(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

ตราประทับ
อ�าเภอ/จังหวัด
ผู้อนุญาต

ระยะเวลา
การอนุญาต
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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�ำคัญอย่างยิ่งในการปฏิบัติเมื่อพบว่า
มีการกระท�ำผิดฐานค้ามนุษย์คือ การรวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุ ซึ่งการจะใช้สิ่งของหรือเอกสารใด
เพื่อจะใช้เป็นพยานหลักฐานนั้นเบื้องต้นควรทราบก่อนว่า การกระท�ำผิดฐานค้ามนุษย์ที่ตรวจพบมีลักษณะเป็น
การกระท�ำผิดในรูปแบบใด ทั้งนี้ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑
ได้แบ่งลักษณะของการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการค้ามนุษย์ไว้ ๘ รูปแบบ ได้แก่
๑. การแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณี
๒. การผลิตหรือเผยแพร่วัตถุหรือสื่อลามก
๓. การแสวงหาประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอื่น
๔. การเอาคนลงเป็นทาส
๕. การน�ำคนมาขอทาน
๖. การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ ซึ่งกฎหมายให้ค�ำนิยามว่า การข่มขืนใจให้ท�ำงานหรือให้บริการ โดย
ท�ำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง หรือทรัพย์สินของบุคคลนั้นเองหรือของผู้อื่น โดย
ขู่เข็ญด้วยประการใดๆ โดยใช้ก�ำลังประทุษร้าย หรือโดยท�ำให้บุคคลนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้
๗. การบังคับตัดอวัยวะเพื่อการค้า
๘. การอื่นใดที่คล้ายคลึงกันอันเป็นการขูดรีดบุคคล ไม่ว่าบุคคลนั้นจะยินยอมหรือไม่ ก็ตาม
ดังนั้น ก่อนเข้าตรวจค้นแต่ละครั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติจะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นก่อนว่าเหตุ
ที่เกิดขึ้นเป็นการค้ามนุษย์ในรูปแบบหรือลักษณะใด เนื่องจากเมื่อเข้าตรวจค้นแล้วในการตรวจสอบสถานที่
เกิดเหตุจะได้ทราบว่า จะต้องตรวจยึดสิ่งของใดเพื่อน�ำประกอบเป็นพยานหลักฐานในการด�ำเนินคดีกับ
ผู้กระท�ำผิด ทั้งนี้ การค้ามนุษย์แต่ละรูปแบบอาจมีกฎหมายอื่นๆ ที่จะต้องด�ำเนินคดีควบคู่กันไปด้วย หรือหาก
ไม่พบว่าเป็นความผิดฐานค้ามนุษย์ก็อาจเป็นความผิดอาญาฐานอื่นที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติอาจจะต้องจับกุมหรือ
ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�ำเนินการก็อาจเป็นได้ โดยในการปฏิบัติหน้าที่เชิงสหวิชาชีพเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติหลักหรือเจ้าหน้าที่ผู้เข้าไปปฏิบัติเบื้องต้นจะต้องทราบเกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี เพื่อที่จะได้ประสานแจ้งเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปร่วมปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติมอบหมายให้กองบังคับการปราบปรามการกระท�ำความผิดเกีย่ วกับการค้ามนุษย์
รวบรวมสถิติคดีค้ามนุษย์ทั่วประเทศในปี ๒๕๕๑-๒๕๕๓ พบว่า คดีค้ามนุษย์ในรูปแบบการแสวงหาประโยชน์
จากการค้าประเวณีมีสถิติเกิดขึ้นเป็นล�ำดับแรก รองลงมา ได้แก่ การค้ามนุษย์ในรูปแบบการแสวงหาประโยชน์
จากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ โดยเฉพาะแรงงานประมงทางทะเล และการน�ำคนมาขอทาน ตามล�ำดับ
ดังนั้น คู่มือฉบับนี้จะอธิบายการตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานในสถานที่เกิดเหตุคดีค้ามนุษย์ใน
๓ รูปแบบ ได้แก่
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(๑)

การแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณี

(๒)

การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ
(๒.๑) การบังคับใช้แรงงานหรือบริการทั่วไป
(๒.๒) การบังคับใช้แรงงานในเรือประมง

(๓)

การน�าคนมาขอทาน
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3

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� ำลังประทุษร้าย โดยสังเกตจากหลายปัจจัย เช่น
มีชายฉกรรจ์คอยควบคุมพนักงาน มีการล็อคประตูหอ้ งจากด้านนอก มีการยึดบัตรประจ�ำตัว หนังสือเดินทาง หรือ
ทรัพย์สินของผู้เสียหายไว้ (โดยปกติจะอยู่ที่เจ้าของร้าน) พนักงานไม่พดู คุยหยอกล้อกับเจ้าหน้าที่ที่เข้าตรวจสอบ
มีการขูดรีดในลักษณะต่างๆ เช่น ให้กู้เงินและคิดดอกเบี้ยในอัตราสูง คิดค่าที่พัก ค่าอาหาร
ค่าน�้ำ ค่าไฟ ค่าเดินทางในอัตราที่แพงมาก
การรวบรวมพยานหลั ก ฐานในคดี ค ้ า มนุ ษ ย์ รู ป แบบการแสวงหาประโยชน์ จ ากการค้ า ประเวณี
มีความจ�ำเป็นจะต้องทราบเกี่ยวกับรูปแบบการค้าประเวณี ซึ่งมีการพัฒนารูปแบบและวิธีการค้าประเวณี
ที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น จึงควรศึกษาข้อมูลรูปแบบการค้าประเวณีของประเทศไทยในรูปแบบต่างๆ ประกอบ
การพิจารณารวบรวมพยานหลักฐานด้วย ดังนี้
รูปแบบ “การค้าประเวณี” ของประเทศไทย
ในอดีตถึงปัจจุบัน อาจแบ่งได้เป็น ๓ กลุ่ม มีรูปแบบการให้บริการจ�ำนวน ๑๙ รูปแบบดังต่อไปนี้
๑. กลุ่มการค้าประเวณีในสถานค้าประเวณีโดยตรง มี ๗ รูปแบบ คือ
(๑.๑) สถานค้ า ประเวณี โ ดยตรงหรื อ ซ่ อ งโสเภณี โดยการจั ด ให้ มี ห ญิ ง โสเภณี ข ายบริ ก าร
ร่วมประเวณีกับชายในสถานค้าประเวณีโดยจัดห้องไว้เฉพาะส�ำหรับเพื่อการค้าประเวณี
(๑.๒) สถานบริการประเภทอาบอบนวด ซึ่งขออนุญาตเป็นสถานบริการ ตามมาตรา ๓ (๓)
แห่งพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ แต่ก็เป็นที่ทราบกันว่ามีการด� ำเนินการให้มีการค้าประเวณี
เช่นเดียวกับ ข้อ ๑.๑
(๑.๓) สถานนวดแผนไทยหรือนวดแผนโบราณ นวดน�้ ำมัน ตลอดจนสถานประกอบการ
สปาบางแห่งทัง้ ทีถ่ กู ต้องและไม่ถกู ต้องตามกฎหมาย แต่พบว่า ยังคงมีการลักลอบบริการแอบแฝงการค้าประเวณี
ในสถานที่ดังกล่าวอยู่เป็นบางแห่ง
(๑.๔) โรงแรมขนาดเล็ก หรือโรงแรมม่านรูดที่จัดให้มีหญิงบริการค้าประเวณีแก่ลูกค้าหรือ
โดยให้พนักงานจัดหาหญิงบริการประเวณีแก่ลูกค้าโดยได้รับค่าตอบแทน มีแมงดาป็นธุระจัดหา
(๑.๕) สถานบริการคาราโอเกะบังหน้า ซึ่งมีหญิงบริการร้องเพลงหรือผสมเครื่องดื่ม มีการ
จัดสถานที่ตลอดจนแสง สี เสียงไปในทางที่ล่อแหลม และมีการจัดห้องแยกเป็นการเฉพาะส�ำหรับลูกค้าและ
หญิงบริการ
(๑.๖) ร้านตัดผมบางประเภท ส่วนใหญ่จะเป็นร้านที่มีพนักงานตัดผมเป็นผู้หญิง และมีการ
แยกห้องบริการมิดชิดเป็นการเฉพาะ
(๑.๗) หอพักของหญิงโดยตรง มักมีการติดต่อโดยตรงระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงบริการทางเพศ
และมีการจ่ายค่าบริการทางเพศโดยตรงกับแขกที่มาบริการโดยตรง
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๒. กลุ่มสถานค้าประเวณีในลักษณะสถานที่ติดต่อเพื่อการค้าประเวณี มี ๓ รูปแบบ
(๒.๑) สถานทีท่ จี่ ดั ให้มหี ญิงไว้บริการให้ขายเลือก แล้วพาไปร่วมประเวณีทอี่ นื่ อาจเป็นลักษณะ
บ้านเช่า หรือโรงแรม มีการจัดสถานที่ให้ผู้รับบริการสามารถเลือกผู้ให้บริการได้และพากันไปร่วมหลับนอนกัน
ที่สถานที่อื่นๆ
(๒.๒) สถานบริการประเภทคาราโอเกะ คอกเทลเลาจ์ หรือคาเฟ่ ซึง่ จะมีหญิงนัง่ บริการแก่ลกู ค้า
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
ให้ลกู ค้าทัง้ ทีข่ บั ขีย่ านพาหนะหรือเดินเท้ามาใช้บริการ (Hooker) พบเห็นเป็นจ�ำนวนมากบริเวณท้องสนามหลวง
หรือบริเวณโดยรอบสวนลุมพินี ตลอดจนย่านเพชรบุรตี ดั ใหม่ เมือ่ ติดต่อตกลงราคากันก็จะพากันไปหลับนอนกัน
ที่อื่น
(๓.๒) การค้าประเวณีโดยมีเอเย่นต์หรือนายหน้าเป็นธุระจัดหาให้มีการค้าประเวณี : มีภาษา
เรียกกันว่า มาม่าซัง ซึ่งก็คือ แมงดาที่รับเป็นธุระจัดหาผู้ให้บริการทางเพศให้ โดยการติดต่อทางโทรศัพท์
เรียกอีกอย่างหนึง่ ว่านางทางโทรศัพท์ เมือ่ ตกลงการซือ้ ขายกันได้แล้ว ผูท้ เี่ ป็นธุระจัดหาก็พาหญิงบริการไปพบกับ
แขก และเมื่อจ่ายเงินก็จะรับส่วนแบ่งเปอร์เซ็นต์ตามแต่จะตกลงกัน
(๓.๓) การค้าประเวณีในลักษณะเครือข่ายของหญิงบริการด้วยกันเอง : อาจไม่มีมาม่าซัง
เป็นตัวกลางหากแต่หญิงบริการซึ่งค้าประเวณีด้วยกันจะติดต่อลูกค้าให้แก่กันและกันทางโทรศัพท์ โดยมีการ
แนะน�ำหญิงอื่นให้แก่ลูกค้าเพื่อการค้าประเวณี อาจมีหรือไม่มีการแบ่งเปอร์เซ็นต์กับหญิงบริการตามแต่จะ
ตกลงกัน
(๓.๔) การค้าประเวณีแฝงผ่านทางนิตยสาร หรือสื่อสิ่งพิมพ์อื่นโดยใช้ข้อความหรือภาพที่สื่อ
ถึงการค้าประเวณีโดยทางอ้อม และสามารถคาดเดาเข้าใจได้ เช่น บริการเพื่อนเที่ยวคลายเหงาบริการ Escort
ทั้งชายและหญิง
(๓.๕) การค้าประเวณีทางโทรศัพท์ ระบบ 1900 xxx xxxx : โดยในปัจจุบัน จะเป็นรูปแบบที่
มีหญิงบริการพูดคุยกับลูกค้า และมีค�ำพูด หรือส่งเสียง ส�ำเนียงวาจาส่อไปในทางลามก หรือมีเจตน์จ�ำนงที่จะให้
ลูกค้าส�ำเร็จความใคร่ทางกามารมณ์
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(๓.๖) การค้าประเวณีทางอินเทอร์เน็ต : โดยการน�ำเสนอการค้าประเวณีในทางอินเทอร์เน็ต
ในโปรแกรมหรือจะท�ำเป็นเวปเพจทัง้ ในแบบการโฆษณาหาลูกค้าโดยตรงและโดยอ้อม โดยสือ่ ความหมายดังกล่าว
หรือทางระบบห้องเช็ท (chat room) เช่น เอ็มเอสเอ็น (MSN), PIRCH, ICQ เป็นต้น เมื่อตกลงราคากันได้
ก็จะนัดหมายกันไปซือ้ ขายบริการทางเพศบางกรณีอาจออกมาในรูปของการ “ขายวิว” ทางเว็บแคมโชว์ เปิดเผย
ร่างกาย หรือแสดงการร่วมเพศ เพื่อให้อีกฝ่ายส�ำเร็จความใคร่ โดยอาจแลกเปลี่ยน โดยการให้ซื้อบัตรเติมเงิน
บอกรหัสซึง่ ทัง้ สองฝ่ายจะไม่ได้เจอตัวตนกันจริงๆ ซึง่ เฉพาะกรณีขายวิวนี้ ยังเป็นประเด็นถกเถียงกันว่าจะเข้าข่าย
การค้าประเวณีหรือไม่ เพราะยังไม่มีการติดต่อหรือส่อเจตนากันอย่างชัดเจนโดยตรงเหมือนกรณีอื่นๆ
(๓.๗) การค้าประเวณีโดยการหาคนเลี้ยงดูหลายคน : โดยได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน
ในแต่ละราย โดยหญิงบริการบางคนอาจมีคนเลี้ยงดูมากกว่า ๒ ราย จากการตรวจสอบพบว่า บางส่วนยังเป็น
นักศึกษา หรือพนักงานระดับปฏิบัติที่ต้องการเงินเป็นค่าตอบแทน หรือค่าเลี้ยงดู โดยแลกกับการให้บริการ
ทางเพศดังกล่าว ส่วนใหญ่มักเป็นการค้าประเวณีสมัครใจยอมรับการกระท�ำ
(๓.๘) การค้าประเวณีที่แฝงอยู่ในอาชีพอื่น แต่เป็นที่รู้กันในวงการ : เช่น แคดดี้สนามกอล์ฟ
กลางคืนบางแห่ง หรือผู้หญิงจดแต้มโต๊ะสนุกเกอร์บางแห่ง หรือพริตตี้ (Pretty) หญิงเชียร์สินค้ารูปแบบต่างๆ
ซึ่งบางส่วนก็มีการแฝงการเสนอบริการทางเพศโดยมีค่าตอบแทนซึ่งพบเห็นได้อยู่เสมอ
(๓.๙) การค้าประเวณีในลักษณะองค์กรอาชญากรรม (Organized Crime) : ถือได้วา่ เป็นธุรกิจ
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�ำรวจ
แฝงตัวเป็นนักเที่ยวเข้าไปใช้บริการในสถานที่เกิดเหตุ ก่อนด�ำเนินการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติจะต้องน�ำธนบัตรที่จะ
ใช้ซื้อบริการหญิงขายบริการ มาท�ำสัญลักษณ์และลงประจ�ำวันเพื่อเป็นหลักฐานว่า จะน�ำธนบัตรดังกล่าวไป
ล่อซื้อ ดังนั้น หลักฐานที่ส�ำคัญอย่างแรกที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติจะต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานคือ ธนบัตรที่ใช้ล่อซื้อ
ดังกล่าว โดยจะต้องยืนยันได้ว่าธนบัตรอยู่ในการครอบครองของผู้ใด (ถ่ายรูปขณะตรวจพบเป็นหลักฐาน)
(๒) หลักฐานทีแ่ สดงว่ามีการค้าประเวณี เช่น ถุงยางอนามัย ครีมส�ำหรับใช้หล่อลืน่ ขณะร่วมเพศ
ตั๋ว หรือเอกสารใดๆ ที่ผู้ประกอบการท�ำขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานในการจ่ายเงินให้กับหญิงขายบริการ หรือเพื่อ
ให้ทราบจ�ำนวนครั้งหรือวงรอบในการค้าประเวณี
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(๓) เอกสารเกีย่ วกับสถานทีเ่ กิดเหตุ ได้แก่ ใบอนุญาตประกอบการ ใบอนุญาตขายบุหรีห่ รือสุรา
เอกสารแสดงกรรมสิทธิห์ รือการครอบครองอาคารทีเ่ กิดเหตุ ทัง้ นี้ เพือ่ เป็นการขยายผลให้ทราบว่าผูป้ ระกอบการ
ที่แท้จริงคือผู้ใด
(๔) หลักฐานเกี่ยวกับบัตรประจ�ำตัวประชาชน หนังสือเดินทางของผู้เสียหายหรือผู้ต้องสงสัยที่
อยู่ในสถานที่เกิดเหตุ ทั้งนี้ ควรถ่ายรูปหรือถ่ายวีดีโอไว้เป็นหลักฐานว่า ถูกเก็บไว้ที่ใดหรือเก็บในลักษณะซุกซ่อน
หรือไม่ เพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานกรณีผู้เสียหายยืนยันว่าถูกยึดเอกสารดังกล่าวไว้
(๕) หลักฐานทางการเงิน เช่น สมุดบัญชีธนาคาร บัตรเอทีเอ็ม หลักฐานการส่งเงิน เป็นต้น ทัง้ นี้
เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบรายได้ของหญิงบริการและเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการสืบสวนความผิดฐาน
ฟอกเงินอีกส่วนหนึ่ง
(๖)

หลักฐานเพื่อเป็นหลักฐานกรณีมีการพันธนาการ เช่น กุญแจประตู กุญแจมือ โซ่ตรวน

(๗) หลักฐานทางการสือ่ สาร เช่น โทรศัพท์มอื ถือ ใบเสร็จรับเงินค่าโทรศัพท์ จดหมายติดต่อกับ
ผู้อื่น เพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการสืบหาและเชื่อมโยงขบวนการค้ามนุษย์
(๘) หากเป็นคนต่างด้าวให้ตรวจยึดหลักฐานการเข้าเมือง ใบอนุญาตท�ำงาน หรือเอกสารที่
เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบหานายจ้างและผู้เกี่ยวข้อง
(๙) รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ทจี่ อดใกล้เคียงสถานทีเ่ กิดเหตุ ควรท�ำการตรวจสอบ เนือ่ งจาก
อาจมีพยานเอกสารที่เกี่ยวข้องอยู่ภายใน
(๑๐) หากเป็นกรณีใช้วธิ ลี อ่ ซือ้ หญิงบริการไปใช้บริการนอกสถานทีเ่ กิดเหตุ เช่น โรงแรม ให้ตรวจ
ยึดรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ที่ใช้ส่งหญิงบริการเป็นของกลางประกอบการด�ำเนินคดี และตรวจสอบทะเบียน
รถเพื่อให้ทราบผู้เป็นกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครอง และหาความเชื่อมโยงว่าเหตุใดจึงน�ำมาใช้ในสถานที่เกิดเหตุ
(๑๑) เสื้อผ้าเครื่องใช้ของหญิงบริการหรือผู้เสียหายจะต้องน�ำเป็นหลักฐาน เพื่อแสดงให้เห็นว่า
หญิงบริการหรือผูเ้ สียหายพักอาศัยอยูใ่ นทีเ่ กิดเหตุ เพือ่ ใช้เป็นพยานหลักฐานป้องกันการต่อสูว้ า่ หญิงเข้ามาบริการ
เองโดยที่ผู้ประกอบการไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
(๑๒) หากเป็นกรณีการค้ามนุษย์ทางอินเตอร์เน็ต จะต้องตรวจสอบและตรวจยึดหลักฐานการใช้
อินเตอร์เน็ต เช่น จากเครือ่ งคอมพิวเตอร์ โน้ตบุค๊ หรือแท๊บเล็ตในทีเ่ กิดเหตุ ทัง้ นี้ ในการด�ำเนินการเก็บหลักฐาน
จะต้องใช้พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ฯ เข้ามาร่วมเก็บพยานหลักฐานตามกฎหมายด้วย
กรณีเป็นการค้ามนุษย์ในรูปแบบการค้าประเวณีข้ามชาติ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติจะต้องตรวจสอบ
หลักฐานการเข้า-ออกของผู้เสียหายจากส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมือง หลักฐานการขอหนังสือเดินทางจาก
กองหนังสือเดินทาง กระทรวงการต่างประเทศ หลักฐานการขอวีซ่าเข้าประเทศปลายทาง หลักฐานการซื้อตั๋ว
เครื่องบิน และตรวจสอบบุคคลในเที่ยวบินที่เดินทางเข้าและออกประเทศดังกล่าว แล้วน�ำข้อมูลมาเชื่อมโยงกัน
เพื่อสามารถวิเคราะห์หาผู้น�ำพาผู้เสียหายไปค้าประเวณีซึ่งเป็นหนึ่งในขบวนการค้ามนุษย์มาด�ำเนินคดีตาม
กฏหมายต่อไป
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และในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติจะต้องน� ำกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาพิจารณาด้วย
เช่น หากเข้าข่ายเป็นสถานบริการจะต้องน�ำพระราชบัญญัติสถานบริการ ซึ่งกฎหมายฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบันคือ
ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๔๗ (ฉบับที่ ๑ ออกเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๙) มาใช้พิจารณา โดยในการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติจะต้องตรวจดูสภาพบริเวณสถานที่เกิดเหตุว่ามีสภาพเป็นสถานบริการตามที่กฎหมายบัญญัติ
ไว้หรือไม่ และพิจารณาด�ำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น ความผิดตามพระราชบัญญัติสถานบริการ
พ.ศ. ๒๕๐๙
ค�ำว่า “สถานบริการ” หมายความว่า สถานทีท่ ตี่ งั้ ขึน้ เพือ่ ให้บริการโดยหวังประโยชน์ในทางการค้า
ซึ่งได้ก�ำหนดไว้ในมาตรา ๓ ดังต่อไปนี้
(๑) สถานเต้นร�ำ ร�ำวง หรือรองเง็ง เป็นปกติธรุ ะประเภททีม่ แี ละประเภททีไ่ ม่มคี บู่ ริการ (disco
theque มีฟลอร์ส�ำหรับเต้น)
(๒) สถานที่ที่มีอาหาร สุรา น�้ำชา หรือเครื่องดื่มอย่างอื่นจ�ำหน่ายและบริการ โดยมีผู้บ�ำเรอ
ส�ำหรับปรนนิบัติลูกค้า (ร้านอาหารประเภท no hand)
(๓)

สถานอาบน�้ำ นวด หรืออบตัว ซึ่งมีผู้บริการให้แก่ลูกค้า (อาบอบนวด, สปาต่างๆ) เว้นแต่
(ก) สถานที่ซึ่งผู้บริการได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขา
การแพทย์แผนไทย ประเภทการนวดไทยตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ
หรือได้รับยกเว้นไม่ต้องขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ
สาขาการแพทย์แผนไทยประเภทการนวดไทยตามกฎหมายดังกล่าว หรือสถาน
พยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
(ข) สถานที่ เ พื่ อ สุ ข ภาพหรื อ เพื่ อ เสริ ม สวยที่ ก ระทรวงสาธารณสุ ข ประกาศก� ำ หนด
โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หรือ
(ค) สถานที่อื่นตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง

(๔) สถานที่ที่มีอาหาร สุรา หรือเครื่องดื่มอย่างอื่นจ�ำหน่ายหรือให้บริการ โดยมีรูปแบบ
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(ก) มีดนตรี การแสดงดนตรี หรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง และยินยอมหรือ
ปล่อยปละละเลยให้นกั ร้อง นักแสดง หรือพนักงานอืน่ ใด นัง่ กับลูกค้า (คาเฟ่ ผับ บาร์
ที่ให้นักร้อง นักแสดง หรือพนักงานนั่งกับลูกค้า)
(ข) มีการจัดอุปกรณ์การร้องเพลงประกอบดนตรีให้แก่ลูกค้า โดยจัดให้มีผู้บริการขับร้อง
เพลงกับลูกค้า หรือยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้พนักงานอื่นใดนั่งกับลูกค้า
(คารา โอเกะหรือร้านอาหารที่ลูกค้าสามารถขึ้นร้องเพลงได้)
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(ค) มีการเต้นหรือยินยอมให้มีการเต้น หรือจัดให้มีการแสดงเต้น เช่น การเต้นบนเวที
หรือการเต้นบริเวณโต๊ะอาหารหรือเครื่องดื่ม (ผับต่างๆ ที่ไม่มีฟลอร์สำ� หรับเต้นร�ำ
โดยเฉพาะ)
(ง) มีลักษณะของสถานที่ การจัดแสงหรือเสียง หรืออุปกรณ์อื่นใดตามที่ก� ำหนดใน
กฎกระทรวง
(๕) สถานที่ที่มีอาหาร สุรา หรือเครื่องดื่มอย่างอื่นจ�ำหน่าย โดยจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือ
การแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง ซึ่งปิดท�ำการหลังเวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา (ร้านอาหารที่มีดนตรีแต่ไม่มีนักร้อง
นักแสดง หรือพนักงานนั่งกับลูกค้า)
(๖)

สถานที่อื่นตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง

ผู้ใดเปิดด�ำเนินกิจการเพื่อหวังประโยชน์ทางการค้าอันมีลักษณะตาม ๖ ข้อดังกล่าวต้องได้รับ
การอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ หากผู้ใดเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตก็จะมีโทษจ�ำคุกไม่เกินหนึ่งปี
หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
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