(ข)
(๑)

ส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
กรณีประมงในน่านน�้ำไทย (ในทะเลอาณาเขต)

การตรวจคนประจ�ำพาหนะซึ่งเป็นบุคคลต่างด้าว (ตรวจเช่นเดียวกับการตรวจค้นสถานที่คดี
ค้ามนุษย์ด้านแรงงานหรือบริการ) เมื่อขึ้นเรือแล้วพบว่ามีคนต่างด้าวอยู่บนเรือสิ่งที่จะต้องตรวจสอบคือ
ขอตรวจสอบหนังสือเดินทาง หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางและรอยตราประทับการอนุญาตให้อยู่ใน
ราชอาณาจักร
(๑.๑) การตรวจหนังสือเดินทาง หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง
-

สอบถามชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิดว่าตรงกับที่ระบุในหนังสือเดินทางหรือไม่

-

ประเมินอายุคนต่างด้าวกับอายุที่แจ้งในหนังสือเดินทางว่าต่างกันหรือไม่

-

ดูภาพถ่าย เปรียบเทียบความสูง

-

ดูการแก้ไขเปลี่ยนแปลงภาพถ่าย

-

ดูวันหมดอายุของหนังสือเดินทาง

-

ดูลายมือชือ่ โดยให้เขียนลายมือชือ่ แล้วเปรียบเทียบลายมือชือ่ ในหนังสือเดินทาง

-

ฟังจากภาษาที่คนต่างด้าวใช้

ถ้าไม่มีหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง ให้ด�ำเนินคดีตามมาตรา ๑๑,
๑๘, ๖๒, ๘๑ พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒
(๑.๒) การตรวจรอยตราประทับการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
-

ดูว่าผ่านการตรวจ และประทับตราการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรไทย
จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในหนังสือเดินทางนั้นหรือไม่ (ตราประทับ
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าซึ่งจะระบุวันที่เดินทางเข้าและวันที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ใน
ราชอาณาจั ก ร) ถ้ า ไม่ มี ต ้ อ งด�ำ เนิ น คดี ตามมาตรา ๑๑, ๑๘, ๖๒, ๘๑
พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒

-

ตรวจดูวันอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรว่าสิ้นสุดหรือไม่ ถ้าการอนุญาต
สิ้ น สุ ด แล้ ว ต้ อ งด� ำ เนิ น คดี ต ามมาตรา ๘๑ พระราชบั ญ ญั ติ ค นเข้ า เมื อ ง
พ.ศ. ๒๕๒๒
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(๒)

กรณีประมงนอกน่านน�้ำไทย (นอกทะเลอาณาเขต) แบ่งเป็น ๒ กรณี
(๒.๑) การตรวจคนประจ�ำพาหนะที่เดินทางไปกับพาหนะเรือ

เมื่อขึ้นเรือแล้วพบว่ามีคนต่างด้าวอยู่บนเรือ สิ่งที่จะต้องตรวจสอบ คือขอตรวจสอบบัญชี
คนประจ�ำพาหนะ (ตม. ๔) และหนังสือเดินทาง หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง หรือหนังสือคนประจ�ำเรือ
การตรวจบัญชีคนประจ�ำพาหนะ (ตม. ๔) และหนังสือเดินทาง หรือเอกสารใช้แทน
หนังสือเดินทาง หรือหนังสือคนประจ�ำเรือพนักงานเจ้าหน้าที่จะตรวจบัญชีรายชื่อคนประจ�ำพาหนะ (ตม. ๔)
กับจ�ำนวนคนประจ�ำพาหนะนั้น ว่ามีจ�ำนวนถูกต้องและเป็นบุคคลคนเดียวกันหรือไม่ โดยการตรวจจาก
หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง หรือหนังสือคนประจ�ำเรือ (SEAMAN BOOK) ควบคู่กัน
-

สอบถามชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด ว่าตรงกับที่ระบุในหนังสือเดินทางหรือไม่

-

ประเมินอายุคนต่างด้าวกับอายุที่แจ้งในหนังสือเดินทางว่าต่างกันหรือไม่

-

ดูภาพถ่าย เปรียบเทียบความสูง

-

ดูการแก้ไขเปลี่ยนแปลงภาพถ่าย

-

ดูวันหมดอายุของหนังสือเดินทาง

-

ดูลายมือชื่อโดยให้เขียนลายมือชื่อแล้วเปรียบเทียบลายมือชื่อในหนังสือเดินทาง

-

ฟังจากภาษาที่คนต่างด้าวใช้

ถ้าไม่มีหนังสือเดินทาง หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง หรือหนังสือคนประจ�ำเรือ
หรือไม่มีชื่อในบัญชีคนประจ�ำพาหนะ ให้ด�ำเนินคดี ตามมาตรา ๑๑, ๑๘, ๖๒, ๘๑ พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง
พ.ศ. ๒๕๒๒
ถ้ามีหนังสือเดินทาง หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง หรือหนังสือคนประจ�ำเรือ แต่ไม่มี
ชื่อในบัญชีคนประจ�ำยานพาหนะ ให้ด�ำเนินคดีตามมาตรา ๓๒ ประกอบมาตรา ๗๔ และด�ำเนินคดีกับผู้ควบคุม
เรือนั้นตามมาตรา ๓๒ ประกอบมาตรา ๗๔ พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒
(๒.๒) การตรวจคนประจ�ำพาหนะที่เดินทางเข้ามากับพาหนะเรือ
เมื่อขึ้นเรือแล้วพบว่ามีคนต่างด้าวอยู่บนเรือสิ่งที่จะต้องตรวจสอบ คือ ขอตรวจสอบบัญชี
คนประจ�ำพาหนะ (ตม. ๔) และหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง หรือหนังสือคนประจ�ำเรือ
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การตรวจบัญชีคนประจ�ำพาหนะ (ตม. ๔) และหนังสือเดินทาง หรือเอกสารใช้แทน
หนังสือเดินทาง หรือหนังสือคนประจ�ำเรือ พนักงานเจ้าหน้าทีจ่ ะตรวจบัญชีรายชือ่ คนประจ�ำพาหนะ (ตม. ๔) กับ
จ�ำนวนคนประจ�ำพาหนะนัน้ ว่ามีจำ� นวนถูกต้องและเป็นบุคคลคนเดียวกันหรือไม่ โดยการตรวจจากหนังสือเดินทาง
หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง หรือหนังสือคนประจ�ำเรือ (SEAMAN BOOK) ควบคู่กัน
-

สอบถามชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด ว่าตรงกับที่ระบุในหนังสือเดินทางหรือไม่

-

ประเมินอายุคนต่างด้าวกับอายุที่แจ้งในหนังสือเดินทางว่าต่างกันหรือไม่

-

ดูภาพถ่าย เปรียบเทียบความสูง

-

ดูการแก้ไขเปลี่ยนแปลงภาพถ่าย

-

ดูวันหมดอายุของหนังสือเดินทาง

-

ดูลายมือชื่อโดยให้เขียนลายมือชื่อแล้วเปรียบเทียบลายมือชื่อในหนังสือเดินทาง

-

ฟังจากภาษาที่คนต่างด้าวใช้

ถ้าไม่มีหนังสือเดินทาง หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง หรือหนังสือคนประจ�ำเรือ
หรือไม่มีชื่อในบัญชีคนประจ�ำพาหนะ ให้ด�ำเนินคดี ตามมาตรา ๑๑, ๑๘, ๖๒, ๘๑พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง
พ.ศ. ๒๕๒๒
กรณีตรวจพบคนต่างด้าว ๓ สัญชาติที่ได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็น
การชั่วคราวแล้วเดินทางเข้ามากับเรือ และแสดงหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางให้ถือว่า
การอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวนั้นเป็นอันสิ้นผลแล้ว ตามประกาศกระทรวงมหาไทย
ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ข้อ ๔ (๓)
ให้ด�ำเนินคดี ตามมาตรา ๑๑, ๑๘, ๖๒, ๘๑ พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒
และด�ำเนินคดีกับผู้ควบคุมพาหนะเรือนั้น ตามมาตรา ๖๓ พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒
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(ตัวอย่างหนังสือคนประจ�าเรือ)
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(ตัวอย่างบัญชีคนประจ�ำพาหนะ (ตม. ๔))
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(ค) กรมประมง
กรมประมงเป็นหน่วยงานที่มิได้มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
โดยตรง แต่อาจเป็นหน่วยงานที่พบเหตุการค้ามนุษย์ เนื่องจากอ�ำนาจหน้าที่ที่จะต้องออกไปปฏิบัติงานในทะเล
นอกจากนี้ อาจมีการใช้กฎหมายว่าด้วยการประมง เพื่อใช้ในการตรวจสอบเอกสาร หรือใบอนุญาตต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับเรือประมง เพื่ออาศัยอ�ำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการประมงในการขึ้นตรวจสอบเรือประมง
เพื่อตรวจสอบและป้องกันการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ได้
การเข้าตรวจเรือ พนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมประมงจะใช้อ�ำนาจตามพระราชบัญญัติเรือไทย
พ.ศ. ๒๘๘๑ 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
ในส่วนของการตรวจบุคคล พนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมประมงมิได้มีอ�ำนาจหน้าที่เกี่ยวข้อง
ในเรื่องนี้โดยตรง และไม่มีกฎหมายให้อ�ำนาจในการตรวจสอบในเรื่องใดๆ ได้ เพียงแต่ใช้อ�ำนาจตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในการตรวจค้นบุคคลในเบื้องต้นได้เท่านั้น
การตรวจสอบอาชญาบัตรและใบส�ำคัญแสดงการจดทะเบียน (เครื่องมือลอบ)
อาชญาบั ต ร คื อ ใบอนุ ญ าตซึ่ ง พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ อ อกให้ แ ก่ ผู ้ รั บ อนุ ญ าตเพื่ อ ใช้ เ ครื่ อ งมื อ
ท�ำการประมง อาชญาบัตรจะออกให้เฉพาะแต่เครือ่ งมือในพิกดั ทีก่ �ำหนดไว้ในกฎกระทรวงเท่านัน้ 7 ซึง่ เครือ่ งมือ
ที่จะต้องขอรับอาชญาบัตรตามกฎกระทรวง ได้แก่
6

6
7

(๑)

ยอขันช่อ

(๒)

ช้อนขันช่อ

(๓)

ช้อนสนั่น

(๔)

ช้อนหางเหยี่ยว

(๕)

ถุงโพงพางซึ่งใชประกอบกับโพงพาง รั้วไซมานหรือกั้นซูรั้วไซมาน

(๖)

ถุงบาม

(๗)

เรือผีหลอกหรือเรือกัตรา

(๘)

แหยาวตั้งแต่ ๔ เมตรขึ้นไป (ยังไม่ทบเพลา)

พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ มาตรา ๔ (๑๐)
กฎกระทรวงฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๒๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐
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(๙)

ช้อนต่างๆ ปากกว้างตั้งแต่ ๓.๕ เมตรขึ้นไป

(๑๐) เบ็ดราวยาวตั้งแต่ ๔๐ เมตรขึ้นไป
(๑๑) ข่าย
(๑๒) อวนต่างๆ
(๑๓) เฝือก
(๑๔) เครื่องกั้น
อาชญาบัตรแต่ละฉบับจะมีอายุ ๑ ปีการประมง (๑ เมษายน-๓๑ มีนาคม ของปีถัดไป) ผู้ที่ท�ำ
การประมงต้องน�ำอาชญาบัตรติดตัวไปด้วยเสมอในเวลาไปท�ำการประมง และต้องน�ำออกแสดงเมื่อเจ้าหน้าที่
ขอตรวจ8 ในส่วนของเครือ่ งมือนอกเหนือจากนี้ กฎหมายมิได้กำ� หนดให้ตอ้ งขอรับอาชญาบัตร จึงไม่มอี าชญาบัตร
ในการตรวจสอบเพราะวัตถุประสงค์หลักในการก�ำหนดให้เครื่องมือชนิดหนึ่งชนิดใดต้องขอรับอาชญาบัตร
ในเบื้องแรกนั้น ก็เพื่อเก็บเงินอากรเข้ารัฐอันเนื่องมาจากมีการใช้ทรัพยากร ดังนั้น จึงมีเครื่องมือท�ำการประมง
อีกหลายประเภทที่ไม่ต้องขอรับอาชญาบัตร เช่น เครื่องมือลอบ แต่เครื่องมือลอบแม้ไม่ต้องขอรับอาชญาบัตร
แต่มีพระราชกฤษฎีกา ออกตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ มาตรา ๒๕ ก�ำหนดให้ผู้ท�ำการประมง
ด้วยเครื่องมือลอบ ต้องมาจดทะเบียนและขออนุญาต ดังนั้น ผู้ท�ำการประมงด้วยเครื่องมือลอบจึงต้องได้รับ
ใบส�ำคัญแสดงการจดทะเบียนผู้มีอาชีพในการประมง การค้าสินค้าสัตว์น�้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น�้ำ และอุตสาหกรรม
สัตว์น�้ำ ซึ่งต้องมีเอกสารดังกล่าวให้ตรวจสอบ
อาชญาบัตรจะมีการระบุชอื่ บุคคลในครอบครัวหรือลูกจ้างผูม้ สี ทิ ธิใช้เครือ่ งมือในพิกดั ซึง่ ตามปกติ
จะระบุชอื่ ลูกเรือ แต่ไม่จำ� ต้องระบุครบทุกคน เพราะพืน้ ทีใ่ นการระบุจำ� กัด และลูกเรือประมงนัน้ จะมีการเปลีย่ น
เรือประมงในการรับจ้างอยู่เป็นประจ�ำ ไม่สามารถระบุได้ชัดเจนแน่นอน จึงไม่สามารถใช้บัญชีลูกเรือนี้ในการ
ตรวจสอบลูกเรือที่มีอยู่ในเรือประมงในขณะนั้นได้ เพียงแต่ตรวจสอบว่ามีชื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีรายชื่อเป็น
ผู้มีสิทธิในการใช้เครื่องมือท�ำการประมงก็สามารถใช้ได้แล้ว
อัตราโทษส�ำหรับผู้ท�ำการประมงโดยไม่มีอาชญาบัตร คือ ปรับ ๓ เท่าของเงินอากร และให้อธิบดี
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่มอบหมายมีอ�ำนาจเปรียบเทียบได้9
อัตราโทษส�ำหรับผู้ที่ท�ำการประมงโดยไม่ได้รับใบส�ำคัญแสดงการจดทะเบียน (เครื่องมือลอบ)
คือ ปรับไม่เกิน ๑๐๐ บาท หรือจ�ำคุกไม่เกิน ๑ เดือน หรือทั้งปรับทั้งจ�ำ

8
9

มาตรา ๓๕ พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐
มาตรา ๖๔ พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐
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(ตัวอย่างอาชญาบัตรที่ใช้ในประเทศ)

เล่มที่ 322
เลขที่ 01
ตามคำ�ขอที่......../.......... 								
(อนุญาต ๑)
ลงวันที่......../........./............
อาชญาบัตร
ฉบับที่...............................							
ที่ว่าการ......................
อวนลาก
เล่มที่...............................				
			
วันที่...................................
อนุญาตให้........................................................................ อายุ.......................ปี สัญชาติ...................
หรือนิตบิ คุ คลชือ่ ..................................................... ซึง่ มีภมู ลิ �ำเนาหรือส�ำนักงานอยูเ่ ลขที.่ ................. หมูท่ .ี่ .............
ใช้เครื่องมือในพิกัดที่ระบุไว้ในอาชญาบัตรท�ำการประมงได้
จำ�นวน
เครื่องมือในพิกัด
ขนาด (เมตร)
เงินอากร
ชื่อ
กว้าง
ยาว
บาท
สต.

ผูร้ บั อาชญาบัตรได้ชำ�ระเงินอากรแล้ว เป็นเงิน ......................... บาท (......................................................)
และให้ผู้รับอาชญาบัตรใช้เครื่องมือตามอาชญาบัตรนี้ประจำ�เรือประมงชื่อ...........................................................
ใบอนุญาตใช้เรือเลขที.่ ............................................. ลงวันที.่ .................. เดือน.............................. พ.ศ. ..................
ขนาดเรือ......................... ตันกรอสส์ ใช้เครื่องยนต์ชนิด......................... (ดีเซล, เบนซิน) ขนาด................. แรงม้า
บุคคลในครอบครัวหรือลูกจ้างซึ่งมีสิทธิใช้เครื่องมือพิกัด
ลำ�ดับที่

ชื่อตัวและชื่อสกุล

อายุ บัตรประจำ�ตัวประชาชนหรือ
(ปี) เอกสารสำ�คัญประจำ�ตัวอย่างอื่น

ความสัมพันธ์กับ
ผู้รับอาชญาบัตร

อาชญาบัตรนีม้ อี ายุให้ใช้ได้ตงั้ แต่วนั ที.่ ................... เดือน........................................ พ.ศ. ..........................
ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ....................................
(ลายมือชื่อ)............................................ พนักงานเจ้าหน้าที่ (ลายมือชื่อ)............................................ผู้รับเงิน
(............................................)
(............................................)
ตำ�แหน่ง............................................
ตำ�แหน่ง............................................
ค�ำเตือน (๑) ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ต้องการ
(๒) บุคคลซึ่งชื่อตัวและชื่อสกุลตามที่ระบุไว้ในอาชญาบัตรนี้เท่านั้นมีสิทธิใช้เครื่องมือในพิกัดท�ำการประมงได้
(๓) ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องในพิกัด ต้องน�ำอาชญาบัตรนี้ติดตัวในเวลาท�ำประมง
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(ตัวอย่างอาชญาบัตรที่ใช้นอกน่านน�้ำไทย)
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รายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิใช้เครื่องมือในพิกัด
ล�ำดับ
ที่

ชื่อตัว
และชื่อสกุล

ภูมิล�ำเนา
เลขที่ หมู่ที่

ต�ำบล

อ�ำเภอ

อายุ สัญชาติ
(ปี)

เกี่ยวข้อง

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

(ลงชือ่ ) .......................................................................................... (ผูอ้ นุญาต)
ต�ำแหน่ง .........................................................................................

ค�ำเตือน
1. บุคคลที่ปรากฏชื่อตามอาชญาบัตรนี้เท่านั้น มีสิทธิใช้เครื่องมือตามอาชญาบัตรนี้
2. ผู้ใช้เครื่องมือต้องน�ำอาชญาบัตรนี้ติดตัวไปด้วยเสมอในเวลาไปท�ำการประมง
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(ตัวอย่างใบอนุุญาตให้ประกอบกิจการแพปลา)

แบบ พ.ป.๓

ใบอนุญาต
ให้ประกอบกิจการแพปลา

เลขที่ 01			

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

เล่มที่ 22

วันที่.......... เดือน............ พ.ศ. ..........
อนุญาตให้............................................................................... อายุ..............ปี เชือ้ ชาติ.......................

สัญชาติ........................... อยู่บ้านเลขที่.......................... ถนน...............................................................................
ต�ำบล......................................... อ�ำเภอ....................................................... จังหวัด....................................................
ประกอบกิจการแพปลาประเภท.................................................................................................................................
โดยใช้ชอื่ หรือยีห่ อ้ ว่า.......................................................................................................... ตัง้ ทีท่ �ำการอยูเ่ ลขทีห่ รือ
หมูท่ .ี่ ................ ถนน............................................... ต�ำบล................................................ อ�ำเภอ.............................
จังหวัด........................................................................... ที่สะพานปลา..................................................................
ใบนี้อนุญาตใช้ได้ตั้งแต่วันที่................................................................... พ.ศ. ................................
และสิ้นสุดเพียงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ...........................................

(ลายมือชื่อ).................................................ผู้อนุญาต
ต�ำแหน่ง.......................................................
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การตรวจเรือประมงนอกน่านน�้ำ
ตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ มาตรา ๑๖ ก� ำหนดให้การท�ำการประมงในที่
สาธารณประโยชน์ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก�ำหนด10 ซึ่งรัฐมนตรี
ว่าการการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ก� ำหนดเงื่อนไขในการออกไปท�ำการประมงนอนน่านน�้ำไทย (ใน
น่านน�้ำของรัฐต่างประเทศ) จะต้องปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกรมประมงก�ำหนด ซึ่งกรมประมงได้ก�ำหนด
ให้การไปท�ำการประมงนอกน่านน�ำ้ ไทย (ในน่านน�ำ้ ของรัฐต่างประเทศ) จะต้องขอรับอาชญาบัตรนอกน่านน�้ำไทย
ตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการยื่นค�ำขอรับอาชญาบัตรท�ำการประมงนอกน่านน�้ำไทย พ.ศ. ๒๕๕๑
อาชญาบัตรนอกน่านน�้ำไทยคือหนังสืออนุญาตให้ใช้เครื่องมือท�ำการประมง ท�ำการประมงในน่านน�้ำของรัฐ
ต่างประเทศ ซึง่ ผูท้ จี่ ะขอรับอาชญาบัตรนอกน่านน�้ำนัน้ จะต้องแนบหนังสือสัญญาหรือข้อตกลงการท�ำการประมง
ร่วม หรือหนังสือที่แสดงถึงการได้สิทธิการท�ำการประมงในประเทศนั้นๆ ใบอนุญาตท�ำการประมง หรือหนังสือ
ทีแ่ สดงถึงการได้รบั อนุญาตให้เข้าไปท�ำการประมงของเรือประมงแต่ละล�ำทีป่ ระเทศนัน้ ๆ ออกให้ ซึง่ ระบุชอื่ และ
เลขทะเบียนเรือด้วย ซึ่งก่อนที่เจ้าหน้าที่จะออกอาชญาบัตรนอกน่านน�้ำให้กับผู้ยื่นค�ำขอ จะต้องมีการตรวจสอบ
เอกสารดังกล่าวให้ครบถ้วนเสียก่อน ดังนั้น การตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่ขณะขึ้นตรวจสอบเรือประมง
จึงไม่จ�ำต้องตรวจสอบเอกสาร หนังสือรับรองฯ ต่างเพียงแต่ตรวจสอบว่าเรือล�ำนัน้ ได้รบั อาชญาบัตรนอกน่านน�้ำ
ระบุชื่อประเทศที่จะเข้าไปท�ำการประมงก็เพียงพอ
มีประเด็นปัญหาเกี่ยวกับรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิใช้เครื่องมือในพิกัด ตามที่ระบุในด้านหลังของ
อาชญาบัตรท�ำการประมงนอกน่านน�้ำไทยนั้นว่าจะต้องระบุชื่อลูกเรือทุกคนลงในอาชญาบัตรหรือไม่ซึ่งกรณีนี้
ตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐11 ระบุว่า บุคคลที่มีสิทธิใช้เครื่องมือท�ำการประมง
ในพิกดั จะต้องเป็นผูท้ รี่ ะบุชอื่ อยูใ่ นอาชญาบัตร ซึง่ กรมประมงก�ำหนดแนวทางปฏิบตั ใิ นเรือ่ งนีว้ า่ การระบุชอื่ บุคคล
ผู้มีสิทธิใช้เครื่องมือท�ำการประมงในพิกัดนั้น ไม่จ�ำต้องระบุชื่อลูกเรือประมงครบทุกคน เพียงแต่ระบุแต่เพียง
ลูกเรือบางคนที่ประจ�ำอยู่ในเรือล�ำนั้นให้เป็นผู้มีสิทธิใช้เครื่องมือในพิกัดท�ำท�ำการประมงก็เพียงพอแล้ว เพราะ
โดยลักษณะของการจ้างงานด้านประมงนั้น ลูกเรือมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เป็นประจ�ำ การจะก�ำหนดให้ต้องระบุ
ชื่อลูกเรือท�ำการประมงทุกคนลงในอาชญาบัตรฯ นั้นจะเกิดปัญหา และไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
ดังนั้น การตรวจสอบอาชญาบัตรท�ำการประมงนอกน่านน�้ำไทยนั้น เพียงแต่ตรวจสอบว่ามีชื่อลูกเรือประมง
ที่ประจ�ำอยู่ในเรือประมงล�ำนั้น ปรากฏรายชื่ออยู่ในอาญาบัตรก็เพียงพอ ไม่สามารถใช้รายชื่อของลูกเรือประมง
ที่ระบุอยู่ด้านหลังอาชญาบัตรในการตรวจสอบว่า เฉพาะแต่เพียงลูกเรือที่ระบุชื่ออยู่ด้านหลังอาชญาบัตร
เป็นลูกเรือที่ได้รับอนุญาตตามอาชญาบัตรได้

10

มาตรา ๑๖ ที่สาธารณประโยชน์ คือที่จับสัตว์น�้ำซึ่งบุคคลทุกคนมีสิทธิท�ำการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำได้
บุคคลใดซึง่ ท�ำการประมงหรือเพาะเลีย้ งสัตว์นำ�้ ในทีส่ าธารณประโยชน์ตอ้ งปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขทีร่ ฐั มนตรีกำ� หนดโดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
11
มาตรา ๒๘ บุคคลใดจะใช้เครื่องมือในพิกัดท�ำการประมงได้ ต่อเมื่อได้รับอาชญาบัตรระบุชื่อบุคคลนั้น และเสียเงินอากร
ตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว
รัฐมนตรีมีอ�ำนาจประกาศยกเว้นไม่ต้องให้รับอาชญาบัตรส�ำหรับเครื่องมือท�ำการประมงอย่างหนึ่งอย่างใดในท้องที่ใดๆ
ก็ได้
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เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบว่า ประเภทของเครื่องมือท�ำการประมงที่เรือล�ำนั้นใช้อยู่จะต้องตรงกัน
กับเครื่องมือท�ำการประมงชนิดที่ระบุอยู่ในอาชญาบัตร เครื่องมือท�ำการประมงที่มักได้รับอนุญาตมักจะเป็น
เครื่องมืออวนลาก เครื่องมืออวนล้อมจับ เป็นต้น นอกจากนี้ควรตรวจสอบว่า ชื่อเรือประมงที่ปรากฏอยู่ที่
ด้านข้างของเรือถูกต้องตรงกันกับที่ระบุอยู่ในทะเบียนเรือ ใบอนุญาตใช้เรือ และอาชญาบัตรนอกน่านน�้ ำ
โดยควรตรวจสอบทั้งขนาดของเรือ ความยาวของอวน เครื่องยนต์ ว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่
การไปท�ำการประมงในน่านน�้ำของรัฐต่างประเทศนั้นมีวิธีการเข้าไปท�ำการประมงอีกรูปแบบหนึ่ง
คือ มีการโอนสัญชาติเรือประมงของไทยไปเป็นสัญชาติของเรือประมงของรัฐที่จะเข้าไปท� ำการประมงนั้น
เรือประมงชนิดนี้ไม่ใช่เรือประมงไทย การเข้า-ออกจากท่าต้องถือปฏิบัติเสมือนเรือที่มีสัญชาติต่างประเทศทั่วไป
เรือประมงประเภทนี้ไม่ต้องขอรับอาชญาบัตรนอกน่านน�้ำ เนื่องจากไม่ใช่เรือประมงที่มีสัญชาติไทย
นอกจากการเข้าไปท�ำการประมงในน่านน�้ำของต่างประเทศ ซึ่งผู้ที่จะเข้าไปท�ำการประมงต้อง
ขออาชญาบัตรท�ำการประมงนอกน่านน�้ำแล้ว ยังมีการท�ำการประมงนอกน่านน�้ำอีกประเภทหนึ่งคือ การเข้าไป
ท�ำการประมงในทะเลหลวง การท�ำการประมงประเภทนี้เรือประมงจะมีสัญชาติไทย แต่ออกไปท�ำการประมง
ในทะเลหลวงคือในน่านน�้ำที่มิได้อยู่ในเขตอ�ำนาจของรัฐใด การท�ำการประมงประเภทนี้จะอยู่ในความดูแล
ขององค์กรจัดการด้านการประมงของภูมิภาคต่างๆ (Regional fisheries management organization)
หรือ R.F.M.O. ซึ่งแต่ละประเทศเป็นสมาชิกอยู่ การตรวจสอบเรือประมงประเภทนี้จะตรวจสอบว่าได้รับ
อาชญาบัตร หรือหนังสืออนุญาตให้ท�ำการประมงหรือไม่ ซึง่ เป็นการตรวจสอบอาชญาบัตรตามปกติ เพียงแต่ตอ้ ง
ตรวจสอบเอกสารหนังสือรับรองจากกรมประมงว่า เรือล�ำดังกล่าวจะเข้าไปท�ำการประมงในทะเลหลวงบริเวณใด
การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวในเรือประมง
ตามพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย พ.ศ. ๒๔๘๒ มาตรา ๕ ทวิ ก�ำหนด
ให้การอนุญาตให้คนต่างด้าวท�ำหน้าที่เป็นลูกเรือในเรือประมงได้ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการท�ำงานของ
คนต่างด้าว ดังนั้น แรงงานต่างด้าวจึงต้องได้รับอนุญาตให้ท�ำงานตามกฎหมายว่าด้วยการท�ำงานของคนต่างด้าว
หรือได้รบั อนุญาตให้อยูใ่ นราชอาณาจักรเป็นกรณีพเิ ศษ พระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยสิทธิการประมงในเขตการประมง
ไทย พ.ศ. ๒๔๘๒ มิได้มีการออกใบอนุญาตให้เป็นพิเศษส�ำหรับแรงงานต่างด้าว ดังนั้น การตรวจสอบแรงงงาน
ต่างด้าวจึงต้องใช้กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบ ได้แก่ พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒
พระราชบัญญัตกิ ารท�ำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นต้น เพียงแต่หากแรงงานต่างด้าวนัน้ ไม่ได้รบั อนุญาต
ให้ท�ำงานโดยถูกต้องตามกฎหมายจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย
พ.ศ. ๒๔๘๒ ซึ่งเป็นการกระท�ำผิดกรรมเดียว แต่ผิดกฎหมายหลายบท ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๙๐
ซึ่งศาลจะลงโทษตามกฎหมายที่มีโทษหนักที่สุด

118 คู่มือส�ำหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

การตรวจสอบการด�ำเนินกิจการแพปลา
ผู ้ ป ระกอบกิ จ การแพปลา ต้ อ งได้ รั บ ใบอนุ ญ าตให้ ป ระกอบกิ จ การแพปลาตามกฎหมาย12
การตรวจสอบกิจการแพปลาในเบื้องแรกเป็นการตรวจสอบว่าผู้ประกอบกิจการมีใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ
แพปลาหรือไม่ ใบอนุญาตมีอายุ ๑ ปี หากไม่ได้รับอนุญาตจะมีความผิดตามมาตรา ๓๘ มีอัตราโทษปรับ
ไม่ต�่ำกว่าห้าพันบาทแต่ไม่เกินกว่าหนึ่งหมื่นบาท หรือจ�ำคุกไม่เกินหกเดือน หรือทั้งปรับทั้งจ�ำ
นอกจากนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ยังสามารถเข้าไปตรวจสอบสมุดบัญชีหรือเอกสารต่างๆ ในที่ท�ำการ
ของผู้ประกอบกิจการแพปลาได้ในระหว่างเวลาราชการ ให้ผู้ประกอบกิจการแพปลาอ� ำนวยความสะดวก
แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการนี้ แต่ในการตรวจสอบนี้ต้องไม่เป็นการขัดขวางต่อกิจการงานของผู้ประกอบกิจการ
แพปลา ทั้งนี้ อธิบดีกรมประมงจะต้องสั่งเป็นหนังสือเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ�ำนาจเข้าไปตรวจสอบ13
พนักงานเจ้าหน้าที่จะเข้าไปตรวจสอบตามล�ำพังไม่ได้
ในปัจจุบนั กรมประมงมีหน่วยงานทีม่ หี น้าทีใ่ นการควบคุมตรวจสอบการท�ำการประมงทีป่ ฏิบตั กิ าร
ทางทะเลและหน่วยสื่อสารการปฏิบัติงานประกอบด้วยศูนย์บริหารจัดการประมงทะเล ๖ ศูนย์ หน่วยบริหาร
จัดการประมงทะเล ๑๒ ศูนย์ และสถานีวิทยุประมงชายฝั่ง ๑๓ สถานี ซึ่งผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเหตุคดีค้ามนุษย์
สามารถประสานงานกับหน่วยงานดังกล่าวได้ โดยติดต่อไปยังส่วนบริหารจัดการประมงทะเล ส� ำนักบริหาร
จัดการด้านการประมง กรมประมง กษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ โทร ๐-๒๕๖๒-๐๕๖๘ หรือ
E-mail: marine_Hq@hotmail.com
ข้อมูลที่จ�ำเป็นในการค้นหาเรือประมง กรณีมีการแจ้งเหตุค้ามนุษย์บนเรือประมงในทะเล
เมือ่ มีการแจ้งขอความช่วยเหลือจากการกระท�ำความผิดฐานค้ามนุษย์บนเรือประมงทีอ่ ยูก่ ลางทะเล
การค้นหาเรือประมงล�ำที่เกิดเหตุมีความส�ำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากความกว้างใหญ่ของท้องทะเลและจ�ำนวน
เรือประมงทีม่ อี ยูม่ ากมายในทะเล ท�ำให้ยากต่อการค้นหาและตรวจพบ ดังนัน้ ผูร้ บั แจ้งจึงควรสอบถามข้อมูลต่างๆ
ให้ได้มากที่สุด เพื่อประโยชน์ในการค้นหาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
ตัวอย่างข้อมูลที่ผู้รับแจ้งเหตุควรสอบถามมีดังต่อไปนี้
1. พิกัดต�ำแหน่งที่เรือเป็นแลตติจูด ลองจิจูด หรือเรียกกันทั่วไปว่า แลต ลอง ซึ่งได้มาจาก
เครื่องมือหาต�ำแหน่งที่เรือที่ติดตั้งประจ�ำอยู่บนเรือ

เป็นต้น
เป็นต้น

12
13

2.

ชื่อเรือ หรือหมายเลขข้างเรือ

3.

ประเภทการท�ำประมงของเรือ เช่น เรือไดร์หมึก เรืออวนลอย เรืออวนล้อม เรืออวนรุน

4.

ลักษณะทั่วไปของเรือ เช่น เรือท�ำด้วยไม้ ขนาดประมาณ ๑๒ วา ตัวเรือสีขาว เก๋งเรือสีฟ้า

มาตรา 29 พระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. ๒๔๙๖
มาตรา ๓๒ พระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. ๒๔๙๖
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5. ทิศทางของเรือ ซึ่งอาจทราบได้จากการสอบถามต้นทางที่เรือออก และจุดหมายปลายทาง
รวมทั้งความเร็วเรือ เป็นต้น
6. สิง่ แวดล้อมโดยรอบ เช่นชือ่ เรือทีแ่ ล่นผ่าน โดยเฉพาะเรือขนาดใหญ่ซงึ่ อาจมีชอ่ งทางติดต่อ
ทางเครื่องมือสื่อสารกับหน่วยงานต่างๆ ได้ หรือสิ่งใดๆ ที่อาจใช้เป็นจุดอ้างอิงได้ เช่น กระโจมไฟ ท่าเรือ
อ่าว แหลม เป็นต้น
14

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

120 คู่มือส�าหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

(3) เข้าตรวจค้นบริเวณที่กักตัวผู้เสียหาย และเก็บพยานหลักฐานเช่นเดียวกันกับการเก็บ
พยานหลักฐานในคดีค้ามนุษย์ในรูปแบบการบังคับใช้แรงงานตามที่ได้กล่าวมาแล้ว
(4) กรณีมีการกล่าวอ้างว่า เป็นบิดาหรือมารดาของผู้เสียหายซึ่งมีอายุตำ�่ กว่า ๑๘ ปี ให้เก็บ
หลักฐานเพื่อส่งตรวจดีเอ็นเอ น�ำผู้เสียหายส่งสถานสงเคราะห์ เพื่อสืบสวนสอบสวนขยายผลจับกุมขบวนการ
ค้ามนุษย์มาด�ำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

๔.๓ การจัดท�ำบันทึกการตรวจค้น
หลังจากเข้าการเข้าช่วยเหลือ/ตรวจค้น/จับกุมเรียบร้อยแล้ว หากผลการด�ำเนินการไม่มีการจับกุม
ผู้ต้องหา แต่มีการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ หรือมีการตรวจยึดพยานวัตถุ หรือพยานเอกสารจาก
สถานที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติจะต้องจัดท�ำบันทึกการตรวจสอบหรือบันทึกการตรวจค้นเพื่อเป็นหลักฐาน
ส่งให้พนักงานสอบสวนเพือ่ ประกอบการด�ำเนินคดี ส�ำหรับเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจมีการก�ำหนดแนวทางการจัดท�ำบันทึก
การตรวจค้นไว้ ๒ แบบ คือ บันทึกการค้นโดยมีหมายค้น และบันทึกการค้นโดยไม่มีหมายค้น ซึ่งปรากฏ
ตามตัวอย่างแบบฟอร์มบันทึกการตรวจค้นทั้งสองแบบ ส�ำหรับรายละเอียดการกรอกแบบฟอร์มได้อธิบายไว้
ในหมายเหตุหลังตัวอย่างแบบฟอร์มดังกล่าวด้วยแล้ว
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(๔.๓.๑ ตัวอย่างบันทึกการค้นโดยมีหมายค้น)

บันทึกการค้นโดยมีหมายค้น
สถานที่บันทึก...................................................................
วันที.่ ............... เดือน............................... พ.ศ. ................
วันนี้ (.............................................) เวลาประมาณ....................................น. เจ้าพนักงานต�ำรวจคือ
(๑)............................................................................................................................. ต�ำแหน่ง..................................................................................
เป็นเจ้าพนักงาน ผู้มีชื่อในหมายค้น ผู้รักษาราชการแทน/ในหมายค้นที.่ ......................................................../๒๕...................
ลงวันที.่ ......... เดือน............................ พ.ศ. ............. ของศาล...........................................................................................................................
เป็นหัวหน้าในการค้นพร้อมด้วยเจ้าพนักงานต�ำรวจ คือ ....................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... รวม............................................คน

ได้ ร ่ ว มกั น ตรวจค้ น สถานที่ / บ้ า นเลขที่ (๒)....................................................หมู ่ ที่ ............................
ตรอก/ซอย........................................................................ ถนน........................................................... ต�ำบล/แขวง........................................
อ�ำเภอ/เขต.............................................................................................. จังหวัด.........................................................................................................
เจ้าพนักงานได้แสดงหมายค้นให้........................................................................................................................................
ซึ่งเป็น

เจ้าของ

ผู้ครอบครองสถานที่		 บุคคลในครอบครัว

บุคคลอื่นอย่างน้อยสองคนซึ่งเจ้าพนักงานได้ขอร้องมาเป็นพยาน
ก่อนลงมือค้นเจ้าพนักงานผู้ค้นได้แสดงความบริสุทธิ์ให้.........................................................................................
...................................................................................... ดูจนเป็นที่พอใจแล้วจึงได้ค้นต่อหน้า......................................................................

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

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

เสร็จสิน้ การค้นเวลา..........................................น.

อนึ่ง ในการค้นครั้งนี้เจ้าพนักงานผู้คนได้พยายามมิให้มีการเสียหายและกระจัดกระจายเท่าที่จะ
ท�ำได้เจ้าพนักงานผู้ค้นได้บันทึกรายละเอียดแห่งการค้น และจัดท�ำบัญชีสิ่งของที่ค้นได้ไว้แล้วและส่งบันทึกและ
บัญชีดังกล่าวพร้อมด้วยสิ่งของที่ยึดมาไปยัง สน./สภ............................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................. เพือ
่ ด�ำเนินการต่อไป
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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�ำรวจซึ่งมียศตั้งแต่ชั้นร้อยต�ำรวจ
ตรีขึ้นไป จึงจะเป็นหัวหน้าในการตรวจค้นได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๙๗
(๒) สถานที่ตรวจค้น
		
๑) เจ้าพนักงานจะท�ำการตรวจค้นได้เฉพาะสถานที่ที่ระบุไว้ในหมายค้น และบริเวณของ
สถานที่ดังกล่าวเท่านั้น
(๓) รายละเอียดแห่งการค้น ให้เจ้าพนักงานบันทึกรายละเอียดแห่งการตรวจค้น ว่าได้พบสิ่งของ
ที่ท�ำหรือมีไว้เป็นความผิด สิ่งของที่ได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระท�ำผิด หรือได้มาโดยการกระท�ำผิดใน
สถานที่ใด มีลักษณะอย่างไร แล้วยึดไว้เพื่อเป็นของกลางในคดีต่อไป
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(๔.๓.๒ ตัวอย่างบันทึกการค้นโดยไม่มีหมายค้น)

บันทึกการค้นโดยไม่มีหมายค้น
สถานที่บันทึก...................................................................
วันที.่ .............. เดือน............................... พ.ศ. ................
วันนี้ (......................................................) เวลาประมาณ.....................................................น. เจ้าพนักงานต�ำรวจคือ
(๑)...................................................................................................................................... ต�ำแหน่ง..............................................................................
เป็นหัวหน้าในการค้นพร้อมด้วยเจ้าพนักงานต�ำรวจ คือ (๑)............................................................................................................,
พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบด้วย.....................................
................................................................................................. เจ้าหน้าที่กระทรวง.......................................................................
ได้ร่วมกันตรวจค้นสถานที่/บ้านเลขที.่ ............................. หมู่ท.ี่ ....................... ตรอก/ซอย................................................................
ถนน......................................................................................... ต�ำบล/แขวง.....................................................................................
อ�ำเภอ/เขต................................................................................. จังหวัด.................................................................................................................
เหตุที่เจ้าพนักงานต�ำรวจได้ร่วมกันท�ำการค้นที่บ้านเลขที่ดังกล่าว เนื่องจากมีเหตุที่เข้าค้นโดย
ไม่ต้องมีหมายค้น (๒) โดย
- เมื่อมีเสียงร้องให้ช่วยมาจากข้างในที่รโหฐาน หรือมีเสียงหรือพฤติการณ์อื่นใดอันแสดงได้ว่า
มีเหตุร้ายเกิดขึ้นในที่รโหฐานนั้น (๓)
- เมื่อปรากฏความผิดซึ่งหน้าก�ำลังกระท�ำลงในที่รโหฐาน (๔)
- เมื่อบุคคลที่ได้กระท�ำความผิดซึ่งหน้า ขณะที่ถูกไล่จับหนีเข้าไปในหรือมีเหตุอันแน่นแฟ้น
ควรสงสัยว่าได้เข้าไปซุกซ่อนตัวอยู่ในที่รโหฐานนั้น (๕)
- เมื่อมีพยานหลักฐานตามสมควร ว่าสิ่งของที่มีไว้เป็นความผิด หรือได้มาโดยการกระท� ำ
ความผิด หรือได้ใช้ หรือมีไว้ เพือ่ จะใช้ในการกระท�ำความผิด หรืออาจเป็นพยานหลักฐานพิสจู น์
การกระท�ำความผิดได้ซ่อนหรืออยู่ในนั้น ประกอบทั้งต้องมีเหตุอันควรเชื่อว่าเนื่องจาก
การเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้ สิ่งของนั้นจะถูกโยกย้ายหรือท�ำลายเสียก่อน (๖)
- เมื่ อ ที่ ร โหฐานนั้ น ผู ้ จ ะต้ อ งถู ก จั บ เป็ น เจ้ า บ้ า น และการจั บ นั้ น มี ห มายจั บ หรื อ จั บ ตาม
มาตรา 78 (๗)
- เจ้าของบ้านหรือผู้ครอบครองสถานที่ยินยอมด้วยความสมัครใจ (๘)
- เมือ่ มีเหตุอนั ควรเชือ่ ได้วา่ มีพยานหลักฐานในการค้ามนุษย์ หรือเพือ่ พบและช่วยบุคคลทีต่ กเป็น
ผู้เสียหายจากการกระท�ำความผิดฐานค้ามนุษย์ และหากเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้
พยานหลักฐานนั้นอาจถูกโยกย้าย ซ่อนเร้น หรือท�ำลายไปเสียก่อน หรือบุคคลนั้นอาจ
ถูกประทุษร้าย โยกย้าย หรือซ่อนเร้น (๙)
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เจ้าพนักงานได้แสดงตน ต�ำแหน่ง และได้สั่งให้ นาย, นาง...................................................... อายุ................ปี
ซึ่งเป็น

เจ้าของ

คนซึ่งอยู่ในนั้น

ผู้ซึ่งรักษาสถานที่ซึ่งจะค้น

ให้ยอมให้เข้าไปโดยมิหวงห้าม อีกทั้งให้ความสะดวกตามสมควรทุกประการในอันที่จะจัดการค้น
ก่อนลงมือค้น เจ้าพนักงานผู้ค้นได้แสดงความบริสุทธิ์ให้ นาย, นาง.................................................................
......................................... ดูจนเป็นที่พอใจแล้วจึงตรวจค้นต่อหน้า นาย, นาง...................................................................................
เริ่มค้นเมื่อวันที.่ .............................................................. เวลาประมาณ....................................................น.
รายละเอียดแห่งการค้น.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................. เสร็จสิ้นการค้นเวลา.............................................น.

อนึ่ ง ในการค้ น ครั้ ง นี้ เจ้ า พนั ก งานผู ้ ค ้ น ได้ พ ยายามมิ ใ ห้ มี ก ารเสี ย หายและกระจั ด กระจาย
เท่ า ที่ จ ะท� ำ ได้ เจ้ า พนั ก งานผู ้ ค ้ น ได้ บั น ทึ ก รายละเอี ย ดแห่ ง การค้ น และจั ด ท�ำ บั ญ ชี สิ่ ง ของที่ ค ้ น ได้ ไว้ แ ล้ ว
จ�ำนวน....................................................................................................... รายการ และส่งบันทึกและบัญชีดังกล่าวพร้อมด้วย
สิ่งของที่ยึดมาไปยัง สน./สภ....................................................................................................เพื่อด�ำเนินการต่อไป
เป็นกรณีตรวจค้นโดยไม่มีหมายค้น ตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๙๒ (๔) เจ้าพนักงานได้มอบส�ำเนาบันทึกการตรวจค้น,
บัญชีสิ่งของที่ได้จากการตรวจค้น, บันทึกแสดงเหตุที่ท�ำให้สามารถเข้าค้นได้เป็นหนังสืออย่างละ ๑ ฉบับ ให้แก่
นาย, นาง ..................................................................................รับไว้เรียบร้อยแล้ว
ได้อ่านบันทึกนี้ให้ฟังแล้วรับรองว่าถูกต้อง จึงร่วมกันลงลายมือชื่อไว้
(ลงชื่อ)..........................................................................................เจ้าของสถานที่/
(.........................................................................................) ผู้น�ำในการตรวจค้น
(ลงชื่อ)..........................................................................................บุคคลซึ่งอยู่ในสถานที่
(ลงชื่อ)..........................................................................................ผู้รักษาสถานที่
(ลงชื่อ)..........................................................................................พยาน
(ลงชื่อ)..........................................................................................พยาน
(ลงชื่อ)..........................................................................................ผู้ค้น
(ลงชื่อ)..........................................................................................ผู้ค้น
(ลงชื่อ)..........................................................................................ผู้ค้น/บันทึก/อ่าน
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หมายเหตุ

(๑) เจ้าพนักงานผู้ท�ำการค้นโดยไม่มีหมายค้น ไม่จ�ำกัดชั้นยศหรือต�ำแหน่ง เจ้าพนักงานต�ำรวจทุกคน
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�ำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 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�ำลังกระท�ำลงในที่รโหฐาน
- อาจเป็นความผิดตาม ป.อ. หรือ พ.ร.บ.ที่มีโทษทางอาญาอื่นก็ได้
(๕) เมื่อบุคคลที่ได้กระท�ำความผิดซึ่งหน้า ขณะที่ถูกไล่จับหนีเข้าไปหรือมีเหตุอันแน่นแฟ้นควรสงสัยว่า
ได้เข้าไปซุกซ่อนตัวอยู่ในที่รโหฐานนั้นเฉพาะความผิดซึ่งหน้าที่เกิดในเวลากลางวันโดยใช้หลักไล่ติดตามโดยกระชั้นชิด
(๖) เมื่อมีพยานหลักฐานตามสมควรว่า สิ่งของที่มีไว้เป็นความผิด หรือได้มาโดยการกระท�ำความผิด
หรือได้ใช้หรือมีไว้เพือ่ จะใช้ในการกระท�ำความผิด หรืออาจเป็นพยานหลักฐานพิสจู น์การกระท�ำความผิดได้ซอ่ นหรืออยูใ่ นนัน้
ประกอบทั้งต้องมีเหตุอันควรเชื่อว่า เนื่องจากการเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้ สิ่งของนั้นจะถูกโยกย้ายหรือท�ำลายเสีย
ก่อนค้นแล้ว ต้องส่งมอบส�ำเนาบันทึกการค้น บัญชีสิ่งของที่ได้จากการตรวจค้น (ถ้ามี) และบันทึกเหตุผลในการเข้าค้น
โดยไม่มีหมายค้นให้กับผู้ครอบครองจ�ำนวน ๓ รายการ
(๗) เมื่อที่รโหฐานนั้นผู้จะต้องถูกจับเป็นเจ้าบ้าน และการจับนั้นมีหมายจับหรือจับตามมาตรา ๗๘
- เจ้ า บ้ า น คื อ ผู ้ เ ป็ น หั ว หน้ า ของบุ ค คลที่ พั ก อาศั ย อยู ่ ใ นบ้ า นหลั ง นั้ น รวมถึ ง คู ่ ส มรสด้ ว ย
(ฎ.๑๐๓๕/๒๕๓๖)
- เจ้าบ้านไปกระท�ำผิดถูกเจ้าหน้าที่ต�ำรวจไปขอหมายจับต่อศาล เจ้าหน้าที่ต�ำรวจสามารถน�ำ
หมายจับไปจับเจ้าบ้านนั้นที่บ้านของเจ้าบ้านได้ โดยไม่ต้องมีหมายค้น
- ภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายของเจ้าบ้านไปกระท�ำผิด เจ้าหน้าที่ต�ำรวจไปขอหมายจับต่อศาล
เจ้าหน้าที่ต�ำรวจสามารถน�ำหมายจับไปจับภรรยาที่บ้านของสามีซึ่งเป็นเจ้าของบ้านนั้นได้ โดยไม่ต้องมีหมายค้น
- บุตรของเจ้าบ้านไปกระท�ำผิด เจ้าหน้าที่ต�ำรวจไปขอหมายจับต่อศาล เจ้าหน้าที่ต�ำรวจจะน�ำ
หมายจับไปจับบุตรของเจ้าของบ้านนั้น จะต้องมีทั้งหมายค้นและหมายจับ
- เจ้าบ้านไปกระท�ำผิดถูกเจ้าหน้าที่ต�ำรวจไปขอหมายจับต่อศาล เจ้าของบ้านนั้นหลบหนีไปอยู่ที่
บ้านของบิดา มารดา บ้านพี่น้องหรือภรรยาน้อย เจ้าหน้าที่ตำ� รวจจะไปจับเจ้าบ้านที่ถูกออกหมายจับแล้วนั้นได้ จะต้องมี
ทั้งหมายค้นและหมายจับ
(๘) การค้นโดยเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับอนุญาตจากเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙ มาตรา ๑๔ เพื่อค้นหายาเสพติด (ฎ.๔๕๓๖/๒๕๔๓)
(๙) การค้นโดยให้อำ� นาจพนักงานเจ้าหน้าทีต่ าม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๒๗
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๕. การคัดแยกผู้เสียหายจากการกระท�ำความผิดฐานค้ามนุษย์
๕.๑ แบบสัมภาษณ์เบื้องต้นส�ำหรับการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ หมวด ๔ บัญญัติเกี่ยวกับ
การช่วยเหลือและคุม้ ครองสวัสดิภาพผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ และหมวด ๓ บัญญัตเิ กีย่ วกับอ�ำนาจหน้าทีข่ อง
พนักงานเจ้าหน้าที่ในการแสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ และเพื่อคุ้มครองป้องกันภัยแก่บุคคลที่มี
เหตุอันควรเชื่อได้ว่าเป็นผู้เสียหายจากการกระท�ำความผิดฐานค้ามนุษย์โดยพนักงานเจ้าหน้าที่อาจจัดให้บุคคล
ดังกล่าวอยูใ่ นความคุม้ ครองชัว่ คราวได้ เพือ่ ให้กรอบและความหมายค�ำว่า “ผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์” เป็นไป
ในแนวทางเดียวกัน และเกณฑ์การพิจารณาในการวินิจฉัยสอดคล้องกันเพื่อประโยชน์ในการคัดแยกผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์แห่งชาติ จึงมีค�ำสั่งแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการพัฒนาแนวทางการก�ำหนดขอบเขตและองค์ประกอบของการเป็นผู้เสียหายหรือเหยื่อของ
การค้ามนุษย์ โดยมีพลต� ำรวจโท ถาวรศักดิ์ เทพชาตรี ผู้ช่วยผู้บัญชาการต� ำรวจแห่งชาติ (งานสืบสวน
ปราบปราม ๒) เป็นประธานอนุกรรมการ และคณะอนุกรรมการฯ ได้มีค�ำสั่งแต่งตั้งคณะท�ำงานพิจารณาร่าง
ขอบเขตและองค์ประกอบของการเป็นผู้เสียหายหรือเหยื่อของการค้ามนุษย์ โดยมีพลต�ำรวจเอก ชัชวาลย์
สุขสมจิตร์ เป็นประธานคณะท�ำงาน และคณะท�ำงานประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนจ�ำนวน ๑๘ คน เพื่อศึกษาองค์ประกอบและเกณฑ์การบ่งชี้ผู้เสียหายหรือเหยื่อของการค้ามนุษย์
๕.๑.๑

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดที่น�ำมาใช้ในการพิจารณาการเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์พิจารณาจากกรอบ
ของกฎหมายที่บังคับใช้ในประเทศไทย ประกอบด้วย
(๑)

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

(๒)

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑

๕.๑.๒

ความหมายผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

หมายถึ ง บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ ความเสี ย หายจากการถู ก กระท� ำ โดยตรงในความผิ ด ฐานค้ า มนุ ษ ย์
ตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑
(เด็ก หมายถึง บุคคลผู้มีอายุต�่ำกว่าสิบแปดปี ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๔)
๕.๑.๓

องค์ประกอบของการเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

การพิจารณาว่าบุคคลใดจะเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์หรือไม่ ต้องมีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้
๕.๑.๓.๑

ถูกกระท�ำอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้

-

จัดหา (ไปเลือกเฟ้นหามา จัดให้ได้คนมา ไม่ว่ากระท�ำด้วยวิธีใดๆ)

-

ซื้อ (เอาเงินตราแลกกับคน ไม่ได้หมายความถึงสัญญาซื้อขาย)
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ขาย (เอาคนไปแลกเงิ น ตรา เอาเงิ น เขามาโดยยอมตนเข้ า รั บ ใช้ ก ารงานของ
เจ้าของเงินที่เรียกว่าขายตัวลงเป็นทาส)
-

จ�ำหน่าย (ขาย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน โอน เอาออก ซึ่งแผลงมาจากจ่าย)

พามาจาก (น�ำไปหรือน�ำมาโดยมีตน้ ทาง และแสดงอาการต่อเนือ่ งเรือ่ ยมาถึงปัจจุบนั
พามาจากที่ใดก็ได้ ในหรือนอกราชอาณาจักรก็ได้)
ส่งไปยังที่ใด (ท�ำให้เคลื่อนพ้นจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งเพื่อให้ถึงผู้รับหรือเป้าหมาย
ด้วยอาการต่างๆ เช่น ส่งข้าม ส่งผ่าน ส่งต่อ เคลื่อนออกจากที่ ใช้ตรงกันข้ามกับมา โดยส่งไปยังที่ใดก็ได้ ในหรือ
นอกราชอาณาจักรก็ได้)
-

หน่วงเหนี่ยว (รั้งตัวไว้ ดึงถ่วงไว้ กักไว้ ในสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง)

-

กักขัง (บังคับให้อยู่ในสถานที่อันจ�ำกัด เก็บตัวไว้ในสถานที่อันจ�ำกัด)

-

จัดให้อยู่อาศัย (จัดให้พักพิง พักผ่อน)

-

รับไว้ (รับหรือพาคนไปสู่ที่พักเพื่อเก็บเข้าที่ หรือเอาเข้าที่)

๕.๑.๓.๒ ถูกกระท�ำด้วยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้
ข่มขู่ (ท�ำให้กลัว ท�ำให้เสียขวัญ ท�ำให้ผู้อื่นต้องกลัว ว่าจะเกิดความเสียหาย
เป็นภัยแก่ ตนเอง แก่สกุลแห่งตน หรือแก่ทรัพย์สินของตน เป็นภัยอันใกล้จะถึงและอย่างน้อยร้ายแรงถึงขนาดที่
จะพึงกลัว)
ใช้ก�ำลังบังคับ (ใช้แรงบังคับให้ท�ำ หรือใช้อ�ำนาจสั่งให้ท�ำ หรือให้ปฏิบัติ หรือให้
จ�ำต้องท�ำ หรือให้เป็นไปตามความประสงค์โดยกระท�ำแก่กายหรือจิตใจ ด้วยแรงกายภาพหรือวิธีอื่นใด เป็นเหตุ
ให้บุคคลอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้)
-

ลักพาตัว (แอบหรือลอบน�ำคนไปหรือน�ำคนมา โดยบุคคลนั้นไม่ยินยอม)

-

ฉ้อฉล (ใช้อุบายหลอกลวงโดยเอาความเท็จมากล่าวเพื่อให้เขาหลงผิด)

หลอกลวง (ใช้อุบายทุจริตลวงให้เข้าใจผิด แสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิด
ข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งเพื่อให้บุคคลอื่นเข้าใจผิด)
ใช้อ�ำนาจโดยมิชอบ (ใช้อิทธิพลที่จะบังคับให้ผู้อื่นต้องยอมท�ำตาม ไม่ว่าจะด้วย
ความสมัครใจหรือไม่ หรือตามที่สามารถบันดาลให้เป็นไปตามความประสงค์ การปฏิบัติ การกระท�ำเพื่อให้เกิด
ความเสียหายแก่บุคคลอื่นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เป็นต้น)
โดยให้เงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่นแก่ผู้ปกครองหรือผู้ดูแล เพื่อให้ผู้ปกครองหรือ
ผู้ดูแลให้ความยินยอมแก่ผู้กระท�ำความผิดในการแสวงหาประโยชน์จากบุคคลที่ตนดูแล
ถ้ากระท�ำต่อเด็ก แม้จะไม่ใช้วิธีการดังกล่าวข้างต้น และไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม
ให้ถือว่าเด็กนั้นเป็นผู้เสียหายหรือเหยื่อของการค้ามนุษย์
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๕.๑.๓.๓ ถูกกระท�ำโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ดังนี้
การแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณี (การได้ประโยชน์จากการค้าประเวณี
การค้าประเวณี หมายความว่า การยอมรับการกระท�ำช�ำเรา หรือการยอมรับการกระท�ำอื่นใด หรือการกระท�ำ
อื่นใด เพื่อส�ำเร็จความใคร่ในทางกามารมณ์ของผู้อื่น อันเป็นการส�ำส่อนเพื่อสินจ้างหรือประโยชน์อื่นใด ทั้งนี้
ไม่ว่าผู้ยอมรับการกระท�ำและผู้กระท�ำจะเป็นบุคคลเพศเดียวกันหรือคนละเพศ)
การผลิตหรือเผยแพร่วตั ถุหรือสือ่ ลามก (การท�ำให้เกิดมีขนึ้ ตามทีต่ อ้ งการด้วยอาศัย
แรงงานหรือเครื่องจักร หรือโฆษณาให้แพร่หลายซึ่งสิ่งของหรือวัสดุต่างๆ ในทางที่ผิดศีลธรรม)
-

ต่างๆ)

การแสวงหาประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอื่น (การได้ประโยชน์ทางเพศในรูปแบบ

การเอาคนลงเป็นทาส (ทาส หมายถึง บุคคลซึ่งตกอยู่ใต้อ�ำนาจของบุคคลอื่นโดย
สิ้นเชิง และจะต้องท�ำงานให้บุคคลอื่นนั้น)
-

การน�ำคนมาขอทาน (ขอทาน หมายถึง ขอเงินหรือสิ่งของเลี้ยงชีวิต)

การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ (การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ หมายความว่า การ
ข่มขืนใจให้ท�ำงานหรือบริการ (บริการ หมายถึง การปฏิบัติรับใช้ การให้ความสะดวกต่างๆ หรือการปฏิบัติอื่นๆ
ที่ท�ำให้อีกฝ่ายหนึ่งเกิดความพึงพอใจ) โดยท�ำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง หรือ
ทรัพย์สนิ ของบุคคลนัน้ เองหรือของผูอ้ นื่ โดยขูเ่ ข็ญด้วยประการใดๆ โดยใช้ก�ำลังประทุษร้าย หรือโดยท�ำให้บคุ คล
นั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้)
-

การบังคับตัดอวัยวะเพื่อการค้า

การอื่ น ใดที่ ค ล้ า ยคลึ ง กั น อั น เป็ น การขู ด รี ด บุ ค คล (การขู ด รี ด หมายความว่ า
การแสวงหาประโยชน์โดยวิธีบีบบังคับเอา การแสวงหาประโยชน์โดยวิธีบีบบังคับให้ยินยอม)
๕.๑.๔

ข้อควรค�ำนึง
๕.๑.๔.๑ อายุของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

ควรสอบถามให้ได้ข้อมูลว่า ผู้เสียหายถูกกระท� ำความผิดฐานค้ามนุษย์ครั้งแรก
เมื่อใด เพื่อพิจารณาว่าขณะเกิดเหตุผู้เสียหายอายุเท่าใด เป็นเด็กหรือไม่
ควรพิ จ ารณาลั ก ษณะทางกายภาพของผู ้ เ สี ย หาย โดยเฉพาะรู ป ร่ า งหน้ า ตา
เพื่อประเมินเบื้องต้นว่าผู้เสียหายมีอายุเป็นเด็กหรือไม่ หากมีอายุที่กำ�้ กึ่งระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ ต้องจัดให้บุคคล
นั้นได้ตรวจร่างกายทางการแพทย์ โดยการตรวจฟันหรือตรวจร่างกายด้วยวิธีอื่นใด
๕.๑.๔.๒ การพิจารณาว่าบุคคลใดจะเป็นผู้เสียหายหรือไม่ จะต้องมีองค์ประกอบครบ
ทั้ง ๓ ข้อ ตามที่ก�ำหนดไว้ข้างต้น ยกเว้นกรณีผู้เสียหายที่เป็นเด็กไม่ต้องมีองค์ประกอบข้อ ๒ ก็ได้
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๕.๑.๔.๓ การที่ผู้เสียหายสมัครใจในเบื้องต้น การเข้าเมืองโดยถูกต้องตามกฎหมาย
หรือการได้รับใบอนุญาตให้ทำ� งานของคนต่างด้าว มิได้หมายความว่าผู้นั้นจะไม่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
ควรซักถามให้ได้ข้อเท็จจริงทั้งหมดว่า มีการกระท�ำความผิดฐานค้ามนุษย์เกิดขึ้นในภายหลังหรือไม่
๕.๑.๔.๔ ในกรณีที่ข้อเท็จจริงเบื้องต้นยังไม่ชัดเจน อันเนื่องมาจากการสื่อสารทางด้าน
ภาษา การไม่ให้ถ้อยค�ำของบุคคล เจ็บป่วย หรือการอื่นใด จ�ำเป็นต้องใช้เวลาในการแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติม
เพื่อให้ทราบว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์หรือไม่
๕.๑.๔.๕ การพิจารณาเหตุอันควรเชื่อว่าบุคคลใดอาจเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
หรือไม่อาจพิจารณาจาก
อายุ เช่น อายุที่ก�้ำกึ่งระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ ต้องจัดให้บุคคลนั้นได้ตรวจร่างกาย
ทางการแพทย์โดยการตรวจฟันหรือตรวจร่างกายด้วยวิธีอื่นใด
สภาพร่างกายและจิตใจ เช่น มีบาดแผล ร่องรอยการถูกท�ำร้าย มีอาการตืน่ ตระหนก
หวาดกลัว เศร้าซึม เจ็บป่วย
-

สถานที่ที่ไปพบเป็นสถานที่ที่มีการค้ามนุษย์

-

การอยู่ร่วมกันกับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

-

การรับแจ้งหรือการขยายผลจากผู้เสียหาย

-

สภาพที่ท�ำงาน ที่อยู่อาศัย น่าจะมีการกักขัง หน่วงเหนี่ยว ขาดอิสรภาพ

-

ข้อมูลอื่นที่ได้จากการสอบถามแล้วน่าเชื่อว่าเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

๕.๑.๔.๖ การท�ำสัญญาเพื่อให้เป็นหนี้จ� ำนวนมากจนไม่สามารถท� ำงานใช้หนี้ได้หมด
อาจเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบรูปแบบหนึ่งของการค้ามนุษย์
๕.๑.๔.๗ การคัดแยกผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ให้พจิ ารณาตามบันทึกข้อตกลงระดับชาติ/
ระดับภูมิภาคประกอบการด�ำเนินงานด้วย
๕.๑.๔.๘ การกระท�ำของบุคคลใดที่พบในขณะคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ แม้จะ
ไม่เป็นความผิดฐานค้ามนุษย์ ก็อาจเป็นความผิดตามกฎหมายอื่นได้ เช่น
-

ประมวลกฎหมายอาญา
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. ๒๕๓๙
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
พระราชบัญญัติการท�ำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑
พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

132 คู่มือส�ำหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

(ตัวอย่างแบบสัมภาษณ์เบื้องต้นส�ำหรับคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์)

แบบสัมภาษณ์เบื้องต้นส�ำหรับคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
ล�ำดับที.่ ................................................................................................
สถานทีส่ มั ภาษณ์.............................................................................
วันที.่ ..............เดือน........................................... พ.ศ. .....................
แบบสัมภาษณ์นี้ท�ำขึ้นเพื่อแสดวงว่า วันนี้ เวลา.....................................น. เจ้าพนักงานและผู้เกี่ยวข้อง

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

ได้ร่วมกันสัมภาษณ์บุคคลเพื่อพิจารณาการเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดยได้ข้อมูล ดังนี้
๑. ข้อมูลผู้ถูกสัมภาษณ์
ชื่อ-สกุล ( ) ด.ญ. ( ) ด.ช. ( ) นางสาว ( ) นาง ( ) นาย ................................................................... (ในกรณีที่ไม่สามารถระบุ
ชื่อ-สกุลได้ อาจจะระบุต�ำหนิ รูปพรรณ หรือลักษณะพิเศษ คือ ....................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................)
วัน/เดือน/ปีเกิด............................................................................... อายุ..............................ปี สัญชาติ..........................................................
เชื้อชาติ ................................................................................. ( ) อื่นๆ โปรดระบุ.............................................................................................
ชื่อ-สกุลบิดา .................................................................................. ชื่อ-สกุลมารดา ........................................................................................
ที่อยู.่ ...............................................................................................................................................................................................................................
หมายเลขบัตรประจ�ำตัวประชาชน .............................................................. หมายเลขหนังสือเดินทาง...................................................
เอกสารประจ�ำตัวอืน่ ๆ ( ) มี โปรดระบุ .......................................................................................................................................... ( ) ไม่มี
เดินทางเข้า-ออกประเทศโดยช่องทางใด ...................................................................................................................................................
วิธีการเดินทาง
( ) เดินเท้า
		
( ) ยานพาหนะ โดย ( ) รถยนต์ ( ) รถโดยสาร ( ) อื่นๆ ระบุ……..................................................
ชือ่ -สกุลของผูช้ ว่ ยเหลือในการเดินทาง ........................................................................................................................................................
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๒. ถูกกระท�ำในลักษณะข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
( ) จัดหา

( ) ซื้อ

( ) ขาย

( ) จ�ำหน่าย

( ) พามาจาก

( ) ส่งไปยังที่ใด

( ) หน่วงเหนี่ยว

( ) กักขัง

( ) จัดให้อยู่อาศัย

( ) รับไว้
๓. ถูกกระท�ำตามข้อ ๒. โดยวิธีการข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
( ) ข่มขู่

( ) ใช้ก�ำลังบังคับ

( ) ลักพาตัว

( ) ฉ้อฉล

( ) หลอกลวง

( ) ใช้อ�ำนาจโดยมิชอบ

( ) โดยให้เงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่นแก่ผู้ปกครองหรือผู้ดูแล เพื่อให้ผู้ปกครองหรือผู้ดูแล ให้ความยินยอม
แก่ผู้กระท�ำความผิดในการแสวงหาประโยชน์จากบุคคลที่ตนดูแล
๔. ถูกกระท�ำตามข้อ ๒. และ ๓. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
( ) การแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณี

( ) การผลิตหรือเผยแพร่วัตถุหรือสื่อลามาก

( ) การแสวงหาประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอื่น

( ) การเอาลงเป็นทาส

( ) การน�ำมาขอทาน

( ) การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ

( ) การบังคับตัดอวัยวะเพื่อการค้า

( ) การอื่นใดที่คล้ายคลึงกันอันเป็นการขูดรีดบุคคล

๕. พฤติการณ์และความเห็น
พฤติการณ์โดยย่อ ..................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................

สรุปความเห็น
( ) ไม่เข้าข่ายการค้ามนุษย์
( ) อาจจะเข้าข่ายการค้ามนุษย์ ควรให้ความคุ้มครองชั่วคราว หรือรอการตรวจสอบอีกครั้ง
( ) เข้าข่ายการค้ามนุษย์
๖. ข้อเสนอแนะในการให้ความช่วยเหลือ
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
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จึงบันทึกไว้เป็นหลักฐาน
(ลงชื่อ)........................................................................ ผู้ถูกสัมภาษณ์
(........................................................................)
(ลงชื่อ)........................................................................ ผู้สัมภาษณ์
(........................................................................)
ต�ำแหน่ง........................................................................
(ลงชื่อ)................................................................................. ผู้สัมภาษณ์
(........................................................................)
ต�ำแหน่ง........................................................................
(ลงชื่อ)........................................................................ ล่าม
(........................................................................)
ต�ำแหน่ง.......................................................................
(ลงชื่อ)........................................................................ ผู้สัมภาษณ์/บันทึก
(........................................................................)
ต�ำแหน่ง.......................................................................

หมายเหตุ
๑. ถ้ากระท�ำต่อเด็ก แม้จะไม่ใช้วิธีการตามข้อ ๓ ข้างต้น และไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม
ให้ถือว่าเด็กนั้นเป็นผู้เสียหายหรือเหยื่อของการค้ามนุษย์
๒. กรณีผถู้ กู สัมภาษณ์ไม่สามารถลงลายมือชือ่ ได้ให้พมิ พ์ลายนิว้ หัวแม่มอื ขวาแทนการลงลายมือชือ่
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๕.๒ ผลการคัดแยกผู้เสียหายจากการกระท�ำผิดฐานค้ามนุษย์
หลั ง จากมี ก ารเข้ า ตรวจค้ น ช่ ว ยเหลื อ บุ ค คลที่ มี เ หตุ อั น ควรเชื่ อ ได้ ว ่ า เป็ น ผู ้ เ สี ย หายจาก
การกระท�ำความผิดฐานค้ามนุษย์ และท�ำการสัมภาษณ์บุคคลดังกล่าวเพื่อคัดแยกว่าเป็นผู้เสียหายจากการค้า
มนุษย์หรือไม่ แต่ในการคัดแยกอาจมีเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานมาร่วมด�ำเนินการ ดังนั้น ในการสรุป
ความเห็น เพื่อมิให้เกิดการขัดแย้งจึงควรมีการประชุมท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับความเห็นดังกล่าว ซึ่งในทางปฏิบัติ
แบ่งการสรุปความเห็นเป็น ๕ แนวทางดังนี้
๕.๒.๑ กรณีไม่เข้าข่ายการค้ามนุษย์
ให้เก็บแบบสัมภาษณ์เบื้องต้นส�ำหรับคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ไว้เป็นหลักฐาน แต่กรณี
มีการคัดแยกผู้เสียหายจ�ำนวนหลายรายจากสถานที่เดียวกันหรือเป็นคดีเดียวกันให้น� ำบุคคลที่คัดแยกและ
แบบสัมภาษณ์เบือ้ งต้นส�ำหรับคัดแยกผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ดงั กล่าวมอบให้พนักงานสอบสวน เพือ่ พนักงาน
สอบสวนจะได้สอบสวนปากค�ำเป็นพยานประกอบการสอบสวน หรือหากเป็นความผิดตามกฎหมายอืน่ ก็ให้จบั กุม
ส่งพนักงานสอบสวนด�ำเนินคดี โดยน�ำแบบสัมภาษณ์เบื้องต้นส�ำหรับคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์แนบ
บันทึกการจับกุม เพื่อแสดงให้เห็นว่าได้มีการคัดแยกผู้เสียหายประกอบการด�ำเนินคดีด้วย
๕.๒.๒ กรณี ยั ง ไม่ ชั ด เจนว่ า ผู ้ แจ้ ง เป็ น ผู ้ เ สี ย หายจากการค้ า มนุ ษ ย์ ห รื อ อาจจะเข้ า ข่ า ย
เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
หากมีเหตุจำ� เป็นเพือ่ ประโยชน์ในการแสวงหาข้อเท็จจริง และเพือ่ คุม้ ครองป้องกันภัยแก่บคุ คลทีม่ ี
เหตุอนั ควรเชือ่ ได้วา่ เป็นผูเ้ สียหายจากการกระท�ำผิดฐานค้ามนุษย์ หากจะจัดให้บคุ คลดังกล่าวอยูใ่ นความคุม้ ครอง
ชั่วคราว ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๒๙ พนักงานเจ้าหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๔ จะต้องรายงานให้ผู้บัญชาการ
ต�ำรวจแห่งชาติ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้ว
แต่กรณีทราบโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ ต้องไม่เกินยี่สิบสี่ชั่วโมงนับตั้งแต่วันที่จัดให้บุคคลดังกล่าวอยู่ในความคุ้มครอง
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
ว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ โดยในทางปฏิบตั ใิ ห้นำ� บุคคลดังกล่าวมาสอบปากค�ำ
ในฐานะผู้ให้ถ้อยค�ำ และรวบรวมพยานหลักฐานเบื้องต้น เพื่อประกอบการยื่นค�ำร้องต่อศาลว่ามีความจ�ำเป็น
จะต้องแสวงข้อเท็จจริง และเพื่อคุ้มครองป้องกันภัยแก่บุคคลที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า เป็นผู้เสียหายจาก
การกระท�ำผิดฐานค้ามนุษย์อย่างไร หากศาลไม่อนุญาตให้ยุติการคุ้มครองชั่วคราว หากศาลอนุญาตต้องจัดให้
บุคคลดังกล่าวอยู่ในสถานที่อันสมควรตามระเบียบที่รัฐมนตรีก�ำหนดซึ่งมิใช่ห้องขังหรือสถานคุมขัง เมื่อครบ
ก�ำหนด ๗ วันตามที่ศาลอนุญาตแล้วยังไม่มีพยานหลักฐานพิจารณาได้ว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้เสียหายให้ยุติ
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การคุม้ ครองชัว่ คราว แล้วให้พจิ ารณาด�ำเนินการตามข้อ ๑. แต่หากมีพยานหลักฐานพิจารณาได้วา่ บุคคลดังกล่าว
เป็นผู้เสียหายจากการกระท�ำผิดฐานค้ามนุษย์ให้ส่งตัวผู้เสียหายให้พนักงานสอบสวนด�ำเนินการรับค�ำร้องทุกข์
และส่งตัวให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้ความช่วยเหลือต่อไป
กรณีมีผู้เสียหายจากการกระท�ำผิดฐานค้ามนุษย์หลายราย ให้ส่งเอกสารการด� ำเนินการตาม
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๒๙ ดังกล่าวให้พนักงานสอบสวน
ประกอบการสอบสวน และพิจารณาจัดบุคคลดังกล่าวเป็นพยานประกอบการด�ำเนินคดี
๕.๒.๓ กรณีเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
เนื่องจากพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๔๑ ห้ามมิให้
พนักงานสอบสวนด�ำเนินคดีกับผู้เสียหายในความผิดฐานเข้ามา ออกไปหรืออยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับ
อนุ ญ าตตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยคนเข้ า เมื อ ง ความผิ ด ฐานแจ้ ง ความเท็ จ ต่ อ เจ้ า พนั ก งาน ฐานปลอมหรื อ ใช้
หนังสือเดินทางปลอม ตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การค้าประเวณีเฉพาะที่เกี่ยวกับการติดต่อ ชักชวน แนะน�ำตัว ติดตามหรือรบเร้าบุคคลเพื่อค้าประเวณีและ
การเข้าไปมั่วสุมในสถานการค้าประเวณีเพื่อค้าประเวณี หรือความผิดฐานเป็นคนต่างด้าวท�ำงานโดยไม่ได้รับ
อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการท�ำงานของคนต่างด้าว ดังนั้น ควรที่จะคัดแยกผู้เสียหายเบื้องต้นก่อนว่าบุคคล
ทีจ่ ะจับเป็นผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์หรือไม่ หากเป็นผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์แล้วก็ไม่ควรทีจ่ ะจับกุมบุคคล
ดังกล่าวในความผิดข้างต้น
หากผลการคัดแยกพบว่า เป็นผู้เสียหายจากการกระท� ำผิดฐานค้ามนุษย์ให้ส่งตัวผู้เสียหายให้
พนักงานสอบสวน ด�ำเนินการรับค�ำร้องทุกข์และส่งตัวให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ให้ความช่วยเหลือต่อไป
แตกต่างกัน

๕.๒.๔ กรณีการคัดแยกผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์กระท�ำโดยหลายหน่วยงานและมีความเห็น

ให้น�ำบันทึกข้อตกลง เรื่องการด�ำเนินงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชนกรณีการค้า
เด็กและหญิง ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๔๖ เป็นแนวทางปฏิบัติ โดยให้พนักงานสอบสวนเป็นผู้พิจารณาพร้อม
บันทึกเหตุผลและความเห็นของแต่ละหน่วยเสนอหัวหน้าสถานีต�ำรวจในเขตรับผิดชอบ นั้นๆ เป็นผู้ชี้ขาด
๕.๒.๕ กรณีบุคคลมีอายุต�่ำกว่า ๑๘ ปี และอาจเข้าข่ายเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
โดยบุ ค คลดั ง กล่ า วมี พ ฤติ ก ารณ์ ที่ เ สี่ ย งต่ อ การถู ก ละเมิ ด หรื อ เสี่ ย งต่ อ การเป็ น ผู ้ ก ระท�ำ ผิ ด
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติอาจน�ำตัวบุคคลดังกล่าวส่งมอบให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ เพื่อท�ำการสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพแล้ว
จึงท�ำการสืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานในการด�ำเนินคดีความผิดฐานค้ามนุษย์ต่อไป
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(๕.๓ ตัวอย่างแบบฟอร์มค�ำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวตามมาตรา ๒๙)

(ค�ำร้อง)

ที่............../๒๕.........

ขอคุ้มครองชั่วคราว

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

ข้าพเจ้า................................................................................................ ต�ำแหน่ง............................................................................
อายุ.............ปี พนักงานเจ้าหน้าทีต่ าม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามบัตรประจ�ำตัว
พนักงานเจ้าหน้าที่ เลขที.่ ......................................................................... ออกเมื่อ.................................................................................
อาชีพ......................................... สถานที่ท�ำงาน............................................................. แขวง/ต�ำบล.....................................................
เขต/อ�ำเภอ............................................................................................ จังหวัด.............................................................................................................
โทรศัพท์................................................................ ขอยื่นค�ำร้องขอคุ้มครองชั่วคราว ดังมีข้อความที่จะกล่าวต่อไปนี้
 ข้อ ๑. ด้วยพนักงานเจ้าหน้าทีข่ า้ งต้น ได้รบั แจ้งจาก......................................................... ให้เข้าช่วยเหลือ
บุคคลซึ่งเชื่อว่าเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ บริเวณ.......................................................................................................
...................................................... หมู ่ ที่ . .................... แขวง/ต� ำ บล .................................................................................
เขต/อ�ำเภอ.......................................................................................... จังหวัด..........................................................................................................
 ข้อ ๒. เมื่อวันที.่ ...................... เดือน.......................................... พ.ศ. ๒๕................. พนักงานเจ้าหน้าที่

ได้ร่วมกับ.....................................................................................................................................................................................................................
เข้าท�ำการตรวจค้นที่บริเวณดังกล่าวพบบุคคลตามรายชื่อดังต่อไปนี้
๒.๑...................................................................................................................................................................................................
๒.๒...................................................................................................................................................................................................
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จากการคัดแยกผู้เสียหายจากการกระท�ำผิดฐานค้ามนุษย์ พบว่า บุคคลดังกล่าวข้างต้นอาจจะ
เข้าข่ายเป็นผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ โดยมีเหตุจำ� เป็นจะต้องแสวงหาข้อเท็จจริงทีเ่ กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าว
เพิม่ เติม และหากไม่คมุ้ ครองบุคคลดังกล่าว เกรงว่าอาจได้รบั อันตรายจากกลุม่ ขบวนการค้ามนุษย์ซงึ่ ยังไม่สามารถ
ติดตามจับกุมตัวมาด�ำเนินคดีได้ จึงจัดให้ความคุม้ ครองชัว่ คราวบุคคลดังกล่าว ทีบ่ ริเวณ........................................................
.......................................................................... หมู่ที่............................................................... แขวง/ต�ำบล.........................................................
เขต/อ�ำเภอ.................................................................... จังหวัด......................................................................... ซึ่งเป็นสถานที่
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก�ำหนด ตั้งแต่วันที่ ...................................
เดือน.................................................... พ.ศ. ๒๕.............. เวลา..................น. โดยได้รายงานให้.................................................................
....................................................................................................................................................................................................................... ทราบแล้ว
ข้อ ๓. บัดนี้จะครบก�ำหนดการคุ้มครองชั่วคราวนาย/น.ส./ด.ช./ด.ญ.............................................................
..................................................... เป็นเวลา ๒๔ ชัว่ โมง ในวันที.่ .............................. เดือน............................................. พ.ศ. ๒๕.............
เวลา...................................น. นับแต่วันที่จัดให้บุคคลดังกล่าวอยู่ในความคุ้มครองชั่วคราว แต่เนื่องจากมีเหตุจ�ำเป็น
จะต้องแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมดังนี้
๓.๑...................................................................................................................................................................................................
๓.๒...................................................................................................................................................................................................
๓.๓...................................................................................................................................................................................................
และหากไม่คุ้มครองบุคคลดังกล่าว เกรงว่าอาจได้รับอันตรายจาก...................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................

ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการแสวงหาข้อเท็จจริง และเพื่อคุ้มครองป้องกันภัยแก่บุคคลที่มีเหตุ
อันควรเชื่อได้ว่าเป็นผู้เสียหายจากการกระท�ำผิดฐานค้ามนุษย์ ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๒๙ จึงขอประทานศาลได้โปรดอนุญาตให้. นาย/น.ส./ด.ช./ด.ญ........................................................................
อยู่ในความคุ้มครองชั่วคราว ที่บริเวณ .................................................................................. หมู่ที่.............................................
แขวง/ต�ำบล............................................เขต/อ�ำเภอ........................................ จังหวัด................................................... ต่อไปอีกมีกำ� หนด
๗ วัน นับตั้งแต่วันที่............... เดือน.......................... พ.ศ. ๒๕.................. .ถึงวันที.่ ............. เดือน....................... พ.ศ. ๒๕..............
ขอประทานศาลได้โปรดอนุญาตตามค�ำขอด้วย
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
ลงชื่อ............................................................................................. ผู้ร้อง
ค�ำร้องฉบับนี้ ข้าพเจ้า............................................................................ พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้เรียง/พิมพ์
ลงชื่อ............................................................................... ผู้เรียง/พิมพ์
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๖. การจับและการจัดท�ำบันทึกการจับผู้กระท�ำความผิดฐานค้ามนุษย์
เนือ่ งจากพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๔๑ ห้ามมิให้พนักงาน
สอบสวนด�ำเนินคดีกับผู้เสียหายในความผิดฐานเข้ามา ออกไปหรืออยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตตาม
กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน ฐานปลอมหรือใช้หนังสือเดินทางปลอม
ตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีเฉพาะ
ที่เกี่ยวกับการติดต่อ ชักชวน แนะน�ำตัว ติดตามหรือรบเร้าบุคคลเพื่อค้าประเวณีและการเข้าไปมั่วสุมในสถาน
การค้าประเวณีเพื่อค้าประเวณี หรือความผิดฐานเป็นคนต่างด้าวท�ำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย
การท�ำงานของคนต่างด้าว ดังนัน้ การพิจารณาจับบุคคลหนึง่ บุคคลใด ควรทีจ่ ะคัดแยกผูเ้ สียหายเบือ้ งต้นก่อนว่า
บุคคลทีจ่ ะจับเป็นผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์หรือไม่ หากเป็นผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์แล้วก็ไม่ควรจับกุมบุคคล
ดังกล่าวในความผิดฐานดังกล่าว
การจับจะต้องกระท�ำโดยพนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ำรวจ ตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา
มาตรา ๗๘ ซึ่งจะจับผู้ใดโดยไม่มีหมายจับหรือค�ำสั่งของศาลไม่ได้ ยกเว้นเมื่อบุคคลนั้นได้กระท�ำความผิดซึ่งหน้า
หรือเมื่อพบบุคคลโดยมีพฤติการณ์อันควรสงสัยว่าผู้นั้นน่าจะก่อเหตุร้ายให้เกิดภยันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน
ของผู้อื่นโดยมีเครื่องมือ อาวุธหรือวัตถุอย่างอื่นอันสามารถอาจใช้ในการกระท�ำผิดหรือเมื่อมีเหตุที่จะออกหมาย
จับบุคคลนั้น แต่มีความจ�ำเป็นเร่งด่วนที่ไม่อาจขอให้ศาลออกหมายจับบุคคลนั้นได้
และเจ้าพนักงานผูจ้ ดั การตามหมายจับ จะขอความช่วยเหลือจากบุคคลใกล้เคียงเพือ่ จัดการตามหมายจับ
นัน้ ก็ได้ แต่จะบังคับให้ผใู้ ดช่วยโดยอาจเกิดอันตรายแก่เขานัน้ ไม่ได้ และเจ้าพนักงานจะขอให้บคุ คลทีอ่ ยูใ่ กล้เคียง
จับผู้อื่นได้เฉพาะกรณีที่มีหมายจับบุคคลที่จะถูกจับเท่านั้น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๘๒
การปฏิบัติเกี่ยวกับการจับก�ำหนดไว้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 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�ำที่ให้การนั้นอาจใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้

ค.

มีสิทธิที่จะพบและปรึกษาทนายความหรือผู้ซึ่งจะเป็นทนายความ
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๖.๑.๕ สั่งให้ผู้ถูกจับไปยังที่ท�ำการของพนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ที่ถูกจับพร้อมด้วยผู้จับ
เว้นแต่สามารถน�ำไปที่ท�ำการของพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ
๖.๑.๖		 ถ้าจ�ำเป็นก็ให้จับตัวไป
๖.๑.๗		 ถ้าผู้ถูกจับขัดขวางหรือจะขัดขวางการจับ หรือหลบหนี หรือพยายามจะหลบหนี
ผู้จับมีอ�ำนาจใช้วิธีหรือการป้องกันทั้งหลายเท่าที่เหมาะสมแก่พฤติการณ์แห่งเรื่องในการจับนั้น
๖.๑.๘

ถ้าผู้ถูกจับประสงค์จะแจ้งให้ญาติหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจทราบถึงการจับกุม ซึ่งจะต้อง
ก.

สามารถด�ำเนินการได้โดยสะดวกและ

ข. ไม่เป็นการขัดขวางการจับ หรือไม่เป็นการขัดขวางการควบคุม หรือไม่ท� ำให้เกิด
ความไม่ปลอดภัยแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใดให้เจ้าพนักงานอนุญาตให้ผู้ถูกจับด�ำเนินการได้ตามสมควรแก่กรณี
๖.๑.๙		 ถ้าสะดวกให้เขียนบันทึกการจับ
ก็ได้

๖.๑.๑๐ ถ้าผู้ถูกจับได้รับบาดเจ็บให้จัดการพยาบาลผู้ถูกจับเสียก่อนน�ำตัวส่งพนักงานสอบสวน

๖.๒ แนวทางการปฏิบัติในการจับของเจ้าพนักงาน ณ ที่ท�ำการของพนักงานสอบสวน
ต้องปฏิบัติ ดังนี้
๖.๒.๑		 ให้ผู้จับแจ้งข้อกล่าวหาและรายละเอียดเหตุแห่งการจับให้ผู้ถูกจับทราบ (แจ้งข้อ
กล่าวหาครั้งที่ ๒)
๖.๒.๒		 ถ้ามีหมายจับให้แจ้งให้ผู้ถูกจับทราบและอ่านหมายจับให้ฟัง
๖.๒.๓		 ถ้ายังไม่ได้เขียนบันทึกการจับ ให้เขียนบันทึกการจับ
๖.๒.๔		 มอบส�ำเนาบันทึกการจับให้กับผู้ถูกจับคนละ ๑ ฉบับ
๖.๒.๕		 ให้ส่งตัวผู้ถูกจับแก่พนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ำรวจของที่ท�ำการพนักงานสอบสวนนั้น
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(๖.๓ ตัวอย่างบันทึกการจับโดยเจ้าพนักงาน)
ป.จว.ข้อ เวลา
คดีอาญาที่
บัญชีของกลางล�ำดับที่

น.

บันทึกการจับ
สถานที่ท�ำการบันทึก......................................................
วัน เดือน ปี ที่บันทึก…………………….........………………....
วัน เดือน ปี ที่จับ…………………………………...............……..
สถานที่จับที.่ ............................................ สถานที่เกิดเหตุ เลขที.่ ....... ต............................. อ............................. จ..................................
นามเจ้าพนักงานต�ำรวจที่จับ..............................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................

ได้ทำ� การจับกุมตัว
(ชือ่ -นามสกุลผูถ้ กู จับ)
อายุ ........ ปี สัญชาติ ........... หมายเลขประจ�ำตัวประชาชน
เลขที่ ................................................... ที่อยู่ เลขที.่ ................... ต............................. อ............................. จ....................................................
และเด็กหญิงจ�ำนวน ........................ คน ซึ่งเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในคดีนี้ ประกอบด้วย
๑. ชื่อ-นามสกุลผู้เสียหาย อายุ ........................ ปี สัญชาติ ....................... หมายเลขประจ�ำตัวประชาชน
เลขที่ ................................................... ที่อยู่ เลขที.่ ................... ต............................. อ............................. จ....................................................
๒. ชื่อ-นามสกุลผู้เสียหาย อายุ ........................ ปี สัญชาติ ....................... หมายเลขประจ�ำตัวประชาชน
เลขที่ ................................................... ที่อยู่ เลขที.่ ................... ต............................. อ............................. จ....................................................
พร้อมด้วยของกลาง
๑. ระบุว่าของกลางคืออะไร ระบุหมายเลขที่อ้างอิงของกลาง และตรวจค้นหรือยึดได้จาก
ต�ำแหน่งใด จากใคร
๒. .....................................................................................................................................................................................................
โดยกล่าวหาว่า พฤติการณ์ในคดีกล่าวคือ ให้บรรยายพฤติการณ์ในการเข้าท�ำการจับ ........................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................

จากนัน้ เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจชุดจับกุม จึงได้นำ� ตัว ..................................... ผูถ้ กู จับและของกลางทัง้ หมดส่งพนักงานสอบสวน
บก.ปคม. ด�ำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป โดยในส่วนของเด็กหญิงจ�ำนวน ......................... คน ซึ่งเป็นผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์ ได้น�ำส่งตัวให้กับบ้านพัก .............................................................................. จ. .................................................................
เพื่อฟื้นฟูเยียวยา คุ้มครองสวัสดิภาพต่อไป
การกระท�ำของ ชื่อ-นามสกุล ผู้ถูกจับเป็นความผิดฐาน
๑. ค้ามนุษย์ โดยกระท�ำแก่บุคคลอายุเกินสิบห้าปี แต่ไม่ถึงสิบแปดปี (ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๖, ๕๒)
๒. เป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือชักพาไปซึ่งเด็กอายุกว่าสิบห้าปี แต่ไม่เกินสิบแปดปี เพื่อให้บุคคลนั้น
กระท�ำการค้าประเวณี “แม้บุคคลนั้นจะยินยอมก็ตาม” (ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี
พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๙)
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๓. เพือ่ สนองความใคร่ของผูอ้ นื่ เป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือพาไปเพือ่ การอนาจารซึง่ เด็กอายุเกินกว่า
สิบห้าปี แต่ยังไม่เกินสิบแปดปี โดยกระท�ำแก่ผู้สืบสันดาน (ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๒, ๒๘๕)
พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ถูกจับทราบด้วยว่า ผู้ถูกจับมีสิทธิที่จะไม่ให้การหรือให้การก็ได้ และถ้อยค� ำของผู้ถูกจับนั้น
อาจใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้ และมีสิทธิที่จะพบและปรึกษาทนายความหรือผู้ซึ่งจะเป็น
ทนายความ ผูถ้ กู จับทัง้ สองคนรับทราบข้อกล่าวหาและสิทธิของผูถ้ กู จับดังกล่าวข้างต้นแล้วขอให้การวัน เดือน ปี
ที่เกิดเหตุ
อนึง่ ในการจับครัง้ นี้ เจ้าพนักงานต�ำรวจมิได้ทำ� ให้ทรัพย์สนิ ของผูใ้ ดเสียหาย สูญหาย หรือเสือ่ มค่า
แต่ประการใด และมิได้ท�ำให้ผู้ใดได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจแต่อย่างใด
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�ำเนาบันทึกจับกุมไว้แล้ว
(ลงชื่อ) .......................................... ผู้ถูกจับ
(....................................................................................)
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๗. การสอบสวนคดีค้ามนุษย์
๗.๑ การรับแจ้งความ
๗.๑ การรับแจ้งความ : เนือ่ งจากความผิดเกีย่ วกับการค้ามนุษย์ มีความเกีย่ วเนือ่ งกับกฎหมาย
หลายฉบับ จึงมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
๗.๑.๑		 กรณีมีเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ หรือหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนพาผู้เสียหายมาร้องทุกข์
พนักงานสอบสวนต้องรับตัวผู้เสียหาย พร้อมแบบสัมภาษณ์เบื้องต้นส�ำหรับคัดกรองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
หรือกรณีเจ้าหน้าที่ต�ำรวจสืบสวนแล้วพบเอง โดยเจ้าหน้าที่ต�ำรวจสืบสวนได้เบาะแสการกระท�ำความผิดตาม
สถานบริการ ร้านคาราโอเกะ ร้านอาหาร โรงแรม
๗.๑.๒		 กรณี ผู ้ เ สี ย หายหรื อ ญาติ ห รื อ มี ผู ้ พ าผู ้ เ สี ย หายมาร้ อ งทุ ก ข์ หรื อ ได้ รั บ การร้ อ งขอ
ความช่วยเหลือ ทั้งจากองค์กรเอกชนทั้งในและระหว่างประเทศ หน่วยราชการจาก พม. กรมการกงสุล
(หน่วยงานช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ) ญาติผู้เสียหายร้องทุกข์ เช่น โรงงานอาหารทะเล โรงงานคอนกรีต
โรงงานผลิตหมูยอ หรือบุตรหลาน ญาติ เพื่อนถูกล่อลวงไปขายบริการทางเพศ การบังคับใช้แรงงานหรือ
พามาขอทาน แล้วไม่อยูใ่ นสภาพทีจ่ ะช่วยเหลือตัวเองได้และได้ขอความช่วยเหลือผ่านญาติ หรือประชาชนพบเห็น
แล้วแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง พนักงานสอบสวนต้องจัดให้มีการคัดกรองเหยื่อหรือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
ตามแบบสัมภาษณ์ (หน้า ๑๓๓-๑๓๕)

๗.๒ การสอบปากค�ำผู้เสียหาย
ก่อนลงมือสอบปากค�ำผู้เสียหายต้องค�ำนึงถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการให้ถ้อยค�ำ เพื่อให้ได้ข้อมูลทาง
คดีและพยานหลักฐานที่ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วนมากที่สุดโดยการสอบสวนให้อยู่ภายในกรอบสมมุติฐานของ
ฐานความผิดที่เกี่ยวข้อง เพื่อทราบว่าผู้กระท�ำความผิด ผู้ร่วมกระท�ำความผิด ผู้สมคบเป็นใครและค�ำให้การ
มีความน่าเชือ่ ได้มากน้อยเพียงใด ประเด็นทีต่ อ้ งการขยายผลหรือด�ำเนินการต่อไปหลังการให้ปากค�ำมีอย่างไรบ้าง
ดังนั้น เพื่อความสมบูรณ์ของการสอบสวนผู้เสียหาย ก่อนลงมือท�ำการสอบสวน ผู้สอบสวนจะต้องซักถามข้อมูล
เบื้องต้นจากผู้เสียหายไว้เพื่อวางแผนการสอบสวน และเตรียมพยานหลักฐานเท่าที่มีประกอบการสอบปากค� ำ
จึงควรก�ำหนดประเด็นหลักเพื่อการสอบปากค�ำไว้ก่อน ดังนี้
๗.๒.๑		 การก�ำหนดประเด็นสอบปากค�ำผู้เสียหายที่เป็นเหยื่อทั่วไป (หน้า ๑๕๗-๑๕๙)
๗.๒.๒		 การก�ำหนดประเด็นสอบปากค�ำผู้เสียหายที่เป็นเหยื่อที่เดินทางจากประเทศไทยแล้ว
ไปตกเป็นเหยื่อค้ามนุษย์ในต่างประเทศที่เรียกว่าประเทศไทยเป็นประเทศต้นทาง (หน้า ๑๖๐)
๗.๒.๓		 การก� ำ หนดประเด็ น สอบปากค� ำ ผู ้ เ สี ย หายที่ เ ดิ น ทางมาจากประเทศอื่ น เข้ า มายั ง
ประเทศไทยแล้วจะเดินทางไปยังต่างประเทศ แต่พบว่าจะเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ที่เรียกว่าประเทศไทยเป็น
ประเทศทางผ่าน (หน้า ๑๖๑)
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๗.๒.๔		 การก�ำหนดประเด็นสอบปากค�ำผู้เสียหายที่เดินทางเดินทางมาจากประเทศอื่น แล้วมา
ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ในประเทศไทยหรือที่เรียกว่า ประเทศไทยเป็นประเทศปลายทาง (หน้า ๑๖๒-๑๖๓)
การสอบสวนผู้เสียหายที่เป็นผู้ใหญ่ ชายหรือหญิง
ในกรณีเป็นความผิดอื่นนอกจากความผิดเกี่ยวเพศ ให้ด�ำเนินการสอบสวนตามปกติ
ในกรณีเป็นความผิดเกี่ยวกับเพศ ถ้าผู้เสียหายเป็นหญิงให้พนักงานสอบสวนหญิงเป็นผู้สอบสวน
เว้นแต่ผู้เสียหายนั้นยินยอมหรือมีเหตุจ�ำเป็นอย่างอื่น และผู้เสียหายจะขอให้บุคคลใดอยู่ร่วมในการถามปากค�ำ
นั้นด้วยก็ได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๓๓
การสอบสวนผู้เสียหายที่เป็นเด็ก
ผู้เสียหายในคดีมีทั้งเด็กชาย เด็กหญิง การสอบสวนผู้เสียหายที่เป็นเด็กให้ด�ำเนินการสอบสวน
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๓๓ ทวิ และก่อนเริ่มถามปากค�ำให้แจ้งสิทธิเด็กตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๓๓ ทวิ วรรคหนึ่งให้เด็กทราบ ในกรณีเป็นความผิดเกี่ยวกับ
เพศ และผูเ้ สียหายเป็นหญิงให้พนักงานสอบสวนหญิงเป็นผูส้ อบสวน เว้นแต่ผเู้ สียหายนัน้ ยินยอมหรือมีเหตุจ�ำเป็น
อย่างอื่น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๓๓ ทั้งนี้ อาจจะจัดหาบุคคลที่เด็กร้องขอ
ให้เข้าร่วมฟังการสอบสวนด้วย
คดีนอกราชอาณาจักร ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๐ นอกจาก
จะมีพนักงานอัยการร่วมสอบสวน แล้วต้องแจ้งพนักงานอัยการคุ้มครองเด็กตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา ๑๓๓ ทวิ ร่วมอยู่ด้วยในการถามปากค�ำผู้เสียหายเด็กอายุต�่ำกว่าสิบห้าปี ไม่ต้องสาบานตน
ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่ง มาตรา ๑๑๒ การสอบสวนให้ใช้ภาษาไทย ในกรณีทผี่ เู้ สียหายคนต่างด้าว
ให้ใช้ล่ามแปล ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๓
ผู้เสียหายที่ไม่สามารถพูดหรือได้ยิน หรือสื่อความหมายได้ และไม่มีล่ามภาษามือ ให้พนักงาน
สอบสวนจัดหาล่ามภาษามือให้หรือจัดให้ถาม ตอบ หรือสือ่ ความหมายโดยวิธอี นื่ ทีเ่ ห็นสมควร ประมวลกฎหมาย
วิธพี จิ ารณาความอาญา มาตรา ๑๓ ผูเ้ สียหายทีเ่ ป็นคนหูหนวก หรือเป็นใบ้ หรือทัง้ หูหนวกและเป็นใบ้นนั้ อาจถูก
ถามหรือให้คำ� ตอบโดยวิธเี ขียนหนังสือ หรือโดยวิธอี นื่ ใดทีส่ มควรได้ และค�ำเบิกความของบุคคลนัน้ ๆ ให้ถอื ว่าเป็น
ค�ำพยานบุคคล ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๙๖
โครงสร้างของข้อเท็จจริงความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์
การสอบสวนผู้เสียหายในคดีค้ามนุษย์ทุกประเภทความผิด ต้องให้ได้ข้อมูลต่อไปนี้
๑. ชือ่ อายุ ทีอ่ ยู่ บิดามารดา ประวัตสิ ว่ นตัวเล็กน้อย เช่น อาชีพ รายได้ การศึกษา สถานภาพ
ครอบครัว พร้อมพยานหลักฐาน
๒.

จุดเริ่มต้นการติดต่อ ติดต่อด้วยเรื่องใด พร้อมพยานหลักฐาน

๓.

การน�ำพา คนเดียวหรือกับพวก การส่ง-รับต่อเนื่องกัน พร้อมพยานหลักฐาน

๔.

การถูกกระท�ำ ใครกระท�ำ ท�ำอย่างไร ด้วยวิธีการใด พร้อมพยานหลักฐาน
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๕.

ถูกหน่วงเหนี่ยว กักขัง ท�ำร้าย บังคับ อย่างไรหรือไม่ พร้อมพยานหลักฐาน

๖.

ผลจากการกระท�ำ ใครเป็นผู้รับรายได้ บาดเจ็บหรือบาดแผล พร้อมพยานหลักฐาน

๗.

การได้รับการช่วยเหลือ หรือหลบหนี พร้อมพยานหลักฐาน

โดยให้ปรากฏรายละเอียด วันเวลาสถานที่เกิดเหตุ พฤติการณ์และการกระท� ำทั้งหลายแห่งคดี
พยานหลักฐานที่มีความเชื่อมโยงและสนับสนุนข้อเท็จจริงดังกล่าว และปรับเข้ากับข้อกฎหมายที่บัญญัติว่า
การกระท�ำดังกล่าวเป็นความผิด
ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นประโยชน์ในการร่างฟ้องของพนักงานอัยการ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา ๑๕๘
สาระส�ำคัญของข้อมูลคดีค้ามนุษย์จากการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการค้าประเวณี
ผูใ้ หญ่จะเป็นผูเ้ สียหายต้องเข้าเงือ่ นไขถูกข่มขู่ ใช้ก�ำลังบังคับ ลักพาตัว ฉ้อฉล หลอกลวง ใช้อำ� นาจ
โดยมิชอบให้ค้าประเวณี ตามมาตรา ๖ (๑)
ผู้เสียหายพักอาศัยอยู่กับผู้ใด ใครเป็นผู้ติดต่อชักชวน ชักชวนให้ไปท�ำอะไร ใครรับผู้เสียหายไว้
ใครเป็นผู้จัดหาสถานที่ พักอาศัยที่ใด ติดต่อลูกค้าด้วยวิธีการอย่างไร ใครเป็นผู้ติดต่อ ใครเป็นผู้ควบคุมดูแล
สถานที่บริการที่ใด ค่าบริการครั้งละเท่าไร ใครรับค่าบริการไว้ แบ่งกันอย่างไร ใครได้เท่าไร ผู้เสียหายได้เท่าไร
มีบัญชีหรือไม่ เหตุที่ต้องให้ส่วนแบ่ง ไม่บริการหรือไม่แบ่งได้หรือไม่ ถูกข่มขู่ ใช้ก�ำลังบังคับ ลักพาตัว ฉ้อฉล
หลอกลวง ใช้อ�ำนาจโดยมิชอบให้ขายบริการหรือไม่ ขณะเกิดเหตุผู้เสียหายอยู่ในความปกครองดูแลของผู้ใด
ถ้าเป็นเด็ก พ่อแม่ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลรู้หรือไม่ รู้แล้วท�ำอย่างไร
พยานหลักฐาน ได้แก่ บุคคลที่รู้เห็นการติดต่อระหว่างกลุ่มผู้กระท�ำผิดกับผู้เสียหาย หลักฐาน
การติดต่อ จดหมาย โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต หลักฐานทีเ่ กีย่ วข้องกับการเดินทาง หลักฐานทางการเงิน และธนาคาร
บันทึกส่วนตัว บันทึกการท�ำงาน รายรับ รายจ่าย เงินส่วนแบ่ง เงินของกลาง ภาพถ่ายทีเ่ กีย่ วข้อง ร่องรอยบาดแผล
รายงานการตรวจพิสจู น์ของแพทย์ หลักฐานการตรวจอายุ (กรณีไม่แน่ชดั เรือ่ งอายุ) และสิง่ ของทีไ่ ด้จากทีพ่ กั อาศัย
ฯลฯ
คดีค้ามนุษย์จากการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการบังคับใช้แรงงาน
เด็กจะเป็นผู้เสียหาย ต้องเข้าเงื่อนไขการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ
ผู้เสียหายพักอาศัยอยู่กับผู้ใด สมัครใจมาท�ำงาน หรือใครเป็นผู้ติดต่อชักชวน ชักชวนด้วยข้อความ
ว่าอย่างไร เสียค่าเดินทางเองหรือใครออกให้ ใครพามาส่งที่ท�ำงาน ใครรับไว้ ได้ท�ำงานตามที่ถูกชักชวนหรือไม่
งานที่ท�ำเป็นงานอะไร ถ้างานไม่ตรงกับที่ชักชวน หรือต้องท�ำงานหนัก งานเสี่ยง สมัครใจท�ำงานหรือไม่
ถ้าไม่สมัครใจ ได้โต้แย้งอย่างไรหรือไม่ ไม่ท�ำงานได้หรือไม่ ท�ำงานกี่ชั่วโมง พักผ่อน ทานอาหาร เพียงพอหรือไม่
ใครเป็นผูค้ วบคุมให้ทำ� งาน ผูค้ วบคุมเกีย่ วข้องกับนายจ้างหรือผูท้ รี่ บั ไว้อย่างไร ผลจากการท�ำงานบาดเจ็บ บาดแผล
มีหรือไม่ รักษาอย่างไร มีข้อตกลงเรื่องการท�ำงานและค่าจ้างหรือไม่ กับผู้ใด ใครเป็นนายจ้าง ได้รับค่าจ้าง
ครบถ้วนหรือไม่ ถูกข่มขู่ ใช้ก�ำลังบังคับ ลักพาตัว ฉ้อฉล หลอกลวง ใช้อ�ำนาจโดยมิชอบให้ท�ำงานหรือไม่ อย่างไร
ถ้าผู้เสียหายเป็นเด็ก พ่อแม่ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลรู้หรือไม่ รู้แล้วท�ำอย่างไร
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พยานหลักฐาน ได้แก่ บุคคลที่รู้เห็นการติดต่อระหว่างกลุ่มผู้กระท�ำผิดกับผู้เสียหาย หลักฐาน
การติดต่อ จดหมาย โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง สัญญาจ้าง หลักฐานทางการเงิน
และธนาคาร บันทึกส่วนตัว บันทึกการท�ำงาน ค่าแรง ภาพถ่ายที่เกี่ยวข้อง ร่องรอยบาดแผล รายงาน
การตรวจพิสูจน์ของแพทย์ หลักฐานการตรวจอายุ (กรณีไม่แน่ชัดเรื่องอายุ) และสิ่งของที่ได้จากที่พักอาศัย ฯลฯ
คดีค้ามนุษย์จากการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการขอทาน
ผูใ้ หญ่จะเป็นผูเ้ สียหายต้องเข้าเงือ่ นไข ถูกข่มขู่ ใช้ก�ำลังบังคับ ลักพาตัว ฉ้อฉล หลอกลวง ใช้อ�ำนาจ
โดยมิชอบให้ขอทาน ตามมาตรา ๖ (๑)
ผู้เสียหายพักอาศัยอยู่กับผู้ใด สมัครใจมาขอทานหรือใครเป็นผู้ติดต่อชักชวน รู้หรือไม่ว่าต้อง
มาขอทาน เสียค่าเดินทางเองหรือใครออกให้ ใครเป็นผู้พามาขอทาน สถานที่ขอทาน ใช้อุปกรณ์อะไรประกอบ
การขอทาน ขณะขอทานมีใครควบคุมดูแล รายได้จากการขอทานต่อวัน ขอทานตั้งแต่เวลาใดถึงเวลาใด เงินที่ได้
จากการขอทานเก็บไว้ที่ใด ใครเก็บ ใช้ประโยชน์อย่างไร คนที่พามา และควบคุม ขอทานเกี่ยวข้องกับผู้เสียหาย
อย่างไร เมือ่ เลิกขอทานต่อวัน ใครมารับ รับไปทีใ่ ด พักอาศัย ทีใ่ ด มีวนั หยุดหรือไม่ สมัครใจขอทานหรือไม่ ถ้าไม่
สมัครใจ ได้โต้แย้งอย่างไรหรือไม่ ไม่ขอทานได้หรือไม่ พักผ่อน ทานอาหาร เพียงพอหรือไม่ ถูกข่มขู่ ใช้กำ� ลังบังคับ
ลักพาตัว ฉ้อฉล หลอกลวง ใช้อ�ำนาจโดยมิชอบให้ขอทานหรือไม่ ขณะเกิดเหตุอยู่ในความปกครองดูแลของผู้ใด
ถ้าเป็นเด็ก พ่อแม่ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลรู้หรือไม่ รู้แล้วท�ำอย่างไร
พยานหลักฐาน ได้แก่ บุคคลที่รู้เห็นการติดต่อระหว่างกลุ่มผู้กระท�ำผิดกับผู้เสียหาย หลักฐาน
การติดต่อ จดหมาย โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต หลักฐานทีเ่ กีย่ วข้องกับการเดินทาง หลักฐานทางการเงิน และธนาคาร
บันทึกส่วนตัว บันทึกการท�ำงาน ค่าแรง เงินเหรียญ หรือธนบัตรของกลาง ภาพถ่ายทีเ่ กีย่ วข้อง ร่องรอยบาดแผล
รายงานการตรวจพิสจู น์ของแพทย์ หลักฐานการตรวจอายุ (กรณีไม่แน่ชดั เรือ่ งอายุ) และสิง่ ของทีไ่ ด้จากทีพ่ กั อาศัย
ฯลฯ
ทุกคดี อายุที่ถูกต้อง ชัดเจนของผู้เสียหาย มีความส�ำคัญต่อการกล่าวหา ฟ้องร้อง และให้ถาม
ประเด็นข้อเท็จจริงในกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น การท�ำงานของคนต่างด้าว คนเข้าเมือง กฎหมายเกี่ยวกับ
แรงงาน ฯลฯ
ทุกคดี ให้พนักงานสอบสวนแจ้งให้ผเู้ สียหายทราบในโอกาสแรกถึงสิทธิทจี่ ะเรียกค่าสินไหมทดแทน
อันเนื่องมาจากการกระท�ำความผิดฐานค้ามนุษย์ และสิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมาย มาตรา ๓๔
การด�ำเนินการเกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทน มาตรา ๓๔ ก�ำหนดให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงาน
อัยการแจ้งให้ผเู้ สียหายทราบในโอกาสแรกถึงสิทธิทจี่ ะเรียกค่าสินไหมทดแทนอันเนือ่ งมาจากการกระท�ำความผิด
ฐานค้ามนุษย์ และสิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมาย และมาตรา ๓๕ ในกรณีที่ผู้เสียหายมีสิทธิ
และประสงค์ที่จะเรียกค่าสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจากการกระท�ำความผิดฐานค้ามนุษย์ ให้พนักงานอัยการ
เรียกค่าสินไหมทดแทนแทนผู้เสียหายตามที่ได้รับแจ้งจากปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์หรือผูท้ ไี่ ด้รบั มอบหมาย ซึง่ กระบวนการในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนหน่วยงานในกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่คุ้มครองผู้เสียหายจะเป็นหน่วยงานหลักในการรวบรวมหลักฐาน เอกสาร
เกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามระเบียบค�ำสั่งที่เกี่ยวข้องเสนอปลัดกระทรวงดังกล่าวพิจารณา
ด�ำเนินการต่อไป
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พยานหลักฐานในคดี โดยหลักจะได้จากค�ำให้การของผู้เสียหาย และการเข้าช่วยเหลือในชั้นต้น
และรวบรวมเพิ่มเติมได้ดังต่อไปนี้
พยานบุคคล พ่อแม่ผู้ปกครอง เพื่อน หรือผู้ที่รู้เห็นในทุกขั้นตอน
พยานวัตถุ โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ รถยนต์ รูปถ่ายทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ สถานทีแ่ ละร่องรอยบาดแผล และ
สิ่งของที่ได้จากที่พักอาศัย
พยานเอกสาร บัญชีรายชื่อ บัญชีรายรับรายจ่าย หนังสือเดินทางเอกสารการผ่านเข้า-ออก
ด่านตรวจคนเข้าเมือง รายงานความเชื่อมโยงการใช้โทรศัพท์ บัตรผู้ป่วย บิลค่ารักษา
พยานหลักฐานทางเทคโนโลยี หน้าเว็บไซต์ ข้อมูลในคอมพิวเตอร์ และข้อมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร์ พนักงานเจ้าหน้าที่ และผู้ดูแลเว็บไซต์
พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ รายงานจากส�ำนักงานพิสูจน์หลักฐานต�ำรวจ รายงานการตรวจ
พิสจู น์ของแพทย์ และหลักฐานการตรวจอายุ (กรณีไม่แน่ชดั เรือ่ งอายุ) และความสัมพันธ์คนในครอบครัว (ดีเอ็นเอ)
แต่ละประเภทคดีจะมีรายละเอียดของพยานหลักฐานเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับความสลับซับซ้อนของคดี
การสรุปและมีความเห็นทางคดี เมื่อพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบในการสอบสวน เห็นว่า
การสอบสวนเสร็จแล้วให้จัดการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือมีความเห็นทางคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา ๑๔๐-๑๔๒
ขั้นตอนที่ต้องด�ำเนินการควบคู่ไปกับการสอบสวน

๗.๓ การรายงานเหตุ
ต้องปฏิบัติตามแบบฟอร์มแบบรายงานเหตุอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ และเหตุที่ต้องรายงานด่วน
เนื่องจากคดีค้ามนุษย์นี้เป็นคดีที่น่าสนใจ ดังนี้
๗.๓.๑ การรายงานเหตุตามระเบียบตามแบบฟอร์มแบบรายงานเหตุอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ
และเหตุที่ต้องรายงานด่วน (หน้า ๑๖๔)
๗.๓.๒ การแจ้งเหตุไปยังกองการต่างประเทศกรณีผู้ต้องหาเป็นชาวต่างชาติ (หน้า ๑๖๕)

๗.๔ การคุ้มครองผู้เสียหาย
เนื่องจากพยานที่ส�ำคัญยิ่งในคดีค้ามนุษย์ คือ ผู้เสียหายที่ตกเป็นเหยื่อค้ามนุษย์ และอาจถูกคุกคามได้
หากไม่ได้รับการคุ้มครองจึงควรด�ำเนินการดังนี้
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๗.๔.๑		 ให้ส่งตัวไปรับการคุ้มครองสวัสดิภาพในหน่วยงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ (หน้า ๑๖6)
๗.๔.๒		 หากผู ้ เ สี ย หายไม่ ว ่ า จะเป็ น คนไทยหรื อ คนต่ า งด้ า วที่ ไ ม่ ไ ด้ เข้ า ไปรั บ การคุ ้ ม ครอง
ตามข้อ ๗.๔.๑ หากมีความจ�ำเป็นก็ให้ด�ำเนินการคุ้มครองพยานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา
พ.ศ. ๒๕๔๖ และระเบียบค�ำสั่งที่เกี่ยวข้อง (หน้า ๑๖๗-๑๖๘)

๗.๕ การด�ำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๐
เมื่อมีการสอบปากค�ำผู้เสียหายและตรวจพยานหลักฐานเบื้องต้นแล้วทราบว่า เป็นคดีค้ามนุษย์ที่เป็น
ความผิดซึ่งมีโทษตามกฎหมายไทยได้กระท�ำลงนอกราชอาณาจักรไทย ให้รีบท�ำหนังสือแจ้งอัยการสูงสุด
เพื่อมอบหมายให้พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ โดยข้อพิจารณาเกี่ยวกับการกระท� ำความผิดที่ต้องด�ำเนินการ
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๐ (หน้า ๑๖๙-๑๗๐) ได้แก่
๑)

เป็นการกระท�ำตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๔ วรรคสอง

๒)

เป็นการกระท�ำตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕

๓)

เป็นการกระท�ำตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๖

๔)

เป็นการกระท�ำตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗

๕)

เป็นการกระท�ำตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘

๗.๖ การสืบพยานไว้ก่อน
มีแนวทางให้พนักงานสอบสวนด�ำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๑, ๓๖, ๓๗, ๓๘ และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณความอาญา มาตรา ๓๒๗ ทวิ
โดยยื่นค�ำร้องต่อพนักงานอัยการเพื่อพิจารณาด�ำเนินการต่อไป (หน้า ๑๗๑)
ความร่วมมือระหว่างประเทศทางอาญา เป็นกรณีที่พนักงานสอบสวนประสงค์จะแสวงหาและรวบรวม
พยานหลักฐานที่อยู่ต่างประเทศ สามารถประมวลเรื่องผ่านผู้บังคับบัญชาส่งให้กองการต่างประเทศ ส�ำนักงาน
ต� ำ รวจแห่ ง ชาติ เพื่ อ เสนอเรื่ อ งต่ อ อั ย การสู ง สุ ด ผู ้ ป ระสานงานกลาง พิ จ ารณาตามตามพระราชบั ญ ญั ติ
ความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๓๖, ๓๗ และมาตรา ๓๘ บรรดาพยาน
หลักฐานและเอกสารที่ได้มาตามกฎหมายนี้ ให้ถือว่าเป็นพยานหลักฐานและเอกสารที่รับฟังได้ตามกฎหมาย
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๗.๗ การสอบสวนผู้ต้องหา
เนื่องจากกฎหมายมีการปรับปรุงแก้ไขวิธีการด�ำเนินการกับผู้ต้องหาไว้หลายบท ดังนั้น การด�ำเนินการ
สอบสวนผู้ต้องหาควรด�ำเนินการ ดังนี้
๗.๗.๑		 แจ้งสิทธิผู้ต้องหาก่อนเริ่มถามค�ำให้การผู้ต้องหา
๗.๗.๒		 ประเด็นการสอบปากค�ำผู้ต้องหาซึ่งเป็นประเด็นทั่วไป (หน้า ๑๗๕-๑๗๘)
๗.๗.๓ กรณีทยี่ งั ไม่สามารถสอบสวนผูต้ อ้ งหาทีเ่ ป็นเด็กตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา
มาตรา ๑๓๓ ทวิ อาจท�ำบันทึกการสอบถามเบื้องต้น เพื่อซักถามผู้ต้องหาเด็กก่อนก็ได้ (หน้า ๑๗๒-๑๗๔)
๗.๗.๔ การสอบสวนผู้ต้องหาที่เป็นเด็กหรือเยาวชนให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
พ.ศ. ๒๕๕๓

พระราชบั ญ ญั ติ ศ าลเยาวชนและครอบครั ว และวิ ธี พิ จ ารณาคดี เ ยาวชนและครอบครั ว

มาตรา ๗๐ เมือ่ พนักงานสอบสวนได้รบั ตัวเด็กหรือเยาวชนซึง่ ถูกจับ หรือเด็กหรือเยาวชนซึง่ ต้องหา
ว่ากระท�ำความผิดถูกเรียกมา ส่งตัวมา เข้าหาพนักงานสอบสวนเอง มาปรากฏตัวอยู่ต่อหน้าพนักงานสอบสวน
หรือมีผู้น�ำตัวเด็กหรือเยาวชนนั้นเข้ามอบตัวต่อพนักงานสอบสวน และคดีนั้นเป็นคดีที่ต้องพิจารณาพิพากษา
ในศาลเยาวชนและครอบครัว ให้พนักงานสอบสวนรีบสอบถามเด็กหรือเยาวชนในเบื้องต้นเพื่อทราบชื่อตัว
ชือ่ สกุล อายุ สัญชาติ ถิน่ ทีอ่ ยู่ สถานทีเ่ กิดและอาชีพของเด็กหรือเยาวชน ตลอดจนชือ่ ตัว ชือ่ สกุล และรายละเอียด
เกีย่ วกับบิดา มารดา ผูป้ กครอง บุคคลหรือองค์การ ซึง่ เด็กหรือเยาวชนอาศัยอยูด่ ว้ ย แล้วแจ้งข้อกล่าวหาให้บคุ คล
ดังกล่าวทราบ และแจ้งให้ผู้อ�ำนวยการสถานพินิจที่เด็กหรือเยาวชนนั้นอยู่ในเขตอ�ำนาจ เพื่อด�ำเนินการตาม
มาตรา ๘๒
การสอบถามเบื้องต้นตามวรรคหนึ่ง ให้กระท�ำในสถานที่ที่เหมาะสม โดยไม่เลือกปฏิบัติและ
ไม่ปะปนกับผู้ต้องหาอื่นหรือมีบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องอยู่ในสถานที่นั้นอันมีลักษณะเป็นการประจานเด็กหรือ
เยาวชน ทั้งนี้ โดยค�ำนึงถึงอายุ เพศ สภาวะของเด็กหรือเยาวชนเป็นส�ำคัญ และต้องใช้ภาษาหรือถ้อยค�ำที่ท�ำให้
เด็กหรือเยาวชนสามารถเข้าใจได้โดยง่าย โดยค�ำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ถ้าเด็กหรือเยาวชนไม่สามารถ
สือ่ สารหรือไม่เข้าใจภาษาไทยก็ให้จดั หาล่ามให้ตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญาหรือจัดหาเทคโนโลยี
สิ่งอ�ำนวยความสะดวกหรือความช่วยเหลืออื่นใดให้ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ หากเด็กหรือเยาวชนประสงค์จะติดต่อสื่อสารหรือปรึกษาหารือกับบิดา มารดา ผู้ปกครอง บุคคลหรือ
ผู้แทนองค์การซึ่งเด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่ด้วยและอยู่ในวิสัยที่จะด�ำเนินการได้ ให้พนักงานสอบสวนด�ำเนินการ
ให้ตามควรแก่กรณีโดยไม่ชักช้า
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มาตรา ๗๑ เมื่อได้สอบถามเบื้องต้นและแจ้งข้อกล่าวหาตามมาตรา ๗๐ แล้ว ในกรณีที่เด็กหรือ
เยาวชนถูกเรียกมา ส่งตัวมา เข้าหาพนักงานสอบสวนเอง มาปรากฏตัวอยู่ต่อหน้าพนักงานสอบสวน หรือมีผู้น�ำ
ตัวเด็กหรือเยาวชนนั้นเข้ามอบตัวต่อพนักงานสอบสวน ให้พนักงานสอบสวนด� ำเนินการตามมาตรา ๑๓๔
แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยอนุโลม
มาตรา ๗๒ ในกรณีที่พนักงานสอบสวนได้รับตัวเด็กหรือเยาวชนซึ่งถูกจับ ให้พนักงานสอบสวนน�ำ
ตัวเด็กหรือเยาวชนไปศาลเพื่อตรวจสอบการจับกุมทันที ทั้งนี้ ภายในเวลายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่เวลาที่เด็กหรือ
เยาวชนไปถึงทีท่ ำ� การของพนักงานสอบสวนผูร้ บั ผิดชอบ แต่มใิ ห้นบั เวลาเดินทางตามปกติทนี่ ำ� ตัวเด็กหรือเยาวชน
ผู้ถูกจับจากที่ท�ำการของพนักงานสอบสวนมาศาลเข้าในก�ำหนดเวลายี่สิบสี่ชั่วโมงนั้นด้วย
ในกรณีที่เด็กหรือเยาวชนซึ่งต้องหาว่ากระท�ำความผิดมีบิดา มารดา ผู้ปกครองหรือบุคคลหรือ
องค์การซึง่ เด็กหรือเยาวชนอาศัยอยูด่ ว้ ย และบุคคลหรือองค์การดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ายังสามารถปกครองดูแล
เด็กหรือเยาวชนนั้นได้ พนักงานสอบสวนอาจมอบตัวเด็กหรือเยาวชนให้แก่บุคคลดังกล่าวไปปกครองดูแลและ
สัง่ ให้นำ� ตัวเด็กหรือเยาวชนไปยังศาลภายในยีส่ บิ สีช่ วั่ โมงนับแต่เวลาทีเ่ ด็กหรือเยาวชนไปถึงทีท่ �ำการของพนักงาน
สอบสวนภายหลังถูกจับ ในกรณีเช่นว่านี้ หากมีพฤติการณ์นา่ เชือ่ ว่าเด็กหรือเยาวชนจะไม่ไปศาล พนักงานสอบสวน
จะเรียกประกันจากบุคคลดังกล่าวตามควรแก่กรณีก็ได้
บทบัญญัติมาตรานี้มิให้น�ำไปใช้บังคับในคดีที่พนักงานสอบสวนเห็นว่าคดีอาจเปรียบเทียบปรับได้
มาตรา ๗๖ เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิเด็กหรือเยาวชนซึ่งต้องหาว่ากระท�ำความผิด ห้ามมิให้เจ้า
พนักงานผู้จับกุมเด็กหรือเยาวชน หรือพนักงานสอบสวนจัดให้มีหรืออนุญาตให้มีหรือยินยอมให้มีการถ่ายภาพ
หรือบันทึกภาพเด็กหรือเยาวชนซึ่งต้องหาว่ากระท�ำความผิด เว้นแต่เพื่อประโยชน์ในการสอบสวน
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๑๓๓ ทวิ ที่ก�ำหนดให้การสอบสวนปากค�ำผู้เสียหายหรือพยานที่เป็นเด็กหรือเยาวชน
พนักงานสอบสวนต้องแยกกระท�ำเป็นส่วนสัดในสถานที่ที่เหมาะสมส�ำหรับเด็ก และให้มีนักจิตวิทยาหรือนัก
สังคมสงเคราะห์ บุคคลที่เด็กร้องขอ และพนักงานอัยการร่วมอยู่ด้วยในการถามปากค�ำเด็กนั้น และให้พนักงาน
สอบสวนจัดให้มีการบันทึกภาพและเสียงการถามปากค�ำดังกล่าวซึ่งสามารถน�ำออกถ่ายทอดได้อย่างต่อเนื่องไว้
เป็นพยาน
มาตรา ๑๓๔ เมื่อผู้ต้องหาถูกเรียก หรือส่งตัวมา หรือเข้าหาพนักงานสอบสวนเอง หรือปรากฏว่า
ผูใ้ ดซึง่ มาอยูต่ อ่ หน้าพนักงานสอบสวนเป็นผูต้ อ้ งหา ให้ถามชือ่ ตัว ชือ่ รอง ชือ่ สกุล สัญชาติ บิดามารดา อายุ อาชีพ
ทีอ่ ยู่ ทีเ่ กิด และแจ้งให้ทราบถึงข้อเท็จจริงเกีย่ วกับการกระท�ำทีก่ ล่าวหาว่าผูต้ อ้ งหาได้กระท�ำผิด แล้วจึงแจ้งข้อหา
ให้ทราบ ฯลฯ
มาตรา ๑๓๔/๑ ในคดีที่มีอัตราโทษประหารชีวิต หรือในคดีที่ผู้ต้องหามีอายุไม่เกินสิบแปดปีใน
วันทีพ่ นักงานสอบสวนแจ้งข้อหา ก่อนเริม่ ถามค�ำให้การให้พนักงานสอบสวนถามผูต้ อ้ งหาว่ามีทนายความหรือไม่
ถ้าไม่มีให้รัฐจัดหาทนายความให้ ฯลฯ
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มาตรา ๑๓๔/๒ ให้นำ� บทบัญญัตใิ นมาตรา ๑๓๓ ทวิ มาใช้บงั คับโดยอนุโลมแก่การสอบสวนผูต้ อ้ งหา
ที่เป็นเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปี พนักงานสอบสวนต้องแจ้งสิทธิของผู้ต้องหาตามมาตรา ๑๓๔/๓ มาตรา ๑๓๔/๔
ถ้อยค�ำใดๆ ที่ผู้ต้องหาให้ไว้ต่อพนักงานสอบสวนก่อนมีการแจ้งสิทธิตามวรรคหนึ่ง หรือก่อนที่จะด�ำเนินการ
ตามมาตรา ๑๓๔/๑ มาตรา ๑๓๔/๒ และมาตรา ๑๓๔/๓ จะรับฟังเป็นพยานหลักฐานในการพิสูจน์ความผิด
ของผู้นั้นไม่ได้
มาตรา ๑๓๕ ในการถามค�ำให้การผู้ต้องหา ห้ามมิให้พนักงานสอบสวนท�ำหรือจัดให้ท�ำการใดๆ
ซึ่งเป็นการให้ค�ำมั่นสัญญา ขู่เข็ญ หลอกลวง ทรมาน ใช้ก�ำลังบังคับ หรือกระท�ำโดยมิชอบประการใดๆ เพื่อจูงใจ
ให้เขาให้การอย่าง ใดๆ ในเรื่องที่ต้องหานั้น

๗.๘ การชี้ตัวผู้ต้องหา
โดยหลักแล้ว การจัดให้มีการชี้ตัวผู้ต้องหานั้นผู้ต้องหาจะต้องยินยอมทุกครั้ง หากผู้ต้องหาไม่ยินยอม
ก็จะไม่มีการจัดให้ผู้กล่าวหาหรือพยานชี้ตัวผู้ต้องหา โดยอาจจะจัดให้มีการชี้ภาพถ่ายผู้ต้องหาแทน ถ้าหาก
ผู้ต้องหายินยอมให้ด�ำเนินการ ดังนี้
๗.๘.๑		 จัดท�ำบันทึกรับทราบการชี้ตัวผู้ต้องหา (หน้า ๑๗๙)
๗.๘.๒		 จัดท�ำบันทึกการชี้ตัวผู้ต้องหา (หน้า ๑๘๐)

๗.๙ หลังการถามปากค�ำผู้ต้องหา
ต้องด�ำเนินการขั้นตอน ดังนี้
๗.๙.๑		 กรณีผู้ต้องหาเป็นเด็กหรือเยาวชน (หน้า ๑๘๑)
๗.๙.๒		 กรณีผู้ต้องหาเป็นบุคคลอายุตั้งแต่ ๑๘ ปี ขึ้นไป (หน้า ๑๘๒)
๗.๙.๓		 การประสานงานกับพนักงานอัยการ กรณีไม่สามารถสอบสวนให้เสร็จสิ้นก่อนผู้ต้องหา
จะครบก�ำหนดฝากขังครั้งสุดท้าย (หน้า ๑๘๓-๑๘๔)

๗.๑๐ การแจ้งเหตุผู้ต้องหาเป็นชาวต่างชาติ
หน่วยงานที่รับแจ้งแก่ส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) และกองการต่างประเทศ ส�ำนักงานต�ำรวจ
แห่งชาติ (ตท.) (หน้า ๑๘๕)
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๗.๑๑ การกันผู้ต้องหาเป็นพยาน
สาเหตุของการกันผู้ต้องหาเป็นพยาน คดีที่จะกันผู้ต้องหาเป็นพยาน ผู้มีอำ� นาจอนุญาตให้กันผู้ต้องหา
เป็นพยาน และวิธีปฏิบัติในการกันผู้ต้องหาเป็นพยาน ต้องเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย (หน้า ๑๘๖)

๗.๑๒ การแจ้งความคืบหน้าการสอบสวน
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ เป็นองค์กรต้นทางของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และตรวจสอบได้ จึงต้องมีการก�ำหนดแนวทางปฏิบัติ
ในการแจ้งผลความคืบหน้าการสอบสวนคดีอาญาแก่ผู้แจ้งความร้องทุกข์ (หน้า ๑๘๗)

๗.๑๓ การด�ำเนินการกรณีเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน มีขั้นตอนดังนี้
๗.๑๓.๑ แนวทางการปฏิบัติในการด� ำเนินคดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (หน้า ๑๘๙)
๗.๑๓.๒ แบบรายงานตามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานในการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๔ พร้อมหนังสือน�ำส่ง
(หน้า ๑๙๑-๑๙๒)
๗.๑๓.๓ การรายงานท้ายระเบียบส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยแนวทางปฏิบตั ใิ นการด�ำเนินคดี
ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ (หน้า ๑๙๓)

๗.๑๔ กรณีคนต่างด้าวตกเป็นผู้เสียหายหรือผู้ต้องหา ให้ปฏิบัติตามแนวหนังสือ
ตร.ที่ ๐๐๒๙.๘๔๑/ว ๐๐๙๔ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ เรือ่ ง แนวทางการปฏิบตั เิ กีย่ วกับ
คนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นผู้เสียหายหรือผู้ต้องหา (หน้า ๑๙๔-๒๐๓)
ปัจจัยหลักที่จะท�ำให้การสอบสวนส�ำเร็จ หรือล้มเหลว
๑. ผู้เสียหาย ความร่วมมือจากตัวผู้เสียหายเอง การแจ้งสิทธิ การให้ข้อมูลที่ถูกต้อง การสร้าง
ความเชื่อมั่น การครองใจผู้เสียหาย ประการส�ำคัญ ผู้เสียหายต้องรู้สึกด้วยว่าตนเองได้รับความเสียหายจาก
การกระท�ำความผิดดังกล่าว
๒. พยานหลักฐาน การรวบรวมพยานหลักฐานตัง้ แต่ชนั้ สืบสวนจับกุมและช่วยเหลือผูเ้ สียหาย
และการรวบรวมพยานหลักฐานในชั้นสอบสวนที่ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย
๓. พนั ก งานสอบสวน ความรู ้ ค วามเข้ า ใจในการสอบสวนคดี ค ้ า มนุ ษ ย์ ความอดทน
ความตระหนักรู้ถึงความส�ำคัญในการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
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ข้อควรระวังและให้ความส�ำคัญ
๑. มาตรา ๕๖ ผู้ใดกระท�ำการหรือจัดให้มีการกระท�ำการดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจ�ำคุก
ไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
(๑) บันทึกภาพ แพร่ภาพ พิมพ์รูป หรือบันทึกเสียง แพร่เสียงหรือสิ่งอื่นที่สามารถ
แสดงว่าบุคคลใดเป็นผู้เสียหายจากการกระท�ำความผิดฐานค้ามนุษย์ ทั้งนี้ ไม่ว่าขั้นตอนใดๆ
(๒) โฆษณาหรือเผยแพร่ข้อความ ซึ่งปรากฏในทางสอบสวนของพนักงานสอบสวนหรือ
ในทางพิจารณาคดีของศาลทีท่ ำ� ให้บคุ คลอืน่ รูจ้ กั ชือ่ ตัว ชือ่ สกุลของผูเ้ สียหายจากการกระท�ำความผิดฐานค้ามนุษย์
หรือบุคคลในครอบครัวผู้เสียหายนั้น ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยสื่อสารสนเทศประเภทใด
(๓) โฆษณาหรือเผยแพร่ข้อความ ภาพหรือเสียง ไม่ว่าโดยสื่อสารสนเทศประเภทใด
เปิดเผยประวัติ สถานที่อยู่ สถานที่ทำ� งาน หรือสถานศึกษาของบุคคลซึ่งเป็นผู้เสียหายจากการกระท�ำความผิด
ฐานค้ามนุษย์
ความในวรรคหนึง่ มิให้ใช้บงั คับแก่การกระท�ำทีผ่ กู้ ระท�ำจ�ำต้องกระท�ำเพือ่ ประโยชน์ของทางราชการ
ในการคุ้มครองหรือช่วยเหลือผู้เสียหาย หรือผู้เสียหายยินยอมโดยบริสุทธิ์ใจ
๒. ในกรณีที่เข้าช่วยเหลือผู้เสียหายจากสถานที่หน่วงเหนี่ยวกักขัง จากค้าประเวณี เรือประมง
โรงงานต่างๆ ซึง่ เป็นทีร่ โหฐานและยากแก่การกลับไปรวบรวมพยานหลักฐาน และพนักงานสอบสวนไม่ได้เข้าร่วม
ปฏิบัติด้วย หากเจ้าหน้าที่ต�ำรวจผู้เข้าช่วยเหลือได้รวบรวมและเก็บพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องไว้ด้วยจะเป็น
ประโยชน์มาก เช่น ภาพถ่าย อาวุธ คราบเลือด สิ่งของ เอกสาร หนังสือเดินทาง จดหมาย บันทึกส่วนตัว
บัญชีรายชื่อ รายรับ-รายได้ รถยนต์ที่ใช้ในการน�ำพา โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ บัตรผู้ป่วย ใบเสร็จรับเงิน
ค่ารักษาพยาบาล ฯลฯ ทีผ่ เู้ สียหายยืนยันว่าเกีย่ วข้องกับการกระท�ำความผิด หรือทีเ่ จ้าหน้าทีต่ �ำรวจเห็นว่า สิง่ ของ
ซึ่งมีไว้เป็นความผิด หรือได้มาโดยการกระท�ำผิด หรือได้ใช้หรือสงสัยว่าได้ใช้ในการกระท�ำผิด หรือซึ่งอาจใช้เป็น
พยานหลักฐานได้ แล้วบันทึกรายละเอียดในการตรวจยึดไว้ด้วยถึงสาเหตุที่ยึด ยึดที่ใด พร้อมทั้งท�ำแผนที่
ผังที่ตั้งของพยานหลักฐานแต่ละชนิดไว้
ประโยชน์ของผู้ปฏิบัติ คือ ภาพถ่าย สิ่งของที่เกี่ยวข้องฯลฯ สามารถใช้เป็นพยานหลักฐานเพื่อประกอบ
ในการตอบค�ำถามได้ว่า เพราะเหตุใดจึงเข้าช่วยเหลือ เพราะเหตุใดจึงเป็นผู้เสียหาย ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการใช้
อ�ำนาจหน้าทีใ่ ห้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย และเมือ่ พยานหลักฐานทัง้ หมดทัง้ คน วัตถุ เอกสาร เทคโนโลยี ฯลฯ
ได้ถกู ส่งมอบให้พนักงานสอบสวน และพนักงานสอบสวน ได้รวบรวมส่งมอบให้พนักงานอัยการ และน�ำขึน้ สูศ่ าล
โดยไม่ถูกเปลี่ยนแปลง เชื่อว่าผู้กระท�ำความผิดต้องถูกลงโทษตามกฎหมายแน่นอน
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ข้อกฎหมาย)

ถาม
ตอบ

ท่านมาพบพนักงานสอบสวนเพื่อกล่าวผู้ใด กระท�ำความผิดอย่างไร
(เป็นการระบุความประสงค์ของผู้เสียหายตามความเข้าใจในเรื่องนั้นๆ ไม่จ�ำเป็นต้องระบุ

ถาม (๑) ในการสอบสวนครัง้ นี้ พนักงานสอบสวนได้จดั ให้มนี กั จิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์
บุคคลที่ท่านร้องขอ และพนักงานอัยการเข้าร่วมฟังการสอบสวนด้วย ท่านจะคัดค้านผู้ใดหรือไม่ อย่างไร
(ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๓๓ ทวิ วรรคแรก วรรคสาม)
ตอบ ***
ถาม (๒) ท่านมีสิทธิที่จะขอให้พนักงานสอบสวนจัดให้มีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์
บุคคลทีท่ า่ นร้องขอ และพนักงานอัยการเข้าร่วมฟังการสอบสวนในครัง้ นีไ้ ด้ ท่านต้องการทีจ่ ะให้พนักงานสอบสวน
จัดให้บุคคลดังกล่าวเข้าฟังการสอบสวนด้วยหรือไม่ อย่างไร (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๑๓๓ ทวิ วรรคสอง)
ตอบ ***
ถาม (๓) ในการสอบสวนครั้ ง นี้ นอกจากมี ส หวิ ช าชี พ ที่ เข้ า ร่ ว มฟั ง การสอบสวนแล้ ว
ท่านต้องการที่จะให้บุคคลใดอยู่ร่วมในการถามปากค� ำด้วยหรือไม่ อย่างไร (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา ๑๓๓ วรรคสี่)
ตอบ ***
ถาม (๔) ในการสอบสวนครั้งนี้ เป็นคดีความผิดเกี่ยวกับเพศ เนื่องจากไม่มีพนักงานสอบสวน
ที่เป็นผู้หญิง ท่านยินยอมที่จะให้พนักงานสอบสวนที่เป็นผู้ชายเป็นผู้ท�ำการสอบสวนในคดีนี้หรือไม่ อย่างไร
(ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๓๓ วรรคสี่)
ถาม พนักงานสอบสวนจัดให้มีล่ามแปลภาษาซึ่งสาบานตนแล้วชื่อ (................................)
ท่านยอมรับหรือคัดค้านล่ามคนดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๓
แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๑)
ตอบ ****
ถาม พนักงานสอบสวนได้แจ้งให้ท่านทราบว่าท่านมีสิทธิที่จะเรียกค่าสินไหมทดแทนและ
สิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมาย อันเนื่องมาจากการกระท�ำความผิดฐานค้ามนุษย์ ท่านทราบและ
เข้าใจสิทธิดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร (พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๓๔)
ตอบ ข้าฯ ทราบและเข้าใจสิทธิตามกฎหมายที่พนักงานสอบสวนแจ้งให้ข้าฯ ทราบแล้ว
ถาม พฤติการณ์ในคดีนี้เป็นอย่างไร (ก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ หลังเกิดเหตุ)
ตอบ ***
ถาม ประเด็นค�ำถาม ส�ำหรับผู้ตกเป็นเหยื่อจากประเทศต้นทาง ปลายทาง หรือทางผ่าน
(ตามเอกสารหมายเลข ๓ หรือ ๔ หรือ ๕)
ตอบ ***
ถาม ของกลางในคดีนี้มีอะไรบ้าง อยู่ที่ใดและได้มาอย่างไร
ตอบ ***
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ถาม
ตอบ
ถาม
หรือไม่ อย่างไร
ตอบ
ถาม
รูปพรรณ เป็นอย่างไร
ตอบ
ถาม
ตอบ
ถาม
ตอบ
ถาม
ตอบ
ถาม
อย่างไร
ตอบ
ถาม
ลง ๑๓ พ.ย. ๕๐)
ตอบ
ถาม
ตอบ
ถาม
ตอบ

หรือ
หรือ
หรือ

ท่านได้รับความเสียหายในคดีนี้ อย่างไร
***
มีพยานรู้เห็นเหตุการณ์หรือมีบุคคลอื่นที่ตกเป็นผู้เสียหาย (เหยื่อค้ามนุษย์) กับท่าน
***
ท่านทราบว่าใครเป็นผู้กระท�ำความผิดในคดีนี้บ้าง ผู้กระท�ำความผิดแต่ละคนมีต�ำหนิ
***
สาเหตุที่ท�ำให้ท่านตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ครั้งนี้ เพราะเหตุใด
*** (ความยากจน , ถูกหลอกลวง , อยากได้เงินหรือใช้เงินฟุ่มเฟือย)
ผู้กระท�ำความผิดใช้ยานพาหนะใดหรืออาวุธใดในการกระท�ำความผิดครั้งนี้
***
ท่านได้รับทรัพย์สินหรือสิ่งของใดบ้างจากผู้กระท�ำความผิด
***
ในสถานที่เกิดเหตุสามารถมองเห็นบุคคลอื่นหรือเห็นเหตุการณ์ได้ชัดเจนด้วยแสงสว่าง
***
ท่านจะอ้างผูใ้ ด เอกสารใด หรือวัตถุใดเป็นพยานหรือไม่ (หนังสือ ตร. ที่ ๐๐๓๑.๒๑๒/๕๑๘๓
***
เหตุเกิดที่ไหน เมื่อวัน เวลาใด
เหตุเกิดที่****
ท่านเคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้ใดมาก่อนหรือไม่ อย่างไร
***
อ่านให้ฟังแล้วรับว่าถูกต้อง
(ลงชื่อ)		
ผู้กล่าวหา (พยาน)
(ลงชื่อ)		
สอบสวน/พิมพ์/อ่าน
(ลงชื่อ)		
พนักงานอัยการ
(ลงชื่อ)		
นักสังคมสงเคราะห์ (นักจิตวิทยา)
(ลงชื่อ)		
ร่วมฟังการสอบสวน

หมายเหตุ

กรณีค�ำถาม (๑) ใช้กับบุคคลอายุไม่เกิน ๑๘ ปี ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๑๓๓ ทวิ วรรคแรก วรรคสาม
กรณีค�ำถาม (๒) ใช้กับบุคคลอายุไม่เกิน ๑๘ ปี ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๑๓๓ ทวิ วรรคสอง
กรณีค�ำถาม (๓) และ (๔) ใช้ในกรณีความผิดเกี่ยวกับเพศฯ ที่ไม่มีพนักงานสอบสวนผู้หญิง
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๓๓ วรรคสี่
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ประเด็นค�ำถามเพิ่มเติมส�ำหรับเหยื่อค้ามนุษย์จากประเทศไทยไปยังต่างประเทศ
ถาม

ท่านถูกบังคับขู่เข็ญหรือถูกหลอกลวงให้ไปยังประเทศ .... ด้วยวิธีการใด ช่องทางใด ผู้ใดเป็นผู้กระท�ำ
เกิดขึ้นที่ไหน อย่างไร

ตอบ

(การเดินทางจากประเทศไทยเพื่อไปยังประเทศ .... นั้น ถูกต้องตามกฎหมายหรือลักลอบเข้าเมือง
ช่องทางใด ท่านต้องจ่ายเงินล่วงหน้าเท่าใด และถูกชักชวนอย่างไร รู้จักหรือติดต่อกับผู้ต้องหาด้วย
วิธีการใด และท่านสมัครใจตามค� ำติดต่อชักชวนหรือไม่ อย่างไร อธิบายถึงวิธีการติดต่อ เช่น
มีการติดต่อโดยตรง ผ่านการโฆษณาจากสื่อใด มีนายหน้าติดต่อ หรือใช้อีเมลล์ ใช้โทรศัพท์ เป็นต้น
เพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานทางคดี)

ถาม

ตามที่ท่านให้การว่าถูกบังคับขู่เข็ญและหลอกลวงไปท� ำงาน ...... ขอทราบว่าลักษณะการท�ำงาน
เป็นอย่างไร เป็นไปตามที่มีการชักชวนไว้หรือไม่ ได้รับค่าตอบแทนหรือไม่ อย่างไร

ตอบ

(ถูกบังคับและหลวงลวงให้ไปท�ำงาน ... การท�ำงาน เริ่มท�ำงานตั้งแต่เมื่อใด อย่างไร สภาพห้องพัก
เป็นอย่างไร ได้พักวันละกี่ชั่วโมง ได้ค่าตอบแทนในการท�ำงานเท่าใด จ่ายเงินอย่างไร สามารถ
เดินทางออกไปภายนอกได้สะดวกหรือไม่ ผู้ใดเป็นผู้เก็บรักษาหนังสือเดินทาง)
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ประเด็นค�ำถามเพิ่มเติมส�ำหรับเหยื่อค้ามนุษย์จากประเทศต้นทางมายัง
ประเทศทางผ่าน (ประเทศไทย) เพื่อส่งต่อไปยังประเทศอื่น (ประเทศปลายทาง)
ถาม

ท่านเข้ามายังประเทศไทย โดยช่องทางใด ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ อย่างไร วันเวลาใด

ตอบ

(เข้ามาช่องทางด่านตรวจคนเข้าเมืองใด ใช้หลักฐานใดเป็นเอกสารในการผ่านด่าน หรือกรณีไม่ถกู ต้อง
ตามกฎหมาย เข้ามาทางใด ใช้วิธีการอย่างไร ยานพาหนะ เช่น รถยนต์ เรือ)

ถาม

เอกสารที่ท่านใช้ในการเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ท่านได้เอกสารดังกล่าวมาอย่างไร

ตอบ

(ใครหรือหน่วยงานใดจัดท�ำเอกสารส�ำหรับการเดินทางในครั้งนี้ให้กับท่าน ท่านติดต่อกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเอง หรือมีผู้รับไปด�ำเนินการหรือพาท่านไปรับบริการจัดท�ำเอกสารดังกล่าว)

ถาม

ท่านทราบมาก่อนหรือไม่วา่ จะต้องเข้ามาพักในประเทศไทยนานเท่าใด และจะออกเดินทางไปประเทศ
ปลายทางเมื่อใด วิธีการใด (ยานพาหนะ) และไปกับใคร

ตอบ

***

ถาม

การเดินทางเข้ามายังประเทศไทยครัง้ นี้ มีใครเดินทางมาพร้อมกับท่านบ้าง ใครเป็นผูเ้ ก็บเอกสารส�ำหรับ
การเดินทางของท่านหรือคนอื่นๆ ไว้

ตอบ

***

ถาม

ระหว่างทีท่ า่ นพักอาศัยอยูใ่ นประเทศไทย ท่านพักอยูส่ ถานทีใ่ ด กับใคร ถูกกักขังหรือถูกท�ำร้ายร่างกาย
หรือไม่ อย่างไร

ตอบ

(หากถูกกักขัง สภาพสถานทีเ่ ป็นอย่างไร หากถูกท�ำร้ายร่างกายเพราะสาเหตุใด หรือถูกละเมิดทางเพศ
หรือไม่)
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ประเด็นค�ำถามเพิ่มเติมส�ำหรับเหยื่อค้ามนุษย์จากประเทศต้นทาง
มายังประเทศปลายทาง (ประเทศไทย)
ถาม

ท่านเข้ามายังประเทศไทย โดยช่องทางใด ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ อย่างไร วันเวลาใด

ตอบ

(เข้ามาช่องทางด่านตรวจคนเข้าเมืองใด ใช้หลักฐานใดเป็นเอกสารในการผ่านด่าน หรือกรณีไม่ถกู ต้อง
ตามกฎหมาย เข้ามาทางใด ใช้วิธีการอย่างไร ยานพาหนะ เช่น รถยนต์ เรือ)

ถาม

เอกสารที่ท่านใช้ในการเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ท่านได้เอกสารดังกล่าวมาอย่างไร

ตอบ

(ใครหรือหน่วยงานใดจัดท�ำเอกสารส�ำหรับการเดินทางในครั้งนี้ให้กับท่าน ท่านติดต่อกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเอง หรือมีผู้รับไปด�ำเนินการหรือพาท่านไปรับบริการจัดท�ำเอกสารดังกล่าว)

ถาม

การเดินทางเข้ามายังประเทศไทยครัง้ นี้ มีใครเดินทางมาพร้อมกับท่านบ้าง ใครเป็นผูเ้ ก็บเอกสารส�ำหรับ
การเดินทางของท่านหรือคนอื่นๆ ไว้ ท่านสามารถใช้เอกสารดังกล่าวโดยสะดวกหรือมีอิสระในการใช้
หรือไม่ อย่างไร

ตอบ

(เดินทางมาพร้อมกับ ...... และมีนาย/นาง เป็นผู้น�ำพา และเป็นผู้จัดการเกี่ยวกับการผ่านด่านเข้ามา
ในประเทศไทย)

ถาม

ท่านพักอาศัยอยู่ในประเทศไทยกับใคร สถานที่ที่ท่านพักเป็นสถานที่แห่งเดียวกับสถานที่ท่านท�ำงาน
หรือไม่ สภาพแวดล้อมเป็นอย่างไร

ตอบ

(ชื่อผู้เสียหายที่พักอาศัยอยู่ด้วย อธิบายสภาพแวดล้อมภายในที่อาศัย ที่ถูกกักขัง ที่พักและที่ทำ� งาน
หากที่พักกับที่ท�ำงานคนละแห่ง เหยื่อเดินทางไปท�ำงานอย่างไร ใครเป็นผู้ควบคุมการเดินทาง
หรือควบคุมระหว่างการท�ำงาน)

ถาม

ระหว่างที่ท่านท�ำงาน ท่านถูกบังคับให้ท�ำงานหรือไม่ มีใครท�ำงานเช่นเดียวกันกับท่านบ้าง และ
ท่านทราบว่าผู้เสียหายคนอื่นถูกบังคับให้ท�ำงานหรือไม่ หรือท่านถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือไม่

ตอบ

(หากมีคนอืน่ ร่วมเป็นเหยือ่ ด้วย ชือ่ เชือ้ ชาติ ต�ำหนิรปู พรรณเป็นอย่างไร พูดคุยกันถึงเรือ่ งการถูกบังคับ
ให้ท�ำงาน หรือเคยถูกท�ำร้ายร่างกายอะไรบ้าง ถูกข่มขู่ว่าจะท�ำร้ายร่างกายบุคคลในครอบครัวหรือไม่
หากกรณีถกู ล่วงละเมิดทางเพศให้สง่ ตัวให้แพทย์ตรวจร่างกายเพือ่ ใช้เป็นหลักฐาน ทัง้ นี้ เพือ่ ประโยชน์
ในการขยายผลช่วยเหลือเหยื่อคนอื่น)
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ถาม

ขณะที่ท่านท�ำงาน ท่านใช้การสื่อสารกับบุคคลอื่นด้วยภาษาใด หรือต้องใช้ล่าม ท่านใช้บุคคลใด
ในการสนทนาผ่านไปยังบุคคลอื่น

ตอบ

***

ถาม

ท่านได้รับค่าตอบแทนหรือไม่ อย่างไร จ่ายค่าจ้างด้วยวิธีใด ได้รับจากผู้ใด

ตอบ

(ค่าตอบแทน เช่น ต่อวัน ต่อเดือน ปริมาณงาน ถูกหักรายได้หรือต้องจ่ายหนี้อย่างไร จ�ำนวนที่
ถูกหักไป จ่ายจริงเท่าใด เหยื่อได้รับเงินสดหรือช�ำระผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารใด ชื่อเจ้าของบัญชี
เหยือ่ ได้จดั ท�ำบันทึกไว้หรือไม่ หากมีนำ� มาเป็นหลักฐาน ได้รบั เงินจากผูใ้ ด เช่น นายจ้าง เจ้าของกิจการ
หรือ หัวหน้าคนงาน)

ถาม

ระหว่างถูกบังคับให้การท�ำงาน ท่านพยายามหลบหนี หรือเคยหลบหนีด้วยวิธีใด หลบหนีด้วยตนเอง
หรือมีคนช่วยเหลือ ผลการหลบหนีเป็นอย่างไร

ตอบ

***
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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�ำร้องทุกข์ หรือกล่าวโทษ ไว้เป็นคดีอาญาที่................/............. ยึดทรัพย์ที่
............/........... วันที.่ ........... เดือน............................. พ.ศ. ๒๕........... เวลา.......................น. ตาม ป.จ.ว.ข้อ.............................. อุกฉกรรจ์
และสะเทือนขวัญของ....................................................................................................................................... ที่...................../.....................
หมายเลขคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญของ ......................................................................................... ที.่ ...................../....................
๓. เหตุที่เกิด หรือข้อหา ................................................................................................................
๔. บริเวณทีเ่ กิดเหตุ...................................................... เมือ่ วันที.่ .............. เดือน.................................... พ.ศ. ๒๕..........
เวลา......................น. ที่บริเวณ............................... ต�ำบล............................. อ�ำเภอ............................... จังหวัด.........................................
๕. ผู้เสียหาย.................................................................................................................................................................................
ผู้ตาย .......................................................................................................................................................................................
๖. ทรัพย์สินที่เสียหาย.............................................................................................................................................................
๗. คนร้ายหรือผู้ต้องหา..........................................................................................................................................................
๘. ขณะเกิดเหตุจับผู้ต้องหาได้ คือ....................................................................................................................................
๙. พาหนะทีใ่ ช้ในการกระท�ำ.................................................................................................................................................
๑๐. อาวุธที่ใช้ในการกระท�ำผิด..........................................................................................................................................
๑๑. รายละเอียดและพฤติการณ์แห่งคดี........................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................

๑๒. พนักงานสอบสวน........................................................................ โทร.................................................
		
นายต�ำรวจชั้นผู้ใหญ่....................................................................................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 ปีเกิดเหตุ...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................

3. ภูมิล�ำเนาผู้เสียหาย............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................

4. เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร วันที่......................... เดือน.................................................... พ.ศ. ...................
เที่ยวบิน.........................................................................................................................................................................................
5. วันเดือนปีเกิดเหตุ หรือสาเหตุ..........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................

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

7. เอกสารที่ส่งมาด้วย
๗.๑ ส�ำเนาหนังสือเดินทาง
๗.๒ .................................................................................................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดด�ำเนินการการต่อไป

(ลงชื่อ).......................................................
(...........................................................)
ต�ำแหน่ง.....................................................
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ที่ ........................
		

หน่วยงาน.......................................................................
............................................................................................

		

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

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

ส่งผู้เสียหายที่เป็นเหยื่อคดีค้ามนุษย์เข้ารับการคุ้มครอง

เรียน

ผู้อ�ำนวยการสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ (หรือหน่วยงานพัฒนาสังคม
ในพื้นที่............................................)
ด้วย พนักงานสอบสวน................................................ ขอส่งผู้เสียหายที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์
จ�ำนวน........................คน ได้แก่
(๑)........................................................................ อายุ........................ปี เชื้อชาติ........................ สัญชาติ........................
(2)........................................................................ อายุ........................ปี เชื้อชาติ........................ สัญชาติ........................
มาเพื่อรับการคุ้มครองดูแลในสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ (หรือหน่วยงานพัฒนาสังคม
ในพื้นที.่ ..........................................................................................................)
เหตุเกิด เมื่อวันที่......................... เดือน.......................... พ.ศ. .......................... ที่.........................................................
ต�ำบล....................................................... อ�ำเภอ........................................................ จังหวัด..............................................................................
ดังนัน้ จึงขอส่งผูเ้ สียหาย มายังท่านเพือ่ โปรดพิจารณาด�ำเนินการในส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง รายละเอียด
เพิม่ เติมได้โปรดติดต่อกับ (พนักงานสอบสวนผูร้ บั ผิดชอบ....................................................โทรศัพท์หมายเลข..........................)
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ
(...........................................................)
ต�ำแหน่ง.....................................................
โทรศัพท์หน่วยงาน...............................
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(ตัวอย่างค�ำร้องขอรับการคุ้มครองพยานและให้ความยินยอม)

ข้อมูลเกี่ยวข้องกับผู้ขอรับการคุ้มครอง
๑. ชื่อ..................................................................................... ชื่อสกุล.......................................................................................
๒. อายุ.......................................ปี
๓. ที่อยู.่ ..........................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... โทรศัพท์...............................................................
๔. บุคคลใกล้ชิดที่สามารถติดต่อได้ ชื่อ......................................................................................................................
ชื่อสกุล.................................................................................................... ที่อยู.่ .........................................................................................................
......................................................................................................................................................... โทรศัพท์..............................................................
๕. วิธีการที่ขอรับการคุ้มครอง
		
จัดเจ้าหน้าที่ไปให้ความปลอดภัย
		
จัดให้พยานอยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัย
		
อื่นๆ
(ระบุ)........................................................................................................................................ พฤติการณ์ที่อาจไม่ได้รับความปลอดภัย
(โดยย่อ)...................................................................................................................................................... ความเห็นของพนักงานสอบสวน/
เจ้าหน้าที่...................................................................................................................................................................................................................
หากปรากฏภายหลังว่าพยานไม่มา ไม่ให้ถ้อยค�ำ หรือไม่เบิกความเป็นพยานโดยไม่มีเหตุผลสมควร หรือมี
ค�ำพิพากษาถึงทีส่ ดุ ให้ลงโทษพยานในความผิดฐานแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ความผิดฐานเบิกความอันเป็นเท็จใน
การพิจารณาคดีต่อศาล หรือความผิดฐานท�ำพยานหลักฐานอันเป็นเท็จในคดีที่บุคคลนั้นเป็นพยาน ให้บุคคลนั้น
คืนหรือชดใช้ค่าตอบแทน หรือชดใช้ค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองพยานและบุคคลอื่นแล้วแต่กรณี ที่รัฐได้จ่ายไปจริง
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค�ำสั่งจากส�ำนักงานคุ้มครองพยาน
ลงชื่อ......................................... ผู้รับการคุ้มครองและให้ความยินยอม
		 (.....................................)
ลงชื่อ......................................... ผู้บันทึก
		 (.....................................)
ลงชื่อ......................................... พยาน
ลงชื่อ......................................... พยาน
ความเห็นผู้อนุมัติ
....................................................

ลงชื่อ)...................................... ผู้อนุมัติ
(...........................................)
ต�ำแหน่ง...................................................
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ที่ ........................
		

หน่วยงาน.......................................................................
............................................................................................

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

การคุ้มครองพยาน

เรียน

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุ้มครองพยาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ค�ำร้องขอใช้มาตรการทั่วไปในการคุ้มครองพยาน และเอกสาร จ�ำนวน..................... แผ่น
๒. เอกสารที่เกี่ยวข้อง จ�ำนวน........................ แผ่น
ด้วยเมื่อวันที่……...........เดือน..................... พนักงานสอบสวน.............................................. ได้รับค�ำร้องขอ
ใช้มาตรการทั่วไปในการคุ้มครองพยาน................................(ชื่อ นามสกุล ผู้ขอคุ้มครอง)............................... ซึ่งเป็นพยาน
ในคดีที่................................................. ผู้กล่าวหา................................................ ผู้ต้องหา ในความผิดฐาน.............................................
ตามคดีท.ี่ .............................. โดย..............................................(บรรยายพฤติการณ์ทพี่ ยานถูกข่มขู่ ถูกปองร้าย หรือเหตุทอี่ าจ
ก่อให้เกิดอันตราย.................................) ซึง่ การกระท�ำดังกล่าวเห็นว่าอาจเกิดจากผูไ้ ม่ประสงค์ดหี รือผูต้ อ้ งหา และอาจ
ท�ำให้................................................................................................................................. พยานหรือบุคคลในครอบครัวได้รับอันตราย
ดังนัน้ ...................................(พนักงานสอบสวน)................................ พิจารณาแล้วเห็นควรให้มกี ารคุม้ ครอง
พยานจึงขอส่งค�ำร้องขอใช้มาตรการทัว่ ไปในการคุม้ ครองพยานของ.................................(ชือ่ นามสกุลพยาน).......................
และเอกสารที่เกี่ยวข้อง มายังท่านเพื่อพิจารณาด�ำเนินการให้ความคุ้มครองตามกฎหมายต่อไป.
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ (หัวหน้าพนักงานสอบสวน)
(...............................................)
ต�ำแหน่ง...................................................
โทร......................................
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ที.่ ....................... 		

หน่วยงาน.......................................................................

		

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

เรื่อง

พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ ตามมาตรา ๒๐ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

เรียน

อัยการสูงสุด.

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ส�ำเนาค�ำให้การผู้กล่าวหา จ�ำนวน........แผ่น
๒ ส�ำเนาค�ำร้องฝากขังผู้ต้องหา จ�ำนวน.........แผ่น
ด้วย เมื่อวันที่................... เดือน................................. ๒๕............... เวลาประมาณ...............................นาฬิกา
นาง/นางสาว/นาย...................................................................... อายุ..............ปี อยู่บ้านเลขที่....................... หมู่ที่.................
ต�ำบล............................................ อ�ำเภอ.......................................... จังหวัด........................................................... เดินทางมาร้องทุกข์
กับพนักงานสอบสวน ............................................................... เพื่อให้ด�ำเนินคดีกับ.................................................................................
ซึ่งร่วมกันกระท�ำความผิดต่อ.................................(ผู้แจ้ง).............................................จนได้รับความเสียหายโดยสาระส�ำคัญ
ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น มีดังนี้
ก่อนเกิดเหตุ..............................(บรรยายเหตุการณ์ที่ผู้ต้องหาคนติดต่อหรือเริ่มหลอกลวงเสียหาย)
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................

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

เมือ่ วันที่ ................(บรรยายเหตุการณ์ทผี่ ตู้ อ้ งหา หรือผูต้ อ้ งหากับพวกลงมือกระท�ำต่อผูเ้ สียหาย
จนได้รับความเสียหายในคดีนี้...........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
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จากนัน้ ..............................(บรรยายถึงเหตุการณ์ทผี่ เู้ สียหายหลบหนีจากการควบคุมของผูต้ อ้ งหา หรือ
ถูกช่วยเหลือออกมาได้ จนถึงการเดินทางมาร้องทุกข์ในครั้งนี้)........................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................

จากการสอบสวนปรากฏว่า การกระท�ำของ................................................................ เป็นการกระท�ำ
ความผิดซึ่งมีโทษตามกฎหมายไทยได้กระท�ำลงนอกราชอาณาจักรไทยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา ๒๐ แก้ไขเพิม่ เติมโดย พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา
(ฉบับที่ ๒๙) พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้อัยการสูงสุดหรือผู้รักษาการแทนเป็นพนักงานสอบสวนที่รับผิดชอบหรือจะ
มอบหมายหน้าที่นั้นให้พนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวนคนใดเป็นผู้รับผิดชอบท�ำการสอบสวนแทนได้.
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและด�ำเนินการตามตัวบทกฎหมายดังกล่าว ต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
พันต�ำรวจเอก
				

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

		

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

			

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

โทร. ..........................................
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ที.่ ...............................
		

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

เรื่อง
สืบพยานไว้ก่อน
เรียน
(พนักงานอัยการเขตอ�ำนาจ)..................................................
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ส�ำเนาค�ำให้การผู้กล่าวหา
จ�ำนวน...............แผ่น
จ�ำนวน...............แผ่น
๒. เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ด้วย พนักงานสอบสวนสถานีต�ำรวจ....................................................................................
มีความประสงค์ขอให้พนักงานอัยการยืน่ ค�ำร้องต่อศาล เพือ่ ขอสืบพยานในคดีอาญาก่อนฟ้องผูต้ อ้ งหา โดยมีเหตุผล
และความจ�ำเป็น ดังต่อไปนี้
๑. ด้วยปรากฏว่า (ให้ระบุการกระท�ำทั้งหลายที่อ้างว่าผู้ต้องหาได้กระท�ำผิด)..................................
.........................................................................................................................................................................................................................................

๒. (เหตุผลและความจ�ำเป็นที่ต้องสืบพยานไว้ก่อน).......................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................

๓. รายชื่อพยานที่จะต้องน�ำสืบไว้ก่อน *
		
๓.๑ ชื่อ.................................................................. อายุ.....................ปี อยู่บ้านเลขที.่ ..............................
แขวง/ต�ำบล................................................. เขต/อ�ำเภอ................................................. จังหวัด....................................................................
		
๓.2 ชื่อ.................................................................. อายุ.....................ปี อยู่บ้านเลขที.่ ..............................
แขวง/ต�ำบล................................................. เขต/อ�ำเภอ................................................. จังหวัด....................................................................
๔. พนักงานสอบสวนได้ส่งหลักฐานการสอบสวนเบื้องต้น และน�ำตัวผู้ต้องหามายังพนักงาน
อัยการพร้อมค�ำร้องนี้ จ�ำนวน......................... คน คือ (กรณีมีการจับกุมตัวผู้ต้องหา) *
		
๔.๑............................................................................................................................................................................
		
๔.๒............................................................................................................................................................................
		
๔.๓.........................................................................................................................................................................
จึงเรียนมาเพือ่ ขอให้พนักงานอัยการพิจารณาด�ำเนินการตามพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๑ และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๓๗ ทวิ ต่อไป
		
(ลงชื่อ)............................................................ พนักงานสอบสวน
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บันทึกการสอบถามเบื้องต้น
				

สถานที่บันทึก...............................................
วันเดือนปีที่บันทึก................................................

บันทึกนีท้ �ำขึน้ เพือ่ แสดงว่า (ยศ ชือ่ ชือ่ สกุล ต�ำแหน่ง)…………………………………………………………………………………
พนักงานสอบสวน ได้สอบถาม.............................................................……………………………………....... (เด็กหรือเยาวชน ผู้ต้องหา)
ในเบื้องต้น โดยมี (ชื่อ ชื่อสกุล) .......................……………………………............................................... ที่อยู่เลขที.่ .........…………………...........
ซอย........................……………………………………........... ถนน................................ หมูท่ .ี่ ........................... แขวง (ต�ำบล)……………………………………
เขต (อ�ำเภอ)………………………………………… จังหวัด.........................................……………………………………....... เป็นล่ามแปล หรือได้จดั หา
เทคโนโลยีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกหรือความช่วยเหลืออื่นใดให้ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแล้ว ปรากฏรายละเอียดเกี่ยวกับเด็กเยาวชนผู้ต้องหา ดังนี้
๑. ชือ่ ตัว................................................................... ชือ่ สกุล............................................................ อายุ............... ปี สัญชาติ.........................
๒. ถิน่ ทีอ่ ยู่ เลขที.่ ............................. ซอย.............……………………………............. ถนน.....……………………………................ หมูท่ .ี่ .......................
แขวง (ต�ำบล)...............................…………………….. เขต (อ�ำเภอ)..................……………………............. จังหวัด.................……………………………........
๓. สถานทีเ่ กิด เลขที.่ ............................ ซอย.............…………………………............ ถนน.....……………………………................ หมูท่ .ี่ .......................
แขวง (ต�ำบล)...............................…………………….. เขต (อ�ำเภอ)..................……………………............. จังหวัด.................……………………………........
๔. อาชีพของเด็กหรือเยาวชนผู้ต้องหา.........................................................................................................................................................
๕. รายละเอียดเกี่ยวกับบิดาของเด็กหรือเยาวชนผู้ต้องหา
ชื่อตัว................................................................................................... ชื่อสกุล........................................................................................................
ที่อยู่เลขที.่ ....................................... ซอย......................................................... ถนน................................................... หมู่ท.ี่ .............................
แขวง (ต�ำบล).................................................. เขต (อ�ำเภอ).................................................. จังหวัด...........................................................
อาชีพ............................................................................................................................................................................................................................
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๖. รายละเอียดเกี่ยวกับมารดาของเด็กหรือเยาวชนผู้ต้องหา
ชื่อตัว......................................................................................................... ชื่อสกุล..................................................................................................
ที่อยู่เลขที่ ........................................ ซอย................................................... ถนน........................................................ หมู่ท.ี่ ...........................
แขวง (ต�ำบล).......................................................... เขต (อ�ำเภอ)............................................................ จังหวัด...............................................
อาชีพ..........................................................................................................................................................................................................................
๗. รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ปกครองของเด็กหรือเยาวชนผู้ต้องหา
ชื่อตัว......................................................................................................... ชื่อสกุล..................................................................................................
ที่อยู่เลขที่ ........................................ ซอย................................................... ถนน........................................................ หมู่ท.ี่ ...........................
แขวง (ต�ำบล).......................................................... เขต (อ�ำเภอ)............................................................ จังหวัด...............................................
อาชีพ..........................................................................................................................................................................................................................
๘. รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่เด็กหรือเยาวชนผู้ต้องหาอาศัยอยู่ด้วย
ชื่อตัว......................................................................................................... ชื่อสกุล..................................................................................................
ที่อยู่เลขที่ ........................................ ซอย................................................... ถนน........................................................ หมู่ท.ี่ ...........................
แขวง (ต�ำบล).......................................................... เขต (อ�ำเภอ)............................................................ จังหวัด...............................................
อาชีพ..........................................................................................................................................................................................................................
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๙. รายละเอียดเกี่ยวกับองค์กรที่เด็กหรือเยาวชนผู้ต้องหาอาศัยอยู่ด้วย
ชื่อองค์กร....................................................................................................................................................................................................................
ทีอ่ ยูเ่ ลขที่ .................................... ซอย........................................................... ถนน........................................................... หมูท่ .ี่ ..........................
แขวง (ต�ำบล).............................................................. เขต (อ�ำเภอ).................................................... จังหวัด........................................................
และได้แจ้งข้อหาให้เด็กหรือเยาวชนผู้ต้องหาทราบว่า...........................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................

ได้อ่านบันทึกนี้ให้เด็กหรือเยาวชนผู้ต้องหาฟังแล้วรับว่าถูกต้อง จึงให้ลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน
(ลงชื่อ)...............................................................................เด็กหรือเยาวชนผู้ต้องหา
(ลงชื่อ)..............................................................................ล่ามแปล
(ลงชื่อ)...............................................................................พยาน
(ลงชื่อ)...............................................................................พนักงานสอบสวน/บันทึก/อ่าน
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และเจ้าพนักงานได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระท�ำที่กล่าวหาว่าข้าพเจ้ากระท�ำผิดว่า
(กรณีมหี ลักฐานตามสมควรผูต้ อ้ งหาน่าจะได้กระท�ำผิดตามข้อกล่าวหานัน้ ให้ระบุการกระท�ำทัง้ หลายทีก่ ล่าวหา
ว่าผู้ต้องหาได้กระท�ำผิด ข้อเท็จจริงและรายละเอียดที่เกี่ยวกับเวลาและสถานที่ซึ่งเกิดการกระท�ำผิดนั้นๆ อีกทั้ง
บุคคลหรือสิ่งของที่เกี่ยวข้องด้วยพอสมควรเท่าที่จะให้ผู้ต้องหาเข้าใจข้อหาได้ดี)
แล้วจึงแจ้งข้อหาให้ขา้ พเจ้าทราบว่า (ระบุฐานความผิดตามบทบัญญัตขิ องกฎหมาย เช่น ค้ามนุษย์ ถ้าบทบัญญัติ
ของกฎหมายใดไม่ได้ระบุฐานความผิดไว้ ให้ระบุถ้อยค�ำตามบทบัญญัติของกฎหมายที่สั้นกระทัดรัดแต่อ่านแล้ว
ได้ใจความ เช่น หน่วงเหนีย่ วกักขังผูอ้ นื่ มีอาวุธปืน เครือ่ งกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รบั อนุญาต เป็นต้น)
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และได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบก่อนว่า ข้าพเจ้ามีสิทธิดังต่อไปนี้
(1) ข้าพเจ้ามีสิทธิที่จะให้การหรือไม่ก็ได้ ถ้าข้าพเจ้าให้การ ถ้อยค�ำที่ข้าพเจ้าให้การนั้น อาจใช้
เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาได้
(2) ข้าพเจ้ามีสิทธิให้ทนายความหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจเข้าฟังการสอบปากค�ำตนได้
(ถ้าผู้ต้องหาถูกควบคุมระหว่างการสอบสวน จะบันทึกการแจ้งสิทธิตาม มาตรา ๗/๑ เพิ่มเติมด้วย
ก็ได้ แต่ถา้ ผูต้ อ้ งหาไม่ได้ถกู ควบคุมระหว่างการสอบสวน เช่น กรณีผตู้ อ้ งหาถูกเรียกหรือเข้าหาพนักงานสอบสวน
เองโดยไม่มีการจับกุมและควบคุมผู้ต้องหาระหว่างการสอบสวน ไม่ต้องบันทึกการแจ้งสิทธิตาม มาตรา ๗/๑
เพิ่มเติม เพราะถ้าบันทึกการแจ้งสิทธิตาม มาตรา ๗/๑ แล้ว จะมีปัญหาว่าพนักงานสอบสวนได้จับกุมและ
ควบคุมผู้ต้องหาไว้หรือไม่)

ถาม
ตอบ
ถาม
ตอบ
ถาม
ตอบ
ถาม

ตอบ
ถาม

ข้าพเจ้าทราบแล้วขอให้การด้วยความเต็มใจดังนี้

ท่านทราบสิทธิของผู้ต้องหาในชั้นสอบสวนแล้วหรือไม่ อย่างไร
ข้าฯ ได้รับแจ้งสิทธิจากพนักงานสอบสวนแล้ว โดยพนักงานสอบสวนได้แจ้งสิทธิให้ข้าฯ ทราบ
ตามบันทึกการแจ้งสิทธิในชั้นสอบสวนที่พนักงานสอบสวนได้จัดท�ำขึ้น เมื่อวันที่........................
และข้าฯ ได้ลงลายมือชื่อรับทราบสิทธิดังกล่าวแล้ว
ท่านมีทนายความหรือไม่ และได้พบและปรึกษาผู้ซึ่งจะเป็นทนายแล้วหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านต้องการ
ที่จะให้พนักงานสอบสวนจัดหาทนายความให้หรือไม่ อย่างไร (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา ๑๓๔/๑)
ข้าฯ มีทนายความและได้พบและปรึกษาเป็นการเฉพาะตัวแล้ว โดยทนายความของข้าฯ ชือ่ ...........................
อายุ.............ปี อยู่บ้านเลขที่............................................................ ใบอนุญาตว่าความเลขที่........................................
ออกเมื่อวันที.่ ............................................................................... หมดอายุ...................................................................................
(๑) ในการสอบสวนครั้งนี้ พนักงานสอบสวนได้จัดให้มีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ บุคคล
ที่ท่านร้องขอ และพนักงานอัยการเข้าร่วมฟังการสอบสวนด้วย ท่านจะคัดค้านผู้ใดหรือไม่ (ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๓๓ ทวิ วรรคแรก วรรคสาม, ๑๓๔/๒)
ข้าฯ ไม่คัดค้านหรือไม่ขอตั้งรังเกียจนักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะห์ พนักงานอัยการ แต่อย่างใด
(๒) ท่านมีสิทธิขอให้พนักงานสอบสวนจัดนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ บุคคลที่ท่านร้องขอ
และพนักงานอัยการเข้าร่วมฟังการสอบสวนในครั้งนี้ได้ ท่านต้องการที่จะให้พนักงานสอบสวนจัดให้
บุคคลดังกล่าวเข้าร่วมฟังการสอบสวนด้วยหรือไม่ อย่างไร (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๑๓๓ ทวิ วรรคสอง, ๑๓๔/๒)
ข้าฯ ทราบสิทธิดังกล่าวแล้ว ข้าฯ ขอให้มีการจัดนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ บุคคลที่
ข้าฯ ร้องขอและพนักงานอัยการเข้าร่วมฟังการสอบสวนในครั้งนี้ เป็นบุคคลเดียวกันกับบุคคลข้างต้น
โดยไม่ขอให้พนักงานสอบสวนจัดให้มีการเพิ่มบุคคลอื่นร่วมฟังการสอบสวนในครั้งนี้ แต่อย่างใด
(๓) ในการสอบสวนครั้ง พนักงานสอบสวนได้จัดให้ นาย/นาง..................................................................................
เป็นล่ามแปลภาษา ซึง่ ล่ามได้สาบานตนหรือปฏิญาณตนแล้วว่าจะแปลภาษา.........................................(ภาษา
ของผู้ต้องหา).........................................เป็นภาษาไทยให้ถูกต้อง ท่านทราบแล้วหรือยัง และจะคัดค้านล่าม
ที่พนักงานสอบสวนจัดให้หรือไม่ อย่างไร (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๓)
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ตอบ
ถาม
ตอบ

ถาม
ตอบ

ถาม

(หากผู้ต้องหาคัดค้าน ให้สอบถามถึงเหตุที่คัดค้าน หากฟังขึ้นก็ให้พนักงานสอบสวนจัดหาล่ามคนใหม่
หากผู้ต้องหาต้องการหาล่ามเองพนักงานสอบสวนต้องจัดให้ และยังต้องใช้ล่ามที่พนักงานสอบสวน
จัดหาร่วมแปลด้วย).........................................................................................................................................................................
ในการสอบสวนครัง้ นี้ ท่านต้องการทีจ่ ะให้ทนายความหรือผู้ทที่ า่ นไว้วางใจเข้าร่วมฟังการสอบปากค�ำ
ด้วยหรือไม่ อย่างไร (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๓๔/๓)
ข้าฯ ต้องการทีจ่ ะให้ทนายความ คือ................................................................................. อายุ.........................................ปี
อยูบ่ า้ นเลขที่ ......................................... ต�ำบล............................................................ อ�ำเภอ....................................................
จังหวัด......................................... ร่วมฟังการสอบสวน และต้องการให้................................................. ผู้ที่ข้าฯ
ไว้วางใจ ซึง่ เกีย่ วข้องกับข้าฯ คือ................................................................................................................................................
เข้าร่วมฟังการสอบสวนในครั้งนี.้ .............................................................................................................................................
พนักงานสอบสวนอธิบายข้อเท็จจริงให้ทา่ นทราบเกีย่ วกับการกระท�ำทีก่ ล่าวหาว่าได้กระท�ำผิด แล้วจึง
แจ้งข้อหาให้ทราบดังนี้.........................................(ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๓๔
วรรคแรก แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๐)...................................................................................................................................
พนักงานสอบสวนได้อธิบายให้ขา้ ฯ ทราบถึงข้อเท็จจริงเกีย่ วกับการกระท�ำทีก่ ล่าวหาว่า ข้าฯ ได้กระท�ำ
ผิด แล้วจึงแจ้งข้อหาให้ข้าฯ ทราบแล้ว ข้าฯ ไม่ได้หลงต่อสู้แต่อย่างใด และข้าฯ ขอให้การ
(รั บ สารภาพหรื อ ปฏิ เ สธ) ตลอดข้ อ กล่ า วหาทุ ก ประการด้ ว ยความสมั ค รใจของตั ว ข้ า ฯ เอง
โดยไม่มีผู้ใดบังคับขู่เข็ญหลอกลวง หรือกระท�ำการอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อให้ข้าฯ.........................................
(รับสารภาพหรือปฏิเสธ)....................................................................................................................................................................
ท่านเคยต้องโทษทางคดีอาญามาก่อนหรือไม่ อย่างไร (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๕๘, ๙๒, ๙๓ หรือพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๙๗)................................
...........................................................................

ตอบ

ถาม
ตอบ
ถาม
ตอบ
ถาม
ตอบ
ถาม
ตอบ
ถาม
ตอบ

ข้าฯ ไม่เคยได้รบั โทษทางอาญามาก่อน (เคยได้รบั โทษทางคดีอาญามาก่อนในข้อหา.........................................
เมื่อวันที่............................. เดือน......................................... พ.ศ. .................. ที่ท้องที่.........................................................
ศาล.............................................................. โดยถูกตัดสินจ�ำคุก......................ปี.........................เดือน.....................วัน
ตามคดีหมายเลขด�ำที.่ ............................... คดีหมายเลขแดงที.่ .............................. และพ้นโทษเมื่อ...........................
ท่านถูกจับกุมในคดีนี้อย่างไร
(อธิบายก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ หลังเกิดเหตุ)..............................................................................................................
ท่านได้ทรัพย์สินของผู้เสียหายไปมีอะไรบ้าง
***
ของกลางที่อยู่ในความครอบครองของท่านมีอะไรบ้าง และท่านโต้แย้งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าว
หรือไม่ อย่างไร
***
ในขณะกระท�ำผิดท่านใช้ยานพาหนะหรือมีอาวุธติดตัวไปด้วยหรือไม่ อย่างไร
***
ท่านลงมือท�ำร้ายผู้กล่าวหา (พยาน)หรือใครในคดีนี้หรือไม่ อย่างไร
***
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ถาม
ตอบ
ถาม
ตอบ
ถาม
ตอบ
ถาม
ตอบ
ถาม
ตอบ
ถาม
ตอบ

มีผู้ร่วมกระท�ำความผิดกับท่านในคดีนี้หรือไม่ มีใครบ้าง ต�ำหนิรูปพรรณเป็นอย่างไร และแต่ละคน
พักอาศัยอยู่ที่ไหน มีการวางแผนให้แต่ละคนกระท�ำอย่างไร
***
ท่านได้น�ำทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระท�ำความผิดในคดีนี้ไปจ�ำหน่ายหรือน�ำไปเก็บไว้ที่ใด ผู้ใด
เป็นผู้เก็บรักษาไว้
***
ในขณะที่ท่าน (กับพวก)กระท�ำความผิด มีผู้เห็นเหตุการณ์หรือไม่ อย่างไร
***
ท่านจะอ้างผู้ใด เอกสารใด หรือวัตถุใดเป็นพยานหรือไม่ (ตร. ๐๐๓๑.๒๑๒/๕๑๘๓ ลง ๑๓ พ.ย. ๕๐)
***
เหตุเกิดที่ไหน เมื่อวัน เวลาใด
***
ท่านเคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้ใดมาก่อนหรือไม่ อย่างไร
***
อ่านให้ฟังแล้วรับว่าถูกต้อง

หรือ
หรือ
หรือ
หรือ

(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)

ผู้ต้องหา
สอบสวน/พิมพ์/อ่าน
ทนายความ
พนักงานอัยการ
นักสังคมสงเคราะห์/นักจิตวิทยา
ร่วมฟังการสอบสวน

หมายเหตุ
ประเด็นค�ำถามข้อ (๑), (๒) ใช้ในกรณีที่ผู้ต้องหาอายุไม่เกิน ๑๘ ปี ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา ๑๓๓ ทวิ, ๑๓๔/๒
ประเด็นค�ำถามข้อ (๓) ใช้ในกรณีที่ผู้ต้องหาเป็นคนต่างด้าวหรือผู้ฟังหรือพูดไม่เข้าใจในภาษาไทย
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๓
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บันทึกการรับทราบการชี้ตัวของผู้ต้องหา
สถานที่บันทึก.......................................
วันที.่ ................. เดือน............................................. พ.ศ. ..........................
๑. ชือ่ ต�ำแหน่งผูอ้ ำ� นวยการชีต้ วั ผูต้ อ้ งหา ยศ................................ ชือ่ -นามสกุล...........................................................
ต�ำแหน่ง....................................................................................... สังกัด.....................................................................................................................
๒. จัดให้มีการชี้ตัวในคดีระหว่าง.............................................ผู้กล่าวหา.................................................ผู้ต้องหา
คดีอาญาที.่ ...................................................................ข้อหา...........................................................................................................................................
๓. ผูอ้ ำ� นวยการชีต้ วั ได้จดั ให้มกี ารชีต้ วั ข้าพเจ้า ซึง่ เป็นผูต้ อ้ งหาที่.............................(๑ หรือ ๒ หรือ ๓.......)
ซึง่ มีแสงสว่างเป็นอย่างดีและมีที่ก�ำบังมิให้ผชู้ ี้ตัวที่ยงั มิได้ชี้ตวั เห็นผู้ตอ้ งหาก่อนจะเข้าชี้ตวั เมื่อวันที.่ .............................
เดือน.............................................................. พ.ศ. ...................... เวลา.......................................น.
๔. ก่อนชีต้ วั ผูอ้ ำ� นวยการชีต้ วั มิได้ให้ผทู้ จี่ ะท�ำการชีต้ วั เห็นตัวผูต้ อ้ งหา รูปภาพหรือต�ำหนิรปู พรรณ
ของผูต้ อ้ งหา และสถานทีน่ นั้ ผูต้ อ้ งหาไม่เห็นผูช้ ตี้ วั ได้จดั ให้ผตู้ อ้ งหาแต่งกายลักษณะคล้ายคลึงกันกับเวลาเกิดเหตุ
โดยให้ ป ะปนกั บ บุ ค คลอื่ น เพศเดี ย วกั น ซึ่ ง มี รู ป ร่ า ง ขนาด อายุ และแต่ ง กายคล้ า ยคลึ ง กั น กั บ ผู ้ ต ้ อ งหา
จ�ำนวน.................คน คือ
๔.๑ .......................................................................

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

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

๔.๔ .......................................................................

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

๔.๖ .......................................................................

๕. ผู้อ�ำนวยการชี้ตัวได้จัดให้ชี้ตัวโดยวิธียืน/เดินผ่านทีละคนและได้ถามผู้ต้องหาว่าตามที่จัดให้
ชี้ตัวนี้เป็นที่พอใจหรือไม่ หรือจะให้จัดการอย่างไร
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................

๖. ผู้ต้องหามีความพอใจในการจัดให้ชี้ตัว ได้อ่านบันทึกนี้ให้ผู้ต้องหาและพยานในการดูตัวฟังแล้ว
รับว่าถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
(ลงชื่อ)……………………………………ผู้ต้องหา

(ลงชื่อ)...........................................ผู้อ�ำนวยการชี้ตัว

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(........................................)
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บันทึกการชี้ตัวผู้ต้องหา
สถานที่บันทึก.......................................
วันที่..................เดือน..................................... พ.ศ. ..........................
๑. ชือ่ ต�ำแหน่งผูอ้ ำ� นวยการชีต้ วั ผูต้ อ้ งหา ยศ.......................... ชือ่ -นามสกุล.........................................................
ต�ำแหน่ง.......................................................................................... สังกัด................................................................................................................
๒. จัดให้มีการชี้ตัวผู้ต้องหาในคดีที่ .................. ข้อหา .........................................................................
คือ............(ชื่อผู้ต้องหา)......................... ผู้ต้องหา โดยจัดให้ นาย/นาง/นางสาว........................................ ผู้กล่าวหา/พยาน
เข้าท�ำการชีต้ วั ที.่ ................................................................... เมือ่ วันที.่ .............. เดือน........................พ.ศ. ................. เวลา.................น.
๓. ก่อนท�ำการชี้ตัว ผู้อ�ำนวยการชี้ตัวมิได้ให้ผู้ที่จะท�ำการชี้ตัวเห็นผู้ต้องหา หรือรูป หรือต�ำหนิ
รูปพรรณของผู้ต้องหา ได้จัดให้ผู้ต้องหาสวมเสื้อคล้ายคลึงกับเวลาที่เกิดเหตุและจัดให้ยืนปะปนกับบุคคลอื่น
ที่มีเพศ รูปร่าง อายุ และแต่งกายคล้ายคลึงกันกับผู้ต้องหา จ�ำนวน......................คน (แต่ไม่น้อยกว่า ๕ คน)
๔.๑ .......................................................................

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

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

๔.๔ .......................................................................

๔.๕ .......................................................................

๔.๖ .......................................................................

ผู้อ�ำนวยการชี้ตัวได้ถามผู้ต้องหาว่าตามที่จัดให้ชี้ตัวนี้เป็นที่พอใจหรือไม่ หรือจะให้จัดการอย่างไร
..................................................................... แล้วจึงให้นาย/นาง/นางสาว.............................................................. ชีต
้ วั ผูต้ อ้ งหาทีละคน
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�ำนวยการชี้ตัว
(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
การจับเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

การจับเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย

ให้ปล่อยเด็กหรือเยาวชนไป

ศาลจะมีค�าสั่งให้ควบคุมเด็กหรือเยาวชน
ไว้ในสถานพินิจหรือในสถานที่อื่น

ศาลอาจมีค�าสั่งให้มอบตัวเด็กหรือเยาวชนให้แก่
บิดา มารดา ผู้ปกครอง บุคคลหรือองค์การซึ่งเด็กหรือ
เยาวชนอาศัยอยู่ด้วย หรือบุคคลหรือองค์การที่ศาล
เห็นสมควรเป็นผู้ดูแลในระหว่างการด�าเนินคดี

ให้บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่น�าตัวเด็ก
หรือเยาวชน ไปพบพนักงานสอบสวน
หรือพนักงานคุมประพฤติ
หรือศาลแล้วแต่กรณี
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การควบคุมตัวผู้ต้องหาในอ�านาจศาลอาญา
หรือศาลจังหวัดที่มีการจับกุม
พนักงานสอบสวนมีอ�านาจควบคุมตัวผู้ต้องหาได้ ๔๘ ชั่วโมง
นับตั้งแต่เวลามาถึงที่ท�าการของพนักงานสอบสวน

ผู้ต้องหาไม่ได้รับการปล่อยชั่วคราว
ในชั้นสอบสวน

ผู้ต้องหาได้รับการปล่อยชั่วคราว
ในชั้นสอบสวน

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

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

พนักงานสอบสวนต้องท�า
ส�านวนการสอบสวนให้เสร็จสิ้น
และส่งให้พนักงานอัยการเพื่อ
ยื่นฟ้องภายในก�าหนดระยะเวลา
ที่ศาลอนุญาตให้ฝากขังนั้น

พนักงานสอบสวน
ท�าส�านวนการสอบสวน
ไม่เสร็จภายในระยะเวลา
๖ เดือน

พนักงานสอบสวนท�า
ส�านวนการสอบสวนเสร็จ
ภายในระยะเวลา ๖ เดือน

ให้น�าตัวผู้ต้องหาไปยื่น
ค�าร้องขอฝากขังต่อศาล
ก่อนครบก�าหนด ๖ เดือน
ได้ตามอัตราโทษ
๔๘ วัน หรือ ๘๔ วัน

พนักงานอัยการต้องยื่น
ฟ้องต่อศาลก่อนครบ
ก�าหนด ๖ เดือน

ถ้าพนักงานสอบสวนไม่สามารถน�าตัวผู้ต้องหามาฟ้องได้ตามก�าหนดระยะเวลาฝากขัง
หรือพ้นก�าหนดระยะเวลาที่ศาลอนุญาตให้ฝากขังแล้ว (ขาดฝากขัง) หรือผู้ต้องหามีประกันหลบหนีไป
นายประกันไม่สามารถน�าตัวผู้ต้องหามาส่งมอบให้พนักงานสอบสวนได้ตามก�าหนดนัด
พนักงานสอบสวนมีอ�านาจจัดการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้ได้ตัวผู้ต้องหามาเพื่อฟ้องได้
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๔๑ วรรคท้าย, ๑๖๕
เมื่อได้ตัวผู้ต้องหามาแล้ว มีอ�านาจควบคุมเท่าที่จ�าเป็นเพื่อน�าตัวไปฟ้องภายในอายุความฟ้อง
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กรมต�ำรวจ กองคดี 		

โทร.๒๕๒-๗๙๑๓

ที่ o๖o๓.๒/๒๗๙๘ 		

วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๓๒

เรื่อง การประสานงานและส่งส�ำนวนการสอบสวนให้พนักงานอัยการพิจารณา
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ผบช.และผู้ด�ำรงต�ำแหน่งเทียบเท่า ผบก.หน่วยขึ้นตรงต่อ ตร.(ที่มีหน้าที่สอบสวนคดีอาญา)
ตามค�ำสั่งต�ำรวจที่ ๒๔๔/๒๕๓๒ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๓๒ ได้ก�ำหนดมาตราการในการควบคุม
ตรวจสอบเร่งรัดการสอบสวนคดีอาญา ให้ด�ำเนินไปด้วยความรวดเร็วไม่เกิดการล่าช้าโดยเฉพาะในข้อ ๑.๔
ของค�ำสัง่ ต�ำรวจดังกล่าว ในคดีทผี่ ตู้ อ้ งหาถูกควบคุมตัว หรือถูกฝากขังในระหว่างการสอบสวน ได้ก�ำหนดแนวทาง
ให้พนักงานสอบสวนผูร้ บั ผิดชอบ และผูบ้ งั คับบัญชาเร่งรัดการสอบสวนให้เสร็จสิน้ ไปก่อนทีจ่ ะครบอ�ำนาจผัดฟ้อง
หรือฝากขัง ตามที่พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาได้ให้อ�ำนาจไว้ การขอผัดฟ้องหรือการฝากขังให้กระท�ำในกรณีที่มีความจ�ำเป็น เพื่อให้การสอบสวน
เสร็จสิ้นเท่านั้น เมื่อการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วให้รีบสรุปส�ำนวนมีความเห็นเสนอผู้บังคับบัญชาผู้มีอ�ำนาจสั่งคดี
หรือพนักงานอัยการพิจารณาต่อไปทันทีไปแล้วนั้น
บัดนี้ จากการประชุมคณะผู้ประสานงานระหว่างกรมต�ำรวจกับกรมอัยการ ได้พิจารณาปัญหา
อุปสรรคข้อขัดข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการ โดยคณะประสานงาน
กรมอัยการได้หยิบยกปัญหาเกี่ยวกับพนักงานสอบสวนส่งส�ำนวนการสอบสวนไปให้พนักงานอัยการพิจารณา
ในระยะกระชัน้ ชิดทีผ่ ตู้ อ้ งหาจะครบอ�ำนาจควบคุมฝากขังครัง้ สุดท้าย ท�ำให้การตรวจส�ำนวนของพนักงานอัยการ
ต้องกระท�ำด้วยความเร่งรีบมีเวลาจ�ำกัด อาจมีขอ้ ผิดพลาดอันจะเกิดความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชาชนหรือคูก่ รณี
ได้ จึงขอให้พนักงานสอบสวนส่งส�ำนวนการสอบสวนไปให้พิจารณาก่อนผู้ต้องหาจะครบก�ำหนดอ�ำนาจควบคุม
ฝากขังครั้งสุดท้าย ๑ ครั้ง
ต�ำรวจได้พิจารณาแล้วเห็นว่าพนักงานอัยการมีความจ� ำเป็นจะต้องตรวจส�ำนวนการสอบสวน
ว่ามีมูลคดีความผิดตามที่ผู้ต้องหาถูกกล่าวหา ผู้ต้องหาควรจะถูกฟ้องร้องให้ศาลลงโทษหรือไม่ ระยะเวลา
จึงมีความจ�ำเป็นเพราะพนักงานอัยการจะได้มีเวลาในการตรวจสอบพิจารณาเกี่ยวกับพยานหลักฐานในส�ำนวน
การสอบสวนว่า มีพยานหลักฐานเพียงพอฟ้องผู้ต้องหาหรือไม่ ด้วยเหตุดังกล่าวจึงให้พนักงานสอบสวนถือเป็น
ทางปฏิบัติเพิ่มเติมจากค�ำสั่ง ตร. ที่ ๒๔๔/๒๕๓๒ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๓๒ อีกดังนี้
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๑. ในคดีที่ผู้ต้องหาถูกควบคุมตัวหรือถูกฝากขังในระหว่างการสอบสวน ให้พนักงานสอบสวน
รีบสอบสวนให้เสร็จสิน้ ไปโดยเร็ว โดยให้พนักงานสอบสวนส่งส�ำนวนการสอบสวนไปให้พนักงานอัยการพิจารณา
ก่อนที่ผู้ต้องหาจะครบอ�ำนาจควบคุมฝากขังครั้งสุดท้าย ๑ ครั้ง
๒. ในกรณีที่มีความจ�ำเป็นอย่างแท้จริงไม่อาจท�ำให้การสอบสวนให้เสร็จสิ้นไปทันตามก�ำหนดไว้
ในข้อ ๑. เช่น มีความจ�ำเป็นต้องไปติดตามพยานผู้เกี่ยวข้องในคดีมาสอบสวนให้ครบถ้วน เป็นต้น ให้หัวหน้า
พนักงานสอบสวนหรือพนักงานสอบสวนรีบไปประสานกับพนักงานอัยการได้ทราบถึงเหตุผลและความจ�ำเป็น
ที่ไม่อาจส่งส�ำนวนการสอบสวนไปให้พนักงานอัยการก่อนครบอ�ำนาจฝากขัง ๓ วัน
๓. ในคดีที่มีข้อเท็จจริงยุ่งยากสลับซับซ้อน ให้ถือว่าเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนจะต้องไป
ประสานกับพนักงานอัยการได้ทราบข้อเท็จจริงและประเด็นปัญหาแห่งคดี อาจจะสรุปข้อเท็จจริงและพยาน
หลักฐานโดยย่อให้พนักงานอัยการได้ทราบถึงมูลเหตุที่มาของการสอบสวน และพยานหลักฐานที่จะใช้เป็น
พยานหลักฐานในการพิสูจน์การกระท�ำผิดของผู้ต้องหา อันจะเป็นผลให้การพิจารณาของพนักงานอัยการ
เกี่ยวกับคดีดังกล่าวเกิดความสะดวกและรวดเร็ว เพราะมีพนักงานสอบสวนไปประสานให้ข้อมูลข้อเท็จจริง
หากมีประเด็นข้อสงสัยก็สามารถสอบถามพนักงานสอบสวนได้ทันที
จึงแจ้งมาให้ทา่ นสัง่ พนักงานสอบสวนถือเป็นทางปฏิบตั ใิ นการประสานและส่งส�ำนวนการสอบสวน
ให้พนักงานอัยการพิจารณาโดยเคร่งครัดด้วย หากความปรากฎว่าพนักงานสอบสวนคนใดไม่ปฏิบัติ หรือต�ำรวจ
ได้รับแจ้งจากพนักงานอัยการว่าพนักงานสอบสวนคนใดไม่ให้ความร่วมมือ ต�ำรวจจะพิจารณาทัณฑ์ทางวินัย
ตามควรแก่กรณีต่อไป
		
			

(ลงชื่อ) พล.ต.อ. เภา สารสิน

			

(เภา สารสิน)

			

อ.ตร.

184 คู่มือส�ำหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ .................................

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

ที่ ..........................................................

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

เรื่อง .....................................................
เรียน

ผบช.สตม./ผบก.ตท.

ด้ ว ย .......(หน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบการสอบสวน) ...................................................................................
ได้รับแจ้งเหตุคนต่างด้าวกระท�ำความผิดอาญาปรากฏรายละเอียด ดังนี้
1. ชือ่ -นามสกุลผูต้ อ้ งหา (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)........................................................................................
๒. วัน เดือน ปีเกิด.......................................................... อายุ.....................ปี สัญชาติ.....................................
เชื้อชาติ....................................... เพศ........................... หมายเลขหนังสือเดินทาง......................................................................................
๓. ภูมิล�ำเนา................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................

๔. เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร วันที่................ เดือน....................................... พ.ศ. .......................................
เที่ยวบิน..............................................................................................................
๕. วันเดือนปีทถี่ กู จับกุม.............................................................................................................................................................
๖. ข้อหาหรือฐานความผิด..........................................................................................................................................................
๗. สถานที่จับกุม.......................................................................................................................................................................
๘. พฤติการณ์แห่งคดี..............................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................

๙. เอกสารที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้
 ภาพถ่ายผู้ต้องหา จ�ำนวน ๓ ภาพ		  พิมพ์ลายนิ้วมือผู้ต้องหา จ�ำนวน ๑ ชุด
 ส�ำเนาหนังสือเดินทาง จ�ำนวน ๑ ชุด		  ส�ำเนาบันทึกการจับกุม จ�ำนวน ๑ ชุด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดด�ำเนินการการต่อไป
(ลงชื่อ).........................................
(.......................................................)
ต�ำแหน่ง........................................................
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การกันผู้ต้องหาเป็นพยาน
1. สาเหตุของการกันผูต้ อ้ งหาเป็นพยาน คือ ตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา มาตรา ๑๗๖
โจทก์มีหน้าที่น�ำพยานเข้าสืบเพื่อพิสูจน์ความผิดของจ�ำเลย เพื่อที่ศาลจะได้ใช้อ�ำนาจตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๗ พิพากษาลงโทษจ�ำเลย ดังนั้น หลักในการรับฟังพยานหลักฐานของศาล
จึงห้ามมิให้โจทก์อ้างจ�ำเลยเป็นพยานในคดีเดียวกันนั้น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา
๒๓๒ ทั้งนี้ ค�ำพยานดังกล่าวก็ยังถือได้ว่ามีน�้ำหนักน้อยมาก ต้องรับฟังด้วยความระมัดระวัง
2. คดีที่จะกันผู้ต้องหาเป็นพยาน (ตามระเบียบการต�ำรวจเกี่ยวกับคดีลักษณะที่ ๘ บทที่ ๗)
๒.๑ คดีที่เกิดในที่ลี้ลับ หรือมีเหตุร้ายแรงที่คนจ�ำนวนมากพากันเกรงกลัว
๒.๒ พนักงานสืบสวนสอบสวนได้พยายามทุกทางแล้ว ก็ไม่ได้ท�ำให้ได้หลักฐานในคดี
๒.๓ ผู้ท�ำการสอบสวนพิจารณาแล้วว่าเป็นผู้ต้องหาที่ไม่ใช่ตัวการส�ำคัญ แต่เป็นผู้รู้เห็นในคดีนั้น
พอที่จะให้การเป็นพยานเบิกความชั้นศาลได้
๒.๔ ต้องมีพยานอื่นๆ หรืออาจอาศัยถ้อยค�ำพยานนี้สืบสาวให้ได้หลักฐานอื่นๆ มาเป็นพยาน
หลักฐานในคดีได้อีก
3. ผู้มีอ�ำนาจอนุญาตให้กันผู้ต้องหาเป็นพยาน
๓.๑ ในกรุงเทพมหานคร ให้เสนอถึงผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ เป็นผู้อนุญาต
๓.๒ ในต่างจังหวัด ให้เสนอถึงผู้บังคับการขึ้นไป เป็นผู้อนุญาต
(ตามหนังสือที่ ๐๐๐๑(ป)/๑๒๔ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๔๒)
4. วิธีปฏิบัติในการกันผู้ต้องหาเป็นพยาน
๔.๑ ให้พนักงานสอบสวน สอบสวนผู้ต้องหานั้นในฐานะผู้ต้องหาไว้ในส�ำนวนการสอบสวน
๔.๒ เมื่อได้รับอนุญาตจากผู้มีอ�ำนาจให้กันผู้ต้องหาเป็นพยานแล้ว ให้มีความเห็นสั่งไม่ฟ้อง
ผู้ต้องหารายนั้น
๔.๓ เมื่อได้รับอนุญาตตามข้อ ๔.๒ แล้วหากผู้ต้องหาถูกควบคุมตัวอยู่ ให้ขอปล่อยตัวผู้ต้องหา
นั้นไปจากการควบคุม
๔.๔ ให้เสนอส�ำนวนการสอบสวนนั้น ไปยังพนักงานอัยการพิจารณา
๔.๕ พนักงานอัยการอาจมีคำ� สัง่ ฟ้องผูต้ อ้ งหาทีก่ นั ไว้เป็นพยานนัน้ ก็ได้ ถ้าพนักงานอัยการสัง่ ฟ้อง
พนักงานสอบสวนต้องน�ำตัวผู้ต้องหานั้นส่งมอบให้พนักงานอัยการเพื่อฟ้อง ต่อไป
๔.๖ ถ้ า พนั ก งานอั ย การมี ค วามเห็ น สั่ ง ไม่ ฟ ้ อ ง พนั ก งานอั ย การจะมี ค� ำ สั่ ง เด็ ด ขาดไม่ ฟ ้ อ ง
ผู้ต้องหานั้น แจ้งต่อพนักงานสอบสวน
๔.๗ เมื่อได้รับค�ำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องผู้ต้องหาแล้ว ให้พนักงานสอบสวนสอบสวนผู้ต้องหานั้นไว้
ในฐานะพยาน โดยให้ปฏิญาณหรือสาบานตนก่อนให้ถ้อยค�ำด้วย
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(ตัวอย่างหนังสือแจ้งความคืบหน้าการสอบสวนคดีอาญา)
หนังสือแจ้งความคืบหน้าการสอบสวนคดีอาญา
ที.่ ...............................................................
วันที.่ .............. เดือน............................ พ.ศ. ................
เรียน..................................................................
ตามที่ท่านได้แจ้งความร้องทุกข์หรือกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนในความผิดฐาน..............................
.........................................................................................................................................................................................................................................
......................................................... คดีท.ี่ ............./................. ป.จ.ว. ข้อ................ ลงวันที.่ .............. เดือน............................ พ.ศ. ................

และพนักงานสอบสวนได้รับค�ำร้องทุกข์หรือกล่าวโทษไว้แล้ว นั้น
ขอแจ้งความคืบหน้าผลการด�ำเนินการของพนักงานสอบสวน ให้ทราบดังนี้
๑. ผลการด�ำเนินการ...............................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................

๒. สิ่งที่จะด�ำเนินการต่อไป...................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................

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

ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)........................................
(...........................................)
ต�ำแหน่ง..........................................................
หมายเหตุ
หากท่านประสงค์จะแจ้งข้อมูลข่าวสารที่จะเป็นประโยชน์ต่อการสอบสวนเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัย
เกี่ยวกับผลการด�ำเนินการที่แจ้งข้างต้น ท่านสามารถติดต่อพนักงานสอบสวน (ชื่อ.............................................................)
โทรศัพท์มอื ถือ................................................... โทรศัพท์................................................. โทรสารหมายเลข...............................................
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ผลการสืบสวน
ไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอ

มีพยานหลักฐานเพียงพอ

ระงับการสืบสวน

จัดให้มีการร้องทุกข์เพื่อด�าเนินคดี
ความผิดฐานฟอกเงิน
การสอบสวนโดยขยายผลเพิ่มเติม ดังนี้

รายงาน ปปง.
ผ่าน ปปป.
รายงาน ปปง.
ตามระเบียบ
ส�านักนายกฯ
๒๕๔๔ ข้อ ๔

การโอน รับโอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ
การกระท�าความผิดเพื่อซุกซ่อน หรือปกปิดแหล่งที่มา
ของทรัพย์สินนั้น หรือเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นไม่ว่า
ก่อน ขณะ หรือหลังการกระท�าความผิดมิให้ต้องรับโทษ
หรือรับโทษน้อยลงในความผิดฐานค้ามนุษย์

มีพยานหลักฐาน
การกระท�าผิด
ฐานฟอกเงินในรูปแบบ
ขบวนการหรือกระท�าผิด
หลายท้องที่
รายงานผู้บัญชาการ
รับผิดชอบ
เพื่อมอบหมาย
พนักงานสอบสวน
ผู้รับผิดชอบ

การกระท�าด้วยประการใดๆ เพื่อปกปิด หรืออ�าพราง
ลักษณะที่แท้จริง การได้มา แหล่งที่ตั้ง การจ�าหน่าย
การโอน การได้สิทธิใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ
การกระท�าความผิด
การสนับสนุนการกระท�าความผิด หรือช่วยเหลือ
ผู้กระท�าผิดฐานฟอกเงิน ไม่ว่าก่อน
หรือขณะกระท�าความผิด
การจัดหา หรือให้เงิน หรือทรัพย์สิน ยานพาหนะ
สถานที่ หรือวัตถุใดๆ หรือกระท�าการใดๆ
เพื่อช่วยให้ผู้กระท�าความผิดฐานฟอกเงินหลบหนี
หรือเพื่อมิให้ผู้กระท�าความผิดฐานฟอกเงินถูกลงโทษ
หรือเพื่อให้ได้รับประโยชน์ในการกระท�าความผิด
การพยายามกระท�าความผิดฐานฟอกเงิน
การสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป
เพื่อกระท�าความผิดฐานฟอกเงิน และกระท�าความผิด
เกิดขึ้นเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน

มีความเห็นเสนออัยการตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๔๐, ๑๔๑, ๑๔๒
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แบบรายงาน
ใช้ส�ำหรับหัวหน้าพนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ หัวหน้าหน่วยงาน
๑. แบบรายงานตามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานในการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๔
 กรณี

 ร้องทุกข์
 กล่าวโทษ  จับกุม
 ผูต้ อ้ งหาชือ่ ........
.............................................................. ที่อยู.่ .......................................................................................................... โทร............................................
หมายเลขบัตรประจ�ำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ.............................................................................................................................
หมายเลขหนังสือเดินทาง....................................................................................... อื่นๆ ................................................................................
๒.  ร้องทุกข์
 กล่าวโทษ
 จับกุมเมื่อวันที่..........เดือน............. พ.ศ. ..........
เวลา.............................น. พนักงานสอบสวนเจ้าของเรื่องชื่อ......................................................................................................................
๓. ของกลางหรือทรัพย์สนิ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการกระท�ำความผิด ดังต่อไปนี้ (บอกรายละเอียดของกลาง
หรือทรัพย์สิน อาทิ ประเภท ชนิด น�้ำหนัก ขนาด จ�ำนวน ราคา)............................................................................................
๔. พฤติกรรมของผู้ต้องหา/ความสัมพันธ์กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง/พฤติการณ์แห่งคดี..................................
.........................................................................................................................................................................................................................................

๕. การด�ำเนินการของพนักงานสอบสวน หรือการสืบสวนหรือการสอบสวน................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................

๖. ความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
ความผิดฐานฟอกเงิน....................................................................................................................................................................
๗. พยานหลักฐานต่างๆ ที่รวบรวมได้..............................................................................................................................
๘. ความเห็นของพนักงานเจ้าของเรือ่ ง (เห็นควรด�ำเนินการในความผิดฐานฟอกเงินหรือด�ำเนินการ
เกี่ยวกับทรัพย์สิน)...................................................................................................................................................................................................
๙. ความเห็นของหัวหน้าพนักงานสอบสวน/หน่วยงาน (เห็นควรด�ำเนินคดีในความผิดฐานฟอกเงิน
หรือด�ำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน)...................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)........................................................
(..........................................)
ต�ำแหน่ง.....................................................
หัวหน้าพนักงานสอบสวน/หน่วยงาน
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ที.่ .................................... 		

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

เรื่อง

ส่งแบบรายงานตามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี

เรียน

เลขาธิการส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงาน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง จ�ำนวน..................................... แผ่น
ด้วยเมือ่ วันที.่ ................ เดือน..................... พ.ศ. ............ เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจ...........................................................................
ได้ทำ� การจับกุมตัว..............................(ชือ่ นามสกุล ทีอ่ ยูข่ องผูต้ อ้ งหา หากมีรายคนให้มหี มายเลขก�ำกับ)................................
โดยกล่าวหาว่า......................................................................................................................... (หากมีหลายข้อหา ให้ระบุให้ครบถ้วน
ทุกข้อหา).....................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................

เหตุเกิดเมื่อวันที.่ ........... เดือน......................... พ.ศ. ............. ที.่ ................................... ต�ำบล...................................
อ�ำเภอ.............................................................................. จังหวัด..................................................................................... ซึง่ ความผิดดังกล่าว
เป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พุทธศักราช ๒๕๔๒ และ
จากการสืบสวนมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าหากล่าช้า อาจมีการโอนจ�ำหน่าย ยักย้าย ทรัพย์สินเกี่ยวกับความผิด
...................................(ชื่อหน่วยงานสอบสวน) ......................................................... จึงขอส่งแบบรายงาน

ตามระเบียบส� ำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประสานงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พุทธศักราช ๒๕๔๒ และเอกสารที่เกี่ยวข้องมาเพื่อด�ำเนินการต่อไป.
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ (หน.พนักงานสอบสวน)
(..............................................)
ต�ำแหน่ง.............................................
โทร. ......................................................

192 คู่มือส�ำหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

แบบรายงาน
เรียน

เลขาธิการ ปปง.(ผ่าน ปปป.ตร.)

๑. แบบรายงานท้ายระเบียบส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยแนวทางปฏิบตั ใิ นการด�ำเนินคดี ความ
ผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖
 กรณี

 ร้องทุกข์
 กล่าวโทษ
 จับกุม  ผู้ต้องหาชือ่
................................................................. ที่ อ ยู ่ .......................................................................... โทร .........................................
หมายเลขบัตรประจ�ำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ.............................................................................................................
หมายเลขหนังสือเดินทาง...................................................................................... อื่นๆ .................................................................................
๒.  ร้องทุกข์
 กล่าวโทษ  จับกุมเมื่อวันที่.......... เดือน............. พ.ศ. .............
เวลา.............................น. พนักงานสอบสวนเจ้าของเรื่องชื่อ......................................................................................................................
๓. ของกลางหรือทรัพย์สนิ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการกระท�ำความผิด ดังต่อไปนี้ (บอกรายละเอียดของกลาง
หรือทรัพย์สินฯ อาทิฯ ประเภท ชนิด น�้ำหนัก ขนาด จ�ำนวน ราคา)............................................................................................
๔. พฤติกรรมของผู้ต้องหา/ความสัมพันธ์กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง/พฤติการณ์แห่งคดี..................................
๕. การด�ำเนินการของพนักงานสอบสวน หรือการสืบสวนหรือการสอบสวน..............................................
.........................................................................................................................................................................................................................................

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

ความผิดฐานฟอกเงิน.............................................................................................................................................................
๗. พยานหลักฐานต่างๆ ที่รวบรวมได้..............................................................................................................................
๘. ความเห็นของพนักงานเจ้าของเรือ่ ง (เห็นควรด�ำเนินการในความผิดฐานฟอกเงินหรือด�ำเนินการ
เกี่ยวกับทรัพย์สิน)...................................................................................................................................................................................................
๙. ความเห็นของหัวหน้าพนักงานสอบสวน/หน่วยงาน (เห็นควรด�ำเนินคดีในความผิดฐานฟอกเงิน
หรือด�ำเนินการเกีย่ วกับทรัพย์สนิ ).....................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)........................................................
(..........................................)
ต�ำแหน่ง.................................
........./................../........
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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�ำรงต�ำแหน่งเทียบเท่า
ผบช.ผบก.ในสังกัด สง.ผบ.ตร. หรือผู้ด�ำรงต�ำแหน่งเทียบเท่า
ตามที่ต�ำรวจมีหนังสือที่ 0007.24/1041 ลง 24 มกราคม 2545 แจ้งแนวทางให้เจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ กรณีคนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นผู้เสียหายหรือผู้ต้องหาคดีอาญา
เนื่องจากหนังสือดังกล่าวได้สั่งการไว้เป็นเวลานานแล้ว ประกอบกับปัจจุบันมีความต่างด้าวเดินทางเข้ามาใน
ราชอาณาจักรเพิม่ มากขึน้ ทุกปี คนต่างด้าวทีเ่ ดินทางเข้ามาอาจเป็นผูเ้ สียหายหรือถึงแก่ความตายหรือเป็นผูต้ อ้ งหา
คดีอาญา นอกจากนีม้ กี ารแก้ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 24 วรรคแรก เปลีย่ นแปลงหลักการกรณี
ต้องโทษกักขัง ให้ดำ� เนินการกักตัวไว้ในสถานทีก่ กั ขังซึง่ ก�ำหนดไว้อนั มิใช่เรือนจ�ำ สถานีตำ� รวจหรือสถานทีค่ วบคุม
ผู้ต้องหาของพนักกงานสอบสวน โดยกรมราชทัณฑ์ได้ก�ำหนดสถานที่กักขังของกรมราชทัณฑ์เป็นสถานที่กักตัว
ผู้ต้องโทษเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายแล้ว และตามอนุมัติต�ำรวจท้ายหนังสือ วช.ที่ 0002.41/3595 ลงวันที่
10 ตุลาคม 2546 ให้ปรับปรุงแนวทางตามหนังสือต�ำรวจที่ 0007.24/1041 ลงวันที่ 24 มกราคม 2545
จึงสมควรก�ำหนดแนวทางที่ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับคนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นผู้เสียหายหรือ
ผู้ต้องหาเสียใหม่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
ฉะนั้น จึงให้หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด�ำเนินการ กรณีคนต่างด้าวเดินทางเข้ามาใน
ราชอาณาจักรเป็นผู้เสียหายหรือผู้ต้องหาคดีอาญาถือปฏิบัติ ดังนี้
1. กรณีคนต่างด้าวเป็นผูเ้ สียหายในคดีอกุ ฉกรรจ์หรือถึงแก่ความตายโดยผิดธรรมชาติ ให้หวั หน้า
สถานีต�ำรวจหรือหัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบการสอบสวนด�ำเนินการรวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับคนต่างด้าว
ที่เป็นผู้เสียหายหรือผู้ตายแล้วแต่กรณี โดยให้ปรากฎชื่อ ชื่อสกุล (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) วันเดือนปีเกิด
อายุ สัญชาติ เชื้อชาติ เพศ หมายเลขหนังสือเดินทาง ภูมิล�ำเนา การเดินทางเข้าในราชอาณาจักร เมื่อวันเดือนปี
ใด โดยทางใด วันเดือนปีที่เกิดเหตุหรือพบศพ พฤติการณ์แห่งคดีหรือเหตุแห่งความตาย แล้วรายงานตามแบบ
“รายงานคนต่างด้าวเป็นผู้เสียหายในคดีอุกฉกรรจ์หรือถึงแก่ความตายโดยผิดธรรมชาติ” (แบบที่ 1) พร้อม
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ส่งภาพถ่ายศพ จ�ำนวน 3 ภาพ พิมพ์ลายนิ้วมือศพ จ�ำนวน 3 ชุด และส�ำเนาหนังสือเดินทาง จ�ำนวน 1 ชุด
ไปยังตท.ภายใน 24 ชั่วโมงนับแต่เวลาที่ทราบเหตุดังกล่าว เพื่อแจ้งให้สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุล
และส�ำนักงานกลางต�ำรวจสากลของประเทศที่คนต่างด้าวเป็นผู้เสียหายหรือถึงแก่ความตายทราบ
2. กรณีคนต่างด้าวเป็นผู้ต้องหา
		

2.1 เมื่อคนต่างด้าวกระท�ำความผิดอาญาและถูกจับกุมตัวด�ำเนินคดี

			 2.1.1 ให้หัวหน้าสถานีต�ำรวจหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบการสอบสวนด�ำเนินการ
รวบรวมราบละเอียดเกี่ยวกับผู้ต้องหา โดยให้ปรากฎชื่อ ชื่อสกุล (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) วันเดือนปีเกิด
อายุ สัญชาติ เชื้อชาติ เพศ หมายเลขหนังสือเดินทาง ภูมิล�ำเนา การเดินทางเข้าในราชอาณาจักร เมื่อวันเดือนปี
ใด โดยทางใด วันเดือนปีที่ถูกจับกุม ข้อหาหรือฐานความผิด สถานที่จับกุมและพฤติการณ์แห่งคดี แล้วรายงาน
ตามแบบ “รายงานคนต่างด้าวกระท�ำความผิดอาญาและถูกจับกุมตัวด�ำเนินคดี” (แบบที่2) พร้อมส่งภาพถ่าย
ผูต้ อ้ งหา จ�ำนวน 3 ภาพ พิมพ์ลายนิว้ มือผูต้ อ้ งหา จ�ำนวน 3 ชุด ส�ำเนาหนังสือเดินทางจ�ำนวน 1 ชุด และส�ำเนา
บันทึกการจับกุม จ�ำนวน 1 ชุด ภายใน 24 ชั่วโมงนับแต่มาถึงที่ท�ำการของพนักงานสอบสวน ไปยังหน่วยงาน
ดังต่อไปนี้
				
2.1.1.1 สตม. เพือ่ ด�ำเนินการตามพระราชบัญญัตคิ นเข้าเมือง พ.ศ. 2522
โดยสถานีตำ� รวจหรือหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบการสอบสวนซึง่ มีทตี่ งั้ อยูใ่ นส่วนกลางให้สง่ ไปที่ ศสส.สตม. ส่วนสถานี
ต�ำรวจหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบการสอบสวนซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคให้ส่งไปที่ ศสส.สตม. หรือด่าน
ตรวจเมืองที่ใกล้ที่สุด
				
2.1.1.2 ตท. เพือ่ แจ้งให้สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุล และส�ำนักงาน
กลางต�ำรวจสากลของประเทศที่ผู้ต้องหามีสัญชาติทราบ รวมทั้งตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของผู้ต้องหา
รายนั้น
			 2.1.2 ถ้ า ปรากฎว่ า ผู ้ ต ้ อ งหาอยู ่ ใ นราชขอาณาจั ก รโดยไม่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตหรื อ
การอนุญาตสิน้ สุดหรือถูกเพิกถอนมาก่อนถูกจับกุม ให้พนักงานสอบสวนรีบมีหนังสืออายัดตัวผูต้ อ้ งหาไปยังเรือน
จ�ำและสถานีต�ำรวจท้องที่ที่เรือนจ�ำนั้นตั้งอยู่ และด�ำเนินคดีตามมาตรา 81 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง
พ.ศ. 2522 แต่ถ้าผู้ต้องหาได้รับการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและการอนุญาตยังไม่สิ้นสุดไม่ต้องอายัดตัว
ผูต้ อ้ งหา เว้นแต่พฤติการณ์และการกระท�ำของผูต้ อ้ งหามีลกั ษณะอย่างหนึง่ อย่างใด ตามมาตรา 12 (3) (7) และ
(8) แห่งพระราชบัญญัตคิ นเข้าเมือง พ.ศ. 2522 แล้วให้รบี แจ้ง สตม. ทราบ โดยในส่วนกลางให้แจ้งที่ ศสส.สตม.
ในส่วนภูมิภาคให้แจ้งที่ ศสส.สตม. หรือด่านตรวจคนเข้าเมืองซึ่งมีที่ตั้งอยู่ใกล้ที่สุด เพื่อด� ำเนินการตาม
พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522
		

2.2 การติดตามผลคดีและการรายงานผลคดีถึงที่สุด

			 2.2.1 กรณีคนต่างด้าวต้องหาคดีอาญา และศาลได้มีค�ำพิพากษาถึงที่สุดให้จ�ำคุก
โดยไม่รอลงอาญา (เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือความผิดอันได้กระท�ำโดยประมาท) ในระหว่างคนต่างด้าว
ถูกจ�ำคุกตามค�ำพิพากษา ให้พนักงานสอบสวนเจ้าของคดีรีบรายงานผลคดีไปยัง สตม. โดยในส่วนกลางให้ส่งที่
ศสส.สตม. ในส่วนภูมิภาคให้ส่งที่ ศสส.สตม. หรือด่านตรวจคนเข้าเมืองซึ่งมีที่ตั้งอยู่ใกล้ที่สุด
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เมือ่ คนต่างด้าวพ้นโทษแล้ว ให้หวั หน้าสถานีตำ� รวจหรือหัวหน้าหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบการสอบสวน
ด�ำเนินการรวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับคนต่างด้าวที่พ้นโทษ โดยให้ปรากฎชื่อ ชื่อสกุล (ภาษาไทยและภาษา
อังกฤษ) วันเดือนปีเกิด อายุ สัญชาติ เชื้อชาติ เพศ ผลคดีของศาล หมายเลขคดีด�ำ หมายเลขคดีแดง วันเดือนปี
ทีพ่ พิ ากษา ฐานความผิดทีล่ งโทษ และได้รบั โทษอย่างไร จากนัน้ ส่งตัวคนต่างด้าวไปยัง สตม. ส�ำหรับในส่วนกลาง
ให้ส่งที่ ศสส.สตม. ในส่วนภูมิภาคให้ส่งที่ ศสส.สตม. หรือด่านตรวจคนเข้าเมืองซึ่งมีที่ตั้งอยู่ใกล้ที่สุด โดยส่ง
คนต่างด้าวไปพร้อมกับหนังสือเดินทางหรือส�ำเนาหนังสือเดินทางและรายงานตามแบบ “ขอส่งคนต่างด้าวและ
รายละเอียดเกี่ยวกับคนต่างด้าวถูกด�ำเนินคดีถึงที่สุดแล้วมาเพื่อด�ำเนินการตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง
พ.ศ. 2522” (แบบที่ 3)
			 2.2.2 กรณีคนต่างด้าวต้องหาคดีอาญา และศาลได้มคี ำ� พิพากษาถึงทีส่ ดุ ให้กกั ขังหรือ
กักขังแทนค่าปรับ (เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือความผิดอันได้กระท�ำโดยประมาท) ให้หัวหน้าสถานีต�ำรวจหรือ
หัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบการสอบสวน ด�ำเนินการรวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับคนต่างด้าวที่ถูกกักขัง
โดยให้ปรากฎชือ่ ชือ่ สกุล (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) วันเดือนปีเกิด อายุ สัญชาติ เชือ้ ชาติ เพศ ผลคดีของศาล
หมายเลขคดีดำ� หมายเลขคดีแดง วันเดือนปีทพี่ พิ ากษา ฐานความผิดทีล่ งโทษ และได้รบั โทษอย่างไร แล้วรายงาน
ตามแบบ “ขอส่งรายละเอียดเกี่ยวกับคนต่างด้าวถูกกักขังหรือกักขังแทนค่าปรับ มาเพื่อด�ำเนินการตามพระราช
บัญญัตคิ นเข้าเมือง พ.ศ. 2522” (แบบที4่ ) พร้อมกับส่งหนังสือเดินทางหรือส�ำเนาหนังสือเดินทางไปให้หวั หน้า
สถานีต�ำรวจที่สถานกักขังของกรมราชทัณฑ์ที่ตั้งอยู่ เพื่อรวบรวมไว้เป็นข้อมูลเบื้องต้น หลังจากคนต่างด้าว
พ้นโทษกักขังแล้ว ให้หวั หน้าสถานีตำ� รวจทีส่ ถานกักขังของกรมราชทัณฑ์ตงั้ อยูร่ บั ตัวคนต่างด้าวทีพ่ น้ โทษส่ง 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�ำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้อง ผู้เสียหายถอนค�ำร้องทุกข์ หรือคนต่างด้าวช�ำระค่าปรับตามค�ำพิพากษา
ของศาลหรือตามที่เจ้าพนักงานเปรียบเทียบ หรือคนต่างด้าวกระท�ำความผิดลหุโทษหรือความผิดอันได้กระท�ำ
โดยประมาท
				
2.2.3.1 ในกรณีที่การอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรของคนต่างด้าว
สิน้ สุดลง และคนต่างด้าวยังไม่ถกู ด�ำเนินคดีในความผิดฐานเป็นบุคคลต่างด้าวอยูใ่ นราชอาณาจักรโดยการอนุญาต
สิน้ สุด อันเป็นความผิดตามมาตรา 81 แห่งพระราชบัญญัตคิ นเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ให้หวั หน้าสถานีตำ� รวจหรือ
หัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบการสอบสวนด�ำเนินคดีกับคนต่างด้าวในความผิดฐานดังกล่าว หลังจากคดีถึงที่สุด
แล้ว จึงให้ด�ำเนินการเช่นเดียวกับจข้อ 2.2.1 หรือ 2.2.2 แล้วแต่กรณี
				
2.2.3.2 ในกรณีที่การอนุญาตให้อยู่ในราชอาราจักรของคนต่างด้าว
ยังไม่สิ้นสุด ให้หัวหน้าสถานีต�ำรวจหรือหัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบการสอบสวนปล่อยตัวคนต่างด้าวไป
เว้นแต่พฤติการณ์และการกระท�ำของคนต่าวด้าวที่ต้องหาคดีอาญาและคดีอาญาถึงที่สุด มีลักษณะอย่างหนึ่ง
อย่างใดตามมาตรา 12(3) (7) และ (8) แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 และได้รับแจ้งว่าผู้ต้องหา
ถูกเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรแล้ว ให้หัวหน้าสถานีต� ำรวจหรือหัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบ
การสอบสวนด�ำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2.2.1

196 คู่มือส�ำหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

			 2.2.4 กรณีที่มีการจับกุมคนต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว หรือกัมพูชา ซึ่งกระท�ำ
ความผิดตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ฐานเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต
ให้ด�ำเนินการผลักดันออกนอกราชอาณาจักรโดยไม่ต้องด�ำเนินคดีตามหนังสือต�ำรวจที่ 0022.122/1670
ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2541 ซึ่งออกตามประกาศกระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่11) ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2541
โดยให้ผู้จับส่งคนต่างด้าวที่ถูกจับกุมดังกล่าวไปยัง สตม. ส�ำหรับส่วนกลางให้ส่งไปที่ ศสส.สตม. ในส่วนภูมิภาค
ให้ส่งที่ ศสส.สตม. หรือด่านตรวจคนเข้าเมืองซึ่งมีที่ตั้งอยู่ใกล้ที่สุด โดยให้ส่งคนต่างด้าวไปพร้อมกับบันทึก
การจับกุมและแบบรายงาน “ขอส่งตัวคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองมาเพื่อด�ำเนินการผลักดันออกไปนอก
ราชอาณาจักร (กรณีสัญชาติพม่า ลาว หรือกัมพูชา)” (แบบที่ 5)
			 2.2.5 กรณีที่คนต่างด้าวกระท�ำความผิดและการด�ำเนินคดียังไม่ถึงที่สุด แต่คน
ต่างด้าวได้รับอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว
				
2.2.5.1 ในกรณีที่การอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรของคนต่างด้าว
สิ้นสุดมาก่อนถูกจับกุมและคนต่างด้าวยังไม่ถูกด�ำเนินคดีในความผิดฐานเป็นบุคคลต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักร
โดยการอนุญาตสิ้นสุด อันเป็นความผิดตามมาตรา 81 แห่งพระราชบัญญัตินเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ให้หัวหน้า
สถานีต�ำรวจหรือหัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบการสอบสวนด�ำเนินคดีกับคนต่างด้าวในความผิดฐานดังกล่าว
หลังจากคดีถึงที่สุดแล้วจึงให้ด�ำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2.2.1 หรือ 2.2.2 แล้วแต่กรณี
				
2.2.5.2 ในกรณีที่การอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรของคนต่างด้าว
ยังไม่สิ้นสุด ให้หัวหน้าสถานีต�ำรวจหรือหัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบการสอบสวนปล่อยตัวคนต่างด้าวไป
เว้นแต่พฤติการณ์และการกระท�ำของคนต่างด้าวที่ต้องหาคดีอาญาและคดีถึงที่สุด มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด
ตามมาตรา 12(3) (7) และ (8) แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 และได้รับแจ้งว่าผู้ต้องหาถูก
เพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรแล้ว ให้หัวหน้าสถานีต� ำรวจหรือหัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบ
การสอบสวนด�ำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2.2.1
ทั้งนี้ การรายงานและการน�ำตัวคนต่างด้าวดังกล่าวตามข้อ 1 และข้อ 2 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รีบด�ำเนินการโดยเร็ว
3. กรณีพนักงานสอบสวนสงสัยว่าหนังสือเดินทางเป็นเอกสารปลอมหรือไม่ให้ตรวจสอบโดยตรง
กับสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลของคนต่างด้าวที่ประจ�ำอยู่ในประเทศไทย ตามแบบที่ 6 แล้วแจ้งให้
ตท. ทราบเพิ่มตามข้อ 1
ในกรณีที่มีปัญหาในการติดต่อประสานงานกับสถานเอกอัครราขทูตหรือสถานกงสุล ให้แจ้ง
ตท. เป็นผู้ด�ำเนินการแทน
4. เมื่อพนักงานสอบสวน หรือ ตท. (ในกรณีที่ได้รับรายงานตามข้อ 1,3) พิจารณาแล้วเห็นว่า
มีความจ�ำเป็นต้องสกัดกั้นการเข้า – ออกราชอาณาจักรของผู้เสียหายหรือผู้ต้องหา ให้รีบแจ้งรายละเอียด
โดยให้ปรากฎชือ่ ชือ่ สกุล (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) อายุ สัญชาติ เชือ้ ชาติ เพศ หมายเลขหนังสือเดินทางและ
เหตุผลความจ�ำเป็นในการสกัดกัน้ ให้ สตม. ทราบเป็นหนังสือ และให้ สตม. ด�ำเนินการในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องโดยทันที

ขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับคดีการค้ามนุษย์ 197

5. กรณีที่มีการยึดหนังสือเดินทางของผู้ต้องหาไว้เพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประโยชน์ในทางการ
สอบสวน หลังจากพนักงานสอบสวนพิจารณาแล้วเห็นว่าหมดความจ�ำเป็นในการยึดไว้แล้ว ให้รบี ส่งหนังสือเดินทาง
ของผู้ต้องหาคืนให้สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลของผู้ต้องหาที่ประจ� ำอยู่ในประเทศไทย หากไม่มี
สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลประจ�ำอยูใ่ นประเทศไทย ให้นำ� ส่ง สตม.เพือ่ เก็บรักษาไว้และคืนให้กบั เจ้าของ
หนังสือเดินทางต่อไป
6. กรณีที่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งได้รับการร้องขอจากเจ้าหน้าที่ประสานงานประจ� ำ
สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลต่างๆ ประจ�ำประเทศไทย ขอให้ควบคุมตัวคนต่างด้าว โดยอ้างว่าได้ยกเลิก
หนังสือเดินทางหรืออ้างว่าเป็นบุคคลที่ทางการประเทศนั้นๆ ต้องการตัว ก่อนที่จะด�ำเนินการใดๆ ให้เสนอเรื่อง
ผ่าน ตท. เพื่อตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และประมวลเสนอต�ำรวจเพื่อสั่งการเป็นกรณีๆ ไป
7. กรณีที่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งพบหรือมีข้อมูลว่าคนต่างด้าวรายใดมีลักษณะต้องห้าม
อย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ให้หน่วยงานนั้นรวบรวมข้อมูล
ตลอดจนพฤติการณ์ที่มีลักษณะต้องห้ามแล้วรีบแจ้งๆ ไปยังหน่วยงาน ดังนี้
		

7.1 กรณีมีพฤติการณ์เป็นที่น่าเชื่อว่าเกี่ยวกับการค้ายาเสพติด ให้แจ้งไปยัง บช.ปส.

		 7.2 กรณีมีพฤติการณ์เป็นที่น่าเชื่อว่าเข้ามาเพื่อการค้าประเวณี การค้าหญิงหรือเด็ก หรือ
การลักลอบหนีภาษีศลุ กากร หรืออาชญากรรมทางเศรษฐกิจ หรือประกอบกิจการอืน่ ทีข่ ดั ต่อความสงบเรียบร้อย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ให้แจ้งไปยัง บช.ก.
		 7.3 กรณีมีพฤติการณ์เป็นที่น่าเชื่อว่าเป็นบุคคลที่เป็นภัยต่อสังคม หรือจะก่อการร้าย
ให้เกิดอันตรายต่อความปลอดภัยของประชาชน หรือความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร ให้แจ้งไปยัง ส.
		

7.4 กรณีมีพฤติการณ์ที่นอกเหนือจากข้อ 7.1 – 7.3 ให้แจ้งไปยัง สตม.

หลังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องข้างต้นได้รับข้อมูลแล้ว ให้รีบด�ำเนินการตรวจสอบข้อมูลตลอดจน
พฤติการณ์ของคนต่างด้าวเพิม่ เติม หากพบว่าคนต่างด้าวดังกล่าวมีพฤติการณ์และการกระท�ำทีม่ ลี กั ษณะต้องห้าม
อย่างใดอย่างหนึง่ ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัตคิ นเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ให้รบี แจ้งไปยัง สตม. เพือ่ พิจารณา
ว่าบุคคลต่างด้าวผู้นั้นมีพฤติการณ์ต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักรหรือไม่
8. การสั่งการใดที่ขัดหรือแย้งกับแนวทางการปฏิบัติตามหนังสือนี้ ให้ปฏิบัติตามหนังสือนี้แทน
โดยตรง

จึงแจ้งมาเพือ่ ทราบและถือปฏิบตั โิ ดยเคร่งครัด หากมีขอ้ ขัดข้องให้ประสานงานกับ สตม. หรือ คท.

พล.ต.อ.
(พัชรวาท วงษ์สุวรรณ)
ผบ.ตร

198 คู่มือส�ำหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

			 บันทึกข้อความ

แบบที่ 2

ส่วนราชการ (สถานีต�ำรวจ/หน่วยงานที่รับผิดชอบการสอบสวน).......................................... โทร................................
ที่ ....................................................
วันที่........................ เดือน............................................ พ.ศ. .........................
เรื่อง
รายงานคนต่างด้าวกระท�ำความผิดและถูกจับกุมตัวด�ำเนินคดี
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เรียน ผบช.สตม./ผบก.ตท.
ด้วย......................(สถานีต�ำรวจ/หน่วยงานที่รับผิดชอบการสอบสวน)............ ได้รับแจ้งเหตุคนต่างด้าว
กระท�ำความผิดอาญา ปรากฏรายละเอียดดังนี้
1. ชื่อ – นามสกุล ของผู้เสียหายหรือผู้ตาย..........................................................................................(ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ)...................................................................................................................................................................................................
2. วันเดือนปีเกิด.................................................................. อายุ......................ปี สัญชาติ.............................................
เชือ้ ชาติ .............................. เพศ ............................................... หมายเลขหนังสือเดินทาง............................................................................
3. ภูมิล�ำเนา ...............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................

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

เที่ยวบิน .........................................................................................................
5. วันเดือนปีทถี่ กู จับกุม ..............................................................................................................................................................
6. ข้อหาหรือฐานความผิด .................................................................................................................................................
7. สถานทีจ่ บั กุม ..........................................................................................................................................................................
8. พฤติการณ์แห่งคดี .............................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................

9. เอกสารที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้
 ภาพถ่ายผู้ต้องหา จ�ำนวน 3 ภาพ 		  พิมพ์ลายนิ้วมือผู้ต้องหา จ�ำนวน 3 ชุด
 ส�ำเนาหนังสือเดินทาง จ�ำนวน 1 ชุด 		  ส�ำเนาบันทึกจับกุม จ�ำนวน 1 ชุด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดด�ำเนินการต่อไป
(ลงชื่อ) ................................................................................
(.................................................................)
ต�ำแหน่ง ..(หน.สถานีต�ำรวจ/หน่วยงานที่รับผิดชอบการสอบสวน).......
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			 บันทึกข้อความ

แบบที่ 3

ส่วนราชการ (สถานีต�ำรวจ/หน่วยงานที่รับผิดชอบการสอบสวน)............................... โทร...................................
ที่ .....................................................

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

เรื่อง ขอส่งตัวคนต่างด้าวและรายระเอียดเกี่ยวกับคนต่างด้าวถูกด�ำเนินคดีถึงที่สุดแล้ว มาเพื่อด�ำเนินการ
ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เรียน .... (รอง ผบก.ศสส.สตม. หรือ หน.ด่าน ตม.)
ด้วย ...... (สถานีต�ำรวจ/หน่วยงานที่รับผิดชอบการสอบสวน).... ขอแจ้งข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ
คนต่างด้าวถูกด�ำเนินคดีอาญา ดังนี้
1. ชื่อ – ชื่อสกุล ...................................................................................................................................................................
(ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)............................................................................................................................................................................
อายุ........................ ปี สัญชาติ....................................................... เชื้อชาติ....................................................... เพศ.....................................
2. ผลคดี ศาล...................................................................... พิพากษาตามคดีหมายเลขด�ำที่ ...................../............
คดีหมายเลขแดงที่ .................../.................... วันเดือนปีที่พิพากษา.............................. ฐานความผิดและโทษที่ได้รับ
................................(ระบุฐานความผิดทีไ่ ด้รบ
ั และโทษทีไ่ ด้รบั เช่น จ�ำคุก, ปรับ, กักขัง ฯลฯโดยละเอียด).................................
3. (สถานีต�ำรวจ/หน่วยงานที่รับผิดชอบการสอบสวน) .......................................ขอส่งตัวคนต่างด้าว
ตามข้อ 1 มายังท่านเพื่อพิจารณาด�ำเนินการต่อไป พร้อมนี้ได้แนบเอกสารที่เกี่ยวข้องมาด้วยแล้ว ดังนี้
		

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

		
3.2 ส�ำเนาหมายจ�ำคุกเมือ่ คดีถงึ ทีส่ ดุ /ส�ำเนาหมายปล่อย/ส�ำเนาหมายกักขัง/ส�ำเนาค�ำฟ้อง/
ส�ำเนาค�ำสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการพร้อมความเห็นทางคดีส�ำเนาใบเสร็จการเสียค่าปรับชั้นศาลหรือ
ชั้นพนักงานสอบสวน/ส�ำเนาประจ�ำวันของพนักงานสอบสวนกรณีผู้เสียหายถอนค�ำร้องทุกข์ (แล้วแต่กรณี)
		

3.3 ใบราชทัณฑ์ 25 (ร.ท.25)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด�ำเนินการ
				
(ลงชื่อ) .......................................................................
(................................................................)
ต�ำแหน่ง (หน.สถานีต�ำรวจ/หน่วยงานที่รับผิดชอบการสอบสวน)

200 คู่มือส�ำหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

			 บันทึกข้อความ

แบบที่ 4

ส่วนราชการ (สถานีต�ำรวจ/หน่วยงานที่รับผิดชอบการสอบสวน)............................... โทร....................................
ที่ .....................................................

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

เรื่อง ขอส่งรายละเอียดเกีย่ วกับคนต่างด้าวถูกกักขังหรือกักขังแทนค่าปรับมาเพือ่ ด�ำเนินการตามพระราชบัญญัติ
คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เรียน................... (หัวหน้าสถานีต�ำรวจที่สถานกักขังของกรมราชทัณฑ์ตั้งอยู่)
ด้วย..................(สถานีตำ� รวจ/หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบการสอบสวน)......................ขอแจ้งข้อมูลรายละเอียด
เกี่ยวกับคนต่างด้าวถูกด�ำเนินคดีอาญา ดังนี้
1. ชือ่ – ชือ่ สกุล ...................................................................(ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)..........................................
อายุ........................ ปี สัญชาติ....................................................... เชื้อชาติ....................................................... เพศ.....................................
2. ผลคดี ศาล.................................................................. พิพากษาตามคดีหมายเลขด�ำที่ ...................../................
คดีหมายเลขแดงที่ .................../.................... วันเดือนปีที่พิพากษา...................................................... ฐานความผิดและโทษ
ที่ได้รับ...................(ระบุฐานความผิดที่ได้รับและโทษที่ได้รับ เช่น จ�ำคุก, ปรับ, กักขัง ฯลฯ โดยละเอียด).......................
3. (สถานีตำ� รวจ/หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบการสอบสวน)..............................ขอส่งตัวคนต่างด้าวตามข้อ 1
มายังท่านเพื่อพิจารณาด�ำเนินการต่อไป พร้อมนี้ได้แนบเอกสารที่เกี่ยวข้องมาด้วยแล้ว ดังนี้
		

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

		

3.2 ส�ำเนาหมายจ�ำคุกเมือ่ คดีถงึ ทีส่ ดุ /ส�ำเนาหมายปล่อย/ส�ำเนาหมายกักขัง/ส�ำเนาค�ำฟ้อง

		

3.3 ใบราชทัณฑ์ 25 (ร.ท.25)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด�ำเนินการ
(ลงชื่อ) .......................................................................
(................................................................)
ต�ำแหน่ง (หน.สถานีต�ำรวจ/หน่วยงานที่รับผิดชอบการสอบสวน)
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			 บันทึกข้อความ

แบบที่ 5

ส่วนราชการ (สถานีต�ำรวจ/หน่วยงานที่รับผิดชอบการสอบสวน)............................ โทร...................................
ที่ .....................................................

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

เรื่อง ขอส่งตัวคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองมาเพื่อด�ำเนินการผลักดันออกไปนอกราชอาณาจักร (กรณี สัญชาติ
พม่า, ลาว หรือกัมพูชา)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เรียน...............(รอง ผบก.ศสส.สตม. หรือ หน.ด่าน ตม.)...............
ด้วย...........(สถานีต�ำรวจ/หน่วยงานที่จับกุม)............... ได้จับกุมบุคคลต่างด้าวเดินทางเข้ามาใน
ราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต จ�ำนวน.....................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�ำรวจ/หน่วยงานที่รับผิดชอบการสอบสวน)...............

ขอส่งตัวคนต่างด้าวดังกล่าว
ข้างต้น มายังท่านเพื่อด�ำเนินการผลักดันออกไปนอกราชอาณาจักร พร้อมนี้ได้แนบส� ำเนาบันทึกจับกุมของ
คนต่างด้าวที่ถูกจับกุมมาด้วยแล้ว จ�ำนวน.......................แผ่น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด�ำเนินการตามอ�ำนาจหน้าที่ต่อไป
(ลงชื่อ) .......................................................................
(................................................................)
ต�ำแหน่ง (หน.สถานีต�ำรวจ/หน่วยงานที่รับผิดชอบการสอบสวน)
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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)
..............………………(สัญชาติ)………..........…… passport no. ……….........……(เลขหนังสือเดินทาง).....…................. 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�ำแหน่ง, สังกัด)
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