ ารณาเก็บสิง่ ของทุกชิน้ ทีค่ ดิ ว่าอาจใช้เป็นหลักฐานพยานทีเ่ กีย่ วข้องกับคดีและสามารถยืนยัน
การกระท�ำผิดหรือหลักฐานที่โต้แย้งการกระท�ำผิดได้ หากไม่แน่ใจให้เก็บสิ่งนั้นไว้ก่อนแล้วให้พนักงานสอบสวน
คืนในภายหลัง
(๑๖) จัดท�ำบัญชีรายการสิ่งของทั่วไป และสิ่งของที่ใช้เป็นพยานหลักฐาน หากมีสิ่งของ และเอกสาร
เป็นจ�ำนวนมากให้หากล่องมาผนึกแล้วให้เจ้าหน้าที่และผู้รับผิดชอบสถานที่ลงลายมือชื่อก�ำกับพร้อมถ่ายภาพ
และวีดีโอไว้เป็นหลักฐาน เพื่อน�ำไปตรวจสอบในภายหลัง

๔.๑ การตรวจค้นและตรวจสอบบุคคล
หลังจากควบคุมผู้ต้องสงสัยและแยกผู้เสียหายไว้ในที่ปลอดภัยแล้ว ควรมีการตรวจค้นและตรวจสอบ
ตัวบุคคลโดยละเอียด ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา การตรวจค้นบุคคล มี ๓ กรณี คือ
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(๑) การค้ น บุ ค คลในที่ ส าธารณสถาน ตามมาตรา ๙๓ บั ญ ญั ติ ไว้ ว ่ า ห้ า มมิ ใ ห้ ค ้ น ตั ว บุ ค คลใน
สาธารณสถาน เว้นแต่พนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ำรวจเป็นผู้ค้น เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่า บุคคลนั้นมีสิ่งของ
ไว้ในครอบครอง เพื่อใช้ในการกระท�ำความผิด หรือได้มาโดยการกระท�ำความผิด หรือซึ่งมีไว้เป็นความผิด
(๒) การค้นตัวบุคคลอยู่ในที่รโหฐาน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๐๐
วรรคสอง เป็นการตรวจค้นบุคคลเนือ่ งจากการค้นในทีร่ โหฐาน และมีบคุ คลขัดขวางการตรวจค้นโดยมีเหตุอนั ควร
สงสัยว่า บุคคลนั้นน�ำสิ่งของที่ต้องการพบซุกซ่อนในร่างกาย เจ้าพนักงานผู้ท�ำการตรวจค้นมีอ�ำนาจค้นตัวบุคคล
ดังกล่าว และหากพบสิ่งของนั้นก็ยึดไว้เป็นพยานหลักฐานได้
(๓) การค้นตัวผู้ต้องหา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๘๕ เป็นการตรวจค้น
กรณีมีการจับตัวผู้ต้องหาแล้ว เจ้าพนักงานผู้จับหรือผู้รับตัวผู้ถูกจับ มีอ�ำนาจค้นตัวผู้ต้องหาและยึดสิ่งของต่างๆ
ไว้เป็นพยานหลักฐานได้
การตรวจค้นบุคคลจักต้องกระท� ำโดยความสุภาพ หากเป็นการค้นผู้หญิง ต้องให้หญิงอื่นเป็นผู้ค้น
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๘๕ วรรคสอง
นอกจากการตรวจค้นโดยอาศัยอ�ำนาจตามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแล้ว พระราช
บัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ยังให้อ�ำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจค้นบุคคล
ซึ่งมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า เป็นผู้เสียหายจากการกระท�ำผิดฐานค้ามนุษย์ เมื่อผู้นั้นยินยอม แต่ถ้าผู้นั้นเป็นหญิง
จะต้องให้หญิงอื่นเป็นผู้ตรวจค้นเช่นเดียวกัน
นอกจากการตรวจค้นตัวบุคคลแล้ว เจ้าพนักงานผูท้ ำ� การตรวจค้นควรตรวจค้นยานพาหนะทีจ่ อดไว้บริเวณ
สถานที่เข้าท� ำการตรวจค้นด้วย โดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๒๗ (๓) ให้อ�ำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจค้นยานพาหนะใดๆ ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีพยาน
หลักฐาน หรือบุคคลที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการกระท�ำความผิดฐานค้ามนุษย์อยู่ในยานพาหนะนั้น
ส�ำหรับการตรวจค้นโดยอาศัยอ�ำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ พนักงานเจ้าหน้าทีต่ อ้ งแสดงบัตรประจ�ำตัวพนักงานเจ้าหน้าทีต่ อ่ บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องด้วย
(มาตรา ๒๘)
ในการตรวจค้นสถานทีแ่ ละบุคคล เจ้าพนักงานผูป้ ฏิบตั จิ ะต้องมีการตรวจสอบตัวบุคคลกับหลักฐานต่างๆ
เช่น บัตรประจ�ำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ใบอนุญาตขับขี่ ฯลฯ เพื่อสามารถยืนยันตัวบุคคลที่พบในสถานที่
ดังกล่าว แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีหลักฐานที่สามารถยืนยันตัวบุคคลได้ หากเป็นคนไทยให้ตรวจสอบกับข้อมูล
ทะเบียนราษฎร์โดยการซักถามรายละเอียดของบุคคลดังกล่าว เช่น วัน/เดือน/ปีเกิด ชื่อบิดามารดา หรือ
เปรียบเทียบกับรูปถ่ายในบัตรประจ�ำตัวประชาชน เป็นต้น แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลต่างด้าวให้ตรวจสอบ
เอกสารเกีย่ วกับการเข้าเมือง การอนุญาตให้อยูใ่ นราชอาณาจักรและการอนุญาตท�ำงาน ปรากฏรายละเอียดดังนี้
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๔.๑.๑ การตรวจสอบการเข้าเมือง ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒
(๑)

แนวทางการตรวจสอบหนังสือเดินทาง
- สอบถามชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด ว่าตรงกับที่ระบุในหนังสือเดินทางหรือไม่
- ประเมินอายุคนต่างด้าวกับอายุที่แจ้งอยู่ในหนังสือเดินทางว่าต่างกันหรือไม่
- ดูภาพถ่าย เปรียบเทียบความสูง
- ดูการแก้ไขเปลี่ยนแปลงภาพถ่าย
- ดูวันหมดอายุของหนังสือเดินทาง
- ดูลายมือชือ่ โดยให้เขียนลายมือชือ่ แล้วเปรียบเทียบลายมือชือ่ ในหนังสือเดินทาง
- ฟังจากภาษาที่คนต่างด้าวใช้

ถ้าไม่มหี นังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง ให้ด�ำเนินคดีตามมาตรา ๑๑, ๑๘, ๖๒ หรือ ๘๑
พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒

ขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับคดีการค้ามนุษย์ 49

(ตัวอย่างหน้าปกหนังสือเดินทางประเทศกัมพูชา พม่า ลาว)

กัมพูชา

พม่า
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ลาว

