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เครดิิต: สื่่�อส่ื่�งพิ่มพิ์นี้้�เกิ่ดขึ้้�นี้ได้จากิกิารสื่นี้ับสื่นีุ้นี้ทางด้านี้ว่ิชากิารและงบประมาณจากิกิระทรวิงแรงงานี้
สื่หรัฐอเมร่กิา (United States Department of Labor – USDOL) ในี้กิารดำเนี้่นี้ “โครงการยกระดัับการบังคับใช้้
กฎหมายแรงงานและกฎหมายอาญา เพื่่�อแก้ไขปััญหาการใช้้แรงงานเดั็ก แรงงานบังคับ และการค้ามนุษย์เพ่ื่�อการ
เปัล่�ยนแปัลงอย่างยั�งย่น (โครงการแอทลาส - Attaining Lasting Change for Better Enforcement of Labor 
and Criminal Law to Address Child Labor, Forced Labor, and Human Trafficking (ATLAS ))”  
โดยองค์์กิารวิ่นี้ร็อค์ อ่นี้เตอร์เนี้ชั�นี้แนี้ล ประจำประเทศไทย

Disclaimer: “This material does not necessarily reflect the views or policies of the United 
States Department of Labor, nor does mention of trade names, commercial products, or 
organizations imply endorsement by the United States Government.”

ค์ำสื่งวินี้สื่่ทธิ์่�: “เนี้่�อหากิารนี้ำเสื่นี้อในี้เอกิสื่าร สื่่�อสื่่�งพิ่มพิ์นี้้�ไม่ได้สื่ะท้อนี้ค์วิามเห็นี้หร่อนี้โยบายขึ้องกิระทรวิง
แรงงานี้ขึ้องสื่หรัฐอเมร่กิา รวิมถึ้งกิารกิล่าวิอ้างถึ้งช่�อทางกิารค์้า ผล่ตภััณฑ์์เช่งพิาณ่ชย์หร่อองค์์กิรท้�ได้รับกิารรับรอง
โดยรัฐบาลสื่หรัฐอเมร่กิา”

“ค์ณะผ้้จัดทำค์้่ม่อฉบับนี้้� และโค์รงกิารแอทลาสื่ในี้องค์์กิารวิ่นี้ร็อค์ อ่นี้เตอร์เนี้ชั�นี้แนี้ล ประจำประเทศไทย 
ขึ้อสื่งวินี้สื่่ทธิ์่�ในี้กิารนี้ำขึ้้อม้ลและเนี้่�อหาต่าง ๆ ในี้ค์้่ม่อเล่มนี้้�ไปใช้ในี้ทางท้�ไม่ค์วิร เช่นี้ กิารรวิบรวิมขึ้้อม้ล และกิาร
เผยแพิร่ขึ้้อม้ลเพิ่�อประโยชนี้์สื่่วินี้ตนี้ในี้เช่งพิาณ่ชย์ เป็นี้ต้นี้ อ้กิทั�งขึ้อสื่งวินี้สื่่ทธิ์่�ในี้กิารแกิ้ไขึ้ ดัดแปลง เผยแพิร่ สื่่งต่อ 
แจกิจ่าย แสื่ดง หร่อนี้ำไปใช้งานี้ในี้เช่งพิาณ่ชย์ เช่นี้ นี้ำไปเพิ่�อขึ้าย ค์ัดลอกิเพิ่�อนี้ำไปจำหนี้่ายหร่อในี้ทางอ่�นี้ ๆ ไม่วิ่า
สื่่วินี้หนี้้�งสื่่วินี้ใดหร่อทั�งหมดโดยไม่ได้รับสื่่ทธิ์่จากิค์ณะผ้้จัดทำ รวิมถึ้งกิารทำกิารค์ัดลอกิ ทำสื่ำเนี้าสื่่วินี้ประกิอบต่าง 
ๆ หร่อนี้ำไปใช้เพิ่�อกิารอ่�นี้ใดท้�มุ่งผลประโยชนี้์แห่งตนี้ อันี้เป็นี้กิารละเม่ดเง่�อนี้ไขึ้ กิฎเกิณฑ์์ และกิฎหมาย โดยไม่ได้
รับอนีุ้ญาตและค์วิามย่นี้ยอมเป็นี้หนี้ังสื่่อจากิผ้้จัดทำ” 

พิ่มพิ์ค์รั�งท้� 2 เม่�อ กิรกิฎาค์ม พิ.ศ. 2565





คำำ�นำำ�
ปัจจุบันี้การใช้้แรงงานเด็ิกและการบัังคับัใช้้แรงงานหรือบัริการยังเป็นี้ปัญหาสื่ำคั์ญขึ้องประเทศไทย ท้�ไม่

เพิย้งสื่รา้งค์วิามเสื่ย้หายใหก้ิบัประชาชนี้ แตย่งัสื่ง่กิระทบตอ่ค์วิามมั�นี้ค์งทางดา้นี้เศรษฐกิจ่ขึ้องประเทศ เนี้่�องจากิเดก็ิ
เป็นี้ทรัพิยากิรท้�เป็นี้ปัจจัยสื่ำค์ัญท้�สื่่งผลโดยตรงกิับกิารพิัฒนี้าประเทศ และเม่�อพิ่จารณาจากิจำนี้วินี้กิารใช้แรงงานี้
เด็กิและกิารบังคั์บใช้แรงงานี้หร่อบร่กิารท้�ม้ปร่มาณส้ื่งขึ้องไทย ประกิอบกัิบปัญหาค์วิามร้้ค์วิามเขึ้้าใจขึ้องเจ้าหน้ี้าท้� 
ผ้บั้งค์บัใชก้ิฎหมาย ซึ่้�งในี้หลายกิรณ้ยงัเกิด่จากิค์วิามสื่บัสื่นี้เกิ้�ยวิกิบักิารต้ค์วิามทางกิฎหมาย เชน่ี้ ค์วิามแตกิตา่งระหวิา่ง
กิารกิระทำท้�เป็นี้แรงงานี้บังค์ับ แรงงานี้เด็กิ และกิารค้์ามนุี้ษย์ นี้อกิจากินี้้� ในี้โลกิยุค์ด่จ่ทัลกิารกิระทำค์วิามผ่ดในี้
ปัจจุบันี้เกิ่อบทั�งหมดล้วินี้ม้พิยานี้หลักิฐานี้ด่จ่ทัลเขึ้้ามาเกิ้�ยวิข้ึ้อง ซ้ึ่�งกิารเสื่ร่มสื่ร้างค์วิามร้้ค์วิามเขึ้้าใจขึ้องเจ้าหน้ี้าท้�
หนี้้างานี้ในี้กิระบวินี้กิารเกิ็บรวิบรวิมพิยานี้หลักิฐานี้ด่จ่ทัล ท้�จำเป็นี้ต้องใช้พิ่สื่้จนี้์กิารกิระทำผ่ดในี้กิระบวินี้กิารทาง
ศาล จะช่วิยทำให้กิารดำเนี้่นี้ค์ด้ม้ประสื่่ทธิ์่ภัาพิและเท่าทันี้โลกิยุค์ปัจจุบันี้ได้ อนี้้�ง กิารท้�เจ้าหนี้้าท้�ทราบถึ้งขึ้ั�นี้ตอนี้
กิารดำเน่ี้นี้กิารรวิมถ้ึงมาตรฐานี้ในี้กิารดำเนี้่นี้กิารในี้แต่ละขึ้ั�นี้ตอนี้อย่างถ้ึกิต้อง รวิมถึ้งปัญหาและอุปสื่รรค์อ่�นี้ ๆ  
ท้�เกิด่ข้ึ้�นี้ในี้ระหวิา่งปฏิบ่ตัห่นี้า้ท้� ลว้ินี้สื่ง่ผลกิระทบทางบวิกิโดยตรงตอ่ประสื่ท่ธิ์ภ่ัาพิขึ้องกิารดำเนี้น่ี้กิารและกิารจดักิาร
ในี้ค์ด้แรงงานี้เด็กิและแรงงานี้บังค์ับ 

สื่ถึาบันี้วิ่จัยเพิ่�อกิารพิัฒนี้ากิารสื่อบสื่วินี้และกิารดำเนี้่นี้ค์ด้ สื่ำนี้ักิงานี้วิ่ชากิาร สื่ำนี้ักิงานี้อัยกิารสื่้งสืุ่ด ร่วิมกิับ
โค์รงกิารแอทลาสื่ ในี้องค์์กิารว่ินี้ร็อค์อ่นี้เตอร์เนี้ชั�นี้แนี้ล ประจำประเทศไทย ด้วิยกิารสื่นัี้บสื่นุี้นี้งบประมาณจากิ
กิระทรวิงแรงงานี้สื่หรัฐอเมร่กิา (United States Department of Labor: USDOL) จ้งได้จัดสื่ัมมนี้าเช่งปฏิ่บัต่กิาร
โดยเช่ญผ้้เช้�ยวิชาญจากิหนี้่วิยงานี้ต่างๆ ท้�เกิ้�ยวิขึ้้องกิับกิารดำเนี้่นี้ค์ด้แรงงานี้เด็กิและแรงงานี้บังค์ับมาร่วิมกิันี้จัดทำ
ค์้่ม่อกิารดำเน่ี้นี้ค์ด้แรงงานี้เด็กิและแรงงานี้บังคั์บ โดยม้กิารจัดสัื่มมนี้าเช่งปฏ่ิบัต่กิารทั�งสื่่�นี้ 3 ค์รั�ง รวิม 10 วิันี้  
โดยผลที่่�ได้ิจากการสััมมนาเช้ิงปฏิิบัตัิการดัิงกล่าวที่ำให้หน่วยงานต่าง ๆ สัามารถร่วมกันจัดิที่ำค่่มือการดิำเนิน
คดิ่แรงงานเดิ็กและแรงงานบัังคับั เพื่ื�อประโยช้น์ในการปฏิิบััติงานร่วมกันของพื่นักงานเจ้าหน้าที่่�ที่่�เก่�ยวข้อง นับั
ตั�งแต่กระบัวนการรบััเรื�อง การสับืัสัวน การจบัักมุ การจดัิเกบ็ัพื่ยานหลกัฐาน การสัอบัสัวน รวมไปถงึการคัดิแยก
คุ้มครองและเย่ยวยาผ่้เส่ัยหาย ซึ่ึ�งจะสั่งผลให้การปฏิิบััติงานร่วมกันในการบัังคับัใช้้กฎหมายเป็นไปไดิ้อย่างม่
ประสัิที่ธิิภาพื่ 

โดยค์้ม่อ่ฯ ฉบบันี้้� มค้์วิามมุง่หมายท้�จะใหท้กุิหนี้ว่ิยงานี้ท้�มส้ื่ว่ินี้เกิ้�ยวิขึ้อ้งกิบักิารดำเนี้น่ี้ค์ดท้ั�งสื่องประเภัทนี้้�ได้
นี้ำไปใช้เป็นี้แนี้วิทางปฏิ่บัต่ท้�เป็นี้มาตรฐานี้เด้ยวิกิันี้ ทั�งในี้เร่�องขึ้องกิารสื่่บสื่วินี้สื่อบสื่วินี้ค์ด้อาญา กิารช่วิยเหล่อและ
คุ้์มค์รองผ้้เสื่้ยหาย รวิมถึ้งกิารเกิ็บรวิบรวิมพิยานี้หลักิฐานี้ด่จ่ทัล และองค์์ค์วิามร้้ท้�จำเป็นี้ทั�งหมดในี้กิารปฏิ่บัต่งานี้
รว่ิมกัินี้ขึ้องทุกิหน่ี้วิยงานี้ อยา่งไรก็ตาม ค่ม่อืฉบับััน่�เป็นเพื่ย่งค่่มอืหรือแนวที่างปฏิบิัติัเพืื่�อเพื่ิ�มประสิัที่ธิภิาพื่ในการ
ที่ำงานของเจ้าหน้าที่่�ที่่�เก่�ยวข้องเที่่านั�น หาไดิ้เป็นระเบั่ยบัหรือข้อบัังคับัที่่�ม่ผลให้เจ้าหน้าที่่�ผ่้ปฏิิบััติงานจำต้อง
ปฏิิบััติตามในทุี่กขั�นตอนตามมาตรฐานที่่�กำหนดิไว้น่�แต่อย่างใดิไม่ ทั�งนี้้� ค์้่ม่อได้ม้กิารนี้ำไปทดสื่อบกิารใช้งานี้ 
โดยเจ้าหนี้้าท้�ผ้้บังค์ับใช้กิฎหมายขึ้องหนี้่วิยงานี้ท้�เกิ้�ยวิขึ้้องท้�ม้ประสื่บกิารณ์ในี้กิารทำค์ด้ประเภัทนี้้�นี้้อยกิวิ่า 1 ปีแล้วิ
 เพิ่�อให้แนี้่ใจวิ่าค์้่ม่อกิารดำเนี้่นี้ค์ด้ฯ ฉบับนี้้� สื่ามารถึนี้ำไปใช้เป็นี้เค์ร่�องม่อให้กิับเจ้าหนี้้าท้�ผ้้ปฏิ่บัต่งานี้ได้จร่ง

สัถาบัันวจิยัเพื่ื�อการพื่ฒันาการสัอบัสัวนและการดิำเนนิคดิข่อขอบัคณุคณะที่ำงานซึ่ึ�งประกอบัดิว้ยผ่แ้ที่น
จากที่กุหนว่ยงานที่่�มุง่มั�นและทีุ่ม่เที่ในการจัดิที่ำค่ม่อืฉบับััน่�จนเปน็ผลสัำเรจ็ และหวิงัเปน็ี้อยา่งย่�งวิา่แนี้วิทางปฏิบั่ต่
ในี้ค์้่ม่อฉบับนี้้�จะช่วิยให้กิารปราบปราม รวิมถึ้งกิารค์ุ้มค์รองและกิารให้ค์วิามช่วิยเหล่อผ้้เสื่้ยหายค์ด้แรงงานี้เด็กิและ
แรงงานี้บังค์ับเกิ่ดประสื่่ทธิ์่ภัาพิสื่้งสืุ่ดต่อประชาชนี้และประเทศชาต่ต่อไป



กิิตติกิรรมประกิ�ศ 
คำณะทำำ�ง�นำจััดทำำ�คำ่�มือฯ

กิารใชแ้รงงานี้เด็กิและกิารบังค์บัใชแ้รงงานี้และบรก่ิารเป็นี้อาชญากิรรมท้�สื่ำคั์ญอย่างมากิท้�เจา้หน้ี้าท้� ผ้บั้งคั์บ
ใชก้ิฎหมายกิำลังเผชญ่อย้ใ่นี้ปัจจุบนัี้ ซ้ึ่�งในี้ทางปฏ่ิบต่ักิารกิระทำทั�ง 2 ประเภัทมร้้ปแบบกิารกิระทำหลายอย่าง ไม่วิา่
จะเป็นี้กิารให้เด็กิทำงานี้ท้�ผ่ดกิฎหมาย กิารให้เด็กิทำงานี้ในี้ร้ปแบบท้�เลวิร้าย กิารให้เด็กิทำงานี้ในี้ลักิษณะท้�เป็นี้กิาร
แสื่วิงหาประโยชนี้ท์างเพิศผา่นี้สื่่�อออนี้ไลนี้ ์กิารบงัค์บัแรงงานี้ท้�มลั้กิษณะเปน็ี้กิารค์า้มนี้ษุย ์กิารบงัค์บัแรงงานี้ในี้ภัาค์
ประมง หร่อกิารบังค์ับแรงงานี้ท้�ม้ลักิษณะเป็นี้องค์์กิรอาชญากิรรมขึ้้ามชาต่ เป็นี้ต้นี้ ซึ่้�งในี้แต่ละประเภัทค์ด้จะม้องค์์
ประกิอบค์วิามผ่ดท้�แตกิต่างกิันี้ ซึ่้�งสื่่งผลต่อกิารสื่่บสื่วินี้สื่อบสื่วินี้ เพิ่�อรวิบรวิมพิยานี้หลักิฐานี้ท้�ใช้ในี้กิารพิ่สื่้จนี้์กิารกิ
ระทำค์วิามผด่ท้�แตกิต่างกัินี้ นี้อกิจากินี้้�ในี้หลายประเภัทค์ด้ยังมข้ึ้ั�นี้ตอนี้กิารปฏ่ิบต่ัรวิมถ้ึงหน่ี้วิยงานี้ท้�เกิ้�ยวิข้ึ้องท้�ตอ้ง
ดำเน่ี้นี้กิารรว่ิมกินัี้ซึ่้�งจะมค้์วิามแตกิต่างกินัี้แลว้ิแตป่ระเภัทและค์วิามสื่ลับซึ่บัซึ่อ้นี้ขึ้องค์ด ้ไม่วิา่จะเปน็ี้แรงงานี้ในี้ภัาค์
ประมง หรอ่กิรณท้้�เกิ้�ยวิพินัี้กิบัองค์ก์ิรอาชญากิรรมข้ึ้ามชาต ่ดงันี้ั�นี้เจา้หนี้า้ท้�ท้�เกิ้�ยวิขึ้อ้งโดยเฉพิาะจากิหน่ี้วิยงานี้ขึ้อง
รัฐจำเป็นี้ต้องม้ค์วิามร้้ค์วิามเขึ้้าใจเกิ้�ยวิกัิบกิฎหมายท้�สื่ามารถึนี้ำมาใช้บังค์ับในี้ค์วิามผ่ดดังกิล่าวิ รวิมถ้ึงหนี้่วิยงานี้ท้�
สื่ามารถึบ้รณากิารกิารทำงานี้ร่วิมกิันี้เพิ่�อให้บรรลุวิัตถึุประสื่งค์์ในี้กิารปราบปรามกิารกิระทำค์วิามผ่ดดังกิล่าวิได้ 
นี้อกิจากินี้้�ยังต้องทราบถึ้งร้ปแบบกิารกิระทำผ่ดท้�หลากิหลายและม้ค์วิามสื่สื่ับซึ่ับซึ่้อนี้เพิ่�มมากิขึ้้�นี้ โดยเฉพิาะอย่าง
ย่�งเม่�อปัจจุบนัี้พิยานี้หลักิฐานี้ดจ่ทั่ลเป็นี้พิยานี้หลักิฐานี้พิ่�นี้ฐานี้ท้�พิบได้ในี้ทุกิประเภัทค์ด ้กิารสื่ร้างค์วิามร้้ค์วิามเขึ้า้ใจ
เกิ้�ยวิกิับเร่�องดังกิล่าวิจ้งถึ่อเป็นี้เร่�องจำเป็นี้

ดว้ิยเหตนุี้้�ทางสื่ถึาบนัี้วิจ่ยัเพิ่�อกิารพิฒันี้ากิารสื่อบสื่วินี้และกิารดำเนี้น่ี้ค์ด ้สื่ำนี้กัิงานี้วิช่ากิาร สื่ำนี้กัิงานี้อยักิาร
สื่ง้สื่ดุ จงึไดิด้ิำเนนิโครงการจดัิที่ำค่มื่อการดิำเนนิคด่ิแรงงานเดิก็และแรงงานบังัคบัั เพิ่�อจดัทำค์้ม่อ่ดงักิลา่วิท้�จะให้
ผ้ป้ฏิบ่ตัใ่นี้ทุกิหน่ี้วิยงานี้ท้�เกิ้�ยวิข้ึ้องสื่ามารถึนี้ำไปใชใ้นี้ทางปฏ่ิบต่ัได้ สื่ถึาบันี้วิจั่ยฯ จ้งได้มก้ิารจัดกิารสัื่มมนี้าเชง่ปฏ่ิบตั่
กิารจำนี้วินี้ 3 ค์รั�ง รวิมจำนี้วินี้ 10 วิันี้ เพิ่�อให้ผ้้แทนี้จากิหนี้่วิยงานี้ต่าง ๆ ท้�ม้สื่่วินี้เกิ้�ยวิขึ้้องกิับค์ด้แรงงานี้เด็กิและ
แรงงานี้บงัค์บัมารว่ิมกินัี้แลกิเปล้�ยนี้ขึ้อ้มล้ มมุมอง และปญัหาในี้กิารปฏิบ่ตัง่านี้ในี้สื่ว่ินี้ท้�ตนี้รบัผด่ชอบ เพิ่�อท้�จะไดน้ี้ำ
ขึ้้อม้ลทั�งหมดท้�ได้รับจากิผ้้เขึ้้าร่วิมสื่ัมมนี้าฯ มาใช้เป็นี้ขึ้้อม้ลสื่ำค์ัญในี้กิารยกิร่างค์้่ม่อฯ ฉบับนี้้� 

 ค่ม่อืฉบับััน่�ไมส่ัามารถเกดิิขึ�นไดิห้รอืที่ำใหส้ัมบัร่ณไ์ด้ิ หากปราศจากการระดิมสัมอง การแลกเปล่�ยนขอ้มล่
 ข้อสัังเกต และข้อเสันอแนะในการแก้ไขปัญหาที่างปฏิิบััติของทีุ่กที่่านที่่�เป็นผ่้แที่นจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่่�เข้า
ร่วมเป็นคณะที่ำงาน สัถาบัันวิจัยเพื่ื�อการพื่ัฒนาการสัอบัสัวนและการดิำเนินคดิ่ขอขอบัคุณทีุ่กที่่านที่่�ไดิ้เข้าร่วม
การสััมมนาเช้ิงปฏิิบััติการและไดิ้ให้ข้อม่ลสัำคัญอันเป็นประโยช้น์อย่างยิ�งที่่�นำมาใช้้จัดิที่ำค่่มือฉบัับัน่� ความเสั่ย
สัละของทีุ่กที่่าน ที่ำให้สัามารถนำข้อม่ลที่่�ไดิ้รับัมาจัดิที่ำค่่มือฯ ฉบัับัน่�เพื่ื�อแก้ปัญหาให้กับัผ่้ปฏิิบััติหน้างานที่่�จะ
ได้ิใช้้ค่่มือฯ เป็นแนวที่างที่ำงาน เพืื่�อให้การปฏิิบััติหน้าที่่�ในความรับัผิดิช้อบัสัามารถดิำเนินการได้ิอย่างม่
ประสัทิี่ธิภิาพื่ เปน็ไปตามมาตรฐานและช้อบัด้ิวยกฎหมาย อนัจะนำไปสั่ก่ารลดิจำนวนของการกระที่ำผดิิประเภที่
ดิังกล่าวต่อไป นอกจากน่�การจัดิที่ำค่่มือฉบัับัน่�สัามารถดิำเนินการไดิ้อย่างราบัรื�นดิ้วยการประสัานความร่วมมือ
และความช้่วยเหลืออย่างดิ่ยิ�งจากโครงการ ATLAS ในองค์การ Winrock International ซึ่ึ�งไดิ้รับังบัประมาณ
สันับัสันุนที่างวิช้าการจากกระที่รวงแรงงาน ประเที่ศสัหรัฐอเมริกา (United States Department of Labor 
– USDOL)

         หัวิหนี้้าค์ณะผ้้จัดทำค์้่ม่อ
             ดร.มาร์ค์ เจร่ญวิงศ์
        อัยกิารจังหวิัดประจำสื่ำนี้ักิงานี้อัยกิารสื่้งสืุ่ด



ร�ยชื่ื�อคำณะทำำ�ง�นำ
คำณะทำำ�ง�นำผู้่�จััดทำำ�คำ่�มือ

 Ðสัำนักงานอัยการสั่งสัุดิ
มาร์ค์ เจร่ญวิงศ์ สื่ถึาบันี้วิ่จัยเพิ่�อกิารพิัฒนี้ากิารสื่อบสื่วินี้และกิารดำเนี้่นี้ค์ด้ 

 Ðกรมสัวัสัดิิการและคุ้มครองแรงงาน กระที่รวงแรงงาน
พิวิงทอง โชค์บุญเจร่ญ ผ้้อำนี้วิยกิารกิลุ่มงานี้ป้องกิันี้และแกิ้ไขึ้ปัญหากิารค์ุ้มค์รอง 

  แรงงานี้นี้อกิระบบ 
สื่ัญญา แสื่งกิุล ผ้้อำนี้วิยกิารกิลุ่มงานี้ค์ด้แพิ่ง
อรุณธิ์่ดา ธิ์าราศักิด่� นี้่ต่กิรชำนี้าญกิาร
ธิ์รรมนี้้ญ ค์รองบุญเร่อง นี้ักิวิ่ชากิารแรงงานี้ชำนี้าญกิาร
เอนี้กิ กิุลพิ่วิง นี้ักิวิ่ชากิารแรงงานี้ชำนี้าญกิาร

 Ðกรมการปกครอง กระที่รวงมหาดิไที่ย     
ชัยวิัฒนี้์ วิงศางาม เจ้าพินี้ักิงานี้ปกิค์รองชำนี้าญกิาร 
วิ่าท้� ร.ต. เจตนี้์ ด่ษฐอุดม เจ้าพินี้ักิงานี้ปกิค์รองชำนี้าญกิาร
กิ่ตต่พิงศ์ ไชยโสื่ดา เจ้าพินี้ักิงานี้ปกิค์รองชำนี้าญกิาร
จ.สื่.อ. เดชณรงค์์ ไหลเล่ศลักิษณา เจ้าพินี้ักิงานี้ปกิค์รองปฏิ่บัต่กิาร

 Ðสัำนักงานตำรวจแห่งช้าติ
พิ.ต.อ. จักิราวิุธิ์  วิัฒนี้ศ่ร่ ผกิกิ.(สื่อบสื่วินี้)กิลุ่มงานี้สื่อบสื่วินี้ บกิ. ปค์ม.
พิ.ต.อ. ไตรรงค์์ ชัยชนี้ะ ผกิกิ.(สื่อบสื่วินี้)กิลุ่มงานี้สื่อบสื่วินี้ บกิ. ปค์ม. 
พิ.ต.ท. ธิ์้เดช สื่ัจจานีุ้รักิษ์วิงศ์ รอง ผกิกิ.(สื่อบสื่วินี้) กิลุ่มงานี้สื่อบสื่วินี้ บกิ.สื่สื่.สื่ตม.
พิ.ต.ท. ทวิ้ป  ช่างต่อ รอง ผกิกิ.2 บกิ.สื่สื่.สื่ตม. สื่ำนี้ักิงานี้ตรวิจค์นี้เขึ้้าเม่อง
พิ.ต.ท หญ่งดลฤทัย  ศ่ร่พิรประสื่่ทธิ์่�  สื่วิ.(สื่อบสื่วินี้)   กิองบังค์ับกิารตำรวิจนี้ค์รบาล
วิ่าท้� ร.ต.อ. รัฐธิ์้ร์ ทัพิสืุ่นี้ทรวิ่บ้รณ์  นี้ักิวิ่ทยาศาสื่ตร์(สื่บ.1)   สื่ำนี้กัิงานี้พิส่ื่จ้น์ี้หลกัิฐานี้ตำรวิจ
วิ่าท้� ร.ต.อ. ธิ์นี้โชต่  นี้าค์ะโฆษ่ตสื่กิุล รองสื่ารวิัตร(สื่อบสื่วินี้) บกิ. ปอท.

 Ðกระที่รวงการพื่ัฒนาสัังคมและความมั�นคงของมนุษย์
ชนี้านี้ันี้ท์ วิุฒ่ทวิ้ ผ้้อำนี้วิยกิารกิลุ่มประสื่านี้งานี้บ้านี้เด็กิและค์รอบค์รัวิ  

  กิรมกิ่จกิารเด็กิและเยาวิชนี้
ชโลธิ์ร สื่ายทัด นี้ักิพิัฒนี้าสื่ังค์มชำนี้าญกิาร กิรมกิ่จกิารเด็กิและเยาวิชนี้
สื่ฤษด่� ภั้พิ้ระสืุ่พิงษ์ นี้ักิสื่ังค์มสื่งเค์ราะห์ กิรมกิ่จกิารเด็กิและเยาวิชนี้ 
นี้่วิัฒนี้์ ทันี้ใจ นี้่ต่กิร กิรมกิ่จกิารเด็กิและเยาวิชนี้
ดลยา โรจนี้ะหัสื่ด่นี้  นี้ักิสื่ังค์มสื่งเค์ราะห์ชำนี้าญกิาร กิองต่อต้านี้กิารค์้ามนีุ้ษย์
สื่ำรวิม ไวิยวิาสื่า นี้ักิพิัฒนี้าสื่ังค์ม กิองต่อต้านี้กิารค์้ามนีุ้ษย์ 



 Ðกระที่รวงการที่่องเที่่�ยวและก่ฬา
สื่มพิร  ไชยสื่งค์ราม ผ้้อำนี้วิยกิารสื่ำนี้ักิกิฎหมาย สื่ำนี้กัิงานี้ค์ณะกิรรมกิารกิฬ้ามวิย
วิ่ภัาวิ้  วิัยวิัฒนี้์ หัวิหนี้้างานี้กิำกิับค์วิบค์ุมกิ้ฬามวิย สื่ำนี้กัิงานี้ค์ณะกิรรมกิารกิฬ้ามวิย 

คำณะทำำ�ง�นำประส�นำง�นำกิ�รดำ�เนำินำโคำรงกิ�ร
จ่ราพิร สืุ่ภัา  ผ้้จัดกิารโค์รงกิารแอทลาสื่ องค์์กิารวิ่นี้ร็อค์ อ่นี้เตอร์เนี้ชั�นี้แนี้ล
ศุภัวิรรณ  ค์งศ่ร่รัตนี้์ ผ้จ้ดักิารฝ่่ายธิ์รุกิารและกิารเงน่ี้ องค์์กิารวิน่ี้รอ็ค์ อน่ี้เตอร์เนี้ชั�นี้แนี้ล
ใบบุญ  สื่กิุลกิรุณาอาร้ย์ เจ้าหนี้้าท้�ฝ่่ายต่ดตามและรายงานี้ผล องค์์กิารวิ่นี้ร็อค์ อ่นี้เตอร์ 

      เนี้ชั�นี้แนี้ล 

ร�ยชื่ื�อคำณะเจั��หนำ��ทำ่�ผู้่�เข้��ร�วมทำดสอบเพืื่�อปรบัปรงุแกิ�ไข้ร��งค่ำ�มอืฯ
 Ðกรมสัวัสัดิิการและคุ้มครองแรงงาน กระที่รวงแรงงาน

พิันี้ธิ์์ท่พิย์  จันี้ทสื่้ นี้ักิวิ่ชากิารแรงงานี้ สื่รพิ.5
พิัณณ์ช่ตา ประเสื่ร่ฐพิงศ์ นี้ักิวิ่ชากิารแรงงานี้ปฏิ่บัต่กิาร กิองค์ุม้ค์รองแรงงานี้นี้อกิระบบ 
วิร่ญา หอมจันี้ทร์ นี้ักิวิ่ชากิารแรงงานี้ปฏิ่บัต่กิาร กิองค์ุม้ค์รองแรงงานี้นี้อกิระบบ 

 Ðกรมการปกครอง กระที่รวงมหาดิไที่ย     
ณัฐนี้ร้  อ�ำเย เจ้าพินี้ักิงานี้ปกิค์รองชำนี้าญกิาร
ฐ่ต่วิัฒนี้์  ประเสื่ร่ฐสื่ังขึ้์ เจ้าพินี้ักิงานี้ปกิค์รองปฏิ่บัต่กิาร
ฟ้้าฤด้  ทรงลักิษณ์ นี้่ต่กิรชำนี้าญกิาร 
อนีุ้ช่ต  พิ้ลแพิ เจ้าพินี้ักิงานี้ปกิค์รองปฏิ่บัต่กิาร 

 Ðสัำนักงานตำรวจแห่งช้าติ
พิ.ต.ท. ชัยชนี้ะ สืุ่ร่ยวิงศ์ รอง ผกิกิ.1 บกิ.ปค์ม.
ร.ต.อ. ธิ์้รวิัฒนี้์ สื่มศ่ร่ รอง สื่วิ. บกิ.ปค์ม.
ร.ต.อ. ณัฎฐพิร ไผ่ประด่ษฐ์ รอง สื่วิ.(สื่อบสื่วินี้)ฯ กิกิ.5  บกิ.ปค์ม.
ร.ต.อ.หญ่ง รพิ้พิร  แซึ่่ล้� รอง สื่วิ.สื่อบสื่วินี้ กิกิ.6 บกิ.ปค์ม.
พิ.ต.ท. นี้พิรัตนี้์  จงเช่ดช้ตระกิ้ล รอง ผกิกิ.4 บกิ.สื่สื่.สื่ตม. สื่ำนี้ักิงานี้ตรวิจค์นี้เขึ้้าเม่อง
พิ.ต.ท. สื่ังกิาศ  ศร้แกิ้วิ สื่ารวิัตร กิกิ.ปอพิ.บกิ.สื่สื่.สื่ตม. สื่ำนี้ักิงานี้ตรวิจค์นี้เขึ้้าเม่อง
ร.ต.อ. พิฤฒ่พิงศ์ ทรงภัักิด้กิุล รอง สื่วิ.1 บกิ.สื่สื่.สื่ตม. สื่ำนี้ักิงานี้ตรวิจค์นี้เขึ้้าเม่อง
ร.ต.ท. ณัฐบด่นี้ทร์ ปงใจ รอง สื่วิ. กิกิ.2 บกิ.สื่สื่.สื่ตม. สื่ำนี้ักิงานี้ตรวิจค์นี้เขึ้้าเม่อง
ร.ต.อ.หญ่ง จันี้ทร์จ่รา ปินี้ตา นี้ักิวิ่ทยาศาสื่ตร์(สื่บ.1) สื่ำนี้กัิงานี้พิส่ื่จ้น์ี้หลกัิฐานี้ตำรวิจ 
ร.ต.ท. พิ่พิัฒนี้์ภั้ม่ ตุงค์นี้าค์ร นี้ักิวิ่ทยาศาสื่ตร์(สื่บ.1) สื่ำนี้กัิงานี้พิส่ื่จ้น์ี้หลกัิฐานี้ตำรวิจ
พิ.ต.ท. ณัฐพิล  แต่เจร่ญ รอง ผกิกิ.กิลุ่มงานี้สื่นี้ับสื่นีุ้นี้ค์ด้เทค์โนี้โลย้ บกิ. ปอท.
ร.ต.ท. ณัฐวิัฒนี้์ ตาแวิ่นี้ รอง สื่วิ.(สื่อบสื่วินี้)ฯ กิกิ.1  บกิ.ปอท.

 Ðกระที่รวงการพื่ัฒนาสัังคมและความมั�นคงของมนุษย์
สืุ่ภัชา พิรหมศร หัวิหนี้้าบ้านี้พิักิเด็กิและค์รอบค์รัวิจังหวิัดสื่มุทรปรากิาร  
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1.1	 สถานการณ์์และสภาพปััญหาคดีีแรงงานเดี็กและแรงงานบัังคับั	
สื่บ่เน่ี้�องจากิกิารขึ้ยายตวัิทางเศรษฐก่ิจและกิารแขึ้ง่ขัึ้นี้ทางดา้นี้กิารค้์าทั�งภัายในี้ประเทศ และระหวิา่งประเทศ 

ทำให้ตลาดแรงงานี้ระดับล่างหร่อตลาดแรงงานี้ขึ้นี้าดเล็กิ โดยเฉพิาะในี้สื่ถึานี้ประกิอบก่ิจกิารท้�อย่้ห่างไกิล ยากิต่อ
กิารเขึ้า้ตรวิจสื่อบขึ้องเจา้หน้ี้าท้�ภัาค์รัฐมค้์วิามต้องกิารในี้กิารจ้างแรงงานี้ในี้ราค์าถึก้ิ “เด็กิ” จง้เป็นี้สื่่�งท้�ตอบสื่นี้องต่อ
ค์วิามต้องกิารขึ้องสื่ถึานี้ประกิอบกิ่จกิารหร่อตลาดแรงงานี้ดังกิล่าวิได้ สื่ภัาพิกิารณ์เช่นี้นี้้�สื่่งผลให้เด็กิซึ่้�งถึ่อเป็นี้กิลุ่ม
เปราะบางทางสื่ังค์ม อ้กิทั�งเด็กิเป็นี้บุค์ค์ลท้�อย้่ในี้วิัยท้�ขึ้าดวิุฒ่ภัาวิะ และไร้อำนี้าจในี้กิารปกิป้องตนี้เอง แรงงานี้เด็กิ
จ้งอาจถึก้ิเอารัดเอาเปรย้บ รวิมถ้ึงถึก้ิแสื่วิงหาประโยชน์ี้โดยมช่อบในี้หลากิหลายรป้แบบ ตั�งแต่กิารเอาเปรย้บในี้สื่ท่ธิ์่
ประโยชน์ี้เล็กิน้ี้อย ตลอดไปจนี้ถ้ึงร้ปแบบกิารบังคั์บใช้แรงงานี้ กิารใช้แรงงานี้ทาสื่ กิารค้์ามนุี้ษย์หร่อกิารแสื่วิงหา
ประโยชนี้ท์างเพิศเชง่พิาณช่ย ์ซึ่้�งนี้บัเปน็ี้กิารซึ่�ำเตม่ชะตากิรรมขึ้องเดก็ิเหลา่นี้ั�นี้ใหเ้ลวิรา้ยมากิย่�งขึ้้�นี้ ในี้บางรายแรงงานี้
เด็กิอาจได้รับอันี้ตรายถึ้งขึ้ั�นี้พิ่กิาร หร่อเสื่้ยช้วิ่ต

ประเทศไทยตระหนี้กัิถึง้ปญัหาเกิ้�ยวิกิบักิารใชแ้รงงานี้เดก็ิท้�เกิด่ข้ึ้�นี้ จ้งไดใ้หสั้ื่ตยาบนัี้อนี้สัุื่ญญาองค์ก์ิารแรงงานี้
ระหวิ่างประเทศ ฉบับท้� 182 วิ่าด้วิยกิารห้ามและกิารดำเนี้่นี้กิารโดยทันี้ท้เพิ่�อขึ้จัดร้ปแบบท้�เลวิร้ายท้�สืุ่ดขึ้องกิารใช้
แรงงานี้เด็กิ เม่�อวิันี้ท้� 16 กิุมภัาพิันี้ธิ์์ 2544 ทำให้ประเทศไทยม้พิันี้ธิ์ะผ้กิพิันี้ในี้กิารปฏิ่บัต่ตามเจตนี้ารมณ์และ
บทบัญญัต่ขึ้องอนีุ้สื่ัญญาดังกิล่าวิ โดยประเทศไทยต้องม้กิารกิำหนี้ดกิลไกิหลักิในี้ร้ปแบบค์ณะกิรรมกิารระดับชาต่ 
รวิมถึ้งม้กิารกิำหนี้ดนี้โยบายและแผนี้ระดับชาต่ในี้กิารดำเนี้่นี้กิารแกิ้ไขึ้ปัญหากิารใช้แรงงานี้เด็กิในี้ร้ปแบบท้�เลวิร้าย 
ซึ่้�งมาตรกิารท้�เกิ้�ยวิขึ้้องนี้ั�นี้ต้องค์รอบค์ลุมร้ปแบบท้�เลวิร้ายท้�สืุ่ด 4 ร้ปแบบได้แกิ่

บทำทำั�วไป
บทำทำ่� 1
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กิ) ทุกิร้ปแบบขึ้องกิารใช้ทาสื่ หร่อแนี้วิปฏ่ิบัต่ท้�ค์ล้ายกัิบกิารใช้ทาสื่ เช่นี้ กิารค์้าและกิารซ่ึ่�อ กิารขึ้ายเด็กิ 
แรงงานี้ขึ้ัดหนี้้� แรงงานี้ไพิร่ต่ดท้�ด่นี้ แรงงานี้บังค์ับ หร่อกิารเร้ยกิเกิณฑ์์ ซึ่้�งรวิมถึ้งกิารบังค์ับหร่อกิารเร้ยกิเกิณฑ์์ 
เด็กิเพิ่�อใช้ในี้กิารสื่้้รบ

ขึ้) กิารใช้ จัดหา หร่อเสื่นี้อเด็กิเพิ่�อกิารค์้าประเวิณ้ เพิ่�อกิารผล่ตสื่่�อลามกิ หร่อเพิ่�อกิารแสื่ดงลามกิ
ค์) กิารใช้ จัดหา หร่อเสื่นี้อเด็กิเพิ่�อกิ่จกิรรมท้�ผ่ดกิฎหมาย โดยเฉพิาะเพ่ิ�อผล่ตและขึ้นี้ส่ื่งยาเสื่พิต่ด ตามท้�

นี้่ยามไวิ้ในี้สื่นี้ธิ์่สื่ัญญาระหวิ่างประเทศท้�เกิ้�ยวิขึ้้อง
ง) งานี้ซึ่้�งโดยลักิษณะขึ้องงานี้ หร่อโดยสื่ภัาพิแวิดล้อมในี้กิารทำงานี้ม้แนี้วิโนี้้มท้�จะเป็นี้อันี้ตรายต่อสืุ่ขึ้ภัาพิ 

ค์วิามปลอดภััย หร่อศ้ลธิ์รรมขึ้องเด็กิ

กิารดำเนี้่นี้กิารแกิ้ไขึ้ปัญหากิารใช้แรงงานี้เด็กิในี้ประเทศไทยในี้ห้วิงระยะเวิลาท้�ผ่านี้มาถ่ึอวิ่าม้ค์วิามกิ้าวิหนี้้า 
และเป็นี้กิารดำเนี้น่ี้กิารท้�เปน็ี้ไปตามแนี้วิทางขึ้ององค์ก์ิารแรงงานี้ระหว่ิางประเทศ ยกิตัวิอยา่งเชน่ี้ กิารเพิ่�มโทษสื่ำหรับ
กิารใชแ้รงงานี้เดก็ิท้�ขึ้ดัตอ่พิระราชบญัญตัค่์ุม้ค์รองแรงงานี้ พิ.ศ. 2541 หรอ่กิารยกิระดบัหนี้ว่ิยงานี้ท้�เกิ้�ยวิขึ้อ้งกิบักิาร
แกิ้ไขึ้ปัญหากิารค์้ามนีุ้ษย์ แรงงานี้บังค์ับ หร่อกิารใช้แรงงานี้เด็กิผ่ดกิฎหมาย เป็นี้ต้นี้ อย่างไรกิ็ตาม กิารดำเนี้่นี้กิาร
แกิไ้ขึ้ปญัหากิารใชแ้รงงานี้เดก็ิผด่กิฎหมาย มค้์วิามเกิ้�ยวิขึ้อ้งกิบัภัารกิจ่ขึ้องหนี้ว่ิยงานี้หลายหนี้ว่ิยงานี้ อก้ิทั�งเกิ้�ยวิขึ้อ้ง
กิับแนี้วิปฏิ่บัต่ด้านี้กิฎหมายเป็นี้จำนี้วินี้มากิ กิารกิำหนี้ดร้ปแบบแนี้วิทางกิารดำเนี้่นี้กิารด้านี้กิารแกิ้ไขึ้ปัญหากิารใช้
แรงงานี้เด็กิผ่ดกิฎหมายจ้งม้ค์วิามสื่ำค์ัญเป็นี้อย่างย่�ง เพิ่�อให้เจ้าหนี้้าท้�ในี้สื่่วินี้ท้�เกิ้�ยวิขึ้้องได้ใช้เป็นี้แนี้วิทาง 
ประกิอบกิารดำเนี้่นี้กิารให้เป็นี้ไปในี้ท่ศทางเด้ยวิกิันี้อย่างม้ประสื่่ทธิ์่ภัาพิ

1.1.1	 คดีีแรงงานเดี็ก
กิารใช้แรงงานี้เด็กิ เป็นี้ร้ปแบบกิารกิระทำท้�ส่ื่งผลกิระทบและเป็นี้อันี้ตรายต่อกิารพัิฒนี้าร่างกิายขึ้องเด็กิ 

เนี้่�องจากิในี้ระหว่ิางท้�ร่างกิายขึ้องเด็กิกิำลังเต่บโตแต่กิลับต้องใช้ร่างกิายเป็นี้แรงงานี้เด็กิ ทำให้ต้องเส้ื่�ยงต่อภัาวิะ 
เจ็บป่วิย หร่อบาดเจ็บนี้อกิจากินี้ั�นี้ยังสื่่งผลกิระทบต่อภัาวิะและพิัฒนี้ากิารทางอารมณ์เนี้่�องจากิแรงงานี้เด็กิมักิจะไม่
ไดอ้ย้ร่่วิม หรอ่ได้รบักิารดแ้ลอารมณ์จต่ใจจากิค์รอบค์รัวิและเพ่ิ�อนี้ฝ้่ง ซ้ึ่�งสื่ง่ผลใหเ้กิด่ภัาวิะค์วิามกิลัวิ ค์วิามโดดเด้�ยวิ
กิารเสื่่�อมโทรมและกิารถึก้ิแสื่วิงประโยชน์ี้ ซ้ึ่�งทำใหข้ึ้าดทกัิษะกิารส่ื่�อสื่ารระหวิา่งบุค์ค์ลและมค้์วิามเค์ารพิหร่อยอมรบั
ตนี้เองในี้ระดับต�ำ กิารใช้แรงงานี้เด็กิเป็นี้อันี้ตรายต่อกิารพัิฒนี้าทางสัื่งค์มขึ้องเด็กิเช่นี้กิันี้ เนี้่�องจากิทำให้เด็กิ 
ขึ้าดโอกิาสื่ในี้กิารเขึ้า้เรย้นี้ กิารเลน่ี้ กิารเรย้นี้ร้จ้ากิเพิ่�อนี้ฝ่ง้ และกิารใชช้ว้ิต่ตามวิยัท้�ค์วิรเปน็ี้ และย่�งเรง่ผลกัิดนัี้ใหเ้ดก็ิ
ต้องโต หร่อเผช่ญกิับช้วิ่ตท้�สื่้งกิวิ่าวิัยอันี้ค์วิร

กิารใช้แรงงานี้เด็กิเป็นี้ผลสื่่วินี้หนี้้�งท้�ทำให้เกิ่ดวิงจรค์วิามยากิจนี้ในี้ระยะยาวิ เนี้่�องจากิกิารขึ้าดโอกิาสื่ในี้กิาร
ศ้กิษา กิารขึ้าดทักิษะในี้กิารทำงานี้อาช้พิทำให้เกิ่ดกิารวิ่างงานี้ กิารแยกิตัวิโดดเด้�ยวิ และกิารต่ดเหล้าสุื่ราและ 
สื่ารเสื่พิต่ดต่างๆ เด็กิๆ ท้�เป็นี้แรงงานี้เด็กิมักิจะออกิจากิโรงเร้ยนี้กิลางค์ันี้ ม้ภัาวิะขึ้าดเร้ยนี้ หร่ออ่อนี้เพิล้ยจนี้ไม่
สื่ามารถึเขึ้า้รบักิารศก้ิษาได้เท่าท้�ค์วิรและส่ื่งผลกิระทบต่อผลกิารเรย้นี้ร้ข้ึ้องเดก็ินี้ั�นี้ๆ เม่�อเปรย้บเทย้บกัิบเพิ่�อนี้ๆ ท้�กิำลงั
เรย้นี้อย้ใ่นี้ช่วิงวิยัเดย้วิกินัี้

ค์ดแ้รงงานี้เด็กิหรอ่กิารใชแ้รงงานี้เด็กิ (Child Labour) จะเก่ิดขึ้้�นี้เม่�อมอ้งค์ป์ระกิอบขึ้องกิารจ้างเด็กิให้ทำงานี้
ตามกิฎหมายค์ุ้มค์รองแรงงานี้ หร่อกิารให้เด็กิทำงานี้ท้�สื่่งผลกิระทบให้เกิ่ดกิารล่ดรอนี้หร่อพิรากิเด็กิออกิจากิกิารใช้
ชว้ิต่ตามวิยั กิารพิฒันี้าศกัิยภัาพิ ศกัิด่�ศรแ้ละเปน็ี้อนัี้ตรายหรอ่มผ้ลกิระทบตอ่สื่ภัาวิะจต่ใจ รา่งกิาย สื่งัค์ม หรอ่ค์ณุค์า่
ค์ุณธิ์รรมทางสื่ังค์มขึ้องเด็กิ ไม่วิ่าจะเป็นี้แบบทางกิารหร่อไม่เป็นี้ทางกิาร และได้รับหร่อไม่ได้รับกิารจ่ายค์่าจ้างใดๆ 
โดยกิารทำงานี้ดังกิล่าวิเป็นี้กิารฝ่่าฝ่้นี้ต่อกิฎหมาย ซึ่้�งจะแตกิต่างจากิกิารทำงานี้ขึ้องเด็กิ (Child work) ท้�ลักิษณะ
ขึ้องงานี้กิฎหมายอนีุ้ญาตให้เด็กิสื่ามารถึทำได้
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1.1.2	 คดีีแรงงานบัังคับั	
แรงงานี้บังค์ับ ตามท้�กิำหนี้ดไวิ้ในี้อนีุ้สื่ัญญาองค์์กิารแรงงานี้ระหวิ่างประเทศ ฉบับท้� 29 ค์่อ บรรดางานี้ หร่อ

กิารบร่กิารต่างๆ ท้�ดำเนี้่นี้กิารโดยบุค์ค์ลใดๆ ภัายใต้กิารกิำกิับค์วิบค์ุมโดยใช้บทลงโทษและเกิ่ดจากิกิารดำเนี้่นี้กิาร
ขึ้องบุค์ค์ลดังกิล่าวิ โดยท้�ไม่ได้สื่มัค์รใจ

ค์ดแ้รงงานี้บงัค์บั พิระราชบัญญตัป้่องกินัี้และปราบปรามกิารค้์ามนี้ษุย์ พิ.ศ. 2551 และท้�แก้ิไขึ้เพ่ิ�มเตม่ หมายถึง้
ค์ด้ซึ่้�งม้ลักิษณะเป็นี้กิารขึ้่มขึ้่นี้ใจให้ทำงานี้หร่อให้บร่กิารโดยทำให้กิลัวิวิ่าจะเกิ่ดอันี้ตรายต่อช้วิ่ต ร่างกิาย เสื่ร้ภัาพิ  
ช่�อเสื่้ยง หร่อทรัพิย์สื่่นี้ขึ้องบุค์ค์ลนี้ั�นี้เอง หร่อขึ้องบุค์ค์ลอ่�นี้ โดยขึ้้่เขึ้็ญด้วิยประกิารใดๆ โดยใช้กิำลังประทุษร้ายหร่อ
โดยทำให้บุค์ค์ลนัี้�นี้อย่้ในี้ภัาวิะท้�ไม่สื่ามารถึขึ้ัดขึ้่นี้ได้ โดยม้ลักิษณะขึ้องกิารบังค์ับแรงงานี้ในี้ภัาค์อุตสื่าหกิรรมทั�วิไป 
งานี้รับใชใ้นี้บ้านี้ งานี้ในี้ภัาค์เกิษตรกิรรม งานี้ในี้ภัาค์ประมง กิารบังคั์บให้ค์า้ประเวิณ ้กิารบังคั์บให้ขึ้อทานี้ กิารบังคั์บ
ให้ขึ้ายพิวิงมาลัย กิารบังค์ับให้ทำงานี้ในี้ลักิษณะขึ้องกิารเอาค์นี้ลงเป็นี้ทาสื่หร่อม้ลักิษณะค์ล้ายทาสื่ กิารบังคั์บให้
ทำงานี้ในี้ลักิษณะเป็นี้องค์์กิรอาชญกิรรมขึ้้ามชาต่และกิารบังค์ับในี้ลักิษณะเป็นี้กิารค์้ามนีุ้ษย์

1.2	บัทนิยามศััพท์	
เดิ็ก หมายค์วิามวิ่า บุค์ค์ลซึ่้�งม้อายุต�ำกิวิ่าสื่่บแปดปีบร่บ้รณ์

แรงงานเด็ิก หมายถึง้ กิารให้เดก็ิอายตุ�ำกิว่ิา 18 ปี ทำงานี้เชง่เศรษฐก่ิจ ทั�งได้รบัค่์าตอบแทนี้หรอ่ไม่ได้รบัก็ิตาม

นายจ้าง หมายค์วิามว่ิา ผ้ซ้ึ่้�งตกิลงรับลก้ิจ้างเขึ้า้ทำงานี้โดยจ่ายค่์าจ้างให้และหมายค์วิามรวิมถ้ึงผ้้ซึ่้�งได้รบัมอบ
หมายให้ทำงานี้แทนี้นี้ายจ้าง ในี้กิรณ้ท้�นี้ายจ้างเป็นี้นี้ต่่บุค์ค์ลให้หมายค์วิามรวิมถ้ึงผ้้มอ้ำนี้าจกิระทำกิารแทนี้น่ี้ตบุ่ค์ค์ล
และผ้้ซึ่้�งได้รับมอบหมายจากิผ้้ม้อำนี้าจกิระทำกิารแทนี้นี้่ต่บุค์ค์ลให้ทำกิารแทนี้ด้วิย

ล่กจ้าง หมายค์วิามวิ่า ผ้้ซึ่้�งตกิลงทำงานี้ให้นี้ายจ้างโดยรับค์่าจ้างไม่วิ่าจะเร้ยกิช่�ออย่างไร

แรงงานบัังคับั หมายถึ้ง งานี้หร่อบร่กิารท้�ได้จากิบุค์ค์ล ซึ่้�งทำไปโดยถึ้กิขึ้่มขึ้้่หร่อถึ้กิกิระทำด้วิยวิ่ธิ์้อ่�นี้ ให้ตกิ
อย้่ในี้ภัาวิะจำยอมทำงานี้นี้ั�นี้โดยไม่สื่มัค์ร

การใช้้แรงงาน หมายถึง้ กิารให้บคุ์ค์ลทำงานี้ในี้เชง่เศรษฐกิจ่ทั�งได้รบัค่์าตอบแทนี้หรอ่ไม่ได้รบัค่์าตอบแทนี้กิต็าม

การบัริการ หมายถึ้ง กิารปฏิ่บัต่รับใช้ กิารให้ค์วิามสื่ะดวิกิต่างๆ หร่อกิารปฏิ่บัต่อ่�นี้ ๆ ท้�ทำให้อ้กิฝ่่ายหนี้้�ง 
เกิ่ดค์วิามพิ้งพิอใจ

งานอันตราย หมายค์วิามวิ่า งานี้ซึ่้�งโดยลักิษณะขึ้องงานี้หร่อโดยสื่ภัาพิแวิดล้อมในี้กิารทำงานี้ม้แนี้วิโนี้้มท้�จะ
เป็นี้อันี้ตรายต่อสืุ่ขึ้ภัาพิ ค์วิามปลอดภััยหร่อศ้ลธิ์รรมขึ้องเด็กิ 

การขอที่าน หมายค์วิามว่ิา กิารขึ้อเง่นี้หร่อทรัพิย์ส่ื่นี้จากิผ้้อ่�นี้เพ่ิ�อเล้�ยงช้ว่ิต ไม่วิ่าจะเป็นี้กิารขึ้อด้วิยวิาจา 
ขึ้้อค์วิามหร่อกิารแสื่ดงกิ่ร่ยาอากิารใด หร่อกิารกิระทำด้วิยว่ิธิ์้กิารใดให้ผ้้อ่�นี้เก่ิดค์วิามสื่งสื่ารและสื่่งมอบเง่นี้หร่อ
ทรัพิย์สื่่นี้ให้ (มาตรา 13 พิรบ.ค์วิบค์ุมกิารขึ้อทานี้ พิ.ศ. 2559) 

การค้ามนุษย์ หมายค์วิามวิ่า กิารเป็นี้ธิ์ุระจัดหา ซึ่่�อ ขึ้าย จำหนี้่าย พิามาจากิหร่อสื่่งไปยังท้�ใด หนี้่วิงเหนี้้�ยวิ
กิักิขึ้ังจัดให้อย้่อาศัย หร่อรับไวิ้ซึ่้�งบุค์ค์ลใด โดยขึ้่มขึ้้่ ใช้กิำลังบังค์ับ ลักิพิาตัวิ ฉ้อฉล หลอกิลวิง ใช้อำนี้าจโดยม่ชอบ 
ใช้อำนี้าจค์รอบงำบุค์ค์ลด้วิยเหตุท้�อย้่ในี้ภัาวิะ อ่อนี้ด้อยทางร่างกิาย จ่ตใจ กิารศ้กิษา หร่อทางอ่�นี้ใดโดยม่ชอบ ขึ้้่เขึ้็ญ
วิา่จะใช ้กิระบวินี้กิารทางกิฎหมายโดยมช่อบ หรอ่โดยให้เงน่ี้หรอ่ผลประโยชน์ี้อยา่งอ่�นี้แกิผ่้ป้กิค์รอง หรอ่ผ้ด้้แลบคุ์ค์ล
นี้ั�นี้เพิ่�อให้ผ้้ปกิค์รองหร่อผ้้ด้แลให้ค์วิามย่นี้ยอมแกิ่ผ้้กิระทำค์วิามผ่ด ในี้กิารแสื่วิงหาประโยชนี้์จากิบุค์ค์ลท้�ตนี้ด้แล 
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การค้าประเวณ่ หมายค์วิามวิ่า กิารยอมรับกิารกิระทำชำเรา หร่อกิารยอมรับกิารกิระทำอ่�นี้ใด เพิ่�อสื่ำเร็จ 
ค์วิามใค์ร่ในี้ทางกิามารมณ์ขึ้องผ้้อ่�นี้ อันี้เป็นี้กิารสื่ำสื่่อนี้เพิ่�อสื่่นี้จ้างหร่อประโยชนี้์อ่�นี้ใด ทั�งนี้้� ไม่วิ่าผ้้ยอมรับกิารกิระ
ทำและผ้้กิระทำจะเป็นี้บุค์ค์ลเพิศเด้ยวิกัินี้ หร่อค์นี้ละเพิศกิ็ตาม กิารค์้ามนีุ้ษย์ในี้ร้ปแบบนี้้�ค์่อกิารนี้ำบุค์ค์ลไปเป็นี้
โสื่เภัณ้อันี้เป็นี้ค์วิามผ่ดตามพิระราชบัญญัต่ป้องกิารและปราบปรามกิารค์้าประเวิณ้ พิ.ศ. 2539 

องค์กรอาช้ญากรรม ค์ณะบุค์ค์ลตั�งแต่สื่ามค์นี้ขึ้้�นี้ไป ท้�รวิมตวัิกินัี้ช่วิงระยะเวิลาหนี้้�ง และร่วิมกัินี้กิระทำกิารใด
โดยมวั้ิตถึปุระสื่งค์เ์พ่ิ�อกิระทำค์วิามผด่ร้ายแรงและเพ่ิ�อได้มาซ้ึ่�งผลประโยชน์ี้ทางกิารเงน่ี้ ทรัพิยส์ื่น่ี้ หรอ่ ผลประโยชน์ี้
ทางวิัตถึุอย่างอ่�นี้ไม่วิ่าโดยทางตรงหร่อทางอ้อม   

1.3	การพิจารณ์าความแตกต่างระหว่างคดีแีรงงานเด็ีก	แรงงานบังัคับั	และ
การค้ามนุษย์

1.3.1	 การพิจารณ์าการกระทำาที�เป็ันความผิิดีฐานแรงงานเดี็ก
แรงงานี้เด็กิ หมายค์วิามวิ่า กิารให้เด็กิหร่อรับเด็กิอายุต�ำวิ่า 18 ปี ทำงานี้ท้�เป็นี้อันี้ตรายต่อสื่วิัสื่ด่ภัาพิขึ้องเด็กิ

และเปน็ี้กิารขึ้ดัขึ้วิางโอกิาสื่ทางกิารศก้ิษาหรอ่พิฒันี้ากิารขึ้องเดก็ิ รวิมถ้ึงกิารดำรงชพ้ิขึ้องเดก็ิในี้อนี้าค์ต ร้ปแบบขึ้อง
กิารกิระทำท้�เปน็ี้ค์วิามผด่ในี้ค์ดแ้รงงานี้เด็กิ ค์อ่ งานี้ท้�โดยธิ์รรมชาต่ขึ้องงานี้และ/ว่ิธิ์ก้ิารทำงานี้จะเป็นี้อนัี้ตรายต่อเดก็ิ
หรอ่เปน็ี้กิารแสื่วิงหาประโยชนี้เ์ดก็ิโดยมช่อบ หรอ่ทำใหเ้ดก็ิไมไ่ดร้บัโอกิาสื่ทางกิารศก้ิษา ซึ่้�งปจัจบุนัี้กิารกิระทำท้�เปน็ี้
ค์วิามผ่ดเกิ้�ยวิกิับแรงงานี้เด็กิม้หลายร้ปแบบ อาท่ ค์ด้แรงงานี้เด็กิทั�วิไป ค์ด้ให้เด็กิทำงานี้อันี้ตราย ค์ด้ให้เด็กิทำงานี้ท้�
ผ่ดกิฎหมาย ค์ด้แรงงานี้เด็กิโดยกิารแสื่วิงหาประโยชนี้์ทางเพิศเด็กิออนี้ไลนี้์ ค์ด้แรงงานี้เด็กิผ่านี้สื่่�อออนี้ไลนี้์ ค์ด้กิาร
ใช้แรงงานี้เดก็ิขึ้อทานี้ ค์ดก้ิารใช้แรงงานี้เดก็ิชกิมวิย และค์ดก้ิารใช้แรงงานี้เด็กิขึ้ายพิวิงมาลยั เป็นี้ต้นี้ รายละเอ้ยดและ
องค์์ประกิอบขึ้องกิารกิระทำผ่ดในี้แต่ละร้ปแบบม้ค์วิามแตกิต่างกิันี้ไป ทั�งนี้้� รายละเอ้ยดในี้ประเด็นี้ดังกิล่าวิสื่ามารถึ
อ่านี้เพิ่�มเต่มได้ในี้บทท้� 2.1 

  ในี้ทางปฏ่ิบัต่ ม้หลายกิรณ้ท้�ปรากิฏิข้ึ้อเท็จจร่งวิ่ากิารใช้แรงงานี้เด็กิ ม้สื่ภัาพิเป็นี้แรงงานี้บังค์ับ หร่อกิาร
เป็นี้กิารค์้ามนีุ้ษย์ได้แล้วิแต่กิรณ้ ซึ่้�งถึ่อเป็นี้กิารกิระทำกิรรมเด้ยวิผ่ดกิฎหมายหลายบท หร่อเป็นี้กิารกิระทำค์วิามผ่ด
ต่างกิรรมต่างวิาระ ซึ่้�งรับโทษแยกิตามกิระทงค์วิามผ่ดได้ ด้วิยเหตุนี้้�ผ้้ปฏิ่บัต่งานี้จ้งม้ค์วิามจำเป็นี้ท้�จะต้องแยกิค์วิาม
แตกิต่างระหว่ิางกิารกิระทำท้�เป็นี้กิารกิระทำค์วิามผ่ดในี้เร่�องแรงงานี้เด็กิ ค์้ามนีุ้ษย์ และแรงงานี้บังค์ับให้ได้  
เพิ่�อประโยชนี้ใ์นี้กิารปฏ่ิบัตห่นี้า้ท้�และกิารดำเนี้น่ี้ค์ด ้เนี้่�องจากิแตล่ะกิารกิระทำมอ้งค์ป์ระกิอบค์วิามผด่ท้�แตกิต่างกินัี้
ซึ่้�งแนี้่นี้อนี้วิ่าย่อมสื่่งผลต่อเร่�องพิยานี้หลักิฐานี้ท้�ใช้ในี้กิารพิ่สื่้จนี้์กิารกิระทำค์วิามผ่ดในี้ค์วิามผ่ดท้�แตกิต่างกิันี้ด้วิย 

1.3.2	 การพิจารณ์าการกระทำาที�เป็ันความผิิดีฐานค้ามนุษย์

1) องค์ประกอบัสัำคัญของการกระที่ำความผิดิฐานค้ามนุษย์
(1) การกระที่ำ (Action)

โดยทั�วิไปกิารกิระทำท้�เกิ้�ยวิขึ้้องกิับกิารค์้ามนีุ้ษย์จะประกิอบด้วิย 3 ขึ้ั�นี้ตอนี้หลักิ ค์่อ
กิ) ขึ้ั�นี้ตอนี้กิารจดัหาค์นี้ (recruitment) รวิมถึง้กิารซึ่่�อ ขึ้าย จำหน่ี้ายบคุ์ค์ลท้�เป็นี้เหย่�อ
ขึ้) ขึ้ั�นี้ตอนี้กิารขึ้นี้สื่่ง ไม่วิ่าจะเป็นี้กิารพิามาจากิ หร่อสื่่งไปยังท้�ใดท้�หนี้้�งซึ่้�งเป็นี้จุดหมาย

ปลายทาง
ค์) ขึ้ั�นี้ตอนี้กิารรับเอาตัวิไวิ้ หนี้่วิงเนี้้�ยวิกิักิขึ้ัง และจัดท้�อย้่อาศัยให้ 

ข้อสัังเกต – ค์นี้ท้�ดำเนี้่นี้กิารทั�งสื่ามขึ้ั�นี้ตอนี้นี้้�อาจเป็นี้บุค์ค์ลค์นี้เด้ยวิกิันี้กิ็ได้
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(2) วิธิ่การ (Means)
โดยกิารใช้กิำลังบังค์ับ ขึ้่มขึ้้่ ลักิพิาตัวิ ฉ้อฉล หลอกิลวิง ใช้อำนี้าจโดยม่ชอบโดยใช้อำนี้าจ
ค์รอบงำบุค์ค์ลด้วิยเหตุท้�อย้่ในี้ภัาวิะอ่อนี้ด้อยทางร่างกิาย จ่ตใจ กิารศ้กิษา หร่อทางอ่�นี้
ใดโดยม่ชอบขึ้้่เขึ้็ญวิ่าจะใช้กิระบวินี้กิารทางกิฎหมายโดยม่ชอบ หร่อโดยให้เง่นี้หร่อผล
ประโยชน์ี้อย่างอ่�นี้แก่ิผ้้ปกิค์รองหร่อผ้ด้้แลบคุ์ค์ลนี้ั�นี้เพิ่�อให้ผ้้ปกิค์รองหร่อผ้้ด้แลให้ค์วิาม
ย่นี้ยอมกิับผ้้กิระทำค์วิามผ่ด

(3) วัตถุประสังค์ (Purpose) 
เพิ่�อเป็นี้กิารแสื่วิงหาประโยชน์ี้โดยม่ชอบ ซึ่้�งอาจเป็นี้กิารกิระทำหนี้้�งลกัิษณะใดดงัต่อไปนี้้� 
กิ) กิารกิระทำใด ๆ ต่อบุค์ค์ลหนี้้�งบุค์ค์ลใดอย่างไม่เป็นี้ธิ์รรม เพิ่�อท้�จะได้ประโยชนี้์จากิ

กิารทำงานี้หร่อนี้�ำพิักินี้�ำแรงขึ้องบุค์ค์ลนี้ั�นี้ 
ขึ้) กิารอาศยัหรอ่กิารใชส้ื่ถึานี้กิารณ ์หรอ่โอกิาสื่เพ่ิ�อตกัิตวิงผลประโยชนี้อ์ยา่งไมเ่ปน็ี้ธิ์รรม

ให้แกิ่ตนี้เอง
ค์) กิารใช้บุค์ค์ลหนี้้�งบุค์ค์ลใดอย่างไม่เป็นี้ธิ์รรมเพิ่�อประโยชนี้์ขึ้องตนี้เอง

2) องค์ประกอบัความผิดิฐานค้ามนุษย์
ตามพิระราชบัญญัต่ป้องกิันี้และปราบปรามกิารค์้ามนีุ้ษย์ พิ.ศ. 2551 ได้กิำหนี้ดค์วิามผ่ดฐานี้
ค์้ามนีุ้ษย์ไวิ้ในี้มาตรา 6 ม่องค์ประกอบัที่่�สัำคัญ 2 ประการ ค์่อ

(1) องค์ประกอบัภายนอก ประกิอบด้วิยกิารกิระทำกิารอย่างหนี้้�งอย่างใด ดังต่อไปนี้้�  
เป็็นธุุระจััดหา ซื้้�อขาย จัำหน่าย พามาจัากหร้อส่่งไป็ยังที่่�ใด หน่วงเหน่�ยว กักขัง  
จััดให้อย่่อาศััย หร้อรับไว้ซื้่�งบุคคลใด
โดยกิารกิระทำดังกิล่าวิได้กิระทำลงโดยกิารใช้วิ่ธิ์้กิารต่าง ๆ  อย่างหนี้้�งอย่างใด ดังต่อไปนี้้�
ขม่ข่ใ่ช้ก้ำลงับงัคบั ลกัพาตัวั ฉ้อ้ฉ้ล หลอกลวง ใช้อ้ำนาจัโดยมิช้อบ ใช้อ้ำนาจัครอบงำ
บุคคลด้วยเหตัุที่่�อย่่ในส่ภาวะอ่อนด้อยที่างร่างกาย จัิตัใจั การศั่กษา หร้อที่างอ้�นใด 
โดยมิช้อบ ข่่เข็ญว่าจัะใช้้กระบวนการที่างกฎหมายโดยมิช้อบ โดยให้เงินหร้อ 
ผลป็ระโยช้น์อย่างอ้�นแก่ผ่้ป็กครองหร้อผ่้ด่แลบุคคลนั�นเพ้�อให้ผ่้ป็กครองหร้อผ้่ด่แล 
ให้ความยินยอมแก่ผ่้กระที่ำความผิด

(2) องค์ประกอบัภายใน ประกอบัไปดิ้วย
กิ) ม้เจตนี้าในี้กิารกิระทำผ่ดและ
ขึ้) ม้เจตนี้าพิ่เศษเพิ่�อแสื่วิงหาประโยชนี้์โดยม่ชอบจากิผ้้เสื่้ยหาย

3) เจตนาแสัวงหาประโยช้น์โดิยมิช้อบั 
ในี้มาตรา 6 วิรรค์ 3 ได้กิำหนี้ดค์วิามหมายขึ้อง “กิารแสื่วิงหาประโยชน์ี้โดยม่ชอบ” วิ่าให้
หมายค์วิามรวิมถึ้ง

1) การแสวงหาปัระโยช้น์จากการค้าปัระเวณี่
2) การผลิตหร่อเผยแพื่ร่วัตถุุลามกหร่อส่�อลามก เช้่น นำตัวมาเพื่่�อแสดังภาพื่ยนตร์ลามก 

เปั็นต้น
3) การแสวงหาปัระโยช้น์ทางเพื่ศในรูปัแบบอ่�น เช้่น บังคับให้เต้นระบำเปัล่�องผ้า เปั็นต้น
4) การเอาคนมาเปั็นทาสหร่อให้ม่ฐานะคล้ายทาส
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5) การนำคนมาขอทาน
6) การตัดัอวัยวะเพื่่�อการค้า
7) การบังคับใช้้แรงงานหร่อบริการตามมาตรา 6/1
8) การอ่�นใดัท่�คล้ายคลึงกันอันเปั็นการขูดัร่ดับุคคล เช้่น ให้คนต่างดั้าว (ไม่ไดั้ถุูกบังคับ  

แตเ่ดันิทางเขา้ปัระเทศโดัยผดิักฎหมาย) นำโรตอ่อกไปัเรต่ั�งแตเ่ช้า้จนพื่ลบค�ำ แตใ่หค้า่จา้ง
เปั็นข้าว 1 ห่อ และเงินเพื่่ยง 20 บาท เปั็นต้น

4) องค์ประกอบัความผิดิฐานค้ามนุษย์ในกรณ่ที่่�ผ่้เสั่ยหายม่อายุต�ำกว่า 18 ปี
ขึ้้อพิ่จารณากิรณ้เด็กิเป็นี้ผ้้เสื่้ยหายตามมาตรา 6 (2) “เด็กิ” หมายถึ้งบุค์ค์ลท้�ม้อายุต�ำกิวิ่า  
18 ปี กิารพิ่จารณาวิ่าเด็กิ (บุค์ค์ลอายุไม่เกิ่นี้สื่่บแปดปีเป็นี้ผ้้เสื่้ยหายจากิกิารค์้ามนีุ้ษย์หร่อไม่ 
กิฎหมายกิำหนี้ดวิ่าหากิม้เพิ้ยงแค์่ 2 องค์์ประกิอบ ค์่อ ม้กิารกิระทำ (องค์์ประกิอบท้� 1) และ
กิารแสื่วิงหาประโยชน์ี้โดยมช่อบ (องค์ป์ระกิอบท้� 3) ตามท้�กิลา่วิมาข้ึ้างตน้ี้ โดยไม่จำตอ้งมอ้งค์์
ประกิอบท้� 2 (ว่ิธ้ิ์กิาร) กิถ่็ึอว่ิาค์รบองค์ป์ระกิอบค์วิามผด่ฐานี้ค้์ามนุี้ษย์แล้วิ ซ้ึ่�งแตกิต่างจากิกิรณ้
ท้�ผ้เ้สื่ย้หายเปน็ี้บคุ์ค์ลท้�มอ้าย ุ18 ปขีึ้้�นี้ไป โดยกิฎหมายบญัญต่ัวิา่กิารกิระทำท้�จะถึอ่เปน็ี้ค์วิาม
ผ่ดฐานี้ค้์ามนุี้ษย์ได้นี้ั�นี้ต้องม้องค์์ประกิอบค์รบทั�ง 3 ประกิาร ดังนี้ั�นี้ จ้งสื่ามารถึสื่รุปได้วิ่า  
หากิผ้้เสื่้ยหายเป็นี้เด็กิ (บุค์ค์ลอายุไม่เกิ่นี้ 18 ปี) หากิขึ้้อเท็จจร่งท้�ปรากิฏิม้เพิ้ยงองค์์ประกิอบ
ท้� 1 (กิารกิระทำ) และองค์์ประกิอบท้� 3 (กิารแสื่วิงหาประโยชนี้์โดยม่ชอบ) หร่อจะม้ค์รบทั�ง 
3 องค์์ประกิอบ กิ็ถึ่อวิ่าเป็นี้กิารกิระทำผ่ดฐานี้ค์้ามนีุ้ษย์ได้

ตารางที่่� 1 องค์ประกอบัความผิดิฐาน “ค้ามนุษย์” 

การกระที่ำ วิธิ่การ วัตถุประสังค์

• เป็นี้ธิ์ุระจัดหา
• ซึ่่�อขึ้าย จำหนี้่าย
• พิามาจากิหร่อสื่่งไปยังท้�ใด
• หนี้่วิงเหนี้้�ยวิ กิักิขึ้ัง
• จัดให้อย้่อาศัย หร่อรับไวิ้ซึ่้�ง

บุค์ค์ลใด

• ขึ้่มขึ้้่
• ใช้กิำลังบังค์ับ
• ลักิพิาตัวิ
• ฉ้อฉล หลอกิลวิง
• ใช้อำนี้าจโดยม่ชอบ
• ใช้อำนี้าจค์รอบงำบุค์ค์ลด้วิยเหตุท้�อย้่

ในี้สื่ภัาวิะอ่อนี้ด้อยทางร่างกิาย จ่ตใจ 
กิารศ้กิษา หร่อทางอ่�นี้ใด โดยม่ชอบ

• ข่้ึ้เขึ้ญ็ว่ิาจะใช้กิระบวินี้กิารทางกิฎหมาย
โดยม่ชอบ

• โดยใหเ้งน่ี้หรอ่ผลประโยชนี้อ์ยา่งอ่�นี้แกิ่
ผ้ป้กิค์รองหรอ่ผ้ด้แ้ลบคุ์ค์ลนี้ั�นี้เพิ่�อใหผ้้้
ปกิค์รองหร่อผ้้ด้แลให้ค์วิามย่นี้ยอมแก่ิ
ผ้้กิระทำค์วิามผ่ด

• ม้เจตนี้าในี้กิารกิระทำผ่ดและ
• ม้เจตนี้าพิ่เศษเพิ่�อแสื่วิงหาประโยชน์ี้

โดยม่ชอบจากิผ้้เสื่้ยหาย
1. กิารแสื่วิงหาประโยชน์ี้จากิกิารค์้า

ประเวิณ้
2. กิารผล่ตหร่อเผยแพิร่วิัตถึุลามกิหร่อ

สื่่�อลามกิ 
3. กิารแสื่วิงหาประโยชนี้์ทางเพิศในี้ร้ป

แบบอ่�นี้ 
4. กิารเอาค์นี้มาเป็นี้ทาสื่หรอ่ให้มฐ้านี้ะ

ค์ล้ายทาสื่
5. กิารนี้ำค์นี้มาขึ้อทานี้
6. กิารตัดอวิัยวิะเพิ่�อกิารค์้า
7. กิารบังค์ับใช้แรงงานี้หร่อบร่กิาร
8. กิารอ่�นี้ใดท้�ค์ล้ายค์ล้งกัินี้อันี้เป็นี้กิาร

ขึ้้ดร้ดบุค์ค์ล
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1.3.3	 การกระทำาที�เป็ันความผิิดีฐานบัังคับัใช้้แรงงานตามมาตรา	6/1
มาตรา 6/1 ผ้้ใดขึ้่มขึ้่นี้ใจผ้้อ่�นี้ให้ทำงานี้หร่อให้บร่กิารโดยวิ่ธิ์้กิารอย่างใดอย่างหนี้้�ง ดังต่อไปนี้้�

1) ทำให้กิลัวิวิ่าจะเกิ่ดอันี้ตรายต่อช้วิ่ต ร่างกิาย เสื่ร้ภัาพิ ช่�อเสื่้ยง หร่อทรัพิย์สื่่นี้ขึ้องบุค์ค์ลนี้ั�นี้เอง
หร่อขึ้องผ้้อ่�นี้

2) ขึ้้่เขึ้็ญด้วิยประกิารใด ๆ
3) ใช้กิำลังประทุษร้าย
4) ย้ดเอกิสื่ารสื่ำค์ัญประจำตัวิขึ้องบุค์ค์ลนี้ั�นี้ไวิ้
5) นี้ำภัาระหนี้้�ขึ้องบุค์ค์ลนี้ั�นี้หร่อขึ้องผ้้อ่�นี้มาเป็นี้สื่่�งผ้กิมัดโดยม่ชอบ
6) ทำด้วิยประกิารอ่�นี้ใดอันี้ม้ลักิษณะค์ล้ายค์ล้งกิับกิารกิระทำดังกิล่าวิขึ้้างต้นี้

ถ้ึาได้กิระทำให้ผ้อ้่�นี้นี้ั�นี้อย้ใ่นี้ภัาวิะท้�ไม่สื่ามารถึขึ้ดัขึ้น่ี้ได้ ผ้น้ี้ั�นี้กิระทำค์วิามผด่ฐานี้บงัค์บัใช้แรงงานี้หรอ่บร่กิาร

ข้อสัังเกต

ผ้ป้ฏ่ิบตัโ่ดยสื่ว่ินี้ใหญอ่าจเกิด่ค์วิามสื่บัสื่นี้วิา่เม่�อบทบญัญตัต่ามพิระราชบญัญตัป่อ้งกินัี้และปราบปรามกิารค์า้
มนี้ษุย์ พิ.ศ. 2551 ได้กิำหนี้ดค์วิามผด่ฐานี้ค้์ามนี้ษุย์ไว้ิในี้มาตรา 6 โดยให้รวิมถึง้กิารบงัค์บัใช้แรงงานี้หร่อบร่กิารตามมาตรา 
6/1 ไวิแ้ลว้ิ ทำไมกิฎหมายจง้ต้องกิำหนี้ดค์วิามผด่ฐานี้กิารบังค์บัใชแ้รงงานี้หรอ่บรก่ิารแยกิเป็นี้ค์วิามผด่ต่างหากิไวิอ้ก้ิ
ซึ่้�งกิารกิระทำท้�จะเป็นี้กิารบังค์ับใช้แรงงานี้หร่อบร่กิารจะเป็นี้ค์วิามผ่ดตามบทบัญญัต่ในี้มาตรา 6 ท้�ถึ่อวิ่าเป็นี้ค์วิาม
ผ่ดฐานี้ค์้ามนีุ้ษย์ได้นี้ั�นี้ ต้องเป็นี้กิารกิระทำท้�ม้องค์์ประกิอบค์รบทั�ง 3 ประกิาร ค์่อ ม้กิารกิระทำ วิ่ธิ์้กิาร และ
วิัตถึุประสื่งค์์ ดังท้�ได้กิล่าวิไวิ้ขึ้้างต้นี้ แต่หากิกิารบังค์ับใช้แรงงานี้หร่อบร่กิารนี้ั�นี้ ขึ้าดองค์์ประกิอบหนี้้�งองค์์ประกิอบ
ใดในี้ 3 องค์์ประกิอบค์วิามผ่ดนี้้� กิย็งัมโ้อกิาสื่ท้�จะเป็นี้กิารกิระทำค์วิามผด่ฐานี้บังค์บัใช้แรงงานี้และบรก่ิารตามมาตรา 
6/1 นี้้�ไดอ้ย้่ แตอ่ยา่งไรกิต็าม กิารกิระทำท้�จะเป็นี้ค์วิามผ่ดตามมาตรา 6/1 ได้นี้ั�นี้ ตอ้งม้องค์ป์ระกิอบท้� 2 ในี้สื่ว่ินี้ขึ้อง
วิ่ธิ์้กิารเสื่มอ ค์่อต้องปรากิฏิขึ้้อเท็จจร่งวิ่าผ้้กิระทำได้ทำให้กิลัวิวิ่าจะเกิ่ดอันี้ตรายต่อช้วิ่ต ร่างกิาย เสื่ร้ภัาพิ ช่�อเสื่้ยง 
หร่อทรัพิย์สื่่นี้ขึ้องบุค์ค์ลนี้ั�นี้เองหร่อขึ้องผ้้อ่�นี้ ขึ้้่เขึ้็ญด้วิยประกิารใด ๆ ใช้กิำลังประทุษร้าย ย้ดเอกิสื่ารสื่ำค์ัญประจำ
ตัวิขึ้องบุค์ค์ลนี้ั�นี้ไวิ้ นี้ำภัาระหนี้้�ขึ้องบุค์ค์ลนี้ั�นี้หร่อขึ้องผ้้อ่�นี้มาเป็นี้สื่่�งผ้กิมัดโดยม่ชอบ หร่อทำด้วิยประกิารอ่�นี้ใดอันี้ 
มลั้กิษณะค์ล้ายค์ลง้กิบักิารกิระทำดงักิล่าวิข้ึ้างต้นี้ ดงัท้�บญัญตัไ่ว้ิในี้มาตรา 6/1 หรอ่สื่รปุได้ว่ิากิารกิระทำท้�เป็นี้ค์วิามผด่
ฐานี้บงัค์บัใช้แรงงานี้หรอ่บรก่ิารตามมาตรา 6/1 นี้ั�นี้ อาจม้องค์์ประกิอบค์วิามผ่ดประเภัทท้� 2 อย่างเด้ยวิ ค์่อวิ่ธิ์้กิาร 
หร่อม้องค์์ประกิอบท้� 1 และ 2 หร่อ ม้องค์์ประกิอบท้� 2 และ 3 ร่วิมกิันี้ได้ แต่หากิขึ้าดองค์์ประกิอบท้� 2 จะไม่เป็นี้
ค์วิามผ่ดตามมาตรา 6/1 และหากิกิารบังคั์บใช้แรงงานี้หร่อบร่กิารนี้ั�นี้ม้ค์รบทั�ง 3 องค์์ประกิอบ กิ็จะต้องเป็นี้กิาร
ดำเนี้่นี้ค์ด้ฐานี้ค์้ามนีุ้ษย์ตามมาตรา 6 ไม่ใช่ดำเนี้่นี้ค์ด้ตามมาตรา 6/1 แต่อย่างใด
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ตารางที่่� 2 เปร่ยบัเที่่ยบัองค์ประกอบัความผิดิฐาน “ค้ามนุษย์” กับัฐานความผิดิดิ้าน “แรงงาน”

ฐานความผิดิ
องค์ประกอบัฐานความผิดิค้ามนุษย์ ไม่ใช้่องค์ประกอบั

ของการค้ามนุษย์การกระที่ำ วิธิ่การ วัตถุประสังค์

กิารค์้ามนีุ้ษย์
กิรณ้บุค์ค์ลอายุเกิ่นี้กิวิ่า 18 ปี 

   -

กิารค์้ามนีุ้ษย์
กิรณ้บุค์ค์ลอายุต�ำกิวิ่า 18 ปี 

 -  -

กิารค์้ามนีุ้ษย์ กิรณ้บังค์ับใช้แรงงานี้
บุค์ค์ลอายุต�ำกิวิ่า 18 ปี

   -

กิรณ้แรงงานี้บังค์ับ*
ท้�ไม่เป็นี้กิารค์้ามนีุ้ษย์

-  - -

  - -

-   -

กิารใช้แรงงานี้เด็กิ* 
ซึ่้�งไม่เป็นี้กิารค์้ามนีุ้ษย์

- - - 

 - - -

- -  -

*หมายเหตุ กรณ่แรงงานบัังคับัและการใช้้แรงงานเดิ็ก จำเป็นต้องพื่ิจารณาองค์ประกอบัตามพื่ระราช้บััญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พื่.ศ. 2541 ดิ้วย

1.4	หน่วยงานที�เกี�ยวข้้อง	
หนี้ว่ิยงานี้ท้�ให้ค์วิามช่วิยเหลอ่ผ้เ้สื่ย้หาย และเจา้หนี้า้ท้�ในี้กิารปฏิบ่ตัง่านี้ มอ้ย้ห่ลายหน่ี้วิยงานี้ดว้ิยกินัี้ ทั�งหนี้ว่ิย

งานี้ภัาค์รัฐ และองค์์กิรภัาค์เอกิชนี้ท้�ไม่แสื่วิงหาผลกิำไร (NGO) ซึ่้�งแต่ละหนี้่วิยงานี้กิ็จะม้บทบาทหนี้้าท้�แตกิต่างกิันี้ 
ออกิไป ดังนี้ั�นี้ ผ้้ปฏิ่บัต่หนี้้างานี้จ้งจำเป็นี้ท้�จะต้องทราบบทบาทและหนี้้าท้�ขึ้องหนี้่วิยงานี้ท้�เกิ้�ยวิขึ้้องในี้ค์ด้ท้�ตนี้รับ 
ผ่ดชอบเพิ่�อท้�จะได้ม้กิารประสื่านี้งานี้กิารทำงานี้ร่วิมกิับหนี้่วิยงานี้ดังกิล่าวิให้เกิ่ดประโยชนี้์สื่้งสืุ่ดต่อผ้้เสื่้ยหาย 

1.4.1	 หน่วยงานภาครัฐที�ให้ความช้่วยเหลือและคุ้มครองผิ้้เสียหาย

1) หน่วยงานภาครัฐที่่�ให้ความช้่วยเหลือและคุ้มครองผ่้เสั่ยหายคดิ่แรงงานเดิ็ก 
(1) กระที่รวงการพื่ัฒนาสัังคมและความมั�นคงของมนุษย์ (พื่ม.)

มบ้ทบาทหนี้า้ท้�ตามพิระราชบญัญตัป่อ้งกินัี้และปราบปรามกิารค์า้มนี้ษุย ์ในี้กิารให้ค์วิาม
ชว่ิยเหล่อค์ุม้ค์รองสื่วัิสื่ด่ภัาพิ อาหาร ท้�พัิกิ กิารรกัิษาพิยาบาล กิารบำบดัฟ้้�นี้ฟ้้ ทางร่างกิาย
และจต่ใจ ให้กิารศก้ิษา กิารฝึ่กิอบรม ให้ค์วิามช่วิยเหลอ่ทางกิฎหมาย สื่ง่กิลับไปยังประเทศ
ภัม้ล่ำเนี้า กิารจัดประชุมเพ่ิ�อเรย้กิร้องค่์าสื่น่ี้ไหมทดแทนี้แก่ิผ้เ้สื่ย้หาย รวิมทั�งมบ้ทบาทในี้
ฐานี้ะเปน็ี้ทม้สื่หว่ิชาชพ้ิท้�ทำกิารสื่มัภัาษณค์์ดัแยกิผ้เ้สื่ย้หายในี้กิรณท้้�กิารกิระทำผด่มค้์วิาม
ผด่ฐานี้ค้์ามนุี้ษยร์วิมอย้ด้่วิย โดยมส้ื่ายด่วินี้ศน้ี้ย์ชว่ิยเหล่อสัื่งค์ม กิระทรวิงกิารพัิฒนี้าสัื่งค์ม
และค์วิามมั�นี้ค์งขึ้องมนีุ้ษย์ โทร 1300 และหนี้่วิยงานี้ภัายใต้สื่ังกิัดท้�ปฏิ่บัต่งานี้ให้ค์วิาม
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ช่วิยเหล่อในี้ประเด็นี้แรงงานี้เด็กิท้�เป็นี้กิารค้์ามนุี้ษย์ ได้แกิ่หน่ี้วิยงานี้ 2-6 ดังปรากิฏิ 
ด้านี้ล่างนี้้�

(2) กองต่อต้านการค้ามนุษย์ 
เปน็ี้หนี้ว่ิยงานี้ประสื่านี้งานี้กิลางกัิบหนี้ว่ิยงานี้ต่าง ๆ  ทั�งภัาค์รัฐและภัาค์เอกิชนี้ท้�เกิ้�ยวิขึ้อ้ง
ทั�งภัายในี้และตา่งประเทศ ในี้กิารดำเนี้น่ี้งานี้ตามพิระราชบญัญต่ั ปอ้งกินัี้และปราบปราม
กิารค์้ามนุี้ษย์ พิ.ศ. 2551 และฉบับแกิ้ไขึ้เพิ่�มเต่ม พิันี้ธิ์กิรณ้และโค์รงกิารค์วิามร่วิมม่อ
ระหวิ่างประเทศ นี้โยบาย ยุทธิ์ศาสื่ตร์ มาตรกิารและแผนี้งานี้ อ้กิทั�งยังเป็นี้ศ้นี้ย์ขึ้้อม้ล
สื่ารสื่นี้เทศ กิารศก้ิษาวิจ่ยัดา้นี้กิารปอ้งกินัี้และปราบปรามกิารค์า้มนี้ษุย ์กิำหนี้ดมาตรฐานี้
กิารปฏิ่บัต่งานี้ขึ้องบุค์ลากิรและหนี้่วิยงานี้ ดำเนี้่นี้กิารให้ค์วิามช่วิยเหล่อและค์ุ้มค์รอง
สื่วิัสื่ด่ภัาพิผ้้เสื่้ยหายจากิกิารค์้ามนีุ้ษย์ทั�งระบบจนี้ถึ้งกิระบวินี้กิารสื่่งกิลับภั้ม่ลำเนี้าหร่อ
ประเทศต้นี้ทาง ดำเนี้่นี้ก่ิจกิรรมรณรงค์์ป้องกัินี้สื่ร้างค์วิามตระหนัี้กิ กิารบร่หารจัดกิาร
กิองทุนี้เพิ่�อป้องกิันี้และปราบปรามกิารค์้ามนีุ้ษย์ และปฏิ่บัต่หนี้้าท้�เป็นี้หนี้่วิยงานี้ฝ่่าย
เลขึ้านีุ้กิารให้กิับค์ณะกิรรมกิารป้องกิันี้และปราบปรามกิารค้์ามนุี้ษย์และค์ณะกิรรมกิาร
ประสื่านี้และกิำกัิบกิารดำเนี้่นี้งานี้ป้องกัินี้และปราบปรามกิารค้์ามนุี้ษย์ในี้ระดับชาต ่ 
ซึ่้�งกิองตอ่ตา้นี้กิารค์า้มนุี้ษยเ์ปน็ี้หน่ี้วิยงานี้แรกิท้�จัดใหม้ก้ิารพัิฒนี้าระบบกิารให้บรก่ิารล่าม
และกิารแปลภัาษา โดยจัดฝึ่กิอบรมและขึ้้�นี้ทะเบ้ยนี้ล่ามแปลภัาษาสื่ำหรับกิารค์ุ้มค์รอง
สื่วิสัื่ดภ่ัาพิผ้้เสื่ย้หายจากิกิารค้์ามนุี้ษย์ ตลอดจนี้ประสื่านี้งานี้กิารให้บรก่ิารล่ามสื่ำหรับกิาร
ค์ุ้มค์รองช่วิยเหล่อทั�วิประเทศ

(3) สัถานคุ้มครองสัวัสัดิิภาพื่ผ่้เสั่ยหายจากการค้ามนุษย์ 
สื่งักิดักิองตอ่ตา้นี้กิารค้์ามนุี้ษย ์หน่ี้วิยงานี้หลักิในี้กิารคุ้์มค์รองสื่วัิสื่ด่ภัาพิผ้้เส้ื่ยหายจากิกิาร
ค์้ามนีุ้ษย์ ม้ 8 แห่ง ซึ่้�งให้กิารค์ุ้มค์รองผ้้เสื่้ยหายท้�เป็นี้ (ผ้้หญ่ง) จำนี้วินี้ 4 แห่ง ได้แกิ่ บ้านี้
เกิรด็ตระกิาร จงัหวัิดนี้นี้ทบุร้ บา้นี้นี้าร้สื่วัิสื่ด่� จงัหวัิดนี้ค์รราชส้ื่มา บา้นี้ศร้สุื่ราษฎร์ จงัหวัิด
สืุ่ราษฎร์ธิ์านี้้ และบ้านี้สื่องแค์วิ จังหวิัดพิ่ษณุโลกิ และค์ุ้มค์รองผ้้เสื่้ยหายท้�เป็นี้ (ผ้้ชาย) 
จำนี้วินี้ 4 แห่ง ได้แกิ่ จังหวิัดปทุมธิ์านี้้ เช้ยงราย ระนี้อง และสื่งขึ้ลา รวิมถึ้ง สื่ถึานี้แรกิ
รับเด็กิชายปากิเกิร็ด จังหวิัดนี้นี้ทบุร้ (บ้านี้ภั้ม่เวิท) ให้กิารค์ุ้มค์รองผ้้เสื่้ยหายท้�เป็นี้ (เด็กิ
ชาย อายุต�ำกิวิ่า 15 ปี) โดยม้หนี้้าท้�รับผ่ดชอบในี้กิารให้ค์วิามช่วิยเหล่อและค์ุ้มค์รอง
สื่วิสัื่ดภ่ัาพิบคุ์ค์ลซ้ึ่�งอาจจะเปน็ี้ผ้เ้สื่ย้หายจากิกิารค์า้มนี้ษุยเ์พ่ิ�อให้กิารค์ุม้ค์รองชั�วิค์ราวิ ตาม
มาตรา 29 และผ้้เสื่้ยหายจากิกิารค์้ามนีุ้ษย์ ตามมาตรา 33 แห่งพิระราชบัญญัต่ป้องกิันี้
และปราบปรามกิารค้์ามนี้ษุย ์พิ.ศ. 2551 เพ่ิ�อใหค้์วิามชว่ิยเหลอ่ทางด้านี้รา่งกิายและจต่ใจ
 กิารฟ้้�นี้ฟ้เ้ยย้วิยา กิารชว่ิยเหล่อดา้นี้กิฎหมาย กิารสื่ง่กิลบัภัม้ล่ำเนี้า และต่ดตามประเม่นี้
ผลกิารค์่นี้สื่้่สื่ังค์ม โดยประสื่านี้งานี้ร่วิมกิับท้มสื่หวิ่ชาช้พิ นี้อกิจากินี้้� ทำงานี้ร่วิมกิับเค์ร่อ
ขึ้า่ยพิ่�นี้ท้�ในี้กิารปอ้งกินัี้ปัญหากิารค์า้มนี้ษุยใ์นี้ชุมชนี้และตด่ตามชว่ิยเหลอ่ กิลุม่ผ้เ้สื่ย้หาย
และกิลุ่มเสื่้�ยงชาวิไทยท้�กิลับค์่นี้สื่้่ค์รอบค์รัวิชุมชนี้ ตลอดจนี้เป็นี้ศ้นี้ย์กิารเร้ยนี้ร้้เกิ้�ยวิกิับ
กิารค์ุ้มค์รองสื่วิัสื่ด่ภัาพิผ้้เสื่้ยหายจากิกิารค์้ามนีุ้ษย์ 

(4) บั้านพื่ักเดิ็กและครอบัครัวจังหวัดิ (บัพื่ดิ.) 
สื่ังกิัดกิรมกิ่จกิารเด็กิและเยาวิชนี้ กิระทรวิงกิารพิัฒนี้าสัื่งค์มและค์วิามมั�นี้ค์งขึ้องมนีุ้ษย์ 
ม ้77 แห่งทั�วิประเทศ ค์รอบค์ลุมทุกิจังหวัิดในี้ประเทศไทย มห้น้ี้าท้�เป็นี้หน่ี้วิยงานี้ท้�ให้กิาร
ค์ุ้มค์รองชั�วิค์ราวิสื่ำหรับเด็กิและค์รอบค์รัวิ ซึ่้�งเป็นี้กิารค์ุ้มค์รองเด็กิเพิ่�อให้เป็นี้ไปตาม 
พิระราชบัญญัต่ค์ุ้มค์รองเด็กิ พิ.ศ. 2546 รวิมถึ้งเพิ่�อค์ุ้มค์รองบุค์ค์ลซึ่้�งอาจเป็นี้ผ้้เสื่้ยหาย
จากิกิารค้์ามนุี้ษย์ตามมาตรา 29 แห่งพิระราชบัญญัตป้่องกัินี้และปราบปรามกิารค้์ามนุี้ษย์



คู่่�มืือการดำเนิินิคู่ดีสำหรับคู่ดีแรงงานิเด็กและแรงงานิบังคู่ับ24

พิ.ศ. 2551 ในี้กิรณท้้�จงัหวัิดนี้ั�นี้ ๆ  ไม่มส้ื่ถึานี้ค์ุม้ค์รองสื่วัิสื่ด่ภัาพิผ้้เส้ื่ยหายจากิกิารค้์ามนี้ษุย์
ตั�งอย้่ หร่อม้เหตุจำเป็นี้ตามค์วิามเหมาะสื่มเพ่ิ�อให้บุค์ค์ลดังกิล่าวิเข้ึ้าพัิกิชั�วิค์ราวิก่ิอนี้ 
สื่่งต่อเขึ้้ารับกิารค์ุ้มค์รอง ณ สื่ถึานี้ค์ุ้มค์รองสื่วิัสื่ด่ภัาพิผ้้เสื่้ยหายจากิกิารค์้ามนีุ้ษย์ เพิ่�อให้
พินี้ักิงานี้เจ้าหน้ี้าท้�ม้เวิลาในี้กิารหาข้ึ้อเท็จจร่งเพิ่�มเต่มในี้กิารพ่ิจารณาว่ิาบุค์ค์ลนี้ั�นี้เป็นี้ 
ผ้้เสื่้ยหายจากิกิารค้์ามนุี้ษย์หร่อไม่ ซึ่้�งกิฎหมายกิำหนี้ดไวิ้ให้อย้่ในี้ค์ุ้มค์รองได้ไม่เกิ่นี้  
24 ชั�วิโมง และกิรณ้ท้�จำเป็นี้ต้องขึ้ยายเวิลา พินี้ักิงานี้เจ้าหนี้้าท้�จะย่�นี้ค์ำร้องต่อศาลเพิ่�อ 
ม้ค์ำสื่ั�งอนีุ้ญาต ซึ่้�งศาลจะอนีุ้ญาตได้ไม่เกิ่นี้ 7 วิันี้ภัายในี้กิำหนี้ดระยะเวิลาดังกิล่าวิ  
หากิปรากิฏิขึ้้อเท็จจร่งวิ่าไม่ใช่ผ้้เสื่้ยหายจะถึ่อวิ่ากิารค์ุ้มค์รองสื่่�นี้สืุ่ดลง 
ทั�งนี้้� หากิม้กิรณ้ท้�ต้องดำเนี้่นี้งานี้ตามกิฎหมายอ่�นี้ บ้านี้พิักิเด็กิและค์รอบค์รัวิจะประสื่านี้
หนี้ว่ิยงานี้ท้�เกิ้�ยวิขึ้อ้งเพิ่�อดำเนี้น่ี้กิารตอ่ไป ในี้ระหวิา่งท้�อย้ใ่นี้ค์วิามค์ุม้ค์รองผ้ใ้ชบ้รก่ิารจะ
ได้รับค์วิามช่วิยเหล่อในี้ด้านี้ท้�พิักิอาศัย อาหาร บร่กิารด้แลสุื่ขึ้ภัาพิและกิารให้ค์วิาม 
ช่วิยเหล่อทางด้านี้กิฎหมาย และกิารให้ค์ำปร้กิษาต่าง ๆ  ทั�งในี้กิารรับตัวิบุค์ค์ลเขึ้้าให้กิาร
ค์ุ้มค์รองชั�วิค์ราวิจะต้องปฏิ่บัต่ไปตามขึ้ั�นี้ตอนี้ท้�กิำหนี้ด นี้อกิจากินี้้�แล้วิ บ้านี้พิักิเด็กิและ
ค์รอบค์รัวิจังหวิัด ม้ภัารกิ่จหลักิในี้กิารเป็นี้สื่ถึานี้แรกิรับตามพิระราชบัญญัต่ค์ุ้มค์รองเด็กิ 
พิ.ศ. 2546 และกิฎหมายอ่�นี้ ๆ  ท้�เกิ้�ยวิขึ้อ้งกิบัเดก็ิและค์รอบค์รวัิ และบา้นี้พิกัิฉกุิเฉน่ี้รองรบั
ผ้ป้ระสื่บปญัหาทางสื่งัค์มในี้ภัาวิะวิก่ิฤต เพิ่�อประสื่านี้สื่ง่ตอ่ไปรบับร่กิารตามค์วิามเหมาะ
สื่มอ่�นี้ต่อไปด้วิย

(5) สัำนักงานพื่ัฒนาสัังคมและความมั�นคงของมนุษย์จังหวัดิ (พื่มจ.) 
เป็นี้หน่ี้วิยงานี้ท้�ตั�งอย้ใ่นี้ 76 จงัหวิดัทั�วิประเทศ มห้นี้า้ท้�ในี้กิารกิำหนี้ดนี้โยบาย ยทุธิ์ศาสื่ตร์
และแผนี้งานี้ด้านี้กิารพัิฒนี้าสื่ังค์มและค์วิามมั�นี้ค์งขึ้องมนุี้ษย์ในี้จังหวิัด ซ้ึ่�งรวิมถ้ึงปัญหา
แรงงานี้เดก็ิ แรงงานี้บงัค์บั และกิารค์า้มนี้ษุย ์นี้อกิจากินี้้�ยงัปฏิบ่ตัห่นี้า้ท้�เปน็ี้เลขึ้านี้กุิารให้
กิบัศน้ี้ยป์ฏิบ่ตัก่ิารปอ้งกินัี้และปราบปรามกิารค้์ามนุี้ษย์จังหวิดั ซ้ึ่�งทำหน้ี้าท้�เปน็ี้ศน้ี้ย์กิลาง
ในี้กิารประสื่านี้ค์วิามรว่ิมมอ่กิบัสื่ว่ินี้ราชกิารและองค์ก์ิรท้�เกิ้�ยวิข้ึ้องในี้กิารดำเนี้น่ี้กิารตาม
กิฎหมาย จัดระบบงานี้ด้านี้กิารป้องกิันี้และปราบปรามกิารค์้ามนีุ้ษย์ ช่วิยเหล่อ เย้ยวิยา
และค์ุ้มค์รองสื่วัิสื่ด่ภัาพิผ้้เส้ื่ยหาย โดยม้ผ้้วิ่าราชกิารจังหวิัดเป็นี้ประธิ์านี้ร่วิมกิับค์ณะ
อนีุ้กิรรมกิารในี้ระดับจังหวิัด กิำกิับด้แลงานี้นี้โยบายและสื่ารสื่นี้เทศ กิารค์ุ้มค์รองช่วิย
เหลอ่ขึ้องทม้ปฏ่ิบตัก่ิารขึ้องจงัหวัิด นี้อกิจากินี้้� สื่ำนี้กัิงานี้พิฒันี้าสื่งัค์มและค์วิามมั�นี้ค์งขึ้อง
มนี้ษุย์จงัหวัิดยังเป็นี้หน่ี้วิยงานี้ในี้กิารประสื่านี้รับเร่�องเพ่ิ�อขึ้อรับกิารสื่นัี้บสื่นุี้นี้จากิกิองทุนี้
เพิ่�อป้องกิันี้และปราบปรามกิารค์้ามนีุ้ษย์อ้กิด้วิย

(6) ศน่ย์ประสัานงานขับัเคลื�อนการส่ังเสัริมและปกป้องคุม้ครองเด็ิกและเยาวช้นในการใช้้
สัื�อออนไลน์ (Child Online Protection Action Thailand: COPAT)
เป็นี้ศน้ี้ย์ท้�มบ้ทบาทหลกัิในี้กิารเช่�อมประสื่านี้กิารทำงานี้กัิบหนี้ว่ิยงานี้ องค์ก์ิร รวิมทั�งเค์รอ่
ข่ึ้ายท้�ทำงานี้ด้านี้กิารส่ื่งเสื่รม่และปกิป้องค์ุม้ค์รองเด็กิและเยาวิชนี้จากิกิารใช้สื่่�อออนี้ไลน์ี้

(7) กรมคุ้มครองสัิที่ธิิและเสัร่ภาพื่ กระที่รวงยุติธิรรม 
มภ้ัารกิจ่เกิ้�ยวิกิบัสื่ท่ธิ์แ่ละเสื่ร้ภัาพิท้�ประชาชนี้พิง้ไดร้บัตามกิฎหมาย โดยกิารจดัวิางระบบ
และส่ื่งเสื่ร่มให้ประชาชนี้ม้ค์วิามร้้เกิ้�ยวิกัิบกิรมค์ุ้มค์รองสื่่ทธิ์่และเสื่ร้ภัาพิตลอดจนี้กิาร
ดำเนี้น่ี้กิารใหพ้ิยานี้ ผ้เ้ส้ื่ยหาย และจำเลยในี้ค์ด้อาญา ไดรั้บกิารค์ุม้ค์รองชว่ิยเหล่อ เยย้วิยา
ในี้เบ่�องต้นี้ เพ่ิ�อให้ประชาชนี้ได้รับกิารค์ุ้มค์รองและด้แลจากิรัฐอย่างทั�วิถึ้งและเท่าเท้ยม
กิันี้ ดำเนี้่นี้กิารช่วิยเหล่อประชาชนี้ท้�ตกิเป็นี้เหย่�ออาชญากิรรม รวิมทั�งจำเลยท้�ถึ้กิดำเนี้่นี้
ค์ด้อาญาโดยม่ได้เป็นี้ผ้้กิระทำค์วิามผ่ดตามกิฎหมายว่ิาด้วิยค่์าตอบแทนี้ผ้้เสื่้ยหายและ 
ค์่าทดแทนี้และค์่าใช้จ่ายแกิ่จำเลยในี้ค์ด้อาญา
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2) หน่วยงานภาครัฐที่่�ให้ความช้่วยเหลือและคุ้มครองผ่้เสั่ยหายคดิ่แรงงานบัังคับั
(1) กรมการจัดิหางาน/สัำนักงานจัดิหางานจังหวัดิ กระที่รวงแรงงาน

กิรมกิารจัดหางานี้และสื่ำนัี้กิงานี้จัดหางานี้จังหวัิด มภ้ัารก่ิจเกิ้�ยวิกัิบกิารส่ื่งเสื่รม่กิารมง้านี้
ทำและค์ุ้มค์รองค์นี้หางานี้ สื่่งเสื่ร่มระบบกิารบร่หารด้านี้กิารสื่่งเสื่ร่มกิารม้งานี้ทำ เพิ่�อให้
แรงงานี้มง้านี้ทำท้�เหมาะสื่มกัิบค์วิามร้้ค์วิามสื่ามารถึและค์วิามถึนี้ดั ไม่ถึก้ิหลอกิลวิง ตลอด
จนี้ไดร้บัสื่ท่ธิ์ป่ระโยชนี้ท์้�เหมาะสื่มและเปน็ี้ธิ์รรม โดยมอ้ำนี้าจหน้ี้าท้�พิระราชบญัญตัจ่ดัหา
งานี้และค์ุ้มค์รองค์นี้หางานี้ พิ.ศ. 2528 แกิ้ไขึ้เพิ่�มเต่ม (ฉบับท้� 2) พิ.ศ. 2537 พิระราช
บัญญัต่กิารทำงานี้ขึ้องค์นี้ต่างด้าวิ พิ.ศ. 2551 และกิฎหมายอ่�นี้ท้�เกิ้�ยวิขึ้้อง ม้หนี้้าท้�จด
ทะเบ้ยนี้ในี้กิารอนีุ้ญาตให้ทำงานี้ขึ้องแรงงานี้ต่างด้าวิ ตลอดจนี้ค์วิบค์ุมตรวิจสื่อบกิาร
อนีุ้ญาตให้ค์นี้ต่างด้าวิทำงานี้ และม้อำนี้าจดำเนี้่นี้ค์ด้กัิบค์นี้ต่างด้าวิตามพิระราชบัญญัต่
กิารทำงานี้ขึ้องค์นี้ต่างด้าวิ พิ.ศ. 2551 

(2) กรมสัวัสัดิิการและคุ้มครองแรงงาน/สัำนักงานสัวัสัดิิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดิ 
กระที่รวงแรงงาน
กิรมสื่วิัสื่ด่กิารและค์ุม้ค์รองแรงงานี้ และสื่ำนี้กัิงานี้สื่วิสัื่ด่กิารและค์ุ้มค์รองแรงงานี้จังหวิดั
กิระทรวิงแรงงานี้ ม้บทบาทในี้กิารสื่่งเสื่ร่ม พิัฒนี้า กิำกิับด้แลและดำเนี้่นี้กิารเช่งรุกิด้านี้
ค์ุ้มค์รองแรงงานี้ ค์วิามปลอดภััยอาช้วิอนี้ามัยและสื่ภัาพิแวิดล้อมในี้กิารทำงานี้ 
แรงงานี้สื่ัมพิันี้ธิ์์ และสื่วิัสื่ด่กิารแรงงานี้ เพิ่�อให้นี้ายจ้าง ล้กิจ้าง ปฏิ่บัต่ตามกิฎหมายอย่าง
ถึ้กิต้องทั�วิถึ้ง รวิมทั�งปรับปรุงแกิ้ไขึ้กิฎหมายให้เกิ่ดประโยชนี้์และเป็นี้ธิ์รรมแกิ่ทุกิฝ่่ายท้�
เกิ้�ยวิขึ้้อง รวิมถึ้งกิารค์ุ้มค์รองแรงงานี้หญ่งและเด็กิให้ได้รับกิารปฏิ่บัต่อย่างถึ้กิต้องตามท้�
กิฎหมายกิำหนี้ด อ้กิทั�งสื่่งเสื่ร่มและพิัฒนี้าค์ุณภัาพิช้วิ่ตให้ด้ขึ้้�นี้ ตลอดจนี้ออกิค์ำสื่ั�งให้
นี้ายจ้างปฏ่ิบัต่ต่อล้กิจ้างตามพิระราชบัญญัต่ค์ุ้มค์รองแรงงานี้ พิ.ศ. 2541 ทั�งนี้้�  
กิรมสื่วิัสื่ด่กิารค์ุ้มค์รองแรงงานี้หร่อสื่ำนี้ักิงานี้สื่วิัสื่ด่กิารและค์ุ้มค์รองแรงงานี้จังหวิัดจะ
ดำเนี้น่ี้กิารค์ุม้ค์รองสื่ท่ธิ์ข่ึ้องลก้ิจ้างโดยอาศัยอำนี้าจขึ้องพินัี้กิงานี้ตรวิจแรงงานี้ ซ้ึ่�งมอ้ำนี้าจ
ในี้กิารตรวิจสื่ถึานี้ประกิอบกิ่จกิาร หากิพิบวิ่านี้ายจ้างปฏิ่บัต่ไม่ถึ้กิต้องตามกิฎหมาย โดย
มอ้ำนี้าจในี้กิารออกิค์ำสื่ั�งตามมาตรา 139 แห่งพิระราชบัญญัตค่์ุม้ค์รองแรงงานี้ พิ.ศ.2541 
ให้นี้ายจ้างปฏ่ิบัต่ให้ถึ้กิต้องภัายในี้ระยะเวิลาท้�กิำหนี้ดได้ รวิมถ้ึงอำนี้าจในี้กิารเขึ้้าไปในี้
สื่ถึานี้ประกิอบกิ่จกิารหร่อสื่ำนี้ักิงานี้ขึ้องนี้ายจ้างเพิ่�อตรวิจสื่ภัาพิกิารทำงานี้ขึ้องล้กิจ้าง
และสื่ภัาพิกิารจา้งซึ่้�งเปน็ี้อำนี้าจหนี้า้ท้�โดยตรงท้�พินี้กัิงานี้ตรวิจแรงงานี้สื่ามารถึกิระทำได้
นี้อกิจากิน้ี้�พิระราชบัญญัต่นี้้�ยังกิำหนี้ดให้พินี้ักิงานี้ตรวิจแรงงานี้ม้อำนี้าจรับค์ำร้องขึ้อง
ล้กิจ้างกิรณ้ท้�นี้ายจ้างฝ่่าฝ่้นี้หร่อไม่ปฏิ่บัต่ตามเกิ้�ยวิกิับสื่่ทธิ์่ได้รับเง่นี้อย่างหนี้้�งอย่างใด  
ดังนัี้�นี้ หากิพิบวิ่านี้ายจ้างม้กิารปฏิ่บัต่ท้�ไม่ถึ้กิต้องตามกิฎหมายผ้้พิบเห็นี้ค์วิามไม่ถึ้กิต้อง
นี้ั�นี้สื่ามารถึแจ้งให้พินี้ักิงานี้ตรวิจแรงงานี้เขึ้้าไป ณ สื่ถึานี้ประกิอบกิ่จกิารหร่อสื่ำนี้ักิงานี้
ขึ้องนี้ายจ้างได้ หรอ่โทรสื่ายด่วินี้กิรมสื่วิสัื่ดก่ิารและค์ุม้ค์รองแรงงานี้ท้� 1546 หรอ่ 1506 กิด 3

1.4.2	 หน่วยงานภาครัฐที�ทำาหน้าที�เกี�ยวกับัการสืบัสวนสอบัสวน

1) กองบัังคับัการปราบัปรามการค้ามนุษย์ (บัก.ปคม.) 
กิองบังค์บักิารปราบปรามกิารค้์ามนี้ษุย ์(บกิ.ปค์ม.) เป็นี้หน่ี้วิยงานี้เช้�ยวิชาญในี้กิารปอ้งกินัี้และ
ปราบปรามค์ดก้ิารค้์ามนี้ษุย์ มห้น้ี้าท้�ในี้กิารคั์ดแยกิเพ่ิ�อใหค้์วิามช่วิยเหล่อผ้้เส้ื่ยหาย รบัแจง้เหตุ
สื่่บสื่วินี้สื่อบสื่วินี้เพิ่�อหาม้ลเหตุหร่อขึ้้อเท็จจร่งเกิ้�ยวิกิับกิารกิระทำค์วิามผ่ดเกิ้�ยวิกิับกิาร 
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ค์้ามนีุ้ษย์ ประสื่านี้ค์วิามร่วิมม่อกิับหน่ี้วิยงานี้ภัาค์รัฐ ภัาค์เอกิชนี้ องค์์กิรพัิฒนี้าเอกิชนี้  
เพิ่�อมุ่งส่้ื่เป้าหมายด้านี้กิารค์ุ้มค์รองสื่่ทธิ์่มนีุ้ษยชนี้ ป้องกิันี้ปราบปราม และดำเนี้่นี้ค์ด้กิาร 
กิระทำค์วิามผ่ดเกิ้�ยวิกิับกิารค์้ามนีุ้ษย์ ซึ่้�งในี้ทางปฏิ่บัต่พิบวิ่ากิารใช้แรงงานี้เด็กิ อาจม้ได้ทั�ง 
ร้ปแบบขึ้องแรงงานี้บังคั์บ หร่อกิารค้์ามนุี้ษย์รวิมอย้่ด้วิย สื่ายด่วินี้รับแจ้งเหตุและเบาะแสื่
ขึ้องกิองบังค์ับกิารปราบปรามกิารค์้ามนีุ้ษย์ โทร 1191

2) สัำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สัตม.) 
สื่ำนี้ักิงานี้ตรวิจค์นี้เขึ้้าเม่อง ม้บทบาทในี้กิารรับแจ้งเหตุท้�เกิ้�ยวิข้ึ้องกัิบกิารกิระทำผ่ดตาม
กิฎหมายพิระราชบญัญตัค่์นี้เขึ้า้เมอ่ง พิระราชบญัญตัก่ิารทะเบย้นี้ค์นี้ตา่งดา้วิ พิระราชบญัญตั่
ป้องกิันี้และปรามปรามกิารค์้ามนุี้ษย์ และกิฎหมายอ่�นี้อันี้เกิ้�ยวิกิับค์วิามผ่ดทางอาญาในี้เขึ้ต
พิ่�นี้ท้�ค์วิามรับผ่ดชอบ ตลอดจนี้ประสื่านี้งานี้ส่ื่งค์นี้ต่างด้าวิ หร่อผ้้เสื่้ยหายจากิกิารค้์ามนีุ้ษย์ 
กิลบัประเทศภัม่้ลำเนี้า

3) กองบััญช้าการสัืบัสัวนสัอบัสัวนอาช้ญากรรมที่างเที่คโนโลย่ (สัอที่.)
ม้อำนี้าจหนี้้าท้� ดังนี้้� 1) เป็นี้ฝ่่ายอำนี้วิยกิารด้านี้ยุทธิ์ศาสื่ตร์ วิางแผนี้ ค์วิบค์ุม และตรวิจสื่อบ 
2) ป้องกิันี้และปราบปรามอาชญากิรรมทางเทค์โนี้โลย้ทั�วิราชอาณาจักิร 3) ปฏิ่บัต่งานี้ตาม
ประมวิลกิฎหมายวิ่ธิ์้พิ่จารณาค์วิามอาญา กิฎหมายวิ่าด้วิยกิารกิระทำค์วิามผ่ดเกิ้�ยวิกิับ
ค์อมพิว่ิเตอร์ กิฎหมายว่ิาดว้ิยกิารรักิษาค์วิามมั�นี้ค์งปลอดภัยัไซึ่เบอร์ และกิฎหมายอ่�นี้อนัี้เก้ิ�ยวิ
กิับค์วิามผ่ดทางอาญาเกิ้�ยวิกัิบอาชญากิรรมทางเทค์โนี้โลย้และค์วิามผ่ดอ่�นี้ท้�เกิ้�ยวิเน่ี้�อง  
4) ดำเนี้น่ี้กิารสื่บ่สื่วินี้สื่อบสื่วินี้ค์ด้อาชญากิรรมทางเทค์โนี้โลย ้โดยกิารใชเ้ทค์โนี้โลยส้ื่ารสื่นี้เทศ
และเค์ร่�องม่อพ่ิเศษ สื่นัี้บสื่นุี้นี้ส่ื่วินี้ราชกิารหร่อหนี้่วิยงานี้อ่�นี้ในี้กิารสื่่บสื่วินี้สื่อบสื่วินี้ รวิมทั�ง
สื่นี้บัสื่นี้นุี้กิารพิฒันี้าบคุ์ลากิรด้านี้กิารสื่บ่สื่วินี้สื่อบสื่วินี้ให้มค้์วิามร้้ ค์วิามสื่ามารถึในี้กิารสื่บ่สื่วินี้
สื่อบสื่วินี้ค์ด้อาชญากิรรมทางเทค์โนี้โลย้ และ 5) ดำเนี้่นี้กิารเกิ้�ยวิกัิบกิารรวิบรวิมขึ้้อม้ล  
ตรวิจสื่อบและวิ่เค์ราะห์กิารกิระทำผ่ดทางเทค์โนี้โลย้ สื่อท. จ้งเป็นี้หนี้่วิยงานี้ท้�ม้บทบาทหลักิ
ในี้กิารจัดกิารกิับกิารกิระทำค์วิามผ่ดท้�อาชญากิรรมนี้ั�นี้ม้สื่่วินี้เกิ้�ยวิพิันี้เทค์โนี้โลย้ เช่นี้ กิารใช้
แรงงานี้เด็กิหร่อแรงงานี้บังค์ับเพิ่�อแสื่วิงหาประโยชนี้์ทางเพิศผ่านี้สื่่�อออนี้ไลนี้์ เป็นี้ต้นี้

4) กองบัังคับัการปราบัปรามการกระที่ำความผิดิเก่�ยวกับัอาช้ญากรรมที่าง
เที่คโนโลย่ (ปอที่.)
ม้อำนี้าจหนี้้าท้�และค์วิามรับผ่ดชอบเกิ้�ยวิกิับกิารรักิษาค์วิามสื่งบเร้ยบร้อยป้องกิันี้และปราบ
ปรามอาชญากิรรมท้�เกิ้�ยวิกิบัเทค์โนี้โลย ้สื่บ่สื่วินี้สื่อบสื่วินี้ ปฏิบ่ต่ังานี้ตามประมวิลกิฎหมาย วิธ่ิ์้
พิ่จารณาค์วิามอาญา และตามกิฎหมายอ่�นี้ท้�เกิ้�ยวิกิับระบบค์อมพิ่วิเตอร์ ดังนี้ั�นี้ ปอท. จ้งเป็นี้
อก้ิหนี้้�งหน่ี้วิยงานี้สื่ำค์ญัขึ้องสื่ำนี้กัิงานี้ตำรวิจแห่งชาต่ท้�รบัผด่ชอบในี้กิารดำเนี้น่ี้ค์ด้อาชญากิรรม
ท้�ม้กิารใช้เทค์โนี้โลย้มาเป็นี้สื่่วินี้ในี้กิารกิระทำค์วิามผ่ด

5) กรมสัอบัสัวนคดิ่พื่ิเศษ (DSI) กระที่รวงยุติธิรรม 
เป็นี้หนี้่วิยงานี้ขึ้องรัฐ สื่ังกิัดกิระทรวิงยุต่ธิ์รรม ม้บทบาทหนี้้าท้�ในี้กิารป้องกิันี้ปราบปราม และ
ค์วิบค์ุมอาชญากิรรมท้�ม้ผลกิระทบอย่างร้ายแรงต่อเศรษฐกิ่จ สื่ังค์ม ค์วิามมั�นี้ค์ง และ 
ค์วิามสื่ัมพิันี้ธิ์์ระหวิ่างประเทศ ค์ด้ท้�อย้่ในี้ค์วิามรับผ่ดชอบขึ้องกิรมสื่อบสื่วินี้ค์ด้พิ่เศษ จะเป็นี้
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ค์ดอ้าชญากิรรมพิเ่ศษท้�มค้์วิามซึ่บัซึ่อ้นี้ ค์ดท้้�อาจมผ้ลกิระทบอยา่งรนุี้แรงตอ่ค์วิามสื่งบเรย้บรอ้ย
ศล้ธิ์รรมอนัี้ดข้ึ้องประชาชนี้ และค์วิามมั�นี้ค์งขึ้องประเทศ นี้อกิจากินี้้� กิรมสื่อบสื่วินี้ค์ดพ้ิเ่ศษได้
เพิ่�มลักิษณะกิารกิระทำค์วิามผ่ดท้�เป็นี้ค์ด้พิ่เศษ ในี้บัญช้ท้ายประกิาศค์ณะกิรรมกิารค์ด้พิ่เศษ 
ซึ่้�งค์ด้ค์วิามผ่ดตามกิฎหมายป้องกิันี้และปราบปราม กิารค์้ามนีุ้ษย์ เป็นี้ค์ด้ประเภัทหนี้้�ง 
ท้�ประกิาศกิำหนี้ดให้เป็นี้ค์ด้พิ่เศษ 

นี้อกิจากินี้้� พินัี้กิงานี้สื่อบสื่วินี้ค์ด้พิ่เศษยังม้อำนี้าจตามมาตรา 24 แห่งพิระราชบัญญัต่กิาร
สื่อบสื่วินี้ค์ด้พิ่เศษ พิ.ศ.2547 ในี้กิารเขึ้้าไปในี้เค์หสื่ถึานี้ใด ๆ เพิ่�อทำกิารตรวิจค์้นี้ ค์้นี้บุค์ค์ล 
หรอ่ยานี้พิาหนี้ะ เม่�อมเ้หตสุื่งสื่ยัตามสื่มค์วิรวิา่มบ้คุ์ค์ลท้�กิระทำค์วิามผ่ดในี้ค์ด้พิเ่ศษหลบซึ่อ่นี้
อย้่ หร่อม้ทรัพิย์สื่่นี้ท้�ม้ไวิ้ ได้มา หร่อได้ใช้ในี้กิารกิระทำค์วิามผ่ดในี้ค์ด้พิ่เศษ หร่ออาจใช้เป็นี้
พิยานี้หลกัิฐานี้ได ้โดยอำนี้าจดงักิล่าวิสื่ามารถึกิระทำได้หากิเช่�อวิา่เนี้่�องจากิกิารเนี้่�นี้ช้าหากิจะ
เอาหมายค์้นี้มาได้บุค์ค์ลนี้ั�นี้จะหลบหนี้้ไป หร่อทรัพิย์สื่่นี้จะถึ้กิโยกิย้าย ซึุ่กิซึ่่อนี้ ทำลาย หร่อ
ทำให้เปล้�ยนี้สื่ภัาพิไปจากิเด่ม อำนี้าจดังกิล่าวินี้ั�นี้เป็นี้อำนี้าจขึ้องพินัี้กิงานี้สื่อบสื่วินี้ค์ด้พ่ิเศษ
โดยตรงสื่ามารถึกิระทำได้   

6) กรมการปกครอง กระที่รวงมหาดิไที่ย 
มภ้ัารกิจ่เกิ้�ยวิกิบักิารรกัิษาค์วิามสื่งบเรย้บรอ้ยและค์วิามมั�นี้ค์งภัายในี้ประเทศกิารอำนี้วิยค์วิาม
เป็นี้ธิ์รรมกิารปกิค์รองทอ้งท้�กิารอาสื่ารักิษาดน่ี้แดนี้และกิารทะเบ้ยนี้เพิ่�อใหป้ระชาชนี้มค้์วิาม
มั�นี้ค์งปลอดภัยัไดร้บับรก่ิารท้�สื่ะดวิกิรวิดเรว็ิและใหเ้กิด่ค์วิามสื่งบสื่ขุึ้ในี้สื่งัค์มอยา่งยั�งยน่ี้ ดำเนี้น่ี้
กิารเกิ้�ยวิกัิบกิารรกัิษาค์วิามสื่งบเรย้บรอ้ยกิารสื่บ่สื่วินี้สื่อบสื่วินี้ค์ดอ้าญาในี้หนี้า้ท้�พินัี้กิงานี้ฝ่่าย
ปกิค์รองและกิารอำนี้วิยค์วิามเปน็ี้ธิ์รรมใหแ้กิป่ระชาชนี้ อก้ิทั�งมก้ิารใหบ้รก่ิารสื่ายดว่ินี้รบัเร่�อง
โดยศ้นี้ย์ดำรงธิ์รรม กิระทรวิงมหาดไทย โทร 1567

ทั�งนี้้� พิระราชบัญญัต่ค์ุ้มค์รองเด็กิ พิ.ศ.2546 ได้กิำหนี้ดให้แต่ละจังหวัิดตั�งค์ณะกิรรมกิาร
ค์ุ้มค์รองเด็กิ ซึ่้�งค์ณะกิรรมกิารดังกิล่าวิประกิอบด้วิยสื่หว่ิชาช้พิหลายหน่ี้วิยงานี้ซ้ึ่�งทำหน้ี้าท้�
ค์ุ้มค์รองเด็กิโดยตรง โดยค์ณะกิรรมกิารค์ุ้มค์รองเด็กินี้ั�นี้ม้หนี้้าท้�ในี้กิารให้ค์ำปร้กิษา แนี้ะนี้ำ 
และประสื่านี้หน่ี้วิยงานี้ภัาค์รัฐและเอกิชนี้ท้�ปฏิบ่ต่ังานี้ด้านี้กิารศก้ิษา กิารสื่งเค์ราะห์ ค์ุม้ค์รอง
สื่วิัสื่ด่ภัาพิ และสื่่งเสื่ร่มค์วิามประพิฤต่เด็กิ นี้อกิจากินี้้�ค์ณะกิรรมกิารค์ุ้มค์รองเด็กิยังม้อำนี้าจ
เขึ้า้ไปตรวิจสื่อบในี้สื่ถึานี้รบัเล้�ยงเดก็ิ สื่ถึานี้แรกิรบั สื่ถึานี้สื่งเค์ราะห ์สื่ถึานี้ค์ุม้ค์รองสื่วิสัื่ดภ่ัาพิ
 สื่ถึานี้พิฒันี้าและฟ้้�นี้ฟ้ ้สื่ถึานี้พิน่ี้จ่ หรอ่สื่ถึานี้ท้�ท้�เกิ้�ยวิขึ้อ้งกิบักิารสื่งเค์ราะห ์ค์ุม้ค์รองสื่วิสัื่ดภ่ัาพิ
 และสื่ง่เสื่รม่ค์วิามประพิฤต่เดก็ิทั�งภัาค์รฐัและเอกิชนี้ในี้กิรงุเทพิมหานี้ค์รและในี้จงัหวิดัแลว้ิแต่
กิรณ้ รวิมทั�งอำนี้าจหนี้้าท้�อ่�นี้ ๆ  ท้�เกิ้�ยวิขึ้้องกิับกิารค์ุ้มค์รองสื่่ทธิ์่เด็กิ เช่นี้  ตรวิจสื่อบหร่อเร้ยกิ
บุค์ค์ลท้�เกิ้�ยวิขึ้้องมาช้�แจงกิรณ้ท้�ม้กิารปฏิ่บัต่ต่อเด็กิโดยม่ชอบ เป็นี้ต้นี้ ซึ่้�งในี้กิรณ้ค์ด้ค์้ามนีุ้ษย์
หากิเป็นี้กิรณ้ท้�กิระทำต่อเด็กิ ค์ณะกิรรมกิารค์ุ้มค์รองเด็กิกิ็สื่ามารถึเขึ้้ามาม้บทบาทในี้กิาร
ปฏิ่บัต่หนี้้าท้�เพิ่�อค์ุ้มค์รองสื่่ทธิ์่ขึ้องเด็กิได้เช่นี้เด้ยวิกิันี้ 

7) สัำนักงานป้องกันและปราบัปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
ม้อำนี้าจหนี้้าท้�ในี้กิารตรวิจสื่อบและดำเน่ี้นี้กิารเกิ้�ยวิกิับธิ์ุรกิรรมหร่อทรัพิย์สื่่นี้ท้�เกิ้�ยวิขึ้้องกิับ
กิารกิระทำค์วิามผ่ดฟ้อกิเง่นี้ ตามมต่ขึ้องค์ณะกิรรมกิารธิ์ุรกิรรม ตลอดจนี้ด้แลให้ผ้้ม้สื่่วินี้
เกิ้�ยวิขึ้้องปฏิ่บัต่ตามกิฎหมายวิ่าด้วิยกิารป้องกิันี้และปราบปรามกิารฟ้อกิเง่นี้
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1.4.3	 หน่วยงานรัฐที�สนับัสนุนงานสืบัสวนสอบัสวน

1) สัำนักงานพื่ิสั่จน์หลักฐานตำรวจ (สัพื่ฐ.)
สื่ำนี้ักิงานี้พิ่สื่้จนี้์หลักิฐานี้ตำรวิจ เป็นี้ฝ่่ายอำนี้วิยกิารด้านี้ยุทธิ์ศาสื่ตร์ให้สื่ำนี้ักิงานี้ตำรวิจ 
แห่งชาต่ในี้กิารวิางแผนี้ค์วิบคุ์มตรวิจสื่อบให้ค์ำแนี้ะนี้ำเสื่นี้อแนี้ะกิารปฏ่ิบัต่งานี้ตามอำนี้าจ
หนี้า้ท้�ขึ้องสื่ำนัี้กิงานี้พ่ิสื่จ้น์ี้หลักิฐานี้ตำรวิจและหน่ี้วิยงานี้ในี้สัื่งกัิด ดำเนี้น่ี้กิารเกิ้�ยวิกัิบกิารพ่ิสื่จ้น์ี้
หลักิฐานี้วิ่ทยากิารตำรวิจกิารตรวิจสื่ถึานี้ท้�เกิ่ดเหตุ กิารถึ่ายร้ปกิารทะเบ้ยนี้ประวิัต่อาชญากิร 
กิารจัดเกิ็บสื่ารระบบลายพิ่มพิ์นี้่�วิม่อ กิารตรวิจสื่อบประวิัต่กิารกิระทำค์วิามผ่ดขึ้องผ้้ต้องหา 
และบคุ์ค์ลทั�วิราชอาณาจกัิรเพิ่�อสื่นี้บัสื่นี้นุี้กิารปฏิบ่ตัง่านี้สื่บ่สื่วินี้สื่อบสื่วินี้ขึ้องหน่ี้วิยงานี้อ่�นี้ ๆ

2) สัถาบัันนิติวิที่ยาศาสัตร์ 
ม้ภัารก่ิจช่วิยเหล่อและสื่นัี้บสื่นุี้นี้กิารสื่อบสื่วินี้และกิารดำเนี้่นี้ค์ด้อาญาตามท้�เจ้าหน้ี้าท้�ผ้้ม้
อำนี้าจตามกิฎหมายร้องขึ้อ ให้บร่กิารด้านี้นี้่ต่วิ่ทยาศาสื่ตร์เพิ่�อประโยชนี้์ในี้กิารค์ุ้มค์รองหร่อ
อำนี้วิยค์วิามยุต่ธิ์รรมแก่ิเด็กิและเยาวิชนี้ตามท้�หนี้่วิยงานี้ท้�เกิ้�ยวิขึ้้อง ผ้้ปกิค์รอง ผ้้ใช้อำนี้าจ
ปกิค์รอง หรอ่ผ้้มส่้ื่วินี้ได้เสื่ย้โดยตรงร้องขึ้อ ให้บรก่ิารด้านี้นี้ต่ว่่ิทยาศาสื่ตร์เพ่ิ�อพ่ิสื่จ้น์ี้ขึ้อ้เท็จจรง่
อย่างใดอย่างหนี้้�งตามท้�ผ้้ม้สื่่วินี้ได้เส้ื่ยร้องขึ้อ ในี้กิรณ้เป็นี้กิารพ่ิส้ื่จนี้์ข้ึ้อเท็จจร่งในี้ค์ด้อาญา  
ผ้ม้ส่้ื่วินี้ได้เสื่ย้จะร้องขึ้อให้ตรวิจซึ่�ำได้ต่อเม่�อไม่ได้อย้ใ่นี้ระหว่ิางกิารตรวิจพ่ิส้ื่จน์ี้ขึ้องหน่ี้วิยงานี้
อ่�นี้ท้�ใหบ้รก่ิารในี้ด้านี้กิารตรวิจพ่ิส้ื่จน์ี้พิยานี้หลักิฐานี้ทางนี้ต่่ว่ิทยาศาสื่ตร์ และต้องเป็นี้ไปตาม
มต่ขึ้องค์ณะกิรรมกิารเพิ่�อประโยชนี้์ในี้กิารอำนี้วิยค์วิามยุต่ธิ์รรม

1.4.4	 หน่วยงานที�ดีำาเนินการเกี�ยวกับัดี้านการปัระมง

1) กรมประมง กระที่รวงเกษตรและสัหกรณ์
ดำเนี้่นี้กิารตามกิฎหมายวิ่าด้วิยกิารประมง กิฎหมายวิ่าด้วิยสื่่ทธิ์่กิารประมงในี้เขึ้ตกิารประมง
ไทย กิฎหมายวิ่าด้วิยกิารจัดระเบ้ยบกิ่จกิารแพิปลา กิฎหมายวิ่าด้วิยกิารสื่งวินี้และค์ุ้มค์รอง
สื่ัตวิ์ป่าและกิฎหมายอ่�นี้ท้�เกิ้�ยวิขึ้้อง ป้องกิันี้ม่ให้ม้กิารทำกิารประมงโดยไม่ชอบด้วิยกิฎหมาย 

2) กรมเจ้าที่่า กระที่รวงคมนาคม 
ดำเนี้น่ี้กิารตามกิฎหมายว่ิาด้วิยกิารเด่นี้เร่อในี้น่ี้านี้นี้�ำไทยกิฎหมายว่ิาด้วิยเร่อไทย กิฎหมายว่ิา
ด้วิยกิารป้องกัินี้เร่อโดนี้กัินี้กิฎหมายว่ิาด้วิยกิารส่ื่งเสื่ร่มกิารพิาณช่ยนี้าวิ้ กิฎหมายวิ่าด้วิยกิาร
ขึ้นี้สื่่งต่อเนี้่�องหลายร้ปแบบและกิฎหมายอ่�นี้ท้�เกิ้�ยวิขึ้้อง

3) ศ่นย์อำนวยการรักษาผลประโยช้น์ของช้าติที่างที่ะเล (ศรช้ล.) 
ม้หนี้้าท้�และอำนี้าจ วิางแผนี้ อำนี้วิยกิาร  ประสื่านี้งานี้ สื่ั�งกิารและสื่นี้ับสื่นีุ้นี้กิารปฏิ่บัต่งานี้
ขึ้องหนี้ว่ิยงานี้ขึ้องรฐัท้�เกิ้�ยวิขึ้อ้งในี้กิารรกัิษาผลประโยชนี้ข์ึ้องชาตท่างทะเล  ตด่ตามตรวิจสื่อบ
และประเม่นี้แนี้วิโน้ี้มขึ้องสื่ถึานี้กิารณ์ท้�อาจก่ิอให้เก่ิดภััยคุ์กิค์ามต่อผลประโยชน์ี้ขึ้องชาต ่
ทางทะเล

4) ศน่ยค์วบัคุมการแจง้เรอืเขา้ออก (Port-In Port-Out (PIPO) Control Centre) 
ทำหนี้า้ท้�หลกัิในี้กิารตรวิจสื่อบเรอ่ประมงท้�จะเด่นี้ทางเขึ้า้ออกินี้อกิน่ี้านี้นี้�ำ ซ้ึ่�งข้ึ้อมล้จากิ PIPO 
จะช่วิยย่นี้ยันี้ได้วิ่าเร่อประมงนี้ั�นี้อย้่นี้อกิน่ี้านี้นี้�ำ โดยเฉพิาะกิรณ้ท้�เค์ร่�องตรวิจพ่ิกิัดเร่อ VMS 
(Vessel Monitoring System) อับสื่ัญญาณ ไม่สื่ามารถึระบุพิ่กิัดได้ หร่อเจ้าขึ้องเร่อปิดเค์ร่�อง
ซึ่้�งทำให้ไม่สื่ามารถึระบุพิ่กิัดขึ้องเร่อประมงได้
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5) ที่หารเรือ 
ม้หนี้้าท้�ในี้กิารป้องกิันี้ราชอาณาจักิร รักิษาสื่่ทธิ์่และอธิ์่ปไตยขึ้องชาต่ทางทะเล ค์ุ้มค์รองและ
รกัิษาผลประโยชน์ี้ขึ้องชาต่ทางทะเล รวิมทั�งกิารสื่นัี้บสื่นี้นุี้และรักิษาค์วิามมั�นี้ค์งและค์วิามสื่งบ
เรย้บรอ้ยภัายในี้ประเทศ ดงันี้ั�นี้ ในี้ค์ด้ค้์ามนุี้ษยด้์านี้ประมง หากิทหารเร่อพิบกิารกิระทำค์วิาม
ผด่เกิ้�ยวิกิบักิารค์า้มนี้ษุยบ์นี้เรอ่ประมง ซ้ึ่�งปญัหากิารค์า้มนี้ษุยถ์ึอ่เปน็ี้ปญัหาท้�กิระทบตอ่ค์วิาม
มั�นี้ค์งขึ้องชาต่ ทหารเร่อจ้งม้อำนี้าจในี้กิารตรวิจค์้นี้ จับกิุม ผ้้กิระทำค์วิามผ่ดเพิ่�อนี้ำมาดำเนี้่นี้
ค์ด้ตามกิฎหมายภัายในี้ขึ้องรัฐไทย 

6) กองบัังคับัการตำรวจน�ำ 
ม้หนี้้าท้�ในี้กิารป้องกัินี้ปราบปรามอาชญากิรรมและรักิษาผลประโยชน์ี้ขึ้องชาต่ทางทะเล  
โดยใช้กิำลังตำรวิจในี้กิารเขึ้้าตรวิจค์้นี้ จับกิุม ในี้กิรณ้ท้�ม้กิารกิ่ออาชญากิรรมในี้ทะเล รวิมทั�ง
ม้หนี้้าท้�ในี้กิารช่วิยเหล่อประชาชนี้ผ้้ประสื่บภััยทางนี้�ำให้ได้รับค์วิามปลอดภััย 

1.4.5	 หน่วยงานรัฐที�ให้ความช้่วยเหลือผิ้้เสียหายช้าวต่างช้าติ	 และผิ้้เสียหาย 
ซึ่่�งเป็ันคนไทยในต่างแดีน

1) สัถานเอกอัครราช้ที่่ตและสัถานกงสัุล 
สื่ถึานี้เอกิอัค์รราชท้ต เป็นี้หนี้่วิยงานี้ขึ้องรัฐหนี้้�งไปประจำอย้่ในี้อ้กิรัฐหนี้้�ง ได้รับมอบหมายให้
เป็นี้ผ้้แทนี้ไปยังต่างประเทศ เพิ่�อเจรจา นี้ำสื่าระสื่ำค์ัญขึ้องรัฐประเทศหร่อเจร่ญสื่ันี้ถึวิไมตร้
ค์วิามสื่มัพินัี้ธิ์ร์ะหวิา่งประเทศ ทางราชกิารหรอ่ผ้้ไดร้บัมอบหมายอำนี้าจหน้ี้าท้�ในี้ราชกิารแผน่ี้
ด่นี้ โดยขึ้อบเขึ้ตอำนี้าจหนี้้าท้�นี้ั�นี้อย้่ภัายนี้อกิราชอาณาจักิร

สื่ถึานี้กิงสุื่ล เป็นี้หนี้ว่ิยงานี้ท้�มห้นี้า้ท้�ดแ้ลผลประโยชน์ี้และค์นี้ในี้บังค์บั ณ ตา่งประเทศ ค์ุม้ค์รอง
ผลประโยชนี้์ขึ้องเอกิชนี้ชาต่ขึ้องตนี้ในี้ต่างประเทศ และม้หนี้้าท้�เกิ้�ยวิกิับกิารค์้าเป็นี้สื่ำค์ัญ 
นี้อกิจากินี้้� กิงสืุ่ลยังม้หนี้้าท้�ทำกิารแทนี้เจ้าพินัี้กิงานี้ฝ่่ายปกิค์รอง ค์่อ เป็นี้นี้ายทะเบ้ยนี้จด
ทะเบ้ยนี้ต่าง ๆ ทั�งในี้ด้านี้กิารสื่ำมะโนี้ค์รัวิ และหนี้ังสื่่อสื่ำค์ัญอ่�นี้ ๆ สื่ำหรับค์นี้ชาต่ท้�พิำนี้ักิ
อาศยัอย้ใ่นี้ตา่งประเทศนี้ั�นี้ดว้ิย ทั�งนี้้� สื่ถึานี้เอกิอคั์รราชท้ตและสื่ถึานี้กิงสื่ลุใหญใ่นี้ตา่งประเทศ
ม้หน้ี้าท้�ให้ค์วิามช่วิยเหล่อผ้้ตกิทุกิข์ึ้ได้ยากิท้�เด่นี้ทางไปต่างประเทศและประสื่บปัญหา 
ไมส่ื่ามารถึชว่ิยตวัิเองได ้โดยสื่ามารถึรอ้งขึ้อค์วิามชว่ิยเหลอ่ท้�กิองค์ุม้ค์รองและด้แลผลประโยชนี้์
ในี้ต่างประเทศ เพิ่�อดำเนี้่นี้กิารเกิ้�ยวิกิับกิารค์ุ้มค์รอง ด้แล รักิษาผลประโยชนี้์และช่วิยเหล่อในี้
ต่างประเทศ และให้บร่กิารรับรองค์ำแปลภัาษา สื่ำหรับเอกิสื่ารเกิ้�ยวิกิับบุค์ค์ล ด้านี้ค์รอบค์รัวิ
กิารศ้กิษาและนี้่ต่บุค์ค์ล ในี้สื่่วินี้ท้�เกิ้�ยวิขึ้้องกิับผ้้เส้ื่ยหายจากิกิารค์้ามนีุ้ษย์ จะม้หนี้้าท้�ในี้กิาร 
ใหค้์วิามชว่ิยเหลอ่แกิผ่้เ้สื่ย้หายท้�เปน็ี้ค์นี้ชาต ่โดยประสื่านี้หนี้ว่ิยงานี้ต่าง ๆ  เพิ่�อใหค้์วิามค์ุม้ค์รอง
ช่วิยเหล่อทางด้านี้ค์ด้ กิารส่ื่งกิลับค์่นี้สื่้่ประเทศภั้ม่ลำเนี้า จ้งเป็นี้หนี้่วิยงานี้ท้�ล่ามแปลภัาษา 
มักิต้องไปทำงานี้เกิ้�ยวิขึ้้องโดยตรง 

2) สัำนักงานแรงงานในต่างประเที่ศ กระที่รวงแรงงาน
เป็นี้หนี้่วิยงานี้สื่ังกิัดกิระทรวิงแรงงานี้ท้�สื่่งผ้้แทนี้ฝ่่ายแรงงานี้ไปประจำอย้่ในี้สื่ถึานี้
เอกิอัค์รราชท้ตสื่ถึานี้กิงกิุลใหญ่และค์ณะท้ตถึาวิรประจำสื่หประชาชาต่ ณ นี้ค์รเจนี้้วิา ในี้ต่าง
ประเทศมห้นี้า้ท้�ใหก้ิารชว่ิยเหลอ่ ใหค้์ำแนี้ะนี้ำ และดแ้ลสื่ท่ธิ์ป่ระโยชน์ี้ขึ้องแรงงานี้ไทยท้�ประสื่บ
ปัญหาในี้ต่างประเทศแบ่งท้�ตั�งออกิเป็นี้ 4 กิลุม่ ประกิอบด้วิย
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(1) กิลุ่มตะวัินี้ออกิกิลาง ได้แก่ิ สื่ำนัี้กิงานี้แรงงานี้ในี้ประเทศซึ่าอุด่อาระเบ้ย (เจดดาห์  
กิรุงร่ยาด) ฝ่่ายแรงงานี้ประจำสื่ถึานี้เอกิอัค์รราชท้ต ณ กิรุงเทลอาวิ้ฟ้ ประเทศอ่สื่ราเอล 
สื่ำนี้กัิงานี้แรงงานี้ในี้ประเทศบร้ไนี้ ฝ่่ายแรงงานี้ประจำสื่ถึานี้เอกิอัค์รราชทต้ ณ กิรงุอาบด้าบ้
สื่หรัฐอาหรับเอม่เรตสื่์ 
(2) กิลุม่ยโุรป ได้แกิ ่ฝ่า่ยแรงงานี้ประจำสื่ถึานี้เอกิอคั์รราชทต้ ณ กิรงุเบอรล์น่ี้ ประเทศสื่หพินัี้ธ์ิ์
สื่าธิ์ารณรฐัเยอรมนี้ ้และฝ่่ายแรงงานี้ประจำค์ณะท้ตถึาวิรประจำสื่หประชาชาต ่ณ นี้ค์รเจนี้ว้ิา 
ประเทศสื่ว่ิตเซึ่อร์แลนี้ด์
(3) กิลุ่มเอเช้ยตะวัินี้ออกิ ได้แกิ่ สื่ำนี้ักิงานี้แรงงานี้ในี้ประเทศญ้�ปุ่นี้ ฝ่่ายแรงงานี้สื่ถึานี้
เอกิอัค์รราชท้ต ณ กิรุงโซึ่ล ประเทศสื่าธิ์ารณรัฐเกิาหล้ สื่ำนี้ักิงานี้แรงงานี้ ณ กิรุงมะนี้่ลา  
(สื่่วินี้ท้� 2) กิรุงไทเป สื่ำนี้ักิงานี้แรงงานี้ ณ กิรุงมะนี้่ลา (สื่่วินี้ท้� 2) เม่องเกิาสื่ง และสื่ำนี้ักิงานี้
แรงงานี้ ณ เม่องฮ่่องกิง
(4) กิลุ่มเอเช้ยตะวัินี้ออกิเฉ้ยงใต้ ได้แกิ่ สื่ำนี้ักิงานี้แรงงานี้ในี้ประเทศมาเลเซึ่้ย สื่ำนี้ักิงานี้
แรงงานี้ในี้ประเทศสื่่งค์โปร์ และสื่ำนี้ักิงานี้แรงงานี้ในี้ประเทศบร้ไนี้

1.4.6	 หน่วยงานรัฐที�ดีำาเนินการภายหลังการสืบัสวนสอบัสวน

1) สัำนักงานอัยการสั่งสัุดิ/สัำนักงานอัยการจังหวัดิ
อัยกิารเป็นี้หนี้่วิยงานี้ขึ้องรัฐ ท้�ม้บทบาทในี้กิระบวินี้กิารยุต่ธิ์รรมทางอาญา โดยม้นี้โยบายในี้กิาร
พิัฒนี้ากิารอำนี้วิยค์วิามยุต่ธิ์รรมทางอาญา ทั�งกิารวิ่นี้่จฉัยสื่ั�งค์ด้ และกิารดำเนี้่นี้ค์ด้ชั�นี้ศาลให้ม้
มาตรฐานี้ค์วิามเป็นี้กิลาง เท้�ยงธิ์รรม เป็นี้ท้�ยอมรับขึ้องสื่ังค์ม และเป็นี้หนี้่วิยงานี้หลักิอันี้เป็นี้ท้� 
พิ้�งสื่ำค์ัญในี้กิระบวินี้กิารยุต่ธิ์รรมทางอาญา พิัฒนี้ากิารกิำกิับด้แลกิารสื่อบสื่วินี้ และเพิ่�มบทบาท
ขึ้องพินี้ักิงานี้อัยกิารในี้กิารสื่อบสื่วินี้ค์ด้อาญา พิัฒนี้ากิารดำเนี้่นี้ค์ด้แพิ่ง ค์ด้ปกิค์รอง และกิารให้
ค์ำปรก้ิษาหารอ่กิฎหมายให้มป้ระสื่ท่ธิ์ภ่ัาพิรวิดเรว็ิทนัี้ตอ่เวิลา รวิมตลอดถ้ึงพิฒันี้าระบบกิารบังค์บั
ค์ดร้กัิษาผลประโยชน์ี้ขึ้องรฐัใหบ้งัเกิด่ประส่ื่ทธิ์ผ่ลอย่างเปน็ี้ร้ปธิ์รรม สื่ง่เสื่ร่มงานี้ค์ุม้ค์รองส่ื่ทธิ์แ่ละ
ชว่ิยเหลอ่ทางกิฎหมายแกิป่ระชาชนี้ให้เปน็ี้หลกัิในี้กิารค์ุม้ค์รองสื่ท่ธิ์ม่นี้ษุยชนี้ กิารชว่ิยเหลอ่เหย่�อ
อาชญากิรรม และกิารค์ุม้ค์รองผ้้บรโ่ภัค์ และเพ่ิ�มบทบาทกิารต่อตา้นี้กิารค้์ามนี้ษุยภ์ัายใต้พินัี้ธิ์กิรณ้
ระหวิ่างประเทศโดยเนี้้นี้กิารทำงานี้เช่งรุกิ     

นี้อกิจากินี้้� ยงัมส้ื่ำนัี้กิงานี้ค์ดค้้์ามนุี้ษย์เป็นี้หน่ี้วิยงานี้ภัายใต้สื่ำนัี้กิงานี้อัยกิารสื่ง้สุื่ด มห้น้ี้าท้�ดำเนี้น่ี้
ค์ดค้์วิามผด่เกิ้�ยวิกิบักิารค์า้มนี้ษุยใ์นี้ประเทศไทย รวิมทั�งรบัผ่ดชอบในี้กิารรว่ิมสื่อบสื่วินี้ กิารดำเนี้น่ี้
ค์วิามผด่เกิ้�ยวิกิบักิารค์า้มนี้ษุยแ์ละขึ้อ้หาอ่�นี้ซึ่้�งรวิมอย้ใ่นี้สื่ำนี้วินี้กิารสื่อบสื่วินี้เดย้วิกัินี้ตามกิฎหมาย
วิ่าด้วิยกิารสื่อบสื่วินี้ค์ด้พิ่เศษ และค์ด้ค์้ามนีุ้ษย์ท้�ต้องรับผ่ดตามกิฎหมายภัายในี้ขึ้องประเทศไทย
ซึ่้�งค์วิามผด่เกิด่นี้อกิราชอาณาจกัิร รวิมไปถ้ึงเปน็ี้ท้�ปรก้ิษาหรอ่เขึ้า้รว่ิมกิารสื่อบสื่วินี้ค์ดค้้์ามนี้ษุยท์้�
ม้ค์วิามยุ่งยากิซึ่ับซึ่้อนี้ในี้ท้องท้�จังหวิัดอ่�นี้ตามท้�อัยกิารสื่้งสืุ่ดมอบหมาย 

สื่ำนี้กัิงานี้ค์ุม้ค์รองสื่ท่ธิ์แ่ละชว่ิยเหลอ่ทางกิฎหมายแกิป่ระชาชนี้ (สื่ค์ช.) หนี้ว่ิยงานี้ภัายใตส้ื่ำนี้กัิงานี้
อัยกิารสื่้งสุื่ดซ้ึ่�งม้หน้ี้าท้�ในี้กิารดำเนี้่นี้กิารเกิ้�ยวิกิารค์ุ้มค์รองสื่่ทธิ์่และช่วิยเหล่อทางกิฎหมายแก่ิ
ประชาชนี้ โดยมห้นี้ว่ิยงานี้ท้�ทำหนี้า้ท้�ค์ุม้ค์รองส่ื่ทธิ์แ่ละใหค้์วิามชว่ิยเหล่อทางกิฎหมายแกิป่ระชาชนี้
สื่งักิดัอย้ ่รวิมไปถึง้ให้ค์วิามช่วิยเหลอ่เกิ้�ยวิกิบักิารบงัค์บัค์ดเ้ม่�อศาลมค้์ำพิพ่ิากิษาอก้ิด้วิย 

2) ศาลยุติธิรรม 
ศาลยุต่ธิ์รรม เป็นี้องค์์กิรท้�ม้อำนี้าจตามกิฎหมายในี้กิารพ่ิจารณาและพ่ิพิากิษาค์ด้ทั�งปวิง เวิ้นี้ 
แต่ค์ด้ท้�รัฐธิ์รรมน้ี้ญบัญญัต่ให้อย้่ในี้อำนี้าจขึ้องศาลอ่�นี้ ศาลยุต่ธิ์รรมม้กิารพ่ิจารณาค์ด้ในี้ระบบ
กิล่าวิหา โดยม้ผ้้พิ่พิากิษาเป็นี้ค์นี้กิลางทำหน้ี้าท้�ตัดสื่่นี้ค์ด้ โดยม้ค์้่ค์วิามฝ่่ายโจทก์ิเป็นี้ผ้้กิล่าวิหา
ฝ่่ายจำเลยเป็นี้ผ้้ถ้ึกิกิล่าวิหา ในี้กิระบวินี้กิารดำเนี้่นี้ค์ด้อาญาชั�นี้จับกิุม ชั�นี้สื่อบสื่วินี้ กิารไต่สื่วินี้ 
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ม้ลฟ้้องและกิารพิ่จารณาค์ด้ในี้ชั�นี้ศาล ผ้้ถึ้กิกิล่าวิหาม้สื่่ทธิ์่ท้�จะม้ทนี้ายค์วิามช่วิยเหล่อในี้กิาร 
ดำเนี้่นี้ค์ด้ นี้อกิจากินี้้� ในี้ค์ด้อาญาท้�ผ้้ให้ถึ้อยค์ำเป็นี้ค์นี้ต่างชาต่ ไม่สื่ามารถึพิ้ดและเขึ้้าใจ 
ภัาษาไทย ให้พินี้ักิงานี้สื่อบสื่วินี้ พินี้ักิงานี้อัยกิาร หร่อศาล จัดหาล่ามเพิ่�อแปลถึ้อยค์ำนี้ั�นี้

3) กรมคุมประพื่ฤติ 
ม้หนี้้าท้�ในี้กิารสื่่บเสื่าะและพิ่นี้่จ ค์วิบค์ุมและสื่อดสื่่อง พิัฒนี้าทรัพิยากิรบุค์ค์ลกิลับค์่นี้สื่้่สื่ังค์ม 
เชน่ี้กิารสื่งเค์ราะห์ กิารฝึ่กิอาชพ้ิ แก่ิผ้ก้ิระทำผด่ท้�เปน็ี้ผ้้ใหญ่ เด็กิและเยาวิชนี้ และผ้้ท้�ไดร้บักิาร
พิักิกิารลงโทษและลดวิันี้ต้องโทษจำค์ุกิทั�งประเทศ

4) กรมพื่ินิจและคุ้มครองเดิ็กและเยาวช้น 
มห้น้ี้าท้�พิท่กัิษค์์ุม้ค์รองส่ื่ทธ่ิ์และสื่วัิสื่ด่ภัาพิเด็กิ เยาวิชนี้ ผ้เ้ยาว์ิและค์รอบค์รัวิท้�เขึ้า้ส่้ื่กิระบวินี้กิาร
ยตุธ่ิ์รรม โดยส่ื่งเสื่รม่กิารใช ้กิระบวินี้กิารยุต่ธิ์รรมทางเลอ่กิและมาตรกิารอ่�นี้ ๆ  ดำเนี้น่ี้กิารด้านี้
ค์ด้ ด้านี้กิารป้องกิันี้ บำบัด แกิ้ไขึ้ ฟ้้�นี้ฟ้้ พิัฒนี้าและสื่งเค์ราะห์และต่ดตามประเม่นี้ผล

1.4.7	 หน่วยงานอื�นที�เกี�ยวข้้อง	

1) ล่ามแปลภาษา 
ล่ามแปลภัาษา ค์่อนี้ขึ้้างม้บทบาทสื่ำค์ัญในี้กิารให้ค์วิามช่วิยเหล่อผ้้เสื่้ยหาย และผ้้ต้องหา  
รวิมทั�งเจา้หนี้า้ท้�ในี้กิารส่ื่�อสื่ารกิรณท้้�ต้องกิารขึ้อ้เทจ็จร่งจากิชาวิตา่งชาต่ หร่อกิลุ่มชาตพ่ินัี้ธิ์ุท์้�
ไม่ได้ใช้ภัาษาไทยเป็นี้หลักิในี้กิารส่ื่�อสื่าร ซึ่้�งตามประมวิลกิฎหมายวิ่ธิ์้พิ่จารณาค์วิามอาญา 
มาตรา 13 วิรรค์ 1 ได้วิางหลักิเกิณฑ์์ในี้เร่�องกิารม้ล่ามไวิ้วิ่า หากิม้ค์วิามจำเป็นี้จะต้องแปล
ภัาษาไทยเปน็ี้ภัาษาตา่งประเทศ หร่อภัาษาตา่งประเทศเปน็ี้ภัาษาไทยกิใ็หใ้ชล่้ามแปล นี้อกิจากิ
นี้้�ตามวิรรค์ 4 และวิรรค์ 5 ขึ้องประมวิลกิฎหมายฯ ยังได้กิล่าวิถึ้งกิรณ้ท้� ผ้้เสื่้ยหาย ผ้้ต้องหา 
จำเลย หรอ่พิยานี้ ท้�ไมส่ื่ามารถึพ้ิดหร่อเขึ้า้ใจภัาษาไทยได ้ใหพ้ินี้กัิงานี้สื่อบสื่วินี้ พินี้กัิงานี้อยักิาร
 หรอ่ศาล จดัหาลา่มใหโ้ดยมชั่กิช้าทั�งนี้้� หนี้ว่ิยงานี้ท้�ทำหนี้า้ท้�เปน็ี้ล่ามในี้กิารแปลภัาษานี้ั�นี้ม้ทั�ง
หนี้่วิยงานี้ซึ่้�งเป็นี้ภัาค์รัฐ และเอกิชนี้ อย่างไรกิ็ตาม ในี้กิารดำเนี้่นี้กิารเกิ้�ยวิกิับค์ด้ค์้ามนีุ้ษย์  
หากิพินี้ักิงานี้เจ้าหนี้้าท้�ต้องกิารล่ามเพิ่�ออำนี้วิยค์วิามสื่ะดวิกิในี้กิารแปลภัาษา สื่ามารถึต่ดต่อ
ไปท้�กิองต่อต้านี้กิารค์้ามนีุ้ษย์ หร่อพิัฒนี้าสื่ังค์มและค์วิามมั�นี้ค์งขึ้องมนีุ้ษย์ประจำจังหวิัด  
เพิ่�อขึ้อสื่นี้ับสื่นีุ้นี้ล่ามในี้กิารอำนี้วิยค์วิามสื่ะดวิกิในี้เร่�องดังกิล่าวิได้ 

2) องค์กรไม่แสัวงหากำไรภาคเอกช้น 
องค์์กิรไม่แสื่วิงหากิำไรภัาค์เอกิชนี้ หร่อบางค์รั�งใช้ค์ำเร้ยกิแทนี้เป็นี้องค์์กิรภัาค์ประชาสัื่งค์ม 
หรอ่ องค์ก์ิรท้�ไม่ใชอ่งค์ก์ิรขึ้องรัฐ ท้�เป็นี้กิลุม่บุค์ค์ล องค์ก์ิร หรอ่หน่ี้วิยงานี้ท้�ดำเนี้น่ี้กิารโดยภัาค์
เอกิชนี้ เช่นี้ องค์์กิารพิัฒนี้าเอกิชนี้ (NGO) ม้ลนี้่ธิ์่ หร่อสื่มาค์ม ท้�ดำเนี้่นี้กิารโดยม้เป้าหมายในี้
กิารทำงานี้เพ่ิ�อประโยชน์ี้สื่ขุึ้ขึ้องค์นี้ในี้สัื่งค์ม โดยเฉพิาะประชาชนี้ผ้้ยากิไรท้้�ประสื่บปัญหาค์วิาม
ทกุิข์ึ้ยากิ ถึก้ิเอารัดเอาเปรย้บ หรอ่ไม่ได้รบัค์วิามเป็นี้ธิ์รรม รวิมทั�งเป็นี้องค์ก์ิรท้�ดำเนี้น่ี้ก่ิจกิรรม
โดยไม่แสื่วิงหากิำไร องค์์กิรไม่แสื่วิงหากิำไรภัาค์เอกิชนี้โดยทั�วิไป ม้วิัตถึุประสื่งค์์เพิ่�อให้ค์วิาม
ช่วิยเหล่อต่อผ้้ด้อยโอกิาสื่ ให้ตระหนี้ักิถึ้งสื่่ทธิ์่หนี้้าท้�ขึ้องตนี้เองท้�พิ้งม้พิ้งได้ตามกิฎหมาย  
งานี้ขึ้ององค์ก์ิรไม่แสื่วิงหากิำไรภัาค์เอกิชนี้จง้มลั้กิษณะใกิล้เค์ย้งกัิบกิารค์ุม้ค์รองสื่ท่ธิ์ม่นุี้ษยชนี้
โดยผ่านี้กิลไกิต่าง ๆ ขึ้องรัฐ ทั�งนี้้�องค์์กิรเอกิชนี้บางแห่งค์่อนี้ขึ้้างม้ค์วิามเช้�ยวิชาญทั�งในี้ด้านี้
กิารสื่่บเสื่าะขึ้้อม้ลเพิ่�อหาพิยานี้หลักิฐานี้ เช่นี้ พิยานี้หลักิฐานี้เกิ้�ยวิกิับค์ด้ซึ่้�งกิระทำค์วิามผ่ด
ผ่านี้ช่องทางออนี้ไลนี้์ หร่อค์ด้อ่�นี้ ๆ   ค์วิามเช้�ยวิชาญในี้ด้านี้กิารสื่ัมภัาษณ์ผ้้เสื่้ยหายและพิยานี้
หรอ่แมก้ิระทั�งชว่ิยเหลอ่ในี้เร่�องขึ้องกิารแต่งตั�งทนี้ายเพิ่�อเขึ้า้รว่ิมเปน็ี้โจทกิก์ิบัพินี้กัิงานี้อยักิาร
กิรณ้ท้�ผ้้เสื่้ยหายต้องกิารเร้ยกิร้องค่์าสื่่นี้ไหมทดแทนี้ อย่างไรก็ิตามองค์์กิรเอกิชนี้ไม่ม้อำนี้าจ
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หนี้้าท้�ตามกิฎหมายในี้กิารกิระทำกิารดังท้�กิล่าวิมานี้ั�นี้ได้เพิ้ยงลำพิัง ดังนี้ั�นี้หากิพินี้ักิงานี้ 
เจ้าหน้ี้าท้�ต้องกิารกิารสื่นี้ับสื่นีุ้นี้ผ้้เช้�ยวิชาญจากิองค์์กิรไม่แสื่วิงหากิำไรภัาค์เอกิชนี้ พินี้ักิงานี้ 
เจ้าหน้ี้าท้�สื่ามารถึร้องขึ้อองค์์กิรไม่แสื่วิงหากิำไรภัาค์เอกิชนี้ท้�ม้ค์วิามเช้�ยวิชาญในี้เร่�องท้�
พินี้กัิงานี้เจา้หนี้า้ท้�ตอ้งกิาร เพิ่�อมาสื่นี้บัสื่นี้นุี้และใหค้์วิามชว่ิยเหลอ่พินี้กัิงานี้เจา้หนี้า้ท้�ใหป้ฏิบ่ตั่
หนี้้าท้�ไปได้อย่างลุล่วิง โดยองค์์กิรไม่แสื่วิงหากิำไรภัาค์เอกิชนี้สื่ามารถึให้กิารช่วิยเหล่อและ
สื่นี้ับสื่นีุ้นี้พินี้ักิงานี้เจ้าหนี้้าท้�ในี้ฐานี้ะเป็นี้ผ้้ช่วิยเหล่อเจ้าพินี้ักิงานี้ตามท้�เจ้าพินี้ักิงานี้ร้องขึ้อ

1.5	การบัริหารจัดีการคดีี	(Case	Management)

1.5.1	 ผิ้้บัริหารคดีี	(Case	Manager)	
เนี้่�องจากิกิารดำเนี้่นี้ค์ด้แรงงานี้เด็กิ แรงงานี้บังค์ับ รวิมถึ้งค์ด้ค์้ามนีุ้ษย์ นี้ั�นี้จะม้เจ้าหนี้้าท้�ท้�ม้หนี้้าท้�รับผ่ดชอบ

มาร่วิมดำเนี้น่ี้กิารจากิหลายหน่ี้วิยงานี้ ดงันี้ั�นี้ทำให้กิารจัดกิารค์ด้อาจก่ิอให้เก่ิดค์วิามสัื่บสื่นี้ได้ โดยเฉพิาะอย่างย่�งหากิ
มเ้จา้หนี้า้ท้�ผ้บ้งัค์บัใชก้ิฎหมายท้�มห้นี้า้ท้�หรอ่ค์วิามรบัผด่ชอบในี้งานี้แบบเดย้วิกินัี้ มาดำเนี้น่ี้กิารรว่ิมกินัี้ในี้กิารจดักิาร
ค์ดท้้�หนี้า้งานี้ ดงันี้ั�นี้ วิธ่ิ์ก้ิารในี้กิารขึ้จดัปญัหาค์วิามสื่บัสื่นี้ในี้กิารทำงานี้รว่ิมกิันี้ขึ้องเจา้หนี้า้ท้�จากิหลายหนี้่วิยงานี้ค์อ่
กิารกิำหนี้ดบุค์ค์ลหร่อหน่ี้วิยงานี้ท้�ทำหน้ี้าท้�บร่หารจัดกิารค์ด้ ซ้ึ่�งจะทำให้กิารทำงานี้ร่วิมกัินี้นี้ั�นี้เป็นี้ไปได้อย่างเป็นี้
ระบบและไม่ก่ิอให้เกิ่ดค์วิามสื่ับสื่นี้ถึ้งท่ศทางกิารดำเนี้่นี้กิารท้�ต่างฝ่่ายต่างม้แนี้วิทางในี้กิารดำเนี้่นี้กิารท้�ตั�งใจไวิ้ท้� 
แตกิต่างกิันี้

เพิ่�อค์วิามเขึ้้าใจท้�ชัดเจนี้ ค์้่ม่อฯ ฉบับนี้้�กิำหนี้ดจะใช้ค์ำวิ่า “ผ้้บร่หารค์ด้” (Case Manager) กิับกิรณ้ท้�กิาร
ดำเนี้่นี้กิารค์ด้แรงงานี้เด็กิ แรงงานี้บังค์ับ และค์ด้ค์้ามนีุ้ษย์นัี้�นี้ม้เจ้าหนี้้าท้�หร่อหนี้่วิยงานี้ท้�ร่วิมกิันี้ทำงานี้เกิ่นี้กิวิ่า  
1 ขึ้้�นี้ไป ซึ่้�งมว้ิตัถึปุระสื่งค์เ์พิ่�อลดค์วิามสื่บัสื่นี้และลดค์วิามขึ้ดัแยง้ในี้กิารปฏิบ่ต่ัหนี้า้ท้�ในี้กิารทำงานี้รว่ิมกินัี้ ซึ่้�งในี้กิาร
ใชถ้ึอ้ยค์ำดงักิลา่วิเจา้หน้ี้าท้�ผ้ป้ฏ่ิบัตง่านี้จากิหลายหน่ี้วิยอาจเขึ้า้ใจว่ิากิารท้�ตนี้เปน็ี้ผ้้แทนี้จากิหน่ี้วิยงานี้ขึ้องตนี้เพิ่�อมา
ทำหนี้้าท้�ตามท้�กิฎหมายกิำหนี้ด ดังนัี้�นี้ ตนี้เองจ้งเป็นี้ “ผ้้บร่หารค์ด้” ท้�ตนี้เขึ้้าร่วิม เพิราะหากิหนี้่วิยงานี้ใดต่ดต่อ
ประสื่านี้กัิบหน่ี้วิยงานี้ขึ้องตนี้ในี้งานี้ท้�ตนี้รับผ่ดชอบก็ิต้องต่ดต่อมาท้�ตนี้ กิรณ้ในี้ลักิษณะตามท้�กิล่าวิมาข้ึ้างต้นี้นี้้�  
ถึ่อเป็นี้เพิ้ยงผ้้ประสื่านี้งานี้ (Focal Point) ท้�ทำหน้ี้าท้�ในี้ฐานี้ะผ้้แทนี้ขึ้องหน่ี้วิยงานี้มาดำเนี้่นี้งานี้ในี้หน้ี้าท้�ค์วิาม 
รับผ่ดชอบตามท้�กิฎหมายกิำหนี้ดเท่านี้ั�นี้ หาได้เป็นี้ผ้้ท้�จะทำหนี้้าท้�ในี้กิารบร่หารค์ด้เพิ่�อลดค์วิามขึ้ัดแย้งและ 
ค์วิามสื่ับสื่นี้ในี้กิารปฏิ่บัต่งานี้ร่วิมกิันี้ตามค์วิามหมายขึ้องในี้สื่่วินี้นี้้�แต่อย่างใดไม่

1.5.2	 องคป์ัระกอบัข้องบัคุคลหรือคณ์ะกรรมการที�จะทำาหนา้ที�เป็ันผิ้บ้ัรหิารคดีี

1) กรณ่ดิำเนินโดิยเจ้าหน้าที่่�จากหลายหน่วยงาน
(1) ผ้บ้รห่ารค์ด ้(Case Manager) ตอ้งเป็นี้บุค์ค์ลท้�มอ้ำนี้าจรับผด่ชอบตามท้�กิฎหมายกิำหนี้ด
เช่นี้ เป็นี้พินัี้กิงานี้สื่อบสื่วินี้ผ้้ม้อำนี้าจรับผ่ดชอบ ตามท้�กิำหนี้ดไวิ้ในี้ประมวิลกิฎหมายวิ่ธิ์้
พิ่จารณาค์วิามอาญา มาตรา 18 (กิรณ้ค์วิามผ่ดเกิ่ดขึ้้�นี้ในี้ท้องท้�เด้ยวิ) มาตรา 19 (กิรณ้ค์วิาม
ผ่ดเกิ่ดขึ้้�นี้เกิ่นี้กิวิ่า 1 ท้องท้�) หร่อ มาตรา 20 (กิรณ้ค์วิามผ่ดเกิ่ดขึ้้�นี้นี้อกิราชอาณาจักิร)  
แลว้ิแตก่ิรณไ้มท่ราบว่ิาพินี้กัิงานี้สื่อบสื่วินี้ค์นี้ใดในี้ระหวิา่งหลายจงัหวิดัเปน็ี้พินัี้กิงานี้สื่อบสื่วินี้
ผ้้ม้อำนี้าจรับผ่ดชอบ ให้เป็นี้ไปตามขึ้้อกิำหนี้ดในี้มาตรา 21

(2) กิรณ้ม้บุค์ค์ลหร่อหน่ี้วิยงานี้ท้�กิฎหมายกิำหนี้ดให้เป็นี้พินัี้กิงานี้สื่อบสื่วินี้ผ้้ม้อำนี้าจรับ 
ผ่ดชอบเกิ่นี้กิวิ่า 1 หนี้่วิยงานี้ร่วิมดำเนี้่นี้กิาร ให้หนี้่วิยงานี้ท้�พิบกิารกิระทำค์วิามผ่ดกิ่อนี้ และ
มข้้ึ้อมล้ในี้กิารพิส่ื่จ้นี้ก์ิารกิระทำค์วิามผด่มากิท้�สื่ดุ ทำหนี้า้ท้�เปน็ี้ผ้บ้รห่ารค์ด ้(Case Manager) 
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2) กรณ่ดิำเนินการโดิยคณะกรรมการที่่�ม่มากกว่า 1 ชุ้ดิ
เนี้่�องจากิในี้ปัจจุบันี้ม้จังหวิัดจำนี้วินี้มากิท้�ผ้้วิ่าราชกิารจังหวิัดได้ม้กิารตั�งค์ณะทำงานี้ขึ้้�นี้เพิ่�อ
ดำเนี้่นี้กิารกิับดำเนี้่นี้ค์ด้แรงงานี้เด็กิ แรงงานี้บังค์ับ รวิมถึ้งค์ด้ค์้ามนีุ้ษย์ไวิ้โดยเฉพิาะ และทาง
ปฏ่ิบัตใ่นี้หลายกิรณท้้�เม่�อมก้ิารกิระทำค์วิามผ่ดเกิน่ี้กิว่ิา 1 ทอ้งท้� แตไ่ดม้ก้ิารดำเนี้น่ี้ค์ด้แยกิกัินี้
เนี้่�องจากิไม่ได้ม้กิารประสื่านี้งานี้กิันี้ระหวิ่างเจ้าหนี้้าท้�ขึ้องรัฐทำให้ในี้บางกิรณ้จ้งม้ค์ณะ
กิรรมกิารท้�ผ้้วิ่าราชกิารจังหวิัดตั�งขึ้้�นี้เขึ้้ามาเกิ้�ยวิขึ้้องเกิ่นี้กิวิ่า 1 ค์ณะ กิรณ้เช่นี้นี้้�ให้พิ่จารณา  
ผ้้บร่หารค์ด้เป็นี้ 2 ลำดับ

(1) ให้ตรวิจสื่อบวิ่าพินัี้กิงานี้สื่อบสื่วินี้ผ้้ม้อำนี้าจรับผ่ดชอบตามท้�กิฎหมายกิำหนี้ดอย้่ในี้ 
ค์ณะกิรรมกิารชุดไหนี้ ให้ค์ณะกิรรมกิารชุดนี้ั�นี้เป็นี้ “ผ้้บร่หารค์ด้” (Case Manager)

(2) กิรณท้้�มพ้ินัี้กิงานี้สื่อบสื่วินี้ผ้้มอ้ำนี้าจรับผ่ดชอบตามท้�กิฎหมายกิำหนี้ดอย้ใ่นี้ค์ณะกิรรมกิาร
เกิ่นี้กิวิ่า 1 ชุด ให้ค์ณะกิรรมกิารท้�พิบกิารกิระทำค์วิามผ่ดกิ่อนี้ และม้ขึ้้อม้ลในี้กิารพิ่สื่้จนี้์กิาร 
กิระทำค์วิามผ่ดมากิท้�สืุ่ด เป็นี้ค์ณะกิรรมกิารท้�ทำหนี้้าท้�เป็นี้ผ้้บร่หารค์ด้ (Case Manager)

3) กรณ่สัิ�นสัุดิกระบัวนการดิำเนินคดิ่แล้ว
เนี้่�องจากิในี้ค์ด้แรงงานี้เด็กิ แรงงานี้บังค์ับ และค์ด้ค์้ามนีุ้ษย์ ม่ได้ประสื่งค์์แต่เพิ้ยงกิารดำเนี้่นี้
กิารเพ่ิ�อจัดให้ได้ตัวิผ้้กิระทำค์วิามผ่ดมาลงโทษเท่านี้ั�นี้ หากิแต่ม้วิัตถึุประสื่งค์์หลักิสื่ำคั์ญอ้กิ
ประกิารหนี้้�งค์อ่กิารชว่ิยเหล่อค์ุม้ค์รองเหย่�อ ซึ่้�งในี้สื่ว่ินี้กิารดำเนี้น่ี้กิารในี้สื่ว่ินี้นี้้�นี้ั�นี้ผ้บ้ร่หารค์ด้
ค์วิรจะเป็นี้ไปตามพิันี้ธิ์กิ่จหลักิท้�รับผ่ดชอบ โดยผ้้ปฏิ่บัต่งานี้สื่ามารถึศ้กิษาผ้้ทำหนี้้าท้�บร่หาร
ค์ด้ในี้สื่่วินี้นี้้�ได้จากิค์้่ม่อขึ้องกิระทรวิงพิัฒนี้าสื่ังค์มและค์วิามมั�นี้ค์งขึ้องมนีุ้ษย์ได้

1.6	กลไกการสง่ตอ่เพื�อรบัับัรกิารและการช้ว่ยเหลอื	(Referral	Mechanism)

1.6.1	 บัทบัาทข้องกลไกในการส่งต่อเพื�อการรับับัริการและการช้่วยเหลือ	
กิารดำเนี้น่ี้ค์ดแ้รงงานี้เด็กิ แรงงานี้บังค์บั รวิมไปถ้ึงค์ดค้้์ามนุี้ษยใ์นี้หลายค์ดม้ค้์วิามจำเป็นี้ตอ้งช่วิยเหย่�อซึ่้�งเป็นี้

ผ้เ้สื่ย้หายให้พ้ินี้จากิกิระทำค์วิามผด่ดังกิล่าวิ ดงันี้ั�นี้ กิลไกิในี้กิารส่ื่งต่อเพ่ิ�อรับบรก่ิารและกิารช่วิยเหลอ่เหย่�อจากิกิาร 
กิระทำผด่จ้งถึอ่เปน็ี้กิระบวินี้กิารในี้กิารค์ุม้ค์รองสื่ท่ธิ์ข่ึ้องบคุ์ค์ลดงักิล่าวิ ซึ่้�งในี้ขึ้ณะท้�เจา้หนี้า้ท้�ใหค้์วิามดแ้ลชว่ิยเหล่อ
เหย่�อในี้ประเด็นี้ต่าง ๆ ท้�จำเป็นี้ ไม่ว่ิาจะเป็นี้กิารส่ื่งไปรักิษาพิยาบาล กิารให้พิกัิอาศัยอย้ใ่นี้พิ่�นี้ท้�ปลอดภัยั กิถ็ึอ่เป็นี้ 
กิระบวินี้กิารท้�สื่ามารถึช่วิยให้เกิ่ดกิระบวินี้กิารในี้กิารท้�เจ้าหนี้้าท้�ขึ้องรัฐจะสื่ามารถึได้ขึ้้อม้ลท้�จะนี้ำไปสื่้่กิารรวิบรวิม
พิยานี้หลักิฐานี้ท้�ใช้ในี้กิารพิ่สื่้จนี้์กิระทำผ่ดท้�ผ้้เสื่้ยหายได้รับได้

ในี้กิารดำเนี้่นี้ค์ด้ และให้กิารช่วิยเหล่อผ้้เสื่้ยหายท้�ม้ประสื่่ทธิ์่ภัาพิ เกิ่ดประโยชนี้์สื่้งสืุ่ดต่อผ้้เสื่้ยหายนี้ั�นี้ หนี้่วิย
งานี้ใดหนี้่วิยงานี้หนี้้�งอาจไม่สื่ามารถึดำเนี้่นี้กิารเพิ้ยงลำพิังได้ จำเป็นี้ต้องอาศัยค์วิามร่วิมม่อขึ้องท้มสื่หวิ่ชาช้พิจากิ
หนี้่วิยงานี้ท้�เกิ้�ยวิขึ้้องทั�งภัาค์รัฐ ภัาค์เอกิชนี้ รวิมถึ้งภัาค์ประชาสื่ังค์ม สื่่งต่อบร่กิารและให้ค์วิามช่วิยเหล่ออย่างเป็นี้
ระบบ ตั�งแต่ผ้้เสื่้ยหายได้รับค์วิามช่วิยเหล่อออกิจากิภัาวิะวิ่กิฤต หร่อสื่ถึานี้ท้�เกิ่ดเหตุ จนี้กิระทั�งสื่ามารถึกิลับค์่นี้ 
สื่้่สื่ังค์มเด่ม หร่อสื่ังค์มใหม่ท้�เหมาะสื่มอย่างปลอดภััยและยั�งย่นี้ ไม่ถึ้กิแสื่วิงหาประโยชนี้์ซึ่�ำ ทั�งยังสื่ามารถึรวิบรวิม
พิยานี้หลักิฐานี้ในี้กิารดำเนี้่นี้ค์ด้กิับผ้้กิระทำผ่ดได้ 

ทั�งนี้้� กิระบวินี้กิารปฏ่ิบัต่เพ่ิ�อสื่่งต่อขึ้้อม้ลขึ้องผ้้ท้�ได้รับค์วิามช่วิยเหล่อไปยังเจ้าหนี้้าท้�หร่อหนี้่วิยงานี้ต่าง ๆ  
ท้�เก้ิ�ยวิขึ้อ้งนี้ั�นี้ ค์วิรทำเท่าท้�จำเป็นี้เพิ่�อประโยชนี้ต์อ่กิารดำเนี้น่ี้ค์ด ้โดยค์ำนี้ง้ถ้ึงกิารเค์ารพิตอ่สื่ท่ธิ์ใ่นี้ขึ้อ้มล้สื่ว่ินี้บคุ์ค์ล
ขึ้องผ้ไ้ดร้บัค์วิามชว่ิยเหลอ่เปน็ี้สื่ำค์ญั ทั�งนี้้� กิลไกิในี้กิารส่ื่งต่อเพิ่�อรบับรก่ิารและกิารชว่ิยเหลอ่(Referral Mechanism) 
จะช่วิยให้เจ้าหนี้้าท้�ผ้้ปฏิ่บัต่งานี้ท้�ม้สื่่วินี้เกิ้�ยวิขึ้้องสื่ามารถึประสื่านี้ค์วิามร่วิมม่อกิับหน่ี้วิยงานี้ต่างๆ ได้อย่างม้
ประสื่่ทธิ์่ภัาพิ นี้อกิจากินี้้�ยังสื่ามารถึประสื่านี้ขึ้อค์วิามร่วิมม่อหร่อค์วิามช่วิยเหล่อจากิองค์์กิรไม่แสื่วิงผลกิำไรภัาค์
เอกิชนี้ (NGO) ให้กิารดำเนี้่นี้กิารในี้กิารช่วิยเหล่อค์ุ้มค์รองผ้้เส้ื่ยหายได้ ในี้กิรณ้ท้�ภัาค์รัฐไม่สื่ามารถึดำเนี้่นี้กิารได้ 
ไม่วิ่าจะเกิ่ดขึ้้�นี้จากิปัญหาเร่�องกิารขึ้าดงบประมาณ หร่อกิารขึ้ัดต่อระเบ้ยบขึ้้อกิำหนี้ดขึ้องทางราชกิาร
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1.6.2	 ระดีับัข้องกลไกในการส่งต่อเพื�อการรับับัริการและการช้่วยเหลือ
กิลไกิในี้กิารสื่่งต่อเพิ่�อกิารรับบร่กิารและกิารช่วิยเหล่ออาจแบ่งได้เป็นี้ 3 ระดับ

1) กลไกระดิับัจังหวัดิและที่้องถิ�น (LRM; Local Referral Mechanism)
กิรณ้ท้�ม้กิารกิระทำค์วิามผ่ดเกิ่ดขึ้้�นี้ในี้ท้องท้�เด้ยวิ (ภัายในี้จังหวิัด) พินี้ักิงานี้เจ้าหนี้้าท้�ดำเนี้่นี้
กิารค์ุ้มค์รองสื่วัิสื่ด่ภัาพิเด็กิตามกิฎหมายค์ุ้มค์รองเด็กิ โดยสื่ามารถึใช้กิลไกิเพ่ิ�อประสื่านี้กิาร 
ช่วิยเหล่อภัายในี้จังหวิัด ได้แกิ่ ค์ณะกิรรมกิารค์ุ้มค์รองเด็กิจังหวิัด โดยม้ผ้้วิ่าราชกิารจังหวิัด
เป็นี้ประธิ์านี้ พิัฒนี้าสื่ังค์มและค์วิามมั�นี้ค์งขึ้องมนีุ้ษย์เป็นี้เลขึ้านีุ้กิาร และม้กิรรมกิารผ้้ทรง
ค์ุณวิุฒ่จากิผ้้เช้�ยวิชาญในี้ว่ิชาช้พิจากิต่าง ๆ เช่นี้ นี้ักิสื่ังค์มสื่งเค์ราะห์ ค์ร้ นี้ักิจ่ตว่ิทยา  
นี้ักิกิฎหมาย แพิทย์ รวิมถึ้งผ้้แทนี้ภัาค์ประชาสื่ังค์ม และผ้้ม้ประสื่บกิารณ์ด้านี้สื่วิัสื่ด่ภัาพิเด็กิ 
ซึ่้�งม้อำนี้าจตามมาตรา 20 ในี้กิารกิำหนี้ดแนี้วิทางกิารสื่งเค์ราะห์ ค์ุ้มค์รองสื่วัิสื่ด่ภัาพิ และ 
สื่่งเสื่ร่มค์วิามประพิฤต่เด็กิในี้เขึ้ตจังหวิัด เพ่ิ�อสื่ร้างหลักิประกิันี้วิ่าเด็กิจะได้รับกิารปกิป้อง
ค์ุม้ค์รองจากิกิารถึก้ิละเมด่ ใชค้์วิามรนุี้แรง และแสื่วิงหาประโยชนี้ ์มก้ิองทนุี้ค์ุม้ค์รองเดก็ิท้�ชว่ิย
หนี้นุี้เสื่รม่กิารบรก่ิารชว่ิยเหล่อใหแ้กิเ่ดก็ิและค์รอบค์รวัิอก้ิดว้ิย โดยในี้กิารทำงานี้ค์ุม้ค์รองเดก็ิ
ระดับจังหวัิด ม้กิลไกิค์ณะกิรรมกิารค์ุ้มค์รองเด็กิระดับอำเภัอ รวิมถ้ึงค์ณะกิรรมกิาร/ 
ค์ณะทำงานี้ค์ุ้มค์รองเด็กิระดับตำบลรวิมจำนี้วินี้ 2,071 ตำบลในี้ 76 จงัหวิดั เพ่ิ�อประสื่านี้ 
กิารช่วิยเหล่อเด็กิในี้ระดับพิ่�นี้ท้� นี้อกิจากินี้้�ในี้กิารช่วิยเหล่อเด็กิผ้้เสื่้ยหายในี้ค์ด้แรงงานี้เด็กิ 
แรงงานี้บังค์ับ รวิมไปถึ้งค์ด้ค์้ามนีุ้ษย์ ยังม้ค์ณะอนีุ้กิรรมกิารศ้นี้ย์ปฏิ่บัต่กิารป้องกิันี้และ 
ปราบปรามกิารค์้ามนีุ้ษย์จังหวิัด (ศปค์ม.จังหวิัด) เป็นี้กิลไกิในี้กิารประสื่านี้ค์วิามร่วิมม่อกิับ
หนี้่วิยงานี้ท้�เกิ้�ยวิข้ึ้องในี้กิารช่วิยเหล่อค์ุ้มค์รองผ้้เสื่้ยหายจากิกิารค์้ามนีุ้ษย์ ตลอดจนี้สื่ามารถึ
เย้ยวิยาด้วิยเง่นี้กิองทุนี้เพิ่�อกิารป้องกิันี้และปราบปรามกิารค์้ามนีุ้ษย์  

2) กลไกการสั่งต่อระดิับัช้าติ (National Referral Mechanism; NRM) 
ภัายหลังจากิในี้ปี 2563 ท้�หนี้่วิยงานี้ท้�เกิ้�ยวิขึ้้องกิับกิระบวินี้กิารช่วิยเหล่อค์ุ้มค์รองผ้้เสื่้ยหาย 
ได้แกิ่ กิระทรวิงกิารพิัฒนี้าสื่ังค์มและค์วิามมั�นี้ค์งขึ้องมนีุ้ษย์ สื่ำนี้ักิงานี้อัยกิารสื่้งสืุ่ด สื่ำนี้ักิงานี้
ตำรวิจแห่งชาต่ กิระทรวิงแรงงานี้ กิระทรวิงมหาดไทย กิระทรวิงยุต่ธิ์รรม องค์์กิารระหวิ่าง
ประเทศเพิ่�อกิารโยกิย้ายถึ่�นี้ฐานี้ ม้ลนี้่ธิ์่ไอเจเอ็ม ประเทศไทย ม้ลนี้่ธ่ิ์ส่ื่ทธิ์่มนีุ้ษยชนี้เพิ่�อกิาร
พิัฒนี้ากิาร ม้ลนี้่ธิ์่เอ-ทเวินี้ต้�วิันี้ ได้ทำกิารศ้กิษาแนี้วิทางกิารพิัฒนี้ากิลไกิกิารสื่่งต่อระดับชาต่ 
เพิ่�อใช้เป็นี้แนี้วิทางและกิลไกิในี้กิารดำเนี้่นี้งานี้สื่ำหรับกิารช่วิยเหล่อค์ุ้มค์รองบุค์ค์ลท้�จะเขึ้้าสื่้่
กิารช่วิยเหล่อค์ุ้มค์รองในี้ฐานี้ะผ้้เสื่้ยหายและอาจจะเป็นี้ผ้้เสื่้ยหาย โดยในี้ปี 2564 ได้ม้กิาร
หาร่อเร่�องดังกิล่าวิในี้ระดับค์ณะอนุี้กิรรมกิาร ภัายใต้ค์ณะกิรรมกิารระดับชาต่ เพ่ิ�อเห็นี้ชอบ
กิรอบกิารดำเนี้น่ี้งานี้ร่วิมกินัี้ระหวิา่งหนี้ว่ิยงานี้ท้�เกิ้�ยวิข้ึ้อง รวิมถ้ึงไดม้ค้์วิามรว่ิมมอ่กิบัองค์ก์ิาร
ระหว่ิางประเทศเพิ่�อกิารโยกิย้ายถึ่�นี้ฐานี้ จดัสื่มัมนี้าเพิ่�อสื่ร้างค์วิามเข้ึ้าใจร่วิมกินัี้เกิ้�ยวิกิบักิลไกิ 
NRM ในี้รป้แบบขึ้อง Webinars จำนี้วินี้ 3 ค์รั�ง โดยมผ้้เ้ขึ้า้ร่วิมสื่มัมนี้าจากิในี้พิ่�นี้ท้�ซึ่้�งเปน็ี้หนี้ว่ิย
งานี้รับแจ้ง (First Responder) กิับหนี้่วิยงานี้สื่่วินี้กิลาง รวิมถึ้งหนี้่วิยงานี้ด้านี้กิารค์ุ้มค์รอง 
ทั�งภัาค์รัฐและเอกิชนี้ ทั�งนี้้� ในี้ระยะต่อไป กิลไกิ NRM จะเป็นี้หน้ี้�งในี้กิลไกิท้�จะช่วิยให้
กิระบวินี้กิาร  ค์ัดแยกิและสื่่งต่อเพิ่�อบร่กิารค์วิามช่วิยเหล่อทั�งกิลุ่มท้�เป็นี้ผ้้เสื่้ยหาย และกิลุ่มท้�
อย้่ระหวิ่างรอกิารค์ัดแยกิม้ประสื่่ทธิ์่ภัาพิเพิ่�มขึ้้�นี้ โดยหลังจากิม้กิารทบทวินี้ขึ้้อเสื่นี้อแนี้ะและ
หาร่อในี้ค์ณะทำงานี้เร้ยบร้อยแล้วิ จะเร่�มนี้ำร่องดำเนี้่นี้กิารในี้ปี 2565  ทั�งนี้้� สื่ามารถึศ้กิษา
แผนี้ผังกิลไกิกิารสื่่งต่อระดับชาต่เพิ่�อกิารช่วิยเหล่อค์ุ้มค์รองผ้้เส้ื่ยหาย (National Referral 
Mechanism Mechanism) เพิ่�มเต่มได้หนี้้าถึัดไป
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กลไกการส่งต่อระดับชาติเพื่อการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหาย (National Referral Mechanism) 

รับทราบ/
รับแจ้ง 

(Front Line)
❑ หน่วยงานรับแจ้ง (รัฐ/เอกชน) สายด่วน/ช่องทางอ่ืน ๆ
❑ ประชาชน อาสาสมัคร/ผู้น าต่าง ๆ

กา
รค

ัดก
รอ

ง (
Sc

ree
nin

g P
ro

ce
ss)

คัดกรองตามภารกิจหน่วยงาน + ข้อบ่งชี้การค้ามนุษย์/แรงงานบังคับ (แบบคัดกรองของหน่วยงาน) 

ไม่มีพฤติการณ์ตามข้อบ่งชี้

แจ้งข้อมูลเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระยะเวลาฟ้ืนฟูไตร่ตรอง

หน่วยงานด่านหน้า (First Responders)
▪ หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ตามเรือ่งที่รบัแจง้ (ตร./มท./รง./พม./กต./ยธ./สธ./NGOs)
▪ บุคคลที่มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย (พนักงานเจ้าหน้าที)่

ส่งต่อข้อมูลหน่วยงานด่านหนา้ (First Responders)

เมื่อบุคคลมีความพร้อม
เร่ิมเข้าสู่กระบวนการคัดแยก/
ระบุตัวตนโดยทีมสหวิชาชีพ*

ผู้เสียหาย

ไม่สมัครใจ

แจ้งสิทธิ/ลงนามรับ ทราบสิทธิใน Consent Form

ไม่เป็นผู้เสียหาย

สมัครใจ

Reflection  Period 

ตัดสินใจภายหลัง

ได้รับบริการตามสิทธิ 
(กองทุน/บริการอ่ืน)

พม./รง. ติดตามช่วยเหลือตามสิทธิ/ 
ส่งต่อการช่วยเหลือไปหน่วยงานอืน่ 

Reflection Period (ไม่เกิน 30 วัน)
จัดบริการปัจจัยสี่ รักษาพยาบาล
ดูแลบาดแผลทางใจให้ค าปรึกษาแนะน า

ไม่สมัครใจร่วมมือ
ในกระบวนการ

กระบวนการคุ้มครอง/เตรียมความพร้อม/การส่งกลับ/คืนสู่สังคม

Consent Form

ไม่ประสงค์เข้าสถานคุ้มครอง

สมัครใจให้
ความร่วมมือต่อ

กระบวนการ
ยุติธรรม

ประสงค์เข้าสถานคุ้มครอง

กา
รค

ุ้มค
รอ

ง (
Pro

tec
tio

n 
Pro

ce
ss)

ส่งต่อกระบวนการคุ้มครอง/ยุติธรรม
ตัดสินใจภายหลัง

พบเห็น/ได้รับข้อมูล
• การท างานท่ีผิดปกติ /ผิดกฎหมาย
• ลักษณะของการแสวงประโยชน์ 
• ลักษณะวิธีการท่ีกระท าต่อบุคคล
• ความผิดปกติอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง

กา
รค

ัดแ
ยก

 (V
ict

im
 Id

en
tif

ica
tio

n)

(ภายในระยะเวลา ไม่เกิน 15 วัน)

ได้รับการ
ชดเชยเยียวยา
ตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง

ไม่สมัครใจร่วมมือ
ในกระบวนการ

สมัครใจให้
ความร่วมมือต่อ

มท.
▪ก าหนดสถานท่ีดูแล 
▪ งปม.จัดการสถานท่ี
▪จัดเจ้าหน้าท่ี อส. 

(ดูแลความปลอดภัย)

ตร.
▪อ านาจในการดูแลบุคคล 

(อ้างอิงตาม ม.19,20,54
พรบ.คนเข้าเมืองฯ 
▪พนักงานเจ้าหน้าท่ี ตม.

▪กรณีบุคคลที่ ไม่มี สถานะทางกฎหมาย

พม./รง. จัดเจ้าหน้าท่ี/ให้บริการดูแลตามสภาพปัญหา 

▪กรณีบุคคลที่ มี สถานะทางกฎหมาย
▪กรณีบุคคลสมัครใจ ไม่มีเงื่อนไขระยะเวลา 
▪กรณีบุคคลไม่สมัครใจ พนจ.อาจใช้อ านาจตามมาตรา 29

พรบ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ฯ
▪กรณีกลุ่มเด็ก สตรี อาจพิจารณาให้การคุ้มครองตาม

กฎหมายเฉพาะท่ีเกี่ยวข้อง

*กรณีที่ทีมสหวิชาชีพไม่มีข้อยุติส่งเร่ืองต่อให้ทีมผู้เชี่ยวชาญส่วนกลางพิจารณา

หน่วยงานด่านหน้า
อาจได้รับแจ้ง
ข้อมูลโดยตรง

ตร. ใช้อ านาจ พนง.จนท.ตรวจคนเข้าเมือง
โดย หัวหน้า ตม.จว. ในการดูแลคนตา่งด้าว

ตร. หน.สถานีต ารวจ ในเขตอ านาจที่เหตุเกิด
ท าส านวนการสืบสวน โดยรับข้อมูลจาก

ทีมสหวิชาชีพ

ตร. น าส านวนการสืบสวน 
ในห้วงเวลา RP

รวบรวมเข้าใน ส านวนการสอบสวน

พม./รง./ติดตามช่วยเหลือ
ตามสิทธิ/ส่งต่อบริการ 

มีพฤติการณ์ตามข้อบ่งชี้
(สันนิษฐานไว้ก่อนว่าอาจจะเป็นผู้เสียหาย)

ส่งต่อหน่วยงานด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่ที่เก่ียวข้อง

ส่งต่อ/ด าเนินการตาม
อ านาจที่เก่ียวข้อง

จัดบริการปัจจัยสี่           รักษาพยาบาลเบื้องต้น
ดูแลบาดแผลทางใจ          ให้ค าปรึกษาแนะน า 

แผินผิังที�	1	กลไกการส่งต่อระดีับัช้าติเพื�อการช้่วยเหลือคุ้มครองผิ้้เสียหาย	 
(National	Referral	Mechanism)
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3) กลไกระดิับัระหว่างประเที่ศ (Transnational Referral Mechanism; TRM)
กิารกิระทำค์วิามผ่ดขึ้้ามชาต่ ไม่วิ่าจะเป็นี้กิารกิระทำกิับค์นี้ไทยให้ไปตกิเป็นี้ผ้้เสื่้ยหายในี้ 
ตา่งประเทศ หรอ่ค์นี้ต่างชาต่เขึ้า้มาเป็นี้ผ้้เส้ื่ยหายในี้ประเทศไทย ค์วิามร่วิมมอ่ในี้ระดับระหวิา่ง
ประเทศเป็นี้กิลไกิสื่ำค์ัญอย่างย่�งท้�ช่วิยค์ุ้มค์รองผ้้เสื่้ยหายและกิารส่ื่งต่อขึ้้อม้ลทางค์ด ้
กิระบวินี้กิารนี้้�ต้องม้กิารประสื่านี้ค์วิามร่วิมม่อกัิบหนี้่วิยงานี้อย่างสื่ำนี้ักิงานี้อัยกิารสื่้งสืุ่ด  
ซึ่้�งเป็นี้หนี้่วิยงานี้ท้�กิฎหมายกิำหนี้ด ทำหนี้้าท้�ให้ค์วิามร่วิมม่อระหวิ่างประเทศทางอาญา  
รวิมถึ้งหนี้่วิยงานี้อ่�นี้ ๆ เช่นี้ 

• กิระทรวิงกิารต่างประเทศ เป็นี้หนี้่วิยงานี้หลักิในี้กิารประสื่านี้ขึ้อค์วิามร่วิมม่อไปยังต่างประเทศ และ 
ช่วิยเหล่อค์ุ้มค์รอง สื่่งเสื่ร่ม ด้แลสื่่ทธิ์่ ผลประโยชนี้์อันี้ชอบธิ์รรมขึ้องค์นี้ไทยในี้ต่างประเทศ

• กิระทรวิงแรงงานี้ โดยสื่ำนัี้กิงานี้แรงงานี้ในี้ต่างประเทศ จัดส่ื่งผ้้แทนี้ฝ่่ายแรงงานี้ไปประจำอย้่ในี้สื่ถึานี้
เอกิอัค์รราชทต้ สื่ถึานี้กิงกุิลใหญ่ในี้กิลุม่ประเทศตะวัินี้ออกิกิลาง กิลุม่ยุโรป กิลุม่เอเชย้ตะวัินี้ออกิ กิลุม่เอเช้ย
ตะวินัี้ออกิเฉย้งใต ้และค์ณะทต้ถึาวิรประจำสื่หประชาชาต ่ณ นี้ค์รเจนี้ว้ิา เพิ่�อใหก้ิารชว่ิยเหลอ่ แนี้ะนี้ำ ดแ้ล
สื่่ทธิ์่ประโยชนี้์ขึ้องแรงงานี้ไทยท้�ประสื่บปัญหาในี้ต่างประเทศ 

• สื่ำนี้ักิงานี้ตำรวิจแห่งชาต่ ได้แต่งตั�งผ้้ช่วิยท้ตฝ่่ายตำรวิจประจำในี้ 3 ประเทศ ได้แกิ่ พิม่า กิัมพิ้ชา และจ้นี้ 
โดยม้หนี้้าท้�ประสื่านี้ค์วิามร่วิมม่อในี้ภัารก่ิจตำรวิจ เพ่ิ�อสื่่งเสื่ร่มให้ม้กิารปฏ่ิบัต่กิารร่วิมกิันี้ในี้กิารป้องกัินี้
อาชญากิรรมขึ้้ามชาต่ ให้กิารสื่นี้ับสื่นีุ้นี้ช่วิยเหล่อสื่ถึานี้เอกิอัค์รราชท้ตหร่อสื่ถึานี้กิงสืุ่ลใหญ่กิรณ้ค์นี้ไทย 
เปน็ี้ผ้เ้สื่ย้หายหรอ่ผ้ต้อ้งหา รวิมถึง้รวิบรวิมขึ้อ้มล้และประสื่านี้ค์วิามรว่ิมมอ่เพิ่�อสื่นี้บัสื่นี้นุี้ภัารกิจ่ท้�เกิ้�ยวิขึ้อ้ง
กิับกิารสื่่งผ้้ร้ายขึ้้ามแดนี้ค์วิามร่วิมม่อระหวิ่างประเทศในี้ทางอาญาและกิารโอนี้ตัวินี้ักิโทษ 

ทั�งนี้้� นี้อกิจากิองค์์กิรภัาค์รัฐแล้วิ องค์์กิรภัาค์ประชาสื่ังค์ม และองค์์กิรระหวิ่างประเทศ กิ็อาจเป็นี้กิลไกิสื่ำค์ัญ
ท้�จะสื่ามารถึช่วิยเหล่อสื่่งต่อบร่กิารและกิารช่วิยเหล่อผ้้เสื่้ยหาย รวิมถึ้งขึ้้อม้ลอันี้เป็นี้ประโยชนี้์ในี้กิารดำเนี้่นี้ค์ด้ได้
ทางหนี้้�ง 
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กิารดำเนี้่นี้ค์ด้แรงงานี้เด็กิและแรงงานี้บังค์ับนี้ั�นี้ พินี้ักิงานี้สื่อบสื่วินี้ พินี้ักิงานี้เจ้าหน้ี้าท้�ตามกิฎหมายต่าง ๆ  
มอ้ำนี้าจหนี้า้ท้�ในี้กิารดำเนี้น่ี้กิารไดใ้นี้หลายสื่ว่ินี้ ไมว่ิา่จะเปน็ี้กิารดำเนี้น่ี้กิารตามประมวิลกิฎหมายวิธ่ิ์พ้ิจ่ารณาค์วิาม
อาญา กิฎหมายพิ่เศษ หร่อเทค์นี้่ค์พิ่เศษท้�สื่ามารถึใช้ในี้กิารรวิบรวิมพิยานี้หลักิฐานี้ได้ตามกิฎหมายเฉพิาะต่าง ๆ  
ซึ่้�งม้รายละเอ้ยดดังต่อไปนี้้� 

2.1	อำานาจตามปัระมวลกฎหมายวิธีีพิจารณ์าความอาญา

มาตรา 69 เหตุท้�จะออกิหมายค์้นี้ได้ม้ดังต่อไปนี้้�

(1) เพิ่�อพิบและย้ดสื่่�งขึ้องซึ่้�งจะเป็นี้พิยานี้หลักิฐานี้ประกิอบกิารสื่อบสื่วินี้ ไต่สื่วินี้ม้ลฟ้้องหร่อพิ่จารณา
(2) เพิ่�อพิบและย้ดสื่่�งขึ้องซึ่้�งม้ไวิ้เป็นี้ค์วิามผ่ด หร่อได้มาโดยผ่ดกิฎหมาย หร่อม้เหตุอันี้ค์วิรสื่งสื่ัยวิ่าได้ใช้

หร่อตั�งใจจะใช้ในี้กิารกิระทำค์วิามผ่ด
(3) เพิ่�อพิบและช่วิยบุค์ค์ลซึ่้�งได้ถึ้กิหนี้่วิงเหนี้้�ยวิหร่อกิักิขึ้ังโดยม่ชอบด้วิยกิฎหมาย
(4) เพิ่�อพิบบุค์ค์ลซึ่้�งม้หมายให้จับ
(5) เพิ่�อพิบและยด้สื่่�งขึ้องตามค์ำพิพ่ิากิษาหรอ่ตามค์ำสื่ั�งศาล ในี้กิรณท้้�จะพิบหรอ่ จะยด้โดยว่ิธิ์อ้่�นี้ไม่ได้แล้วิ

อำ�นำ�จัข้องเจั��หนำ��ทำ่� 
ในำกิ�รดำ�เนำินำคำด่แรงง�นำเด็กิและแรงง�นำบังคำับ

บทำทำ่� 2
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มาตรา 92 หา้มมใ่ห้ค์น้ี้ในี้ท้�รโหฐานี้โดยไม่มห้มายค้์นี้หรอ่ค์ำสื่ั�งขึ้องศาล เวิน้ี้แต่พินัี้กิงานี้ฝ่า่ยปกิค์รองหรอ่
ตำรวิจเป็นี้ผ้้ค์้นี้ และในี้กิรณ้ดังต่อไปนี้้�

(1) เม่�อมเ้สื่ย้งรอ้งใหช้ว่ิยมาจากิขึ้า้งในี้ท้�รโหฐานี้ หรอ่มเ้สื่ย้งหรอ่พิฤตก่ิารณอ์่�นี้ใดอนัี้แสื่ดงไดว้ิา่มเ้หตรุา้ย
เกิ่ดขึ้้�นี้ในี้ท้�รโหฐานี้นี้ั�นี้

(2) เม่�อปรากิฏิค์วิามผ่ดซึ่้�งหนี้้ากิำลังกิระทำลงในี้ท้�รโหฐานี้
(3) เม่�อบุค์ค์ลท้�ไดก้ิระทำค์วิามผด่ซ้ึ่�งหนี้า้ขึ้ณะท้�ถึก้ิไล่จบัหนี้เ้ขึ้า้ไปหรอ่มเ้หตอุนัี้แนี้น่ี้แฟ้น้ี้ค์วิรสื่งสัื่ยวิา่ได้

เขึ้้าไปซึุ่กิซึ่่อนี้ตัวิอย้่ในี้ท้�รโหฐานี้นี้ั�นี้
(4) เม่�อม้พิยานี้หลักิฐานี้ตามสื่มค์วิรวิ่าสื่่�งขึ้องท้�ม้ไวิ้เป็นี้ค์วิามผ่ดหร่อได้มาโดยกิารกิระทำค์วิามผ่ดหร่อ

ไดใ้ชห้รอ่มไ้วิเ้พิ่�อจะใชใ้นี้กิำรกิระทำค์วิามผด่ หรอ่อาจเปน็ี้พิยานี้หลกัิฐานี้พิส่ื่จ้นี้ก์ิารกิระทำค์วิามผด่
ไดซ้ึ่อ่นี้หรอ่อย้ใ่นี้นี้ั�นี้ ประกิอบทั�งตอ้งมเ้หตุอนัี้ค์วิรเช่�อวิา่เน่ี้�องจากิกิารเน่ี้�นี้ชา้กิว่ิาจะเอาหมายค้์นี้มา
ได้ สื่่�งขึ้องนี้ั�นี้จะถึ้กิโยกิย้ายหร่อทำลายเสื่้ยกิ่อนี้

(5) เม่�อท้�รโหฐานี้นี้ั�นี้ ผ้้จะต้องถึ้กิจับเป็นี้เจ้าบ้านี้และกิารจับนี้ั�นี้ม้หมายจับหร่อจับตามมาตรา 78

กิารใชอ้ำนี้าจตาม (4) ให้พินัี้กิงานี้ฝ่า่ยปกิค์รองหร่อตำรวิจผ้้ค์น้ี้ส่ื่งมอบสื่ำเนี้าบันี้ท้กิกิารตรวิจค้์นี้และบญัช้
ทรพัิยท์้�ไดจ้ากิกิารตรวิจค์น้ี้ รวิมทั�งจดัทำบนัี้ท้กิแสื่ดงเหตผุล ท้�ทำใหส้ื่ามารถึเขึ้า้ค์น้ี้ไดเ้ปน็ี้หนี้งัสื่อ่ใหไ้วิแ้กิผ่้ค้์รอบ
ค์รองสื่ถึานี้ท้�ท้�ถึ้กิตรวิจค์้นี้ แต่ถึ้าไม่ม้ผ้้ค์รอบค์รองอย้่ ณ ท้�นี้ั�นี้ให้สื่่งมอบหนี้ังสื่่อดังกิล่าวิแกิ่บุค์ค์ลเช่นี้วิ่านี้ั�นี้ในี้
ทันี้ท้ท้�กิระทำได้ และร้บรายงานี้เหตุผลและผลกิารตรวิจค์้นี้เป็นี้หนี้ังสื่่อต่อผ้้บังค์ับบัญชาเหนี้่อขึ้้�นี้ไป

2.2	อำานาจตามกฎหมายเฉพาะ

2.2.1	 พ.ร.บั.คุ้มครองเดี็ก	พ.ศั.2546

มาตรา 30 เพิ่�อประโยชนี้์ในี้กิารปฏิ่บัต่ตามพิระราชบัญญัต่นี้้� ให้พินี้ักิงานี้เจ้าหนี้้าท้�ตามหมวิด 3 และ
หมวิด 4 ม้อำนี้าจและหนี้้าท้� ดังต่อไปนี้้�

(1) เขึ้้าไปในี้เค์หสื่ถึานี้ สื่ถึานี้ท้�ใด ๆ  หร่อยานี้พิาหนี้ะใด ๆ  ในี้ระหวิ่างเวิลาพิระอาท่ตย์ขึ้้�นี้ถึ้งพิระอาท่ตย์
ตกิเพิ่�อตรวิจค์น้ี้ ในี้กิรณ้มเ้หตอัุนี้ค์วิรสื่งสื่ยัวิา่มก้ิารกิระทำทารณุกิรรมเดก็ิ มก้ิารกิกัิขึ้งัหรอ่เล้�ยงดโ้ดย
มช่อบแต่ในี้กิรณม้เ้หตุอนัี้ค์วิรเช่�อวิา่หากิไม่ดำเนี้น่ี้กิารในี้ทันี้ทเ้ด็กิอาจได้รับอนัี้ตรายแก่ิร่างกิายหร่อ
จ่ตใจ หรอ่ถึก้ินี้ำพิาไปสื่ถึานี้ท้�อ่�นี้ซึ่้�งยากิแก่ิกิารตด่ตามช่วิยเหลอ่ กิใ็หม้อ้ำนี้าจเขึ้า้ไปในี้เวิลาภัายหลัง
พิระอาท่ตย์ตกิได้

(2) ซึ่ักิถึามเด็กิเม่�อม้เหตุอันี้ค์วิรสื่งสื่ัยวิ่าเด็กิจำต้องได้รับกิารสื่งเค์ราะห์หร่อค์ุ้มค์รองสื่วิัสื่ด่ภัาพิ ในี้กิรณ้
จำเป็นี้เพิ่�อประโยชน์ี้แกิ่กิารสื่งเค์ราะห์และค์ุ้มค์รองสื่วัิสื่ด่ภัาพิเด็กิอาจนี้ำตัวิเด็กิไปยังท้�ทำกิารขึ้อง
พินี้ักิงานี้ เจ้าหนี้้าท้�เพิ่�อทราบขึ้้อม้ลเกิ้�ยวิกิับเด็กิและค์รอบค์รัวิ รวิมทั�งบุค์ค์ลท้�เด็กิอาศัยอย้่ ทั�งนี้้� จะ
ต้องกิระทำโดยม่ชักิช้า แต่ไม่วิ่ากิรณ้ใดจะกัิกิตัวิเด็กิไวิ้นี้านี้เกิ่นี้กิวิ่าสื่่บสื่องชั�วิโมงไม่ได้เม่�อพิ้นี้ระยะ
เวิลาดังกิล่าวิให้ปฏิ่บัต่ตาม (6) ระหวิ่างท้�เด็กิอย้่ในี้ค์วิามด้แลจะต้องให้กิารอุปกิาระเล้�ยงด้และหากิ
เจ็บป่วิยจะต้องให้กิารรักิษาพิยาบาล

ปัระมวลกฎหมายวิธีีพิจารณ์าความอาญา
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(3) ม้หนัี้งสื่่อเร้ยกิผ้้ปกิค์รอง หร่อบุค์ค์ลอ่�นี้ใดมาให้ถึ้อยค์ำหร่อขึ้้อเท็จจร่งเกิ้�ยวิกิับสื่ภัาพิค์วิามเป็นี้อย้ ่
ค์วิามประพิฤต่สืุ่ขึ้ภัาพิ และค์วิามสื่ัมพิันี้ธิ์์ในี้ค์รอบค์รัวิขึ้องเด็กิ

(4) ออกิค์ำสื่ั�งเป็นี้หนี้ังสื่่อให้ผ้้ปกิค์รองขึ้องเด็กิ นี้ายจ้างหร่อผ้้ประกิอบกิาร เจ้าขึ้องหร่อผ้้ค์รอบค์รอง
สื่ถึานี้ท้�ท้�เด็กิทํางานี้หรอ่เค์ยทํางานี้ อาศัยหรอ่เค์ยอาศัยอย้ ่เจา้ขึ้องหรอ่ผ้้ค์รอบค์รองหรอ่ผ้้ดแ้ล สื่ถึานี้
ศ้กิษาท้�เด็กิกํิาลังศ้กิษาหร่อเค์ยศ้กิษา หร่อผ้้ปกิค์รองสื่วัิสื่ด่ภัาพิ สื่่งเอกิสื่ารหร่อหลักิฐานี้เกิ้�ยวิกัิบ
สื่ภัาพิค์วิามเป็นี้อย้่กิารศ้กิษา กิารทํางานี้ หร่อค์วิามประพิฤต่ขึ้องเด็กิมาให้

(5) เขึ้้าไปในี้สื่ถึานี้ท้� อย้่อาศัยขึ้องผ้้ปกิค์รอง สื่ถึานี้ท้�ประกิอบกิารขึ้องนี้ายจ้างขึ้องเด็กิสื่ถึานี้ศ้กิษา ขึ้อง
เด็กิ หร่อสื่ถึานี้ท้�ท้�เด็กิม้ค์วิามเก้ิ�ยวิข้ึ้องด้วิย ในี้ระหว่ิางเวิลาพิระอาท่ตย์ข้ึ้�นี้ถ้ึงพิระอาท่ตย์ตกิ เพ่ิ�อ
สื่อบถึามบุค์ค์ล ท้�อย้่ในี้ท้�นี้ั�นี้ๆ และรวิบรวิมขึ้้อม้ลหร่อหลักิฐานี้เกิ้�ยวิกัิบสื่ภัาพิค์วิามเป็นี้อย้่ ค์วิาม
สื่ัมพิันี้ธิ์์ในี้ค์รอบค์รัวิ กิารเล้�ยงด้ อุปนี้่สื่ัย และค์วิามประพิฤต่ขึ้องเด็กิ

(6) มอบตัวิเด็กิให้แก่ิผ้้ปกิค์รองพิร้อมกัิบแนี้ะนํี้าหร่อตักิเต่อนี้ผ้้ปกิค์รองให้ด้แลและอุปกิาระเล้�ยงด้เด็กิ
ในี้ทางท้�ถึ้กิต้อง เพิ่�อให้เด็กิได้รับกิารพิัฒนี้าในี้ทางท้�เหมาะสื่ม

(7) ทํารายงานี้เกิ้�ยวิกิบัตวัิเดก็ิเพิ่�อมอบให้แกิส่ื่ถึานี้แรกิรับในี้กิรณม้ก้ิารสื่ง่เดก็ิไปยงัสื่ถึานี้แรกิรบัหรอ่หน่ี้วิย
งานี้ท้�เกิ้�ยวิขึ้้องเม่�อม้กิารร้องขึ้อ

เด็กิท้�อย้่ในี้ค์วิามด้แลขึ้องพินี้ักิงานี้เจ้าหนี้้าท้�จะต้องได้รับกิารอุปกิาระเล้�ยงด้และได้รับกิารศ้กิษาอย่าง
เหมาะสื่ม และกิ่อนี้ท้�จะจัดให้เด็กิเขึ้้าอย้่ในี้สื่ถึานี้รับเล้�ยงเด็กิ สื่ถึานี้แรกิรับ สื่ถึานี้สื่งเค์ราะห์สื่ถึานี้ค์ุ้มค์รอง
สื่วัิสื่ดภ่ัาพิ และสื่ถึานี้พัิฒนี้าและฟ้้�นี้ฟ้จ้ะตอ้งปร้กิษากิบัผ้เ้ช้�ยวิชาญในี้สื่าขึ้าว่ิชาชพ้ิสื่งัค์มสื่งเค์ราะหแ์ละกิารแพิทย์
กิ่อนี้เท่าท้�สื่ามารถึกิระทำได้

ในี้กิารปฏิ่บัต่หนี้้าท้� ตาม (1) (2) และ (5) พินี้ักิงานี้เจ้าหนี้้าท้�ต้องแสื่ดงบัตรประจำตัวิกิ่อนี้และให้บุค์ค์ลท้�
เกิ้�ยวิขึ้้องอำนี้วิยค์วิามสื่ะดวิกิตามสื่มค์วิร

2.2.2	 พ.ร.ก.การบัริหารจัดีการการทำางานข้องคนต่างดี้าว	พ.ศั.	2560

มาตรา 98 ในี้กิารปฏ่ิบตัห่นี้า้ท้�ตามพิระราชกิำหนี้ดนี้้� ให้นี้ายทะเบย้นี้และพินัี้กิงานี้ เจา้หน้ี้าท้�มอ้ำนี้าจ
ดังต่อไปนี้้�

(1) มห้นัี้งสื่อ่เรย้กิหรอ่สื่ั�งให้บคุ์ค์ลใดท้�เกิ้�ยวิข้ึ้องมาช้�แจงข้ึ้อเท็จจร่ง รวิมทั�งให้ส่ื่งเอกิสื่ารหร่อ หลักิฐานี้อ่�นี้
ใดเพิ่�อประกิอบกิารพิ่จารณาได้

(2) เขึ้า้ไปในี้สื่ถึานี้ท้�ประกิอบธิ์รุกิจ่กิารนี้ำค์นี้ตา่งดา้วิมาทำงานี้ในี้ประเทศในี้ระหวิา่งเวิลาทำกิารเพิ่�อตรวิจ
สื่อบให้กิารเป็นี้ไปตามพิระราชกิำหนี้ดนี้้�

(3) เขึ้้าไปในี้สื่ถึานี้ประกิอบกิารซ้ึ่�งรับค์นี้ต่างด้าวิจากิผ้้รับอนุี้ญาตให้นี้ำค์นี้ต่างด้าวิมาทำงานี้ในี้ระหว่ิาง
เวิลาทำกิารเพิ่�อตรวิจสื่อบให้กิารเป็นี้ไปตามพิระราชกิำหนี้ดนี้้�

(4) ค์้นี้ในี้กิรณ้ท้�ม้เหตุอันี้ค์วิรสื่งสื่ัยวิ่าม้กิารนี้ำค์นี้ต่างด้าวิมาทำงานี้ในี้ประเทศหร่อม้ค์นี้ต่างด้าวิทำงานี้
โดยไม่ชอบด้วิยกิฎหมาย หร่อค์้นี้เพิ่�อหาและช่วิยเหล่อค์นี้ต่างด้าวิซึ่้�งตกิเป็นี้ผ้้เสื่้ยหายจากิ กิารกิระ
ทำท้� ฝ่่าฝ่้นี้พิระราชกิำหนี้ดนี้้�

(5) ย้ดหร่ออายัด เอกิสื่ารหร่อหลักิฐานี้ท้�เกิ้�ยวิขึ้้องกิับกิารทำงานี้ กิารนี้ำค์นี้ต่างด้าวิมาทำงานี้ในี้ประเทศ
 ในี้กิรณ้ท้�ม้เหตุอันี้ค์วิรเช่�อวิ่าม้กิารกิระทำค์วิามผ่ดตามพิระราชกิำหนี้ดนี้้�
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กิารค์น้ี้ตาม (4) ตอ้งมห้มายค์น้ี้ เวิน้ี้แตม่เ้หตุอนัี้ค์วิรเช่�อวิา่ หากิเน่ี้�นี้ชา้กิว่ิาจะเอาหมายค้์นี้มาได้ค์นี้ต่างด้าวิ
นี้ั�นี้อาจถึก้ิประทษุรา้ย โยกิยา้ย หรอ่ซึ่อ่นี้เรน้ี้ หร่อพิยานี้หลกัิฐานี้ท้�เกิ้�ยวิขึ้อ้งอาจถ้ึกิโยกิยา้ย ซึ่อ่นี้เรน้ี้ทำใหเ้ปล้�ยนี้
สื่ภัาพิไปจากิเดม่ หรอ่ถ้ึกิทำลายไปเสื่ย้กิอ่นี้ ใหด้ำเนี้น่ี้กิารค์น้ี้ไดโ้ดยไมต่อ้งมห้มายค์น้ี้ แตต่อ้งปฏิบั่ต่ตามประมวิล
กิฎหมายวิ่ธิ์้พิ่จารณาค์วิามอาญาวิ่าด้วิยกิารค์้นี้ ในี้กิารปฏิ่บัต่หนี้้าท้�ตาม (2) (3) (4) และ (5) ให้ผ้้ซึ่้�งเกิ้�ยวิขึ้้อง
อำนี้วิยค์วิามสื่ะดวิกิ ตามสื่มค์วิร

มาตรา 99 นี้ายทะเบ้ยนี้และพินัี้กิงานี้เจ้าหนี้้าท้�ต้องม้บัตรประจำตัวิตามแบบท้�รัฐมนี้ตร้กิำหนี้ด  
โดยประกิาศในี้ราชก่ิจจานี้เุบกิษา ในี้กิารปฏ่ิบัตห่นี้า้ท้�ตามพิระราชกิำหนี้ดนี้้� นี้ายทะเบย้นี้และพินัี้กิงานี้เจา้หนี้า้ท้�
ต้องแสื่ดงบัตรประจำตัวิต่อบุค์ค์ลซึ่้�งเกิ้�ยวิขึ้้อง

2.2.3	 พ.ร.บั.คุ้มครองแรงงาน	พ.ศั.	2541

มาตรา 139 ในี้กิารปฏิ่บัต่กิารตามหนี้้าท้� ให้พินี้ักิงานี้ตรวิจแรงงานี้ม้อำนี้าจ ดังต่อไปนี้้�

(1) เขึ้้าไปในี้สื่ถึานี้ประกิอบกิ่จกิารหร่อสื่ำนี้ักิงานี้ขึ้องนี้ายจ้าง และสื่ถึานี้ท้�ทำงานี้ขึ้องล้กิจ้างในี้เวิลา
ทำกิาร เพ่ิ�อตรวิจสื่ภัาพิกิารทำงานี้ขึ้องลก้ิจ้าง และสื่ภัาพิกิารจ้าง สื่อบถึาม ขึ้อ้เท็จจรง่ ถึา่ยภัาพิ ถึา่ย
สื่ำเนี้าเอกิสื่ารท้�เกิ้�ยวิกิับกิารจ้าง กิารจ่ายค์่าจ้าง ค์่าล่วิงเวิลา ค์่าทำงานี้ในี้ วิันี้หยุด ค์่าล่วิงเวิลาในี้วิันี้
หยดุและทะเบ้ยนี้ลก้ิจา้ง เกิบ็ตวัิอยา่งวิสัื่ดหุรอ่ผลต่ภััณฑ์เ์พิ่�อวิเ่ค์ราะห ์เกิ้�ยวิกิบัค์วิามปลอดภัยัในี้กิาร
ทำงานี้ และกิระทำกิารอย่างอ่�นี้เพิ่�อให้ได้ขึ้้อเท็จจร่งในี้อันี้ท้�จะ ปฏ่ิบัต่กิารให้เป็นี้ไปตามพิระราช
บัญญัต่นี้้�

(2) ม้หนัี้งสื่่อสื่อบถึามหร่อเร้ยกินี้ายจ้าง ล้กิจ้าง หร่อบุค์ค์ลซ้ึ่�งเกิ้�ยวิขึ้้องมาช้�แจง ขึ้้อเท็จจร่งหร่อให้สื่่ง
สื่่�งขึ้องหร่อเอกิสื่ารท้�เกิ้�ยวิขึ้้องเพิ่�อประกิอบกิารพิ่จารณา

(3) ม้ค์ำสื่ั�งเป็นี้หนี้ังสื่่อให้นี้ายจ้างหร่อล้กิจ้างปฏิ่บัต่ให้ถึ้กิต้องตามพิระราชบัญญัต่นี้้�

มาตรา 140 ในี้กิารปฏ่ิบตัก่ิารตามหนี้า้ท้�ขึ้องพินี้กัิงานี้ตรวิจแรงงานี้ตามมาตรา 139 (1) ใหพ้ินี้กัิงานี้ตรวิจ
แรงงานี้แสื่ดงบัตรประจำตัวิต่อนี้ายจ้างหร่อผ้้ซึ่้�งเกิ้�ยวิข้ึ้อง และให้นี้ายจ้างหร่อบุค์ค์ลซ้ึ่�งเกิ้�ยวิข้ึ้องอำนี้วิยค์วิาม
สื่ะดวิกิและไม่ขึ้ัดขึ้วิางกิารปฏิ่บัต่กิารตามหนี้้าท้�ขึ้องพินี้ักิงานี้ตรวิจแรงงานี้

2.2.4	 พ.ร.บั.ปัอ้งกันและปัราบัปัรามการค้ามนุษย์	พ.ศั.2551

มาตรา 27 เพิ่�อประโยชนี้์ในี้กิารป้องกิันี้และปราบปรามกิารกิระทำค์วิามผ่ดฐานี้ค์้า มนีุ้ษย์ให้พินี้ักิงานี้
เจ้าหนี้้าท้�ม้อำนี้าจหนี้้าท้�ดังต่อไปนี้้�

(1) ม้หนี้ังสื่่อเร้ยกิให้บุค์ค์ลใดมาให้ถึ้อยค์ำหร่อสื่่งเอกิสื่ารหร่อพิยานี้หลักิฐานี้
(2) ตรวิจตัวิบุค์ค์ลท้�ม้เหตุอันี้ค์วิรเช่�อได้วิ่าเป็นี้ผ้้เสื่้ยหายจากิกิารกิระทำค์วิามผ่ดฐานี้ ค์้ามนีุ้ษย์เม่�อผ้้นี้ั�นี้

ย่นี้ยอม แต่ถึ้าผ้้นี้ั�นี้เป็นี้หญ่งจะต้องให้หญ่งอ่�นี้เป็นี้ผ้้ตรวิจ

พ.ร.ก.การบัริหารจัดีการการทำาางานข้องคน
ต่างดี้าว	พ.ศั.	2560

พ.ร.ก.การบัริหารจัดีการการทำาางานข้องคน
ต่างดี้าว	พ.ศั.	2560
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(3) ตรวิจค์้นี้ยานี้พิาหนี้ะใด ๆ ท้�ม้เหตุอันี้ค์วิรสื่งสื่ัยตามสื่มค์วิรวิ่าม้พิยานี้หลักิฐานี้ หร่อบุค์ค์ลท้�ตกิเป็นี้
ผ้้เสื่้ยหายจากิกิารกิระทำค์วิามผ่ดฐานี้ค์้ามนีุ้ษย์อย้่ในี้ยานี้พิาหนี้ะนี้ั�นี้

(4) เขึ้้าไปในี้เค์หสื่ถึานี้หร่อสื่ถึานี้ท้�ใด ๆ เพิ่�อตรวิจค์้นี้ ย้ด หร่ออายัด เม่�อม้เหตุอันี้ ค์วิรเช่�อได้วิ่าม้พิยานี้
หลกัิฐานี้ในี้กิารค์า้มนี้ษุย ์หรอ่เพิ่�อพิบและชว่ิยบคุ์ค์ลท้�ตกิเปน็ี้ผ้เ้ส้ื่ยหายจากิกิาร กิระทำค์วิามผด่ฐานี้
ค์้ามนีุ้ษย์และหากิเนี้่�นี้ช้ากิวิ่าจะเอาหมายค์้นี้มาได้พิยานี้หลักิฐานี้นี้ั�นี้อาจถึ้กิ โยกิย้าย ซึ่่อนี้เร้นี้ หร่อ
ทำลายไปเสื่้ยกิ่อนี้หร่อบุค์ค์ลนี้ั�นี้อาจถึ้กิประทุษร้าย โยกิย้าย หร่อซึ่่อนี้เร้นี้

ในี้กิารใช้อำนี้าจตาม (4) พินี้ักิงานี้เจ้าหนี้้าท้�ต้องแสื่ดงค์วิามบร่สืุ่ทธิ์่�กิ่อนี้กิารเขึ้้าค์้นี้ และรายงานี้เหตุผลท้�
ทำให้สื่ามารถึเขึ้้าค์้นี้ได้รวิมทั�งผลกิารตรวิจค์้นี้เป็นี้หนี้ังส่ื่อต่อผ้้บังค์ับบัญชาเหนี้่อขึ้้�นี้ไป ตลอดจนี้จัดทำสื่ำเนี้า
รายงานี้ดังกิล่าวิให้ไวิ้แกิ่ผ้้ค์รอบค์รองเค์หสื่ถึานี้หร่อสื่ถึานี้ท้�ค์้นี้ ถึ้าไม่ม้ผ้้ค์รอบค์รองอย้่ ณ ท้�นี้ั�นี้ ให้พินี้ักิงานี้เจ้า
หนี้้าท้�สื่่งมอบสื่ำเนี้ารายงานี้นี้ั�นี้ให้แกิ่ผ้้ค์รอบค์รอง ดังกิล่าวิในี้ทันี้ท้ท้�กิระทำได้และหากิเป็นี้กิารเขึ้้าค์้นี้ในี้เวิลา
ระหวิ่างพิระอาท่ตย์ตกิและขึ้้�นี้ พินี้ักิงานี้เจ้าหนี้้าท้�ผ้้เป็นี้หัวิหนี้้าในี้กิารเขึ้้าค์้นี้ต้องดำรงตำแหนี้่งนี้ายอำเภัอหร่อ
รองผ้้กิำกิับกิารตำรวิจขึ้้�นี้ไป หร่อเป็นี้ขึ้้าราชกิารพิลเร่อนี้ตั�งแต่ระดับเจ็ดขึ้้�นี้ไป ทั�งนี้้�ให้พินี้ักิงานี้เจ้าหนี้้าท้�ผ้้เป็นี้
หวัิหน้ี้าในี้กิารเขึ้า้ ค์น้ี้สื่ง่สื่ำเนี้ารายงานี้เหตผุลและผลกิารตรวิจค์น้ี้ บญัชพ้ิยานี้หลกัิฐานี้หรอ่บคุ์ค์ลท้�ตกิเปน็ี้ผ้เ้ส้ื่ย
หาย จากิกิารกิระทำค์วิามผด่ฐานี้ค้์ามนี้ษุยแ์ละบญัชท้รพัิยท้์�ได้ยด้หร่ออายัดไวิต่้อศาลจังหวิดัท้�มเ้ขึ้ตอำนี้าจเหนี้อ่
ท้องท้�ท้�ทำกิารค์้นี้หร่อศาลอาญาภัายในี้สื่้�สื่่บแปดชั�วิโมงหลังจากิสื่่�นี้สืุ่ดกิารตรวิจค์้นี้เพิ่�อเป็นี้หลักิฐานี้ 

ในี้กิารดำเนี้่นี้กิารตาม (2) และ (3) พินี้ักิงานี้เจ้าหนี้้าท้�อาจสื่ั�งให้ผ้้ใต้บังค์ับบัญชาทำแทนี้ได้ 

ในี้กิารปฏิบั่ตห่นี้า้ท้�ตามพิระราชบญัญตัน่ี้้�พินี้กัิงานี้เจา้หนี้า้ท้�จะขึ้อค์วิามชว่ิยเหลอ่ จากิบคุ์ค์ลใกิลเ้ค์ย้งเพิ่�อ
ดำเนี้่นี้กิารตามพิระราชบัญญัต่นี้้�กิ็ได้แต่จะบังค์ับให้ผ้้ใดช่วิยโดยอาจเกิ่ด อันี้ตรายแกิ่ผ้้นี้ั�นี้ไม่ได้

มาตรา 28 ในี้กิารปฏิบ่ตัห่นี้า้ท้�ตามพิระราชบญัญตัน่ี้้�พินี้กัิงานี้เจา้หนี้า้ท้�ตอ้งแสื่ดง บตัรประจำตวัิพินี้กัิงานี้
เจา้หนี้า้ท้�ตอ่บคุ์ค์ลท้�เกิ้�ยวิขึ้อ้ง บตัรประจำตวัิพินี้กัิงานี้เจา้หนี้า้ท้�ใหเ้ปน็ี้ไปตามแบบท้�รฐัมนี้ตรก้ิำหนี้ดโดยประกิาศ
ในี้ราชกิ่จจานีุ้เบกิษา

2.2.5	 พ.ร.บั.คอมพิวเตอร์	พ.ศั.2550

มาตรา 18 ภัายใต้บังค์ับมาตรา 19 เพิ่�อประโยชนี้์ในี้กิารสื่่บสื่วินี้และสื่อบสื่วินี้ในี้กิรณ้ท้�ม้เหตุอันี้ค์วิรเช่�อ
ได้วิ่าม้กิารกิระทำค์วิามผ่ดตามพิระราชบัญญัต่นี้้� ให้พินี้ักิงานี้เจ้าหนี้้าท้�ม้อำนี้าจอย่างหนี้้�งอย่างใด ดังต่อไปนี้้� 
เฉพิาะท้�จำเป็นี้เพิ่�อประโยชนี้์ในี้กิารใช้เป็นี้หลักิฐานี้เกิ้�ยวิกิับกิารกิระทำค์วิามผ่ดและหาตัวิผ้้กิระทำค์วิามผ่ด 

(1) ม้หนี้ังสื่่อสื่อบถึามหร่อเร้ยกิบุค์ค์ลท้�เกิ้�ยวิขึ้้องกิับกิารกิระทำค์วิามผ่ดตามพิระราชบัญญัต่นี้้�มาเพิ่�อให้
ถึ้อยค์ำ สื่่งค์ำช้�แจงเป็นี้หนี้ังสื่่อ หร่อสื่่งเอกิสื่าร ขึ้้อม้ล หร่อหลักิฐานี้อ่�นี้ใดท้�อย้่ในี้ร้ปแบบท้�สื่ามารถึ
เขึ้้าใจได้

(2) เร้ยกิข้ึ้อม้ลจราจรทางค์อมพ่ิวิเตอร์จากิผ้้ให้บร่กิารเกิ้�ยวิกิับกิารต่ดต่อสื่่�อสื่ารผ่านี้ระบบค์อมพ่ิวิเตอร์
หร่อจากิบุค์ค์ลอ่�นี้ท้�เกิ้�ยวิขึ้้อง

(3) สื่ั�งให้ผ้้ให้บร่กิารส่ื่งมอบข้ึ้อม้ลเกิ้�ยวิกัิบผ้้ใช้บร่กิารท้�ต้องเก็ิบตามมาตรา 26 หร่อท้�อย้่ในี้ค์วิามค์รอบ
ค์รองหร่อค์วิบค์ุมขึ้องผ้้ให้บร่กิารให้แกิ่พินี้ักิงานี้เจ้าหนี้้าท้�
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(4) ทำสื่ำเนี้าขึ้้อม้ลค์อมพิ่วิเตอร์ ขึ้้อม้ลจราจรทางค์อมพิ่วิเตอร์ จากิระบบค์อมพิ่วิเตอร์ท้�ม้เหตุอันี้ค์วิร
เช่�อได้วิ่าม้กิารกิระทำค์วิามผ่ดตามพิระราชบัญญัต่นี้้� ในี้กิรณ้ท้�ระบบค์อมพิ่วิเตอร์นี้ั�นี้ยังม่ได้อย้่ในี้
ค์วิามค์รอบค์รองขึ้องพินี้ักิงานี้เจ้าหนี้้าท้�

(5) สื่ั�งใหบ้คุ์ค์ลซ้ึ่�งค์รอบค์รองหรอ่ค์วิบคุ์มข้ึ้อมล้ค์อมพ่ิวิเตอร์ หร่ออุปกิรณ์ท้�ใชเ้กิบ็ข้ึ้อมล้ค์อมพ่ิวิเตอร์ สื่ง่
มอบขึ้้อม้ลค์อมพิ่วิเตอร์ หร่ออุปกิรณ์ดังกิล่าวิให้แกิ่พินี้ักิงานี้เจ้าหนี้้าท้�

(6)  ตรวิจสื่อบหรอ่เขึ้า้ถึง้ระบบค์อมพิว่ิเตอร ์ขึ้อ้มล้ค์อมพิว่ิเตอร ์ขึ้อ้มล้จราจรทางค์อมพิว่ิเตอรห์ร่ออปุกิรณ์
ท้�ใช้เกิ็บขึ้้อม้ลค์อมพ่ิวิเตอร์ขึ้องบุค์ค์ลใด อันี้เป็นี้หลักิฐานี้หร่ออาจใช้เป็นี้หลักิฐานี้เกิ้�ยวิกิับกิารกิระ
ทำค์วิามผด่ หรอ่เพ่ิ�อสื่บ่สื่วินี้หาตัวิผ้ก้ิระทำค์วิามผ่ดและสัื่�งใหบ้คุ์ค์ลนี้ั�นี้ส่ื่งขึ้อ้มล้ค์อมพิว่ิเตอร ์ขึ้อ้มล้
จราจรทางค์อมพิ่วิเตอร์ ท้�เกิ้�ยวิขึ้้องเท่าท้�จำเป็นี้ให้ด้วิยกิ็ได้

(7) ถึอดรหัสื่ลับขึ้องขึ้้อม้ลค์อมพิ่วิเตอร์ขึ้องบุค์ค์ลใด หร่อสื่ั�งให้บุค์ค์ลท้�เกิ้�ยวิขึ้้องกิับกิารเขึ้้ารหัสื่กิารเขึ้้า
รหัสื่ลบัขึ้องขึ้อ้มล้ค์อมพิว่ิเตอร ์ทำกิารถึอดรหสัื่ลบั หรอ่ใหค้์วิามรว่ิมมอ่กิบัพินี้กัิงานี้เจา้หนี้า้ท้�ในี้กิาร
ถึอดรหัสื่ลับดังกิล่าวิ

(8) ยด้หรอ่อายดัระบบค์อมพิว่ิเตอรเ์ทา่ท้�จำเปน็ี้เฉพิาะเพิ่�อประโยชนี้ใ์นี้กิารทราบรายละเอย้ดแหง่ค์วิาม
ผ่ดและผ้้กิระทำค์วิามผ่ดตามพิระราชบัญญัต่นี้้�

มาตรา 19 กิารใช้อำนี้าจขึ้องพินี้ักิงานี้เจ้าหนี้้าท้�ตามมาตรา 18 (4) (5) (6) (7) และ (8) ให้พินี้ักิงานี้เจ้า
หนี้า้ท้�ย่�นี้ค์ำรอ้งตอ่ศาลท้�มเ้ขึ้ตอำนี้าจเพิ่�อมค้์ำสื่ั�งอนี้ญุาตใหพ้ินัี้กิงานี้เจา้หนี้า้ท้�ดำเนี้น่ี้กิารตามค์ำรอ้ง ทั�งนี้้� ค์ำรอ้ง
ตอ้งระบุเหตุอนัี้ค์วิรเช่�อได้วิา่บคุ์ค์ลใดกิระทำหรอ่กิำลังจะกิระทำกิารอย่างหนี้้�งอย่างใดอันี้เป็นี้ค์วิามผ่ดตามพิระ
ราชบัญญัต่นี้้� เหตุท้�ต้องใช้อำนี้าจ ลักิษณะขึ้องกิารกิระทำค์วิามผ่ด รายละเอ้ยดเกิ้�ยวิกิับอุปกิรณ์ท้�ใช้ในี้กิารกิระ
ทำค์วิามผ่ดและผ้้กิระทำค์วิามผ่ดเท่าท้�สื่ามารถึจะระบุได้ ประกิอบค์ำร้องด้วิยในี้กิารพิ่จารณาค์ำร้องให้ศาล
พิ่จารณาค์ำร้องดังกิล่าวิโดยเร็วิ

เม่�อศาลม้ค์ำสื่ั�งอนีุ้ญาตแล้วิ กิ่อนี้ดำเนี้่นี้กิารตามค์ำสื่ั�งขึ้องศาล ให้พินี้ักิงานี้เจ้าหนี้้าท้�สื่่งสื่ำเนี้าบันี้ท้กิเหตุ
อันี้ค์วิรเช่�อท้�ทำให้ต้องใช้อำนี้าจตามมาตรา 18 (4) (5) (6) (7) และ (8) มอบให้เจ้าขึ้องหร่อผ้้ค์รอบค์รองระบบ
ค์อมพิ่วิเตอร์นี้ั�นี้ไวิ้เป็นี้หลักิฐานี้ แต่ถึ้าไม่ม้เจ้าขึ้องหร่อผ้้ค์รอบค์รองเค์ร่�องค์อมพิ่วิเตอร์อย้่ ณ ท้�นี้ั�นี้ ให้พินี้ักิงานี้
เจ้าหนี้้าท้�สื่่งมอบสื่ำเนี้าบันี้ท้กินี้ั�นี้ให้แกิ่เจ้าขึ้องหร่อผ้้ค์รอบค์รองดังกิล่าวิในี้ทันี้ท้ท้�กิระทำได้

ให้พินี้ักิงานี้เจ้าหนี้้าท้�ผ้้เป็นี้หัวิหนี้้าในี้กิารดำเนี้่นี้กิารตามมาตรา 18 (4) (5) (6) (7) และ (8) สื่่งสื่ำเนี้า
บนัี้ทก้ิรายละเอย้ดกิารดำเนี้น่ี้กิารและเหตผุลแหง่กิารดำเนี้น่ี้กิารใหศ้าลท้�มเ้ขึ้ตอำนี้าจภัายในี้สื่้�สื่บ่แปดชั�วิโมงนี้บั
แต่เวิลา ลงม่อดำเนี้่นี้กิาร เพิ่�อเป็นี้หลักิฐานี้

กิารทำสื่ำเนี้าขึ้้อม้ลค์อมพิ่วิเตอร์ตามมาตรา 18 (4) ให้กิระทำได้เฉพิาะเม่�อม้เหตุอันี้ค์วิรเช่�อได้วิ่าม้กิารกิ
ระทำค์วิามผ่ดตามพิระราชบัญญัต่นี้้� และต้องไม่เป็นี้อุปสื่รรค์ในี้กิารดำเนี้่นี้กิ่จกิารขึ้องเจ้าขึ้องหร่อผ้้ค์รอบค์รอง
ขึ้อ้มล้ค์อมพิว่ิเตอรน์ี้ั�นี้เกิน่ี้ค์วิามจำเปน็ี้กิารยด้หร่ออายดัตามมาตรา 18 (8) นี้อกิจากิจะตอ้งสื่ง่มอบสื่ำเนี้าหนี้งัส่ื่อ
แสื่ดงกิารย้ดหร่ออายัดมอบให้เจ้าขึ้อง หร่อผ้้ค์รอบค์รองระบบค์อมพิ่วิเตอรน์ี้ั�นี้ไวิ้เป็นี้หลักิฐานี้ แล้วิพินี้ักิงานี้เจ้า
หนี้้าท้�จะสื่ั�งย้ดหร่ออายัดไวิ้เกิ่นี้สื่ามสื่่บวิันี้ม่ได้ ในี้กิรณ้จำเป็นี้ท้�ต้องย้ดหร่ออายัดไวิ้นี้านี้กิวิ่านี้ั�นี้ ให้ย่�นี้ค์ำร้องต่อ
ศาลท้�มเ้ขึ้ตอำนี้าจเพิ่�อขึ้อขึ้ยายเวิลายด้หรอ่อายดัได ้แตศ่าลจะอนี้ญุาตใหข้ึ้ยายเวิลาค์รั�งเด้ยวิหร่อหลายค์รั�งรวิม
กินัี้ไดอ้ก้ิไมเ่ก่ินี้หกิสื่บ่วินัี้ เม่�อหมดค์วิามจำเป็นี้ท้�จะยด้หร่ออายัดหร่อค์รบกิำหนี้ดเวิลาดงักิลา่วิแลว้ิ พินี้กัิงานี้เจา้
หนี้้าท้�ต้องสื่่งค์่นี้ระบบค์อมพิ่วิเตอร์ท้�ย้ดหร่อถึอนี้กิารอายัดโดยพิลันี้
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2.2.6	 พระราช้บััญญัติกีฬามวย	พ.ศั.	2542

มาตรา 21 ในี้กิารค์วิบค์มุกิฬ้ามวิยใหเ้ปน็ี้ไปตามพิระราชบญัญตัน่ี้้� ใหน้ี้ายทะเบย้นี้หรอ่พินี้กัิงานี้เจา้หนี้า้ท้�
ท้�นี้ายทะเบ้ยนี้มอบหมาย ม้อำนี้าจดังต่อไปนี้้�

(1) เขึ้า้ไปในี้สื่นี้ามมวิยในี้ระหวิา่งเวิลาท้�ทำกิารอย้เ่พิ่�อตรวิจสื่อบใบอนี้ญุาต สื่ภัาพิ และลกัิษณะขึ้องสื่ถึานี้
ท้�ทำกิาร เค์ร่�องม่อเค์ร่�องใช้และยานี้พิาหนี้ะเพ่ิ�อทำกิารพิยาบาลท้�ใช้ในี้กิารจัดกิารแขึ้่งขึ้ันี้กิ้ฬามวิย 
ตลอดจนี้เอกิสื่ารหลักิฐานี้ต่างๆ ท้�เกิ้�ยวิขึ้้องกิับกิารกิ้ฬามวิย

(2) เร้ยกิบุค์ค์ลในี้วิงกิารกิ้ฬามวิยหร่อตัวิแทนี้มาให้ถึ้อยค์ำ หร่อช้�แจงหร่อให้สื่่งเอกิสื่ารหลักิฐานี้ต่างๆท้�
เกิ้�ยวิขึ้้องกิับกิารกิ้ฬามวิยเพิ่�อตรวิจสื่อบ

มาตรา 25 ในี้กิารปฏิ่บัต่ตามพิระราชบัญญัต่นี้้� ให้นี้ายทะเบ้ยนี้และพินี้ักิงานี้เจ้าหนี้้าท้�เป็นี้เจ้าพินี้ักิงานี้
ตามประมวิลกิฎหมายอาญา

2.3	เทคนิคพิเศัษในการรวบัรวมพยานหลักฐาน
โดยทั�วิไปแลว้ิกิารกิระทำผด่ท้�มโ้ทษทางอาญา จะมก้ิฎหมายท้�บญัญตัไ่วิเ้ปน็ี้เค์ร่�องมอ่ในี้กิารสื่บ่สื่วินี้ สื่อบสื่วินี้

เพ่ิ�อรวิบรวิมพิยานี้หลักิฐานี้ไวิเ้ป็นี้กิารทั�วิไปในี้ประมวิลกิฎหมายว่ิธ้ิ์พิจ่ารณาอาญาและกิฎหมายเฉพิาะในี้ฉบับตา่ง ๆ
ตามท้�กิลา่วิมาขึ้า้งตน้ี้แลว้ิ อยา่งไรกิต็าม เค์ร่�องมอ่ท้�กิำหนี้ดไวิโ้ดยทั�วิไปนี้ั�นี้อาจไมเ่พิย้งพิอหรอ่เหมาะสื่มท้�จะใชส้ื่ำหรบั
กิารรวิบรวิมพิยานี้หลักิฐานี้ในี้ประเภัทค์วิามผ่ดท้�ม้ค์วิามสื่สื่ับซึ่ับซึ่้อนี้ได้ ด้วิยเหตุนี้้�จ้งม้กิฎหมายเฉพิาะหลายฉบับท้�
กิำหนี้ดเทค์น่ี้ค์พิเ่ศษท้�สื่ามารถึใชใ้นี้กิารรวิบรวิมพิยานี้หลกัิฐานี้ในี้กิรณพ่้ิเศษนี้ั�นี้ได ้ไม่วิา่จะเปน็ี้กิารอำพิราง กิารแฝ่ง
ตัวิ กิารสื่ะกิดรอยผ้้ต้องสื่งสื่ัย กิารเค์ล่�อนี้ย้ายภัายใต้กิารค์วิบค์ุม และกิารได้มาซ้ึ่�งขึ้้อม้ลขึ้่าวิสื่าร เป็นี้ต้นี้ แต่ม่ได้
หมายค์วิามวิา่ เค์ร่�องมอ่เหลา่นี้้�จะสื่ามารถึนี้ำไปใชใ้นี้กิารรวิบรวิมพิยานี้หลกัิฐานี้ในี้ค์ดแ้รงงานี้เดก็ิและแรงงานี้บงัคั์บ
ไดใ้นี้ทกุิกิรณ ้ดงันี้ั�นี้ กิอ่นี้นี้ำเทค์นี้ค่์ชนี้ด่หนี้้�งชนี้ด่ใดท้�กิลา่วิมาข้ึ้างตน้ี้นี้้�ไปใชใ้นี้กิารรวิบรวิมพิยานี้หลกัิฐานี้ เจา้หนี้า้ท้�
ผ้้บังค์ับใช้กิฎหมาย จำเป็นี้ท้�จะต้องพิ่จารณาวิ่ากิารกิระทำนี้ั�นี้ ๆ เขึ้้าองค์์ประกิอบค์วิามผ่ดท้�จะสื่ามารถึใช้เทค์นี้่ค์
พิ่เศษในี้กิารรวิบรวิมพิยานี้หลักิฐานี้ตามท้�กิำหนี้ดในี้กิฎหมายเฉพิาะได้หร่อไม่

ในี้ทางปฏิบั่ต ่ค์ดแ้รงงานี้เดก็ิและแรงงานี้บงัค์บับางกิรณ ้อาจเปน็ี้ไดท้ั�งค์ดอ้ย้ใ่นี้กิรอบอำนี้าจขึ้องกิรมสื่อบสื่วินี้
ค์ด้พิ่เศษ (DSI – Department of Special Investigation ) และ/หร่อเป็นี้ค์ด้ม้องค์์ประกิอบค์วิามผ่ดท้�อย้่ภัายใต้
พิระราชบัญญัต่ป้องกิันี้และปราบปรามกิารม้สื่่วินี้ร่วิมในี้องค์์กิรอาชญากิรรมขึ้้ามชาต่ พิ.ศ. 2556 ได้ เช่นี้ เป็นี้กิรณ้
ท้�เป็นี้ค์ดแ้รงงานี้เด็กิโดยกิารแสื่วิงหาประโยชน์ี้ทางเพิศต่อเดก็ิออนี้ไลนี้ท์้�อย้ใ่นี้อำนี้าจกิารดำเนี้น่ี้กิารขึ้อง กิรมสื่อบสื่วินี้
ค์ด้พ่ิเศษ และม้ผ้้ร่วิมกิระทำผ่ดตั�งแต่ 3 ค์นี้ขึ้้�นี้ไป โดยม้จุดเกิาะเกิ้�ยวิขึ้องกิารกิระทำไม่วิ่าจะเป็นี้กิารตระเตร้ยม 
วิางแผนี้ สื่ั�งกิาร สื่นี้ับสื่นีุ้นี้ ค์วิบค์ุม หร่อลงม่อกิระทำผ่ดในี้เขึ้ตแดนี้มากิกิวิ่า 1 ประเทศ กิ็จัดอย้่ภัายใต้กิารกิระทำผ่ด
ท้�สื่ามารถึใช้เค์ร่�องม่อในี้กิารสื่่บสื่วินี้ สื่อบสื่วินี้ และรวิบรวิมพิยานี้หลักิฐานี้ตามพิระราชบัญญัต่ป้องกิันี้และปราบ
ปรามกิารม้สื่่วินี้ร่วิมในี้องค์์กิรอาชญากิรรมขึ้้ามชาต่ได้

ดงันี้ั�นี้ หากิขึ้อ้เทจ็จรง่ในี้ค์ดป้รากิฏิวิา่ค์ดด้งักิลา่วิเขึ้า้องค์ป์ระกิอบท้�มล้กัิษณะเปน็ี้องค์ก์ิรอาชญากิรรมขึ้า้มชาต่
 พินี้ักิงานี้สื่อบสื่วินี้กิ็สื่ามารถึใช้เค์ร่�องม่อในี้กิารกิารสื่่บสื่วินี้ สื่อบสื่วินี้ เพิ่�อรวิบรวิมพิยานี้หลักิฐานี้ ไม่วิ่าจะเป็นี้  
กิารอำพิราง กิารสื่ะกิดรอยผ้้ตอ้งสื่งสัื่ย กิารเค์ล่�อนี้ย้ายภัายใต้กิารค์วิบคุ์ม กิารสื่บ่สื่วินี้ในี้กิรณพ่้ิเศษ และกิารได้มาซ้ึ่�ง
ขึ้้อม้ลข่ึ้าวิสื่าร ซ้ึ่�งเป็นี้เค์ร่�องม่อท้�ให้อำนี้าจดำเนี้่นี้กิารมากิกิว่ิาท้�กิำหนี้ดไวิ้ในี้กิฎหมายว่ิธิ์้พ่ิจารณาค์วิามอาญา และ
หากิค์ด้ท้�อย้่ในี้อำนี้าจขึ้องเจ้าหน้ี้าท้�ขึ้องกิรมสื่อบสื่วินี้ค์ด้พ่ิเศษเป็นี้ค์ด้ท้�เขึ้้าองค์์ประกิอบขึ้องค์ด้ท้�ม้ลักิษณะเป็นี้
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องค์์กิารอาชญากิรรมขึ้า้มชาตต่ามท้�กิลา่วิมาข้ึ้างตน้ี้ นี้อกิจากิท้�เจา้หนี้า้ท้�ซึ่้�งมเ้ค์ร่�องมช้นี้ด่พิเ่ศษ เชน่ี้ กิารแฝ่งตวัิ กิาร
สื่อบสื่วินี้ในี้กิรณ้พิ่เศษ และกิารได้มาซึ่้�งขึ้้อม้ลขึ้่าวิสื่ารแล้วิ กิ็ยังสื่ามารถึใช้เค์ร่�องม่อชนี้่ดพิ่เศษประเภัทอ่�นี้ ๆ ท้�ม่ได้
บญัญตัไ่วิใ้นี้ พิระราชบญัญตัก่ิารสื่อบสื่วินี้ค์ดพ้ิเ่ศษ พิ.ศ. 2547 ไดอ้ก้ิดว้ิย เชน่ี้ กิารอำพิราง กิารสื่ะกิดรอยผ้ต้อ้งสื่งสื่ยั
 และกิารเค์ล่�อนี้ย้ายภัายใต้กิารค์วิบค์ุม ซึ่้�งกิารดำเนี้่นี้กิารด้วิยเทค์นี้่ค์พิ่เศษในี้กิารรวิบรวิมพิยานี้หลักิฐานี้ดังท้�กิล่าวิ
มาขึ้้างต้นี้ตามท้�กิฎหมายกิำหนี้ดนี้ั�นี้ ทำให้ศาลสื่ามารถึรับฟ้ังพิยานี้หลักิฐานี้ท้�ได้มาจากิเทค์นี้่ค์พิ่เศษดังกิล่าวิในี้กิาร
พิ่สื่้จนี้์ค์วิามผ่ดขึ้องจำเลยได้

เทค์นี้่ค์กิารพิ่เศษต่าง ๆ ในี้กิารเกิ็บรวิบรวิมพิยานี้หลักิฐานี้ตามท้�กิล่าวิมาขึ้้างต้นี้ ได้ม้บัญญัต่ไวิ้ในี้กิฎหมาย
ระดับพิระราชบัญญัต่ และอนีุ้บัญญัต่ในี้ร้ปแบบขึ้องระเบ้ยบและขึ้้อบังค์ับต่าง ๆ ดังต่อไปนี้้�

2.3.1	 การอำาพราง

มาตรา 19 ในี้กิรณ้จำเป็นี้และเพิ่�อประโยชนี้์ในี้กิารส่ื่บสื่วินี้สื่อบสื่วินี้เกิ้�ยวิกิับค์วิามผ่ดฐานี้ม้สื่่วินี้ร่วิมในี้
องค์ก์ิรอาชญากิรรมข้ึ้ามชาต ่ให้อยักิารสื่ง้สื่ดุ ผ้บ้ญัชากิารตำรวิจแห่งชาต่ หร่อผ้้ซ้ึ่�งไดรั้บมอบหมาย แล้วิแตก่ิรณ้
 มอบหมายให้บุค์ค์ลใดจัดทำเอกิสื่ารหร่อหลักิฐานี้ใดขึ้้�นี้หร่อปฏิ่บัต่กิารอำพิราง เพิ่�อประโยชนี้์ในี้กิารสื่่บสื่วินี้
สื่อบสื่วินี้ ทั�งนี้้� ตามหลักิเกิณฑ์์และวิ่ธิ์้กิารท้�อัยกิารสื่้งสืุ่ดกิำหนี้ดในี้ขึ้้อบังค์ับ

กิารปฏ่ิบตัก่ิารอำพิราง หมายค์วิามว่ิา กิารดำเนี้น่ี้กิารทั�งหลายเพ่ิ�อปดิบงัสื่ถึานี้ะหรอ่วัิตถึปุระสื่งค์ข์ึ้องกิาร
ดำเนี้่นี้กิารโดยลวิงผ้้อ่�นี้ให้เขึ้้าใจไปในี้ทางอ่�นี้ หร่อเพิ่�อม่ให้ร้้ค์วิามจร่งเกิ้�ยวิกิับกิารปฏิ่บัต่หนี้้าท้�ขึ้องเจ้าพินี้ักิงานี้ 
กิารจัดทำเอกิสื่ารหร่อหลักิฐานี้ใด หร่อกิารปฏิ่บัต่กิารอำพิรางตามวิรรค์หนี้้�ง ให้ถ่ึอวิ่าเป็นี้กิารกิระทำโดยชอบ
ด้วิยกิฎหมาย

หลกัิกิารปฏิบ่ตัต่ามบทบญัญตัใ่นี้มาตราดงักิลา่วิอย้ใ่นี้ข้อบังัคบััของอยัการสัง่สัดุิ วา่ดิว้ยการปฏิบิัติัการ
อำพื่ราง ตามพื่ระราช้บััญญัติป้องกันและปราบัปรามการม่ส่ัวนร่วมในองค์กรอาช้ญากรรมข้ามช้าติ  
พื่.ศ. 2556

มาตรา 46/1 ในี้กิารปฏ่ิบตัก่ิารตามอำนี้าจหน้ี้าท้� หากิพินัี้กิงานี้เจา้หน้ี้าท้�มค้์วิามจำเป็นี้ต้องจัดทำเอกิสื่าร
หลักิฐานี้หร่อกิารอำพิรางตนี้เพิ่�อประโยชนี้์ในี้กิารตรวิจสื่อบและรวิบรวิม พิยานี้หลักิฐานี้เพิ่�อดำเนี้่นี้กิารกิับ
ทรัพิย์สื่่นี้ท้�เกิ้�ยวิกิับกิารกิระทำค์วิามผ่ด กิารดำเนี้่นี้ค์ด้ฐานี้ฟ้อกิเง่นี้หร่อ กิารดำเนี้่นี้ค์ด้เกิ้�ยวิกิับกิารสื่นี้ับสื่นีุ้นี้
ทางกิารเงน่ี้แกิก่ิารกิอ่กิารรา้ยตามกิฎหมายวิา่ดว้ิยกิารปอ้งกินัี้ และปราบปรามกิารสื่นี้บัสื่นี้นุี้ทางกิารเง่นี้แกิก่ิาร
กิ่อกิารร้าย ให้เลขึ้าธิ์่กิารม้อำนี้าจสื่ั�งเป็นี้หนี้ังสื่่อให้พินี้ักิงานี้ เจ้าหนี้้าท้�ดำเนี้่นี้กิารดังกิล่าวิได้ตามหลักิเกิณฑ์์วิ่ธิ์้
กิาร และเง่�อนี้ไขึ้ท้�ค์ณะกิรรมกิารกิำหนี้ด

หลกัิกิารปฏ่ิบัตต่ามบทบญัญตัใ่นี้มาตราดงักิล่าวิอย้ใ่นี้ระเบัย่บัคณะกรรมการปอ้งกนัและปราบัปรามการ
ฟอกเงิน ว่าดิ้วยการจัดิที่ำเอกสัารหลักฐาน และการอำพื่รางตน พื่.ศ. 2559

พระราช้บััญญัติปัอ้งกันและปัราบัปัรามการมีส่วนร่วมใน
องค์กรอาช้ญากรรมข้้ามช้าติ	พ.ศั.	2556	(มาตรา	19)

พระราช้บััญญัติปัอ้งกันและปัราบัปัราม
การฟอกเงิน	พ.ศั.	2542	(มาตรา	46/1)
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2.3.2	 การแฝงตัว

มาตรา 27 ในี้กิรณจ้ำเป็นี้และเพ่ิ�อประโยชน์ี้ในี้กิารดำเนี้น่ี้กิารตามพิระราชบัญญัต่นี้้� ให้อธิ์บ่ด้หร่อผ้้ได้รบั
มอบหมายม้อำนี้าจให้บุค์ค์ลใด จดัทำเอกิสื่ารหร่อหลกัิฐานี้ใดขึ้้�นี้หร่อเขึ้า้ไปแฝ่งตัวิในี้องค์ก์ิรหรอ่กิลุ่มค์นี้ใด เพิ่�อ
ประโยชนี้์ในี้กิารสื่่บสื่วินี้สื่อบสื่วินี้ ทั�งนี้้� ให้เป็นี้ไปตามขึ้้อบังค์ับท้�อธิ์่บด้กิำหนี้ด

กิารจัดทำเอกิสื่ารหร่อหลักิฐานี้ใด หร่อกิารเขึ้้าไปแฝ่งตัวิในี้องค์์กิร หร่อกิลุ่มค์นี้ใดเพิ่�อประโยชนี้์ในี้กิาร
สื่่บสื่วินี้สื่อบสื่วินี้ตามวิรรค์หนี้้�ง ให้ถึ่อวิ่าเป็นี้กิารกิระทำโดยชอบ

หลกัิกิารปฏิบ่ตัต่ามบทบญัญัตใ่นี้มาตราดงักิลา่วิอย้ใ่นี้ขอ้บังัคบัักรมสัอบัสัวนคดิพ่ื่เิศษวา่ดิว้ยการจดัิที่ำ
เอกสัาร หลักฐาน และการแฝงตัว พื่.ศ. 2555 

2.3.3	 การสะกดีรอยผิ้้ต้องสงสัย	

 มาตรา 21 พินี้ักิงานี้สื่อบสื่วินี้หร่อพินี้ักิงานี้เจ้าหนี้้าท้�อาจใช้เค์ร่�องม่อสื่่�อสื่ารโทรค์มนี้าค์ม เค์ร่�องม่อ
อ่เล็กิทรอนี้่กิสื่์ หร่อด้วิยวิ่ธิ์้กิารอ่�นี้ใด เฉพิาะในี้กิารสื่ะกิดรอยผ้้ต้องสื่งสื่ัยวิ่ากิระทำค์วิามผ่ดหร่อจะกิระทำค์วิาม
ผ่ดฐานี้ม้สื่่วินี้ร่วิมในี้องค์์กิรอาชญากิรรมขึ้้ามชาต่ เพิ่�อสื่่บสื่วินี้ จับกิุม แสื่วิงหาและรวิบรวิมพิยานี้หลักิฐานี้ ทั�งนี้้�
 ตามขึ้้อบังค์ับท้�อัยกิารสื่้งสืุ่ดกิำหนี้ด

 หลกัิกิารปฏ่ิบัตต่ามบทบญัญตัใ่นี้มาตราดงักิลา่วิอย้ใ่นี้ขอ้บังัคับัของอัยการสัง่สุัดิ วา่ดิว้ยการสัะกดิรอย
ผ่้ต้องสังสััย ตามพื่ระราช้บััญญัติป้องกันและปราบัปรามการม่ส่ัวนร่วมในองค์กรอาช้ญากรรมข้ามช้าติ  
พื่.ศ. 2556

 

2.3.4	 การเคลื�อนย้ายภายใต้การควบัคุม

มาตรา 20 ในี้กิรณ้จำเป็นี้และเพิ่�อประโยชนี้์ในี้กิารสื่่บสื่วินี้สื่อบสื่วินี้ค์วิามผ่ดฐานี้ม้สื่่วินี้ร่วิมในี้องค์์กิร
อาชญากิรรมข้ึ้ามชาต่ ให้พินัี้กิงานี้สื่อบสื่วินี้หร่อพินัี้กิงานี้เจ้าหน้ี้าท้�ผ้้ได้รับอนุี้ญาตเป็นี้หนัี้งสื่่อจากิอัยกิารสื่้งสุื่ด 
ผ้บ้ญัชากิารตำรวิจแห่งชาต ่หรอ่ผ้ซ้ึ่้�งได้รบัมอบหมาย แล้วิแต่กิรณ ้มอ้ำนี้าจให้มก้ิารเค์ล่�อนี้ย้ายภัายใต้กิารค์วิบค์มุ

การเคลื�อนย้ายภายใต้การควบัคุม หมายความว่า วิธิ่การอนุญาตให้ของผิดิกฎหมายหรือต้องสังสััย
ผ่านออกไปจาก ผ่าน หรือเข้าไปสั่่เขตแดินของรัฐหนึ�งหรือมากกว่ารัฐหนึ�ง โดิยการรับัร่้และอย่่ภายใต้การ
ติดิตามดิ่แลของเจ้าหน้าที่่�ผ่้ม่อำนาจ เพื่ื�อการสัืบัสัวนสัอบัสัวนความผิดิและเพื่ื�อระบัุตัวบัุคคลที่่�เก่�ยวข้องใน
การกระที่ำความผิดินั�น

หลักิเกิณฑ์์ วิ่ธิ์้กิารและเง่�อนี้ไขึ้ในี้กิารขึ้ออนีุ้ญาต กิารอนีุ้ญาต และกิารเค์ล่�อนี้ย้ายภัายใต้กิารค์วิบค์ุม ให้
เป็นี้ไปตามขึ้้อบังค์ับท้�อัยกิารสื่้งสืุ่ดกิำหนี้ดโดยค์วิามเห็นี้ชอบขึ้องค์ณะรัฐมนี้ตร้ ทั�งนี้้� ในี้ขึ้้อบังค์ับดังกิล่าวิอย่าง
นี้้อยต้องม้มาตรกิารค์วิบค์ุมและตรวิจสื่อบกิารใช้อำนี้าจด้วิย

หลกัิกิารปฏ่ิบตัต่ามบทบัญญตัใ่นี้มาตราดังกิล่าวิอย้ใ่นี้ข้อบังัคับัของอัยการสัง่สุัดิวา่ดิว้ยการเคลื�อนย้าย
ภายใต้การควบัคุม ตามพื่ระราช้บััญญัติป้องกันและปราบัปรามการม่สั่วนร่วมในองค์กรอาช้ญากรรม 
ข้ามช้าติ พื่.ศ. 2556 มาตรา 20 พื่.ศ. 2557

พระราช้บััญญัติปัอ้งกันและปัราบัปัรามการมีส่วนร่วมใน
องค์กรอาช้ญากรรมข้้ามช้าติ	พ.ศั.	2556	(มาตรา	21)

พระราช้บััญญัติปัอ้งกันและปัราบัปัรามการมีส่วนร่วมใน
องค์กรอาช้ญากรรมข้้ามช้าติ	พ.ศั.	2556	(มาตรา	20)

พระราช้บััญญัติการสอบัสวนคดีีพิเศัษ	
พ.ศั.	2547	(มาตรา	27)
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2.3.5	 การสืบัสวนสอบัสวนกรณ์ีพิเศัษ

มาตรา 14 เพิ่�อประโยชนี้์ในี้กิารสื่่บสื่วินี้และสื่อบสื่วินี้กิารกิระทำค์วิามผ่ดฐานี้ม้สื่่วินี้ร่วิมในี้องค์์กิร
อาชญากิรรมขึ้้ามชาต่ ให้พินี้ักิงานี้สื่อบสื่วินี้หร่อพินี้ักิงานี้เจ้าหนี้้าท้�ม้อำนี้าจ ดังต่อไปนี้้�

(1) เขึ้้าไปในี้เค์หสื่ถึานี้ หร่อสื่ถึานี้ท้�อ่�นี้ใด เพิ่�อตรวิจค์้นี้ เม่�อม้เหตุอันี้ค์วิรเช่�อได้วิ่าม้ทรัพิย์สื่่นี้ซึ่้�งม้ไวิ้เป็นี้
ค์วิามผ่ดหร่อได้มาโดยกิารกิระทำค์วิามผ่ด หร่อได้ใช้หร่อจะใช้ในี้กิารกิระทำค์วิามผ่ด หร่อใช้เพิ่�อให้
ได้รับประโยชนี้์จากิกิารกิระทำค์วิามผ่ด หร่อม้บุค์ค์ล วิัตถึุ และสื่่�งขึ้องซึ่้�งอาจใช้เป็นี้พิยานี้หลักิฐานี้
ในี้กิารดำเนี้่นี้ค์ด้ ได้ซึุ่กิซึ่่อนี้อย้่ในี้เค์หสื่ถึานี้หร่อสื่ถึานี้ท้�ดังกิล่าวิ ประกิอบกิับม้เหตุอันี้ค์วิรเช่�อได้วิ่า
หากิปล่อยให้เน่ี้�นี้ช้ากิว่ิาจะเอาหมายค้์นี้มาได้ทรัพิย์สื่่นี้หร่อพิยานี้หลักิฐานี้ดังกิล่าวิอาจถึ้กิโยกิย้าย 
ซึุ่กิซึ่่อนี้ ทำลาย หร่อทำให้เปล้�ยนี้สื่ภัาพิไปจากิเด่ม

(2) ม้หนี้ังสื่่อสื่อบถึามหร่อเร้ยกิบุค์ค์ลใด ๆ มาให้ถึ้อยค์ำหร่อให้สื่่งบัญช้ เอกิสื่าร หร่อวิัตถึุใด ๆ มาเพิ่�อ
ตรวิจสื่อบหร่อประกิอบกิารพิ่จารณา

(3) ค้์นี้บุค์ค์ล หร่อยานี้พิาหนี้ะท้�ม้เหตุสื่งสื่ัยตามสื่มค์วิรว่ิาม้ทรัพิย์ส่ื่นี้ซ้ึ่�งม้ไวิ้เป็นี้ค์วิามผ่ดหร่อได้มาโดย
กิารกิระทำค์วิามผ่ด หร่อได้ใช้หร่อจะใช้ในี้กิารกิระทำค์วิามผ่ด หร่อซึ่้�งอาจใช้เป็นี้พิยานี้หลักิฐานี้ได้
ซึุ่กิซึ่่อนี้อย้่

(4)  ย้ดหร่ออายัดทรัพิย์สื่่นี้ท้�ค์้นี้พิบหร่อท้�สื่่งมาดังกิล่าวิไวิ้ในี้ (1) (2) และ (3)
 กิารใชอ้ำนี้าจตามวิรรค์หนี้้�ง (1) ใหพ้ินี้กัิงานี้สื่อบสื่วินี้หรอ่พินี้กัิงานี้เจา้หนี้า้ท้�ผ้ค้์น้ี้ปฏิบ่ตัต่ามขึ้อ้บงัค์บั

ท้�อยักิารสื่ง้สื่ดุกิำหนี้ดโดยแสื่ดงค์วิามบรส่ื่ทุธิ์่�กิอ่นี้กิารเขึ้า้ค์น้ี้และใหแ้สื่ดงบตัรประจำตวัิและเอกิสื่ารท้�ใหอ้ำนี้าจ
ในี้กิารตรวิจค์น้ี้ และเหตอุนัี้ค์วิรเช่�อท้�ทำใหส้ื่ามารถึเขึ้า้ค์น้ี้ไดเ้ปน็ี้หนี้งัสื่อ่ให้ไวิแ้กิผ่้ค้์รอบค์รองเค์หสื่ถึานี้หรอ่สื่ถึานี้
ท้�ค์้นี้นี้ั�นี้ เวิ้นี้แต่ไม่ม้ผ้้ค์รอบค์รองอย้่ ณ ท้�นี้ั�นี้ กิ็ให้ค์้นี้ต่อหนี้้าบุค์ค์ลอ่�นี้อย่างนี้้อยสื่องค์นี้ ซึ่้�งพินี้ักิงานี้สื่อบสื่วินี้
หร่อพินี้ักิงานี้เจ้าหนี้้าท้�ได้ขึ้อร้องมาเป็นี้พิยานี้ ในี้กิรณ้ดังกิล่าวิให้พินี้ักิงานี้สื่อบสื่วินี้หร่อพินี้ักิงานี้เจ้าหนี้้าท้�ผ้้ค์้นี้
สื่่งมอบสื่ำเนี้าเอกิสื่ารและหนัี้งสื่่อนัี้�นี้ให้แก่ิผ้้ค์รอบค์รองเค์หสื่ถึานี้หร่อสื่ถึานี้ท้�ดังกิล่าวิทันี้ท้ท้�สื่ามารถึกิระทำได้ 
และหากิเป็นี้กิารค์้นี้ในี้เวิลากิลางค์่นี้ จะต้องม้ขึ้้าราชกิารอัยกิารชั�นี้ 3 ขึ้้�นี้ไป หร่อขึ้้าราชกิารพิลเร่อนี้ตั�งแต่ระดับ
ชำนี้าญกิารขึ้้�นี้ไป หรอ่ข้ึ้าราชกิารตำรวิจตำแหน่ี้งตั�งแต่สื่ารวิตัรหรอ่เท้ยบเท่าขึ้้�นี้ไป เป็นี้หวัิหน้ี้าในี้กิารดำเนี้น่ี้กิาร

ใหพ้ินี้กัิงานี้สื่อบสื่วินี้หรอ่พินี้กัิงานี้เจา้หนี้า้ท้�ผ้เ้ปน็ี้หวัิหนี้า้ในี้กิารเขึ้า้ค์น้ี้สื่ง่สื่ำเนี้าบนัี้ทก้ิเหตอุนัี้ค์วิรเช่�อตาม
วิรรค์สื่อง และสื่ำเนี้าบันี้ท้กิกิารตรวิจค้์นี้และบัญช้ทรัพิย์ท้�ย้ดหร่ออายัดต่อศาลจังหวิัดท้�ม้อำนี้าจเหนี้่อท้องท้�
ท้�ทำกิารค์้นี้ หร่อศาลอาญาในี้เขึ้ตกิรุงเทพิมหานี้ค์รภัายในี้สื่้�สื่่บแปดชั�วิโมงหลังจากิสื่่�นี้สืุ่ดกิารตรวิจค์้นี้ เพิ่�อเป็นี้
หลักิฐานี้

พินัี้กิงานี้สื่อบสื่วินี้หรอ่พินี้กัิงานี้เจา้หนี้า้ท้�ตำแหนี้ง่ใดหรอ่ระดบัใดจะมอ้ำนี้าจหนี้า้ท้�ตามท้�ไดก้ิำหนี้ดไวิใ้นี้
วิรรค์หนี้้�งทั�งหมดหรอ่แตบ่างสื่ว่ินี้ หรอ่จะตอ้งไดร้บัอนี้มุตัจ่ากิบคุ์ค์ลใดกิอ่นี้ดำเนี้น่ี้กิาร ใหเ้ปน็ี้ไปตามขึ้อ้บงัค์บัท้�
อัยกิารสื่้งสืุ่ดกิำหนี้ด โดยทำเอกิสื่ารมอบหมายให้ไวิ้ประจำตัวิพินี้ักิงานี้สื่อบสื่วินี้หร่อพินัี้กิงานี้เจ้าหน้ี้าท้�ผ้้ได้รับ
มอบหมายนี้ั�นี้

หลักิกิารปฏ่ิบัต่ตามบทบัญญัต่ในี้มาตราดังกิล่าวิอย้่ในี้ข้อบัังคับัของอัยการส่ังสุัดิ ว่าด้ิวยการตรวจค้น
และอำนาจหน้าที่่�ของพื่นักงานสัอบัสัวนและพื่นักงานเจา้หน้าที่่�ตามพื่ระราช้บัญัญัตปิอ้งกันและปราบัปราม
การม่สั่วนร่วมในองค์กรอาช้ญากรรมข้ามช้าติ พื่.ศ. 2556 มาตรา 14 วรรคสัองและวรรคสั่� พื่.ศ. 2556

 

พระราช้บััญญัติปัอ้งกันและปัราบัปัรามการมีส่วนร่วมใน
องค์กรอาช้ญากรรมข้้ามช้าติ	พ.ศั.	2546	(มาตรา	14)
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 มาตรา 23/1 ในี้กิรณท้้�มเ้หตอุนัี้ค์วิรสื่งสื่ยัวิา่ค์ดค้์วิามผด่ทางอาญาใดเปน็ี้ค์ดพ้ิเ่ศษตามมาตรา 21 วิรรค์
หนี้้�ง (1) ให้พินี้ักิงานี้สื่อบสื่วินี้ค์ด้พิ่เศษม้อำนี้าจสื่่บสื่วินี้ค์ด้ดังกิล่าวิได้

ในี้กิรณ้ท้�อธิ์่บด้เห็นี้สื่มค์วิรเสื่นี้อให้ กิค์พิ. ม้มต่ให้ค์ด้ค์วิามผ่ดทางอาญาใดเป็นี้ค์ด้พิ่เศษตามมาตรา 21 
วิรรค์หนี้้�ง (2) อธิ์่บด้จะสื่ั�งให้พินี้ักิงานี้สื่อบสื่วิด้พิ่เศษแสื่วิงหาพิยานี้หลักิฐานี้เบ่�องต้นี้ เพิ่�อนี้ำเสื่นี้อ กิค์พิ. กิ็ได้ ในี้
กิารนี้้�ให้พินี้ักิงานี้สื่อบสื่วินี้ค์ด้พิ่เศษม้อำนี้าจสื่่บสื่วินี้ค์ด้นี้ั�นี้ตามระเบ้ยบท้� กิค์พิ. กิำหนี้ด

มาตรา 24 เพิ่�อประโยชนี้ใ์นี้กิารปฏิบั่ตห่นี้า้ท้�ตามพิระราชบญัญตัน่ี้้� ใหพ้ินี้กัิงานี้สื่อบสื่วินี้ค์ดพ้ิเ่ศษมอ้ำนี้าจ
ดังต่อไปนี้้�ด้วิย

(1) เขึ้า้ไปในี้เค์หสื่ถึานี้ หรอ่สื่ถึานี้ท้�ใด ๆ  เพิ่�อตรวิจค์น้ี้ เม่�อมเ้หตสุื่งสัื่ยตามสื่มค์วิรวิา่มบ้คุ์ค์ลท้�มเ้หตสุื่งสื่ยั
วิา่กิระทำค์วิามผด่ท้�เป็นี้ค์ดพ่้ิเศษหลบซ่ึ่อนี้อย้ ่หรอ่มท้รัพิย์สื่น่ี้ซ้ึ่�งมไ้วิเ้ป็นี้ค์วิามผด่ หรอ่ได้มาโดยกิารกิ
ระทำค์วิามผด่ หรอ่ได้ใชห้รอ่จะใชใ้นี้กิารกิระทำค์วิามผ่ดท้�เป็นี้ค์ด้พ่ิเศษ หร่อซ้ึ่�งอาจใชเ้ป็นี้พิยานี้หลักิ
ฐานี้ได้ ประกิอบกิับม้เหตุอันี้ค์วิรเช่�อวิ่าเนี้่�องจากิกิารเนี้่�นี้ช้ากิว่ิาจะเอาหมายค์้นี้มาได้บุค์ค์ลนี้ั�นี้จะ
หลบหนี้้ไป หร่อทรัพิย์สื่่นี้นี้ั�นี้จะถึ้กิโยกิย้าย ซึุ่กิซึ่่อนี้ ทำลาย หร่อทำให้เปล้�ยนี้สื่ภัาพิไปจากิเด่ม

(2) ค้์นี้บุค์ค์ล หร่อยานี้พิาหนี้ะท้�ม้เหตุสื่งสื่ัยตามสื่มค์วิรว่ิาม้ทรัพิย์ส่ื่นี้ซ้ึ่�งม้ไวิ้เป็นี้ค์วิามผ่ดหร่อได้มาโดย
กิารกิระทำค์วิามผด่ หรอ่ได้ใชห้รอ่จะใชใ้นี้กิารกิระทำค์วิามผด่ท้�เป็นี้ค์ดพ่้ิเศษหรอ่ซ้ึ่�งอาจใชเ้ป็นี้พิยานี้
หลักิฐานี้ได้

(3) ม้หนี้ังสื่่อสื่อบถึามหร่อเร้ยกิให้สื่ถึาบันี้กิารเง่นี้ สื่่วินี้ราชกิาร องค์์กิาร หร่อหนี้่วิยงานี้ขึ้องรัฐ หร่อ
รัฐวิ่สื่าหก่ิจ สื่่งเจ้าหน้ี้าท้�ท้�เกิ้�ยวิขึ้้องมาเพ่ิ�อให้ถึ้อยค์ำ สื่่งค์ำช้�แจงเป็นี้หนัี้งสื่่อ หร่อส่ื่งบัญช้เอกิสื่าร 
หร่อหลักิฐานี้ใด ๆ มาเพิ่�อตรวิจสื่อบ หร่อเพิ่�อประกิอบกิารพิ่จารณา

(4) มห้นี้งัสื่อ่สื่อบถึาม หรอ่เรย้กิบคุ์ค์ลใด ๆ  มาเพิ่�อใหถ้ึอ้ยค์ำ สื่ง่ค์ำช้�แจงเปน็ี้หนี้งัสื่อ่ หรอ่สื่ง่บญัชเ้อกิสื่าร
 หร่อหลักิฐานี้ใด ๆ มาเพิ่�อตรวิจสื่อบ หร่อเพิ่�อประกิอบกิารพิ่จารณา

(5) ย้ด หร่ออายัดทรัพิย์สื่่นี้ท้�ค์้นี้พิบ หร่อท้�สื่่งมาดังกิล่าวิไวิ้ในี้ (1) (2) (3) และ (4)

กิารใช้อำนี้าจตามวิรรค์หนี้้�ง ให้พินี้ักิงานี้สื่อบสื่วินี้ค์ด้พิ่เศษปฏิ่บัต่ตามขึ้้อบังค์ับท้� กิค์พิ. กิำหนี้ด

เฉพิาะกิารใชอ้ำนี้าจตามวิรรค์หนี้้�ง (1) นี้อกิจากิพินี้กัิงานี้สื่อบสื่วินี้ค์ดพ่้ิเศษตอ้งดำเนี้น่ี้กิารเกิ้�ยวิกิบัวิธ้่ิ์กิาร
ค์น้ี้ตามประมวิลกิฎหมายว่ิธิ์พ่้ิจารณาค์วิามอาญาแล้วิ ให้พินัี้กิงานี้สื่อบสื่วินี้ค์ด้พ่ิเศษแสื่ดงค์วิามบร่สุื่ทธ่ิ์�กิอ่นี้กิาร
เขึ้้าค้์นี้ รายงานี้เหตุผลและผลกิารตรวิจค้์นี้เป็นี้หนี้ังสื่่อต่อผ้้บังค์ับบัญชาเหนี้่อขึ้้�นี้ไป และบันี้ท้กิเหตุสื่งสื่ัยตาม
สื่มค์วิรและเหตุอันี้ค์วิรเช่�อท้�ทำให้สื่ามารถึเขึ้า้ค์น้ี้ไดเ้ปน็ี้หนี้งัสื่อ่ใหไ้วิแ้กิผ่้ค้์รอบค์รองเค์หสื่ถึานี้หรอ่สื่ถึานี้ท้�ค์น้ี้ แต่
ถึ้าไม่ม้ผ้้ค์รอบค์รองอย้่ ณ ท้�นี้ั�นี้ ให้พินี้ักิงานี้สื่อบสื่วินี้ค์ด้พ่ิเศษส่ื่งมอบสื่ำเนี้าหนัี้งสื่่อนี้ั�นี้ให้แกิ่ผ้้ค์รอบค์รองดัง
กิล่าวิในี้ทันี้ท้ท้�กิระทำได้ และหากิเป็นี้กิารเขึ้้าค์้นี้ในี้เวิลากิลางค์่นี้ภัายหลังพิระอาท่ตย์ตกิ พินี้ักิงานี้สื่อบสื่วินี้ค์ด้
พิ่เศษผ้้เป็นี้หัวิหนี้้าในี้กิารเขึ้้าค์้นี้ต้องเป็นี้ขึ้้าราชกิารพิลเร่อนี้ตำแหนี้่งตั�งแต่ระดับ 7 ขึ้้�นี้ไปด้วิย

ใหพ้ินัี้กิงานี้สื่อบสื่วินี้ค์ดพ่้ิเศษผ้้เปน็ี้หวัิหนี้า้ในี้กิารเขึ้า้ค์น้ี้สื่ง่สื่ำเนี้าบันี้ทก้ิเหตุสื่งสื่ยัตามสื่มค์วิรและเหตุอันี้
ค์วิรเช่�อตามวิรรค์สื่าม และสื่ำเนี้าบันี้ท้กิกิารตรวิจค้์นี้และบัญช้ทรัพิย์ท้�ย้ดหร่ออายัดต่อศาลจังหวิัดท้�ม้อำนี้าจ
เหนี้่อท้องท้�ท้�ทำกิารค์้นี้ หร่อศาลอาญาในี้เขึ้ตกิรุงเทพิมหานี้ค์รภัายในี้สื่้�สื่่บแปดชั�วิโมงหลังจากิสื่่�นี้สืุ่ดกิารตรวิจ
ค์้นี้ เพิ่�อเป็นี้หลักิฐานี้

 

พระราช้บััญญัติการสอบัสวนคดีีพิเศัษ	 
พ.ศั.	2547	(มาตรา	23/1	และมาตรา	24)
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พินัี้กิงานี้สื่อบสื่วินี้ค์ด้พ่ิเศษระดับใดจะม้อำนี้าจหน้ี้าท้�ตามท้�ได้กิำหนี้ดไวิ้ตามวิรรค์หนี้้�งทั�งหมดหร่อแต่
บางสื่่วินี้ หร่อจะต้องได้รับอนีุ้มัต่จากิบุค์ค์ลใดก่ิอนี้ดำเนี้่นี้กิารให้เป็นี้ไปตามท้�อธิ์่บด้กิำหนี้ดโดยทำเอกิสื่ารให้ไวิ้
ประจำตัวิพินัี้กิงานี้สื่อบสื่วินี้ค์ด้พ่ิเศษผ้้ได้รับอนีุ้มัต่นี้ั�นี้และพินี้ักิงานี้สื่อบสื่วินี้ค์ด้พ่ิเศษผ้้นี้ั�นี้ต้องแสื่ดงเอกิสื่ารดัง
กิล่าวิต่อบุค์ค์ลท้�เกิ้�ยวิขึ้้องทุกิค์รั�ง

หลักิกิารปฏิ่บัต่ตามบทบัญญัต่ในี้มาตราดังกิล่าวิอย้่ในี้
1. ระเบั่ยบั กคพื่. ว่าดิ้วยการสัืบัสัวนคดิ่ความผิดิที่างอาญาเพื่ื�อเสันอ กคพื่. ม่มติให้เป็นคดิ่พื่ิเศษ 

พื่.ศ. 2551
2. ข้อบังัคบัั กคพื่. วา่ดิว้ยการปฏิบิัติัหนา้ที่่�ของพื่นกังานสัอบัสัวนคด่ิพื่เิศษตามมาตรา 24 แหง่พื่ระ

ราช้บััญญัติการสัอบัสัวนคดิ่พื่ิเศษ พื่.ศ. 2547 
3. ข้อบัังคับั กคพื่. ว่าดิ้วยการมอบัหมายให้เจ้าหน้าที่่�คดิ่พื่ิเศษปฏิิบััติหน้าที่่�เก่�ยวกับัคดิ่พื่ิเศษ และ

การสัั�งการให้ข้าราช้การหรือล่กจ้างกรมสัอบัสัวนคดิ่พิื่เศษ ปฏิิบััติงานเก่�ยวกับัการสืับัสัวน  
พื่.ศ. 2547

 

2.3.6	 การไดี้มาซึ่่�งข้้อม้ลข้่าวสาร	

มาตรา 17 ในี้กิรณ้ท้�ม้เหตุอันี้ค์วิรเช่�อวิ่า เอกิสื่ารหร่อขึ้้อม้ลขึ้่าวิสื่ารซึ่้�งสื่่งทางไปรษณ้ย์ โทรเลขึ้ โทรศัพิท์
 โทรสื่าร ค์อมพิ่วิเตอร์ เค์ร่�องม่อ หร่ออุปกิรณ์ในี้กิารสื่่�อสื่าร สื่่�ออ่เล็กิทรอนี้่กิสื่์ หร่อสื่่�อทางเทค์โนี้โลย้ใด ถึ้กิใช้
หร่ออาจถึ้กิใช้ เพิ่�อให้ได้รับประโยชนี้์จากิกิารกิระทำค์วิามผ่ดฐานี้ม้ส่ื่วินี้ร่วิมในี้องค์์กิรอาชญากิรรมขึ้้ามชาต่ 
พินี้กัิงานี้สื่อบสื่วินี้ซึ่้�งไดร้บัอนี้มุตัจ่ากิอยักิารส้ื่งสื่ดุ ผ้บ้ญัชากิารตำรวิจแหง่ชาต่ หร่อผ้ซ้้ึ่�งไดรั้บมอบหมาย แลว้ิแต่
กิรณ้ อาจย่�นี้ค์ำขึ้อฝ่่ายเด้ยวิต่ออธิ์่บด้ผ้้พิ่พิากิษาศาลอาญาเพ่ิ�อม้ค์ำสัื่�งอนุี้ญาตให้ได้มาซ้ึ่�งเอกิสื่ารหร่อข้ึ้อม้ล
ขึ้่าวิสื่ารดังกิล่าวิกิ็ได้

กิารอนีุ้ญาตตามวิรรค์หนี้้�ง ให้พิ่จารณาผลกิระทบต่อส่ื่ทธิ์่สื่่วินี้บุค์ค์ลหร่อส่ื่ทธิ์่อ่�นี้ใดประกิอบเหตุผลและ
ค์วิามจำเป็นี้ดังต่อไปนี้้�

(1) ม้เหตุอันี้ค์วิรเช่�อวิ่าม้กิารกิระทำค์วิามผ่ดหร่อจะม้กิารกิระทำค์วิามผ่ดฐานี้ม้สื่่วินี้ร่วิมในี้องค์์กิร
อาชญากิรรมขึ้้ามชาต่

(2) ม้เหตุอันี้ค์วิรเช่�อวิ่าจะได้ขึ้้อม้ลขึ้่าวิสื่ารเกิ้�ยวิกิับกิารกิระทำค์วิามผ่ดฐานี้ม้สื่่วินี้ร่วิมในี้องค์์กิร
อาชญากิรรมขึ้้ามชาต่จากิกิารเขึ้้าถึ้งขึ้้อม้ลขึ้่าวิสื่ารดังกิล่าวิ

(3) ไม่อาจใช้วิ่ธิ์้กิารอ่�นี้ใดท้�เหมาะสื่มหร่อม้ประสื่่ทธิ์่ภัาพิมากิกิวิ่าได้

กิารอนี้ญุาตตามวิรรค์หนี้้�ง ใหอ้ธิ์บ่ดผ้้้พิพ่ิากิษาศาลอาญาสื่ั�งอนี้ญุาตไดค้์ราวิละไมเ่กิน่ี้เกิา้สื่บ่วินัี้ โดยกิำหนี้ด
เง่�อนี้ไขึ้ใด ๆ กิ็ได้ และให้ผ้้ท้�เกิ้�ยวิขึ้้องกิับขึ้้อม้ลขึ้่าวิสื่ารในี้สื่่�งท้�สื่่�อสื่ารตามค์ำสื่ั�งดังกิล่าวิจะต้องให้ค์วิามร่วิมม่อ
เพิ่�อให้เป็นี้ไปตามค์วิามในี้มาตรานี้้� ภัายหลังท้�ม้ค์ำสื่ั�งอนุี้ญาต หากิปรากิฏิข้ึ้อเท็จจร่งวิ่าเหตุผลค์วิามจำเป็นี้ไม่
เปน็ี้ไปตามท้�ระบุหรอ่พิฤตก่ิารณ์เปล้�ยนี้แปลงไป อธิ์บ่ด้ผ้้พ่ิพิากิษาศาลอาญาอาจเปล้�ยนี้แปลงค์ำสัื่�งอนี้ญุาตหร่อ
ขึ้ยายระยะเวิลาอนีุ้ญาตได้ตามท้�เห็นี้สื่มค์วิร

เม่�อพินัี้กิงานี้สื่อบสื่วินี้ได้ดำเน่ี้นี้กิารตามท้�ได้รบัอนุี้ญาตแล้วิ ให้รายงานี้กิารดำเนี้น่ี้กิารให้อธิ์บ่ด้ผ้้พิพ่ิากิษา
ศาลอาญาทราบ

 

พระราช้บััญญัติปัอ้งกันและปัราบัปัรามการมีส่วนร่วมใน
องค์กรอาช้ญากรรมข้้ามช้าติ	พ.ศั.	2556	(มาตรา	17)
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บรรดาข้ึ้อมล้ท้�ได้มาตามวิรรค์หนี้้�ง ให้เก็ิบรักิษาเฉพิาะข้ึ้อมล้ข่ึ้าวิสื่ารเกิ้�ยวิกัิบกิารกิระทำค์วิามผด่ซ้ึ่�งได้รบั
อนุี้ญาตตามวิรรค์หนี้้�งและให้ใช้ประโยชนี้์ในี้กิารสื่่บสื่วินี้ หร่อใช้เป็นี้พิยานี้หลักิฐานี้เฉพิาะในี้กิารดำเนี้่นี้ค์ด้ดัง
กิล่าวิเท่านี้ั�นี้ สื่่วินี้ขึ้้อม้ลขึ้่าวิสื่ารอ่�นี้ให้ทำลายเสื่้ยทั�งสื่่�นี้ ทั�งนี้้� ตามขึ้้อบังค์ับท้�อัยกิารสื่้งสืุ่ดกิำหนี้ด

หลักิกิารปฏิ่บัต่ตามบทบัญญัต่ในี้มาตราดังกิล่าวิอย้่ในี้ข้อบัังคับัของอัยการสั่งสัุดิ ว่าดิ้วยการเก็บัรักษา 
การใช้ป้ระโยช้น์และการที่ำลายข้อมล่ข่าวสัาร ตามพื่ระราช้บัญัญัติปอ้งกันและปราบัปรามการมส่่ัวนร่วมใน
องค์กรอาช้ญากรรมข้ามช้าติ พื่.ศ. 2556 มาตรา 17 พื่.ศ. 2556

มาตรา 25 ในี้กิรณ้ท้�ม้เหตุอันี้ค์วิรเช่�อได้วิ่า เอกิสื่ารหร่อขึ้้อม้ลขึ้่าวิสื่ารอ่�นี้ใดซึ่้�งสื่่งทางไปรษณ้ย์ โทรเลขึ้ 
โทรศัพิท์ โทรสื่าร ค์อมพิ่วิเตอร์ เค์ร่�องม่อ หร่ออุปกิรณ์ในี้กิารสื่่�อสื่าร สื่่�ออ่เล็กิทรอนี้่กิสื่์ หร่อสื่่�อทางเทค์โนี้โลย้
สื่ารสื่นี้เทศใด ถ้ึกิใชห้รอ่อาจถ้ึกิใช ้เพ่ิ�อประโยชนี้ใ์นี้กิารกิระทำค์วิามผด่ท้�เปน็ี้ค์ดพ้ิเ่ศษพินี้กัิงานี้สื่อบสื่วินี้ค์ดพ้ิเ่ศษ
ซึ่้�งได้รับอนีุ้มัต่จากิอธิ์่บด้เป็นี้หนี้ังสื่่อจะย่�นี้ค์ำขึ้อฝ่่ายเด้ยวิต่ออธิ์่บด้ผ้้พิ่พิากิษาศาลอาญาเพิ่�อม้ค์ำสื่ั�งอนีุ้ญาตให้
พินี้ักิงานี้สื่อบสื่วินี้ค์ด้พิ่เศษได้มาซึ่้�งขึ้้อม้ลขึ้่าวิสื่ารดังกิล่าวิกิ็ได้

กิารอนุี้ญาตตามวิรรค์หนี้้�ง ให้อธิ์่บด้ผ้้พิ่พิากิษาศาลอาญาพ่ิจารณาถ้ึงผลกิระทบต่อสื่่ทธิ์่ส่ื่วินี้บุค์ค์ลหร่อ
สื่่ทธิ์่อ่�นี้ใดประกิอบกิับเหตุผลและค์วิามจำเป็นี้ดังต่อไปนี้้�

(1) ม้เหตุอันี้ค์วิรเช่�อวิ่าม้กิารกิระทำค์วิามผ่ดหร่อจะม้กิารกิระทำค์วิามผ่ดท้�เป็นี้ค์ด้พิ่เศษ

(2) มเ้หตอัุนี้ค์วิรเช่�อวิา่จะได้ข้ึ้อมล้ข่ึ้าวิสื่ารเกิ้�ยวิกิบักิารกิระทำค์วิามผด่ท้�เปน็ี้ค์ดพ้ิเ่ศษจากิกิารเขึ้า้ถึง้ขึ้อ้มล้
ขึ้่าวิสื่ารดังกิล่าวิ

(3) ไม่อาจใช้วิ่ธิ์้กิารอ่�นี้ใดท้�เหมาะสื่มหร่อม้ประสื่่ทธิ์่ภัาพิมากิกิวิ่าได้

 กิารอนุี้ญาตตามวิรรค์หนี้้�ง ให้อธิ์่บด้ผ้้พิ่พิากิษาศาลอาญาสื่ั�งอนุี้ญาตได้ค์ราวิละไม่เกิ่นี้เก้ิาส่ื่บวัินี้โดย
กิำหนี้ดเง่�อนี้ไขึ้ใด ๆ กิ็ได้ และให้ผ้้เกิ้�ยวิขึ้้องกิับขึ้้อม้ลขึ้่าวิสื่ารในี้สื่่�งสื่่�อสื่ารตามค์ำสื่ั�งดังกิล่าวิจะต้องให้ค์วิามร่วิม
ม่อเพิ่�อใหเ้ปน็ี้ไปตามค์วิามในี้มาตรานี้้� ภัายหลงัท้�มค้์ำสื่ั�งอนี้ญุาต หากิปรากิฏิข้ึ้อเท็จจรง่ว่ิาเหตผุลค์วิามจำเป็นี้ไม่
เป็นี้ไปตามท้�ระบุหร่อพิฤต่กิารณ์เปล้�ยนี้แปลงไป อธิ์่บด้ผ้้พิ่พิากิษาศาลอาญาอาจเปล้�ยนี้แปลงค์ำสื่ั�งอนีุ้ญาตได้
ตามท้�เห็นี้สื่มค์วิร

เม่�อพินี้ักิงานี้สื่อบสื่วินี้ค์ด้พิ่เศษได้ดำเนี้่นี้กิารตามท้�ได้รับอนีุ้ญาตแล้วิ ให้รายงานี้กิารดำเนี้่นี้กิารให้อธิ์่บด้
ผ้้พิ่พิากิษาศาลอาญาทราบ

 บรรดาขึ้้อม้ลขึ้่าวิสื่ารท้�ได้มาตามวิรรค์หนี้้�ง ให้เกิ็บรักิษาเฉพิาะขึ้้อม้ลขึ้่าวิสื่ารเกิ้�ยวิกิับกิารกิระทำค์วิาม
ผ่ดท้�เป็นี้ค์ด้พ่ิเศษซ้ึ่�งได้รับอนุี้ญาตตามวิรรค์หนี้้�ง และให้ใช้ประโยชน์ี้ในี้กิารส่ื่บสื่วินี้หร่อใช้เป็นี้พิยานี้หลักิฐานี้
เฉพิาะในี้กิารดำเนี้่นี้ค์ด้พ่ิเศษดังกิล่าวิเท่านี้ั�นี้ สื่่วินี้ข้ึ้อม้ลข่ึ้าวิสื่ารอ่�นี้ให้ทำลายเสื่้ยทั�งสื่่�นี้ ทั�งนี้้� ตามข้ึ้อบังค์ับท้�  
กิค์พิ. กิำหนี้ด

หลักิกิารปฏ่ิบัต่ตามบทบัญญัต่ในี้มาตราดังกิล่าวิอย้่ในี้ข้อบัังคับั กคพื่. ว่าดิ้วยการเก็บัรักษา การใช้้
ประโยช้น์ข้อม่ลข่าวสัารที่่�ไดิ้มา และการที่ำลายข้อม่ลข่าวสัารอื�น พื่.ศ. 2547

 

พระราช้บััญญัติการสอบัสวนคดีีพิเศัษ 
พ.ศั.	2547	(มาตรา	25)
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เนี้่�อหาบทท้� 1 และบทท้� 2 ได้อธิ์บ่ายให้ทราบถ้ึงสื่ถึานี้กิารณ์และสื่ถึานี้ภัาพิขึ้องแรงงานี้เด็กิและแรงงานี้บังคั์บ
 รป้แบบและองค์ป์ระกิอบสื่ำคั์ญขึ้องค์ดแ้รงงานี้เด็กิ ค์ดแ้รงงานี้บังคั์บ และค์ดค้้์ามนุี้ษย์ ตลอดจนี้กิฎหมายและหน่ี้วิย
งานี้ตา่งๆ ท้�เก้ิ�ยวิข้ึ้องแลว้ินัี้�นี้ เน่ี้�อหาในี้บทน้ี้�จะกิลา่วิถึง้ขึ้ั�นี้ตอนี้กิารปฏิบ่ตัง่านี้ท้�เปน็ี้โค์รงสื่รา้งขึ้องกิระบวินี้กิารปฏิบ่ตั่
งานี้ท้�มลั้กิษณะทั�วิไปไมว่ิา่จะเปน็ี้กิารดำเนี้น่ี้กิารในี้ค์ด้แรงงานี้หร่อค์ด้แรงงานี้บงัค์บั เพิ่�อสื่รา้งค์วิามเขึ้า้ใจรว่ิมกินัี้ตั�งแต่
กิระบวินี้กิารรับเร่�อง กิารวิางแผนี้ กิารสื่่บสื่วินี้ กิารปฏิ่บัต่กิารจับกิุม กิารสื่อบสื่วินี้ และกิารค์ัดแยกิผ้้เสื่้ยหาย เพิ่�อให้
แนี้วิปฏ่ิบัต่เป็นี้ไปในี้ท่ศทางเด้ยวิกัินี้ ซ้ึ่�งเร่�มต้นี้จากิกิารแสื่ดงให้เห็นี้ถ้ึงขึ้ั�นี้ตอนี้กิารปฏ่ิบัต่งานี้ (Protocol) และ
มาตรฐานี้กิารดำเนี้่นี้งานี้ (SOP -Standard Operating Procedure) ท้�สื่ามารถึนี้ำไปใช้ได้ทั�งในี้ 2 ประเภัทค์ด้ 

 นี้อกิจากินี้้�ยังได้ม้กิารอธิ์่บายถ้ึงกิารคั์ดแยกิผ้้เส้ื่ยหาย ตั�งแต่กิระบวินี้กิารสัื่มภัาษณ์ค์ัดแยกิเหย่�อ ซึ่้�งจะได้
อธิ์่บายถ้ึงหลักิกิารพิ่�นี้ฐานี้ รวิมถ้ึงแนี้วิทางและข้ึ้อบ่งช้�ในี้กิารคั์ดแยกิเหย่�อ ซึ่้�งเป็นี้สื่่วินี้สื่ำคั์ญท้�ใช้ในี้กิารดำเนี้่นี้กิาร
ขึ้องทั�ง 2 ประเภัทค์ด้ สื่่วินี้ในี้บทท้� 4 และบทท้� 5 จะได้ม้กิารอธิ์่บายเพิ่�มเต่มในี้สื่่วินี้ขึ้องขึ้ั�นี้ตอนี้กิารดำเนี้่นี้กิารในี้ค์ด้
แรงงานี้เด็กิและแรงงานี้บังค์ับท้�ม้ลักิษณะเฉพิาะในี้แต่ละร้ปแบบขึ้องกิารกิระทำต่อไป 3.1 ขึ้ั�นี้ตอนี้และมาตรฐานี้
กิลางในี้กิารดำเนี้่นี้ค์ด้แรงงานี้เด็กิและค์ด้แรงงานี้บังค์ับ

ขั้� นำตอนำกิ�รปฏิิ บัติ 
โดยทำั�วไปข้องคำด่แรงง�นำเด็กิและคำด่แรงง�นำบังคำับ

บทำทำ่� 3
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แผินผิังที�	2	ข้ั�นตอนการปัฏิิบััติทั�วไปัคดีีแรงงานเดี็กและแรงงานบัังคับั

ความผดิซ่ึงหน้า/จําเป็นเร่งด่วน

คดีทัว่ไป

เป็นผู้เสียหาย

คดค้ีามนุษย์ (ม.6)

เร่ิมต้น

รับแจ้งจากผู้เสียหาย เจ้าหน้าทีพ่บการกระทาํความผดิ

- จากการสืบสวน

- จากการรับแจ้งเบาะแส

รับแจ้งจากบุคคล/หน่วยงานอ่ืน

สืบสวน/สอบสวน

ปฏบัิติการ/ประสานงาน (ตรวจค้น/จับกมุ/ช่วยเหลือผู้เสียหาย)

รวบรวม/

ตรวจสอบ

พยานหลกัฐานใน

ช้ันสอบสวน

สรุปสํานวนการสอบสวน

ส้ินสุด

ความจําเป็นเร่งด่วน

สัมภาษณ์คดัแยกกรณี

มข้ีอสงสัย/จาํเป็น

คุ้มครองในฐานะผู้เสียหาย

คดบีังคบัใช้แรงงาน

/ค้ามนุษย์ (ม.33)

ดาํเนินคดกีรณีเกีย่วข้องกบั

การกระทําความผิด/กันไว้

เป็นพยานในคดี

พยานหลกัฐานทีพ่บใน

ทีเ่กดิเหตุ/ขณะจับกมุ
ผู้กระทําผดิ

เตรียมการ/ประสานงาน (ตรวจค้น/จับกมุ/ช่วยเหลือผู้เสียหาย)

พนักงานสอบสวน/จนท.ผู้รับแจ้ง

เจ้าหน้าทีด่ําเนินการ/ประสาน

หน่วยงาน

ทีเ่กีย่วข้อง

พบ/ไม่พบการกระทาํผดิ

สืบสวน/

สอบสวนเพิม่เติม

พบการกระทาํผดิ

ไม่พบการกระทาํผดิ

พบหลกัฐานเพิม่เติมไม่พบหลกัฐาน

เพิม่เติม

คุ้มครองผู้ได้รับความช่วยเหลือ (ม.29)

เป็นผู้กระทําผดิ เป็นผู้เสียหายตามกฎหมายอ่ืน

คุ้มครองตาม

กฎหมายอ่ืน

แจ้งพนักงานสอบสวน/

เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืน

ดาํเนินการต่อไป

ไม่เป็นผู้เสียหายและ

ไม่เป็นผู้กระทําผดิ

ผู้ได้รับความ

ช่วยเหลือ

เป็นผู้เสียหายคดบัีงคบัใช้แรงงาน/ค้ามนุษย์
อาจเป็นผู้เสียหาย

คดบัีงคบัใช้แรงงาน/ค้ามนุษย์

นําส่ง/แจ้ง

พนักงานสอบสวน

เสนอสํานวนถึงพนักงานอยัการ

เป็นผู้เสียหายคดบัีงคบัใช้

แรงงาน (ม.6/1)
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3.1	มาตรฐานกลางในการดีำาเนินคดีีแรงงานเดี็กและแรงงานบัังคับั
ตารางที่่� 3 มาตรฐานการดิำเนินงาน (SOP) สัำหรับัคดิ่แรงงานเดิ็กและแรงงานบัังคับั

ขั�นตอนการ 
ดิำเนินการ

มาตรฐานการดิำเนินการ
หน่วยงาน        
ที่่�เก่�ยวข้อง

1. การรับัเรื�อง
• กิารรับแจ้งจากิผ้้

เสื่้ยหาย
• กิาร รับแจ้ ง จากิ

หนี้่วิยงานี้อ่�นี้
• เจ้าหนี้้าท้�พิบกิาร 

กิระทำค์วิามผ่ด

1.1 การรับัแจ้งเหตุจากผ่้เสั่ยหาย
1.1.1 กิรณ้ม้กิารร้องเร้ยนี้/ร้องทุกิข์ึ้เป็นี้หนัี้งสื่่อ ให้ดำเนี้่นี้กิารรับ

เร่�องลงสื่ารบบขึ้องแต่ละหน่ี้วิยงานี้และเสื่นี้อผ้้บังค์ับบัญชา
โดยเร็วิ

1.1.2 ใหพ้ินี้กัิงานี้สื่อบสื่วินี้พ่ิจารณารับค์ำรอ้งทกุิขึ้ ์/ เจา้หนี้า้ท้�ผ้ร้บั
แจ้งเหตุพิ่จารณาขึ้้อเท็จจร่งในี้เบ่�องต้นี้และเร่งดำเนี้่นี้กิาร 
ดังนี้้�
1) สื่อบปากิค์ำหร่อสื่ัมภัาษณ์ผ้้แจ้ง ให้ปรากิฏิรายละเอ้ยดท้�

เกิ้�ยวิข้ึ้องทั�งหมด โดยเฉพิาะองค์์ประกิอบค์วิามผ่ดฐานี้
บังค์ับใช้แรงงานี้เพิ่�อให้ปรากิฏิขึ้้อเท็จจร่งเกิ้�ยวิกิับ
- พิฤต่กิารณ์ขึ้องกิารกิระทำค์วิามผ่ด (วิันี้ เวิลา สื่ถึานี้ท้�

เกิ่ดเหตุ ฯลฯ) ตามองค์์ประกิอบขึ้องกิารบังค์ับใช้
แรงงานี้

- พิยานี้หลกัิฐานี้ (พิยานี้บคุ์ค์ล พิยานี้เอกิสื่าร และพิยานี้
วิัตถึุ) เท่าท้�จะสื่ามารถึรวิบรวิมได้ทั�งหมด

- ช่�อ ท้�อย้่ และร้ปพิรรณสื่ันี้ฐานี้ขึ้องผ้้กิระทำค์วิามผ่ด 
- ช่�อ ท้�อย้่และช่องทางต่ดต่อผ้้เสื่้ยหาย ทั�งท้�มาแจ้งกิับ

เจ้าหน้ี้าท้�และบคุ์ค์ลท้�ต้องกิารรบัค์วิามช่วิยเหลอ่โดยเรว็ิ
1.1.3 สื่รุปผลกิารตรวิจสื่อบข้ึ้อเท็จจร่ง เสื่นี้อผ้้บังค์ับบัญชา เพ่ิ�อ

ทำกิารสื่่บสื่วินี้/วิางแผนี้จับกิุมปราบปรามผ้้กิระทำค์วิามผ่ด 
และช่วิยเหล่อผ้้เสื่้ยหายจากิกิารกิระทำผ่ดฐานี้บังค์ับใช้
แรงงานี้โดยเร็วิต่อไป 

1.1.4 ในี้กิรณท้้�ผ้ก้ิระทำค์วิามผด่เปน็ี้ผ้ม้อ้ท่ธิ์พ่ิล และเกิรงวิา่จะเกิด่
ภัยันี้ตรายกิับผ้้แจ้ง/ผ้้ร้อง เจ้าหนี้้าท้�ท้�เกิ้�ยวิขึ้้องจะต้องรักิษา
ค์วิามลับในี้ค์ด้ และไม่เผยแพิร่ขึ้้อม้ลสื่่วินี้บุค์ค์ลขึ้องผ้้แจ้ง/ 
ผ้ร้้อง ไปให้กิบับคุ์ค์ล/หน่ี้วิยงานี้ท้�ไม่เกิ้�ยวิข้ึ้องกิบักิารดำเนี้น่ี้กิาร

1.2 การรับัแจ้งจากบัุคคล/หน่วยงานอื�น
ให้พินี้ักิงานี้สื่อบสื่วินี้/เจ้าหนี้้าท้�ผ้้รับแจ้ง ดำเนี้่นี้กิาร ดังนี้้�

1.2.1 ประสื่านี้ ผ้แ้จง้ ให้จดัสื่ง่ขึ้อ้มล้ท้�เกิ้�ยวิขึ้อ้งทั�งหมดกิบัพิฤตก่ิารณ์
แหง่ค์ด ้วินัี้ เวิลา สื่ถึานี้ท้� ผ้ก้ิระทำค์วิามผด่ และบคุ์ค์ลซึ่้�งเปน็ี้
ผ้เ้สื่ย้หายหรอ่ค์าดวิา่จะเปน็ี้ผ้เ้สื่ย้หายจากิกิารกิระทำค์วิามผด่
ฐานี้บังค์ับใช้แรงงานี้ แล้วิทำบันี้ท้กิเป็นี้หลักิฐานี้

• ต ร .  ( สื่ ถึ านี้้
ตำรวิจท้องท้�ท้�
เ กิ่ ด เห ตุหร่ อ
ท้องท้�ท้�ประสื่บ
เหตุ 

• บช.สื่อท.
• บกิ.ปอท.
• ปค์. (ศ้นี้ย์ดำรง

ธิ์รรมกิระทรวิง
ม ห า ด ไ ท ย /
จงัหวัิด/อำเภัอ)  

• ตม. 
• DSI 
• รง. 
• NGO 
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1.2.2 หากิผ้เ้สื่ย้หายสื่ามารถึมาพิบพินี้กัิงานี้สื่อบสื่วินี้/เจา้หน้ี้าท้�ผ้ร้บั
แจ้งได้ ให้บุค์ค์ลดังกิล่าวิ มาพิบพินัี้กิงานี้สื่อบสื่วินี้หร่อเจ้า
หนี้้าท้�ผ้้รับแจ้ง หร่อในี้กิรณ้ท้�ผ้้เสื่้ยหายม้ขึ้้อจำกิัดไม่สื่ามารถึ
มาพิบพินี้ักิงานี้สื่อบสื่วินี้ได้ด้วิยเหตุอย่างหนี้้�งอย่างใด ให้
พินี้กัิงานี้สื่อบสื่วินี้ดำเนี้น่ี้กิารใหเ้ปน็ี้ไปตามระเบย้บท้�กิำหนี้ด
เกิ้�ยวิกิับกิารรวิบรวิมพิยานี้หลักิฐานี้นี้ั�นี้

1.2.3. เสื่นี้อผ้้บังค์ับบัญชาเพิ่�อทำกิารสื่่บสื่วินี้/วิางแผนี้จับกิุมปราบ
ปรามผ้้กิระทำค์วิามผ่ด และช่วิยเหล่อผ้้เสื่้ยหายจากิกิารกิระ
ทำผ่ดฐานี้บังค์ับใช้แรงงานี้โดยเร็วิ

1.3 กรณเ่จา้หนา้ที่่�ตรวจพื่บัการกระที่ำความผดิิ (จากการสับืัสัวน/การ
ตรวจสัอบัแรงงาน)    

 ให้ปฏิ่บัต่เช่นี้เด้ยวิกิับขึ้้อ 1.1 และขึ้้อ 1.2 โดยหากิเป็นี้ค์วิามผ่ด
ซึ่้�งหนี้้าและจำเป็นี้เร่งด่วินี้ พินี้ักิงานี้ฝ่่ายปกิค์รองหร่อตำรวิจ สื่ามารถึ
ทำกิารจับกุิมปราบปรามผ้้กิระทำค์วิามผ่ด ตามประมวิลกิฎหมายว่ิธิ์้
พิ่จารณาค์วิามอาญา มาตรา 78 ประกิอบมาตรา 80 และประสื่านี้หนี้่วิย
งานี้ท้�เกิ้�ยวิขึ้้องช่วิยเหล่อผ้้เสื่้ยหายหร่อบุค์ค์ลซึ่้�งค์าดวิ่าจะเป็นี้ผ้้เสื่้ยหาย
จากิกิารกิระทำค์วิามผ่ดฐานี้บังค์ับใช้แรงงานี้โดยเร็วิ 
 ในี้กิรณ้ท้�พินัี้กิงานี้ตรวิจแรงงานี้ (ท้�ไม่ใช่พินัี้กิงานี้ฝ่่ายปกิค์รอง
หร่อตำรวิจ) พิบเห็นี้กิารกิระทำค์วิามผ่ดจากิกิารตรวิจสื่อบ ให้ประสื่านี้
พินี้ักิงานี้ฝ่่ายปกิค์รองหร่อตำรวิจ เพิ่�อดำเนี้่นี้กิารต่อตามวิรรค์แรกิ

2 .  การสัืบัสัวน/
สัอบัสัวน (ก่อน
จับักุม)

2.1 ประเดิ็นและข้อเที่็จจริงที่่�ควรไดิ้จากการสัืบัสัวน
 ทำกิารแสื่วิงหาข้ึ้อเท็จจร่งและพิยานี้หลักิฐานี้ เม่�อได้รับแจง้เร่�อง
ร้องเร้ยนี้/ขึ้อค์วิามช่วิยเหล่อ ให้พินี้ักิงานี้เจ้าหน้ี้าท้� ท้�ม้อำนี้าจในี้กิาร
สื่บ่สื่วินี้ค์ดอ้าญาหรอ่มอ้ำนี้าจเพิ่�อท้�จะทราบรายละเอย้ดแหง่ค์วิามผ่ด ดงั
ต่อไปนี้้�

2.1.1 พื่ฤติการณ์แห่งการกระที่ำความผิดิ โดยพ่ิจารณาจากิองค์์
ประกิอบค์วิามผ่ดฐานี้บังค์บัใชแ้รงงานี้แตล่ะประเภัท ตวัิอยา่ง
เชน่ี้ ค์ดแ้รงงานี้เดก็ิทั�วิไป ค์ด้ใหเ้ด็กิทำงานี้ในี้ร้ปแบบท้�เลวิรา้ย
 ค์ด้แรงงานี้บังคั์บทั�วิไป (รวิมถ้ึงแรงงานี้ทำงานี้บ้านี้ และ
แรงงานี้เกิษตรกิรรม) ค์ด้แรงงานี้บังคั์บในี้ภัาค์ประมง ค์ด้
แรงงานี้บังค์ับท้�ม้ลักิษณะเป็นี้กิารค์้ามนีุ้ษย์ ฯลฯ เป็นี้ต้นี้

2.1.2 สัถานที่่�เกิดิเหตุ ตำแหนี้่งท้�ตั�ง พิ่กิัด อาท่
1) ท้�รโหฐานี้ 
2) ท้�สื่าธิ์ารณสื่ถึานี้
3) ยานี้พิาหนี้ะ
4) เร่อประมง พิร้อมพิ่กิัดท้�ตั�ง (ประสื่านี้กิับศรชล)

ตร. / ปค. / DSI 
ฯลฯ
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2.1.3 ข้อม่ลเก่�ยวกับัผ่้เสั่ยหาย อาทิี่ สื่ัญชาต่ เพิศ อายุ จำนี้วินี้
บคุ์ค์ลซึ่้�งวิา่จะเป็นี้ผ้้เส้ื่ยหาย สื่ถึานี้ท้�ท้�ผ้้เส้ื่ยหายอย้อ่าศัย กิาร
เจ็บป่วิย หร่อถึ้กิกิักิขึ้ัง พิฤต่กิารณ์กิารถึ้กิกิระทำ ฯลฯ

2.1.4 ข้อม่ลเก่�ยวกับัผ่้กระที่ำความผิดิ อาท่ สื่ัญชาต่ เพิศ อายุ 
ลกัิษณะรป้พิรรณสื่ณัฐานี้เทา่ท้�จะสื่ามารถึรวิบรวิมได ้จำนี้วินี้
ขึ้องผ้ร้ว่ิมกิระทำค์วิามผด่ พิฤต่กิรรมแหง่กิารกิระทำค์วิามผด่
 ลักิษณะกิารเป็นี้เค์ร่อขึ้่ายองค์์กิรอาชญากิรรมขึ้้ามชาต่ กิาร
ต่ดต่อสื่่�อสื่ารระหวิ่างผ้้กิระทำค์วิามผ่ดกิับผ้้เสื่้ยหาย สื่ถึานี้ท้�
ท้�ผ้้กิระทำค์วิามผ่ดพิักิอาศัย/ซึ่่อนี้ตัวิ ยานี้พิาหนี้ะท้�ใช้ในี้กิาร
เด่นี้ทาง รวิมถึ้งอาวิุธิ์ท้�ผ้้กิระทำค์วิามผ่ดใช้  

2.2 แนวที่างการสัืบัสัวน 
 ในี้กิารสื่่บสื่วินี้ค์ด้แรงงานี้เด็กิและค์ด้แรงงานี้บังค์ับนัี้�นี้ จำเป็นี้
ต้องม้กิารรวิบรวิมขึ้้อเท็จจร่งและพิยานี้หลักิฐานี้จากิแหล่งขึ้้อม้ลต่าง ๆ 
เพิ่�อประกิอบกิารว่ิเค์ราะห์ภัาพิรวิมขึ้องค์ด้ เม่�อได้ขึ้้อม้ลเหล่านี้ั�นี้มาแล้วิ
ตอ้งมก้ิารลงพิ่�นี้ท้�เพิ่�อพิส่ื่จ้นี้ย์น่ี้ยนัี้รป้แบบกิารกิระทำค์วิามผด่/ผ้้เสื่ย้หาย
/ผ้้ต้องหาแล้วิแต่กิรณ้ โดยสื่ามารถึแบ่งขึ้ั�นี้ตอนี้กิารสื่่บสื่วินี้เบ่�องต้นี้

2.2.1 วธิิแ่ละรป่แบับัในการสับืัสัวนและรวบัรวมข้อม่ล เจา้หนี้า้ท้�
ผ้ป้ฏิบั่ตง่านี้สื่ามารถึทำกิารสื่บ่สื่วินี้ไดต้ั�งแตก่ิารหาขึ้อ้มล้จากิ
แหล่งเปิด ไปจนี้ถ้ึงข้ึ้อม้ลแหล่งปิด เพ่ิ�อใช้ในี้กิารวิางแผนี้
ดำเนี้่นี้กิารจับกิุมต่อไป ตัวิอย่างกิารสื่่บสื่วินี้หาขึ้้อม้ลเช่นี้
- กิารสื่่บค้์นี้ข้ึ้อม้ลแหล่งเปิด ค์่อ กิารส่ื่บค้์นี้หาข้ึ้อม้ลท้�เป็นี้

ขึ้้อม้ลสื่าธิ์ารณะ ท้�ทุกิค์นี้สื่ามารถึเขึ้้าถึ้งขึ้้อม้ลได้ เช่นี้ สื่่�อ
สื่ังค์มออนี้ไลน์ี้ แอพิพิล่เค์ชั�นี้ เวิ็บไซึ่ต์ ฟ้อรั�ม เอกิสื่าร 
ขึ้่าวิสื่าร วิ้ด้โอ ฯลฯ

- กิารสื่่บค์้นี้ขึ้้อม้ลแบบกิ้�งเปิด เป็นี้กิารรวิบรวิมขึ้้อม้ลจากิ
หนี้่วิยงานี้ภัาค์รัฐ หร่อเอกิชนี้ ท้�เจ้าหนี้้าท้�ผ้้ปฏ่ิบัต่งานี้
สื่ามารถึประสื่านี้ขึ้อข้ึ้อม้ลได้ เช่นี้ กิารขึ้อข้ึ้อม้ลทะเบ้ยนี้
ราษฎร์ ขึ้้อม้ลกิารใช้โทรศัพิท์ ขึ้้อม้ลรายกิารเด่นี้บัญช้ 
ขึ้้อม้ลเกิ้�ยวิกิับยานี้พิาหนี้ะ ขึ้้อม้ลกิารค์รอบค์รองอาวิุธิ์ป้นี้
เป็นี้ต้นี้

- กิารเฝ่า้จดุสื่ะกิดรอย/ลงพ่ิ�นี้ท้�/กิารแฝ่งตวัิ ต่ดตามผ้ก้ิระทำ
ค์วิามผด่ ผ้ต้อ้งสื่งสื่ยั ผ้เ้สื่ย้หาย หรอ่บคุ์ค์ลท้�เกิ้�ยวิขึ้อ้ง เพิ่�อ
ให้ทราบขึ้้อเท็จจร่ง ทำกิารตรวิจสื่อบพิ่�นี้ท้�เป้าหมาย

- กิารรวิบรวิมขึ้้อม้ลจากิสื่ายลับ เช่นี้ กิารล่อซึ่่�อ และขึ้้อม้ล
จากิสื่ายขึ้่าวิ/แหล่งขึ้่าวิ
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2.2.2 การรวบัรวมรายละเอ่ยดิของผ่้ต้องสังสััย 
 ในี้กิารรวิบรวิมรายละเอ้ยดขึ้องผ้้ต้องสื่งสื่ัย เจ้าหนี้้าท้�ผ้้ปฏิ่บัต่
งานี้ จะต้องทำกิารรวิบรวิมขึ้้อม้ลให้ได้มากิท้�สืุ่ด เพิ่�อใช้เป็นี้ขึ้้อม้ลในี้กิาร
วิางแผนี้เขึ้้าตรวิจค์้นี้ จับกิุม โดยอาจจะเร่�มรวิบรวิมขึ้้อม้ลจากิแหล่งเปิด 
แหล่งขึ้้อม้ลกิ้�งเปิด ไปจนี้ถึ้งกิารสื่่งสื่ายลับลงพิ่�นี้ท้�ทำกิารสื่่บสื่วินี้ เพิ่�อใช้
เป็นี้ขึ้้อม้ลในี้กิารวิางแผนี้ดำเนี้่นี้กิารตรวิจค์้นี้ จับกิุมต่อไป ทั�งนี้้� พิ่�นี้ฐานี้
ขึ้องสื่่�งท้�ค์วิรจะได้จากิกิารสื่่บสื่วินี้ เช่นี้

1) ประวัติผ่้ต้องสังสััย
- ประวิัต่สื่่วินี้ตัวิ สื่ามารถึประสื่านี้ขึ้อขึ้้อม้ลทะเบ้ยนี้

ราษฎร์จากิกิรมกิารปกิค์รองได ้(กิรณ้ชาวิต่างชาตอ่าจ
ประสื่านี้สื่อบถึามข้ึ้อมล้ไปยงักิระทรวิงกิารต่างประเทศ)

- ประวิัต่กิารกิระทำค์วิามผ่ด (กิรณ้ผ้้ต้องสื่งสื่ัยสัื่ญชาต่
ไทยสื่ามารถึประสื่านี้ข้ึ้อมล้กัิบ สื่ตช.  กิรณช้าวิต่างชาต่
อาจประสื่านี้สื่อบถึามข้ึ้อม้ลไปยังกิระทรวิงกิารต่าง
ประเทศ)

- ค์วิามอันี้ตรายขึ้องผ้้ต้องสื่งสื่ัยเป็นี้อย่างไร เพิ่�อจะได้
เป็นี้ขึ้้อม้ลสื่ำหรับชุดจับกิุม ในี้กิารวิางแผนี้เขึ้้าจับกิุม 
เช่นี้ ถึ้าม้ค์วิามอันี้ตราย อาจจะต้องใช้กิำลังขึ้องเจ้า
หนี้้าท้�หลายค์นี้ พิร้อมทั�งอาวิุธิ์ โล่กิำบัง เป็นี้ต้นี้

- ค์วิามเช้�ยวิชาญขึ้องผ้้ตอ้งสื่งสัื่ย วิา่มค้์วิามเช้�ยวิชาญทาง
เทค์โนี้โลย้ หร่อค์วิามเช้�ยวิชาญในี้กิารใช้อาวิุธิ์ ฯลฯ 
มากินี้้อยเพิ้ยงใด

- สื่ถึานี้ะทางกิารเงน่ี้ (เชน่ี้ กิารประกิอบอาชพ้ิหรอ่มก้ิาร
ได้ประโยชนี้์จากิสื่่�อลามกิอนี้าจารเด็กิหร่อไม่)

- สื่ถึานี้ะทางสื่ังค์ม (เป็นี้ผ้้นี้ำชุมชนี้ ผ้้ม้ช่�อเสื่้ยง ผ้้นี้ำ
ศาสื่นี้า เจ้าหนี้้าท้�รัฐ ฯลฯ)

- สืุ่ขึ้ภัาพิ (ผ้้ต้องสื่งสื่ัยม้โรค์ประจำตัวิหร่อไม่ เช่นี้ โรค์
หัวิใจ โรค์จ่ต โรค์ต่ดต่อ)

2) ข้อม่ลรอบัข้างของผ่้ต้องสังสััย
- ค์รอบค์รวัิ/บคุ์ค์ลในี้ค์รอบค์รวัิ (จากิประสื่บกิารณท์้�พิบ

เจอขึ้อ้มล้ท้�ไดม้าอาจจะยงัยน่ี้ยนัี้ตวัิผ้ต้อ้งหาท้�แนี้น่ี้อนี้
ไม่ได้ แต่อาจจะเป็นี้บุค์ค์ลในี้ค์รอบค์รัวิเป็นี้ผ้้ต้องหา
ท้�แท้จรง่ได ้ดงันี้ั�นี้จะตอ้งตรวิจสื่อบบคุ์ค์ลในี้ค์รอบค์รวัิ
ขึ้องเป้าหมายด้วิย) 

- รายละเอ้ยดเกิ้�ยวิกิับบุค์ค์ลในี้ค์รอบค์รัวิ
- ยานี้พิาหนี้ะท้�ใช้ (ค์้นี้ยานี้พิาหนี้ะด้วิย เพิราะอาจจะ

ซึุ่กิซึ่่อนี้อุปกิรณ์อ่เล็กิทรอนี้่กิสื่์ไวิ้ด้วิย)
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-  สื่ถึานี้ท้�ทำงานี้ (อปุกิรณอ์าจถ้ึกิเกิบ็ไวิห้ลายท้�นี้อกิจากิ
บ้านี้พิักิ)

- กิารเดน่ี้ทางเขึ้า้ออกิประเทศ (เพิ่�อค์วิามแนี้ใ่จในี้กิารเขึ้า้
ค์น้ี้และพ่ิสื่จ้นี้ก์ิารกิระทำค์วิามผด่ขึ้องผ้้ตอ้งหาตามวัินี้
เวิลาเกิ่ดเหตุ)

3) ที่่�อย่่อาศัยของเป้าหมาย
- ม้ท้�อย้่แบบเป็นี้หลักิแหล่ง
- ม้ท้�พิักิอาศัยหลายท้�
- แผนี้ท้�หร่อแผนี้ผังขึ้องท้�พิักิอาศัยขึ้องเป้าหมาย
- เสื่น้ี้ทางกิารเดน่ี้ทางจากิท้�ตั�งขึ้องเจา้หน้ี้าท้�ผ้ป้ฏิบ่ตัง่านี้

 (ถึ้าต้องเด่นี้ทางไกิล ค์วิรม้กิารกิำหนี้ดจุดพิักิค์อย)
2.3 การจัดิชุ้ดิและกำหนดิหน้าที่่�ในการสัืบัสัวน 
 ดำเนี้่นี้กิารจัดเตร้ยมชุดส่ื่บสื่วินี้โดยพ่ิจารณาจากิองค์์ประกิอบ
ค์วิามผ่ดฐานี้บังค์ับใช้แรงงานี้ในี้แต่ละร้ปแบบ ตามขึ้้อ 2.1.1 เพิ่�อกิำหนี้ด
ร้ปแบบและวัิตถึุประสื่งค์์ในี้กิารแสื่วิงหาข้ึ้อเท็จจร่งและรวิบรวิมพิยานี้
หลักิฐานี้ โดยพิ่จารณาจากิบุค์ค์ลท้�ม้อำนี้าจหน้ี้าท้�ในี้กิารสื่่บสื่วินี้ตาม
กิฎหมาย หรอ่ผ้้ท้�มค้์วิามเช้�ยวิชาญเฉพิาะทางมาเป็นี้ผ้้ชว่ิยเจา้พินัี้กิงานี้ในี้
กิารรวิบรวิมขึ้้อม้ลประกิอบกิารสื่่บสื่วินี้

2.3.1 หัวิหนี้้าชุดสื่่บสื่วินี้จะเป็นี้ผ้้กิำหนี้ดประเด็นี้ในี้กิารสื่่บสื่วินี้ 
บุค์ค์ลผ้้ร่วิมทำกิารสื่่บสื่วินี้ และหนี้้าท้�ขึ้องแต่ละบุค์ค์ลในี้ชุด
สื่่บสื่วินี้

2.3.2 ชดุสื่บ่สื่วินี้ค์วิรประกิอบไปด้วิยเจา้หนี้า้ท้�ท้�มค้์วิามเช้�ยวิชาญในี้
ดา้นี้ตา่ง ๆ  และมค้์วิามสื่ามารถึในี้กิารแฝ่งตวัิเขึ้า้ไปหาขึ้า่วิในี้
พิ่�นี้ท้� โดยค์ำนี้ง้ถ้ึงเนี้่�องานี้ ขึ้อ้เทจ็จรง่ท้�ตอ้งกิารรวิบรวิม และ
องค์์ประกิอบขึ้องค์ด้

2.3.3 ชุดสื่่บสื่วินี้ค์วิรพ่ิจารณาเล่อกิว่ิธิ์้กิารสื่่บสื่วินี้ให้เหมาะสื่มกัิบ
ประเด็นี้และวัิตถึปุระสื่งค์ข์ึ้องกิารส่ื่บสื่วินี้ ซ้ึ่�งอาจแยกิเป็นี้ชดุ
ตามค์วิามถึนี้ัดและค์วิามเช้�ยวิชาญขึ้องผ้้ปฏิ่บัต่ หร่อแบ่งเป็นี้
ชดุตามวิธ่ิ์ป้ฏิบ่ต่ัในี้กิารส่ื่บสื่วินี้ ทั�งนี้้�ขึ้้�นี้อย้กั่ิบค์วิามพิร้อมและ
จำนี้วินี้ขึ้องผ้้ปฏิ่บัต่ในี้กิารสื่่บสื่วินี้

ชุ้ดิสัืบัสัวนสัามารถแบั่งเป็นชุ้ดิตามวิธิ่ปฏิิบััติไดิ้ ดิังน่�
• ชุดสื่่บขึ้้อม้ลแหล่งเปิด หร่อเร้ยกิวิ่าสื่่บขึ้้อม้ลทางอากิาศ (บนี้โต๊ะ)
• ชุดรวิบรวิมขึ้้อม้ลกิ้�งเปิด จากิภัาค์รัฐ/เอกิชนี้
• ชุดสื่่บสื่วินี้ขึ้้อม้ลจากิกิารลงพิ่�นี้ท้�/เฝ่้าจุดสื่ะกิดรอย
• ชุดสื่่บสื่วินี้ในี้ลักิษณะสื่ายลับ
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2.4 การจัดิที่ำรายงานการสัืบัสัวน
ต้องจัดทำในี้ร้ปแบบเอกิสื่ารให้ชัดเจนี้ตามระเบ้ยบขึ้องแต่ละหนี้่วิย

งานี้ โดยค์วิรให้ปรากิฏิรายละเอย้ดเกิ้�ยวิกัิบพิฤต่กิารณ์ในี้ค์ด้และผ้้กิระทำ
ค์วิามผด่ เท่าท้�พิอจะสื่ามารถึรวิบรวิมได้จากิขึ้อ้มล้ท้�ได้มาจากิกิารสื่บ่สื่วินี้
ในี้ขึ้้างต้นี้ อาท่

1) ห้วิงระยะเวิลาท้�ทำกิารสื่่บสื่วินี้
2) ท้�มาหร่อค์ำสื่ั�งให้ทำกิารสื่่บสื่วินี้
3) ขึ้้อหาและฐานี้ค์วิามผ่ดท้�เกิ้�ยวิขึ้้องในี้เบ่�องต้นี้ รวิมถึ้งพิฤต่กิารณ์

กิารกิระทำผด่ ตลอดจนี้พิยานี้หลกัิฐานี้ท้�สื่ามารถึเช่�อมโยงผ้ต้้อง
สื่งสื่ัยกิับกิารกิระทำค์วิามผ่ด

4) ผ้้กิระทำผ่ดและ/หร่อผ้้เกิ้�ยวิขึ้้อง
5) ผ้้เสื่้ยหายหร่อบุค์ค์ลซ้ึ่�งค์าดวิ่าจะเป็นี้ผ้้เส้ื่ยหายจากิกิารบังค์ับใช้

แรงงานี้
6) สื่ถึานี้ท้�ท้�เกิ้�ยวิขึ้้องกิับกิารกิระทำค์วิามผ่ด
7) ภัาพิถ่ึาย/ภัาพิเค์ล่�อนี้ไหวิ ท้�แสื่ดงถึ้งพิฤต่กิารณ์กิารกิระทำผ่ด  

ผ้้กิระทำผ่ด ผ้้เสื่้ยหาย ฯลฯ
8) แผนี้ท้�โดยสื่ังเขึ้ป หร่อพิ่กิัดขึ้องท้�สื่ถึานี้ท้�เกิ่ดเหตุ
9) ขึ้้อม้ลประวิัต่ค์ด้อาญา/หมายจับอ่�นี้ ขึ้องเป้าหมาย
10) จัดทำแผนี้ผังค์วิามเช่�อมโยงขึ้องขึ้้อม้ลท้�ได้จากิกิารสื่่บสื่วินี้
11) สื่รุปขึ้้อม้ลท้�ได้จากิกิารสื่่บสื่วินี้พิร้อมค์วิามเห็นี้ 
12) เสื่นี้อผ้้บังค์ับบัญชาพิ่จารณาสื่ั�งกิารต่อไป

3. การเตร่ยมการ
เข้ าตรวจค้น/
จับักุมผ่้กระที่ำ
ความผิดิ/ช้่วย
เหลือผ่้เสั่ยหาย

•  วิางแผนี้กิารเขึ้้า
ตรวิจค้์นี้/จับกิุม/
ช่ วิ ย เหล่ อผ้้ เ สื่้ ย
หาย

• ขึ้อหมายค์น้ี้/หมาย
จับ/ค์้นี้ โดยไม่ม้
หมายค้์นี้ แล้วิแต่
กิรณ้

ค์วิรม้กิารเตร้ยมกิารกิ่อนี้กิารจับกิุมผ้้กิระทำค์วิามผ่ดและช่วิยเหล่อ 
ผ้้เสื่้ยหาย โดยศ้กิษาและวิางแผนี้ขึ้ั�นี้ตอนี้ปฏิ่บัต่ ดังนี้้�
3.1 การประสัานงานระหวา่งหนว่ยงานที่่�เก่�ยวขอ้ง ในี้กิารประสื่านี้หน่ี้วิย

งานี้ท้�เกิ้�ยวิขึ้้อง จะต้องประสื่านี้หนี้่วิยงานี้ท้�เกิ้�ยวิขึ้้องกิับกิารกิระ
ทำค์วิามผ่ดประเภัทนี้ั�นี้ๆ แต่อย่างนี้้อยต้องประกิอบด้วิย 

1) เจา้หนี้า้ท้�ผ้บ้งัค์บัใชก้ิฎหมาย โดยเฉพิาะผ้ท้้�มอ้ำนี้าจในี้กิารตรวิจ
ค์้นี้จับกิุมผ้้กิระทำค์วิามผ่ด ตามประมวิลกิฎหมายวิ่ธิ์้พ่ิจารณา
ค์วิามอาญา หร่อกิฎหมายเฉพิาะ 

2) เจา้หนี้า้ท้�ในี้กิารคุ้์มค์รองด้แลบคุ์ค์ลซึ่้�งเปน็ี้ผ้เ้ส้ื่ยหายหรอ่ ค์าดวิา่
จะเป็นี้ผ้้เสื่้ยหายจากิกิารบังค์ับใช้แรงงานี้ 

3) กิรณ้ผ้้เสื่้ยหายหร่อผ้้ต้องหาเป็นี้ชาวิต่างประเทศ ค์วิรม้กิาร
ประสื่านี้เจ้าหน้ี้าท้�จากิองค์์กิรท้�ทำหน้ี้าท้�ประสื่านี้งานี้ระหว่ิาง
ประเทศในี้เร่�องนี้ั�นี้ ๆ

4) ล่าม/แพิทย์ แล้วิแต่กิรณ้

ตร./ ปค์./ DSI/ 
รง./ พิม./ ปปง./ 
พินี้ักิงานี้อัยกิาร 
ฯลฯ 
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• กิ ำ ห นี้ ด ตั วิ ผ้้
ค์วิบคุ์มสื่ั�งกิาร กิาร
แบ่งหนี้้าท้�ผ้้ปฏิ่บัต่
ในี้กิารตรวิจค์้นี้/
จับกุิม/ช่วิยเหล่อผ้้
เสื่้ยหาย

3.2 อำนาจของผ่้ปฏิิบััติในการเข้าตรวจค้นจับักุมผ่้กระที่ำความผิดิ
กิรณม้ข้ึ้อ้มล้ชดัเจนี้วิา่มก้ิารบงัค์บัใชแ้รงงานี้ภัายในี้สื่ถึานี้ท้�เกิด่เหต ุให้

พิ่จารณาวิ่าสื่ถึานี้ท้�ดังกิล่าวิม้กิฎหมายให้อำนี้าจผ้้ปฏิ่บัต่ในี้กิารเขึ้้าตรวิจ
ค์้นี้หร่อไม่ เช่นี้ หากิสื่ถึานี้ท้�เกิ่ดเหตุเป็นี้ท้�รโหฐานี้ ให้ย่�นี้ค์ำร้องต่อศาล
เพิ่�อขึ้อใหศ้าลออกิหมายค์น้ี้เพิ่�อเขึ้า้ทำกิารตรวิจค์น้ี้ ตามประมวิลกิฎหมาย
วิ่ธิ์้พิ่จารณาค์วิามอาญา มาตรา 69 

เวิ้นี้เสื่้ยแต่วิ่า เป็นกรณ่ที่่�เป็นแรงงานบัังคับัที่่�ม่ลักษณะเป็นการค้า
มนุษย์ พินี้ักิงานี้เจ้าหน้ี้าท้� ตาม พิ.ร.บ.ป้องกิันี้และปราบปรามกิารค์้า
มนีุ้ษย์ พิ.ศ. 2551 และท้�แกิ้ไขึ้เพิ่�มเต่ม ซ้ึ่�งม้อำนี้าจเขึ้้าไปในี้สื่ถึานี้ท้�ดัง
กิล่าวิเพิ่�อตรวิจค์้นี้ ย้ด หร่ออายัดสื่่�งขึ้อง หร่อพิบและช่วิยเหล่อบุค์ค์ลท้�
ต้องเป็นี้ผ้้เสื่้ยหายได้ ตาม พิ.ร.บ.ป้องกิันี้และปราบปรามกิารค์้ามนีุ้ษย์ 
พิ.ศ. 2551 และท้�แกิ้ไขึ้เพิ่�มเต่ม มาตรา 27  ท้�วิางหลักิไวิ้วิ่า เม่�อเขึ้้าไปในี้
เค์หสื่ถึานี้หร่อสื่ถึานี้ท้�ใด เพิ่�อตรวิจค์้นี้ ย้ด หร่ออายัด เม่�อม้เหตุอันี้ค์วิร
เช่�อได้วิ่าม้พิยานี้หลักิฐานี้ในี้กิารค์้ามนีุ้ษย์  หร่อเพิ่�อพิบและช่วิยบุค์ค์ลท้�
ตกิเป็นี้ผ้้เสื่้ยหายจากิกิารกิระทำค์วิามผ่ดฐานี้ค้์ามนุี้ษย์ และหากิเน่ี้�นี้ช้า
กิวิา่จะเอาหมายค์น้ี้มาได ้พิยานี้หลกัิฐานี้นี้ั�นี้อาจถึก้ิโยกิยา้ย ซึ่อ่นี้เรน้ี้ หรอ่
ทำลายไปเสื่้ยกิ่อนี้ หร่อบุค์ค์ลนี้ั�นี้อาจถึ้กิประทุษร้าย โยกิย้าย หร่อซึ่่อนี้
เร้นี้

หร่อกิรณ้พินัี้กิงานี้ฝ่่ายปกิค์รองหร่อตำรวิจ สื่ามารถึเขึ้้าทำกิารตรวิจ
ค์้นี้ได้ ตามขึ้้อยกิเวิ้นี้ท้�กิำหนี้ดไวิ้ในี้ประมวิลกิฎหมายว่ิธ้ิ์พ่ิจารณาค์วิาม
อาญา มาตรา 92 เม่�อม้กิรณ้ดังต่อไปนี้้�

1) เม่�อ ม้เสื่้ยงร้องให้ช่วิย มาจากิขึ้้างในี้ท้�รโหฐานี้ หร่อ ม้เสื่้ยง หร่อ
 พิฤต่กิารณ์อ่�นี้ใด อันี้แสื่ดงได้วิ่า ม้เหตุร้ายเกิ่ดขึ้้�นี้ ในี้ท้�รโหฐานี้
นี้ั�นี้

2) เม่�อ ปรากิฏิค์วิามผ่ดซึ่้�งหนี้้า กิำลังกิระทำลง ในี้ท้�รโหฐานี้
3) เม่�อ บคุ์ค์ลท้�ได้กิระทำค์วิามผด่ซ้ึ่�งหน้ี้า ขึ้ณะท้�ถึก้ิไล่จบั หนี้เ้ขึ้า้ไป

 หร่อ ม้เหตุ อันี้แนี้่นี้แฟ้้นี้ ค์วิรสื่งสื่ัยวิ่า ได้เขึ้้าไปซึุ่กิซึ่่อนี้ตัวิ อย้่
ในี้ท้�รโหฐานี้นี้ั�นี้

4) เม่�อ ม้พิยานี้หลักิฐานี้ตามสื่มค์วิรวิ่า สื่่�งขึ้อง ท้�ม้ไวิ้ เป็นี้ค์วิามผ่ด 
หร่อ ได้มาโดยกิารกิระทำค์วิามผ่ด หร่อได้ใช้ หร่อ ม้ไวิ้เพิ่�อจะใช้
ในี้กิารกิระทำค์วิามผ่ด หร่อ อาจเป็นี้พิยานี้หลักิฐานี้พ่ิสื่้จนี้์  
กิารกิระทำค์วิามผด่ ไดซ้ึ่อ่นี้ หรอ่ อย้ใ่นี้นี้ั�นี้ ประกิอบทั�งตอ้งมเ้หตุ
อันี้ค์วิรเช่�อวิ่า เน่ี้�องจากิกิารเน่ี้�นี้ช้า กิวิ่าจะเอาหมายค้์นี้มาได้ 
สื่่�งขึ้องนี้ั�นี้ จะถึ้กิโยกิย้าย หร่อ ทำลายเสื่้ยกิ่อนี้

5) เม่�อ ท้�รโหฐานี้นี้ั�นี้ ผ้้จะต้องถึ้กิจับ เป็นี้เจ้าบ้านี้ และ กิารจับนี้ั�นี้ 
ม้หมายจับ หร่อ จับตาม ป.วิ่อาญา มาตรา 78 และมาตรา 80
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ขั�นตอนการ 
ดิำเนินการ

มาตรฐานการดิำเนินการ
หน่วยงาน        
ที่่�เก่�ยวข้อง

นี้อกิจากินี้้� ในี้กิรณ้ผ้้อาจตกิเป็นี้ผ้้เสื่้ยหายจากิบังค์ับใช้แรงงานี้ เป็นี้
ลก้ิจ้างอย้ใ่นี้สื่ถึานี้ประกิอบก่ิจกิารหรอ่สื่ำนัี้กิงานี้ขึ้องนี้ายจ้างท้�อาจมก้ิาร
บงัคั์บใชแ้รงงานี้เก่ิดขึ้้�นี้ สื่ามารถึประสื่านี้พินัี้กิงานี้ตรวิจแรงงานี้ เขึ้า้ไปในี้
สื่ถึานี้ประกิอบกิ่จกิารหร่อสื่ำนี้ักิงานี้ขึ้องนี้ายจ้างนี้ั�นี้ ในี้ช่วิงเวิลาทำกิาร
ขึ้องสื่ถึานี้ท้�ดงักิลา่วิ เพิ่�อตรวิจสื่ภัาพิกิารทำงานี้ขึ้องล้กิจา้งและสื่ภัาพิกิาร
จ้างได้ โดยอาศัยอำนี้าจตามพิระราชบัญญัต่ค์ุ้มค์รองแรงงานี้ พิ.ศ.2541 
มาตรา 139
3.3 การวางแผนและจัดิที่่มเข้าปฏิิบััติการจับักุมผ่้กระที่ำความผิดิและ

ช้่วยเหลือผ่้เสั่ยหายจากการบัังคับัใช้้แรงงาน
เม่�อม้กิารประสื่านี้งานี้ระหว่ิางหน่ี้วิยงานี้ท้� เกิ้�ยวิข้ึ้องทราบถ้ึง

พิฤต่กิารณ์ สื่ถึานี้ท้�เกิ่ดเหตุ บุค์ค์ลท้�เกิ้�ยวิขึ้้อง รวิมถึ้งกิฎหมายท้�จะใช้เขึ้้า
ทำกิารตรวิจสื่อบหรอ่ตรวิจค์น้ี้แล้วิ จะต้องค์ำนี้ง้ถึง้ขึ้อ้มล้ท้�สื่ำค์ญั เพ่ิ�อกิาร
วิางแผนี้จบักิมุผ้ก้ิระทำค์วิามผด่และชว่ิยเหลอ่ผ้เ้สื่ย้หายจากิกิารบงัค์บัใช้
แรงงานี้ท้�ม้ประสื่่ทธิ์่ภัาพิ ดังนี้้� 

- ม้ผ้้เสื่้ยหายอย้่ในี้ท้�เกิ่ดเหตุจำนี้วินี้เท่าใด และหลังจากิกิาร
เขึ้้าช่วิยเหล่อ จะนี้ำผ้้เสื่้ยหายไปไวิ้ท้�ใด (ค์วิรเป็นี้สื่ถึานี้ท้�
ปลอดภััยหร่อสื่ถึานี้ค์ุ้มค์รองขึ้องรัฐ)

- ม้ผ้้ต้องสื่งสื่ัยอย้่ในี้สื่ถึานี้ท้�ดังกิล่าวิจำนี้วินี้เท่าใด และต้อง
ใช้เจ้าหนี้้าท้�มากินี้้อยเพิ้ยงใดจ้งจะสื่ามารถึค์วิบค์ุม
สื่ถึานี้กิารณ์ไวิ้ได้

- ในี้ท้�เกิด่เหตอุาจมบ้คุ์ค์ลอ่�นี้อก้ิหรอ่ไม ่เชน่ี้ ประชาชนี้ทั�วิไป
ล้กิจ้าง ล้กิค์้า สื่มาช่กิในี้ค์รอบค์รัวิ ฯลฯ ซึ่้�งจะดำเนี้่นี้กิาร
อย่างไร

- ในี้กิรณ้ท้�ม้ข้ึ้อม้ลวิ่าผ้้เสื่้ยหายบาดเจ็บ ป่วิย ค์วิรจัดเจ้า
หนี้้าท้�แพิทย์ไปด้วิย

- ในี้กิรณ้ท้�ผ้้เสื่้ยหายหร่อผ้้ต้องหาอาจเป็นี้บุค์ค์ลต่างด้าวิ 
ค์วิรเตร้ยมจัดหาล่ามไปด้วิย

- ในี้กิรณ้ท้�จำเป็นี้ต้องม้กิารบันี้ท้กิถึ้อยค์ำผ้้เสื่้ยหายในี้ท้�เกิ่ด
เหตุเบ่�องต้นี้ ให้ค์ำนี้้งถ้ึงค์วิามพิร้อมขึ้องผ้้เสื่้ยหาย และ
พิ่จารณาถึ้งสื่ถึานี้ท้�ท้�ม้ค์วิามปลอดภััย ตลอดจนี้บุค์ค์ค์ลท้�
สื่ัมภัาษณ์ค์วิรเป็นี้บุค์ค์ลท้�ม้ทักิษะค์วิามร้้ในี้กิารสื่ัมภัาษณ์
ผ้้เสื่้ยหาย

- ค์วิรม้กิารกิำหนี้ดเส้ื่นี้ทางและกิารจัดร้ปแบบขึ้บวินี้ยานี้
พิาหนี้ะในี้กิารเขึ้้าไปปฏ่ิบัต่หน้ี้าท้�ในี้พิ่�นี้ท้�เป้าหมายให้ม้
ค์วิามเหมาะสื่ม

- ค์วิรกิำหนี้ดตัวิบุค์ค์ลผ้้ทำหน้ี้าท้�ผ้้บร่หารค์ด้ให้ชัดเจนี้ 
(Case manager) สามารถุศกึษารายละเอย่ดัไดัจ้ากเน่�อหา
ในบทท่� 1 หัวข้อการบริหารจัดัการคดั่ หัวข้อท่� 1.5
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หน่วยงาน        
ที่่�เก่�ยวข้อง

- ค์วิรกิำหนี้ดหนี้า้ท้�ขึ้องเจา้หน้ี้าท้� แต่ละหน่ี้วิยงานี้/บคุ์ค์ลท้�
จะเขึ้้าไปปฏิ่บัต่หนี้้าท้�ให้ชัดเจนี้ ตั�งแต่เร่�มต้นี้จนี้จบ
กิระบวินี้กิารดำเนี้่นี้ค์ด้ ซ้ึ่�งอย่างน้ี้อยค์วิรม้กิารวิางแผนี้
กิำหนี้ดผ้้ปฏิ่บัต่หนี้้าท้� ดังนี้้�  

ขณะจับักุมผ่้กระที่ำความผิดิและช้่วยเหลือผ่้เสั่ยหาย
1) ฝ่่ายอำนี้วิยกิาร 
2) ชุดสื่่บสื่วินี้

2.1) ชุดล่วิงหนี้้า ทำหนี้้าท้� ในี้กิารแฝ่งตัวิ ค์อยรายงานี้
สื่ถึานี้กิารณ์ให้ชุดจับกิุมทราบ 

 2.2) ชุดล่อซึ่่�อ (ตามพิฤต่กิารณ์และค์วิามจำเป็นี้)
3) ชุดจับกิุม

3.1) แสื่ดงตัวิจับ
3.2) ค์ุมพิ่�นี้ท้�/ค์ุมตัวิผ้้กิระทำค์วิามผ่ด
3.3) ค์้นี้หาสื่่�งขึ้องท้�ใช้เป็นี้พิยานี้หลักิฐานี้
3.4) เกิ็บขึ้องกิลาง
3.5) บันี้ท้กิถึ้อยค์ำพิยานี้ท้�เกิ้�ยวิขึ้้อง
3.6) ถึ่ายภัาพิ/วิ้ด่โอ
3.7) ทำบันี้ท้กิจับกิุม
3.8) บรห่ารจดักิารสื่่�อมวิลชนี้ (ผ้ใ้หข้ึ้า่วิสื่าร และใหค้์ำแนี้ะนี้ำผ้้

สื่่�อขึ้่าวิ)
4) ชุดช่วิยเหล่อผ้้เสื่้ยหาย

4.1) เขึ้้าช่วิยเหล่อผ้้เสื่้ยหาย
4.2) บันี้ท้กิถึ้อยค์ำผ้้เสื่้ยหาย 
4.3) เกิ็บรวิบรวิมพิยานี้หลักิฐานี้
4.4) ค์ัดแยกิผ้้เสื่้ยหายร่วิมกิับท้มสื่หวิ่ชาช้พิ
4.5) ย่�นี้ค์ำร้องขึ้อค์ุ้มค์รองชั�วิค์ราวิ

หลังจับักุมผ่้กระที่ำความผิดิและช้่วยเหลือผ่้เสั่ยหาย
1) พิยานี้ชุดสื่่บ
2) พิยานี้ชุดจับ
3) พิยานี้ชุดช่วิยเหล่อผ้้เสื่้ยหาย

4 . ก า ร ต ร ว จ ค้ น
จับักุมผ่้กระที่ำ
ความผิ ดิและ
การช่้วยเหลือผ่้
เสั่ยหาย

4.1 การรักษาสัถานที่่�เกิดิเหตุ
การรักษาสัถานที่่�เกิดิเหตุ หมายถึ้ง กิารด้แลรักิษาและป้องกิันี้พิยานี้

หลักิฐานี้และข้ึ้อเท็จจร่งภัายในี้สื่ถึานี้ท้�เก่ิดเหตุ ม่ให้ได้รับค์วิามเสื่้ยหาย
หร่อถึ้กิทำลายจากิกิารกิระทำขึ้องค์นี้ สื่ัตว์ิ หร่อธิ์รรมชาต่ โดยม้
วิัตถึุประสื่งค์์เพิ่�อ รักิษาสื่ภัาพิขึ้องพิยานี้หลักิฐานี้ให้อย้่ในี้สื่ภัาพิและ
ตำแหนี้่งเด่ม เพิ่�อป้องกิันี้กิารสื่้ญหายและกิารเสื่่�อมค์่าขึ้องวิัตถึุพิยานี้

4.1.1 แบั่งพื่ื�นที่่�ของสัถานที่่�เกิดิเหตุออกเป็นพื่ื�นที่่�ต่าง ๆ ดิังน่�
- ชั�นี้ในี้ (พิ่�นี้ท้�ภัายในี้สื่ถึานี้ท้�เกิ่ดเหตุ ท้�อาจตรวิจพิบพิยานี้

หลักิฐานี้ในี้ค์ด้) : เฉพิาะพินี้ักิงานี้สื่อบสื่วินี้ และเจ้าหนี้้าท้�
ท้�เกิ้�ยวิขึ้้องในี้กิารจัดเกิ็บวิัตถึุพิยานี้/กิารชันี้สื่้ตรเท่านี้ั�นี้ 

ตร./ปค. ฯลฯ
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- ชั�นี้กิลาง (พ่ิ�นี้ท้�โดยรอบขึ้องสื่ถึานี้ท้�เกิ่ดเหตุ ท้�กิำหนี้ดไวิ้
สื่ำหรับกิารปฏิ่บัต่งานี้ขึ้องเจ้าหนี้้าท้�) : เจ้าหนี้้าท้�ผ้้รักิษาท้�
เกิด่เหต/ุผ้บ้งัค์บับญัชา/หน่ี้วิยแพิทย์/หน่ี้วิยสื่นี้บัสื่นี้นุี้อ่�นี้ ๆ

- ชั�นี้นี้อกิ (พ่ิ�นี้ท้�รอบนี้อกิท้�ไม่ได้อย้่ภัายใต้กิารค์วิบคุ์มขึ้อง
เจ้าหนี้้าท้�) : สื่่�อมวิลชนี้/ประชาชนี้/ผ้้พิักิอาศัยบร่เวิณใกิล้
เค์้ยง

- เสื่้นี้ทางจราจร (เสื่้นี้ทางสื่ำหรับยานี้พิาหนี้ะและบุค์ค์ลท้�
เกิ้�ยวิขึ้อ้งในี้กิาร เขึ้า้-ออกิ สื่ถึานี้ท้�เกิด่เหต)ุ : อนี้ญุาตเฉพิาะ
ยานี้พิาหนี้ะและบุค์ค์ลท้�เกิ้�ยวิขึ้้องในี้กิาร เขึ้้า-ออกิ บร่เวิณ
สื่ถึานี้ท้�เกิ่ดเหตุ

4.1.2 ขั�นตอนการรักษาสัถานที่่�เกิดิเหตุ
- เม่�อมาถึ้งสื่ถึานี้ท้�เกิ่ดเหตุ ต้องป้องกิันี้ไม่ให้บุค์ค์ลท้�ไม่

เกิ้�ยวิขึ้้องเขึ้้าไปภัายในี้สื่ถึานี้ท้�เกิ่ดเหตุ
- ปิดกิั�นี้และจำกิัดเสื่้นี้ทางกิาร เขึ้้า-ออกิ
- จดบันี้ท้กิสื่ภัาพิเบ่�องตน้ี้ขึ้องสื่ถึานี้ท้�เก่ิดเหต ุและทำบนัี้ทก้ิ

กิาร เขึ้้า-ออกิ สื่ถึานี้ท้�เกิ่ดเหตุ ขึ้องบุค์ค์ลท้�เกิ้�ยวิขึ้้อง
- บนัี้ทก้ิเวิลาเร่�มต้นี้ในี้กิารรักิษาสื่ถึานี้ท้�เก่ิดเหตุและเวิลาในี้

กิารสื่่งค์่นี้สื่ถึานี้ท้�ให้กิับผ้้ค์รอบค์รองหร่อเจ้าขึ้องสื่ถึานี้ท้�
เกิ่ดเหตุ เม่�อสื่่�นี้สืุ่ดกิารทำงานี้ขึ้องเจ้าหนี้้าท้�ในี้กิารตรวิจ
สื่อบรวิบรวิมพิยานี้หลักิฐานี้ในี้ท้�เกิ่ดเหตุ

4.1.3 สัิ�งที่่�อาจที่ำให้วัตถุพื่ยานเสั่ยหายในสัถานที่่�เกิดิเหตุ
- กิารเปล้�ยนี้แปลงทางธิ์รรมชาต่ : อุณหภั้ม่ท้�สื่้ง แสื่งแดดท้�

แรงจัด ฝ่นี้ กิระแสื่ลม และค์วิามช่�นี้ในี้อากิาศ
- กิารกิระทำขึ้องสื่ัตวิ์ : กิารเหย้ยบย�ำ เล้ย กิัดแทะ และ

เค์ล่�อนี้ย้ายวิัตถึุพิยานี้โดยสื่ัตวิ์
- กิารกิระทำขึ้องบุค์ค์ล : กิารเหยย้บย�ำ หยบ่จับ และเค์ล่�อนี้

ย้ายวัิตถุึพิยานี้โดยบุค์ค์ลท้�เขึ้้ามาเกิ้�ยวิข้ึ้องกัิบสื่ถึานี้ท้�เก่ิด
เหตุ เช่นี้ ผ้้เสื่้ยหาย ผ้้กิระทำค์วิามผ่ด ไทยมุง สื่่�อมวิลชนี้ 
เจ้าหนี้้าท้�รัฐ อาสื่าสื่มัค์รต่าง ๆ

  ทั�งนี้้� กิารตรวิจสื่ถึานี้ท้�เกิ่ดเหตุและกิารจัดเกิ็บวิัตถึุพิยานี้ ค์วิรให้ผ้้ท้�
ไดร้บักิารฝ่กึิอบรมเร่�องกิารตรวิจสื่ถึานี้ท้�เกิด่เหตุและกิารจดัเกิบ็วิตัถึพุิยานี้
แต่ละประเภัท จนี้ม้ค์วิามร้้ค์วิามสื่ามารถึและผ่านี้กิารทดสื่อบจนี้เป็นี้ท้�
แนี้่ใจว่ิาสื่ามารถึทำกิารตรวิจสื่ถึานี้ท้�เกิ่ดเหตุได้ถึ้กิต้องตามหลักิวิ่ชา  
เพิ่�อใหไ้ดว้ิตัถึพุิยานี้ท้�สื่ามารถึนี้ำไปใชใ้นี้กิารตรวิจพิส่ื่จ้นี้ข์ึ้อ้เทจ็จรง่นี้ำไป
เสื่นี้อเป็นี้พิยานี้หลักิฐานี้ในี้ชั�นี้ศาลได้
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  นี้อกิจากินี้้� ในี้กิารรักิษาสื่ถึานี้ท้�เกิ่ดเหตุ เจ้าหน้ี้าท้�ผ้้ปฏิ่บัต่งานี้ในี้ 
สื่่วินี้นี้้� จะต้องรักิษาในี้เร่�องค์วิามปลอดภััยให้กิับเจ้าหน้ี้าท้�อ่�นี้ ท้�กิำลัง
ปฏิ่บัต่หนี้้าท้�ในี้สื่ถึานี้ท้�เกิตุเหตุด้วิย
4.2 การจับักุมผ่้กระที่ำความผิดิ

4.2.1 การแสัดิงหมายจับั
กิารจับจะต้องกิระทำโดยพินี้ักิงานี้ฝ่่ายปกิค์รองหร่อตำรวิจ ตาม

ประมวิลกิฎหมายว่ิธิ์พ้ิจ่ารณาค์วิามอาญา มาตรา 78 ซ้ึ่�งจะจับผ้ใ้ดโดยไม่ม้
หมายจับหร่อค์ำสื่ั�งขึ้องศาลไม่ได้

ยกิเวิ้นี้เม่�อบุค์ค์ลนี้ั�นี้ได้กิระทำค์วิามผ่ดซึ่้�งหนี้้า
หร่อเม่�อพิบบุค์ค์ลโดยม้พิฤต่กิารณ์อันี้ค์วิรสื่งสื่ัยวิ่าผ้้นี้ั�นี้นี้่าจะกิ่อเหตุ

รา้ยใหเ้กิด่ภัยนัี้ตรายแกิบ่คุ์ค์ลหร่อทรพัิยส่์ื่นี้ขึ้องผ้อ้่�นี้โดยมเ้ค์ร่�องมอ่ อาวิธุิ์
หร่อวิัตถึุอย่างอ่�นี้อันี้สื่ามารถึใช้ในี้กิารกิระทำผ่ด

หร่อเม่�อม้เหตุท้�ออกิหมายจับบุค์ค์ลนี้ั�นี้ แต่ม้ค์วิามจำเป็นี้เร่งด่วินี้ท้�ไม่
อาจขึ้อให้ศาลออกิหมายจับบุค์ค์ลนี้ั�นี้ได้

โดยกิารปฏิ่บัต่เกิ้�ยวิกิับกิารจับกิำหนี้ดไวิ้ตามประมวิลกิฎหมายวิ่ธิ์้
พิ่จารณาค์วิามอาญา มาตรา 83 และม้แนี้วิทางปฏิ่บัต่ ดังนี้้�
• แจ้งแกิ่ผ้้ท้�ถึ้กิจับวิ่าเขึ้าต้องถึ้กิจับ
• ถึ้าม้หมายจับให้แสื่ดงหมายจับต่อผ้้ถึ้กิจับ
• แจ้งขึ้้อกิล่าวิหาให้ผ้้ถึ้กิจับทราบ
• แจ้งสื่่ทธิ์่ให้ผ้้ถึ้กิจับทราบวิ่า

(1) ม้สื่่ทธิ์่ท้�จะไม่ให้กิารหร่อให้กิารกิ็ได้
(2) ถึ้าให้กิารถึ้อยค์ำท้�ให้กิารนัี้�นี้อาจใช้เป็นี้พิยานี้หลักิฐานี้ในี้กิาร

พิ่จารณาค์ด้ได้
(3) ม้สื่่ทธิ์่ท้� จะพิบและปร้กิษาทนี้ายค์วิามหร่อผ้้ ซึ่้� งจะเป็นี้

ทนี้ายค์วิาม
• ถึา้ผ้ถ้้ึกิจบัประสื่งค์จ์ะแจง้ใหญ้าต่หรอ่ผ้ซ้้ึ่�งตนี้ไวิว้ิางใจทราบถึง้กิารจบักิมุ

 ซึ่้�งจะต้อง
(1) สื่ามารถึดำเนี้่นี้กิารได้โดยสื่ะดวิกิ และ
(2) ไม่เป็นี้กิารขึ้ัดขึ้วิางกิารจับหร่อกิารค์วิบค์ุม หร่อทำให้เกิ่ดค์วิาม

ไม่ปลอดภััยแกิ่บุค์ค์ลหนี้้�งบุค์ค์ลใด ให้เจ้าพินี้ักิงานี้อนีุ้ญาตให้ 
ผ้้ถึ้กิจับดำเนี้่นี้กิารได้ตามสื่มค์วิรแกิ่กิรณ้

4.2.2 การจับักุมตัว
- กิารจบักิมุตวัิไปยงัท้�ทำกิารขึ้องพินี้กัิงานี้สื่อบสื่วินี้แหง่ท้อง

ท้�ท้�ถึ้กิจับ สื่ามารถึดำเนี้่นี้กิารได้ดังนี้้�
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(1) สื่ั�งใหผ้้ถ้ึก้ิจบัไปยงัท้�ทำกิารขึ้องพินี้กัิงานี้สื่อบสื่วินี้แหง่ทอ้ง
ท้�ท้�ถึก้ิจับพิร้อมด้วิยผ้้จบั เวิน้ี้แต่สื่ามารถึนี้ำไปท้�ทำกิารขึ้อง
พินี้ักิงานี้สื่อบสื่วินี้ผ้้รับผ่ดชอบได้ในี้ขึ้ณะนี้ั�นี้

(2) ถึ้าจำเป็นี้กิ็ให้จับตัวิไป
(3) ถ้ึาบุค์ค์ลซ้ึ่�งจะถึ้กิจับขัึ้ดขึ้วิางหร่อจะขัึ้ดขึ้วิางกิารจับ หร่อ

หลบหน้ี้หรอ่พิยายามจะหลบหน้ี้ ผ้ท้ำกิารจบัมอ้ำนี้าจใชว้ิธ่ิ์้
หรอ่กิารป้องกัินี้ทั�งหลายเท่าท้�เหมาะสื่มแก่ิพิฤต่กิารณ์แหง่
เร่�องในี้กิารจับนี้ั�นี้

(4) ถ้ึาผ้ถ้ึก้ิจับไดรั้บบาดเจบ็ให้จัดกิารพิยาบาลผ้้ถึก้ิจับเส้ื่ยก่ิอนี้
นี้ำตัวิสื่่งพินี้ักิงานี้สื่อบสื่วินี้กิ็ได้

4.2.3 ที่ำบัันที่ึกการจับักุม
ภัายหลังกิารจับกุิม เจ้าพินัี้กิงานี้ผ้้จับต้องทำบันี้ท้กิกิารจับกุิมไวิ้ด้วิย

เสื่มอ โดยจะทำบันี้ท้กิกิารจับกิุมในี้ท้�เกิ่ดเหตุหร่อ ท้�อ่�นี้กิ็ได้ขึ้้�นี้อย้่กัิบ
สื่ถึานี้กิารณ์และสื่่�งแวิดล้อม ตามมาตรา 2 (10) (20), 9, 11, 12, 83 และ 
84 แห่งประมวิลกิฎหมายวิ่ธิ์้พิ่จารณาค์วิามอาญา
4.3 การตรวจค้น ยึดิและอายัดิ

4.3.1 การตรวจค้นและตรวจสัอบับัุคคล ม้ 3 กิรณ้ ค์่อ
1) การค้นบัุคคลในที่่�สัาธิารณสัถาน ตามมาตรา 93 แห่ง

ประมวิลกิฎหมายว่ิธิ์้พิ่จารณาค์วิามอาญา วิางหลักิไวิ้วิ่า 
ห้ามม่ให้ทำกิารค์้นี้บุค์ค์ลใดในี้ท้�สื่าธิ์ารณสื่ถึานี้ เวิ้นี้แต่
พินี้กัิงานี้ฝ่า่ยปกิค์รองหรอ่ตำรวิจเป็นี้ผ้้ค์น้ี้ ในี้เม่�อมเ้หตุอนัี้
ค์วิรสื่งสื่ัยวิ่าบุค์ค์ลนี้ั�นี้
1.1) ม้สื่่�งขึ้องในี้ค์วิามค์รอบค์รองเพ่ิ�อจะใช้ในี้กิารกิระ

ทำค์วิามผ่ด
1.2) ม้สื่่�งขึ้องซึ่้�งได้มาโดยกิารกิระทำค์วิามผ่ด
1.3) ม้สื่่�งขึ้องซึ่้�งม้ไวิ้เป็นี้ค์วิามผ่ด

2) การค้นตัวบัุคคลในที่่�รโหฐาน ตามมาตรา 100 แห่ง
ประมวิลกิฎหมายว่ิธิ์้พิ่จารณาค์วิามอาญา วิางหลักิไวิ้วิ่า 
ถึ้าม้เหตุอันี้ค์วิรสื่งสื่ัยวิ่าบุค์ค์ลซึ่้�งอย้่ในี้ท้�ซึ่้�งค์้นี้หร่อจะถึ้กิ
ค์้นี้ จะขึ้ัดขึ้วิางถึ้งกิับทำให้กิารค์้นี้ไร้ผล เจ้าพินี้ักิงานี้ผ้้ค์้นี้
มอ้ำนี้าจเอาตวัิผ้้นี้ั�นี้ค์วิบค์มุไวิห้รอ่ใหอ้ย้ใ่นี้ค์วิามดแ้ลขึ้อง
เจ้าพินี้ักิงานี้ในี้ขึ้ณะท้�ทำกิารค์้นี้เท่าท้�จำเป็นี้ เพิ่�อม่ให้ขึ้ัด
ขึ้วิางถึ้งกิับทำให้กิารค์้นี้นี้ั�นี้ไร้ผล

 ***ถึ้าม้เหตุอันี้ค์วิรสื่งสัื่ยวิ่าบุค์ค์ลนี้ั�นี้ได้เอาส่ื่�งขึ้องท้�ต้องกิาร
พิบซึ่กุิซึ่อ่นี้ในี้รา่งกิาย เจา้พินี้กัิงานี้ผ้้ค์น้ี้มอ้ำนี้าจค์น้ี้ตวัิผ้น้ี้ั�นี้ได้
ดังบัญญัต่ไวิ้ตามมาตรา 85
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3) การค้นตัวผ่ต้้องหา ตามมาตรา 85 แห่งประมวิลกิฎหมาย
วิ่ธิ์้พิ่จารณาค์วิามอาญา เป็นี้กิารตรวิจค์้นี้ กิรณ้ม้กิารจับ
ตัวิผ้้ต้องหาแล้วิ เจ้าพินี้ักิงานี้ผ้้จับหร่อผ้้รับตัวิผ้้ถึ้กิจับ ม้
อำนี้าจค์้นี้ตัวิผ้้ต้องหา และย้ดสื่่�งขึ้องต่าง ๆ ไวิ้เป็นี้พิยานี้
หลกัิฐานี้ได ้การตรวจค้นบัคุคลจกัตอ้งกระที่ำโดิยความ
สัุภาพื่ หากเป็นการค้นผ่้หญิงต้องให้หญิงอื�นเป็นผ่้ค้น

4.3.2 การตรวจค้นสัถานที่่�
กิฎหมายวิางหลักิไวิ้วิ่า กิารค์้นี้ต้องม้หมายค์้นี้หร่อค์ำสื่ั�งขึ้องศาลเวิ้นี้

แต่จะเขึ้้าขึ้้อยกิเวิ้นี้ ให้ตรวิจค์้นี้โดยไม่ม้หมายค์้นี้ ตามประมวิลกิฎหมาย
วิ่ธิ์้พิ่จารณาค์วิามอาญา มาตรา 92 หร่อหากิเป็นี้กิรณ้ค์ด้แรงงานี้บังค์ับท้�
ม้ลักิษณะเป็นี้กิารค์้ามนีุ้ษย์ สื่ามารถึตรวิจค์้นี้สื่ถึานี้ท้�ได้ ตามมาตรา 27 
แห่ง พิ.ร.บ.ป้องกิันี้และปราบปรามกิารค์้ามนีุ้ษย์ พิ.ศ. 2551 และท้�แกิ้ไขึ้
เพิ่�มเต่ม หร่อตามกิฎหมายเฉพิาะอ่�นี้ ๆ  แล้วิแต่กิรณ้

โดยม้วิ่ธิ์้ปฏิ่บัต่กิารตรวิจค์้นี้สื่ถึานี้ท้� ดังนี้้�
1) กิรณ้ค์้นี้โดยม้หมาย เจ้าพินี้ักิงานี้ผ้้ม้ช่�อในี้หมายค้์นี้หร่อผ้้รักิษา

กิารแทนี้ ซึ่้�งต้องเป็นี้พินี้ักิงานี้ฝ่่ายปกิค์รองตั�งแต่ระดับสื่ามหร่อ
ตำรวิจซ้ึ่�งม้ยศตั�งแต่ร้อยตำรวิจตร้ขึ้้�นี้ไปเท่านี้ั�นี้ ม้อำนี้าจเป็นี้
หัวิหนี้้าไปจัดกิารค์้นี้ให้เป็นี้ไปตามหมายนี้ั�นี้

2) เจ้าพินี้ักิงานี้ผ้้ทำกิารค์้นี้ต้องแต่งเค์ร่�องแบบ เวิ้นี้แต่ม้เหตุจำเป็นี้
ซึ่้�งต้องแสื่ดงนี้าม ตำแหนี้่งและบัตรประจำตัวิ 

3) กิรณม้ห้มายค้์นี้ใหแ้จง้ขึ้อ้ค์วิามในี้หมายแกิผ่้ท้้�เกิ้�ยวิข้ึ้องทราบและ
บันี้ท้กิไวิ้ในี้หมาย

4) กิารค้์นี้ต้องกิระทำระหว่ิางพิระอาทต่ย์ขึ้้�นี้และตกิ (เวิลากิลางวินัี้) 
ม้ขึ้้อยกิเวิ้นี้ เม่�อลงม่อค์้นี้แต่ในี้เวิลากิลางวิันี้ ถึ้ายังไม่เสื่ร็จจะค์้นี้
ต่อไปในี้เวิลากิลางค์่นี้กิ็ได้ หร่อในี้กิรณ้ฉุกิเฉ่นี้อย่างย่�ง หร่อซึ่้�งม้
กิฎหมายอ่�นี้บญัญต่ัใหค้์น้ี้ไดเ้ปน็ี้พ่ิเศษ จะทำกิารค์น้ี้ในี้เวิลากิลาง
ค์่นี้กิ็ได้

5) กิ่อนี้ลงม่อตรวิจค์้นี้ให้เจ้าพินี้ักิงานี้ท้�จะทำหนี้้าท้�ตรวิจค์้นี้ทุกิค์นี้
แสื่ดงค์วิามบรส่ื่ทุธิ์่�เสื่ย้กิอ่นี้แลว้ิจง้ลงมอ่ค์น้ี้ตอ่หนี้า้ผ้ค้์รอบค์รอง
สื่ถึานี้ท้�นี้ั�นี้หร่อหากิหาบุค์ค์ลดังกิล่าวินี้ั�นี้ไม่ได้ กิ็ให้ค์้นี้ต่อหนี้้า
บคุ์ค์ลอ่�นี้อยา่งนี้อ้ยสื่องค์นี้ซึ่้�งเจา้พินัี้กิงานี้ไดข้ึ้อรอ้งมาเปน็ี้พิยานี้
เม่�อเสื่ร็จแล้วิให้แสื่ดงค์วิามบร่สืุ่ทธิ์่�อ้กิค์รั�ง

6) ใหเ้จา้พินัี้กิงานี้ซ้ึ่�งทำกิารตรวิจค้์นี้ในี้ท้�รโหฐานี้สัื่�งเจา้ขึ้องหร่อค์นี้
ท้�อย้่ในี้นี้ั�นี้ หร่อผ้้รักิษาสื่ถึานี้ท้�ซึ่้�งจะตรวิจค์้นี้ ยอมให้เขึ้้าไปโดย
ม่หวิงห้าม อ้กิทั�งให้ค์วิามสื่ะดวิกิตามสื่มค์วิรทุกิประกิารในี้อันี้ท้�
จะจัดกิารตรวิจค้์นี้นี้ั�นี้ ถึ้าบุค์ค์ลดังกิล่าวิขึ้้างต้นี้ไม่ยอมให้เขึ้้าไป
ให้เจ้าพินี้กัิงานี้ช้�แจงเหตผุลค์วิามจำเป็นี้ก่ิอนี้ ถ้ึายงัไม่ยน่ี้ยอมอก้ิ
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ขั�นตอนการ 
ดิำเนินการ

มาตรฐานการดิำเนินการ
หน่วยงาน        
ที่่�เก่�ยวข้อง

 เจ้าพินัี้กิงานี้ม้อำนี้าจใช้กิำลังเขึ้้าไป ในี้กิรณ้จำเป็นี้จะเปิดหร่อ
ทำลาย ประต้บ้านี้ ประต้เร่อนี้ หนี้้าต่าง รั�วิหร่อสื่่�งกิ้ดขึ้วิางอย่าง
อ่�นี้ ๆ ทำนี้องเด้ยวิกิันี้นี้ั�นี้กิ็ได้

7) กิารตรวิจค้์นี้ เจา้พินัี้กิงานี้ซ้ึ่�งทำกิารค้์นี้มอ้ำนี้าจจับกุิมบุค์ค์ลหรอ่
สื่่�งขึ้องอ่�นี้ในี้ท้�ค์น้ี้นี้ั�นี้ได ้เม่�อมห้มายอก้ิตา่งหากิ หร่อในี้กิรณค้์วิาม
ผ่ดซึ่้�งหนี้้า ในี้สื่่วินี้ขึ้ั�นี้ตอนี้กิารจับกิุม แจ้งขึ้้อหา แจ้งสื่่ทธิ์่ บันี้ท้กิ
กิารจับกิุม และกิารปฏิ่บัต่ต่อผ้้ถึ้กิจับ ให้ปฏิ่บัต่เช่นี้เด้ยวิกิับขึ้ั�นี้
ตอนี้กิารจับกิุม 

8) เม่�อส่ื่งบันี้ท้กิกิารตรวิจค้์นี้จับกุิม ผ้้ต้องหาและขึ้องกิลางแก่ิ
พินี้ักิงานี้สื่อบสื่วินี้แล้วิ ให้รายงานี้ผลกิารตรวิจค์้นี้ตามหมายให้
ศาลทราบโดยเรว็ิ แตต้่องไมช่า้กิวิา่ 15 วินัี้ กิรณก้ิารตรวิจค์น้ี้แลว้ิ
ไมพ่ิบสื่่�งผด่กิฎหมายกิใ็หจั้ดทำบนัี้ท้กิกิารตรวิจค์น้ี้ไวิเ้ปน็ี้หลกัิฐานี้
และรายงานี้ให้ศาลทราบเช่นี้กิันี้

4.3.3 ขั�นตอนวิธิ่ปฏิิบััติในการยึดิ/อายัดิ
1) สื่่�งขึ้องซึ่้�งตรวิจยด้ได้จากิกิารค์น้ี้ ให้หอ่หรอ่บรรจุหบ้ตต้รา

ไวิ้ หร่อให้ทำเค์ร่�องหมายไวิ้เป็นี้สื่ำค์ัญ
2) ให้เจ้าพินี้ักิงานี้ผ้้ตรวิจค์้นี้บันี้ท้กิรายละเอ้ยดแห่งกิารค์้นี้

และสื่่�งขึ้องท้�ค์้นี้ได้นี้ั�นี้ต้องทำบัญช้รายละเอ้ยดไวิ้
3) จัดทำบันี้ท้กิกิารตรวิจค์้นี้และบัญช้สื่่�งขึ้องนี้ั�นี้แล้วิอ่านี้ให้

ผ้ค้์รอบค์รองสื่ถึานี้ท้� บคุ์ค์ลในี้ค์รอบค์รวัิหรอ่พิยานี้ฟ้งัแลว้ิ
แตก่ิรณ ้แลว้ิใหผ้้น้ี้ั�นี้ลงลายมอ่ช่�อรบัรองไวิ ้หากิไมร่บัรอง
กิ็บันี้ท้กิไวิ้

4) กิารจัดเกิ็บพิยานี้หลักิฐานี้ทางอ่เล็กิทรอนี้่กิสื่์ ต้องค์ำนี้้ง
ถึ้งขัึ้�นี้ตอนี้มาตรฐานี้ในี้กิารจัดเกิ็บวิัตถึุพิยานี้ ในี้สื่ถึานี้ท้�
เกิ่ดเหตุ โดยไม่ปนี้เป้�อนี้ ม้ค์วิามต่อเนี้่�อง ม้ค์วิามถึ้กิต้อง 
เช่�อถึ่อได้ (สื่ามารถึศ้กิษารายละเอ้ยดเพิ่�มเต่มในี้บทท้� 6)

4.4 การช้่วยเหลือผ่้เสั่ยหาย
4.4.1 สัิ�งที่่�ควรคำนึงถึงในการช้่วยเหลือผ่้เสั่ยหาย 

กิรณ้ท้�พิบบุค์ค์ลผ้้ได้รับค์วิามช่วิยเหล่อ ค์วิรให้ค์วิามสื่ำคั์ญและ 
ดำเนี้่นี้กิาร ดังนี้้�

1) ตอ้งปฏิบ่ตัห่นี้า้ท้�ด้วิยค์วิามรวิดเรว็ิ และค์ำนี้ง้ถึง้ปลอดภัยั
ทั�งทางร่ายกิายและจ่ตใจขึ้องผ้้เสื่้ยหายเป็นี้สื่ำค์ัญ

2) เจา้หนี้า้ท้�ท้�เขึ้า้ชว่ิยเหล่อผ้เ้ส้ื่ยหาย ตอ้งกิระทำดว้ิยวิธ่ิ์ก้ิาร
อนัี้เหมาะสื่มท้�สื่ดุ โดยไม่ให้เก่ิดค์วิามหวิาดกิลัวิ ค์วิามร้้สื่ก้ิ
ไม่ปลอดภััย หร่อเกิ่ดภัยันี้ตรายแกิ่ผ้้เสื่้ยหาย

3) ในี้กิารเขึ้้าช่วิยเหล่อผ้้เสื่้ยหาย โดยเฉพิาะผ้้เสื่้ยหายท้�เป็นี้
เดก็ิหรอ่ผ้้หญง่ ค์วิรมพ้ินัี้กิงานี้เจ้าหน้ี้าท้�หญง่ ไปด้วิยทกุิค์รั�ง

กองต่อต้านการ
ค้ามนุษย์, สัถาน
คุ้มครอง
สัวัสัดิิภาพื่ผ่้เสั่ย
หายจากการค้า 
มนุษย์, บั้านพื่ัก
เดิ็กและ
ครอบัครัว 
จังหวัดิ, 
สัำนกังานพื่ฒันา
สัังคมและความ
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ขั�นตอนการ 
ดิำเนินการ

มาตรฐานการดิำเนินการ
หน่วยงาน        
ที่่�เก่�ยวข้อง

 เนี้่�องจากิในี้บางค์รั�งผ้้เส้ื่ยหายอาจเกิ่ดค์วิามหวิาดกิลัวิ 
และต้องกิารบุค์ค์ลท้�ม้ค์วิามเขึ้้าใจและประสื่บกิารณ์ในี้
กิารเขึ้้าช่วิยเหล่อ

4) เม่�อพิบผ้เ้สื่ย้หาย ค์วิรแยกิผ้้เสื่ย้หายจากิผ้้กิระทำค์วิามผด่
ทันี้ท้ เพิ่�อไม่ให้ม้กิารเผช่ญหนี้้ากิันี้ และพิยายามป้องกิันี้
ไม่ให้ผ้้กิระทำค์วิามผ่ด ในี้ขึ้ณะท้�ยังไม่ถึ้กิจับกิุมต่ดต่อกิับ
ผ้้เสื่้ยหาย เพิราะอาจจะม้กิารขึ้่มขึ้้่ หร่อทำให้ผ้้กิระทำ
ค์วิามผ่ดหลบหนี้้ได้ทันี้

5) ในี้กิรณ้ท้�ผ้้เสื่้ยหายไม่ได้สื่วิมใส่ื่เสื่่�อผ้า แต่งกิายไม่ม่ดช่ด 
หร่อเจ้าหน้ี้าท้�เห็นี้ว่ิาลักิษณะภัายนี้อกิขึ้องผ้้เสื่้ยหาย 
อาจสื่ามารถึระบุอัตลักิษณ์ขึ้องผ้้เสื่้ยหายได้ เช่นี้ รอยสื่ักิ 
แผลเปน็ี้ ฯลฯ ใหจ้ดัหาสื่่�งท้�สื่ามารถึท้�ปดิบงัรา่งกิายมาให้
ผ้้เสื่้ยหายสื่วิมใสื่่ 

6) เจ้าหนี้้าท้�ท้�เขึ้้าช่วิยเหล่อค์วิรทำกิารสื่ัมภัาษณ์ขึ้้อเท็จจร่ง
ในี้เบ่�องตน้ี้ โดยอาจบนัี้ทก้ิเป็นี้ภัาพิเค์ล่�อนี้ไหวิ หร่อบนัี้ทก้ิ
เป็นี้ขึ้้อค์วิามในี้ร้ปแบบเอกิสื่าร เนี้่�องจากิเป็นี้ขึ้้อเท็จจร่ง
ในี้ขึ้ณะเกิ่ดเหตุโดยตรง แต่อย่างไรกิ็ตามกิารบันี้ท้กิภัาพิ
เค์ล่�อนี้ไหวิต้องเก่ิดขึ้้�นี้จากิค์วิามยน่ี้ยอมโดยบร่สุื่ทธ่ิ์�ใจจากิ
ผ้้เสื่้ยหาย และกิารนี้ำภัาพิเค์ล่�อนี้ไหวิไปใช้ไม่วิ่ากิรณ้ใดๆ 
ใหค้์ำนี้ง้ถึง้กิารดำเนี้น่ี้กิารเพิ่�อค์ุม้ค์รองสื่ท่ธิ์ข่ึ้องผ้เ้สื่ย้หาย
เป็นี้สื่ำค์ัญ

7) เจ้าหน้ี้าท้�ท้�เขึ้้าช่วิยเหล่อผ้้เสื่้ยหายค์วิรทำกิารรวิบรวิม
ขึ้อ้มล้เบ่�องตน้ี้จากิผ้เ้สื่ย้หายเทา่ท้�จะสื่ามารถึทำได ้เพิ่�อใช้
เป็นี้ประโยชนี้์ต่อกิารสื่่บสื่วินี้สื่อบสื่วินี้ค์ด้ต่อไป

8)  เจ้าหนี้้าท้�ท้�เขึ้้าช่วิยเหล่อผ้้เสื่้ยหายต้องแจ้งรายละเอ้ยด 
ขึ้ั�นี้ตอนี้ปฏิ่บัต่ และสื่่ทธิ์่ต่างๆ ให้ผ้้เสื่้ยหายทราบ เช่นี้ จะ
พิาผ้้เสื่้ยหายไปท้�ใด ให้ค์วิามช่วิยเหล่ออย่างไร เป็นี้ต้นี้ 
นี้อกิจากินี้้� ต้องให้ค์วิามสื่ะดวิกิแก่ิผ้้เสื่้ยหายเท่าท้�จะ
สื่ามารถึทำได้ และหากิม้กิรณ้เจ็บป่วิยให้ร้บประสื่านี้
แพิทย์โดยเร็วิ

9) ในี้กิรณ้ท้�ม้สื่่�อมวิลชนี้หร่อผ้้ท้�ไม่เกิ้�ยวิขึ้้องอย่้ในี้พิ่�นี้ท้� เจ้า
หนี้า้ท้�ตอ้งช้�แจงไมใ่หบ้นัี้ทก้ิภัาพินี้่�ง ภัาพิเค์ล่�อนี้ไหวิ หร่อ
บนัี้ทก้ิเสื่ย้ง ท้�สื่ามารถึระบวุิา่บคุ์ค์ลใดเปน็ี้ผ้เ้สื่ย้หาย ทั�งนี้้�
ไม่วิ่าขึ้ั�นี้ตอนี้ใด ๆ เช่นี้ ห้ามเขึ้้าไปถึ่ายภัาพิในี้ห้องค์้า
ประเวิณ้ ห้ามเผยแพิร่ภัาพิผ้้เสื่้ยหาย แม้จะเบลอหน้ี้าผ้้
เสื่ย้หายกิต็าม รวิมไปถึง้หา้มเจา้หนี้า้ท้�สื่มัภัาษณผ์้เ้สื่ย้หาย
ต่อหนี้้าสื่่�อมวิลชนี้และผ้้ท้�ไม่เกิ้�ยวิขึ้้อง

มั�นคงของมนุษย์
จังหวัดิ (พื่มจ.), 
ศ่นย์ ประสัาน
งานขับัเคลื�อน
การสั่งเสัริมและ
ปกป้องคุ้มครอง
เดิ็กและเยาวช้น
ในการใช้้สัื�อ
ออนไลน์, กรม
คุ้มครองสัิที่ธิิ
และเสัร่ภาพื่, 
กรมการจัดิหา
งาน, สัำนักงาน
จัดิหางาน
จังหวัดิ, กรม
สัวัสัดิิการและ
คุ้มครองแรงงาน
,สัำนักงาน
สัวัสัดิิการและ
คุ้มครองแรงงาน
จังหวัดิ)



คู่่�มืือการดำเนิินิคู่ดีสำหรับคู่ดีแรงงานิเด็กและแรงงานิบังคู่ับ68

ขั�นตอนการ 
ดิำเนินการ

มาตรฐานการดิำเนินการ
หน่วยงาน        
ที่่�เก่�ยวข้อง

10) จะต้องม้ประสื่านี้งานี้กัิบหน่ี้วิยงานี้ท้�เกิ้�ยวิข้ึ้องและจัด
สื่ถึานี้ท้�ท้�เหมาะสื่มในี้กิารช่วิยเหล่อผ้้เสื่้ยหายหร่อบุค์ค์ล
ซึ่้�งค์าดวิา่จะเปน็ี้ผ้เ้สื่ย้หายจากิกิารกิระทำค์วิามผด่ฐานี้ค์า้
มนีุ้ษย์ให้พิักิอาศัย/พิักิรอ กิ่อนี้กิารช่วิยเหล่อในี้ขึ้ั�นี้ตอนี้
ต่อไป

 ทั�งนี้้� ขึ้้อค์วิรค์ำนี้้งถึ้ง 
- ไม่ค์วิรจัดให้ผ้้เสื่้ยหายอย้่ร่วิมในี้สื่ถึานี้ท้�เด้ยวิกิันี้กิับท้�

ค์วิบค์ุมตัวิผ้้กิระทำค์วิามผ่ด 
- กิารจดัสื่ถึานี้ท้�ปลอดภัยัท้�เหมาะสื่มและเพิย้งพิอในี้กิาร

สื่ัมภัาษณ์ผ้้เสื่้ยหาย 
- กิรณ้ท้�เป็นี้เด็กิค์วิรพิ่จารณาให้ค์รอบค์รัวิ/บุค์ค์ลท้�เด็กิ

วิางใจให้อย้่ร่วิมกิับเด็กิด้วิย เวิ้นี้แต่ กิรณ้ท้�บุค์ค์ลดัง
กิล่าวิเป็นี้ผ้้กิระทำค์วิามผ่ด

- ขึ้อ้เสื่นี้อแนี้ะ ในี้กิรณท้้�หน่ี้วิยงานี้ขึ้องรัฐมข้้ึ้อจำกัิดด้านี้
สื่ถึานี้ท้�และสื่่�งอปุโภัค์บร่โภัค์ อาจพิจ่ารณาใหป้ระสื่านี้
งานี้กิับองค์์กิรไม่แสื่วิงหากิำไรภัาค์เอกิชนี้ NGO เพิ่�อ
ดำเนี้่นี้งานี้ร่วิมกิันี้ในี้ด้านี้ต่าง ๆ

11) กิรณ้ท้�ค์รอบค์รัวิขึ้องผ้้เสื่้ยหายม้ค์วิามพิร้อมและบุค์ค์ล
ภัายในี้ค์รอบค์รวัิขึ้องผ้เ้ส้ื่ยหายมไ่ดเ้ปน็ี้ผ้้กิระทำค์วิามผ่ด 
หากิผ้้เสื่้ยหายท้�เป็นี้เด็กิม้ค์วิามประสื่งค์์จะกิลับไปอย้่ในี้
ค์วิามด้แลขึ้องผ้้ปกิค์รอง ค์วิรม้กิารประเม่นี้กิารเตร้ยม
ค์วิามพิรอ้มกิอ่นี้สื่ง่ผ้้เสื่ย้หายกิลับค์น่ี้สื่้ค่์รอบค์รัวิ และค์วิร
ต่ดตามประเม่นี้ค์วิามปลอดภััยขึ้องผ้้ เสื่้ยหายและ
ค์รอบค์รัวิอย้่เป็นี้ระยะ 
- กิรณ้ประเมน่ี้แลว้ิวิา่ค์รอบค์รวัิขึ้องเดก็ิเปน็ี้ผ้ม้ส้ื่ว่ินี้รว่ิม

ตอ่กิารกิระทำค์วิามผด่ พินี้กัิงานี้เจา้หนี้า้ท้�ตามพิระราช
บัญญัต่คุ้์มค์รองเด็กิ 2546 สื่ามารถึแยกิเด็กิออกิจากิ
ค์รอบค์รัวิได้

- กิรณป้ระเมน่ี้แลว้ิวิา่ค์รอบค์รวัิไมม่ส้ื่ว่ินี้รว่ิมในี้กิารกิระ
ทำค์วิามผ่ด สื่ามารถึศ้กิษาขึ้้อม้ลเพิ่�มเต่มได้จากิบทท้� 
7 กิารค์ุ้มค์รองและช่วิยเหล่อผ้้เสื่้ยหาย

4.4.2 กระบัวนการให้ความช้่วยเหลือ 
 สื่ามารถึแบ่งกิลุม่บุค์ค์ล ท้�ได้รบัค์วิามช่วิยเหลอ่ ออกิเป็นี้ 2 กิลุม่ ดังนี้้�

1) กิรณเ้ปน็ี้ผ้เ้ส้ื่ยหายจากิกิารค์า้มนี้ษุย ์ใหพ้ินี้กัิงานี้สื่อบสื่วินี้
ดำเนี้่นี้กิารสื่่งเขึ้้ารับกิารค์ุ้มค์รองและช่วิยเหล่อผ้้เสื่้ยหาย 
ตามมาตรา 33 แห่งพิระราชบัญญัต่ป้องกิันี้และปราบ
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 กิารค์า้มนี้ษุย ์ทั�งนี้้� กิารเขึ้า้รบักิารค์ุม้ค์รองขึ้้�นี้อย้ก่ิบัค์วิาม
ย่นี้ยอมขึ้องผ้้เสื่้ยหายจากิกิารค์้ามนีุ้ษย์ พิร้อมทั�งกิาร
ประเมน่ี้ถ้ึงค์วิามปลอดภัยัขึ้องผ้้เสื่ย้หายจากิกิารค้์ามนุี้ษย์
ด้วิย

2) กิรณเ้ป็นี้บคุ์ค์ลท้�ม้เหตุอนัี้ค์วิรเช่�อไดว้ิา่เปน็ี้ผ้เ้สื่ย้หาย (อาจ
จะ) เขึ้้ากิระบวินี้กิารกิารค์ุ้มค์รองชั�วิค์ราวิตามมาตรา 29 
แหง่พิระราชบัญญตัป่อ้งกัินี้และปราบปรามกิารค้์ามนุี้ษย์
 สื่ามารถึแบ่งออกิเป็นี้ 2 กิรณ้ ดังนี้้�
- กิรณ้อายุเกิ่นี้ 15 ปี ค์ุ้มค์รอง ณ สื่ถึานี้ค์ุ้มค์รอง
- กิรณ้อายุต�ำกิวิ่า 15 ปีค์ุ้มค์รอง ณ บ้านี้พิักิเด็กิฯ

 เมื�อพื่บัว่าม่ความจำเป็นต้องหาข้อเที่็จจริงเพื่ิ�มเติม เช่นี้ 
2.1) กิรณเ้ปน็ี้บุค์ค์ลท้�ท้มสื่หว่ิชาชพ้ิมค้์วิามเหน็ี้ว่ิา อายนุี้อ้ยกิว่ิา

เอกิสื่ารประจำตวัิ ใหด้ำเนี้น่ี้กิารค์ุม้ค์รองชั�วิค์ราวิ เพิ่�อตรวิจ
อายุท้�แท้จร่ง 

2.2) กิรณ้ขึ้้อเท็จจร่งเบ่�องต้นี้ยังไม่ชัดเจนี้ อันี้เนี้่�องมาจากิกิาร
สื่่�อสื่ารทางด้านี้ภัาษา กิารไม่ให้ถึ้อยค์ำขึ้องบุค์ค์ล กิารเจ็บ
ป่วิยหร่อกิารอ่�นี้ใด จำเป็นี้ต้องใช้เวิลาในี้กิารแสื่วิงหาข้ึ้อ
เท็จจร่งเพิ่�มเต่ม

2.3) สื่ามารถึจัดให้บุค์ค์ลซึ่้�งอาจจะเป็นี้ผ้้เส้ื่ยหายอย้่ในี้ค์วิาม
ค์ุ้มค์รองเป็นี้กิารชั�วิค์ราวิตามมาตรา 29 ต้องจัดให้บุค์ค์ล
ดงักิลา่วิอย้ใ่นี้สื่ถึานี้ท้�อนัี้สื่มค์วิรซ้ึ่�งมใ่ชห่อ้งขึ้งัหรอ่สื่ถึานี้คุ์ม
ขึ้ัง ทั�งนี้้� ตามระเบ้ยบท้�รัฐมนี้ตร้กิำหนี้ดกิารปฏ่ิบัต่หนี้้าท้�
ตามมาตรานี้้�ให้ค์ำนี้้งถึ้งหลักิสื่่ทธิ์่มนีุ้ษยชนี้โดยเค์ร่งค์รัด 

ใหพ้ินี้กัิงานี้สื่อบสื่วินี้ต้องจดัทำรายงานี้ให้ผ้บ้ญัชากิารตำรวิจแห่งชาต่
อธิ์่บด้กิรมสื่อบสื่วินี้ค์ด้พิ่เศษ ปลัดกิระทรวิงกิารพิัฒนี้าสื่ังค์มและค์วิาม
มั�นี้ค์งขึ้องมนุี้ษย์ หรอ่ผ้ว่้ิาราชกิารจงัหวิดั แล้วิแต่กิรณท้ราบโดยไม่ชกัิช้า

ทั�งนี้้� ตอ้งไม่เกนิย่�สับิัสั่�ชั้�วโมงนัี้บตั�งแตจั่ดใหบ้คุ์ค์ลดงักิลา่วิอย้ใ่นี้ค์วิาม
ค์ุ้มค์รองชั�วิค์ราวิ 

หากิมค้์วิามจำเปน็ี้ตอ้งค์ุม้ค์รองเกิน่ี้กิวิา่ 24 ชั�วิโมง พินี้กัิงานี้เจา้หนี้า้ท้�
หรอ่พินัี้กิงานี้สื่อบสื่วินี้ (ท้�มเ้หตใุหต้อ้งขึ้ยายระยะเวิลา) ตอ้งย่�นี้ค์ำรอ้งตอ่
ศาลเพิ่�อม้ค์ำสื่ั�งอนีุ้ญาต ทั�งนี้้�ศาลม่อำนาจอนุญาตไดิ้ไม่เกิน 7 วัน โดย
จะกิำหนี้ดเง่�อนี้ไขึ้ใด ๆ ไวิ้ด้วิยกิ็ได้

กิรณ้ศาลไม่อนุญาตให้ขยายเวลา 7 วัน การคุ้มครองช้ั�วคราวถือว่า
ยุติ หากิเป็นี้ค์นี้ไทยจะได้รับกิารพิ่จารณาให้ออกิจากิหนี้่วิยงานี้ท้�ให้กิาร
ค์ุ้มค์รองชั�วิค์ราวิได้ สื่่วินี้ค์นี้ต่างชาต่จะต้องดำเนี้่นี้กิารตามกิฎหมายอ่�นี้ 
ต่อไป
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กิรณ้ศาลอนุญาต ให้ยังค์งอย้่ในี้กิารค์ุ้มค์รองชั�วิค์ราวิต่อ เม่�อค์รบ
กิำหนี้ดแล้วิหากิยังไม่สัามารถระบัุไดิ้ว่าเป็นผ่้เสั่ยหายหร่อไม่ ถึ่อวิ่ากิาร
คุม้ครองยุต ิแตห่ากิระบัไุดิว้า่เปน็ผ่เ้สัย่หายใหด้ำเนี้น่ี้กิารใหบ้คุ์ค์ลนี้ั�นี้เขา้
สั่่กระบัวนการคุ้มครองช่วิยเหล่อต่อไป

2.4) เม่�อไดข้้ึ้อเท็จจรง่เพิ่�มเต่มใหป้ระสื่านี้ทม้สื่หวิช่าชพ้ิ (ทม้ค์ดั
แยกิ) และบุค์ค์ลท้�อาจจะเช่�อวิ่าเป็นี้ผ้้เสื่้ยหาย เขึ้้าสื่้่
กิระบวินี้กิารสื่มัภัาษณค์์ดัแยกิกิรณท้้�มข้ึ้อ้สื่งสื่ยัและจำเปน็ี้
ตอ้งแสื่วิงขึ้อ้เท็จจรง่เพิ่�มเต่ม เพ่ิ�อพ่ิจารณาองค์ป์ระกิอบว่ิา
เป็นี้หร่อไม่เป็นี้ผ้้เสื่้ยหายจากิกิารค์้ามนีุ้ษย์ 

กิรณเ้ป็นี้ผ้้เสื่ย้หาย ให้ดำเนี้น่ี้กิารแจง้พินัี้กิงานี้สื่อบสื่วินี้เพ่ิ�อดำเนี้น่ี้กิาร
ในี้สื่่วินี้ท้�เกิ้�ยวิขึ้้องกิับค์ด้ พิร้อมทั�งให้พินี้ักิงานี้สื่อบสื่วินี้ออกิหนี้ังสื่่อ
ราชกิารเพิ่�อยน่ี้ยนัี้ค์วิามเปน็ี้ผ้เ้สื่ย้หาย เพ่ิ�อใชน้ี้ำสื่ง่ตวัิผ้เ้สื่ย้หายเขึ้า้รบักิาร
ค์ุ้มค์รองมาตรา 33 

กิรณเ้ปน็ี้ผ้ก้ิระทำผด่ตามกิฎหมายอ่�นี้ ใหด้ำเนี้น่ี้ค์ดใ้นี้กิรณท้้�เกิ้�ยวิขึ้อ้ง
กิับกิารกิระทำค์วิามผ่ด/กิันี้ไวิ้เป็นี้พิยานี้ในี้ค์ด้ แล้วิแต่กิรณ้ 

ทั�งนี้้� ในี้กิรณ้ท้�ผ้้ได้รับกิารช่วิยเหล่อเป็นี้ผ้้เส้ื่ยหายจากิกิารบังค์ับใช้
แรงงานี้หร่อบร่กิารตามมาตรา 6/1 แห่ง พิ.ร.บ.ป้องกิันี้และปราบปราม
กิารค้์ามนุี้ษย์ พิ.ศ. 2551 และท้�แก้ิไขึ้เพ่ิ�มเต่ม จะได้รับกิารช่วิยเหล่อ
ค์ุ้มค์รองตามกิระบวินี้กิารเช่นี้เด้ยวิกิันี้กัิบผ้้เสื่้ยหายในี้ค์ด้ค้์ามนีุ้ษย์ตาม
มาตรา 14/1 แห่ง พิ.ร.บ.ป้องกัินี้และปราบปรามกิารค้์ามนุี้ษย์ พิ.ศ. 2551 
และท้�แกิ้ไขึ้เพิ่�มเต่ม  

กิรณ้เป็นี้ผ้้เสื่้ยหายตามกิฎหมายอ่�นี้ ให้แจ้งพินัี้กิงานี้สื่อบสื่วินี้เพิ่�อ
ดำเนี้่นี้กิารตามอำนี้าจหน้ี้าท้�ในี้สื่่วินี้ขึ้องกิารค์ุ้มค์รองผ้้เสื่้ยหายตาม
กิฎหมายท้�เกิ้�ยวิต่อไป

 กิรณ้ไมเ่ปน็ี้ผ้เ้สื่ย้หายและไมเ่ปน็ี้ผ้ก้ิระทำผด่ หากิเช่�อวิา่บคุ์ค์ลดงั
กิล่าวิร้้ถึ้งขึ้้อเท็จจร่งขึ้องค์ด้ ซ้ึ่�งอาจเป็นี้ประโยชนี้์ต่อกิารรวิบรวิมพิยานี้
หลักิฐานี้ อาจแจ้งให้พินี้ักิงานี้สื่อบสื่วินี้สื่อบปากิค์ำบุค์ค์ลดังกิล่าวิไวิ้เป็นี้
พิยานี้ในี้ค์ด้กิ็ได้

ข้อเสันอแนะ:
ในี้ทางปฏิบั่ตม่บ้างกิรณท้้�ไมส่ื่ามารถึแยกิไดช้ดัเจนี้ เพิราะผ้ไ้ดร้บัค์วิาม

ชว่ิยเหลอ่ค์นี้หนี้้�งอาจม ้2 สื่ถึานี้ะ ซ้ึ่�งอาจเป็นี้ไดท้ั�งผ้เ้สื่ย้หายและผ้้กิระทำ
ผ่ด ในี้กิารนี้้�สื่หว่ิชาช้พิและพินัี้กิงานี้สื่อบสื่วินี้ต้องชั�งนี้�ำหนัี้กิระหว่ิาง
พิฤต่กิารณ์ขึ้องค์วิามเป็นี้ผ้้เส้ื่ยหายและพิฤต่กิารณ์ขึ้องกิารกิระทำผ่ดให้
เหมาะสื่ม อย่างไรก็ิดผ้้้ได้รบัค์วิามช่วิยเหลอ่ดังกิล่าวิก็ิค์วิรท้�จะได้รบัค์วิาม
ค์ุ้มค์รองตามพิระราชบัญญัต่ป้องกิันี้และปราบปรามกิารค์้ามนีุ้ษย์
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ขั�นตอนการ 
ดิำเนินการ

มาตรฐานการดิำเนินการ
หน่วยงาน        
ที่่�เก่�ยวข้อง

4.5 การตรวจอายุผ่้เสั่ยหาย
     พิยานี้หลักิฐานี้ท้�ใช้ในี้กิารย่นี้ยันี้อายุผ้้เสื่้ยหายม้หลายอย่าง เช่นี้ 

บัตรประชาชนี้ (กิรณ้ผ้้เสื่้ยหายเป็นี้ค์นี้ไทย) พิาสื่ปอร์ต (กิรณ้ผ้้เสื่้ยหาย
เป็นี้ชาวิต่างชาต่) ผลกิารตรวิจอายุกิระด้กิ (ในี้ทางปฏิ่บัต่แพิทย์จะไม่ได้
ระบุชัดเจนี้วิ่าผ้้ท้�ได้รับกิารตรวิจอายุเท่าใด แต่จะระบุเป็นี้ช่วิงอายุ เช่นี้ 
เป็นี้บุค์ค์ลท้�ม้อายุระหวิ่าง 15 – 17 ปี) นี้อกิจากินี้้�ยังม้เอกิสื่ารกิารทำงานี้
บางประเภัท ตวัิอยา่งเชน่ี้ บตัรค์นี้ประจำเร่อ ในี้กิรณผ้้เ้ส้ื่ยหายทำงานี้บนี้
เร่อในี้ธิ์ุรกิ่จประมง ซึ่้�งรัฐจะออกิให้ในี้กิรณ้ท้�บุค์ค์ลดังกิล่าวิม้อายุ 18 ปี กิ็
สื่ามารถึใช้เป็นี้หลักิฐานี้ประกิอบกิารพิ่จารณาอายุขึ้องผ้้เสื่้ยหายได้

ข้อสัังเกตและข้อเสันอแนะ: 
ในี้ทางปฏิบ่ัตบ่อ่ยค์รั�งท้�ผลกิารตรวิจอายุกิระดก้ิผ้เ้สื่้ยหายยน่ี้ยันี้ได้วิา่

เป็นี้บุค์ค์ลท้�ม้อายุไม่เกิ่นี้ 18 ปี (อายุระหวิ่าง 15 – 17 ปี) แต่ปรากิฏิวิ่าผ้้
เสื่ย้หายมพ้ิาสื่ปอร์ตท้�ยน่ี้ยันี้ว่ิาเปน็ี้บุค์ค์ลท้�มอ้ายเุก่ินี้กิว่ิา 18 ป ีและ/หรอ่
ผ้้เสื่้ยหายถ่ึอบัตรค์นี้ประจำเร่อซ้ึ่�งจัดทำให้เฉพิาะบุค์ค์ลท้�ม้อายุเกิ่นี้กิว่ิา 
18 ปเีทา่นี้ั�นี้ ซึ่้�งจะเปน็ี้ปัญหาสื่ำหรบัเจา้หนี้า้ท้�ผ้บั้งค์บัใชก้ิฎหมายจากิข้ึ้อ
เทจ็จรง่ท้�แตกิตา่งกินัี้นี้้�ว่ิาจะถ่ึอวิา่ผ้้เส้ื่ยหายค์นี้นี้้�อายเุท่าใด เพิราะอายถุ่ึอ
เปน็ี้องค์ป์ระกิอบท้�สื่ำคั์ญกัิบกิารกิระบวินี้กิารท้�ต้องดำเนี้น่ี้กิารกัิบตัวิผ้้เส้ื่ย
หายรวิมถึ้งกิารตั�งขึ้้อหาเพิ่�อปรับบทลงโทษ 

ดังนี้ั�นี้ หากิเก่ิดกิรณ้ดังกิล่าวิขึ้้�นี้ ค์วิรม้กิารส่ื่งตรวิจอายุกิระด้กิผ้้เสื่้ย
หายซึ่�ำ หากิผลกิารตรวิจค์รั�งหลังแตกิต่างไปจากิผลกิารตรวิจค์รั�งแรกิ ให้
สื่่งตรวิจค์รั�งท้� 3 จากิหนี้่วิยงานี้ใหม่ หากิผลกิารตรวิจปรากิฏิย่นี้ยันี้วิ่าผ้้
เสื่้ยหายเป็นี้บุค์ค์ลท้�ม้อายุไม่ 18 ปี ซึ่้�งต่างไปจากิเอกิสื่ารราชกิารทั�งขึ้อง
ต่างประเทศ (พิาสื่ปอร์ต) และขึ้องไทย (บัตรค์นี้ประจำเร่อ) แม้ตาม
ประมวิลกิฎหมายวิ่ธิ์้พิ่จารณาค์วิามแพิ่ง มาตรา 127 ประกิอบประมวิล
กิฎหมายว่ิธิ์้พิ่จารณาค์วิามอาญา มาตรา 15 ให้สื่ันี้นี้่ษฐานี้ไวิ้กิ่อนี้วิ่า
เอกิสื่ารมหาชนี้ท้�พินี้ักิงานี้เจ้าหนี้้าท้�ได้ทำขึ้้�นี้หร่อรับรองเป็นี้ขึ้องแท้จร่ง
และถึก้ิตอ้ง แตก่ิารบญัญตัใ่นี้ลกัิษณะนี้้�กิเ็ปน็ี้เพิย้งบทสื่นัี้นี้ษ่ฐานี้เบ่�องตน้ี้
 สื่ามารถึนี้ำสื่่บหักิล้างได้

เพิราะฉะนี้ั�นี้ ในี้กิรณท้้�ผลตรวิจอายุกิระดก้ิและเอกิสื่ารราชกิารยน่ี้ยันี้
อายุผ้้เสื่้ยหายท้�แตกิต่างกิันี้ เจ้าหนี้้าท้�จ้งยังค์วิรต้องหาพิยานี้หลักิฐานี้
แวิดลอ้มอ่�นี้ ซ้ึ่�งอาจเปน็ี้พิยานี้บุค์ค์ล พิยานี้วัิตถึ ุหร่อพิยานี้อ่�นี้ใดประกิอบ
เพิ่�อสื่นี้ับสื่นีุ้นี้และย่นี้ยันี้อายุท้�แท้จร่งขึ้องผ้้เส้ื่ยหาย กิ่อนี้ท้�จะดำเนี้่นี้ค์ด้
และ ตั�งขึ้้อหาเพิ่�อจะได้ใช้กิฎหมายให้เหมาะสื่มกิับตัวิผ้้เสื่้ยหายตามท้�
กิฎหมายกิำหนี้ดต่อไป
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3.2	การคัดีแยกผิ้้เสียหายจากการบัังคับัใช้้แรงงานหรือบัริการ/ค้ามนุษย์

3.2.1	 ข้อ้บ่ังช้ี�วา่บุัคคลใดีอาจเป็ันผ้้ิเสียหายจากการใช้บ้ังัคับัแรงงานหรือบัริการ	
หรือการค้ามนุษย์

• เม่�อพิบบุค์ค์ลหนี้้�งบุค์ค์ลใดตกิอย้่ภัายใต้กิารค์วิบค์ุมด้แลขึ้องบุค์ค์ลอ่�นี้ หร่อตกิอย้่ภัายใต้กิารจับตาด้ขึ้อง
บุค์ค์ลอ่�นี้ กิารต่ดต่อกิับบุค์ค์ลรอบตัวิหร่อใกิล้ช่ด เช่นี้ บุค์ค์ลในี้ค์รอบค์รัวิหร่อญาต่พิ้�นี้้องจะถึ้กิตรวิจสื่อบ
หร่อถึ้กิจำกิัด

• บุค์ค์ลนี้ั�นี้ไม่สื่ามารถึเปล้�ยนี้หร่อย้ายท้�อย้่หร่อท้�ทำงานี้ได้ตามสื่มัค์รใจ
• บคุ์ค์ลนี้ั�นี้ไม่มอ้ำนี้าจในี้กิารจดักิารทรพัิย์สื่น่ี้ขึ้องตวัิเอง หรอ่ไม่มเ้งน่ี้ตด่ตัวิไว้ิใช้สื่อยในี้ยามจำเป็นี้หรอ่ฉุกิเฉน่ี้
• บุค์ค์ลท้�นี้ายจ้างเกิ็บหร่อย้ดเอกิสื่ารประจำตัวิหร่อหนี้ังสื่่อเด่นี้ทางไวิ้ เพิ่�อค์วิบค์ุมไม่ให้ออกิไปขึ้้างนี้อกิตาม

ลำพิัง
• นี้ายจ้างบังค์ับให้ทำงานี้เกิ่นี้ชั�วิโมงกิารทำงานี้ปกิต่มากิ
• ไม่ได้รับเง่นี้ค์่าจ้าง หร่อได้รับแต่ไม่เหมาะสื่มกิับปร่มาณงานี้
• พิักิอาศัยอย้่กิับนี้ายจ้าง และอย้่รวิมกิันี้เป็นี้จำนี้วินี้มากิในี้สื่ถึานี้ท้�ค์ับแค์บและแออัด
• กิรณ้เป็นี้ค์นี้ต่างด้าวิไม่สื่ามารถึพิ้ดภัาษาไทยกิับบุค์ค์ลรอบตัวิท้�ตนี้พิักิอาศัยและทำงานี้ในี้ขึ้ณะนี้ั�นี้ได้
• แทบจะไม่เค์ยพิบเห็นี้อย้่ตามลำพิัง มักิม้ค์นี้ค์อยต่ดตามหร่อจับตาด้อย้่เสื่มอ
• พิบรอยบาดแผลกิารถึ้กิทำร้าย เช่นี้ รอยถึ้กิขึ้องม้ค์มบาดบร่เวิณใบหนี้้า ม้ร่องรอยถึ้กินี้�ำร้อนี้ลวิกิ หร่อไฟ้

ไหม้ท้�สื่ามารถึสื่ังเกิตเห็นี้ได้

3.2.2	 การสมัภาษณ์ค์ดัีแยกผิ้เ้สยีหายจากการบังัคบััใช้แ้รงงานหรอืบัรกิาร/คา้
มนุษย์

กิารสื่ัมภัาษณ์เพิ่�อค์ัดแยกิผ้้เสื่้ยหายแรงงานี้บังค์ับ/ค์้ามนีุ้ษย์ เป็นี้กิระบวินี้กิารท้�ม้ค์วิามสื่ำค์ัญซึ่้�งดำเนี้่นี้กิาร
ร่วิมกิันี้ระหวิ่างสื่หวิ่ชาช้พิต่าง ๆ โดยกิารพิ่จารณาสื่หวิ่ชาช้พิในี้กิารเขึ้้าร่วิมนี้ั�นี้ กิารค์ัดแยกิผ้้เสื่้ยหายแรงงานี้บังค์ับ/
ค์้ามนีุ้ษย์ หร่อ Victim Identification แม้วิ่าจะไม่ได้กิำหนี้ดไวิ้ในี้กิฎหมายวิ่าด้วิยกิารป้องกิันี้และปราบปรามกิารค์้า
มนีุ้ษย์ แต่เป็นี้ขึ้ั�นี้ตอนี้กิารทำงานี้ท้�สื่ำค์ัญเพิ่�อให้ได้ข้ึ้อเท็จจร่งเบ่�องต้นี้วิ่า กิารกิระทำนี้ั�นี้เป็นี้กิารแรงงานี้บังค์ับ/ค้์า
มนี้ษุย์หรอ่ไม่ โดยใชว้ิธ่ิ์ก้ิารสัื่มภัาษณ์เบ่�องต้นี้ ตามแบบสัื่มภัาษณ์เบ่�องต้นี้เพ่ิ�อกิารคั์ดแยกิผ้้เสื่ย้หายผ้้เสื่ย้หายจากิกิาร
บงัคั์บใชแ้รงงานี้หรอ่บรก่ิารหรอ่จากิกิารค้์ามนุี้ษย์และ (แบบ ค์ม. 1) เพ่ิ�อบ่งช้�วิา่บุค์ค์ลใดเป็นี้ผ้้เสื่ย้หายจากิกิารบังคั์บ
ใช้แรงงานี้หร่อบร่กิารหร่อค้์ามนุี้ษย์ เพ่ิ�อจะได้ให้กิารค์ุ้มค์รองช่วิยเหล่อตามกิฎหมายได้อย่างรวิดเร็วิ และทันี้ท่วิงท ้
โดยค์ำนี้้งถึ้งลักิษณะทางธิ์รรมชาต่ขึ้องกิารกิระทำผ่ดดังกิล่าวิท้�ค์่อนี้ขึ้้างรุนี้แรงและม้ผลกิระทบต่อร่างกิายและจ่ตใจ 
ม้กิารค์วิบค์ุมท้�ม้กิารวิางแผนี้กิารจัดกิารไวิ้ล่วิงหนี้้า ผ้้เสื่้ยหายจ้งอาจไม่พิร้อมในี้กิารให้ขึ้้อม้ล ดังนี้ั�นี้ สื่่�งท้�พิ้งกิระทำ 
ค์อ่ ค์วิรดำเนี้น่ี้กิารกิารคั์ดแยกิเหย่�อโดยเจา้หนี้า้ท้�ท้�เค์ยผา่นี้กิารฝ่กึิอบรมกิารคั์ดแยกิเหย่�อมาแลว้ิ ในี้กิรณท้้�ไม่มบ้คุ์ค์ล
ผ้้เค์ยผ่านี้กิารฝ่ึกิอบรมค์ัดแยกิเหย่�อ ให้ปร้กิษาผ้้ท้�ม้ค์วิามร้้เกิ้�ยวิกิับกิารค์ัดแยกิเหย่�อ ตัวิอย่างเช่นี้ พินี้ักิงานี้อัยกิาร 
หรอ่ บคุ์ค์ลท้�มป้ระสื่บกิารณเ์ขึ้า้รว่ิมกิารค์ดัแยกิเหย่�อมาแลว้ิ โดยทำงานี้ในี้ร้ปแบบทม้สื่หวิช่าชพ้ิ ทั�งนี้้� ทม้สื่หวิช่าชพ้ิ
ท้�จะทำหน้ี้าท้�สื่มัภัาษณเ์บ่�องต้นี้เพ่ิ�อคั์ดแยกิผ้้เสื่ย้หายจากิกิารบังคั์บใชแ้รงงานี้หรอ่บรก่ิารหรอ่ค้์ามนุี้ษย์ ไม่จำเป็นี้ต้อง
เป็นี้พินัี้กิงานี้เจ้าหน้ี้าท้�ตามกิฎหมายว่ิาด้วิยกิารป้องกัินี้และปราบปรามกิารค้์ามนุี้ษย์ แต่จำเป็นี้ต้องผ่านี้กิารอบรม
เร่�อง “กิารค์ัดแยกิผ้้เสื่้ยหายจากิกิารค์้ามนีุ้ษย์” เป็นี้อย่างนี้้อย
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3.2.3	 หลักการพื�นฐานในการสัมภาษณ์์คัดีแยกสำาหรับัทีมสหวิช้าช้ีพ	
1) ท้มสื่หวิ่ชาช้พิค์วิรปฏิ่บัต่ต่อผ้้ให้สื่ัมภัาษณ์บนี้ฐานี้สื่่ทธิ์่มนีุ้ษยชนี้ (rights - based approach) 

เค์ารพิต่อสื่่ทธิ์่ขัึ้�นี้พิ่�นี้ฐานี้ส่ื่งเสื่ร่มและปกิป้องค์ุ้มค์รองสื่่ทธิ์่อย่างเสื่มอภัาค์และเท่าเท้ยมกัินี้โดย
ไม่เล่อกิปฏิ่บัต่ (non-discrimination) 

2) ย้ดหลักิในี้กิารตัดสื่่นี้ใจกิระทำกิารใด ๆ ในี้กิารให้ค์วิามค์ุ้มค์รองบนี้พิ่�นี้ฐานี้ขึ้องค์วิามสื่มัค์รใจ
ขึ้องผ้ใ้หส้ื่มัภัาษณ ์ท้�ตอ้งไดร้บัแจง้ขึ้อ้มล้ในี้สื่ท่ธิ์แ่ละกิารบรก่ิาร ประกิอบกิารตดัสื่น่ี้ใจอยา่งค์รบ
ถึ้วินี้ 

3) ย้ดประโยชนี้์สื่้งสืุ่ดขึ้องผ้้ให้สื่ัมภัาษณ์เป็นี้สื่่�งสื่ำค์ัญ เพิ่�อเป็นี้กิารค์ุ้มค์รองและช่วิยเหล่อด้วิยกิาร
ประเม่นี้ร่วิมกิันี้ระหวิ่างท้มสื่หวิ่ชาช้พิ เพิ่�อพิ่จารณาประโยชนี้์สื่้งสืุ่ดค์วิามปลอดภััยและถึ้กิต้อง
ตามกิฎหมาย โดยเฉพิาะอย่างย่�งผ้้ให้สื่ัมภัาษณ์ท้�เป็นี้เด็กิ (best interest determination)

4) กิารค์ำนี้้งถึ้งสื่ภัาวิะขึ้องผ้้ให้สื่ัมภัาษณ์ท้�ได้รับค์วิามบอบช�ำหร่อม้บาดแผลทางจ่ตใจ (Trauma- 
Informed Care) โดยเฉพิาะกิลุ่มผ้้ให้กิารสื่ัมภัาษณ์ท้�ม้ขึ้้อม้ลวิ่าได้รับกิารบาดเจ็บทางร่างกิาย
และจ่ตใจมากิ่อนี้ 

5) กิารค์ำน้ี้งถ้ึงค์วิามต้องกิารเฉพิาะและค์วิามเป็นี้ปัจเจกิบุค์ค์ลขึ้องผ้้ให้สื่มัภัาษณ์ท้�มค้์วิามแตกิต่าง
กิันี้ไป โดยเฉพิาะกิลุ่มเปราะบาง หร่อกิลุ่มท้�ต้องได้รับกิารด้แลเป็นี้พิ่เศษ 

6) มาตรกิารค์ุม้ค์รองพิเ่ศษกิรณผ้้ใ้หส้ื่มัภัาษณท์้�เปน็ี้เดก็ิ โดยกิารนี้ำหลกัิค์ด่และแนี้วิทางปฏิบั่ตต่อ่
เดก็ิตามอนี้สุื่ญัญาวิา่ดว้ิยสื่ท่ธิ์เ่ดก็ิ และพิระราชบญัญตัค่์ุม้ค์รองเดก็ิ พิ.ศ. 2546 มาใช ้ไดแ้กิ ่กิาร
สื่นัี้นี้ษ่ฐานี้ใหเ้ป็นี้เด็กิไวิก้ิอ่นี้ หากิไมส่ื่ามารถึพิส่ื่จ้น์ี้ทราบอาย ุกิารยด้ประโยชนี้ส์ื่ง้สุื่ดสื่ำหรบัเดก็ิ
กิารรับฟ้ังค์วิามค์่ดเห็นี้จากิเด็กิ ให้เด็กิได้ม้สื่่วินี้ร่วิมในี้กิารตัดสื่่นี้ใจภัายใต้กิารได้รับขึ้้อม้ลอย่าง
ค์รบถึว้ินี้ กิารใหเ้ดก็ิไดม้ส้ื่ถึานี้ะกิารพิำนี้กัิอาศยัเปน็ี้กิารชั�วิค์ราวิอยา่งถึก้ิตอ้งตามกิฎหมาย กิาร
แต่งตั�งผ้้ปกิค์รองตามกิฎหมายให้แก่ิเด็กิ กิรณ้ท้ไม่ม้ผ้้ปกิค์รองหร่อม้ผ้้ปกิค์รองแต่อาจม้ส่ื่วินี้ท้�
ทำให้เด็กิอย้่ในี้อันี้ตราย

7) กิารค์ำน้ี้งถึง้ค์วิามละเอ้ยดออ่นี้ตอ่เพิศสื่ภัาพิ (gender sensitivity) ท้�มค้์วิามแตกิตา่งกินัี้ระหวิา่ง
หญง่และชายรวิมถ้ึงเพิศทางเลอ่กิ เค์ารพิในี้คุ์ณค่์าและศักิด่�ศรค้์วิามเป็นี้มนุี้ษย์ ท้�ปราศจากิอค์ต่
ทางเพิศ (gender bias) กิารต้ตราในี้ภัาพิเหมารวิมทางเพิศ (gender stereotype)

3.2.4	 แนวทางและข้้อบั่งช้ี�ในการสัมภาษณ์์เพื�อคัดีแยกผิ้้เสียหาย

1) ข้อควรพื่ิจารณาก่อนที่ำการสััมภาษณ์
(1) กิารสื่มัภัาษณเ์พิ่�อทำกิารค์ดัแยกิผ้เ้ส้ื่ยหายไมใ่ชก่ิารสื่อบสื่วินี้ แตม่ว้ิตัถึปุระสื่งค์เ์พิ่�อใหท้ราบ

วิ่าบุค์ค์ลนี้ั�นี้เป็นี้ผ้้เสื่้ยหายจากิกิารบังค์ับใช้แรงงานี้หร่อบร่กิารหร่อค้์ามนุี้ษย์จร่งหร่อไม่ 
และเพิ่�อรวิบรวิมขึ้อ้เทจ็จรง่ท้�จำเปน็ี้เพิ่�อนี้ำไปใชด้ำเนี้น่ี้ค์ด้กิบัผ้ก้ิระทำผด่ รวิมทั�งตอ้งสื่รา้ง
ค์วิามไวิ้เนี้่�อเช่�อใจ และทำให้ผ้้ได้รับค์วิามช่วิยเหล่อเกิ่ดค์วิามร้้สื่้กิปลอดภััย

(2) ค์วิรจัดให้ม้ผ้้สื่ัมภัาษณ์ท้�เป็นี้เพิศเด้ยวิกิับผ้้ถึ้กิสื่ัมภัาษณ์ อาจช่วิยทำให้ผ้้ถึ้กิสื่ัมภัาษณ์ร้้สื่้กิ
สื่ะดวิกิใจท้�จะเล่าเร่�องหรอ่ให้ขึ้อ้ม้ลมากิกิว่ิา และค์วิรมทั้กิษะหรอ่ผ่านี้กิารอบรมในี้กิารคั์ด
แยกิผ้้เสื่้ยหาย

(3) ทม้สื่หว่ิชาชพ้ิค์วิรให้ขึ้อ้มล้ในี้กิารช่วิยเหล่อ รวิมทั�งกิารชว่ิยเหล่อขึ้ั�นี้พ่ิ�นี้ฐานี้ ได้แกิ ่อาหาร
กิารรักิษาพิยาบาล และค์วิามปลอดภััยอย่างเหมาะสื่ม

(4)  ค์ำนี้ง้วิา่ขึ้อ้มล้หรอ่ขึ้อ้เทจ็จรง่จากิกิารสื่มัภัาษณม์ค้์วิามสื่ำค์ญัในี้กิารวิางแผนี้ช่วิยเหลอ่และ
กิารดำเนี้่นี้ค์ด้
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(5) กิอ่นี้เร่�มสื่มัภัาษณผ์้ส้ื่มัภัาษณค์์วิรพิยายามเร้ยนี้ร้แ้ละหาขึ้อ้มล้เกิ้�ยวิกิบัผ้ไ้ดรั้บกิารชว่ิยเหลอ่
ให้มากิท้�สืุ่ดเท่าท้�จะทำได้ เช่นี้ ค์วิามเช่�อด้านี้ศาสื่นี้า ประเพิณ้ วิัฒนี้ธิ์รรม เป็นี้ต้นี้

(6) ผ้้ได้รับค์วิามช่วิยเหล่อบางค์นี้อาจไม่ให้ค์วิามร่วิมม่อหร่อตอบค์ำถึามตามค์วิามเป็นี้จร่ง 
หร่อตอบตามท้�ได้รับกิารเสื่้�ยมสื่อนี้มา หร่ออาจไม่ยอมตอบค์ำถึามใด ๆ  ซึ่้�งอาจจะม้หลากิ
หลายสื่าเหตุ เช่นี้
◊ ค์วิามเช่�อวิ่าตนี้หร่อค์นี้ท้�ตนี้ร้้จักิ กิำลังถึ้กิค์ุกิค์ามและไม่ปลอดภััย
◊ ค์วิามเช่�อวิ่าตนี้ได้ทำค์วิามผ่ดและต้องถึ้กิจับกิุมดำเนี้่นี้ค์ด้
◊ ผ้ไ้ดร้บัค์วิามชว่ิยเหลอ่ค์นี้นี้ั�นี้เปน็ี้สื่ว่ินี้หน้ี้�งขึ้องขึ้บวินี้กิารกิารบงัค์บัใชแ้รงงานี้หร่อบร่กิาร

หร่อค์้ามนีุ้ษย์
◊ ไม่ตระหนี้ักิ ไม่ร้้วิ่าถึ้กิหลอกิ หร่อได้รับขึ้้อม้ลท้�ผ่ดเกิ้�ยวิกิับสื่่ทธิ์่ในี้ฐานี้ะเป็นี้ผ้้เสื่้ยหาย
◊ ร้้สื่้กิพิ้งพิอใจกิับสื่ถึานี้ะภัาพิขึ้องกิารทำงานี้ท้�ตนี้ทำกิำลังทำอย้่ 
◊ ร้้สื่้กิละอายใจ หร่ออับอายท้�จะเล่าเร่�องท้�เกิ่ดขึ้้�นี้กิับตนี้ให้ผ้้อ่�นี้ฟ้ัง
◊ กิลัวิวิ่าเม่�อเร่�องขึ้องตนี้ถึ้กิเปิดเผย จะถึ้กิตำหนี้่ ประณาม
◊ ค์วิามเช่�อด้านี้วิัฒนี้ธิ์รรม ศาสื่นี้า
◊ ร้้สื่้กิวิ่าตนี้ต้องรับผ่ดชอบหร่อสื่มค์วิรได้รับผลจากิกิารกิระทำขึ้องตนี้
◊ ค์วิามร้้สื่้กิผ้กิพัินี้ หร่อไม่กิล้าให้ค์วิามร่วิมม่อ ต้องกิารรักิษาสัื่มพิันี้ธิ์ภัาพิท้�เค์ยม้กัิบผ้้

ต้องหาหร่อผ้้กิระทำผ่ด เกิรงวิ่าเพิ่�อนี้หร่อญาต่ขึ้องตนี้จะเด่อดร้อนี้
◊ กิรณข้ึ้องผ้ไ้ดร้บัค์วิามชว่ิยเหลอ่ท้�เปน็ี้ชาวิต่างประเทศ อาจกัิงวิลเกิ้�ยวิกิบัสื่ถึานี้ภัาพิทาง

กิฎหมาย รวิมทั�งสื่่ทธิ์่และค์วิามช่วิยเหล่อต่าง ๆ 

2) ข้อควรพื่ิจารณาระหว่างที่ำการสััมภาษณ์และหลังเสัร็จสัิ�นการสััมภาษณ์
(1) กิ่อนี้เร่�มสื่ัมภัาษณ์ ต้องอธิ์่บายให้ผ้้ถึ้กิสื่ัมภัาษณ์ทราบถึ้งวิัตถึุประสื่งค์์ขึ้องกิารสื่ัมภัาษณ์ 

บทบาทขึ้องผ้้สื่ัมภัาษณ์ ผ้้ถึ้กิสื่ัมภัาษณ์ ล่ามแปลภัาษา และกิารสื่ัมภัาษณ์ต้องเป็นี้ไปโดย
สื่มคั์รใจ ค์วิรแจง้ให้ผ้ถ้ึก้ิสัื่มภัาษณ์ทราบว่ิา เขึ้ากิำลังถึก้ิสัื่มภัาษณ์ในี้ฐานี้ะอาจจะเป็นี้ผ้้เส้ื่ย
หายจากิกิารบังค์ับใช้แรงงานี้หร่อบร่กิารหร่อค์้ามนีุ้ษย์ไม่ใช่เป็นี้ผ้้ต้องหา

(2) แจง้ใหผ้้ถ้ึก้ิสัื่มภัาษณ์ทราบว่ิากิารสัื่มภัาษณ์จะถึก้ิบันี้ทก้ิ และหากิมก้ิารฟ้อ้งร้องดำเนี้น่ี้ค์ด้
จะถึ้กินี้ำไปใช้ในี้กิระบวินี้กิารทางกิฎหมาย

(3) กิรณ้เป็นี้เด็กิ สื่ามารถึอนุี้ญาตให้บุค์ค์ลท้�เด็กิไวิ้วิางใจหร่อม้ค์วิามสื่นี้่ทสื่นี้มค์ุ้นี้เค์ยซ้ึ่�งไม่ม้
สื่ว่ินี้เกิ้�ยวิขึ้อ้งอย้ร่ว่ิมระหวิา่งกิารสัื่มภัาษณพ์ิด้ค์ยุ เพิราะจะช่วิยใหเ้กิด่ค์วิามร้ส้ื่ก้ิผอ่นี้ค์ลาย
และเต็มใจท้�จะให้ค์วิามร่วิมม่อ ทั�งนี้้�บุค์ค์ลท้�เด็กิไวิ้วิางใจหร่อสื่นี้่ทสื่นี้มค์ุ้นี้เค์ยดังกิล่าวินี้ั�นี้
ต้องไม่ม้สื่่วินี้เกิ้�ยวิขึ้้องกิับกิารกิระทำค์วิามผ่ดในี้ค์ด้แรงงานี้บังค์ับ/ค์้ามนีุ้ษย์

(4) ผ้ส้ื่มัภัาษณค์์วิรมก้ิารแสื่ดงออกิอยา่งเปน็ี้มต่ร สื่ภุัาพิ และค์วิามเอ่�ออาทรตอ่ผ้ถ้้ึกิสื่มัภัาษณ์
ซึ่้�งจะช่วิยให้ผ้้ถึ้กิสัื่มภัาษณ์เกิ่ดค์วิามร้้สื่้กิผ่อนี้ค์ลายและไวิ้วิางใจ จ้งทำให้กิล้าพิ้ดและให้
ขึ้้อม้ล

(5) ผ้ส้ื่มัภัาษณต์อ้งมค้์วิามอดทนี้และใสื่ใ่จกิบัเร่�องท้�ผ้ถ้ึก้ิสื่มัภัาษณก์ิำลงัเลา่ อยา่แสื่ดงออกิถึง้
ค์วิามเบ่�อหนี้่าย ค์วิามไม่เช่�อถึ่อในี้เร่�องท้�ผ้้ถึ้กิสื่ัมภัาษณ์กิำลังเล่า 

(6) หลก้ิเล้�ยงกิารค์าดค์ั�นี้ใหผ้้ถ้ึก้ิสื่มัภัาษณเ์รง่เลา่เร่�องหรอ่ใหข้ึ้อ้เทจ็จรง่ หรอ่ขัึ้ดจงัหวิะกิารเลา่
ขึ้องผ้้ถึ้กิสื่ัมภัาษณ์ด้วิยค์ำถึามในี้ลักิษณะโต้แย้ง

(7) ใช้ค์ำถึามสื่ั�นี้ ๆ และเขึ้้าใจง่าย เวิ้นี้แต่ผ้้ถึ้กิสื่ัมภัาษณ์ต้องกิารให้อธิ์่บาย หล้กิเล้�ยงกิารถึาม
ท้�จะเป็นี้กิารซึ่�ำเต่มค์วิามบอบช�ำทางด้านี้จ่ตใจขึ้องผ้้ถึ้กิสื่ัมภัาษณ์
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(8) เปิดโอกิาสื่ให้ผ้้ถึ้กิสื่ัมภัาษณ์ได้ซึ่ักิถึาม หากิเขึ้าม้ขึ้้อสื่งสื่ัยใด ๆ
(9) หล้กิเล้�ยงกิารให้ค์ำมั�นี้หร่อสื่ัญญาในี้เร่�องหนี้้�งเร่�องใด ท้�ยังไม่ม้ค์วิามแนี้่นี้อนี้
(10) สื่รปุค์วิามเขึ้า้ใจขึ้องผ้ส้ื่มัภัาษณใ์หผ้้ถ้ึก้ิสื่มัภัาษณฟ์้งั เพ่ิ�อท้�เขึ้าจะไดแ้กิไ้ขึ้ขึ้อ้ผด่พิลาดหรอ่

เพิ่�มเต่มขึ้้อม้ลเพิ่�อให้ค์รบถึ้วินี้

  ข้อเสันอแนะอื�น ๆ 

1) กิรณ้ท้�ผ้้ถึ้กิสื่ัมภัาษณ์เป็นี้เด็กิค์วิรให้ผ้้ท้�ม้ประสื่บกิารณ์ในี้กิารช่วิยเหล่อค์ุ้มค์รองเด็กิ เขึ้้าร่วิมในี้
กิารสื่ัมภัาษณ์

2) สื่ถึานี้ท้�ในี้กิารสัื่มภัาษณ์ค์วิรจัดแยกิเป็นี้สื่ดัส่ื่วินี้ให้พิน้ี้จากิสื่ายตาขึ้องผ้้อ่�นี้ โดยเฉพิาะผ้้ตอ้งสื่งสัื่ย
วิ่าเป็นี้ผ้้กิระทำผ่ด

3) กิารรักิษาค์วิามลับขึ้องขึ้้อม้ลท้�ได้จากิผ้้ถึ้กิสื่ัมภัาษณ์ รวิมทั�งขึ้้อม้ลเกิ้�ยวิกิับตัวิถึ้กิสื่ัมภัาษณ์และ
สื่มาช่กิในี้ค์รอบค์รัวิถึ่อเป็นี้สื่่�งสื่ำค์ัญและต้องเกิ็บรักิษาม่ให้รั�วิไหลไปสื่้่ผ้้ไม่ม้สื่่วินี้เกิ้�ยวิขึ้้อง

4) ใหค้์วิามสื่ำค์ญักิบัค์วิามปลอดภัยัขึ้องผ้ถ้ึก้ิสื่มัภัาษณ ์และสื่มาชก่ิในี้ค์รอบค์รวัิ โดยทำกิารประเม่นี้
ค์วิามเสื่้�ยงเป็นี้ระยะ ๆ  ซ้ึ่�งค์วิามเสื่้�ยงอาจเก่ิดขึ้้�นี้หรอ่เพ่ิ�มขึ้้�นี้หลงัจากิผ้ถ้ึก้ิสื่มัภัาษณใ์หค้์วิามรว่ิม
ม่อหร่อให้ขึ้้อม้ล

5) กิรณ้ท้�เป็นี้ค์นี้ต่างชาตแ่ละไม่ใชผ่้เ้สื่ย้หายจากิกิารบังคั์บใชแ้รงงานี้หรอ่บรก่ิารหรอ่ค้์ามนุี้ษย์ หรอ่
เป็นี้ผ้้เสื่้ยหายแต่ไม่ย่นี้ยอมเขึ้้ารับกิารช่วิยเหล่อและค์ุ้มค์รองสื่วิัสื่ด่ภัาพิ ตามมาตรา 33 ให้
ประสื่านี้งานี้สื่่งตัวิไปยังสื่ำนี้ักิงานี้ตรวิจค์นี้เขึ้้าเม่อง เพิ่�อรอกิารสื่่งกิลับประเทศภั้ม่ลำเนี้าตาม
ชอ่งทางขึ้องรฐั หากิบคุ์ค์ลนี้ั�นี้มเ้อกิสื่ารหลกัิฐานี้และมส้ื่ท่ธิ์อ่ย้ใ่นี้ราชอาณาจกัิรใหส้ื่ง่ค์น่ี้ถึ่�นี้ท้�อย้่
ตามท้�ได้รับอนุี้ญาตในี้กิรณ้ท้�บุค์ค์ลนี้ั�นี้ม้สื่่ทธิ์่อย้่ในี้ราชอาณาจักิรชั�วิค์ราวิเพ่ิ�อกิารทำงานี้แต่ไม่
สื่ามารถึกิลับไปอย้่กิับนี้ายจ้างเด่มและไม่สื่ามารถึหานี้ายจ้างใหม่ได้ถึ่อวิ่ากิารอนีุ้ญาตนี้ั�นี้สื่่�นี้สืุ่ด
ให้นี้ำสื่่งสื่ำนี้ักิงานี้ตรวิจค์นี้เขึ้้าเม่อง

6) กิรณ้บุค์ค์ลอายุต�ำกิวิ่า 18 ปี เป็นี้ผ้้เสื่้ยหายหร่อไม่เป็นี้ผ้้เสื่้ยหาย และไม่ย่นี้ยอมเขึ้้ารับกิารช่วิย
เหลอ่และค์ุม้ค์รองสื่วิสัื่ดภ่ัาพิ พินี้กัิงานี้สื่อบสื่วินี้หรอ่พินี้กัิงานี้เจา้หน้ี้าท้� (แล้วิแตก่ิรณ)้ ใหป้ระสื่านี้
พินี้ักิงานี้เจ้าหนี้้าท้�ตามพิระราชบัญญัต่ค์ุ้มค์รองเด็กิ พิ.ศ. 2546 เพิ่�อวิางแผนี้ให้ค์วิามช่วิยเหล่อ
และค์ุ้มค์รองสื่วิัสื่ด่ภัาพิ

7) อายขุึ้องผ้เ้สื่ย้หายใหพ่้ิจารณานี้บัแตว่ินัี้แรกิท้�ตกิเปน็ี้ผ้้เส้ื่ยหาย ในี้กิารประเมน่ี้อายเุบ่�องตน้ี้หากิ
พิ่จารณาจากิลักิษณะทางกิายภัาพิ รวิมทั�งร้ปร่างหนี้้าตาแล้วิ ยังไม่สื่ามารถึย่นี้ยันี้อายุได้ ต้อง
จัดให้บุค์ค์ลนี้ั�นี้เขึ้้ารับกิารตรวิจร่างกิายทางกิารแพิทย์แล้วิแต่กิรณ้

8) พิ้งระล้กิวิ่าพิระราชบัญญัต่ป้องกิันี้และปราบปรามกิารค์้ามนีุ้ษย์ พิ.ศ. 2551 มาตรา 41 ห้ามม่
ใหพ้ินัี้กิงานี้สื่อบสื่วินี้ดำเนี้น่ี้ค์ด้กัิบผ้้เสื่ย้หายในี้ค์วิามผด่ฐานี้เขึ้า้มาออกิไปหรอ่อย้ใ่นี้ราชอาณาจักิร
โดยไมไ่ดร้บัอนี้ญุาตตามกิฎหมายวิา่ดว้ิยค์นี้เขึ้า้เมอ่งค์วิามผด่ฐานี้ แจง้ค์วิามเทจ็ตอ่เจา้พินี้กัิงานี้
ฐานี้ปลอมหร่อใช้หนี้ังสื่่อเด่นี้ทางปลอมตามประมวิลกิฎหมายอาญาค์วิามผ่ดตามกิฎหมายวิ่า
ด้วิยกิารป้องกิันี้และปราบปรามกิารค์้าประเวิณ้เฉพิาะท้�เกิ้�ยวิกิับกิารต่ดต่อชักิชวินี้ แนี้ะนี้ำ ตัวิ
ต่ดตาม หร่อรบเร้าบุค์ค์ลเพ่ิ�อค้์าประเวิณ้และกิารเขึ้้าไปมั�วิสุื่มในี้สื่ถึานี้กิารค้์าประเวิณ้เพ่ิ�อค้์า
ประเวิณ้ หร่อค์วิามผ่ดฐานี้เป็นี้ค์นี้ต่างด้าวิทำงานี้โดยไม่ได้รับอนุี้ญาตตามกิฎหมายวิ่าด้วิยกิาร
ทำงานี้ขึ้องค์นี้ต่างด้าวิ
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แผินผิังที�	3	ข้ั�นตอนการปัฏิิบััติการสัมภาษณ์์คัดีแยกผิ้้เสียหายจากการบัังคับัใช้้
แรงงานหรือบัริการหรือค้ามนุษย์
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ตารางที่่� 4 มาตรฐานแนวที่างการดิำเนินงาน (SOP) การสััมภาษณ์คัดิแยกผ่้เสั่ยหาย

ขั�นตอนและ
กระบัวนการ

มาตรฐานแนวที่างการดิำเนินการ
หน่วยงาน 
ที่่�เก่�ยวข้อง

ประชุ้มเตร่ยม
การ

ประชุมท้มสื่หวิ่ชาช้พิ (ท้มค์ัดแยกิ) 
1. กิำหนี้ดหัวิหนี้้าชุดปฏิ่บัต่กิารค์ัดแยกิเหย่�อ ซึ่้�งอาจเป็นี้หัวิหนี้้าชุด

เด้ยวิกิันี้กิับชุดปฏิ่บัต่กิารจับกิุม/ช่วิยเหล่อเหย่�อ หร่ออาจเป็นี้ชุด
ปฏ่ิบัต่กิารเพิ่�อค์ัดแยกิเหย่�อแยกิต่างหากิจากิชุดปฏิ่บัต่กิารจับกิุม
กิ็ได้เพิ่�อทำหน้ี้าท้�ประสื่านี้แจ้งทุกิหนี้่วิยงานี้ท้�เกิ้�ยวิขึ้้อง เพ่ิ�อขึ้อรับ
กิารสื่นี้ับสื่นีุ้นี้เจ้าหนี้้าท้�เขึ้้าร่วิมสื่ัมภัาษณ์เบ่�องต้นี้ โดยแบ่งท้มงานี้
สื่ำหรบัรบัผด่ชอบดา้นี้กิฎหมายและดา้นี้สื่งัค์ม ซึ่้�งแตล่ะทม้กิำหนี้ด
ให้ม้หัวิหนี้้าท้ม เพิ่�อประสื่านี้งานี้กิับท้มอ่�นี้และสื่่�อสื่ารกิับหัวิหนี้้า
ชุดปฏิ่บัต่กิาร

2. ประประชมุรว่ิมกินัี้ขึ้องทกุิหนี้ว่ิยงานี้ หารอ่ประเดน็ี้ตามรายละเอย้ด
 ดังนี้้�

• เพิ่�อวิางแผนี้และกิำหนี้ดหน้ี้าท้�ค์วิามรับผด่ชอบ โดยหากิเปน็ี้กิรณก้ิาร
บังค์ับใช้แรงงานี้ท้�เขึ้้าขึ้่ายเป็นี้ค์วิามผ่ดเกิ้�ยวิกิับกิารค์้ามนีุ้ษย์ จะต้อง
ม้ผ้้แทนี้กิระทรวิงแรงงานี้ และกิรณ้นี้่าเช่�อวิ่าม้เด็กิเป็นี้ผ้้เสื่้ยหาย จะ
ต้องม้ตัวิแทนี้ขึ้องกิระทรวิงกิารพัิฒนี้าสัื่งค์มและค์วิามมั�นี้ค์งขึ้อง
มนีุ้ษย์ หร่อสื่ำนี้ักิงานี้พิัฒนี้าสื่ังค์มและค์วิามมั�นี้ค์งขึ้องมนีุ้ษย์จังหวิัด 
เขึ้้าร่วิมประชุมเตร้ยมกิารด้วิย

• ช้�แจงหนี้่วิยงานี้ท้�เกิ้�ยวิข้ึ้อง เพ่ิ�อให้ทราบถ้ึงพิฤต่กิารณ์และแผนี้
ประทุษกิรรมขึ้องกิารกิระทำค์วิามผด่ท้�มเ้บาะแสื่ในี้เบ่�องต้นี้ เพ่ิ�อเป็นี้
ประโยชน์ี้ในี้กิารตั�งประเด็นี้ค์ำถึามในี้กิารสัื่มภัาษณ์ให้สื่อดค์ล้องกิับ
ขึ้้อกิฎหมาย

• ให้ค์วิามสื่ำค์ัญในี้เร่�อง ดังนี้้�
1) สื่ถึานี้ท้�พิกัิรอระหว่ิางสัื่มภัาษณ์/คั์ดแยกิ ซ้ึ่�งในี้แต่ละจังหวัิดค์วิร

ม้กิารกิำหนี้ดสื่ถึานี้ท้�ท้�เหมาะสื่ม เช่นี้ บ้านี้พิักิรับรองทาง
ราชกิาร ท้�พิักิสื่่วินี้ราชกิารต่าง ๆ 

2) ระยะเวิลาในี้กิารสัื่มภัาษณ์ ไม่สื่ามารถึกิำหนี้ดเวิลาท้�ชดัเจนี้ได้
แต่ท้มสื่หวิ่ชาช้พิ 1 ท้ม ค์วิรรับผ่ดชอบสื่ัมภัาษณ์กิลุ่มบุค์ค์ล 
เป้าหมายไม่เกิ่นี้ 3 ค์นี้ 

3) กิารจัดหาลา่มหรอ่ผ้้ประสื่านี้งานี้ด้านี้ภัาษา กิรณม้ข้ึ้อ้มล้เบ่�อง
ตน้ี้วิา่เปน็ี้กิลุม่บคุ์ค์ลตา่งดา้วิ ค์วิรประเมน่ี้ค์วิามตอ้งกิารในี้กิาร
ใช้บร่กิารล่ามแปลภัาษาวิ่ากิ้�ค์นี้ และเป็นี้ล่ามแปลภัาษาอะไร 
ค์วิรตรวิจสื่อบให้แนี้่ชัดวิ่าเป็นี้ภัาษาถ่ึ�นี้หร่อภัาษาชนี้เผ่าหร่อ
ไม่ กิ่อนี้ประสื่านี้ขึ้อสื่นี้ับสื่นีุ้นี้ล่ามแปลภัาษา ซึ่้�งม้หนี้่วิยงานี้ท้�
สื่ามารถึสื่นี้ับสื่นีุ้นี้ ได้แกิ่ กิระทรวิงกิารพิัฒนี้าสื่ังค์มและค์วิาม
มั�นี้ค์งขึ้องมนุี้ษย์ ซ้ึ่�งสื่ามารถึขึ้อรับกิารสื่นัี้บสื่นุี้นี้ได้ทั�งล่ามแปล
ภัาษาและค์่าตอบแทนี้ โดยขึ้อผ่านี้ระบบ Application 
Protect U

- พินี้ักิงานี้สื่อบสื่วินี้  
(ตร./ปค์./DSI)
- พิม.
- รง.
- ล่าม
- NGOs
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ขั�นตอนและ
กระบัวนการ

มาตรฐานแนวที่างการดิำเนินการ
หน่วยงาน 
ที่่�เก่�ยวข้อง

4) กิารจัดหาอาหารและเค์ร่�องด่�มแก่ิผ้้ถ้ึกิสัื่มภัาษณ์ และท้มสื่ห
วิ่ชาช้พิ สื่ามารถึขึ้อรับกิารสื่นี้ับสื่นีุ้นี้จากิกิระทรวิงกิารพิัฒนี้า
สื่ังค์มและค์วิามมั�นี้ค์งขึ้องมนีุ้ษย์หร่อสื่ำนี้ักิงานี้พิัฒนี้าสื่ังค์ม
และค์วิามมั�นี้ค์งขึ้องมนีุ้ษย์จังหวิัด (พิมจ.)

5) กิารจดัหาสื่ถึานี้ท้�รองรบัชั�วิค์ราวิกิรณท้้�ผ้้เส้ื่ยหายยงัไมพ่ิรอ้มในี้
กิารให้ขึ้้อม้ลหร่ออย้่ระหวิ่างรอขึ้้อเท็จจร่งเพิ่�มเต่ม
- กิารสัื่มภัาษณ์ม้จำนี้วินี้มากิ ให้เร่�มสัื่มภัาษณ์จากิบุค์ค์ลท้�

เปน็ี้กิลุม่เปา้หมาย/กิลุม่เสื่้�ยงท้�มเ้หตอุนัี้เช่�อวิา่เปน็ี้ผ้เ้สื่ย้หาย
กิ่อนี้

- กิ่อนี้เร่�มสื่ัมภัาษณ์ ค์วิรแนี้ะนี้ำท้มสื่หวิ่ชาช้พิและอธิ์่บายให้
ผ้ถ้้ึกิสื่มัภัาษณท์ราบถึง้วิตัถึปุระสื่งค์ข์ึ้องกิารสื่มัภัาษณค์์รั�งนี้้�
 และขึ้อค์วิามรว่ิมมอ่ในี้กิารตอบค์ำถึามจากิผ้เ้ส้ื่ยหาย ช้�แจง
ให้ผ้้เสื่้ยหายทราบถึ้งประโยชนี้์ในี้กิารให้ขึ้้อม้ล/ขึ้้อเท็จจร่ง 

- กิารเก็ิบรกัิษาค์วิามลับขึ้องข้ึ้อมล้ อธิ์บ่ายให้ผ้เ้สื่ย้หายทราบ
วิ่าข้ึ้อม้ลจะม้กิารส่ื่งต่อให้กิับเจ้าหนี้้าท้�ท้�เกิ้�ยวิขึ้้องในี้เพ่ิ�อ
ประโยชนี้์ในี้กิารให้ค์วิามช่วิยเหล่อผ้้เสื่้ยหาย

- ผ้้สื่ัมภัาษณ์ค์วิรสื่ร้างค์วิามไวิ้วิางใจและค์วิามเป็นี้ม่ตร กิาร
สื่ร้างบรรยากิาศท้�ทำให้ผ้้เสื่้ยหายร้้สื่้กิสื่บายใจพิอท้�จะ
สื่่�อสื่ารได้ มค้์วิามเขึ้า้ใจค์วิามบอบช�ำทางจต่ใจและหลก้ิเล้�ยง
กิารตอกิย�ำค์วิามร้้สื่้กิดังกิล่าวิ

- หัวิหนี้้าชุดปฏิ่บัต่กิาร หร่อผ้้ท้�ได้รับมอบหมายท้�ม้ค์วิาม
เช้�ยวิชาญต้องอย้่ปฏิ่บัต่งานี้จนี้กิวิ่ากิระบวินี้กิารสื่ัมภัาษณ์
จะเสื่ร็จสื่่�นี้ และสื่รุปผลกิารสัื่มภัาษณ์ร่วิมกัิบท้มสัื่มภัาษณ์ 
เพิ่�อรว่ิมกินัี้วิน่ี้จ่ฉยั พิฤตก่ิารณ/์ขึ้อ้เทจ็จรง่กิารเปน็ี้ผ้เ้สื่ย้หาย
 พิรอ้มแจง้ใหท้กุิหนี้ว่ิยงานี้ทราบรว่ิมกินัี้ เวิน้ี้แตม่เ้หตจุำเปน็ี้
อันี้ม่อาจกิ้าวิล่วิงได้ ให้มอบหมายบุค์ค์ลอ่�นี้ปฏิ่บัต่หนี้้าท้�ดัง
กิล่าวิแทนี้

ที่่มสัหวิช้าช้่พื่
สััมภาษณ์และ
พื่ิจารณาข้อเที่็จ
จริง ตามองค์
ประกอบั 3 ข้อ 
(การกระที่ำ  
วิธิ่การ และ
วัตถุประสังค์)

1. ท้มสื่หวิ่ชาช้พิ ประกิอบด้วิย 
ผ้้ปฏิ่บัต่งานี้หลักิ: พินี้ักิงานี้สื่อบสื่วินี้/เจ้าหนี้้าท้�ตำรวิจ (ทุกิหนี้่วิย

งานี้ในี้สื่งักิดัสื่ำนี้กัิงานี้ตำรวิจแหง่ชาต)่ เจา้หนี้า้ท้�กิรมสื่อบสื่วินี้ค์ดพ้ิเ่ศษ
และ/หร่อเจ้าหนี้้าท้�กิรมกิารปกิค์รอง 

ผ้้ปฏ่ิบัต่งานี้สื่นัี้บสื่นุี้นี้: เจ้าหน้ี้าท้�กิระทรวิงกิารพัิฒนี้าสัื่งค์มและ
ค์วิามมั�นี้ค์งขึ้องมนีุ้ษย์ กิรมกิารจัดหางานี้ กิรมสื่วิัสื่ด่กิารและค์ุ้มค์รอง
แรงงานี้ กิรมค์ุม้ค์รองสื่ท่ธิ์แ่ละเสื่ร้ภัาพิ กิระทรวิงกิลาโหม องค์ก์ิรพิฒันี้า
เอกิชนี้ และองค์ก์ิารระหวิา่งประเทศ รวิมถึง้ลา่มหร่อผ้ป้ระสื่านี้งานี้ดา้นี้
กิารสื่่�อสื่ารด้านี้ภัาษา

• พินี้ักิงานี้สื่อบสื่วินี้  
(ตร./ปค์./DSI)

• พิม.
• รง.
• ล่าม



คู่่�มืือการดำเนิินิคู่ดีสำหรับคู่ดีแรงงานิเด็กและแรงงานิบังคู่ับ 79

ขั�นตอนและ
กระบัวนการ

มาตรฐานแนวที่างการดิำเนินการ
หน่วยงาน 
ที่่�เก่�ยวข้อง

ทั�งน้ี้� ท้มสื่หว่ิชาช้พิท้�จะทำหน้ี้าท้�สื่มัภัาษณ์เบ่�องต้นี้เพ่ิ�อคั์ดแยกิผ้้เสื่ย้
หายจากิกิารค์า้มนุี้ษย ์ไม่จำเป็นี้ต้องเป็นี้พินัี้กิงานี้เจา้หน้ี้าท้�ตามกิฎหมาย
วิ่าด้วิยกิารป้องกิันี้และปราบปรามกิารค์้ามนีุ้ษย์ แต่ค์วิรผ่านี้กิารอบรม
เร่�อง “กิารค์ัดแยกิผ้้เสื่้ยหายจากิกิารค์้ามนีุ้ษย์” ในี้เบ่�องต้นี้
2. องค์์ประกิอบตามพิระราชบัญญัต่ป้องกัินี้และปราบปรามกิารค้์า

มนีุ้ษย์ พิ.ศ. 2551 และท้�แกิ้ไขึ้เพิ่�มเต่ม
มาตรา 6
กิระทำกิารอย่างหนี้้�งอย่างใดหร่อหลายอย่าง ดังต่อไปนี้้� 
• เป็นี้ธิ์ุระจัดหา 
• ซึ่่�อ ขึ้าย จำหนี้่าย 
• พิามาจากิหร่อสื่่งไปยังท้�ใด 
• หนี้่วิงเหนี้้�ยวิ กิักิขึ้ัง 
• จัดให้อย้่อาศัย หร่อรับไวิ้ซึ่้�งบุค์ค์ลใด
วิ่ธิ์้กิาร ต่าง ๆ อย่างหนี้้�งอย่างใดหร่อหลายอย่างดังนี้้� 
• ขึ้่มขึ้้่
• ใช้กิำลังบังค์ับ 
• ลักิพิาตัวิ 
• ฉ้อฉล หลอกิลวิง 
• ใช้อำนี้าจโดยม่ชอบ 
• ใช้อำนี้าจค์รอบงำบุค์ค์ลด้วิยเหตุท้�อย้่ในี้ภัาวิะอ่อนี้ด้อยทางร่างกิาย 

จ่ตใจ กิารศ้กิษา หร่อทางอ่�นี้ใดโดยม่ชอบ 
• ขึ้้่เขึ้็ญวิ่าจะใช้กิระบวินี้กิารทางกิฎหมายโดยม่ชอบ
• โดยใหเ้งน่ี้หรอ่ผลประโยชนี้อ์ยา่งอ่�นี้แกิผ้้่ปกิค์รองหร่อผ้ด้้แลบคุ์ค์ลนี้ั�นี้

เพิ่�อให้ผ้้ปกิค์รองหร่อผ้้ด้แลให้ค์วิามย่นี้ยอมแกิ่ผ้้กิระทำค์วิามผ่ด

กิารแสื่วิงหาประโยชนี้์โดยม่ชอบ
(1) กิารแสื่วิงหาประโยชนี้์จากิกิารค์้าประเวิณ้
(2) กิ า ร ผ ล่ ต ห ร่ อ เ ผ ย แ พิ ร่ วิั ต ถึุ ล า ม กิ ห ร่ อ สื่่� อ ล า ม กิ  เช่ นี้  

นี้ำตัวิมาเพิ่�อแสื่ดงภัาพิยนี้ตร์ลามกิ เป็นี้ต้นี้
(3) กิารแสื่วิงหาประโยชน์ี้ทางเพิศในี้ร้ปแบบอ่�นี้ เช่นี้ บังค์ับ 

ให้เต้นี้ระบำเปล่�องผ้า เป็นี้ต้นี้
(4) กิารเอาค์นี้มาเป็นี้ทาสื่หร่อให้ม้ฐานี้ะค์ล้ายทาสื่
(5) กิารนี้ำค์นี้มาขึ้อทานี้
(6) กิารตัดอวิัยวิะเพิ่�อกิารค์้า
(7) กิารบังค์ับใช้แรงงานี้หร่อบร่กิาร ตามมาตรา 6/1
(8) กิารอ่�นี้ใดท้�ค์ล้ายค์ล้งกิันี้อันี้เป็นี้กิารขึ้้ดร้ดบุค์ค์ล
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มาตรา 6/1
(1) ทำให้กิลัวิวิ่าจะเกิ่ดอันี้ตรายต่อช้วิ่ตร่างกิายเสื่ร้ภัาพิ ช่�อเสื่้ยงหร่อ

ทรัพิย์สื่่นี้ขึ้องบุค์ค์ลนี้ั�นี้เองหร่อขึ้องผ้้อ่�นี้
(2) ขึ้้่เขึ้็ญด้วิยประกิารใด ๆ 
(3) ใช้กิำลังประทุษร้าย
(4) ย้ดเอกิสื่ารสื่ำค์ัญประจำตัวิขึ้องบุค์ค์ลนี้ั�นี้ไวิ้ 
(5) นี้ำภัาระหนี้้� ขึ้องบุค์ค์ลนี้ั� นี้หร่อขึ้อง ผ้้อ่� นี้มา เ ป็นี้ ส่ื่� งผ้กิ มัด 

โดยม่ชอบ
(6) ทำดว้ิยประกิารอ่�นี้ใดอนัี้มล้กัิษณะค์ลา้ยค์ลง้กิบักิารกิระทำดงักิลา่วิ

ขึ้้างต้นี้ ถึ้าได้กิระทำให้ผ้้อ่�นี้นี้ั�นี้อย้่ในี้ภัาวิะท้�ไม่สื่ามารถึขึ้ัดขึ้่นี้ได้ ผ้้
นี้ั�นี้กิระทำค์วิามผ่ดฐานี้บังค์ับใช้แรงงานี้หร่อบร่กิาร ทั�งนี้้� ในี้กิาร
แสื่วิงหาขึ้้อเท็จจร่งค์วิรสื่อบถึามขึ้้อม้ลเช่งล้กิเพิ่�อให้ทราบเกิ้�ยวิกิับ
เจตนี้าในี้กิารกิระทำผด่หร่อเจตนี้าพิเ่ศษท้�เช่�อมโยงไปส่้ื่กิารแสื่วิงหา
ประโยชนี้์โดยม่ชอบจากิผ้้เสื่้ยหาย

• กิรณ้ท้�ท้มสื่หวิ่ชาช้พิม้ค์วิามเห็นี้แย้งหร่อค์วิามเห็นี้ต่างกิันี้ ให้ร่วิมกิันี้
พิ่จารณาโดยละเอ้ยดและบันี้ท้กิค์วิามเห็นี้ต่างไวิ้เป็นี้หลักิฐานี้ พิร้อม
เสื่นี้อหวัิหนี้า้ชดุปฏิบ่ตัก่ิาร หรอ่ผ้้ท้�ไดร้บัมอบหมายท้�มค้์วิามเช้�ยวิชาญ
เป็นี้ผ้้วิ่นี้่จฉัยช้�ขึ้าด

ไม่เป็นผ่้เส่ัยหาย
จากการค้ามนุษย์ 

ดิำเนินการตาม พื่.ร.บั. อื�นที่่�เก่�ยวข้อง
หากิพิบวิ่าไม่เป็นี้ผ้้เสื่้ยหายกิารบังค์ับใช้แรงงานี้หร่อบร่กิารหร่อค์้า

มนี้ษุย ์ท้มสื่หวิช่าชพ้ิสื่ามารถึดำเนี้น่ี้กิารตาม พิ.ร.บ. อ่�นี้ท้�เกิ้�ยวิขึ้อ้ง โดย
แบ่งเป็นี้ 2 กิรณ้ 
1. กิรณ้เป็นี้ผ้้กิระทำค์วิามผ่ดตามกิฎหมายอ่�นี้ ให้ดำเนี้่นี้กิารตาม

กิฎหมายอ่�นี้ท้�เกิ้�ยวิข้ึ้องกิับกิารกิระทำค์วิามผ่ด เช่นี้ ประมวิล
กิฎหมายอาญา กิฎหมายว่ิาด้วิยค์นี้เขึ้้าเม่อง กิฎหมายว่ิาด้วิยกิาร
ปอ้งกินัี้และปราบปรามกิารค์า้ประเวิณ ้กิฎหมายวิา่ด้วิยกิารทำงานี้
ขึ้องค์นี้ต่างด้าวิ กิฎหมายค์วิบค์ุมกิารขึ้อทานี้ กิฎหมายวิ่าด้วิยกิาร
ค์ุ้มค์รองเด็กิ ฯลฯ หร่อบุค์ค์ลท้�ม้ขึ้้อม้ลเกิ้�ยวิขึ้้องและสื่ำค์ัญกิับกิาร
ดำเนี้่นี้ด้สื่ามารถึพิ่จารณากิันี้ไวิ้เป็นี้พิยานี้ในี้ค์ด้ได้

2. กิรณ้เป็นี้ผ้้เสื่้ยหายตามกิฎหมายอ่�นี้ เช่นี้ กิฎหมายวิ่าด้วิยกิาร
ค์ุม้ค์รองเด็กิ กิฎหมายว่ิาด้วิยกิารค์ุม้ค์รองแรงงานี้ กิฎหมายว่ิาดว้ิย
เง่นี้ทดแทนี้ กิฎหมายวิ่าด้วิยค์่าตอบแทนี้ผ้้เสื่้ยหายและค์่าทดแทนี้
และค์่าใช้จ่ายแกิ่จำเลยในี้ค์ด้อาญา กิฎหมายวิ่าด้วิยกิารจัดหางานี้
และค์ุ้มค์รองค์นี้หางานี้ ฯลฯ ให้ดำเนี้่นี้กิารแจ้งพินี้ักิงานี้สื่อบสื่วินี้
หรอ่เจา้หนี้า้ท้�ตามกิฎหมายอ่�นี้ พิจ่ารณาใหค้์วิามชว่ิยเหลอ่ค์ุม้ค์รอง
ตามกิฎหมายอ่�นี้ 
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ผ่เ้สัย่หายจากการ
บัังคับัใช้้แรงงาน
หรอืบัริการ/ผ่เ้สัย่
หายจากการค้า
มนุษย์

สั่งเข้ารับัการคุ้มครอง ตามมาตรา 33
กรณ่ผ่้เสั่ยหายจากการบัังคับัใช้้แรงงานหรือบัริการ
• ไม่จำเป็นี้ต้องม้องค์์ประกิอบ 3 ขึ้้อ แต่ต้องม้องค์์ประกิอบค์วิามผ่ดท้� 

2 ค์่อ “วิ่ธิ์้กิาร” เสื่มอ อย่างไรกิ็ตาม กิารกิระทำท้�ค์รบองค์์ประกิอบ
ตามมาตรา 6/1 อาจเป็นี้กิารกิระทำท้�เป็นี้องค์์ประกิอบค์วิามผ่ดท้� 1 
และองค์์ประกิอบท้� 2 หร่อ เป็นี้ค์วิามผ่ดท้�เป็นี้องค์์ประกิอบท้� 2 และ
องค์์ประกิอบท้� 3 กิ็ถ่ึอวิ่าเป็นี้ค์วิามผ่ดตามมาตรา 6/1 ได้เช่นี้กิันี้  
(บทท้� 1: ตารางเปร้ยบเท้ยบองค์์ประกิอบค์วิามผ่ดฐานี้ “ค์้ามนีุ้ษย์” 
กิับฐานี้ค์วิามผ่ดด้านี้แรงงานี้) 

• ให้พิ่จารณาดำเนี้่นี้กิารตามท้�มาตรา 14/1 กิำหนี้ดให้ดำเนี้่นี้กิารเช่นี้
เดย้วิกิบักิารค์า้มนี้ษุย์ เพิ่�อเปน็ี้กิารปอ้งกินัี้และปราบปรามรวิมถึง้ชว่ิย
เหล่อค์ุ้มค์รอง

*หมายเหตุ: สื่ามารถึอ้างอ่งตามตารางหนี้้า 24

ทั�งนี้้� เม่�อท้มสื่หวิ่ชาช้พิสื่ัมภัาษณ์และพิ่จารณาขึ้้อเท็จจร่ง แล้วิพิบ
วิา่เปน็ี้ผ้้เสื่ย้หายจากิกิารค้์ามนี้ษุย์/ผ่เ้สัย่หายจากการบังัคบััใช้้แรงงาน
หรือบัริการ ดำเนี้่นี้กิาร ดังนี้้�
1. แจ้งสื่่ทธิ์่ให้ผ้้เสื่้ยหายทราบ ดังนี้้�

 (1) สื่่ทธิ์่ท้�จะได้รับค์วิามช่วิยเหล่อตามค์วิามเหมาะสื่มในี้เร่�องขึ้อง
อาหาร ท้�พิักิ กิารรกัิษาพิยาบาล กิารบำบดัฟ้้�นี้ฟ้้ทางดา้นี้จ่ตใจ
กิารให้กิารศ้กิษา กิารอบรม กิารให้ค์วิามช่วิยเหล่อทางด้านี้
กิฎหมาย และกิารสื่่งกิลับภั้ม่ลำเนี้าอย่างปลอดภััย 

 (2) สื่่ทธิ์่ในี้กิารเร้ยกิค์่าสื่่นี้ไหมทดแทนี้อันี้เนี้่�องมาจากิกิารกิระทำ
ผ่ดฐานี้ค์้ามนีุ้ษย์ 

 (3) สื่่ทธิ์่ในี้กิารค์ุ้มค์รองค์วิามปลอดภััย ไม่วิ่ากิ่อนี้ ขึ้ณะ หร่อหลัง
กิารดำเนี้น่ี้ค์ด ้โดยค์ำนี้ง้ค์วิามปลอดภัยัขึ้องบคุ์ค์ลในี้ค์รอบค์รัวิ
ขึ้องผ้้เสื่้ยหายด้วิย 

 (4) สื่ำหรับกิรณต้า่งชาต ่สื่ท่ธิ์ใ่นี้กิารผ่อนี้ผนัี้ใหอ้ย้ใ่นี้ราชอาณาจักิร
เป็นี้กิารชั�วิค์ราวิ และอนีุ้ญาตให้ทำงานี้เป็นี้กิารชั�วิค์ราวิตามท้�
กิฎหมายกิำหนี้ด 

 (5) สื่่ทธิ์่ในี้กิารไม่ถึ้กิดำเนี้่นี้ค์ด้ในี้ค์วิามผ่ดฐานี้เขึ้้ามา ออกิไป หร่อ
อย้่ในี้ราชอาณาจักิรโดยไม่ได้รับอนีุ้ญาตตามกิฎหมายวิ่าด้วิย
ค์นี้เขึ้้าเม่อง ค์วิามผ่ดฐานี้แจ้งค์วิามเท็จต่อเจ้าพินี้ักิงานี้ ปลอม
หร่อใช้หนัี้งสื่่อเด่นี้ทางปลอม ทำงานี้โดยไม่ได้รับอนุี้ญาตตาม
กิฎหมายวิ่าด้วิยกิารทำงานี้ขึ้องค์นี้ต่างด้าวิ 

2. ผ้้เสื่้ยหายต้องสื่มัค์รใจเขึ้้ารับกิารค์ุ้มค์รอง และย่นี้ยอมปฏ่ิบัต่ตาม
กิฎระเบ้ยบขึ้องสื่ถึานี้ค์ุ้มค์รอง 
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ขั�นตอนและ
กระบัวนการ

มาตรฐานแนวที่างการดิำเนินการ
หน่วยงาน 
ที่่�เก่�ยวข้อง

กรณี่ท่�ผู้เส่ยหายเปั็นเดั็ก ซึ่ึ�งไม่ปัระสงค์จะอยู่ในการคุ้มครองของ
สถุานคุ้มครอง หากม่ความเส่�ยงต่อความปัลอดัภัย ท่มสหวิช้าช้่พื่อาจ
พื่จิารณีาใช้้อำนาจของพื่นกังานเจ้าหน้าท่� ตาม พื่.ร.บ.คุม้ครองเด็ัก พื่.ศ. 
2546 ปัระกอบการช้่วยเหล่อคุ้มครองไดั้
3. เตรย้มเอกิสื่ารท้�เกิ้�ยวิข้ึ้อง ได้แกิ ่หนี้งัสื่อ่นี้ำส่ื่งตวัิเขึ้า้รบักิารค์ุม้ค์รอง

เอกิสื่ารประจำตัวิขึ้องผ้้เสื่้ยหาย ทรัพิย์สื่่นี้ขึ้องผ้้เสื่้ยหาย หลักิฐานี้
กิารตรวิจสืุ่ขึ้ภัาพิ (ถึ้าม้)

 สื่ถึานี้รองรับในี้กิารค์ุม้ค์รองผ้้เสื่ย้หาย มใ้หบ้รก่ิารทั�งสื่ถึานี้ค์ุม้ค์รอง
ภัาค์รัฐและภัาค์เอกิชนี้ ซึ่้�งกิระจายอย้่ในี้ภั้ม่ภัาค์ต่าง ๆ โดยเป็นี้ 

สื่ถึานี้ค์ุ้มค์รองขึ้องรัฐ จำนี้วินี้ 9 แห่ง แบ่งออกิเป็นี้สื่ถึานี้ค์ุ้มค์รอง
สื่ำหรับผ้้เสื่้ยหายหญ่ง จำนี้วินี้ 4 แห่ง ได้แกิ่

1) สื่ถึานี้ค์ุ้มค์รองสื่วิัสื่ด่ภัาพิผ้้เสื่้ยหายจากิกิารค์้ามนีุ้ษย์  
(บ้านี้เกิร็ดตระกิาร) จังหวิัดนี้นี้ทบุร้

2) สื่ถึานี้ค์ุ้มค์รองสื่วิัสื่ด่ภัาพิผ้้เสื่้ยหายจากิกิารค์้ามนีุ้ษย์  
(บ้านี้สื่องแค์วิ) จังหวิัดพิ่ษณุโลกิ 

3) สื่ถึานี้ค์ุ้มค์รองสื่วิัสื่ด่ภัาพิผ้้เสื่้ยหายจากิกิารค์้ามนีุ้ษย์  
(บ้านี้นี้าร้สื่วิัสื่ด่) จังหวิัดนี้ค์รราชสื่้มา

4) สื่ถึานี้ค์ุ้มค์รองสื่วิัสื่ด่ภัาพิผ้้เสื่้ยหายจากิกิารค์้ามนีุ้ษย์  
(บ้านี้ศร้สืุ่ราษฎร์) จังหวิัดสืุ่ราษฎร์ธิ์านี้้

สื่ถึานี้ค์ุ้มค์รองสื่ำหรับผ้้เสื่้ยหายชายจำนี้วินี้ 4 แห่ง และสื่ถึานี้
ค์ุ้มค์รองสื่ำหรับผ้้เสื่้ยหายเด็กิชายจำนี้วินี้ 1 แห่ง ได้แกิ่ 

1) สื่ถึานี้ค์ุ้มค์รองสื่วิัสื่ด่ภัาพิผ้้เสื่้ยหายจากิกิารค์้ามนีุ้ษย์ จังหวิัด
ปทุมธิ์านี้้ 

2) สื่ถึานี้ค์ุ้มค์รองสื่วิัสื่ด่ภัาพิผ้้เสื่้ยหายจากิกิารค์้ามนีุ้ษย์ จังหวิัด
เช้ยงราย

3) สื่ถึานี้ค์ุ้มค์รองสื่วิัสื่ด่ภัาพิผ้้เสื่้ยหายจากิกิารค์้ามนีุ้ษย์ จังหวิัด
ระนี้อง

4) สื่ถึานี้ค์ุ้มค์รองสื่วิัสื่ด่ภัาพิผ้้เสื่้ยหายจากิกิารค์้ามนีุ้ษย์ จังหวิัด
สื่งขึ้ลา

5) สื่ถึานี้แรกิรับเด็กิชายปากิเกิร็ด จังหวิัดนี้นี้ทบุร้ 

 สื่ถึานี้ค์ุ้มค์รองภัาค์เอกิชนี้ จำนี้วินี้ 3 แห่ง แบ่งออกิเป็นี้สื่ถึานี้
ค์ุ้มค์รองท้�รองรับผ้้เสื่้ยหายหญ่งท้�ม่ใช่ผ้้เส้ื่ยหายสัื่ญชาต่ไทยจำนี้วินี้ 1 
แห่ง ได้แกิ่ม้ลนี้่ธิ์่ไนี้ท์ไลท์ กิรุงเทพิฯ และสื่ถึานี้ค์ุ้มค์รองผ้้เสื่้ยหายเด็กิ 
จำนี้วินี้ 2 แห่ง ม้ลนี้่ธิ์่ราฟ้า จังหวิัดเช้ยงใหม่ และม้ลนี้่ธิ์่โซึ่เอ จังหวิัด
เช้ยงใหม่
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ขั�นตอนและ
กระบัวนการ

มาตรฐานแนวที่างการดิำเนินการ
หน่วยงาน 
ที่่�เก่�ยวข้อง

กรณ่ผ่้เสั่ยหายจากการค้ามนุษย์ 
• อายุเกิ่นี้ 18 ปี ต้องม้องค์์ประกิอบ 3 ขึ้้อ กิารกิระทำ วิ่ธิ์้กิาร และ

วิัตถึุประสื่งค์์
• อายุต�ำกิวิ่า 18 ปี ม้องค์์ประกิอบ ค์่อ กิารกิระทำ และวิัตถึุประสื่งค์์ 

ไม่จำเป็นี้ต้องม้ วิ่ธิ์้กิาร

เดิก็ที่่�ที่ำงานในรป่
แบับัเลวร้าย

เม่�อท้มสื่หว่ิชาช้พิสื่ัมภัาษณ์และพิ่จารณาขึ้้อเท็จจร่งตามองค์์
ประกิอบ 3 ขึ้้อ ซึ่้�งไม่ปรากิฎขึ้้อเท็จจร่งตามองค์์ประกิอบขึ้้อท้� 1 และ 
3 แต่ม้ขึ้้อเท็จจร่งเกิ้�ยวิกิับพิฤต่กิารณ์ท้�แสื่ดงถึ้งวิ่ธิ์้กิารบังค์ับให้เด็กิ
ทำงานี้ในี้รป้แบบเลวิรา้ย ในี้ลกัิษณะกิารบงัค์บัหร่อเกิณฑ์์เดก็ิเพิ่�อใชใ้นี้
กิารสื่้้รบ กิารใช้เด็กิทำงานี้ผ่ดกิฎหมาย กิารให้เด็กิทำงานี้ในี้ท้�ท้�ม้
ลักิษณะหร่อสื่ภัาพิแวิดล้อมท้�เป็นี้อันี้ตรายต่อสืุ่ขึ้ภัาพิ จ่ตใจ ค์วิาม
ปลอดภััย หร่อศ้ลธิ์รรมขึ้องเด็กิ ตามอนีุ้สื่ัญญาองค์์กิารแรงงานี้ระหวิ่าง
ประเทศ ฉบับท้� 182 วิ่าด้วิยกิารห้ามและกิารดำเนี้่นี้กิารโดยทันี้ท้เพิ่�อ
ขึ้จัดร้ปแบบท้�เลวิร้ายท้�สืุ่ดขึ้องกิารใช้แรงงานี้เด็กิ ให้ดำเนี้่นี้กิารตาม
มาตรา 56/1และประสื่านี้สื่่งเด็กิเขึ้้ารับกิารค์ุ้มค์รอง ณ สื่ถึานี้แรกิรับ
ตาม พิ.ร.บ. ค์ุ้มค์รองเด็กิ พิ.ศ. 2546 
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กิารทำงานี้ขึ้องเด็กิหรอ่กิารใชแ้รงงานี้เดก็ิทั�วิไป (Child work) เป็นี้ลักิษณะขึ้องกิารทำงานี้ต่างๆ ท้�เดก็ิสื่ามารถึ
ทำได้ และไม่ได้หมายถึ้งกิารใช้แรงงานี้เด็กิ (Child labor) แต่เป็นี้กิารทำงานี้ขึ้องเด็กิท้�กิฎหมายวิ่าด้วิยกิารค์ุ้มค์รอง
แรงงานี้อนีุ้ญาตให้ทำได้ ซึ่้�งกิารทำงานี้เด็กิต้องม้ขึ้้อกิำหนี้ดท้�ชัดเจนี้ ทั�งด้านี้อายุ เง่�อนี้ไขึ้สื่ภัาพิกิารทำงานี้ จำนี้วินี้
ชั�วิโมงกิารทำงานี้ และประเภัทหร่อลักิษณะขึ้องกิารทำงานี้ท้�จะต้องไม่สื่ร้างหร่อส่ื่งผลกิระทบด้านี้ลบใดๆ ต่อกิาร
ศ้กิษาขึ้องเด็กิหร่อสื่่งผลกิระทบต่อร่างกิาย จ่ตใจ อารมณ์ หร่อกิารพิัฒนี้าทางสื่ังค์ม กิารทำงานี้ต้องเป็นี้ไปเพิ่�อสื่่ง
เสื่รม่ใหเ้ดก็ิไดพ้ิฒันี้าทกัิษะ ซึ่้�งจะเปน็ี้ประโยชนี้ต์อ่กิารใชช้ว้ิต่ภัายภัาค์หนี้า้ กิารทำงานี้ขึ้องเดก็ิจะตอ้งเปน็ี้กิารฝ่กึิและ
สื่รา้งวิน่ี้ยัและค์วิามรับผด่ชอบขึ้องเด็กิ จะทำให้เด็กิเขึ้า้ใจและร้ค้์ณุค์า่ขึ้องตนี้เองซ้ึ่�งประโยชนี้ท์้�เกิด่ขึ้้�นี้สื่ว่ินี้หนี้้�งเปน็ี้กิาร
ชว่ิยเหลอ่งานี้ในี้ค์รอบค์รวัิ หรอ่กิารทำงานี้เล็กิๆ นี้อ้ยๆ เพ่ิ�อหารายไดพ่้ิเศษในี้ช่วิงท้�เด็กิไมต้่องไปโรงเร้ยนี้หร่อเขึ้า้รับ
กิารศ้กิษา 

อายุขึ้ั�นี้ต�ำสื่ำหรับกิารทำงานี้หร่อกิารจ้างงานี้ (Minimum age for employment) กิำหนี้ดไวิ้ในี้อนีุ้สื่ัญญา
องค์์กิารแรงงานี้ระหวิ่างประเทศ ((ILO Convention) ฉบับท้� 138 วิ่าด้วิยอายุขึ้ั�นี้ต�ำ ค์.ศ. 1973 (Minimum Age 
Convention, 1973 (No. 138)) วิ่ากิารกิำหนี้ดอายุขึ้ั�นี้ต�ำสื่ำหรับกิารรับบุค์ค์ลเขึ้้าทำงานี้ แรงงานี้ต้องม้อายุไม่นี้้อย
กิวิ่า 15 ปี ซึ่้�งกิารกิำหนี้ดอายุดังกิล่าวิเป็นี้กิารกิำหนี้ดอายุท้�กิำหนี้ดให้เด็กิต้องสื่ำเร็จกิารศ้กิษาภัาค์บังค์ับกิ่อนี้เขึ้้าสื่้่
ตลาดแรงงานี้

ประเภทำข้องคำดแ่รงง�นำเด็กิ
และกิฎหม�ยทำ่�เกิ่�ยวข้�อง

บทำทำ่� 4
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4.1	 คดีีแรงงานเดี็กและบัทกฎหมายที�เกี�ยวข้้อง
ในการดิำเนินคดิ่แรงงานเดิ็กนั�น ม่กฎหมายที่่�เก่�ยวข้องที่่�พื่ึงนำมาใช้้พื่ิจารณาประกอบัดิ้วย ไดิ้แก่
1. รัฐธิ์รรมนี้้ญแห่งราชอาณาจักิรไทย
2. ประมวิลกิฎหมายแพิ่งและพิาณ่ชย์
3. ประมวิลกิฎหมายอาญา
4. พิระราชบัญญัต่สื่ถึานี้บร่กิาร พิ.ศ. 2509
5. พิระราชบัญญัต่ค์นี้เขึ้้าเม่อง พิ.ศ. 2522
6. พิระราชบัญญัต่ค์ุ้มค์รองแรงงานี้ พิ.ศ. 2541
7. พิระราชบัญญัต่กิ้ฬามวิย พิ.ศ. 2542 
8. พิระราชบัญญัต่ค์ุ้มค์รองเด็กิ พิ.ศ. 2546
9. พิระราชบัญญัต่วิ่าด้วิยกิารกิระทำค์วิามผ่ดเกิ้�ยวิกิับค์อมพิ่วิเตอร์ พิ.ศ. 2550
10. พิระราชบัญญัต่ค์วิบค์ุมกิารใช้สื่ารต้องห้ามทางกิารกิ้ฬา พิ.ศ. 2555
11. พิระราชบัญญัต่ค์วิบค์ุมกิารขึ้อทานี้ พิ.ศ. 2559
12. กิฎกิระทรวิงค์ุ้มค์รองแรงงานี้ในี้งานี้ประมงทะเล พิ.ศ. 2565
13. กิฎกิระทรวิงกิำหนี้ดสื่ถึานี้ท้�ท้�ห้ามนี้ายจ้างให้ล้กิจ้างซึ่้�งเป็นี้เด็กิอายุต�ำกิวิ่าสื่่บแปดปีทำงานี้ พิ.ศ. 2559

4.1.1	 รัฐธีรรมน้ญแห่งราช้อาณ์าจักรไทย

มาตรา 4  ศักิด่�ศร้ค์วิามเป็นี้มนีุ้ษย์ สื่่ทธิ์่ เสื่ร้ภัาพิ และค์วิามเสื่มอภัาค์ขึ้องบุค์ค์ลย่อมได้รับค์วิามค์ุ้มค์รอง
ปวิงชนี้ชาวิไทยย่อมได้รับค์วิามค์ุ้มค์รองตามรัฐธิ์รรมนี้้ญเสื่มอกิันี้

(การคุ้มครองศัักดีิ�ศัรีความเป็ันมนุษย์)

มาตรา 26 กิารตรากิฎหมายท้�ม้ผลเป็นี้กิารจำกัิดสื่่ทธิ์่หร่อเสื่ร้ภัาพิขึ้องบุค์ค์ลต้องเป็นี้ไปตามเง่�อนี้ไขึ้ท้�
บัญญัต่ไวิ้ในี้รัฐธิ์รรมนี้้ญ ในี้กิรณ้ท้�รัฐธิ์รรมนี้้ญม่ได้บัญญัต่เง่�อนี้ไขึ้ไวิ้ กิฎหมายดังกิล่าวิต้องไม่ขึ้ัดต่อหลักินี้่ต่ธิ์รรม
 ไม่เพ่ิ�มภัาระหรอ่จำกัิดสื่ท่ธิ์ห่รอ่เสื่รภ้ัาพิขึ้องบุค์ค์ลเกิน่ี้สื่มค์วิรแก่ิเหต ุและจะกิระทบต่อศกัิด่�ศรค้์วิามเป็นี้มนี้ษุย์
ขึ้องบุค์ค์ลม่ได้ รวิมทั�งต้องระบุเหตุผลค์วิามจำเป็นี้ในี้กิารจำกิัดสื่่ทธิ์่และเสื่ร้ภัาพิไวิ้ด้วิย

กิฎหมายตามวิรรค์หน้ี้�ง ต้องมผ้ลใช้บังค์ับเป็นี้กิารทั�วิไป ไม่มุ่งหมายให้ใช้บังค์ับแก่ิกิรณใ้ดกิรณ้หนี้้�งหรอ่
แกิ่บุค์ค์ลใดบุค์ค์ลหนี้้�งเป็นี้กิารเจาะจง

(การจำากัดีสิทธีิหรือเสรีภาพข้องบัุคคล)

มาตรา 40 บุค์ค์ลย่อมม้เสื่ร้ภัาพิในี้กิารประกิอบอาช้พิ

 กิารจำกิดัเสื่ร้ภัาพิตามวิรรค์หน้ี้�งจะกิระทำมไ่ด ้เวิน้ี้แตโ่ดยอาศยัอำนี้าจตามบทบญัญตัแ่หง่กิฎหมายท้�ตรา
ขึ้้�นี้เพิ่�อรักิษาค์วิามมั�นี้ค์งหร่อเศรษฐกิ่จขึ้องประเทศ กิารแขึ้่งขึ้ันี้อย่างเป็นี้ธิ์รรม กิารป้องกิันี้หร่อขึ้จัดกิารกิ้ดกิันี้
หร่อกิารผ้กิขึ้าด กิารค์ุ้มค์รองผ้้บร่โภัค์ กิารจัดระเบ้ยบกิารประกิอบอาช้พิเพิ้ยงเท่าท้�จำเป็นี้ หร่อเพิ่�อประโยชนี้์
สื่าธิ์ารณะอย่างอ่�นี้

(เสรีภาพในการปัระกอบัอาช้ีพ)
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กิารตรากิฎหมายเพิ่�อจัดระเบ้ยบกิารประกิอบอาช้พิตามวิรรค์สื่อง ต้องไม่ม้ลักิษณะเป็นี้กิารเล่อกิปฏิ่บัต่
หร่อกิ้าวิกิ่ายกิารจัดกิารศ้กิษาขึ้องสื่ถึาบันี้กิารศ้กิษา 

มาตรา 54 วรรคหนึ�ง (กิารค์ุ้มค์รองเร่�องสื่่ทธิ์่กิารศ้กิษาภัาค์บังค์ับเด็กิ) 

รัฐต้องดำเนี้่นี้กิารให้เด็กิทุกิค์นี้ได้รับกิารศ้กิษาเป็นี้เวิลาสื่่บสื่องปี ตั�งแต่กิ่อนี้วิัยเร้ยนี้จนี้จบกิารศ้กิษาภัาค์
บังค์ับอย่างม้ค์ุณภัาพิโดยไม่เกิ็บค์่าใช้จ่าย   

4.1.2	 ปัระมวลกฎหมายแพ่งและพาณ์ิช้ย์
 

มาตรา 420 ผ้้ใดจงใจหร่อประมาทเล่นี้เล่อ ทำต่อบุค์ค์ลอ่�นี้โดยผ่ดกิฎหมายให้เขึ้าเสื่้ยหายถึ้งแกิ่ช้วิ่ตกิ็ด้ 
แกิร่า่งกิายก็ิด ้อนี้ามัยก็ิด ้เสื่รภ้ัาพิก็ิด ้ทรัพิย์ส่ื่นี้หร่อส่ื่ทธิ์อ่ย่างหนี้้�งอย่างใดก็ิด้ ทา่นี้ว่ิาผ้้นี้ั�นี้ทำละเมด่จำต้องใชค่้์า
สื่่นี้ไหมทดแทนี้เพิ่�อกิารนี้ั�นี้

(ความรับัผิิดีเพื�อละเมิดี)

มาตรา 587 อันี้วิ่าจ้างทำขึ้องนี้ั�นี้ ค์่อสื่ัญญาซึ่้�งบุค์ค์ลค์นี้หนี้้�ง เร้ยกิวิ่าผ้้รับจ้าง ตกิลงจะทำกิารงานี้สื่่�งใด
สื่่�งหนี้้�งจนี้สื่ำเร็จให้แกิ่บุค์ค์ลอ้กิค์นี้หนี้้�ง เร้ยกิวิ่าผ้้วิ่าจ้าง และผ้้วิ่าจ้างตกิลงจะให้สื่่นี้จ้างเพิ่�อผลสื่ำเร็จแห่งกิารท้�
ทำนี้ั�นี้

(จ้างทำาข้อง)

4.1.3	 ปัระมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 282 ผ้ใ้ดเพิ่�อสื่นี้องค์วิามใค์รข่ึ้องผ้อ้่�นี้ เปน็ี้ธิ์รุะจดัหา ลอ่ไป หรอ่พิาไปเพิ่�อกิารอนี้าจารซึ่้�งชายหรอ่
หญง่ แมผ้้น้ี้ั�นี้จะยน่ี้ยอมกิต็าม ตอ้งระวิางโทษจำค์กุิตั�งแตห่นี้้�งปถีึง้สื่บ่ป ีและปรบัตั�งแตส่ื่องหม่�นี้บาทถึง้สื่องแสื่นี้
บาท

ถึ้ากิารกิระทำค์วิามผ่ดตามวิรรค์แรกิเป็นี้กิารกิระทำแกิ่บุค์ค์ลอายุเกิ่นี้สื่่บห้าปีแต่ยังไม่เกิ่นี้สื่่บแปดปี  
ผ้้กิระทำต้องระวิางโทษจำค์ุกิตั�งแต่สื่ามปีถึ้งสื่่บห้าปี และปรับตั�งแต่หกิหม่�นี้บาทถึ้งสื่ามแสื่นี้บาท

ถึา้กิารกิระทำค์วิามผด่ตามวิรรค์แรกิเป็นี้กิารกิระทำแก่ิเด็กิอายยุงัไมเ่กิน่ี้สื่บ่หา้ป ีผ้ก้ิระทำต้องระวิางโทษจำ
ค์ุกิตั�งแต่ห้าปีถึ้งย้�สื่่บปี และปรับตั�งแต่หนี้้�งแสื่นี้บาทถึ้งสื่้�แสื่นี้บาท

(เป็ันธีุระจัดีหาเพื�อการอนาจาร)



คู่่�มืือการดำเนิินิคู่ดีสำหรับคู่ดีแรงงานิเด็กและแรงงานิบังคู่ับ88

ผ้ใ้ดเพ่ิ�อสื่นี้องค์วิามใค์ร่ขึ้องผ้้อ่�นี้ รบัตวัิบคุ์ค์ลซ้ึ่�งมผ้้้จดัหา ลอ่ไป หรอ่พิาไปตามวิรรค์แรกิ วิรรค์สื่อง หรอ่
วิรรค์สื่าม หร่อสื่นี้ับสื่นีุ้นี้ในี้กิารกิระทำค์วิามผ่ดดังกิล่าวิ ต้องระวิางโทษตามท้�บัญญัต่ไวิ้ในี้วิรรค์แรกิ วิรรค์สื่อง 
หร่อวิรรค์สื่าม แล้วิแต่กิรณ้

มาตรา 283  ผ้้ใดเพิ่�อสื่นี้องค์วิามใค์ร่ขึ้องผ้้อ่�นี้ เป็นี้ธิ์ุระจัดหา ล่อไป หร่อพิาไปเพิ่�อกิารอนี้าจารซึ่้�งชาย
หร่อหญ่ง โดยใช้อุบายหลอกิลวิง ขึ้้่เขึ้็ญ ใช้กิำลังประทุษร้าย ใช้อำนี้าจค์รอบงำผ่ดค์ลองธิ์รรม หร่อใช้วิ่ธิ์้ขึ้่มขึ้่นี้ใจ
ด้วิยประกิารอ่�นี้ใด ต้องระวิางโทษจำค์ุกิตั�งแต่ห้าปีถึ้งย้�สื่่บปี และปรับตั�งแต่หนี้้�งแสื่นี้บาทถึ้งสื่้�แสื่นี้บาท

ถึ้ากิารกิระทำค์วิามผ่ดตามวิรรค์แรกิเป็นี้กิารกิระทำแกิ่บุค์ค์ลอายุเกิ่นี้สื่่บห้าปีแต่ยังไม่เกิ่นี้สื่่บแปดปี  
ผ้้กิระทำต้องระวิางโทษจำคุ์กิตั�งแต่เจ็ดปีถ้ึงย้�สื่่บปี และปรับตั�งแต่หนี้้�งแสื่นี้สื่้�หม่�นี้บาทถ้ึงสื่้�แสื่นี้บาท หร่อจำคุ์กิ
ตลอดช้วิ่ต

ถ้ึากิารกิระทำค์วิามผด่ตามวิรรค์แรกิเป็นี้กิารกิระทำแก่ิเด็กิอายุยงัไม่เก่ินี้สื่บ่ห้าปี ผ้ก้ิระทำต้องระวิางโทษ 
จำคุ์กิตั�งแต่สื่บ่ปีถึง้ย้�สื่บ่ปี และปรบัตั�งแต่สื่องแสื่นี้บาทถึง้สื่้�แสื่นี้บาท หรอ่จำค์กุิตลอดชว่้ิต หรอ่ประหารชว้ิต่

ผ้้ใดเพิ่�อสื่นี้องค์วิามใค์ร่ขึ้องผ้้อ่�นี้ รับตัวิบุค์ค์ลซึ่้�งม้ผ้้จัดหา ล่อไป หร่อพิาไปตามวิรรค์แรกิ วิรรค์สื่อง หร่อ
วิรรค์สื่าม หร่อสื่นี้ับสื่นีุ้นี้ในี้กิารกิระทำค์วิามผ่ดดังกิล่าวิ ต้องระวิางโทษตามท้�บัญญัต่ไวิ้ในี้วิรรค์แรกิ วิรรค์สื่อง 
หร่อวิรรค์สื่าม แล้วิแต่กิรณ้ 

(เป็ันธีุระจัดีหาเพื�อสนองความใคร่)

มาตรา 283 ที่ว ิผ้ใ้ดพิาบุค์ค์ลอายุเก่ินี้สื่บ่ห้าปีแต่ยงัไม่เก่ินี้สื่บ่แปดปีไปเพ่ิ�อกิารอนี้าจาร แม้ผ้น้ี้ั�นี้จะยน่ี้ยอม
กิ็ตาม ต้องระวิางโทษจำค์ุกิไม่เกิ่นี้ห้าปี หร่อปรับไม่เกิ่นี้หนี้้�งแสื่นี้บาท หร่อทั�งจำทั�งปรับ

ถ้ึากิารกิระทำค์วิามผด่ตามวิรรค์แรกิเป็นี้กิารกิระทำแก่ิเด็กิอายุยงัไม่เก่ินี้สื่บ่ห้าปี ผ้ก้ิระทำต้องระวิางโทษ 
จำคุ์กิไม่เกิน่ี้เจด็ปี หรอ่ปรบัไม่เกิน่ี้หนี้้�งแสื่นี้สื่้�หม่�นี้บาท หร่อทั�งจำทั�งปรบั

ผ้้ใดซึ่่อนี้เร้นี้บุค์ค์ลซึ่้�งถึ้กิพิาไปตามวิรรค์แรกิหร่อวิรรค์สื่อง ต้องระวิางโทษตามท้�บัญญัต่ในี้วิรรค์แรกิหร่อ
วิรรค์สื่อง แล้วิแต่กิรณ้

(พาเดี็กไปัเพื�อการอนาจาร)

มาตรา 284 ผ้้ใดพิาผ้้อ่�นี้ไปเพิ่�อกิารอนี้าจาร โดยใช้อุบายหลอกิลวิงขึ้้่เขึ้็ญ ใช้กิำลังประทุษร้าย ใช้อำนี้าจ
ค์รอบงำผ่ดค์ลองธิ์รรม หร่อใช้วิ่ธิ์้ขึ้่มขึ้่นี้ใจด้วิยประกิารอ่�นี้ใด ต้องระวิางโทษจำค์ุกิตั�งแต่หนี้้�งปีถึ้งสื่่บปี และปรับ
ตั�งแต่สื่องหม่�นี้บาทถึ้งสื่องแสื่นี้บาท

ผ้้ใดซึ่่อนี้เร้นี้บุค์ค์ลซึ่้�งถึ้กิพิาไปตามวิรรค์แรกิ ต้องระวิางโทษเช่นี้เด้ยวิกิับผ้้พิาไปนี้ั�นี้

(พาบัุคคลไปัเพื�อการอนาจาร)
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มาตรา 286 ผ้้ใดกิระทำด้วิยประกิารใด ๆ ดังต่อไปนี้้� ต้องระวิางโทษจำค์ุกิไม่เกิ่นี้ย้�สื่่บปี และปรับไม่เกิ่นี้
สื่้�แสื่นี้บาท หร่อจำค์ุกิตลอดช้วิ่ต

(1) ช่วิยเหล่อ ให้ค์วิามสื่ะดวิกิ หร่อค์ุ้มค์รองกิารค์้าประเวิณ้ขึ้องผ้้อ่�นี้
(2) รับประโยชนี้์ไม่วิ่าร้ปแบบใดจากิกิารค์้าประเวิณ้ขึ้องผ้้อ่�นี้หร่อจากิผ้้ซึ่้�งค์้าประเวิณ้
(3) บังค์ับ ขึ้้่เขึ้็ญ หลอกิลวิง หร่อใช้อำนี้าจค์รอบงำผ้้อ่�นี้ หร่อรับผ้้อ่�นี้เขึ้้าทำงานี้เพิ่�อกิารค์้าประเวิณ้
(4) จัดให้ม้กิารค์้าประเวิณ้ระหวิ่างผ้้ซึ่้�งค์้าประเวิณ้กิับผ้้ใช้บร่กิาร
(5) ปกิปิดหร่ออำพิรางแหล่งท้�มาขึ้องรายได้หร่อทรัพิย์สื่่นี้ซึ่้�งได้มาจากิกิารค์้าประเวิณ้
(6) อย้่ร่วิมกิับผ้้ซึ่้�งค์้าประเวิณ้หร่อสื่มาค์มกิับผ้้ซ้ึ่�งค์้าประเวิณ้ค์นี้เด้ยวิหร่อหลายค์นี้เป็นี้อาจ่ณ และ 

ไม่สื่ามารถึแสื่ดงท้�มาขึ้องรายได้ในี้กิารดำรงช้พิขึ้องตนี้
(7) ขึ้ัดขึ้วิางกิารดำเนี้่นี้กิารขึ้องหนี้่วิยงานี้ท้�ด้แลในี้กิารป้องกิันี้ ค์วิบค์ุม ช่วิยเหล่อ หร่อให้กิารศ้กิษาแกิ่ 

ผ้้ซึ่้�งค์้าประเวิณ้ ผ้้ซึ่้�งจะเขึ้้าร่วิมในี้กิารค์้าประเวิณ้ หร่อผ้้ซึ่้�งอาจได้รับอันี้ตรายจากิกิารค์้าประเวิณ้

(รับัปัระโยช้น์จากการค้าปัระเวณ์ี)

มาตรา 287 ผ้้ใด

(1) เพิ่�อค์วิามประสื่งค์์แห่งกิารค์้า หร่อโดยกิารค์้า เพิ่�อกิารแจกิจ่ายหร่อเพิ่�อกิารแสื่ดงอวิดแกิ่ประชาชนี้ 
ทำ ผล่ต ม้ไวิ้ นี้ำเขึ้้าหร่อยังให้นี้ำเขึ้้าในี้ราชอาณาจักิร สื่่งออกิหร่อยังให้สื่่งออกิไปนี้อกิราชอาณาจักิร
พิาไปหร่อยังให้พิาไปหร่อทำให้แพิร่หลายโดยประกิารใด ๆ ซึ่้�งเอกิสื่าร ภัาพิเขึ้้ยนี้ ภัาพิพิ่มพิ์ ภัาพิ
ระบายสื่้ สื่่�งพ่ิมพ์ิ ร้ปภัาพิ ภัาพิโฆษณา เค์ร่�องหมาย ร้ปถ่ึาย ภัาพิยนี้ตร์ แถึบบันี้ท้กิเสื่้ยง 
แถึบบันี้ท้กิภัาพิหร่อสื่่�งอ่�นี้ใดอันี้ลามกิ

(2) ประกิอบกิารค์้า หร่อม้สื่่วินี้หร่อเขึ้้าเกิ้�ยวิขึ้้องในี้กิารค์้าเกิ้�ยวิกิับวิัตถึุหร่อสื่่�งขึ้องลามกิดังกิล่าวิแล้วิ  
จ่ายแจกิหร่อแสื่ดงอวิดแกิ่ประชาชนี้ หร่อให้เช่าวิัตถึุหร่อสื่่�งขึ้องเช่นี้วิ่านี้ั�นี้

(3) เพิ่�อจะช่วิยกิารทำใหแ้พิรห่ลาย หร่อกิารค์า้วิตัถึหุร่อส่ื่�งขึ้องลามกิดงักิล่าวิแล้วิ โฆษณาหร่อไขึ้ขึ้า่วิโดย
ประกิารใด ๆ  วิา่มบ้คุ์ค์ลกิระทำกิารอนัี้เปน็ี้ค์วิามผด่ตามมาตรานี้้� หรอ่โฆษณาหรอ่ไขึ้ขึ้า่วิวิา่วิตัถึ ุหรอ่
สื่่�งขึ้องลามกิดังกิล่าวิแล้วิจะหาได้จากิบุค์ค์ลใด หร่อโดยวิ่ธิ์้ใด

(การกระทำาเกี�ยวกับัสื�อลามก)

มาตรา 295 ผ้้ใดทำร้ายผ้้อ่�นี้ จนี้เป็นี้เหตุให้เกิ่ดอันี้ตรายแกิ่กิายหร่อจ่ตใจขึ้องผ้้อ่�นี้นี้ั�นี้ ผ้้นี้ั�นี้กิระทำค์วิาม
ผ่ดฐานี้ทำร้ายร่างกิาย ต้องระวิางโทษจำค์ุกิไม่เกิ่นี้สื่องปี หร่อปรับไม่เกิ่นี้สื่้�หม่�นี้บาท หร่อทั�งจำทั�งปรับ

(ทำาร้ายร่างกายผิ้้อื�น)
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มาตรา 309 ผ้้ใดขึ้่มขึ้่นี้ใจผ้้อ่�นี้ให้กิระทำกิารใด ไม่กิระทำกิารใด หร่อจำยอมต่อสื่่�งใด โดยทำให้กิลัวิวิ่าจะ
เกิ่ดอันี้ตรายต่อช้วิ่ต ร่างกิาย เสื่ร้ภัาพิ ช่�อเสื่้ยงหร่อทรัพิย์สื่่นี้ขึ้องผ้้ถึ้กิขึ้่มขึ้่นี้ใจนี้ั�นี้เองหร่อขึ้องผ้้อ่�นี้ หร่อโดยใช้
กิำลงัประทษุรา้ยจนี้ผ้ถ้้ึกิขึ้ม่ข่ึ้นี้ใจต้องกิระทำกิารนี้ั�นี้ ไม่กิระทำกิารนี้ั�นี้หรอ่จำยอมตอ่สื่่�งนี้ั�นี้ ต้องระวิางโทษจำค์กุิ
ไม่เกิ่นี้สื่ามปี หร่อปรับไม่เกิ่นี้หกิหม่�นี้บาทหร่อทั�งจำทั�งปรับ

ถึา้ค์วิามผด่ตามวิรรค์แรกิไดก้ิระทำโดยมอ้าวิธุิ์ หร่อโดยรว่ิมกิระทำค์วิามผ่ดดว้ิยกัินี้ตั�งแตห่า้ค์นี้ข้ึ้�นี้ไป หร่อ
ได้กิระทำเพิ่�อให้ผ้้ถึ้กิขึ้่มขึ้่นี้ใจทำ ถึอนี้ ทำให้เสื่้ยหาย หร่อทำลายเอกิสื่ารสื่่ทธิ์่อย่างใด ผ้้กิระทำต้องระวิางโทษ 
จำค์ุกิไม่เกิ่นี้ห้าปี หร่อปรับไม่เกิ่นี้หนี้้�งแสื่นี้บาท หร่อทั�งจำทั�งปรับ

ถึ้ากิระทำโดยอ้างอำนี้าจอั�งย้�หร่อซ่ึ่องโจร ไม่วิ่าอั�งย้�หร่อซ่ึ่องโจรนี้ั�นี้จะม้อย้่หร่อไม่ ผ้้กิระทำต้องระวิาง
โทษจำค์ุกิตั�งแต่หนี้้�งปีถึ้งเจ็ดปี และปรับตั�งแต่สื่องหม่�นี้บาทถึ้งหนี้้�งแสื่นี้สื่้�หม่�นี้บาท

(ข้่มข้ืนใจผิ้้อื�น)

มาตรา 310 ผ้้ใดหนี้่วิงเหนี้้�ยวิหร่อกิักิขึ้ังผ้้อ่�นี้ หร่อกิระทำด้วิยประกิารใดให้ผ้้อ่�นี้ปราศจากิเสื่ร้ภัาพิในี้
ร่างกิาย ต้องระวิางโทษจำค์ุกิไม่เกิ่นี้สื่ามปี หร่อปรับไม่เกิ่นี้หกิหม่�นี้บาทหร่อทั�งจำทั�งปรับ

ถึ้ากิารกิระทำค์วิามผ่ดตามวิรรค์แรกิ เป็นี้เหตุให้ผ้้ถึ้กิหนี้่วิงเหนี้้�ยวิถึ้กิกิักิขึ้ังหร่อต้องปราศจากิเสื่ร้ภัาพิในี้
ร่างกิายนี้ั�นี้ถึ้งแกิ่ค์วิามตาย หร่อรับอันี้ตรายสื่าหัสื่ ผ้้กิระทำต้องระวิางโทษดังท้�บัญญัต่ไวิ้ในี้มาตรา 290 มาตรา 
297 หร่อมาตรา 298 นี้ั�นี้

(หน่วงเหนี�ยวหรือกักข้ังผิ้้อื�น)

มาตรา 310 ที่วิ ผ้้ใดหนี้่วิงเหนี้้�ยวิหร่อกิักิขึ้ังผ้้อ่�นี้ หร่อกิระทำด้วิยประกิารใดให้ผ้้อ่�นี้ปราศจากิเสื่ร้ภัาพิในี้
ร่างกิาย และให้ผ้้อ่�นี้นี้ั�นี้กิระทำกิารใดให้แกิ่ผ้้กิระทำหร่อบุค์ค์ลอ่�นี้ ต้องระวิางโทษจำค์ุกิไม่เกิ่นี้ห้าปี และปรับไม่
เกิ่นี้หนี้้�งแสื่นี้บาท

(หน่วงเหนี�ยวหรือกักข้ังผิ้้อื�นให้กระทำา
การ)

มาตรา 312 ผ้้ใดเพิ่�อจะเอาค์นี้ลงเป็นี้ทาสื่ หร่อให้ม้ฐานี้ะค์ล้ายทาสื่ นี้ำเขึ้้าในี้หร่อสื่่งออกิไปนี้อกิราช
อาณาจักิร พิามาจากิท้�ใด ซึ่่�อ ขึ้าย จำหนี้่าย รับหร่อหนี้่วิงเหนี้้�ยวิซึ่้�งบุค์ค์ลหนี้้�งบุค์ค์ลใด ต้องระวิางโทษจำค์ุกิไม่
เกิ่นี้เจ็ดปี และปรับไม่เกิ่นี้หนี้้�งแสื่นี้สื่้�หม่�นี้บาท

(เอาคนลงเป็ันทาส)
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มาตรา 317 ผ้้ใดโดยปราศจากิเหตุอันี้สื่มค์วิร พิรากิเด็กิอายุยังไม่เกิ่นี้สื่่บห้าปีไปเสื่้ยจากิบ่ดามารดา  
ผ้้ปกิค์รอง หร่อผ้้ด้แล ต้องระวิางโทษจำค์ุกิตั�งแต่สื่ามปีถึ้งสื่่บห้าปี และปรับตั�งแต่หกิหม่�นี้บาทถึ้งสื่ามแสื่นี้บาท

ผ้ใ้ดโดยทจุรต่ ซึ่่�อ จำหน่ี้าย หรอ่รบัตวัิเด็กิซึ่้�งถึก้ิพิรากิตามวิรรค์แรกิ ต้องระวิางโทษเช่นี้เดย้วิกัิบผ้พ้ิรากินี้ั�นี้

ถึ้าค์วิามผ่ดตามมาตรานี้้�ได้กิระทำเพิ่�อหากิำไร หร่อเพิ่�อกิารอนี้าจาร ผ้้กิระทำต้องระวิางโทษจำค์ุกิตั�งแต่
ห้าปีถึ้งย้�สื่่บปี และปรับตั�งแต่หนี้้�งแสื่นี้บาทถึ้งสื่้�แสื่นี้บาท

(พรากเดี็ก)

มาตรา 318 ผ้้ใดพิรากิผ้้เยาวิ์อายุกิวิ่าสื่่บห้าปี แต่ยังไม่เกิ่นี้สื่่บแปดปีไปเสื่้ย จากิบ่ดามารดา ผ้้ปกิค์รอง 
หร่อผ้้ด้แล โดยผ้้เยาวิ์นี้ั�นี้ไม่เต็มใจไปด้วิย ต้องระวิางโทษจำค์ุกิตั�งแต่สื่องปีถึ้งสื่่บปี และปรับตั�งแต่สื่้�หม่�นี้บาทถึ้ง
สื่องแสื่นี้บาท

ผ้ใ้ดโดยทจุรต่ ซึ่่�อ จำหน่ี้าย หรอ่รับตวัิผ้เ้ยาว์ิซึ่้�งถึก้ิพิรากิตามวิรรค์แรกิ ต้องระวิางโทษเช่นี้เดย้วิกิบัผ้พ้ิรากินี้ั�นี้

ถึ้าค์วิามผ่ดตามมาตรานี้้�ได้กิระทำเพิ่�อหากิำไร หร่อเพิ่�อกิารอนี้าจาร ผ้้กิระทำต้องระวิางโทษจำค์ุกิตั�งแต่
สื่ามปีถึ้งสื่่บห้าปี และปรับตั�งแต่หกิหม่�นี้บาทถึ้งสื่ามแสื่นี้บาท

(พรากผิ้้เยาว์)

มาตรา 319 ผ้ใ้ดพิรากิผ้เ้ยาวิอ์ายกุิวิา่ส่ื่บหา้ปี แต่ยงัไมเ่กิน่ี้ส่ื่บแปดปไีปเส้ื่ยจากิบด่ามารดา ผ้ป้กิค์รอง หรอ่
ผ้้ด้แล เพ่ิ�อหากิำไร หร่อเพ่ิ�อกิารอนี้าจาร โดยผ้้เยาว์ินี้ั�นี้เต็มใจไปด้วิย ต้องระวิางโทษจำคุ์กิตั�งแต่สื่องปีถ้ึงสื่่บปี 
และปรับตั�งแต่สื่้�หม่�นี้บาทถึ้งสื่องแสื่นี้บาท

ผ้ใ้ดโดยทจุรต่ ซึ่่�อ จำหน่ี้าย หรอ่รับตวัิผ้เ้ยาว์ิซึ่้�งถึก้ิพิรากิตามวิรรค์แรกิ ต้องระวิางโทษเช่นี้เดย้วิกิบัผ้้พิรากินี้ั�นี้

(พรากผิ้้เยาว์โดียผิ้้เยาว์เต็มใจ)

มาตรา 320 ผ้้ใดใช้อุบายหลอกิลวิง ขึ้้่เขึ้็ญ ใช้กิำลังประทุษร้าย ใช้อำนี้าจค์รอบงำผ่ดค์ลองธิ์รรม หร่อใช้
วิ่ธิ์้ขึ้่มขึ้่นี้ใจด้วิยประกิารอ่�นี้ใด พิาหร่อสื่่งค์นี้ออกิไปนี้อกิราชอาณาจักิร ต้องระวิางโทษจำค์ุกิตั�งแต่สื่องปีถึ้งสื่่บปี 
หร่อปรับตั�งแต่สื่้�หม่�นี้บาทถึ้งสื่องแสื่นี้บาท หร่อทั�งจำทั�งปรับ

ถึ้ากิารกิระทำค์วิามผ่ดตามวิรรค์แรกิได้กิระทำเพ่ิ�อให้ผ้้ถึ้กิพิาหร่อส่ื่งไปนี้ั�นี้ตกิอย้่ในี้อำนี้าจขึ้องผ้้อ่�นี้โดย 
ม่ชอบด้วิยกิฎหมาย หร่อเพิ่�อละท่�งให้เป็นี้ค์นี้อนี้าถึา ผ้้กิระทำต้องระวิางโทษจำค์ุกิตั�งแต่สื่ามปีถึ้งสื่่บห้าปี และ
ปรับตั�งแต่หกิหม่�นี้บาทถึ้งสื่ามแสื่นี้บาท

(พาหรือส่งคนออกนอกราช้อาณ์าจักร)



คู่่�มืือการดำเนิินิคู่ดีสำหรับคู่ดีแรงงานิเด็กและแรงงานิบังคู่ับ92

4.1.4	 พระราช้บััญญัติสถานบัริการ	พ.ศั.	2509

มาตรา 14 ให้ผ้้รับอนุี้ญาตตั�งสื่ถึานี้บร่กิารจัดทำบัตรประวัิต่ขึ้องพินัี้กิงานี้ก่ิอนี้เร่�มเขึ้้าทำงานี้ในี้สื่ถึานี้
บร่กิาร

ในี้กิรณท้้�รายกิารในี้บัตรประวิตัเ่ปล้�ยนี้แปลงไป ให้ผ้ร้บัอนี้ญุาตตั�งสื่ถึานี้บรก่ิารแจง้กิารเปล้�ยนี้แปลงภัายในี้
เจ็ดวิันี้นี้ับแต่วิันี้ท้�ม้กิารเปล้�ยนี้แปลง

กิารจัดทำ กิารเกิ็บรักิษา และกิารแจ้งกิารเปล้�ยนี้แปลงบัตรประวิัต่ ให้เป็นี้ไปตามหลักิเกิณฑ์์และวิ่ธิ์้กิาร
ท้�กิำหนี้ดในี้กิฎกิระทรวิง

กิารจัดทำบัตรประวิัต่นี้ั�นี้ ต้องไม่ระบุหนี้้าท้�ขึ้องพินี้ักิงานี้ในี้ทางท้�กิ่อให้เกิ่ดค์วิามเสื่้ยหายแกิ่พินี้ักิงานี้นี้ั�นี้

มาตรา 16 ห้ามม่ให้ผ้้รับอนีุ้ญาตตั�งสื่ถึานี้บร่กิาร

(1) รับผ้้ม้อายุต�ำกิวิ่าสื่่บแปดปีบร่บ้รณ์เขึ้้าทำงานี้ในี้สื่ถึานี้บร่กิาร
(2) ย่นี้ยอมหร่อปล่อยปละละเลยให้ผ้้ม้อากิารม้นี้เมาจนี้ประพิฤต่วิุ่นี้วิาย หร่อค์รองสื่ต่ไม่ได้เขึ้้าไปหร่อ

อย้่ในี้สื่ถึานี้บร่กิารระหวิ่างเวิลาทำกิาร
(3) จำหนี้่ายสืุ่ราให้แกิ่ผ้้ม้อากิารม้นี้เมาจนี้ประพิฤต่วิุ่นี้วิายหร่อค์รองสื่ต่ไม่ได้
(4) ย่นี้ยอมหร่อปล่อยปละละเลยให้ผ้้ซึ่้�งไม่ม้หน้ี้าท้�เฝ้่าด้แลสื่ถึานี้บร่กิารนี้ั�นี้พัิกิอาศัยหลับนี้อนี้ในี้สื่ถึานี้

บร่กิาร
(5) ย่นี้ยอมหร่อปล่อยปละละเลยให้ม้กิารกิระทำค์วิามผ่ดเกิ้�ยวิกิับยาเสื่พิต่ดในี้สื่ถึานี้บร่กิาร
(6) ย่นี้ยอมหร่อปล่อยปละละเลยให้ม้กิารนี้ำอาวิุธิ์เขึ้้าไปในี้สื่ถึานี้บร่กิาร เวิ้นี้แต่เป็นี้กิรณ้ท้�เจ้าหนี้้าท้� 

ซึ่้�งอย้่ในี้เค์ร่�องแบบนี้ำเขึ้้าไปเพิ่�อปฏิ่บัต่หนี้้าท้�ตามกิฎหมาย

มาตรา 16/1 ห้ามม่ให้ผ้้รับอนีุ้ญาตตั�งสื่ถึานี้บร่กิารย่นี้ยอมหร่อปล่อยปละละเลยให้ผ้้ม้อายุต�ำกิวิ่าย้�สื่่บ
ปีบร่บ้รณ์ซึ่้�งม่ได้ทำงานี้ในี้สื่ถึานี้บร่กิารนี้ั�นี้เขึ้้าไปในี้สื่ถึานี้บร่กิารระหวิ่างเวิลาทำกิาร

เพิ่�อปฏิ่บัต่กิารให้เป็นี้ไปตามวิรรค์หนี้้�ง ให้ผ้้รับอนีุ้ญาตตั�งสื่ถึานี้บร่กิารตรวิจเอกิสื่ารราชกิารท้�ม้ภัาพิถึ่าย
และระบุอายุขึ้องผ้้ซึ่้�งจะเขึ้้าไปในี้สื่ถึานี้บร่กิาร

ในี้กิรณท้้�ผ้ซ้ึ่้�งจะเขึ้า้ไปในี้สื่ถึานี้บรก่ิารไมย่่นี้ยอมใหต้รวิจเอกิสื่ารราชกิารหรอ่ไมม่เ้อกิสื่ารราชกิารและเขึ้า้ไป
ในี้สื่ถึานี้บรก่ิาร ใหผ้้ร้บัอนี้ญุาตตั�งสื่ถึานี้บรก่ิารแจง้ใหเ้จา้หนี้า้ท้�ทราบโดยพิลนัี้  ทั�งนี้้� เจา้หนี้า้ท้�ผ้ร้บัแจง้และหลกัิ
เกิณฑ์์และวิ่ธิ์้กิารในี้กิารแจ้งและกิารรับแจ้งให้เป็นี้ไปตามท้�กิระทรวิงมหาดไทยประกิาศกิำหนี้ด

ในี้กิารดำเนี้่นี้กิารตามวิรรค์สื่องหร่อวิรรค์สื่าม ผ้้รับอนีุ้ญาตตั�งสื่ถึานี้บร่กิารจะมอบหมายให้พินี้ักิงานี้ขึ้อง
สื่ถึานี้บร่กิารเป็นี้ผ้้ดำเนี้่นี้กิารแทนี้กิ็ได้

มาตรา 16/2 ห้ามม่ให้ผ้้ใดนี้ำอาวิุธิ์เขึ้้าไปในี้สื่ถึานี้บร่กิาร เวิ้นี้แต่ผ้้นี้ั�นี้เป็นี้เจ้าหนี้้าท้�ซึ่้�งอย้่ในี้เค์ร่�องแบบ
และนี้ำเขึ้้าไปเพิ่�อปฏิ่บัต่หนี้้าท้�ตามกิฎหมาย
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มาตรา 19 ในี้กิารจัดใหม้ก้ิารแสื่ดงเพิ่�อค์วิามบนัี้เทง่ ผ้ร้บัอนี้ญุาตตั�งสื่ถึานี้บรก่ิารมห้นี้า้ท้�ตอ้งค์วิบค์มุกิาร
แสื่ดงมใ่ห้เปน็ี้ไปในี้ทางลามกิหรอ่อนี้าจาร และมใ่ห้มส้ื่ตัวิร์า้ยเขึ้า้รว่ิมกิารแสื่ดงในี้สื่ภัาพิท้�อาจก่ิอใหเ้กิด่อนัี้ตราย
แกิ่ผ้้ชม

มาตรา 26 ผ้้ใดตั�งสื่ถึานี้บร่กิารโดยไม่ได้รับอนีุ้ญาต หร่อดำเนี้่นี้กิ่จกิารสื่ถึานี้บร่กิารเช่นี้วิ่านี้ั�นี้ในี้ระหวิ่าง
ถึก้ิพิกัิใชใ้บอนี้ญุาต หรอ่ดำเนี้น่ี้ก่ิจกิารสื่ถึานี้บรก่ิารผด่ประเภัทท้�ระบุไวิใ้นี้ใบอนุี้ญาต ตอ้งระวิางโทษจำคุ์กิไมเ่กิน่ี้
หนี้้�งปี หร่อปรับไม่เกิ่นี้หกิหม่�นี้บาท หร่อทั�งจำทั�งปรับ

4.1.5	 พระราช้บััญญัติคนเข้้าเมือง	พ.ศั.	2522

มาตรา 11 บุค์ค์ลซึ่้�งเด่นี้ทางเขึ้้ามาในี้หร่อออกิไปนี้อกิราชอาณาจักิร จะต้องเด่นี้ทางเขึ้้ามาหร่อออกิไป 
ตามชอ่งทางดา่นี้ตรวิจค์นี้เขึ้า้เมอ่ง เขึ้ตทา่ สื่ถึานี้ห้รอ่ทอ้งท้� และตามกิำหนี้ดเวิลา ทั�งนี้้�ตามท้�รฐัมนี้ตรจ้ะไดป้ระกิาศ
ในี้ราชกิ่จจานีุ้เบกิษา

มาตรา 18 บุค์ค์ลซึ่้�งเด่นี้ทางเขึ้้ามาในี้หร่อออกิไปนี้อกิราชอาณาจักิร ต้องย่�นี้รายกิารตามแบบท้�กิำหนี้ด
ในี้กิฎกิระทรวิง และผ่านี้กิารตรวิจอนีุ้ญาตขึ้องพินี้ักิงานี้เจ้าหนี้้าท้�

มาตรา 62 ผ้้ใดไม่ปฏิ่บัต่ตาม มาตรา 11 หร่อมาตรา 18 ต้องระวิางโทษจำค์ุกิไม่เกิ่นี้สื่องปี และปรับไม่
เกิ่นี้สื่องหม่�นี้บาท

มาตรา 63 ผ้้ใดนี้ำหร่อพิาค์นี้ต่างด้าวิเขึ้้ามาในี้ราชอาณาจักิรหร่อกิระทำด้วิยประกิารใดๆ อันี้เป็นี้กิาร
อปุกิาระ หรอ่ช่วิยเหลอ่ หรอ่ให้ค์วิามสื่ะดวิกิแก่ิค์นี้ต่างด้าวิ ให้เขึ้า้มาในี้ราชอาณาจักิร โดยฝ่่าฝ่น้ี้พิระราชบัญญตั่
นี้้� ต้องระวิางโทษจำค์ุกิไม่เกิ่นี้สื่่บปี และปรับไม่เกิ่นี้หนี้้�งแสื่นี้บาท

มาตรา 64 ผ้ใ้ดร้ว้ิา่ค์นี้ตา่งดา้วิค์นี้ใดเขึ้า้มาในี้ราชอาณาจักิรโดยฝ่่าฝ้่นี้พิระราชบัญญต่ันี้้� ให้เขึ้า้พัิกิอาศัย
 ซึ่่อนี้เร้นี้ หร่อช่วิยด้วิยประกิารใด ๆ เพิ่�อให้ค์นี้ต่างด้าวินี้ั�นี้ พิ้นี้จากิกิารจับกิุม ต้องระวิางโทษจำค์ุกิไม่เกิ่นี้ห้าปี 
และปรับไม่เกิ่นี้ห้าหม่�นี้บาท

 มาตรา 81 บุค์ค์ลซึ่้�งเด่นี้ทางเขึ้้ามาในี้หร่อออกิไปนี้อกิราชอาณาจักิร ต้องย่�นี้รายกิารตามแบบท้�กิำหนี้ด
ในี้กิฎกิระทรวิง และผ่านี้กิารตรวิจอนีุ้ญาตขึ้องพินี้ักิงานี้เจ้าหนี้้าท้�
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4.1.6	 พระราช้บััญญัติคุ้มครองแรงงาน	พ.ศั.	2541

มาตรา 23 ให้นี้ายจ้างประกิาศเวิลาทำงานี้ปกิต่ให้ล้กิจ้างทราบ โดยกิำหนี้ดเวิลาเร่�มต้นี้และเวิลาสื่่�นี้สืุ่ด
ขึ้องกิารทำงานี้แต่ละวิันี้ขึ้องล้กิจ้างได้ไม่เกิ่นี้เวิลาทำงานี้ขึ้องแต่ละประเภัทงานี้ตามท้�กิำหนี้ดในี้กิฎกิระทรวิง  
แตว่ินัี้หนี้้�งตอ้งไมเ่กิน่ี้แปดชั�วิโมง ในี้กิรณท้้�เวิลาทำงานี้วัินี้ใดนี้อ้ยกิว่ิาแปดชั�วิโมง นี้ายจา้งและล้กิจา้งจะตกิลงกินัี้
ให้นี้ำเวิลาทำงานี้ส่ื่วินี้ท้�เหล่อนี้ั�นี้ไปรวิมกัิบเวิลาทำงานี้ในี้วัินี้ทำงานี้ปกิต่อ่�นี้กิ็ได้ แต่ต้องไม่เกิ่นี้วิันี้ละเก้ิาชั�วิโมง
และเม่�อรวิมเวิลาทำงานี้ทั�งสื่่�นี้แล้วิ สื่ัปดาห์หนี้้�งต้องไม่เก่ินี้สื่้�สื่่บแปดชั�วิโมง เวิ้นี้แต่งานี้ท้�อาจเป็นี้อันี้ตรายต่อ
สื่ขุึ้ภัาพิและค์วิามปลอดภััยขึ้องลก้ิจา้งตามท้�กิำหนี้ดในี้กิฎกิระทรวิงตอ้งมเ้วิลาทำงานี้ปกิต่วินัี้หนี้้�งไมเ่กิน่ี้เจด็ชั�วิโมง
และเม่�อรวิมเวิลาทำงานี้ทั�งสื่่�นี้แล้วิสื่ัปดาห์หนี้้�งต้องไม่เกิ่นี้สื่้�สื่่บสื่องชั�วิโมง

(เวลาทำางานปักติ)

มาตรา 44 ห้ามม่ให้นี้ายจ้างจ้างเด็กิอายุต�ำกิวิ่าสื่่บห้าปีเป็นี้ล้กิจ้าง

(ห้ามจ้างเดี็ก)

มาตรา 45 ในี้กิรณ้ท้�ม้กิารจ้างเด็กิอายุต�ำกิวิ่าสื่่บแปดปีเป็นี้ล้กิจ้าง ให้นี้ายจ้างปฏิ่บัต่ดังนี้้�

(1) แจ้งกิารจ้างลก้ิจ้างซ้ึ่�งเป็นี้เดก็ินี้ั�นี้ต่อพินี้กัิงานี้ตรวิจแรงงานี้ภัายในี้สื่บ่ห้าวัินี้นี้บัแต่วินัี้ท้�เด็กิเข้ึ้าทำงานี้
(2) จัดทำบันี้ท้กิสื่ภัาพิกิารจ้างกิรณ้ท้�ม้กิารเปล้�ยนี้แปลงไปจากิเด่มเกิ็บไวิ้ ณ สื่ถึานี้ประกิอบกิ่จกิารหร่อ

สื่ำนี้ักิงานี้ขึ้องนี้ายจ้าง พิร้อมท้�จะให้พินี้ักิงานี้ตรวิจแรงงานี้ตรวิจได้ในี้เวิลาทำกิาร

(3) แจ้งกิารสื่่�นี้สืุ่ดกิารจ้างล้กิจ้างซึ่้�งเป็นี้เด็กินี้ั�นี้ต่อพินี้ักิงานี้ตรวิจแรงงานี้ภัายในี้เจ็ดวิันี้นี้ับแต่วิันี้ท้�เด็กิ
ออกิจากิงานี้

กิารแจ้งหร่อกิารจัดทำบันี้ท้กิตามวิรรค์หนี้้�งให้เป็นี้ไปตามแบบท้�อธิ์่บด้กิำหนี้ด

(การแจ้งการใช้้แรงงานเดี็ก)

มาตรา 46 ใหน้ี้ายจา้งจดัใหล้ก้ิจา้งซึ่้�งเปน็ี้เดก็ิมเ้วิลาพิกัิวินัี้หนี้้�งไมน่ี้อ้ยกิวิา่หนี้้�งชั�วิโมงตด่ตอ่กินัี้หลงัจากิท้�
ล้กิจ้างทำงานี้มาแล้วิไม่เกิ่นี้สื่้�ชั�วิโมง แต่ในี้สื่้�ชั�วิโมงนี้ั�นี้ให้ล้กิจ้างซึ่้�งเป็นี้เด็กิได้ม้เวิลาพิักิตามท้�นี้ายจ้างกิำหนี้ด 

(การจัดีเวลาพักให้ล้กจ้างเดี็ก)

มาตรา 47 หา้มมใ่ห้นี้ายจา้งใหล้ก้ิจา้งซึ่้�งเปน็ี้เด็กิอายตุ�ำกิวิา่ส่ื่บแปดปทีำงานี้ในี้ระหวิา่งเวิลา 22.00 นี้าฬิิกิา
 ถึ้งเวิลา 06.00 นี้าฬิิกิา เวิ้นี้แต่จะได้รับอนีุ้ญาตเป็นี้หนี้ังสื่่อจากิอธิ์่บด้หร่อผ้้ซึ่้�งอธิ์่บด้มอบหมาย

นี้ายจา้งอาจให้ลก้ิจา้งซ้ึ่�งเป็นี้เดก็ิอายุต�ำกิวิา่สื่บ่แปดปแีละเปน็ี้ผ้แ้สื่ดงภัาพิยนี้ตร ์ละค์รหรอ่กิารแสื่ดงอย่าง
อ่�นี้ท้�ค์ล้ายค์ล้งกิันี้ทำงานี้ในี้ระหวิ่างเวิลาดังกิล่าวิได้  ทั�งนี้้� ให้นี้ายจ้างจัดให้ล้กิจ้างซึ่้�งเป็นี้เด็กินี้ั�นี้ได้พิักิผ่อนี้ตาม
สื่มค์วิร

(การกำาหนดีเวลาทำางานเดี็กอายุตำ�าว่าสิบัแปัดีปีั)
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มาตรา 48 ห้ามม่ให้นี้ายจ้างให้ล้กิจ้างซึ่้�งเป็นี้เด็กิอายุต�ำกิวิ่าสื่่บแปดปีทำงานี้ล่วิงเวิลาหร่อทำงานี้ 
ในี้วิันี้หยุด

(ห้ามเดี็กทำางานล่วงเวลาและวันหยุดี)

มาตรา 49 ห้ามมใ่ห้นี้ายจ้างให้ล้กิจ้างซึ่้�งเป็นี้เด็กิอายตุ�ำกิว่ิาสื่บ่แปดปีทำงานี้อย่างหน้ี้�งอย่างใด ดังต่อไปนี้้�

(1) งานี้หลอม เป่า หล่อ หรอ่รด้โลหะ
(2) งานี้ปั�มโลหะ
(3) งานี้เกิ้�ยวิกิบัค์วิามร้อนี้ ค์วิามเยน็ี้ ค์วิามสื่ั�นี้สื่ะเทอ่นี้ เสื่ย้ง และแสื่งท้�มร้ะดบัแตกิต่างจากิปกิต ่อนัี้อาจ

เป็นี้อนัี้ตรายตามท้�กิำหนี้ดในี้กิฎกิระทรวิง
(4) งานี้เกิ้�ยวิกิบัสื่ารเค์มท้้�เป็นี้อนัี้ตรายตามท้�กิำหนี้ดในี้กิฎกิระทรวิง
(5) งานี้เกิ้�ยวิกิบัจลุชว้ินัี้เป็นี้พิษ่ซึ่้�งอาจเป็นี้เช่�อไวิรัสื่ แบค์ทเ้รย้ รา หรอ่เช่�ออ่�นี้ตามท้�กิำหนี้ดในี้กิฎกิระทรวิง
(6) งานี้เกิ้�ยวิกิบัวิตัถึมุพ้ิษ่ วิตัถึรุะเบด่ หร่อวัิตถึไุวิไฟ้ เว้ินี้แต่งานี้ในี้สื่ถึานี้บ้ร่กิารนี้�ำมันี้เช่�อเพิล่งตามท้�กิำหนี้ด

ในี้กิฎกิระทรวิง
(7) งานี้ขึ้บัหรอ่บงัค์บัรถึยกิหรอ่ปั�นี้จั�นี้ตามท้�กิำหนี้ดในี้กิฎกิระทรวิง
(8) งานี้ใช้เล่�อยเดน่ี้ด้วิยพิลงัไฟ้ฟ้้าหร่อเค์ร่�องยนี้ต์
(9) งานี้ท้�ต้องทำใต้ด่นี้ ใต้นี้�ำ ในี้ถึ�ำ อโุมงค์์ หร่อปล่องในี้ภัเ้ขึ้า
(10) งานี้เกิ้�ยวิกิบักิมัมนัี้ตภัาพิรงัสื่ต้ามท้�กิำหนี้ดในี้กิฎกิระทรวิง
(11) งานี้ทำค์วิามสื่ะอาดเค์ร่�องจกัิรหรอ่เค์ร่�องยนี้ต์ขึ้ณะท้�เค์ร่�องจักิรหรอ่เค์ร่�องยนี้ต์กิำลงัทำงานี้
(12) งานี้ท้�ต้องทำบนี้นัี้�งร้านี้ท้�สื่ง้กิว่ิาพ่ิ�นี้ดน่ี้ตั�งแต่สื่บ่เมตรขึ้้�นี้ไป
(13) งานี้อ่�นี้ตามท้�กิำหนี้ดในี้กิฎกิระทรวิง

(ห้ามเดี็กทำางานอันตราย)

มาตรา 50 ห้ามม่ให้นี้ายจ้างให้ล้กิจ้างซึ่้�งเป็นี้เด็กิอายุต�ำกิวิ่าสื่่บแปดปีทำงานี้ในี้สื่ถึานี้ท้� ดังต่อไปนี้้�

(1) โรงฆ่าสื่ตัว์ิ
(2) สื่ถึานี้ท้�เล่นี้กิารพินี้นัี้
(3) สื่ถึานี้บรก่ิารตามกิฎหมายว่ิาด้วิยสื่ถึานี้บรก่ิาร
(4) สื่ถึานี้ท้�อ่�นี้ตามท้�กิำหนี้ดในี้กิฎกิระทรวิง 

(ห้ามเดี็กทำางานในสถานที�ห้าม)
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มาตรา 51 ห้ามม่ให้นี้ายจ้างเร้ยกิหร่อรับหลักิประกิันี้เพิ่�อกิารใด ๆ จากิฝ่่ายล้กิจ้างซึ่้�งเป็นี้เด็กิ

ห้ามม่ให้นี้ายจ้างจ่ายค์่าจ้างขึ้องล้กิจ้างซึ่้�งเป็นี้เด็กิให้แกิ่บุค์ค์ลอ่�นี้

ในี้กิรณท้้�นี้ายจา้งจา่ยเงน่ี้หรอ่ประโยชนี้ต์อบแทนี้ใด ๆ  ใหแ้กิล้่กิจา้งซ้ึ่�งเปน็ี้เดก็ิ บด่ามารดา ผ้ป้กิค์รอง หร่อ
บุค์ค์ลอ่�นี้ เป็นี้กิารล่วิงหนี้้ากิ่อนี้ม้กิารจ้าง ขึ้ณะแรกิจ้าง หร่อกิ่อนี้ถึ้งงวิดกิารจ่ายค์่าจ้างในี้แต่ละค์ราวิ ม่ให้ถึ่อวิ่า
เป็นี้กิารจ่ายหร่อรับค์่าจ้างสื่ำหรับล้กิจ้างซึ่้�งเป็นี้เด็กินี้ั�นี้ และห้ามม่ให้นี้ายจ้างนี้ำเง่นี้หร่อประโยชนี้์ตอบแทนี้ 
ดังกิล่าวิมาหักิจากิค์่าจ้างซึ่้�งต้องจ่ายให้แกิ่ล้กิจ้างซึ่้�งเป็นี้เด็กิตามกิำหนี้ดเวิลา

(การเรียกหรือรับัหลักปัระกันจากล้กจ้างเดี็ก)

มาตรา 52 เพิ่�อประโยชนี้์ในี้กิารพิัฒนี้าและสื่่งเสื่ร่มค์ุณภัาพิช้วิ่ตและกิารทำงานี้ขึ้องเด็กิให้ล้กิจ้างซึ่้�งเป็นี้
เด็กิอายุต�ำกิวิ่าสื่่บแปดปี ม้สื่่ทธิ์่ลาเพิ่�อเขึ้้าประชุม สื่ัมมนี้า รับกิารอบรม รับกิารฝ่ึกิหร่อลาเพิ่�อกิารอ่�นี้ ซึ่้�งจัดโดย
สื่ถึานี้ศ้กิษาหร่อหนี้่วิยงานี้ขึ้องรัฐหร่อเอกิชนี้ท้�อธิ์่บด้เห็นี้ชอบ โดยให้ล้กิจ้างซึ่้�งเป็นี้เด็กิแจ้งให้นี้ายจ้างทราบ 
ล่วิงหนี้้าถึ้งเหตุท้�ลาโดยชัดแจ้ง พิร้อมทั�งแสื่ดงหลักิฐานี้ท้�เกิ้�ยวิขึ้้องถึ้าม้ และให้นี้ายจ้างจ่ายค์่าจ้างให้แกิ่ล้กิจ้าง
ซึ่้�งเป็นี้เด็กิเท่ากิับค์่าจ้างในี้วิันี้ทำงานี้ตลอดระยะเวิลาท้�ลา แต่ปีหนี้้�งต้องไม่เกิ่นี้สื่ามสื่่บวิันี้

(สิทธีิการอบัรม)

มาตรา 55 ให้นี้ายจ้างจ่ายค่์าจ้าง ค์่าล่วิงเวิลา ค์่าทำงานี้ในี้วัินี้หยุด ค์่าล่วิงเวิลาในี้วัินี้หยุดและเง่นี้ผล
ประโยชนี้์อ่�นี้เนี้่�องในี้กิารจ้างให้แกิ่ล้กิจ้าง ณ สื่ถึานี้ท้�ทำงานี้ขึ้องล้กิจ้าง ถึ้าจะจ่าย ณ สื่ถึานี้ท้�อ่�นี้หร่อด้วิยวิ่ธิ์้อ่�นี้
ต้องได้รับค์วิามย่นี้ยอมจากิล้กิจ้าง

(การจ่ายค่าตอบัแทนสถานที�ทำางานล้กจ้าง)

มาตรา 70 ให้นี้ายจา้งจา่ยค์า่จา้ง ค์า่ลว่ิงเวิลา ค์า่ทำงานี้ในี้วินัี้หยดุ ค์า่ลว่ิงเวิลาในี้วินัี้หยดุและเงน่ี้ท้�นี้ายจา้ง
ม้หนี้้าท้�ต้องจ่ายตามพิระราชบัญญัต่นี้้�ให้ถึ้กิต้องและตามกิำหนี้ดเวิลา ดังต่อไปนี้้�

(1) ในี้กิรณท้้�มก้ิารค์ำนี้วิณค่์าจ้างเป็นี้รายเดอ่นี้ รายวัินี้ รายชั�วิโมง หรอ่เป็นี้ระยะเวิลาอย่างอ่�นี้ท้�ไม่เกิน่ี้ 
หนี้้�งเดอ่นี้ หร่อตามผลงานี้โดยค์ำนี้วิณเป็นี้หน่ี้วิย ให้จ่ายเด่อนี้หนี้้�งไม่น้ี้อยกิว่ิาหนี้้�งค์รั�ง เว้ินี้แต่จะม้กิาร
ตกิลงกินัี้เป็นี้อย่างอ่�นี้ท้�เป็นี้ประโยชน์ี้แก่ิลก้ิจ้าง

(2) ในี้กิรณท้้�มก้ิารค์ำนี้วิณค่์าจ้าง นี้อกิจากิ (1) ให้จ่ายตามกิำหนี้ดเวิลาท้�นี้ายจ้างและลก้ิจ้างตกิลงกัินี้
(3) ค่์าล่วิงเวิลา ค่์าทำงานี้ในี้วัินี้หยดุ ค่์าล่วิงเวิลาในี้วัินี้หยดุ และเงน่ี้ท้�นี้ายจ้างมห้น้ี้าท้�ต้องจ่ายตามพิระราช

บญัญตัน่ี้้�ให้จ่ายเดอ่นี้หนี้้�งไม่น้ี้อยกิว่ิาหนี้้�งค์รั�ง

ในี้กิรณ้ท้�นี้ายจ้างเล่กิจ้างล้กิจ้าง ให้นี้ายจ้างจ่ายค์่าจ้าง ค์่าล่วิงเวิลา ค์่าทำงานี้ในี้วิันี้หยุด ค์่าล่วิงเวิลาในี้
วิันี้หยุด และเง่นี้ท้�นี้ายจ้างม้หนี้้าท้�ต้องจ่ายตามพิระราชบัญญัต่นี้้� ตามท้�ล้กิจ้างม้สื่่ทธิ์่ได้รับ ให้แกิ่ล้กิจ้างภัายในี้
สื่ามวิันี้นี้ับแต่วิันี้ท้�เล่กิจ้าง

(การจ่ายค่าจ้าง)
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มาตรา 76 ห้ามม่ให้นี้ายจ้างหักิค์่าจ้าง ค์่าล่วิงเวิลา ค์่าทำงานี้ในี้วัินี้หยุด และค์่าล่วิงเวิลาในี้วิันี้หยุด  
เวิ้นี้แต่เป็นี้กิารหักิเพิ่�อ

(1) ชำระภัาษเ้ง่นี้ได้ตามจำนี้วินี้ท้�ลก้ิจ้างต้องจ่ายหรอ่ชำระเงน่ี้อ่�นี้ตามท้�มก้ิฎหมายบญัญตัไ่ว้ิ
(2) ชำระค่์าบำรงุสื่หภัาพิแรงงานี้ตามข้ึ้อบังค์บัขึ้องสื่หภัาพิแรงงานี้
(3) ชำระหนี้้�สื่น่ี้สื่หกิรณ์ออมทรัพิย์ หรอ่สื่หกิรณ์อ่�นี้ท้�มล้กัิษณะเดย้วิกัินี้กิบัสื่หกิรณ์ออมทรัพิย์หรอ่หนี้้�ท้�เป็นี้

ไปเพิ่�อสื่วิสัื่ดก่ิารท้�เป็นี้ประโยชน์ี้แก่ิลก้ิจ้างฝ่่ายเด้ยวิ โดยได้รบัค์วิามยน่ี้ยอมล่วิงหน้ี้าจากิลก้ิจ้าง
(4) เป็นี้เงน่ี้ประกัินี้ตามมาตรา 10 หรอ่ชดใช้ค่์าเสื่ย้หายให้แก่ินี้ายจ้าง ซ้ึ่�งลก้ิจ้างได้กิระทำโดยจงใจหรอ่

ประมาทเลน่ี้เล่ออย่างร้ายแรง โดยได้รบัค์วิามยน่ี้ยอมจากิลก้ิจ้าง
(5) เป็นี้เงน่ี้สื่ะสื่มตามข้ึ้อตกิลงเกิ้�ยวิกิบักิองทนุี้เงน่ี้สื่ะสื่ม

กิารหักิตาม (2) (3) (4) และ (5) ในี้แต่ละกิรณ้ห้ามม่ให้หักิเกิ่นี้ร้อยละสื่่บและจะหักิรวิมกิันี้ได้ไม่เกิ่นี้หนี้้�ง
ในี้ห้าขึ้องเง่นี้ท้�ล้กิจ้างม้สื่่ทธิ์่ได้รับตามกิำหนี้ดเวิลากิารจ่ายตามมาตรา 70 เวิ้นี้แต่ได้รับค์วิามย่นี้ยอมจากิล้กิจ้าง

(การหักค่าจ้าง)

 

 

มาตรา 90 เม่�อประกิาศกิำหนี้ดอัตราค์่าจ้างขึ้ั�นี้ต�ำหร่ออัตราค์่าจ้างตามมาตรฐานี้ฝ่ีม่อม้ผลใช้บังค์ับแล้วิ 
ห้ามมใ่ห้นี้ายจ้างจ่ายค่์าจ้างให้แก่ิลก้ิจ้างน้ี้อยกิว่ิาอตัราค่์าจ้างขึ้ั�นี้ต�ำหรอ่อตัราค่์าจ้างตามมาตรฐานี้ฝี่มอ่ท้�กิำหนี้ด

ให้พินี้ักิงานี้ตรวิจแรงงานี้ส่ื่งประกิาศกิำหนี้ดอัตราค่์าจ้างขัึ้�นี้ต�ำหร่ออัตราค์่าจ้างตามมาตรฐานี้ฝี่ม่อให้แก่ิ
นี้ายจ้างท้�อย้่ในี้ขึ้่ายบังค์ับ และให้นี้ายจ้างนี้ั�นี้ปิดประกิาศดังกิล่าวิไวิ้ในี้ท้�เปิดเผย เพิ่�อให้ล้กิจ้างได้ทราบ ณ  
สื่ถึานี้ท้�ทำงานี้ขึ้องล้กิจ้างตลอดระยะเวิลาท้�ประกิาศดังกิล่าวิม้ผลใช้บังค์ับ 

(อัตราค่าจ้างข้ั�นตำ�า)
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4.1.7	 พระราช้บััญญัติกีฬามวย	พ.ศั.	2542

มาตรา 16 ให้ค์ณะกิรรมกิารจดัใหม้ร้ะเบ้ยบและกิต่กิามาตรฐานี้สื่ำหรบักิารแขึ้ง่ขัึ้นี้กิฬ้ามวิยเพิ่�อใชใ้นี้กิาร
จดักิารแขึ้ง่ขึ้นัี้กิฬ้ามวิย  ทั�งนี้้� โดยค์ำนี้ง้ถ้ึงอายุ เพิศ ค์วิามปลอดภัยัขึ้องนัี้กิมวิย และจารต้ประเพิณใ้นี้กิารแขึ้ง่ขัึ้นี้
กิ้ฬามวิย

(มาตรฐานการแข้่งข้ัน)

มาตรา 26 ห้ามม่ให้ผ้้ใดจัดแขึ้่งขัึ้นี้กิ้ฬามวิย โดยไม่ได้รับอนุี้ญาตจากินี้ายทะเบ้ยนี้ เวิ้นี้แต่ในี้กิรณ้กิาร
จัดกิารแขึ้่งขึ้ันี้กิ้ฬามวิยบางประเภัทตามท้�กิำหนี้ดในี้กิฎกิระทรวิง

กิารขึ้อรับใบอนีุ้ญาตและกิารออกิใบอนีุ้ญาตตามวิรรค์หนี้้�ง ให้เป็นี้ไปตามหลักิเกิณฑ์์ วิ่ธิ์้กิาร และเง่�อนี้ไขึ้
ตามท้�กิำหนี้ดในี้กิฎกิระทรวิง หลักิเกิณฑ์์กิารอนุี้ญาตให้จัดกิารแขึ้่งขึ้ันี้กิ้ฬามวิยสื่ำหรับนี้ักิมวิยท้�ม้อายุต�ำกิวิ่า 
สื่่บห้าปีบร่บ้รณ์จะกิำหนี้ดได้เฉพิาะเม่�อม้อุปกิรณ์ในี้กิารป้องกิันี้ค์วิามปลอดภััยในี้กิารแขึ้่งขึ้ันี้

ในี้กิารออกิใบอนีุ้ญาต นี้อกิจากิต้องปฏิ่บัต่ตามวิรรค์สื่องแล้วิ นี้ายทะเบ้ยนี้อาจกิำหนี้ดเง่�อนี้ไขึ้อ่�นี้ ๆ  
ได้เท่าท้�จำเป็นี้เพิ่�อให้กิารจัดกิารแขึ้่งขึ้ันี้กิ้ฬามวิยเป็นี้ไปตามระเบ้ยบและกิต่กิาท้�ค์ณะกิรรมกิารกิำหนี้ด

กิารจัดกิารแขึ้่งขึ้ันี้กิ้ฬามวิยท้�ไม่ต้องขึ้ออนีุ้ญาตตามวิรรค์หนี้้�ง ต้องแจ้งให้นี้ายทะเบ้ยนี้ทราบกิ่อนี้ และ 
ต้องปฏิ่บัต่ตามมาตรฐานี้ท้�กิำหนี้ดตาม มาตรา 16

(การรับัอนุญาตจัดีการแข้่งข้ัน)

มาตรา 29 นี้ักิมวิยท้�จะจดทะเบ้ยนี้ได้ต้อง

(1) ม้อายุไม่ต�ำกิวิ่าสื่่บห้าปีบร่บ้รณ์
(2) ไม่เป็นี้โรค์พิ่ษสืุ่ราเร่�อรัง หร่อต่ดยาเสื่พิต่ดให้โทษ หร่อเป็นี้โรค์ท้�ค์ณะกิรรมกิารกิำหนี้ด
(3) ไม่เป็นี้ค์นี้วิ่กิลจร่ต หร่อจ่ตฟ้ั�นี้เฟ้้อนี้ไม่สื่มประกิอบ
(4) ไม่เป็นี้ผ้ม้ค้์วิามประพิฤตเ่สื่ย้หาย ซึ่้�งค์ณะกิรรมกิารเหน็ี้ว่ิาจะนี้ำมาซ้ึ่�งค์วิามเส่ื่�อมเส้ื่ยแก่ิวิงกิารกิฬ้ามวิย

ผ้้เยาวิ์ท้�จดทะเบ้ยนี้เป็นี้นี้ักิมวิยแล้วิ อาจทำนี้่ต่กิรรมอันี้เกิ้�ยวิกิับกิารเขึ้้าแขึ้่งขึ้ันี้กิ้ฬามวิยได้โดยไม่ต้องได้
รับค์วิามย่นี้ยอมจากิผ้้แทนี้โดยชอบธิ์รรมอ้กิ

(การจดีทะเบัียนนักมวย)
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มาตรา 30 นี้ักิมวิยท้�จดทะเบ้ยนี้แล้วิต้องสื่ังกิัดค์่ายมวิยใดค์่ายมวิยหนี้้�งในี้กิารชกิแต่ละค์รั�งแต่เพิ้ยงค์่าย
มวิยเด้ยวิ และต้องปฏิ่บัต่ตามระเบ้ยบขึ้องค์่ายมวิยท้�ได้รับค์วิามเห็นี้ชอบขึ้องค์ณะกิรรมกิารโดยเค์ร่งค์รัด

ขึ้้อตกิลงจำกัิดไม่ให้นี้ักิมวิยย้ายสัื่งกิัดค่์ายมวิยเป็นี้โมฆะ เวิ้นี้แต่จะเป็นี้ไปตามระเบ้ยบท้�ค์ณะกิรรมกิาร
กิำหนี้ด

(การสังกัดีค่าย)

มาตรา 48 ห้ามม่ให้ผ้้ใดให้ ขึ้อให้ หร่อรับวิ่าจะให้ทรัพิย์สื่่นี้ หร่อประโยชนี้์อ่�นี้ใดแกิ่นี้ักิมวิยหร่อผ้้อ่�นี้เพิ่�อ
จ้งใจให้นี้ักิมวิยกิระทำกิารล้มมวิย

(จ้างล้มมวย)

มาตรา 55 ผ้้ใดจัดกิารแขึ้่งขึ้ันี้กิ้ฬามวิยโดยไม่ได้รับอนีุ้ญาตตามมาตรา 26 ต้องระวิางโทษจำค์ุกิไม่เกิ่นี้
หนี้้�งปี หร่อปรับไม่เกิ่นี้สื่องหม่�นี้บาท หร่อทั�งจำทั�งปรับ

(จัดีแข้่งข้ันโดียไม่ไดี้รับัอนุญาต)

มาตรา 56  ผ้จ้ดัรายกิารแขึ้ง่ขึ้นัี้มวิยหร่อนี้ายสื่นี้ามมวิยผ้้ใดกิระทำกิารฝ่า่ฝ่น้ี้เง่�อนี้ไขึ้ในี้กิารอนุี้ญาตท้�นี้าย
ทะเบย้นี้กิำหนี้ดตามมาตรา 26 วิรรค์สื่าม ซึ่้�งเปน็ี้เง่�อนี้ไขึ้ในี้สื่าระสื่ำค์ญั ตอ้งระวิางโทษจำคุ์กิไมเ่กิน่ี้หกิเด่อนี้ หร่อ
ปรับไม่เกิ่นี้หนี้้�งหม่�นี้บาท หร่อทั�งจำทั�งปรับ

(ฝา่ฝืนการอนุญาตจัดีแข้่งข้ัน)

มาตรา 61 ผ้้ใดปลอมปนี้อาหาร ยา หร่อเค์ร่�องอุปโภัค์บร่โภัค์อ่�นี้ใด เพิ่�อให้นี้ักิมวิยเสื่พิย์หร่อใช้ และกิาร
ปลอมปนี้นี้ั�นี้นี้า่จะเปน็ี้เหตใุหเ้กิด่อนัี้ตรายแกิส่ื่ขุึ้ภัาพิหรอ่ทำใหน้ี้กัิมวิยเสื่่�อมถึอยกิำลงัท้�จะชกิมวิยได ้ตอ้งระวิาง
โทษจำค์ุกิไม่เกิ่นี้ห้าปี หร่อปรับไม่เกิ่นี้หนี้้�งแสื่นี้บาท หร่อทั�งจำทั�งปรับ

(ปัลอมปันสารอันตราย)
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4.1.8	 พระราช้บััญญัติคุ้มครองเดี็ก	พ.ศั.	2546

มาตรา 26 ภัายใต้บังค์ับบทบัญญัต่แห่งกิฎหมายอ่�นี้ ไม่วิ่าเด็กิจะย่นี้ยอมหร่อไม่ ห้ามม่ให้ผ้้ใดกิระทำกิาร
 ดังต่อไปนี้้�

(1) กิระทำหร่อละเวิ้นี้กิารกิระทำอันี้เป็นี้กิารทารุณกิรรมต่อร่างกิายหร่อจ่ตใจขึ้องเด็กิ

(ข้้อห้ามปัฏิิบััติต่อเดี็ก)

(2) จงใจหร่อละเลยไม่ให้สื่่�งจำเป็นี้แกิ่กิารดำรงช้วิ่ตหร่อรักิษาพิยาบาลแกิ่เด็กิท้�อย้่ในี้ค์วิามด้แลขึ้องตนี้ 
จนี้นี้่าจะเกิ่ดอันี้ตรายแกิ่ร่างกิายหร่อจ่ตใจขึ้องเด็กิ

(3) บังค์ับ ข่้ึ้เขึ้็ญ ชักิจ้ง สื่่งเสื่ร่ม หร่อย่นี้ยอมให้เด็กิประพิฤต่ตนี้ไม่สื่มค์วิรหร่อนี้่าจะทำให้เด็กิม้ค์วิาม
ประพิฤต่เสื่้�ยงต่อกิารกิระทำผ่ด

(4) โฆษณาทางสื่่�อมวิลชนี้หร่อเผยแพิร่ด้วิยประกิารใด เพิ่�อรับเด็กิหร่อยกิเด็กิให้แกิ่บุค์ค์ลอ่�นี้ท้�ม่ใช่ญาต่
ขึ้องเด็กิ เวิ้นี้แต่เป็นี้กิารกิระทำขึ้องทางราชกิารหร่อได้รับอนีุ้ญาตจากิทางราชกิารแล้วิ

(5) บังค์บั ขึ้้เ่ขึ้ญ็ ชกัิจง้ สื่ง่เสื่รม่ ยน่ี้ยอม หรอ่กิระทำด้วิยประกิารใดให้เดก็ิไปเป็นี้ขึ้อทานี้ เด็กิเรร่อ่นี้ หรอ่
ใชเ้ด็กิเป็นี้เค์ร่�องมอ่ในี้กิารขึ้อทานี้หรอ่กิารกิระทำผด่ หรอ่กิระทำด้วิยประกิารใดอันี้เป็นี้กิารแสื่วิงหา
ประโยชนี้์โดยม่ชอบจากิเด็กิ

(6) ใช้ จ้าง หร่อวิานี้เด็กิให้ทำงานี้หร่อกิระทำกิารอันี้อาจเป็นี้อันี้ตรายแกิ่ร่างกิายหร่อจ่ตใจม้ผลกิระทบ
ต่อกิารเจร่ญเต่บโต หร่อขึ้ัดขึ้วิางต่อพิัฒนี้ากิารขึ้องเด็กิ

(7) บังค์ับ ขึ้้่เขึ้็ญ ใช้ ชักิจ้ง ยุยง สื่่งเสื่ร่ม หร่อย่นี้ยอมให้เด็กิเล่นี้กิ้ฬาหร่อให้กิระทำกิารใดเพิ่�อแสื่วิงหา
ประโยชน์ี้ทางกิารค้์าอันี้ม้ลักิษณะเป็นี้กิารขัึ้ดขึ้วิางต่อกิารเจร่ญเต่บโตหร่อพัิฒนี้ากิารขึ้องเด็กิหร่อม้
ลักิษณะเป็นี้กิารทารุณกิรรมต่อเด็กิ

(8) ใช้หร่อย่นี้ยอมให้เด็กิเล่นี้กิารพินัี้นี้ไม่วิ่าชนี้่ดใดหร่อเขึ้้าไปในี้สื่ถึานี้ท้�เล่นี้กิารพินี้ันี้ สื่ถึานี้ค์้าประเวิณ้ 
หร่อสื่ถึานี้ท้�ท้�ห้ามม่ให้เด็กิเขึ้้า

(9)  บังคั์บ ข่้ึ้เขึ้็ญ ใช้ ชักิจ้ง ยุยง สื่่งเสื่ร่ม หร่อย่นี้ยอมให้เด็กิแสื่ดงหร่อกิระทำกิารอันี้ม้ลักิษณะลามกิ
อนี้าจาร ไม่วิ่าจะเป็นี้ไปเพิ่�อให้ได้มาซึ่้�งค์่าตอบแทนี้หร่อเพิ่�อกิารใด

(10) จำหนี้่าย แลกิเปล้�ยนี้ หร่อให้สืุ่ราหร่อบุหร้�แกิ่เด็กิ เวิ้นี้แต่กิารปฏิ่บัต่ทางกิารแพิทย์

ถึ้ากิารกิระทำค์วิามผ่ดตามวิรรค์หนี้้�งม้โทษตามกิฎหมายอ่�นี้ท้�หนี้ักิกิวิ่ากิ็ให้ลงโทษตามกิฎหมายนี้ั�นี้

(ข้้อห้ามปัฏิิบััติต่อเดี็ก)

มาตรา 27 ห้ามม่ให้ผ้้ใดโฆษณาหร่อเผยแพิร่ทางสื่่�อมวิลชนี้หร่อสื่่�อสื่ารสื่นี้เทศประเภัทใด ซึ่้�งขึ้้อม้ลเกิ้�ยวิ
กิับตัวิเด็กิหร่อผ้้ปกิค์รอง โดยเจตนี้าท้�จะทำให้เกิ่ดค์วิามเสื่้ยหายแกิ่จ่ตใจ ช่�อเสื่้ยง เกิ้ยรต่ค์ุณ หร่อสื่่ทธิ์่ประโยชนี้์
อ่�นี้ใดขึ้องเด็กิ หร่อเพิ่�อแสื่วิงหาประโยชนี้์สื่ำหรับตนี้เองหร่อผ้้อ่�นี้โดยม่ชอบ

(เผิยแพร่ข้้อม้ลเกี�ยวกับัเดี็กหรือผิ้้ปักครอง)
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4.1.9	 พระราช้บัญัญตัวิา่ดีว้ยการกระทำาความผิดิีเกี�ยวกับัคอมพิวเตอร์	พ.ศั.	2550

มาตรา 14 ผ้้ใดกิระทำค์วิามผ่ดท้�ระบุไวิ้ดังต่อไปนี้้� ต้องระวิางโทษจำค์ุกิไม่เกิ่นี้ห้าปีหร่อปรับไม่เกิ่นี้หนี้้�ง
แสื่นี้บาท หร่อทั�งจำทั�งปรับ 

ฯลฯ

(4) นี้ำเขึ้้าสื่้่ระบบค์อมพิ่วิเตอร์ซึ่้�งขึ้้อม้ลค์อมพิ่วิเตอร์ใด ๆ ท้�ม้ลักิษณะอันี้ลามกิและขึ้้อม้ลค์อมพิ่วิเตอร์
นี้ั�นี้ประชาชนี้ทั�วิไปอาจเขึ้้าถึ้งได้

(5) เผยแพิร่หร่อสื่่งต่อซึ่้�งขึ้้อม้ลค์อมพิ่วิเตอร์โดยร้้อย้่แล้วิวิ่าเป็นี้ขึ้้อม้ลค์อมพิ่วิเตอร์ตาม (1) (2) (3) หร่อ
(4) 

ฯลฯ

(นำาเข้้าข้้อม้ลส้่ระบับัคอมพิวเตอร์)

มาตรา 15 ผ้้ให้บร่กิารผ้้ใดให้ค์วิามร่วิมม่อ ย่นี้ยอม หร่อร้้เห็นี้เป็นี้ใจให้ม้กิารกิระทำค์วิามผ่ดตามมาตรา 
14 ในี้ระบบค์อมพ่ิวิเตอร์ท้�อย้่ในี้ค์วิามค์วิบค์ุมขึ้องตนี้ ต้องระวิางโทษเช่นี้เด้ยวิกิับผ้้กิระทำค์วิามผ่ดตาม 
มาตรา 14

ใหร้ฐัมนี้ตรอ้อกิประกิาศกิำหนี้ดขัึ้�นี้ตอนี้กิารแจง้เต่อนี้ กิารระงบักิารทำใหแ้พิรห่ลายขึ้องขึ้อ้มล้ค์อมพิว่ิเตอร์
 และกิารนี้ำขึ้้อม้ลค์อมพิ่วิเตอร์นี้ั�นี้ออกิจากิระบบค์อมพิ่วิเตอร์

ถึา้ผ้ใ้หบ้รก่ิารพิส่ื่จ้นี้ไ์ดว้ิา่ตนี้ไดป้ฏิบ่ต่ัตามประกิาศขึ้องรฐัมนี้ตร้ท้�ออกิตามวิรรค์สื่อง ผ้น้ี้ั�นี้ไมต้่องรบัโทษ

(ร่วมมือ	ยินยอม	และร้้เห็นเป็ันใจการนำาเข้้า
ข้้อม้ลส้่ระบับัคอมพิวเตอร์)

4.1.10	 พระราช้บััญญัติควบัคุมการใช้้สารต้องห้ามทางการกีฬา	พ.ศั.	2555

มาตรา 22 ห้ามนี้ักิกิ้ฬาหร่อบุค์ค์ลซึ่้�งสื่นี้ับสื่นีุ้นี้กิารกิ้ฬากิระทำกิารอันี้เป็นี้กิารฝ่่าฝ่้นี้หลักิเกิณฑ์์ในี้กิารใช้
สื่ารต้องห้ามหร่อวิ่ธิ์้กิารต้องห้ามตามท้�ค์ณะกิรรมกิารประกิาศกิำหนี้ด

(ฝา่ฝืนหลักเกณ์ฑ์์หรือวิธีีการ)

4.1.11	 พระราช้บััญญัติควบัคุมการข้อทาน	พ.ศั.	2559

มาตรา 22 ผ้้ใดแสื่วิงหาประโยชนี้์จากิผ้้ทำกิารขึ้อทานี้โดยกิารใช้ จ้าง วิานี้ สื่นี้ับสื่นีุ้นี้ ยุยงสื่่งเสื่ร่ม หร่อ
กิระทำด้วิยวิ่ธิ์้กิารอ่�นี้ใดให้ผ้้อ่�นี้ทำกิารขึ้อทานี้ ต้องระวิางโทษจำค์ุกิไม่เกิ่นี้สื่ามปี หร่อปรับไม่เกิ่นี้สื่ามหม่�นี้บาท 
หร่อทั�งจำทั�งปรับ

ถึ้ากิารกิระทำค์วิามผ่ดตามวิรรค์หนี้้�งเป็นี้กิารกิระทำดังต่อไปนี้้� ผ้้กิระทำต้องระวิางโทษจำค์ุกิไม่เกิ่นี้ห้าปี 
หร่อปรับไม่เกิ่นี้ห้าหม่�นี้บาท หร่อทั�งจำทั�งปรับ

(การแสวงหาปัระโยช้น์จากผิ้้ทำาการข้อทาน)
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(1) กิระทำต่อหญ่งม้ค์รรภั์ ผ้้สื่้งอายุ ค์นี้วิ่กิลจร่ต ค์นี้พิ่กิารหร่อทุพิพิลภัาพิ หร่อผ้้เจ็บป่วิย
(2) ร่วิมกิันี้กิระทำหร่อกิระทำกิับบุค์ค์ลตั�งแต่สื่องค์นี้ขึ้้�นี้ไป
(3) กิระทำโดยนี้ำผ้้อ่�นี้จากิภัายนี้อกิราชอาณาจักิรให้มาขึ้อทานี้ในี้ราชอาณาจักิร
(4) กิระทำโดยผ้้ปกิค์รองหร่อผ้้ด้แลขึ้องผ้้ทำกิารขึ้อทานี้
(5) กิระทำโดยพินี้ักิงานี้เจ้าหนี้้าท้�
(6) กิระทำโดยเจ้าหนี้้าท้�ขึ้องรัฐท้�ม้อำนี้าจหนี้้าท้�ด้แลหร่อให้ค์ำปร้กิษาบุค์ค์ลตาม (1)

ค์วิามในี้วิรรค์หนี้้�ง และวิรรค์สื่อง (1) (2) และ (4) ไม่ใช้บังค์ับกิับกิารกิระทำระหว่ิางบุพิกิาร้และผ้้สื่่บ
สื่ันี้ดานี้

(การแสวงหาปัระโยช้น์จากผิ้้ทำาการข้อทาน)

4.1.12	 กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานปัระมงทะเล	พ.ศั.	2565

ข้อ 4 ห้ามนี้ายจ้างจ้างล้กิจ้างท้�ม้อายุต�ำกิวิ่าสื่่บแปดปีทำงานี้ในี้เร่อประมง

(ห้ามจ้างล้กจ้างที�มีอายุตำ�ากว่า	18	ปีัทำางาน)

4.1.13	 กฎกระทรวงกำาหนดีสถานที�ที�หา้มนายจา้งใหล้ก้จา้งซึ่่�งเป็ันเดีก็อายตุำ�ากวา่
สิบัแปัดีปีัทำางาน	พ.ศั.	2559

ห้ามนี้ายจ้างให้ล้กิจ้างซึ่้�งเป็นี้เด็กิอายุต�ำกิวิ่าสื่่บแปดปีทำงานี้ในี้สื่ถึานี้ท้� ดังต่อไปนี้้�

(1) โรงงานี้ประกิอบกิ่จกิารเกิ้�ยวิกิับสื่ัตวิ์นี้�ำ ตามกิฎหมายวิ่าด้วิยโรงงานี้
(2) สื่ถึานี้ประกิอบกิ่จกิารท้�ประกิอบกิ่จกิารเกิ้�ยวิกิับกิารแปรร้ปสื่ัตวิ์นี้�ำ ตามพิระราชกิำหนี้ดกิารประมง

 พิ.ศ. 2558

4.2	คดีีแรงงานเดี็กทั�วไปั
“แรงงานี้เด็กิ” ตามพิระราชบัญญัต่ค์ุ้มค์รองแรงงานี้ พิ.ศ. 2541 หมายถึ้ง เด็กิท้�ม้อายุ 15 ปี แต่ไม่ถึ้ง 18 ปี 

ซึ่้�งกิำหนี้ดห้ามม่ให้นี้ายจ้างจ้างเด็กิอายุต�ำกิวิ่า 15 ปี เป็นี้ล้กิจ้าง และหากินี้ายจ้างม้กิารจ้างเด็กิอายุ 15 ปีแต่ไม่ถึ้ง 
18 ปี เป็นี้ล้กิจ้าง นี้ายจ้างจะต้องแจ้งกิารจ้างล้กิจ้างเด็กินี้ั�นี้ต่อพินี้ักิงานี้ตรวิจแรงงานี้ ภัายในี้ 15 วิันี้ นี้ับแต่วิันี้ท้�เด็กิ
เขึ้า้ทำงานี้ และนี้ายจ้างตอ้งจดัทำบันี้ท้กิสื่ภัาพิกิารจ้างกิรณท้้�มก้ิารเปล้�ยนี้แปลงหน้ี้าท้�ไปจากิเด่มและต้องแจง้กิารสื่่�นี้
สืุ่ดกิารจ้างล้กิจ้างเด็กินี้ั�นี้ต่อพินี้ักิงานี้ตรวิจแรงงานี้ ระหวิ่างกิารจ้างนี้ายจ้างต้องจัดให้ล้กิจ้างซึ่้�งเป็นี้เด็กิได้ม้เวิลาพิักิ
วิันี้หนี้้�งไม่นี้้อยกิวิ่า 1 ชั�วิโมงต่ดต่อกิันี้หลังจากิล้กิจ้างทำงานี้มาแล้วิไม่เกิ่นี้ 4 ชั�วิโมง แต่ในี้กิารทำงานี้ 4 ชั�วิโมงนี้ั�นี้ 
ให้ล้กิจ้างซึ่้�งเป็นี้เด็กิได้ม้เวิลาพิักิตามท้�นี้ายจ้างกิำหนี้ด และห้ามทำงานี้ระหวิ่างเวิลา 22.00 - 06.00 นี้. และห้าม
นี้ายจ้างให้ล้กิจ้างเด็กิทำงานี้ล่วิงเวิลาหร่อทำงานี้ในี้วิันี้หยุด นี้อกิจากินี้้� กิฎหมายห้ามม่ให้นี้ายจ้างจ้างล้กิจ้างซึ่้�งเป็นี้
เด็กิอายุต�ำกิวิ่า 18 ปี ทำงานี้อันี้ตราย ทำงานี้ในี้โรงฆ่าสื่ัตวิ์ สื่ถึานี้ท้�เล่นี้กิารพินี้ันี้ สื่ถึานี้บร่กิารตามกิฎหมายวิ่าด้วิย
สื่ถึานี้บร่กิาร สื่ถึานี้ประกิอบกิ่จกิารเกิ้�ยวิกิับกิารแปรร้ปสื่ัตวิ์นี้�ำ และในี้เร่อประมง 

โดยค์วิามผ่ดส่ื่วินี้ใหญ่ท้�พิบเกิ้�ยวิกัิบกิารกิระทำค์วิามผ่ดในี้ค์ด้แรงงานี้เด็กิทั�วิไปจะเป็นี้ค์วิามผ่ดตามพิระราช
บัญญัต่ค์ุ้มค์รองแรงงานี้ พิ.ศ. 2541 มาตรา 23, 44 - 52, 55, 70, 76 และ 90
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แผินผิังที�	4	ข้ั�นตอนการปัฏิิบััติการในคดีีแรงงานเดี็กทั�วไปั

ความผิดซ่ึงหน้า/จําเป็นเร่งด่วน

คดีท่ัวไป

เป็นแรงงานเด็ก

ผู้เสียหาย

เร่ิมต้น

รับแจ้งจากผู้เสียหาย เจ้าหน้าที่พบการกระทําความผิด
- จากการสืบสวน

- จากการรับแจ้งเบาะแส

รับแจ้งจากบุคคล/หน่วยงานอ่ืน

สืบสวน/สอบสวน

ปฏบิัติการ/ประสานงาน (ตรวจค้น/จบักมุ/ช่วยเหลือผู้เสียหาย)

รวบรวม/ตรวจสอบพยานหลกัฐานในช้ันสอบสวน

- การจดัหาล่าม

- การสอบสวนแรงงานเดก็/พยาน

- การส่งตวัเดก็ให้แพทยต์รวจสอบ   

อายุ/บาดแผล

- ส่งของกลางตรวจพิสูจน์

- ตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสาร

- การแจง้คณะกรรมการมาตรการทางปกครองเพื่อมี

คาํสั่งให้หยุดประกอบกจิการ

สรุปสํานวนการสอบสวน

สิ้นสุด

ความจําเป็นเร่งด่วน

สัมภาษณ์คดัแยกเพ่ือทราบ

ข้อมูลเกีย่วกบัเด็กและครอบครัว

คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตาม 

พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก 

พ.ศ. 2546 (ม.40)

พยานหลกัฐานที่พบในที่เกดิเหตุ/ขณะจบักุม

- เอกสารเกีย่วกบัสถานที่เกดิเหตุ /การจ้างงาน

- ส่ิงของวตัถุเคร่ืองมือในการทํางาน/สารเคม/ีการขายพวงมาลยั/

การขายสินค้า/การชกมวย/เส้ือผ้าเคร่ืองใช้ของแรงงานเด็ก

- เอกสารของผู้เสียหายหรือผู้ต้องสงสัยในสถานที่เกดิเหตุ

- หลกัฐานทางการเงนิ/หลกัฐานทางการส่ือสาร 

- หลกัฐานแสดงว่ามกีารพนัธนาการ เช่น กุญแจมือ โซ่ตรวน ฯลฯ  

- พยานบุคคลภายในที่เกดิเหตุ 

- รถยนต์หรือจกัรยานยนต์ที่จอดใกล้เคยีงสถานที่เกดิเหตุ

- กล้องวงจรปิด/โทรศัพท์มือถือ/คอมพิวเตอร์

ผู้กระทาํผิด

- เอกสารประจําตัวของผู้กระทาํผิด

-เอกสารใบอนุญาตต่าง ๆ 

-เอกสารเกีย่วกบัการจ้างงาน

เตรียมการ/ประสานงาน (ตรวจค้น/จบักมุ/ช่วยเหลือผู้เสียหาย)

พนักงานสอบสวน/จนท.ผู้รับแจ้ง

เจ้าหน้าที่ดําเนินการ/ประสาน

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง

พบ/ไม่พบการกระทาํผดิ

สืบสวน/

สอบสวนเพิ่มเติม

พบการกระทําผิด

ไม่พบการกระทําผิด

พบหลักฐานเพิ่มเติมไม่พบหลักฐาน

เพิ่มเติม

คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กผู้ได้รับความช่วยเหลือ (ม.30 (2 ))

เป็นผู้เสียหายตามกฎหมายอ่ืน

คุ้มครองตาม

กฎหมายอ่ืน

แจ้งพนักงานสอบสวน/

เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืน

ดําเนินการต่อไป

ไม่เป็นผู้เสียหายและ

ไม่เป็นผู้กระทําผิด

แรงงานเด็กที่ได้รับ

ความช่วยเหลือ

เป็นผู้เสียหายจากการใช้แรงงานเด็ก
อาจเป็นผู้เสียหาย

จากการใช้แรงงานเด็ก

นําส่ง/แจ้ง

พนักงานสอบสวน

เสนอสํานวนถึงพนักงานอัยการ

ดํ า เ นินค ดีกร ณี เ กี่ ย ว ข้ องกับกา ร

กระทําความผิด/กันไว้เป็นพยานใน

คดี/ส่งตัวให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม

กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก

เป็นผู้กระทําผิด
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ตารางที่่� 5 มาตรฐานแนวที่างการดิำเนินงาน (SOP) คดิ่แรงงานเดิ็กที่ั�วไป

ขั�นตอนการ 
ดิำเนินการ

มาตรฐานการดิำเนินการ
หน่วยงานที่่�
เก่�ยวข้อง

พื่ยานหลักฐานที่่�พื่บั
ในที่่�เกิดิเหตุ/จับักุม
• นี้ายจ้าง
• ล้กิจ้างผ้้เสื่้ยหาย
• พิยานี้หลักิฐานี้อ่�นี้ๆ 

พื่ยานหลักฐานที่่�เก่�ยวข้อง 
 แหลง่ขึ้อ้มล้เกิ้�ยวิกัิบสื่ถึานี้ประกิอบก่ิจกิารเพ่ิ�อทราบข้ึ้อเท็จ
จร่งเกิ้�ยวิกิับบุค์ค์ลซึ่้�งอาจเป็นี้นี้ายจ้าง ล้กิจ้างหร่อบุค์ค์ลท้�เกิ้�ยวิขึ้้อง
หร่อขึ้้อเท็จจร่งเกิ้�ยวิกิับสื่ถึานี้ประกิอบกิ่จกิารประกิอบด้วิยท้�ตั�ง 
ประเภัทหรอ่ลักิษณะกิารดำเนี้น่ี้กิาร เน่ี้�องจากิกิารแสื่วิงหาข้ึ้อเท็จจรง่
เป็นี้กิระบวินี้กิารเร่�มต้นี้ พินี้ักิงานี้ตรวิจแรงงานี้อาจรวิบรวิมพิยานี้
หลักิฐานี้จากิแหล่งขึ้้อม้ลดังต่อไปนี้้�
1. ขึ้้อม้ลกิารตรวิจแรงงานี้ กิารสื่ำรวิจหร่อทะเบ้ยนี้สื่ถึานี้ประกิอบ

กิ่จกิาร จากิสื่ำนี้ักิงานี้สื่วิัสื่ ด่กิารและค์ุ้มค์รองแรงงานี้
กิรุงเทพิมหานี้ค์รพิ่�นี้ท้�หร่อสื่ำนี้ักิงานี้สื่วัิสื่ด่กิารและค์ุ้มค์รอง
แรงงานี้จงัหวิดั

2. นี้ายจ้าง ลก้ิจา้ง ตวัิแทนี้ลก้ิจ้างหรอ่บุค์ค์ลท้�เกิ้�ยวิขึ้อ้ง ซ้ึ่�งอาจเปน็ี้
บคุ์ค์ลในี้บรเ่วิณท้�ตั�งสื่ถึานี้ประกิอบกิจ่กิารหรอ่นี้อกิบร่เวิณ กิต็าม
ตลอดจนี้กิลุ่มเค์ร่อขึ้่ายองค์์กิรภัาค์ประชาสื่ังค์ม (NGO) 

3. หนี้่วิยราชกิารต่างๆ ท้�เกิ็บรวิบรวิมขึ้้อม้ลท้�เกิ้�ยวิขึ้้องหร่อม้หนี้้าท้�
ออกิใบอนี้ญุาตหรอ่จดทะเบย้นี้ใหแ้กิส่ื่ถึานี้ประกิอบกิจ่กิารไมว่ิา่
จะเป็นี้สื่ำนี้ักิงานี้บร่กิารขึ้้อม้ลธิ์ุรกิ่จ (สื่่วินี้กิลาง) และสื่ำนี้ักิงานี้
ขึ้้อม้ลธุิ์รกิ่จ(ส่ื่วินี้ภั้ม่ภัาค์) กิรมพัิฒนี้าธุิ์รกิ่จกิารค้์า สื่ำนี้ักิงานี้
ทะเบ้ยนี้ราษฎร กิรมสื่รรพิากิร กิรมกิารจัดหางานี้ สื่ำนี้ักิงานี้
ประกิันี้สื่ังค์ม กิรมเจ้าท่า กิรมประมง กิรมโรงงานี้อุตสื่าหกิรรม 
ฯลฯ ซ้ึ่�งเป็นี้หน่ี้วิยงานี้ท้�ม้ข้ึ้อม้ลเกิ้�ยวิข้ึ้องและเป็นี้ประโยชน์ี้ต่อ
กิารดำเนี้่นี้ค์ด้ 

4. หนี้่วิยงานี้ภัาค์เอกิชนี้ เช่นี้ สื่ถึาบันี้กิารเง่นี้ ธิ์นี้าค์าร หนี้่วิยงานี้ค์้่
ค์้า เป็นี้ต้นี้

5. แหล่งขึ้้อม้ลสื่าธิ์ารณะ เช่นี้ สื่่�อต่างๆ 
6. เอกิสื่ารเกิ้�ยวิกิับสื่ถึานี้ประกิอบกิารท้�เกิ่ดเหตุ ได้แกิ่ ใบอนีุ้ญาต

ประกิอบกิาร ใบอนุี้ญาตขึ้ายบุหร้�หร่อสุื่รา เอกิสื่ารแสื่ดง
กิรรมสื่่ทธิ์่�หร่อกิารค์รอบค์รองอาค์ารท้�เกิ่ดเหตุเป็นี้ต้นี้ทั�งนี้้� เพิ่�อ
เป็นี้กิารขึ้ยายผลให้ทราบวิ่าผ้้ประกิอบกิารแท้จร่งค์่อใค์ร

7. เอกิสื่ารและวัิตถุึสื่่�งขึ้องท้�เกิ้�ยวิกัิบกิารจ้างงานี้และกิารทำงานี้ขึ้อง
เด็กิ ได้แกิ่ สื่ัญญาจ้าง ขึ้้อบังค์ับเกิ้�ยวิกิับกิารทำงานี้(สื่ถึานี้
ประกิอบกิ่จกิารท้�ม้ล้กิจ้างตั�งแต่ 10 ค์นี้ ขึ้้�นี้ไปต้องม้) ทะเบ้ยนี้
ลก้ิจา้ง ทะเบย้นี้กิารลงเวิลาทำงานี้หรอ่บตัรตอกิ เอกิสื่ารกิารจา่ย
ค์่าจ้าง เค์ร่�องม่ออุปกิรณ์ในี้กิารทำงานี้เพ่ิ�อตรวิจหาลายนี้่�วิม่อ
หร่ออ่�นี้ๆ วิัตถุึท้�เด็กิต้องทำกิารยกิ หร่อแบกิหามในี้กิารทำงานี้ 
ร่องรอย บาดแผลบนี้ร่างกิายขึ้องเด็กิ กิารพ่ิสื่้จนี้์อายุขึ้องเด็กิ
เป็นี้ต้นี้ ทั�งนี้้� ในี้สื่ถึานี้ประกิอบกิจ่กิาร บางแห่งอาจมก้ิารบนัี้ทก้ิ

ตำรวิจ/ปกิค์รอง/
DSI/กิสื่ร.
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ขั�นตอนการ 
ดิำเนินการ

มาตรฐานการดิำเนินการ
หน่วยงานที่่�
เก่�ยวข้อง

 กิารลงเวิลาทำงานี้หร่อกิารจ่ายค์่าจ้างขึ้องล้กิจ้างไวิ้ ในี้
ค์อมพ่ิวิเตอร ์จง้ค์วิรตรวิจหรอ่ยด้แฟ้ลชไดรฟ้ ์(USB flash drive) 
หร่อ อุปกิรณ์ค์อมพิ่วิเตอร์ท้�พิบในี้ท้�เกิ่ดเหตุไวิ้เป็นี้หลักิฐานี้เพิ่�อ
ตรวิจสื่อบหากิไม่พิบขึ้้อม้ลท้�เกิ้�ยวิขึ้้องให้นี้ำสื่่บค์้นี้ต่อไป

8. หลักิฐานี้เกิ้�ยวิกัิบบัตรประจำตัวิประชาชนี้ หนัี้งสื่่อเด่นี้ทางขึ้อง 
ผ้เ้สื่ย้หายหรอ่ผ้ต้อ้งสื่งสื่ยัท้�อย้ใ่นี้สื่ถึานี้ท้�เก่ิดเหตุ หนัี้งสื่อ่เอกิสื่าร
ท้�เกิ้�ยวิข้ึ้องกิบัปเีก่ิดขึ้องเดก็ิ เพ่ิ�อระบอุายขุึ้องลก้ิจา้ง เปน็ี้ตน้ี้ ทั�งนี้้�
ค์วิรถึ่ายร้ปหร่อถึ่ายวิ่ด้โอไวิ้เป็นี้กิรณ้นี้้�มันี้จะเกิ้�ยวิขึ้้องกัิบกิรณ้
กิารค์า้มนุี้ษย์หรอ่แรงงานี้บังค์บัเกิน่ี้ไปหรอ่ ไม่นี้า่จะสื่อดค์ล้องในี้
เร่�องกิารใช้แรงงานี้เด็กิทั�วิไปหร่อเปล่า

9. หลักิฐานี้ทางกิารเง่นี้ เช่นี้ สื่มุดบัญช้ธิ์นี้าค์าร บัตรเอท้เอ็ม หลักิ
ฐานี้กิารสื่่งเง่นี้ สื่มุดจดบันี้ท้กิขึ้องแรงงานี้ สื่มุดบัญช้รายรับราย
จา่ยขึ้องนี้ายจ้าง หลักิฐานี้กิารเส้ื่ยภัาษเ้ง่นี้ได้นี้ต่่บุค์ค์ล หลักิฐานี้
กิารสื่่งเง่นี้ประกิันี้สื่ังค์ม ต้้เซึ่ฟ้ เป็นี้ต้นี้ ทั�งนี้้� เพิ่�อเป็นี้หลักิฐานี้ในี้
กิารตรวิจสื่อบรายได้ขึ้องแรงงานี้เด็กิ

11. หลักิฐานี้ทางกิารสื่่�อสื่าร เช่นี้ ขึ้้อม้ลบันี้ท้กิส่ื่วินี้ตัวิ บันี้ท้กิกิาร
ทำงานี้ ภัาพิถ่ึายภัาพิว่ิด้โอ ขึ้้อม้ลในี้เฟ้ซึ่บุ๊กิ ต่�กิต็อกิ ไลน์ี้หร่อ
ขึ้อ้มล้ในี้แอพิพิลเ่ค์ชั�นี้ตา่งๆ บนี้โทรศพัิทม์อ่ถ่ึอ ใบเสื่รจ็รบัเง่นี้ค์า่
โทรศัพิท์จดหมายต่ดต่อกิับผ้้อ่�นี้ 

12. หากิเป็นี้ค์นี้ต่างด้าวิให้ตรวิจสื่อบหลักิฐานี้กิารเด่นี้ทางและหลักิ
ฐานี้กิารเขึ้้าเม่อง ใบอนีุ้ญาตทำงานี้หร่อเอกิสื่ารท้�เกิ้�ยวิขึ้้องเพิ่�อ
ตรวิจสื่อบหานี้ายจ้างและผ้้เกิ้�ยวิขึ้้อง

13. รถึยนี้ต์หรอ่จักิรยานี้ยนี้ต์ท้�จอดใกิล้เค์ย้งสื่ถึานี้ท้�เก่ิดเหตุ เน่ี้�องจากิ
อาจมพ้ิยานี้หลักิฐานี้ท้�เกิ้�ยวิขึ้อ้งอย้ภ่ัายในี้รถึดังกิลา่วิ รวิมทั�งอาจ
ทราบเบาะแสื่เสื่่�อมโยงกิับผ้้กิระทำค์วิามผ่ด

14. ในี้บางกิรณอ้าจมก้ิารเรย้กิค์า่ไถึจ่ากิญาตผ่้เ้สื่ย้หาย และอาจมก้ิาร
โอนี้เง่นี้เขึ้้าบัญช้ผ้้ต้องสื่งสื่ัย ให้ตรวิจหาหลักิฐานี้กิารเปิดบัญช้
และเอกิสื่ารท้�เกิ้�ยวิขึ้้อง

15. เสื่่�อผ้าเค์ร่�องใช้ขึ้องแรงงานี้หร่อผ้้เสื่้ยหาย เพิ่�อแสื่ดงให้เห็นี้ว่ิา
แรงงานี้หร่อผ้้เสื่้ยหายพิักิอาศัยอย้่ในี้ท้�เกิ่ดเหตุ

16. หลักิฐานี้จากิกิล้องวิงจรปิดใกิล้ท้�เกิ่ดเหตุรวิมถึ้งกิล้องวิงจรปิด
จากิต้้เอท้เอ็มบร่เวิณใกิล้เค์้ยง อาจทำให้เห็นี้กิารเค์ล่�อนี้ไหวิขึ้อง
แรงงานี้เด็กิหร่อนี้ายจ้างและผ้้ต้องสื่งสื่ัย

17. กิารถึ่ายภัาพิสื่ถึานี้ท้�เกิ่ดเหตุ ทั�งจากิด้านี้นี้อกิและในี้พิ่�นี้ท้�รอบๆ 
ค์วิรถ่ึายภัาพิโดยรวิมขึ้องสื่ถึานี้ท้�เกิ่ดเหตุทั�งหมด เพ่ิ�อแสื่ดงให้
เหน็ี้ว่ิามก้ิารใชแ้รงงานี้ในี้สื่ถึานี้ท้�ต้องห้ามไม่ให้เด็กิทำงานี้รวิมถ้ึง
เป็นี้กิารแสื่ดงให้เห็นี้ถึ้งจุดท้�พิบเด็กิ



คู่่�มืือการดำเนิินิคู่ดีสำหรับคู่ดีแรงงานิเด็กและแรงงานิบังคู่ับ106

ขั�นตอนการ 
ดิำเนินการ

มาตรฐานการดิำเนินการ
หน่วยงานที่่�
เก่�ยวข้อง

พื่ยานหลักฐานในช้ั�น
สัอบัสัวน
• ค์ำให้กิารนี้ายจ้าง/ผ้้

เ สื่้ ย ห า ย ท้� เ ป็ นี้
แรงงานี้เด็กิ/พิยานี้

• หลักิฐานี้เ ส้ื่นี้ทาง 
กิารเง่นี้

การดิำเนินการสัอบัสัวนข้อเที่็จจริง
 การสัอบัสัวนปากคำนายจ้าง/ผ่เ้สัย่หายที่่�เป็นแรงงานเดิก็/
พื่ยานถึ่อเป็นี้หลักิฐานี้เบ่�องต้นี้ท้�แสื่ดงให้เห็นี้ถ้ึงกิารฝ่่าฝ่้นี้กิฎหมาย
ค์ุม้ค์รองแรงงานี้ในี้เร่�องท้�เกิ้�ยวิขึ้อ้งกิบักิารใชแ้รงงานี้เดก็ิผด่กิฎหมาย
ทั�วิไปจ้งต้องสื่อบสื่วินี้ข้ึ้อเท็จจร่งให้ค์รอบค์ลุมทุกิประเด็นี้ท้�เกิ้�ยวิกัิบ
กิารกิระทำค์วิามผ่ด ในี้กิรณ้ท้�นี้ายจ้างล้กิจ้าง ผ้้เส้ื่ยหายหร่อพิยานี้ 
ไม่สื่ามารถึพิ้ดหร่อเขึ้้าใจภัาษาไทยได้ให้จัดหาล่ามในี้กิารสื่อบสื่วินี้
1. การสัอบัสัวนปากคำนายจ้าง
 ถ่ึอเป็นี้หลักิฐานี้ท้�แสื่ดงให้เห็นี้ถึ้งขึ้้อเท็จจร่งท้�ถึ้กิต้องเกิ้�ยวิกิับ

สื่ภัาพิกิารทำงานี้และสื่ภัาพิกิารจ้างทั�งหมดจ้งต้องสื่อบถึามให้
ค์รอบค์ลุมถ้ึงสื่่ทธิ์่หน้ี้าท้�ตามท้�กิฎหมายกิำหนี้ดไวิ้ทุกิๆเร่�องโดย
กิารสื่อบขึ้้อเท็จจร่งให้ทำกิารสื่อบสื่วินี้โดยเปิดเผยในี้กิารนี้้�
นี้ายจ้างม้สื่่ทธิ์่นี้ำทนี้ายค์วิามหร่อท้�ปร้กิษาขึ้องตนี้เขึ้้าร่วิมได้
ประเด็นี้ดังนี้้�
1.1 กิรณท้้�เปน็ี้นี้ต่บ่คุ์ค์ลใหบ้นัี้ทก้ิฐานี้ะขึ้องนี้ายจา้ง ช่�อ นี้ามสื่กิลุ

ท้�อย้่พิร้อมทั�งตรวิจสื่อบผ้้ให้ถึ้อยค์ำในี้ฐานี้ะนี้ายจ้างจากิ
หนี้งัสื่อ่รบัรองกิารจดทะเบย้นี้นี้ต่บ่คุ์ค์ลวิา่บคุ์ค์ลนี้ั�นี้มอ้ำนี้าจ
กิระทำกิารแทนี้นี้่ต่บุค์ค์ลนี้ั�นี้หร่อไม่ 
- ตรวิจสื่อบบัตรประจำตัวิประชาชนี้นี้ายจ้างหร่อเอกิสื่าร 

อ่�นี้ๆ ท้�ทางราชกิารออกิให้ เช่นี้ ใบอนีุ้ญาตขึ้ับข้ึ้� 
หนี้ังสื่่อเด่นี้ทาง ฯลฯ พิร้อมถ่ึายสื่ำเนี้าและให้นี้ายจ้าง
รับรองค์วิามถึ้กิต้อง 

- กิรณ้ท้�นี้ายจ้างม่ได้มาพิบด้วิยตนี้เองและมอบหมายให้
ตัวิแทนี้มาพิบ ซึ่้�งตัวิแทนี้จะต้องเป็นี้บุค์ค์ลท้�บรรลุ
นี้ต่ภ่ัาวิะแลว้ิ ใหต้รวิจสื่อบค์วิามถ้ึกิต้องขึ้องบคุ์ค์ลผ้ไ้ดร้บั
มอบอำนี้าจตามหนี้ังสื่่อมอบอำนี้าจ กิรณ้ท้�นี้ายจ้างเป็นี้
นี้่ต่บุค์ค์ลตัวิแทนี้ต้องได้รับมอบอำนี้าจจากิผ้้ม้อำนี้าจ
กิระทำกิารแทนี้นี้่ต่บุค์ค์ลโดยหนัี้งสื่่อมอบอำนี้าจต้องลง
ลายม่อช่�อนี้ายจ้างในี้ฐานี้ะผ้้มอบอำนี้าจ กิรณ้เป็นี้
นี้ต่บ่คุ์ค์ลจะตอ้งลงลายมอ่ช่�อผ้ท้้�มอ้ำนี้าจกิระทำกิารแทนี้
นี้ต่บ่คุ์ค์ลในี้ฐานี้ะผ้ม้อบอำนี้าจ ตรวิจสื่อบไดจ้ากิหนี้งัส่ื่อ
รบัรองกิารจดทะเบย้นี้นี้ต่บ่คุ์ค์ล วิา่ไดร้ะบไุวิอ้ยา่งไร ผ้ใ้ด
ม้อำนี้าจลงลายม่อช่�อม้จำนี้วินี้กิ้�ค์นี้และจะต้องประทับ
ตราสื่ำค์ัญขึ้องนี้่ต่บุค์ค์ลด้วิยหร่อไม่และหนี้ังส่ื่อมอบ
อำนี้าจนี้ั�นี้จะต้องม้กิารลงลายม่อช่�อผ้้มอบอำนี้าจผ้้รับ
มอบอำนี้าจและพิยานี้บคุ์ค์ล (เพิ่�อประโยชนี้ใ์นี้กิารรบัฟ้งั
ขึ้้อเท็จจร่งและพิยานี้หลักิฐานี้และเพิ่�อม้ผลผ้กิพิันี้ผ้้มอบ
อำนี้าจ) 

• พินี้ักิงานี้สื่อบสื่วินี้  
(ตร./ปค์./DSI)

• พิ นี้ั กิ ง า นี้ ต ร วิ จ
แรงงานี้

• พินี้กัิงานี้เจา้หนี้า้ท้�
ต ามกิฎหมายท้�
เกิ้�ยวิขึ้้อง



คู่่�มืือการดำเนิินิคู่ดีสำหรับคู่ดีแรงงานิเด็กและแรงงานิบังคู่ับ 107

ขั�นตอนการ 
ดิำเนินการ

มาตรฐานการดิำเนินการ
หน่วยงานที่่�
เก่�ยวข้อง

1.2 ค์วิามสื่ัมพิันี้ธิ์์ในี้ฐานี้ะล้กิจ้าง นี้ายจ้าง 
1.3 สื่ถึานี้ท้�รับสื่มัค์รงานี้ขึ้องล้กิจ้าง สื่ถึานี้ท้�ทำงานี้ 
1.4 วัินี้ท้�เร่�มจ้าง วินัี้เวิลาทำงานี้ ตำแหน่ี้งหน้ี้าท้�และลักิษณะงานี้

ท้�ล้กิจ้างทำ อัตราค์่าจ้าง กิำหนี้ดงวิดกิารจ่ายค์่าจ้าง สื่ถึานี้
ท้�จ่ายค่์าจ้าง เอกิสื่ารกิารลงเวิลาทำงานี้ (โดยบันี้ท้กิกิาร
สื่อบสื่วินี้ขึ้้อเท็จจร่งตามลำดับขึ้องเหตุกิารณ์ วิันี้ เวิลาและ
สื่ถึานี้ท้�เกิ่ดเหตุ)

1.5 ม้กิารแจ้งกิารใช้แรงงานี้เด็กิอายุระหวิ่าง 15–18 ปี ต่อ
พินี้ักิงานี้ตรวิจแรงงานี้ภัายในี้ 15 วิันี้นี้ับแต่วิันี้ท้�เด็กิเขึ้้า
ทำงานี้ หร่อไม่

1.6 ขึ้้อเท็จจร่งอ่�นี้ๆ ท้�เกิ้�ยวิขึ้้องกิับกิารใช้แรงงานี้เด็กิ
1.7 แจง้นี้ายจา้งวิา่จะอา้งพิยานี้บคุ์ค์ล พิยานี้เอกิสื่ารหรอ่พิยานี้

วิัตถึุใดเป็นี้พิยานี้หลักิฐานี้บ้างหร่อไม่

 ภัายหลังจากิบันี้ท้กิขึ้้อเท็จจร่งเป็นี้ท้�เร้ยบร้อยแล้วิให้อ่านี้
บนัี้ท้กิกิารสื่อบสื่วินี้ข้ึ้อเท็จจรง่ให้นี้ายจ้างฟั้งหรอ่ให้นี้ายจ้างอ่านี้ด้วิย
ตนี้เองและให้นี้ายจ้างลงลายม่อช่�อในี้บันี้ท้กิกิารสื่อบขึ้้อเท็จจร่ง 
ทุกิแผ่นี้ ทุกิค์รั�ง หากินี้ายจ้างไม่ยอมลงลายม่อช่�อในี้บันี้ท้กิกิาร
สื่อบสื่วินี้ข้ึ้อเทจ็จรง่ และจดแจง้เหตุและลงลายมอ่ช่�อโดยมเ้จา้หน้ี้าท้�
ลงลายม่อช่�อไวิ้เป็นี้พิยานี้พิร้อมระบุวิันี้ เด่อนี้ ปีและตำแหนี้่งขึ้อง 
ผ้้จดบันี้ท้กิไวิ้ด้วิย
2. การสัอบัสัวนปากคำล่กจ้าง/ผ่้เสั่ยหายที่่�เป็นแรงงานเดิ็ก
 แสื่ดงให้เห็นี้ถ้ึงกิารปฏ่ิบัต่ตามกิฎหมายค์ุ้มค์รองแรงงานี้ว่ิาด้วิย

กิารใช้แรงงานี้เด็กิขึ้องนี้ายจ้าง จ้งค์วิรสื่อบสื่วินี้ขึ้้อเท็จจร่งท้�
เกิ้�ยวิขึ้้องให้ค์รอบค์ลุมถึ้งสื่่ทธิ์่หนี้้าท้�ตามท้�กิฎหมายกิำหนี้ดในี้
ประเด็นี้ดังนี้้�
2.1 ข้อเที่็จจริงเก่�ยวกับัสัถานะที่ั�วไปของแรงงานเดิ็ก
 ช่�อ นี้ามสื่กิุล หมายเลขึ้บัตรประจำตัวิประชาชนี้ กิรณ้ไม่ม้

บัตรประจำตัวิประชาชนี้ให้กิรอกิข้ึ้อม้ลตามสื่ำเนี้าบัตรอ่�นี้ 
อายุ ท้�อย้่ ประวัิต่ ภั้ม่หลัง ถึ่�นี้ท้�อย้่ ระดับกิารศ้กิษาและ
สื่ถึานี้ะทางดา้นี้เศรษฐกิจ่และสื่งัค์มซึ่้�งอาจเปน็ี้จดุออ่นี้ในี้กิาร
ท้�ทำให้ต้องตกิเป็นี้ผ้้ถึ้กิใช้แรงงานี้เด็กิ

 การศึกษาเล่าเร่ยน 
- ยังไปโรงเร้ยนี้หร่อเร้ยนี้หนี้ังสื่่อต่อหร่อไม่
- ไปโรงเร้ยนี้หร่อได้เร้ยนี้หนี้ังสื่่อบ่อยค์รั�งแค์่ไหนี้
- หยุดเร้ยนี้ต่อหร่อเล่กิไปโรงเร้ยนี้ตั�งแต่เม่�อไหร่
- เหตุใดจ้งหยุดเร้ยนี้ต่อหร่อเล่กิไปโรงเร้ยนี้
- ปัจจุบันี้จบกิารศ้กิษาในี้ชั�นี้ระดับใด



คู่่�มืือการดำเนิินิคู่ดีสำหรับคู่ดีแรงงานิเด็กและแรงงานิบังคู่ับ108

ขั�นตอนการ 
ดิำเนินการ

มาตรฐานการดิำเนินการ
หน่วยงานที่่�
เก่�ยวข้อง

 การเดิินที่าง
- เด่นี้ทางมาจากิท้�ไหนี้ เสื่้นี้ทางท้�เด่นี้ทางเป็นี้อย่างไรบ้าง 
- เด่นี้ทางมากิับใค์ร ใช้เวิลาเด่นี้ทางนี้านี้แค์่ไหนี้
- ใค์รเป็นี้ผ้้ซึ่่�อตั�วิหร่อบัตรโดยสื่ารให้
- ตอ้งรบัผด่ชอบค์า่ใชจ้า่ยเพิ่�มเตม่ใดๆ สื่ำหรบักิารเดน่ี้ทาง

หร่อไม่ 
2.2 ข้อเที่็จจริงเก่�ยวกับัสัภาพื่การจ้างและการที่ำงาน

- ช่�อนี้ายจ้าง กิรณ้เป็นี้บร่ษัทหร่อห้างหุ้นี้สื่่วินี้จำกิัด ให้ใสื่่
ช่�อกิรรมกิารผ้้จัดกิารหร่อหุ้นี้ส่ื่วินี้ผ้้จัดกิาร ซึ่้�งเป็นี้ผ้้ม้
อำนี้าจกิระทำกิารแทนี้บรษั่ทหรอ่ห้างหุ้นี้ส่ื่วินี้จำกัิด นี้ั�นี้ๆ
ถึ้านี้ายจ้างเป็นี้บุค์ค์ลธิ์รรมดาต้องระบุช่�อ-นี้ามสื่กิุลจร่ง
ขึ้องนี้ายจ้าง ช่�อและท้�ตั�งสื่ถึานี้ประกิอบกิ่จกิาร ประเภัท
กิ่จกิารและสื่ถึานี้ท้�ทำงานี้ขึ้องล้กิจ้างให้ชัดเจนี้ 

- วิันี้ท้�เร่�มจ้าง ม้กิารตกิลงค่์าจ้างเป็นี้รายวิันี้ รายชั�วิโมง  
รายเด่อนี้หร่อตามผลงานี้เป็นี้จำนี้วินี้เท่าใด

- มก้ิารกิำหนี้ดกิารจา่ยค์า่จา้งทกุิวินัี้ท้�เทา่ใด มส้ื่ถึานี้ท้�ใดในี้
กิารจา่ยค์า่จา้งและไดร้บัเงน่ี้ค์า่จา้ง ค์า่ตอบแทนี้บอ่ยค์รั�ง
แค์่ไหนี้ ได้รับอย่างไรเป็นี้เง่นี้สื่ดหร่อผ่านี้บัญช้ธิ์นี้าค์าร  
ม้หลักิฐานี้กิารรับเง่นี้หร่อไม่และได้รับตรงตามอัตราท้�
ตกิลงหร่อสื่ัญญากิันี้ไวิ้ค์รบถึ้วินี้หร่อไม่ ม้ค์่าจ้างค์้างจ่าย
หร่อไม่และค์่ดวิ่าค์่าจ้างท้�ได้รับเป็นี้ธิ์รรมหร่อไม่

- ตำแหนี้่งหนี้้าท้�และลักิษณะงานี้ท้�ทำเป็นี้อย่างไร
- เร่�มทำงานี้ตั�งแต่เวิลาใดถ้ึงเวิลาใด ในี้แต่ละวัินี้ทำงานี้เปน็ี้

จำนี้วินี้กิ้�ชั�วิโมง ม้เวิลาพิักิ หร่อม้วิันี้หยุดหร่อไม่ 
- ม้กิารทำงานี้ล่วิงเวิลาบ้างหร่อไม่ แล้วิได้รับค่์าตอบแทนี้

กิารทำงานี้ล่วิงเวิลาบ้างหร่อไม่
- ถึ้กิหักิค์่าจ้างหร่อไม่ เป็นี้ค์่าอะไรจำนี้วินี้เท่าใด
- ต้องจ่ายค์่าท้�พัิกิ ค์่าอาหารหร่อค์่าใช้จ่ายอ่�นี้ๆ ให้กิับ

นี้ายจ้างหร่อไม่และต้องจ่ายเป็นี้จำนี้วินี้เท่าไหร่
- นี้ายจ้างเร้ยกิหร่อรับหลักิประกิันี้กิารทำงานี้หร่อไม่ 
- นี้ายจ้างได้จัดให้ม้วิันี้หยุดพิักิผ่อนี้ประจำปีหร่อไม่
- สื่ามารถึใช้สื่่ทธิ์่ในี้กิารลาป่วิยหร่อได้รับส่ื่ทธิ์่ในี้กิารรักิษา

พิยาบาลเม่�อเจ็บป่วิยเนี้่�องจากิกิารทำงานี้และได้รับค์่า
จ้างในี้กิารใช้สื่่ทธิ์่ลาป่วิยหร่อไม่

- ในี้ขึ้ณะทำงานี้นี้ายจ้างได้จัดนี้�ำสื่ะอาดสื่ำหรับด่�มและม้
ปร่มาณท้�เพิ้ยงพิอหร่อไม่

- ใค์รเปน็ี้ผ้ค้์วิบค์มุใหท้ำงานี้ ผ้ค้์วิบค์มุเกิ้�ยวิขึ้อ้งกิบันี้ายจา้ง
หร่อผ้้ท้�รับไวิ้อย่างไร
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ขั�นตอนการ 
ดิำเนินการ

มาตรฐานการดิำเนินการ
หน่วยงานที่่�
เก่�ยวข้อง

2.3 สัุขภาพื่และความปลอดิภัย
- ประเภัทลกัิษณะงานี้ท้�ตอ้งทำ ค์อ่อะไร เค์ร่�องมอ่ท้�ตอ้งใช้

ค์่ออะไรบ้าง
- ไดร้บักิารฝ่กึิอบรมเพิ่�อกิารทำงานี้อะไรบา้ง นี้ายจา้งจดัหา

อปุกิรณ์ใหห้ร่อไม่หร่อต้องซ่ึ่�อหร่อเชา่อปุกิรณจ์ากินี้ายจ้าง
และร้้สื่้กิปลอดภััยเม่�อได้ใช้อุปกิรณ์หร่อไม่

- เค์ยได้รับบาดเจ็บหร่อเจ็บป่วิยในี้กิารทำงานี้หร่อไม่ และ
ได้รับกิารด้แลรักิษาหร่อไม่

- ขึ้ณะทำงานี้เค์ยถึ้กิลงโทษหร่อไม่ และถึ้กิลงโทษเพิราะ
อะไร ด้วิยวิ่ธิ์้กิารอย่างไร

- เค์ยถึ้กิข่ึ้มขึ้้่ ค์ุมค์าม ขึ้้่เขึ้็ญหร่อทำให้กิลัวิวิ่าจะเก่ิด
อันี้ตรายต่อช้วิ่ต ร่างกิาย เสื่ร้ภัาพิ ช่�อเสื่้ยงหร่อทรัพิย์สื่่นี้
บ้างหร่อไม่ 

2.4 สัภาพื่แวดิล้อมในการใช้้ช้่วิต
- อาศัยอย้่กิับค์รอบค์รัวิหร่อไม่
- สื่ามารถึขึ้อต่ดต่อกิับสื่มาช่กิค์รอบค์รัวิ หร่อเพ่ิ�อนี้ฝ้่งได้

หร่อไม่บ่อยค์รั�งแค์่ไหนี้
- สื่ามารถึเขึ้า้รว่ิมกิจ่กิรรมหรอ่พิบปะกิบัเพิ่�อนี้รว่ิมงานี้หรอ่

ต่ดต่อสื่่�อสื่ารกิับบุค์ค์ลภัายนี้อกิได้หร่อ
- สื่ามารถึเดน่ี้ทางเขึ้า้ออกิสื่ถึานี้ท้�ทำงานี้อยา่งอส่ื่ระหรอ่ไม่

 และม้เวิลาในี้กิารทำกิ่จกิรรมอ่�นี้ๆ หร่อไม่
- ถึก้ิยด้เอกิสื่ารสื่ำค์ญัประจำตัวิหรอ่หนัี้งสื่อ่เดน่ี้ทางหรอ่ไม่
- สื่ภัาพิแวิดล้อมในี้กิารทำงานี้โดยทั�วิไปเป็นี้อย่างไรบ้าง 

ปลอดภััย สื่ะอาด ม้กิารถึ่ายเทขึ้องอากิาศด้หร่อไม่ 
2.5 ขอ้เท็ี่จจริงเก่�ยวกับัการกระที่ำความผิดิตามกฎหมายอื�นๆ

เนี้่�องจากิอาจเป็นี้กิารกิระทำผ่ดกิฎหมายหลายฉบับ ภัาย
หลังจากิบันี้ท้กิขึ้้อเท็จจร่งเป็นี้ท้�เร้ยบร้อยแล้วิให้อ่านี้บันี้ท้กิ
กิารสื่อบสื่วินี้ขึ้อ้เทจ็จรง่ให้แรงงานี้เดก็ิฟั้งหรอ่ใหแ้รงงานี้เดก็ิ
อา่นี้ข้ึ้อค์วิามทั�งหมด หากิลก้ิจ้างเป็นี้แรงงานี้เด็กิข้ึ้ามชาต่ให้
ล่ามแปลให้ล้กิจ้างฟั้ง และให้ล้กิจ้างลงลายม่อช่�อในี้บันี้ท้กิ
กิารสื่อบสื่วินี้ขึ้้อเท็จจร่งทุกิแผ่นี้ ทุกิค์รั�ง หากิล้กิจ้างไม่ยอม
ลงลายม่อช่�อ ให้บันี้ท้กิไวิ้โดยจดแจ้งและให้ม้เจ้าหน้ี้าท้�ลง
ลายม่อช่�อไวิ้เป็นี้พิยานี้พิร้อมระบุวิันี้ เด่อนี้ ปีและตำแหนี้่ง
ขึ้องผ้้จดบันี้ท้กิไวิ้ด้วิย

3. การสัอบัสัวนปากคำพื่ยาน
 พิยานี้ในี้ท้�นี้้� หมายถึ้ง บุค์ค์ลซึ่้�งทำงานี้ร่วิมกิับแรงงานี้เด็กิหร่อร้้ 

เห็นี้หร่อพิบกิารทำงานี้ขึ้องเด็กิโดยสื่อบให้ปรากิฏิรายละเอ้ยด
พิฤต่กิารณ์เกิ้�ยวิกิับกิารทำงานี้ขึ้องแรงงานี้เด็กิ
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4.3	คดีีให้เดี็กทำางานในร้ปัแบับัที�เลวร้าย	
องค์์กิารแรงงานี้ระหวิ่างประเทศ (ILO) ได้กิำหนี้ดลักิษณะกิลุ่มย่อย ๆ ขึ้องกิารใช้แรงงานี้เด็กิในี้ร้ปแบบท้� 

เลวิร้าย (Worst Forms of Child Labour) ขึ้องกิารใช้แรงงานี้เด็กิว่ิาเป็นี้งานี้ท้�ไม่ค์วิรให้เด็กิอายุต�ำกิว่ิา 18 ปี  
ทำหร่อเขึ้้าไปเกิ้�ยวิขึ้้อง โดยอนีุ้สื่ัญญาองค์์กิารแรงงานี้ระหวิ่างประเทศ (ILO) ฉบับท้� 182 เกิ้�ยวิกิับร้ปแบบท้�เลวิร้าย
ขึ้องกิารใช้แรงงานี้เด็กิมาตรา 3 กิำหนี้ดลักิษณะขึ้องร้ปแบบงานี้ท้�เลวิร้ายในี้กิารใช้แรงงานี้เด็กิซ้ึ่�งโดยสื่ภัาพิหร่อ
สื่ถึานี้กิารณ์ในี้กิารทำงานี้นี้ั�นี้ๆ ม้ค์วิามเป็นี้ไปได้ท้�จะสื่่งผลกิระทบหร่อทำให้เกิ่ดอันี้ตรายต่อสืุ่ขึ้ภัาพิ ค์วิามปลอดภััย
หร่อขึ้ัดต่อศ้ลธิ์รรม

งานี้ท้�เป็นี้อันี้ตราย (hazardous work) อนีุ้สื่ัญญาองค์์กิารแรงงานี้ระหวิ่างประเทศ (ILO) กิำหนี้ดให้งานี้ซึ่้�งม้
ลักิษณะหร่อสื่ถึานี้กิารณ์ในี้กิารทำงานี้นี้ั�นี้ๆ ม้ค์วิามเป็นี้ไปได้ท้�จะสื่่งผลกิระทบหร่อทำให้เกิ่ดอันี้ตรายต่อสืุ่ขึ้ภัาพิ  
ค์วิามปลอดภััยหร่อขึ้ัดต่อศ้ลธิ์รรม

กิารใหเ้ดก็ิทำงานี้ในี้รป้แบบท้�เลวิร้าย ค์อ่ ลกัิษณะงานี้ท้�เปน็ี้อันี้ตรายตอ่เดก็ิไมว่ิา่จะเนี้่�องจากิสื่ภัาวิะแวิดลอ้ม
หร่อสื่ภัาพิกิารทำงานี้ท้�ไม่ปลอดภััย หร่อไม่ถึ้กิสืุ่ขึ้ลักิษณะ กิารขึ้าดกิารฝ่ึกิอบรมเกิ้�ยวิกิับอุปกิรณ์ด้แลรักิษาค์วิาม
ปลอดภััยหร่อกิารทำงานี้โดยเฉพิาะอย่างย่�งท้�เป็นี้อันี้ตรายสื่ำหรับเด็กิ อาท่ กิารแบกิหร่อยกิขึ้องหนี้ักิ กิารทำงานี้กิับ
สื่ารเค์ม ้หรอ่กิารใชเ้ค์ร่�องมอ่และอปุกิรณท์้�เปน็ี้อันี้ตราย กิารใหเ้ดก็ิทำงานี้ในี้เรอ่ประมงหรอ่กิารใหเ้ดก็ิทำงานี้ในี้สื่ถึานี้
ประกิอบกิ่จกิารแปรร้ปสื่ตัว์ินี้�ำ กิารให้เด็กิขึ้ายพิวิงมาลยัหร่อขึ้ายสื่น่ี้ค้์า เนี้่�องจากิเด็กิมร่้างกิายท้�เล็กิกิว่ิาผ้้ใหญ่และ 
ยังอย้่ระหวิ่างกิารเต่บโตหร่อพิัฒนี้ากิาร กิารทำงานี้ท้�ต้องเผช่ญอันี้ตรายต่างๆ จ้งถึ่อเป็นี้ค์วิามเสื่้�ยงต่อเด็กิมากิกิวิ่า
ผ้้ใหญ่ กิารแบกิหร่อยกิขึ้องหนัี้กิอาจจะส่ื่งผลกิระทบต่อกิารเต่บโตขึ้องเด็กิ (อาท่ กิารบ่ดงอขึ้องกิระด้กิไขึ้สัื่นี้หลัง)  
ในี้ขึ้ณะท้�กิารทำงานี้ท้�เด็กิต้องสื่้ดดมไอระเหยขึ้องสื่ารเค์ม้ทำให้เกิ่ดผลกิระทบอย่างรุนี้แรงต่อระบบประสื่าทและ 
ในี้ระยะยาวิมากิกิวิ่าผ้้ใหญ่ 

สื่ำหรบัมวิยไทยเป็นี้มรดกิภัม้ปั่ญญาทางวิฒันี้ธิ์รรมขึ้องชาตไ่ทย เป็นี้ทั�งศล่ปะกิารต่อส้้ื่และวิฒันี้ะธิ์รรมประจำ
ชาต่ท้�ได้รับค์วิามสื่นี้ใจอย่างกิวิ้างขึ้วิางจากิชาวิไทยและชาวิต่างประเทศ มวิยไทยม้ค์วิามโดดเด่นี้ท้�เป็นี้ อัตลักิษณ์ 
ในี้กิารแขึ้่งขัึ้นี้และฝึ่กิฝ่นี้เร้ยนี้ร้้เฉพิาะตัวิ ม้ค์วิามสื่อดค์ล้องกัิบมาตรฐานี้ทางด้านี้กิารกิ้ฬาและสัื่งค์มท้�สื่ำค์ัญถ้ึง  
5 ประกิารประกิอบด้วิย Honor Respect Tradition Excellence Fair Play ซึ่้�งไม่จำกิัดอย้่เฉพิาะขึ้อบเขึ้ตขึ้องกิาร
แขึ้่งขึ้ันี้เท่านี้ั�นี้ แต่ในี้ภัาค์สื่ังค์มมวิยไทยกิ็สื่ามารถึปรับใช้ในี้วิ่ถึ้กิารดำรงช้วิ่ต สื่ร้างจ่ตสื่ำนี้้กิในี้กิารรักิษาช่�อเสื่้ยง
เกิย้รตย่ศ กิารใหค้์วิามเค์ารพิตนี้เองและผ้อ้่�นี้ ยด้มั�นี้ในี้วิฒันี้ธิ์รรมประเพิณ ้ฝ่กึิฝ่นี้ตนี้เองใหม้ค้์วิามสื่ามารถึสื่ง้สื่ดุ และ
ปฏ่ิบัต่ตามกิฎ ระเบ้ยบท้�ได้กิำหนี้ดไวิ้ ซึ่้�งเป็นี้พิ่�นี้ฐานี้ขึ้องกิารอย้่ร่วิมกิันี้ในี้สัื่งค์ม จ้งไม่แปลกิท้� องค์์กิารกิารศ้กิษา 
วิ่ทยาศาสื่ตร์และวิัฒนี้ธิ์รรมแห่งสื่หประชาชาต่ (United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization) หร่อ ย้เนี้สื่โกิ (UNESCO) และองค์์กิารเพิ่�อสื่ตร้แห่งสื่หประชาชาต่ (UN Women) จะมองเห็นี้ถึ้ง
ค์วิามสื่ำค์ัญและประโยชนี้์ขึ้องมวิยไทยท้�จะสื่ามารถึช่วิยสื่่งเสื่ร่มด้านี้กิารศ้กิษา วิ่ทยาศาสื่ตร์ วิัฒนี้ธิ์รรม และกิารยุต่
ค์วิามรุนี้แรง กิารทำร้ายต่อเด็กิและสืุ่ภัาพิสื่ตร้ได้เป็นี้อย่างด้

ปัจจุบันี้นี้้�ม้พิระราชบัญญัต่กิ้ฬามวิย พิ.ศ. 2542 เป็นี้กิฎหมายท้�ใช้ค์วิบค์ุมด้แลกิารแขึ้่งขัึ้นี้มวิยและสื่่งเสื่ร่ม
สื่นี้ับสื่นีุ้นี้กิ้ฬามวิยให้ม้มาตรฐานี้ และจัดให้ม้สื่วิัสื่ด่กิารแกิ่นี้ักิมวิยและบุค์ค์ลในี้วิงกิารกิ้ฬามวิยท้�เหมาะสื่มประกิอบ
กิบัขึ้ณะนี้้� พิระราชบญัญตัก่ิฬ้ามวิย พิ.ศ. 2542 และระเบย้บท้�เกิ้�ยวิขึ้อ้ง อย้ร่ะหวิา่งดำเนี้น่ี้กิารแกิไ้ขึ้ปรบัปรงุเพิ่�มเตม่
เพิ่�อให้สื่อดค์ล้องกิับสื่ถึานี้กิารณ์ปัจจุบันี้ และเพิ่�มมาตรกิารในี้กิารค์ุ้มค์รองเด็กิเพิ่�มขึ้้�นี้ เช่นี้ กิารแกิ้ไขึ้เพิ่�มเต่มค์วิาม
ในี้วิรรค์สื่อง ขึ้องมาตรา 16 แห่งพื่ระราช้บััญญัติก่ฬามวย พื่.ศ. 2542 “ระเบั่ยบัและกติกามาตรฐานสัำหรับัการ
แข่งขันก่ฬามวยที่่�นักมวยม่อายุต�ำกว่า 15 ปีบัริบั่รณ์จะต้องเป็นระเบั่ยบัและกติกามาตรฐานที่่�ให้การคุ้มครอง
ความปลอดิภัยและม่ความเหมาะสัมในการจัดิการแข่งขันเป็นการเฉพื่าะ” และมาตรา 26 วรรคสัอง แก้ไขเพื่ิ�ม
เติม “การขออนุญาตและการออกใบัอนุญาตตามวรรคหนึ�ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์์ วิธิ่การ และเงื�อนไขตามที่่�
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กำหนดิในกฎกระที่รวง หลักเกณฑ์์การอนุญาตให้จัดิการแข่งขันก่ฬามวยสัำหรับันักมวยที่่�ม่อายุต�ำกว่า 15 ปี 
บัริบ่ัรณ ์จะกำหนดิให้อนญุาตไดิเ้ฉพื่าะเมื�อมอ่ปุกรณใ์นการปอ้งกนัความปลอดิภยั มก่ตกิามาตรฐานการแขง่ขัน
ที่่�เหมาะสัม และการคำนงึถงึอนัตรายที่่�จะส่ังผลต่อการพื่ฒันาของนักมวย ที่ั�งน่�ตามระเบัย่บัที่่�คณะกรรมการกำหนดิ”  
อ้กิทั�งม้นี้ายทะเบ้ยนี้และพินี้ักิงานี้เจ้าหนี้้าท้�เป็นี้ผ้้ทำหนี้้าท้�ในี้กิารกิำกิับด้แลกิารดำเนี้่นี้งานี้ ซึ่้�งหากิม้ผ้้ใดกิระทำกิาร
ใด อันี้เป็นี้กิารฝ่่าฝ่้นี้พิระราชบัญญัต่กิ้ฬามวิย พิ.ศ. 2542 ผ้้นี้ั�นี้ม้ค์วิามผ่ดตามพิระราชบัญญัต่ดังกิล่าวิ และพิระราช
บัญญัต่กิ้ฬามวิย พิ.ศ. 2542 ได้กิำหนี้ดกิารอนีุ้ญาตให้จัดกิารแขึ้่งขึ้ันี้ซึ่้�งอย้่ภัายใต้เง่�อนี้ไขึ้ท้�กิฎหมายกิำหนี้ด ภัายในี้
ระเบ้ยบกิต่กิาท้�ใช้สื่ำหรับกิารแขึ้่งขัึ้นี้ ประกิอบกัิบ กิารกิ้ฬาแห่งประเทศไทย ม้โค์รงสื่ร้างทางกิารกิ้ฬา โดยม ้
ค์ณะกิรรมกิารกิฬ้าจงัหวิดั ตามพิระราชบัญญตัก่ิารกิฬ้าแห่งประเทศไทย พิ.ศ. 2558 และท้�แกิไ้ขึ้เพ่ิ�มเตม่ ซ้ึ่�งมอ้ำนี้าจ
หนี้้าท้�ดำเนี้่นี้กิ่จกิรรมกิ้ฬาภัายในี้จังหวิัดนี้ั�นี้ ๆ 

 จากิขึ้้อม้ลขึ้้างต้นี้ทำให้เห็นี้ได้วิ่าหากิกิารจัดให้ม้กิารแขึ้่งขึ้ันี้กิ้ฬามวิยสื่ำหรับนี้ักิมวิยท้�ม้อายุต�ำกิวิ่า 15 ปี ซึ่้�งม้
กิารวิางระเบย้บและกิตก่ิามาตรฐานี้ท้�ใหค้์วิามค์ุม้ค์รองค์วิามปลอดภัยัขึ้องเดก็ิตามท้�กิฎหมายกิำหนี้ดอยา่งเค์รง่ค์รดั
แล้วิ กิ็ไม่ถึ่อวิ่ากิารกิระทำดังกิล่าวิเป็นี้กิารกิระทำต่อเด็กิในี้ร้ปแบบท้�เลวิร้ายตามท้�กิฎหมายกิำหนี้ดแต่อย่างใด แต่
เนี้่�องจากิในี้ทางปฏ่ิบัตม่ผ้้้นี้ำเด็กิอายุต�ำกิว่ิา 15 ป ีไปแสื่วิงหาประโยชน์ี้จากิกิฬ้าซ้ึ่�งเป็นี้ศล่ปะ วิฒันี้ธิ์รรม และภัม้ปั่ญญา
ท้�เป็นี้มรดกิอันี้ทรงค์ุณค์่าขึ้องชาต่ โดยไม่ค์ำนี้้งถ้ึงค์วิามปลอดภััยขึ้องตัวิเด็กิ ซ้ึ่�งนี้อกิจากิขัึ้ดกิับหลักิกิารค์ุ้มค์รอง
แรงงานี้สื่ากิล ยังเป็นี้กิารละเม่ดต่อกิฎหมายตามท้�กิล่าวิมาขึ้้างต้นี้ด้วิย ซึ่้�งกิารกิระทำดังกิล่าวิม้กิฎหมายท้�เกิ้�ยวิขึ้้อง
ท้�จะสื่ามารถึนี้ำมาพิ่จารณาดำเนี้่นี้กิารได้ ดังนี้้�

1. รัฐธิ์รรมนี้้ญแห่งราชอาณาจักิรไทย มาตรา 26, 40, 54
2. ประมวิลกิฎหมายแพิ่งและพิาณ่ชย์ มาตรา 420 , 587
3. ประมวิลกิฎหมายอาญา มาตรา 282 - 284 , 286 – 287
4. พิระราชบัญญัต่ค์ุ้มค์รองแรงงานี้ พิ.ศ. 2541 มาตรา 44, 46 - 52 
5. พิระราชบัญญัต่กิ้ฬามวิย พิ.ศ. 2542 มาตรา 16, 26, 29, 30 ,48, 55-56 ,61
6. พิระราชบัญญัต่ค์ุ้มค์รองเด็กิ พิ.ศ. 2546 มาตรา 26 , 27
7. พิระราชบัญญัต่วิ่าด้วิยกิารกิระทำค์วิามผ่ดเกิ้�ยวิกิับค์อมพิ่วิเตอร์ พิ.ศ. 2550 มาตรา 14, 15
8. พิระราชบัญญัต่ค์วิบค์ุมกิารใช้สื่ารต้องห้ามทางกิารกิ้ฬา พิ.ศ. 2555 มาตรา 22
9. กิฎกิระทรวิงค์ุ้มค์รองแรงงานี้ในี้งานี้ประมงทะเล พิ.ศ. 2565 ขึ้้อ 4
10. กิฎกิระทรวิงกิำหนี้ดสื่ถึานี้ท้�ท้�ห้ามนี้ายจ้างให้ล้กิจ้างซึ่้�งเป็นี้เด็กิอายุต�ำกิวิ่าสื่่บแปดปีทำงานี้ พิ.ศ. 2559

ตัวอย่างการให้เดิ็กที่ำงานที่่�เป็นอันตราย (hazardous work) 
นี้าย กิ เป็นี้ผ้้จัดรายกิารแขึ้่งขึ้ันี้มวิย ได้ขึ้ออนีุ้ญาตจัดกิารแขึ้่งขึ้ันี้กิ้ฬามวิยต่อนี้ายทะเบ้ยนี้ ในี้กิารขึ้ออนีุ้ญาต

ดังกิล่าวิ ม้กิารย่�นี้ค์ำขึ้อพิร้อมทั�งย่�นี้เอกิสื่ารประกิอบค์ำขึ้อโดยถึ้กิต้องตามกิฎหมาย โดยม้นี้ักิมวิยอายุต�ำกิวิ่า 15 ปี 
บรบ่ร้ณ ์เขึ้า้รว่ิมทำกิารแขึ้ง่ขึ้นัี้ในี้ค์รั�งนี้้� ปรากิฏิวิา่ในี้วินัี้ทำกิารแขึ้ง่ขึ้นัี้ สื่ำหรบัค์้ช่กิท้�มน้ี้กัิมวิยอายตุ�ำกิวิา่ 15 ปทีำกิาร
แขึ้่งขึ้ันี้นี้ั�นี้ นี้ักิมวิยค์นี้ดังกิล่าวิเสื่้ยช้วิ่ตจากิกิารแขึ้่งขึ้ันี้ในี้ค์รั�งนี้ั�นี้ จากิกิารตรวิจสื่อบพิบวิ่า ขึ้นี้าดขึ้องนี้วิมท้�ใช้ในี้กิาร
แขึ้ง่ขัึ้นี้ไม่เป็นี้ไปตามมาตรฐานี้ท้�กิฎหมายกิำหนี้ด ประกิอบกัิบผ้้ตดัสื่น่ี้ท้�ทำหน้ี้าท้�ตดัสื่น่ี้ในี้ค์้ดั่งกิล่าวิ มใ่ชผ่้ต้ดัสื่น่ี้ท้�ได้
ย่�นี้ขึ้ออนุี้ญาตไวิ้ตั�งแต่ต้นี้ อ้กิทั�งผ้้ตัดสื่่นี้ม่ได้ใช้ค์วิามร้้ค์วิามสื่ามารถึในี้กิารระมัดระวัิงในี้กิารแขึ้่งขึ้ันี้นี้ั�นี้ และเม่�อ 
นี้ักิมวิยค์นี้ดังกิล่าวิล้มลง ผลปรากิฏิวิ่าม่ได้ม้แพิทย์หร่อพิยาบาลวิ่ชาช้พิประจำอย้่ ณ เวิท้มวิยท้�ทำกิารแขึ้่งขึ้ันี้ สื่่งผล
ให้นี้ักิมวิยค์นี้ดังกิล่าวิเสื่้ยช้วิ่ตจากิกิารแขึ้่งขึ้ันี้ ดังนี้ั�นี้ เม่�อเกิ่ดกิรณ้ดังกิล่าวิขึ้้�นี้ จ้งเขึ้้าสื่้่กิระบวินี้กิารทางกิฎหมายในี้
กิารพิ่จารณากิารกิระทำขึ้องบุค์ค์ลท้�เกิ้�ยวิขึ้้อง ทั�งทางปกิค์รองและทางอาญาต่อไป
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แผินผิังที�	5	ข้ั�นตอนการปัฏิิบััติการในคดีีให้เดี็กทำางานในร้ปัแบับัที�เลวร้าย

ความผิดซ่ึงหน้า/จําเป็นเร่งด่วน

คดีท่ัวไป

เป็นแรงงานเด็ก

ผู้เสียหาย

เร่ิมต้น

รับแจ้งจากผู้เสียหาย เจ้าหน้าที่พบการกระทําความผิด
- จากการสืบสวน

- จากการรับแจ้งเบาะแส

รับแจ้งจากบุคคล/หน่วยงานอ่ืน

สืบสวน/สอบสวน

ปฏบิัติการ/ประสานงาน (ตรวจค้น/จบักมุ/ช่วยเหลือผู้เสียหาย)

รวบรวม/ตรวจสอบพยานหลกัฐานในช้ันสอบสวน

- การจดัหาล่าม

- การสอบสวนแรงงานเดก็/พยาน

- การส่งตวัเดก็ให้แพทยต์รวจสอบ   

อายุ/บาดแผล

- ส่งของกลางตรวจพิสูจน์

- ตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสาร

- การแจง้คณะกรรมการมาตรการทางปกครองเพื่อมี

คาํสั่งให้หยุดประกอบกจิการ

สรุปสํานวนการสอบสวน

สิ้นสุด

ความจําเป็นเร่งด่วน

สัมภาษณ์คดัแยกเพ่ือทราบ

ข้อมูลเกีย่วกบัเด็กและครอบครัว

คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตาม 

พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก 

พ.ศ. 2546 (ม.40)

พยานหลกัฐานที่พบในที่เกดิเหตุ/ขณะจบักุม

- เอกสารเกีย่วกบัสถานที่เกดิเหตุ /การจ้างงาน

- ส่ิงของวตัถุเคร่ืองมือในการทํางาน/สารเคม/ีการขายพวงมาลยั/

การขายสินค้า/การชกมวย/เส้ือผ้าเคร่ืองใช้ของแรงงานเด็ก

- เอกสารของผู้เสียหายหรือผู้ต้องสงสัยในสถานที่เกดิเหตุ

- หลกัฐานทางการเงนิ/หลกัฐานทางการส่ือสาร 

- หลกัฐานแสดงว่ามกีารพนัธนาการ เช่น กุญแจมือ โซ่ตรวน ฯลฯ  

- พยานบุคคลภายในที่เกดิเหตุ 

- รถยนต์หรือจกัรยานยนต์ที่จอดใกล้เคยีงสถานที่เกดิเหตุ

- กล้องวงจรปิด/โทรศัพท์มือถือ/คอมพิวเตอร์

ผู้กระทาํผิด

- เอกสารประจําตัวของผู้กระทาํผิด

-เอกสารใบอนุญาตต่าง ๆ 

-เอกสารเกีย่วกบัการจ้างงาน

เตรียมการ/ประสานงาน (ตรวจค้น/จบักมุ/ช่วยเหลือผู้เสียหาย)

พนักงานสอบสวน/จนท.ผู้รับแจ้ง

เจ้าหน้าที่ดําเนินการ/ประสาน

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง

พบ/ไม่พบการกระทาํผดิ

สืบสวน/

สอบสวนเพิ่มเติม

พบการกระทําผิด

ไม่พบการกระทําผิด

พบหลักฐานเพิ่มเติมไม่พบหลักฐาน

เพิ่มเติม

คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กผู้ได้รับความช่วยเหลือ (ม.30 (2 ))

เป็นผู้เสียหายตามกฎหมายอ่ืน

คุ้มครองตาม

กฎหมายอ่ืน

แจ้งพนักงานสอบสวน/

เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืน

ดําเนินการต่อไป

ไม่เป็นผู้เสียหายและ

ไม่เป็นผู้กระทําผิด

แรงงานเด็กที่ได้รับ

ความช่วยเหลือ

เป็นผู้เสียหายจากการใช้แรงงานเด็ก
อาจเป็นผู้เสียหาย

จากการใช้แรงงานเด็ก

นําส่ง/แจ้ง

พนักงานสอบสวน

เสนอสํานวนถึงพนักงานอัยการ

ดํ า เ นินค ดีกร ณี เ กี่ ย ว ข้ องกับกา ร

กระทําความผิด/กันไว้เป็นพยานใน

คดี/ส่งตัวให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
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ตารางที่่� 6 ขั�นตอนและมาตรฐานแนวที่างการดิำเนินการ (SOP) คดิ่ให้เดิ็กที่ำงานในร่ปแบับัที่่�เลวร้าย

 ขั�นตอนการ 
ดิำเนินการ

มาตรฐานการดิำเนินการ
หน่วยงานที่่�
เก่�ยวข้อง

พื่ยานหลักฐานที่่�พื่บั
ในที่่�เกิดิเหตุ/จับักุม 
•  นี้ายจ้าง 
• แรงงานี้เด็กิผ้้ เสื่้ย

หาย 
• พิยานี้หลักิฐานี้อ่�นี้ๆ

 กิารรวิบรวิมพิยานี้หลักิฐานี้ในี้ท้�เกิด่เหตุค์ด้ใหเ้ดก็ิทำงานี้ในี้
ร้ปแบบท้�เลวิร้ายเพิ่�อจะใช้เป็นี้พิยานี้หลักิฐานี้ ค์วิรรวิบรวิมพิยานี้ 
หลักิฐานี้ดังต่อไปนี้้�

คดิ่ให้เด็ิกที่ำงานในลักษณะงานอันตรายหรือสัถานที่่�ที่่�ห้ามให้เด็ิก
ที่ำงาน
1. ฐานี้ขึ้้อม้ลแรงงานี้ ประกิอบด้วิย

 - ทะเบ้ยนี้สื่ถึานี้ประกิอบกิ่จกิาร
 - ขึ้้อม้ลล้กิจ้าง
 - ขึ้้อม้ลนี้ายจ้าง
 - ขึ้้อม้ลแรงงานี้ต่างด้าวิ
 - ขึ้้อม้ลใบอนีุ้ญาตกิารทำงานี้ขึ้องค์นี้ต่างด้าวิ

 จ า กิ สื่ ำ นัี้ กิ ง า นี้ สื่ วัิ สื่ ด่ กิ า ร แ ล ะ ค์ุ้ ม ค์ ร อ ง แร ง ง า นี้
กิรุงเทพิมหานี้ค์รพิ่�นี้ท้�หร่อสื่ำนี้ักิงานี้สื่วิัสื่ด่กิารและค์ุ้มค์รองแรงงานี้
จังหวิัด
2. ขึ้้อม้ลขึ้องสื่่วินี้ราชกิารต่างๆ ท้�เกิ้�ยวิขึ้้อง เช่นี้ กิรมพิัฒนี้าธิ์ุรกิ่จ

กิารค์้า สื่ำนี้ักิงานี้ทะเบ้ยนี้ราษฎร กิรมสื่รรพิกิร กิรมกิารจัดหา
งานี้ สื่ำนี้ักิงานี้ประกิันี้สื่ังค์ม กิรมเจ้าท่า กิรมประมง กิรมโรงงานี้
อุตสื่าหกิรรม ฯลฯ ซึ่้�งเป็นี้หนี้่วิยงานี้ท้�ม้ขึ้้อม้ลเกิ้�ยวิขึ้้องและเป็นี้
ประโยชนี้์ต่อกิารดำเนี้่นี้ค์ด้ 

3. หนี้่วิยงานี้ภัาค์เอกิชนี้ เช่นี้ สื่ถึาบันี้กิารเง่นี้ 
4. แหล่งข้ึ้อม้ลสื่าธิ์ารณะจากิสื่่�อประเภัทต่างๆ เช่นี้ เฟ้ซึ่บุ๊กิ

หนี้ังสื่่อพิ่มพิ์ สื่่�อโทรทัศนี้์ ฯลฯ 
5. เอกิสื่ารเกิ้�ยวิกัิบกิารจ้างงานี้กิรณ้อุตสื่าหกิรรมทั�วิไปหร่อสื่ถึานี้

ประกิอบก่ิจกิารแปรร้ปสัื่ตวิน์ี้�ำ เชน่ี้ สื่ญัญาจ้าง ขึ้อ้บงัค์บัเกิ้�ยวิกัิบ
กิารทำงานี้ (สื่ถึานี้ประกิอบกิจ่กิารท้�มล้ก้ิจา้งตั�งแต ่10 ค์นี้ ขึ้้�นี้ไป
ต้องม้) เป็นี้ต้นี้ ทะเบ้ยนี้ล้กิจ้าง ทะเบ้ยนี้กิารลงเวิลาทำงานี้หร่อ
บตัรตอกิ เอกิสื่ารกิารจ่ายค์า่จา้ง แบบแจง้กิารใชแ้รงงานี้เด็กิ กิรณ้
เอกิสื่ารเกิ้�ยวิกิับกิารใช้แรงงานี้เด็กิในี้เร่อประมง เป็นี้ต้นี้

 ทั�งนี้้� ในี้สื่ถึานี้ประกิอบก่ิจกิารอาจม้กิารบันี้ท้กิกิารลงเวิลา
ทำงานี้หร่อกิารจ่ายค์่าจ้างขึ้องล้กิจ้างไวิ้ในี้ระบบค์อมพิ่วิเตอร์ ดังนี้ั�นี้
 จ้งค์วิรตรวิจหร่อย้ดแฟ้ลชไดร์ หร่อ อุปกิรณ์ค์อมพิ่วิเตอร์ท้�พิบในี้ท้�
เกิ่ดเหตุไวิ้เป็นี้หลักิฐานี้เพิ่�อตรวิจสื่อบหากิไม่พิบขึ้้อม้ลท้�เกิ้�ยวิขึ้้องให้
นี้ำสื่่บค์้นี้ต่อไป 

ตำรวิจ/ปกิค์รอง/
DSI/ดย./พิม./ตม./
รง./ล่าม
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 ขั�นตอนการ 
ดิำเนินการ

มาตรฐานการดิำเนินการ
หน่วยงานที่่�
เก่�ยวข้อง

6. ตวัิอย่างสื่ารเค์มท้้�เป็นี้อันี้ตราย เค์ร่�องมอ่ เค์ร่�องจักิรกิล ในี้สื่ถึานี้
ประกิอบก่ิจกิารท้�เกิ่ดเหตุเพ่ิ�อส่ื่งตรวิจพิ่ส้ื่จนี้์หากิม้กิารให้เด็กิ
ทำงานี้อันี้ตราย

7. ร่องรอยกิารบาดแผล กิารเก่ิดผ่�นี้ตามร่างกิายขึ้องแรงงานี้เด็กิท้�
อาจจะเกิ่ดขึ้้�นี้จากิเค์ร่�องม่อหร่ออุปกิรณ์หร่อสื่ารเค์ม้ต่างๆ 

8. หลักิฐานี้เกิ้�ยวิกิับบัตรประจำตัวิประชาชนี้ หนี้ังสื่่อเด่นี้ทางขึ้อง
แรงงานี้เดก็ิหรอ่ผ้ต้อ้งสื่งสื่ยัท้�อย้ใ่นี้สื่ถึานี้ท้�เกิด่เหต ุทั�งนี้้� ค์วิรถึา่ย
ร้ปหร่อภัาพิเค์ล่�อนี้ไหวิไวิ้เป็นี้หลักิฐานี้วิ่าถึ้กิเกิ็บไวิ้ท้�ใด หร่อเกิ็บ
ในี้ลกัิษณะซึ่กุิซึ่อ่นี้หรอ่ไมเ่พิ่�อใชเ้ปน็ี้พิยานี้หลกัิฐานี้ กิรณแ้รงงานี้
เด็กิย่นี้ยันี้วิ่าถึ้กิย้ดเอกิสื่ารดังกิล่าวิไวิ้

9. หลกัิฐานี้ทางกิารเงน่ี้ขึ้องแรงงานี้เด็กิ เชน่ี้ สื่มดุบญัชธ้ิ์นี้าค์าร บตัร
เอทเ้อม็ หลกัิฐานี้กิารสื่ง่เง่นี้ สื่มดุจดบนัี้ทก้ิขึ้องแรงงานี้เดก็ิ สื่มดุ
บัญช้รายรับรายจ่ายขึ้องนี้ายจ้าง เป็นี้ต้นี้ ทั�งนี้้�เพิ่�อเป็นี้หลักิฐานี้
ในี้กิารตรวิจสื่อบรายได้ขึ้องแรงงานี้เด็กิ 

10. หลักิฐานี้กิารสื่่�อสื่ารขึ้องแรงงานี้เด็กิ เช่นี้ ขึ้้อม้ลบันี้ท้กิสื่่วินี้ตัวิ 
บันี้ท้กิกิารทำงานี้ ภัาพิถ่ึาย ภัาพิเค์ล่�อนี้ไหวิ ขึ้้อม้ลในี้เฟ้ซึ่บุ๊กิ  
ต่�กิต็อกิ ไลนี้์หร่อขึ้้อม้ลในี้แอพิพิล่เค์ชั�นี้ต่างๆ บนี้โทรศัพิท์ม่อถึ่อ
ใบเสื่ร็จรับเง่นี้ค์่าโทรศัพิท์จดหมายต่ดต่อกิับผ้้อ่�นี้ เป็นี้ต้นี้

11. หากิเป็นี้แรงงานี้เด็กิต่างด้าวิให้ตรวิจสื่อบหลักิฐานี้กิารเด่นี้ทาง
เขึ้้ามาอย้่ในี้ราชอาณาจักิร ใบอนุี้ญาตทำงานี้หร่อเอกิสื่ารท้�
เกิ้�ยวิขึ้้องเพิ่�อตรวิจสื่อบหานี้ายจ้างและผ้้เกิ้�ยวิขึ้้อง

12. ตรวิจสื่อบภัายในี้รถึยนี้ต ์จกัิรยานี้ยนี้ตห์รอ่ยานี้พิาหนี้ะท้�จอดใกิล้
เค์้ยงสื่ถึานี้ท้�เกิ่ดเหตุ เนี้่�องจากิอาจม้พิยานี้หลักิฐานี้ท้�เกิ้�ยวิข้ึ้อง
อย้่ภัายในี้รถึดังกิล่าวิ รวิมทั�งอาจทราบเบาะแสื่เส่ื่�อมโยงกัิบ 
ผ้้กิระทำค์วิามผ่ด

13. บางกิรณ้อาจม้กิารเร้ยกิค่์าไถ่ึจากิญาต่ผ้้เส้ื่ยหาย และอาจม้กิาร
โอนี้เง่นี้เขึ้้าบัญช้ผ้้ต้องสื่งสัื่ย ให้ตรวิจหาหลักิฐานี้กิารเปิดบัญช้
และเอกิสื่ารท้�เกิ้�ยวิขึ้้อง

14. เสื่่�อผา้เค์ร่�องใชข้ึ้องแรงงานี้เดก็ิเพิ่�อแสื่ดงใหเ้หน็ี้วิา่แรงงานี้เดก็ิพิกัิ
อาศัยอย้่ในี้ท้�เกิ่ดเหตุ

15. หลักิฐานี้จากิกิล้องวิงจรปิดใกิล้ท้�เกิ่ดเหตุรวิมถึ้งกิล้องวิงจรปิด

คดิ่ให้เดิ็กขายพื่วงมาลัยหรือเร่ขายสัินค้า
 ขึ้้อพิ่จารณากิารแยกิแยะ วิ่เค์ราะห์สื่ภัาพิค์รอบค์รัวิและ 
ตัวิเด็กิเป็นี้ประเด็นี้สื่ำคั์ญท้�จะทำให้ร้้วิ่ากิารท้�เด็กิมาขึ้ายพิวิงมาลัย
หร่อเร่ขึ้ายสื่่นี้ค์้านี้ั�นี้เก่ิดจากิค์วิามยากิจนี้หร่อหนี้้�สื่่นี้จนี้ต้องช่วิยผ้้
ปกิค์รองหารายไดห้รอ่เกิด่จากิกิารถึก้ิบงัค์บัขึ้้เ่ขึ้ญ็ แสื่วิงหาประโยชนี้์
โดยมช่อบให้มาขึ้ายพิวิงมาลยัหรอ่เร่ขึ้ายสื่น่ี้ค้์า โดยค์วิรพิจ่ารณาดังนี้้�

ตำรวิจ/ปกิค์รอง/
DSI/ดย./พิม./ตม./
รง./ล่าม/
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 ขั�นตอนการ 
ดิำเนินการ

มาตรฐานการดิำเนินการ
หน่วยงานที่่�
เก่�ยวข้อง

 1. ขึ้้อเท็จจร่งเกิ้�ยวิกิับสื่ถึานี้ะทั�วิไปขึ้องแรงงานี้เด็กิ 
 2. ค์วิามสื่ัมพิันี้ธิ์์ระหวิ่างผ้้ปกิค์รองหร่อผ้้ด้แลกิับแรงงานี้เด็กิ
 3. ลักิษณะกิารทำงานี้เป็นี้งานี้อันี้ตราย

 - สื่ถึานี้ท้�ในี้กิารทำงานี้ เช่นี้ บร่เวิณทางร่วิมทางแยกิ กิลุ่มสื่ถึานี้
บร่กิาร

 - เวิลาในี้กิารทำงานี้ เช่นี้ เร่ขึ้ายสื่่นี้ค์้าในี้ยามวิ่กิาล

 กิารรวิบรวิมพิยานี้หลักิฐานี้ในี้กิารดำเนี้น่ี้ค์ด้ลักิษณะนี้้� เจา้หน้ี้าท้�
ตอ้งใชว้ิธ่ิ์เ้ฝ่า้จดุ และสื่ะกิดรอยตามกิลุ่มขึ้บวินี้กิารไปยงัท้�ต่าง ๆ  เพิ่�อ
รวิบรวิมพิยานี้หลักิฐานี้กิ่อนี้ทำกิารจับกิุม ซึ่้�งหลักิฐานี้ท้�สื่ำค์ัญ ได้แกิ่

1. หลกัิฐานี้ท้�แสื่ดงใหเ้หน็ี้ว่ิาขึ้บวินี้กิารใชแ้รงงานี้เดก็ิขึ้ายพิวิงมาลยั
หรอ่เรข่ึ้ายสื่น่ี้ค์า้มารบัและสื่ง่ผ้เ้ส้ื่ยหายบร่เวิณท้�เกิด่เหตุ (อาจใช้
วิ่ธิ์้กิารสื่ะกิดรอยและถ่ึายภัาพิหร่อบันี้ท้กิภัาพิเค์ล่�อนี้ไหวิไวิ้เป็นี้
หลักิฐานี้)

2. กิารใชว้ิธ่ิ์ล้อ่ซึ่่�อโดยกิารใชเ้จา้หน้ี้าท้�แฝ่งตวัิเปน็ี้ประชาชนี้ท้�สัื่ญจร
ไปมาแล้วิซึ่่�อพิวิงมาลัยหร่อส่ื่นี้ค้์า แล้วิเฝ้่าสัื่งเกิตกิารณ์วิ่าม้ผ้้ใด
มานี้ำเง่นี้ไปจากิแรงงานี้เด็กิหร่อไม่ หากิม้ ให้ถึ่ายร้ปหร่อบันี้ท้กิ
ภัาพิเค์ล่�อนี้ไหวิเป็นี้หลักิฐานี้

3. เขึ้า้ตรวิจค้์นี้บรเ่วิณท้�พิกัิขึ้องแรงงานี้เด็กิ และเก็ิบพิยานี้หลักิฐานี้
เช่นี้ เสื่่�อผ้า เค์ร่�องใช้ประจำตัวิขึ้องแรงงานี้เด็กิ เพิ่�อพิ่สื่้จนี้์วิ่าพิักิ
อาศัยอย้่ในี้สื่ถึานี้ท้�ดังกิล่าวิจร่ง 

4. กิรณ้ม้กิารกิล่าวิอ้างว่ิาบุค์ค์ลใดเป็นี้บ่ดาหร่อมารดาขึ้องแรงงานี้
เด็กิให้ตรวิจสื่อบค์วิามสื่ัมพิันี้ธ์ิ์ในี้ค์รอบค์รัวิ จากิส้ื่ต่บัตร 
หนี้งัสื่อ่เดน่ี้ทาง ทะเบย้นี้บ้านี้ หร่อฐานี้ข้ึ้อมล้ทะเบย้นี้ค์รอบค์รัวิ
ขึ้องกิรมกิารปกิค์รอง กิระทรวิงมหาดไทย หากิตรวิจสื่อบแลว้ิไม่
พิบขึ้อ้มล้ค์วิามสื่มัพินัี้ธิ์ใ์นี้ค์รอบค์รัวิ ใหเ้กิบ็หลกัิฐานี้เพิ่�อสื่ง่ตรวิจ
พิ่สื่จ้นี้์ดเ้อน็ี้เอ โดยระหว่ิางกิารส่ื่บสื่วินี้รวิบรวิมพิยานี้หลกัิฐานี้ให้
ส่ื่งตวัิแรงงานี้เดก็ิไปยังสื่ถึานี้รองรับท้�จัดตั�งตาม พิ.ร.บ.ค์ุม้ค์รองเดก็ิ
พิ.ศ. 2546 เพิ่�อให้กิารสื่งเค์ราะห์และช่วิยเหล่อ 

5. พิยานี้หลักิฐานี้หร่อสื่่�งขึ้องท้�เกิ้�ยวิขึ้้องกิับกิารขึ้ายพิวิงมาลัยหร่อ
สื่่นี้ค์้าอ่�นี้ขึ้องแรงงานี้เด็กิ

6. พิยานี้หลักิฐานี้เกิ้�ยวิกิับกิารได้รับประโยชนี้์จากิแรงงานี้เด็กิ เช่นี้ 
เง่นี้ สื่มุดบันี้ท้กิ เป็นี้ต้นี้  

7. เม่�อพิบว่ิาแรงงานี้เด็กิเป็นี้บุค์ค์ลต่างด้าวิ ให้ดำเนี้่นี้กิารตรวิจ
พิ่สื่้จนี้์ย่นี้ยันี้สื่ัญชาต่
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คดิ่ให้เดิ็กช้กมวย
กิารรวิบรวิมพิยานี้หลักิฐานี้ค์ด้ให้เด็กิชกิมวิย ค์วิรรวิบรวิมพิยานี้ 
หลักิฐานี้ดังต่อไปนี้้�
1. พิยานี้หลักิฐานี้ในี้ท้�เก่ิดเหตุ เช่นี้ เอกิสื่ารเกิ้�ยวิกัิบกิารจัดกิาร

แขึ้่งขึ้ันี้ ใบอนุี้ญาตเป็นี้ผ้้จัดกิารแขึ้่งขึ้ันี้มวิย ใบรายกิารแขึ้่งขึ้ันี้
กิ้ฬามวิย ประกิันี้อุบัต่เหตุสื่่วินี้บุค์ค์ล สื่ัญญาสื่ังกิัดค์่ายมวิย บัตร
และสื่มุดประจำตัวินี้ักิมวิย รายช่�อนี้ักิมวิย รายช่�อผ้้ตัดสื่่นี้  
รายช่�อแพิทย์สื่นี้าม รายกิารค์้่มวิย แผนี้ผังแสื่ดงสื่ถึานี้ท้�จัดกิาร
แข่ึ้งขึ้นัี้บันี้ท้กิค์วิามตกิลงกิารจ่ายเงน่ี้รางวิลัแก่ินี้กัิมวิยในี้กิารแข่ึ้งขึ้นัี้ 

2. หลักิฐานี้เกิ้�ยวิกัิบกิารชกิมวิย เช่นี้ ฟ้ันี้ยาง เวิท้มวิย สื่นี้ามมวิย
นี้วิม กิระจับ เทปบันี้ท้กิกิารแขึ้่งขึ้ันี้ ภัาพิถึ่าย ผลตรวิจร่างกิาย
ทางกิารแพิทย์ ผลตรวิจสื่ารแปลกิปลอมหร่อสื่ารกิระตุ้นี้

3. สื่อบปากิค์ำพิยานี้บุค์ค์ลท้�เกิ้�ยวิขึ้้อง ได้แกิ่ นี้ักิมวิย หัวิหนี้้า 
ค์า่ยมวิย ผ้ต้ดัสื่น่ี้ ผ้ฝ้่กึิสื่อนี้ ผ้จ้ดัรายกิารแขึ้ง่ขึ้นัี้ชกิมวิย นี้ายสื่นี้าม
มวิย ผ้้จัดกิารนี้ักิมวิย พิ้�เล้�ยง ผ้้ชม เจ้าหนี้้าท้�สื่นี้ามมวิย แพิทย์ 
หร่อพิยาบาลวิ่ชาช้พิ บ่ดา มารดา หร่อญาต่

4. สื่อบปากิค์ำพินี้ักิงานี้เจ้าหนี้้าท้�ตามพิระราชบัญญัต่กิ้ฬามวิย  
พิ.ศ. 2542 ในี้ประเด็นี้ ดังต่อไปนี้้�
4.1 ตรวิจชั�งนี้�ำหนี้ักิตัวินี้ักิมวิย กิรณ้นี้ักิมวิยอายุต�ำกิวิ่า 15 ปี 

เพิ่�อต้องกิารม่ให้ม้กิารกิระทำผ่ดท้�ม้ผลกิระทบต่อกิารเจร่ญ
เตบ่โตและพิฒันี้ากิารทางร่างกิาย สื่มอง และระบบประสื่าท

4.2 ตรวิจร่างกิายนี้ักิมวิยโดยแพิทย์เพิ่�อย่นี้ยันี้วิ่า สื่ภัาพิร่างกิาย
สื่มบ้รณ์ แขึ้็งแรง ม้ค์วิามพิร้อมทำกิารแขึ้่งขึ้ันี้

4.3 ตรวิจบัตรและสื่มุดประจำตัวินี้ักิมวิย
4.4 ตรวิจบันี้ท้กิกิารจ่ายเง่นี้รางวิัล
4.5 ตรวิจสื่ภัาพิสื่นี้ามมวิยหร่อเวิท้มวิย อุปกิรณ์กิารแขึ้่งขึ้ันี้ 

อุปกิรณ์ทางกิารแพิทย์ 
4.6 สื่อบปากิค์ำพินัี้กิงานี้เจา้หน้ี้าท้�ไปสัื่งเกิตกิารณ์ในี้ระหว่ิางกิาร

แขึ้่งขึ้ันี้ ในี้ประเด็นี้ ดังต่อไปนี้้� 
4.6.1 ตรวิจกิารจัดกิารแขึ้่งขึ้ันี้ขึ้องสื่นี้ามมวิย ผ้้จัดรายกิาร

แขึ้่งขึ้ันี้มวิย
4.6.2 กิารปฏิบ่ตัห่นี้า้ท้�ขึ้องนี้กัิมวิย ผ้ต้ดัส่ื่นี้ ผ้ฝ้่กึิสื่อนี้ แพิทย์

 หัวิหนี้้าค์่ายมวิย
4.6.3 ตรวิจสื่ภัาพิร่างกิายนี้กัิมวิยหลงัทำกิารแขึ้ง่ขึ้นัี้และว่ิธิ์้

กิารรักิษา
4.6.4 แจ้งสื่่ทธิ์่ขึ้องนัี้กิมวิยว่ิาได้รับสื่่ทธิ์่ค์วิามค์ุ้มค์รองตาม

ประกิันี้อุบัต่เหตุสื่่วินี้บุค์ค์ลและสื่วิัสื่ด่กิารค์ุ้มค์รอง
จากิกิองทุนี้พิัฒนี้ากิารกิ้ฬาแห่งชาต่

ตำรวจ/ปกครอง/
DSI/ดิย./พื่ม./ตม./
รง./ล่าม/สัคม./กกที่.
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ข้อสังเกต 
1. ให้พิ่จารณาว่ิากิารนี้ำเด็กิมาชกิมวิยเป็นี้กิารส่ื่งเสื่ร่มศ่ลปะ

มวิยไทยตามพิระราชบัญญัต่กิ้ฬามวิย พิ.ศ.2542 หร่อเป็นี้กิาร
แสื่วิงหาประโยชนี้์โดยม่ชอบด้วิยกิฎหมายจากิเด็กิ 

2. กิารให้เดก็ิชกิมวิยเป็นี้สัื่ญญาจ้างทำขึ้องมใ่ช่เป็นี้กิารจ้างแรงงานี้

พื่ยานหลักฐานในช้ั�น
สัอบัสัวน
• ค์ำให้กิารนี้ายจ้าง
• แรงงานี้เด็กิผ้เ้สื่ย้หาย
• นี้ายสื่นี้ามมวิย
• นี้ักิมวิยเด็กิ
• ผ้้ปกิค์รองเด็กิ
• พิยานี้

การดิำเนินการสัอบัสัวนข้อเที่็จจริง
คดิ่ให้เดิ็กที่ำงานในลักษณะงานอันตรายหรือสัถานที่่�ห้ามให้เดิ็ก
ที่ำงาน

1. การสัอบัสัวนปากคำนายจ้าง
 ถึ่อเป็นี้หลักิฐานี้ท้�แสื่ดงให้เห็นี้ถ้ึงข้ึ้อเท็จจร่งท้�ถ้ึกิต้องเกิ้�ยวิ

กิับสื่ภัาพิกิารทำงานี้และสื่ภัาพิกิารจ้างทั�งหมดจ้งต้อง
สื่อบถึามให้ค์รอบค์ลุมถึ้งสื่่ทธิ์่หนี้้าท้�ตามท้�กิฎหมายกิำหนี้ด
ไวิ้ทุกิๆ เร่�อง โดยกิารสื่อบขึ้้อเท็จจร่งให้ทำกิารสื่อบสื่วินี้โดย
เปดิเผย ในี้กิารนี้้�นี้ายจา้งมส่้ื่ทธิ์น่ี้ำทนี้ายค์วิามหรอ่ท้�ปร้กิษา
ขึ้องตนี้เขึ้้าร่วิมได้ประเด็นี้ดังนี้้�
1.1 กิรณ้ท้�เป็นี้นี้่ต่บุค์ค์ลให้บันี้ท้กิฐานี้ะขึ้องนี้ายจ้าง ช่�อ 

นี้ามสื่กุิล ท้�อย้พ่ิร้อมทั�งตรวิจสื่อบผ้้ใหถ้ึอ้ยค์ำในี้ฐานี้ะ
นี้ายจ้างจากิหนี้ังสื่่อรับรองกิารจดทะเบ้ยนี้นี้่ต่บุค์ค์ล
ว่ิาบุค์ค์ลนี้ั�นี้มอ้ำนี้าจกิระทำกิารแทนี้นี้ต่บ่คุ์ค์ลนี้ั�นี้หรอ่ไม่ 
- ตรวิจสื่อบบัตรประจำตัวิประชาชนี้นี้ายจ้างหร่อ

เอกิสื่ารอ่�นี้ๆ ท้�ทางราชกิารออกิให ้เชน่ี้ ใบอนี้ญุาต
ขึ้ับขึ้้� หนี้ังสื่่อเด่นี้ทาง ฯลฯ พิร้อมถึ่ายสื่ำเนี้าและ
ให้นี้ายจ้างรับรองค์วิามถึ้กิต้อง

 กิรณ้ท้�นี้ายจ้างม่ได้มาพิบด้วิยตนี้เองและมอบหมายให้
ตัวิแทนี้มาพิบ ซ้ึ่�งตัวิแทนี้จะต้องเป็นี้บุค์ค์ลท้�บรรลุนี้่ต่ภัาวิะแล้วิ  
ให้ตรวิจสื่อบค์วิามถึ้กิต้องขึ้องบุค์ค์ลผ้้ได้รับมอบอำนี้าจตามหนัี้งสื่่อ
มอบอำนี้าจ 
 กิรณ้ท้�นี้ายจ้างเป็นี้นี้่ต่บุค์ค์ลตัวิแทนี้ต้องได้รับมอบอำนี้าจ
จากิผ้้ม้อำนี้าจกิระทำกิารแทนี้นี้่ต่บุค์ค์ลโดยหนี้ังสื่่อมอบอำนี้าจต้อง
ลงลายมอ่ช่�อนี้ายจา้งในี้ฐานี้ะผ้ม้อบอำนี้าจ กิรณเ้ปน็ี้นี้ต่บ่คุ์ค์ลจะตอ้ง
ลงลายม่อช่�อผ้้ท้�ม้อำนี้าจกิระทำกิารแทนี้นี้่ต่บุค์ค์ลในี้ฐานี้ะผ้้มอบ
อำนี้าจ ตรวิจสื่อบได้จากิหนี้ังส่ื่อรับรองกิารจดทะเบ้ยนี้นี้่ต่บุค์ค์ล  
วิ่าได้ระบุไวิ้อย่างไร ผ้้ใดม้อำนี้าจลงลายม่อช่�อม้จำนี้วินี้กิ้�ค์นี้และจะ
ต้องประทับตราสื่ำค์ัญขึ้องนี้่ต่บุค์ค์ลด้วิยหร่อไม่และหนี้ังสื่่อมอบ
อำนี้าจนี้ั�นี้จะต้องม้กิารลงลายม่อช่�อผ้้มอบอำนี้าจผ้้รับมอบอำนี้าจ
และพิยานี้บุค์ค์ล (เพ่ิ�อประโยชนี้์ในี้กิารรับฟั้งข้ึ้อเท็จจร่งและพิยานี้
หลักิฐานี้และเพิ่�อม้ผลผ้กิพิันี้ผ้้มอบอำนี้าจ) 

• พินี้ักิงานี้สื่อบสื่วินี้ 
(ตร./ปค์./DSI)

• พิ นี้ั กิ ง า นี้ ต ร วิ จ
แรงงานี้

• พินัี้กิงานี้เจา้หนี้า้ท้�
ต ามกิฎหมายท้�
เกิ้�ยวิขึ้้อง

• ล่าม
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1.2 ค์วิามสื่ัมพิันี้ธิ์์ในี้ฐานี้ะล้กิจ้างนี้ายจ้าง 
1.3 สื่ถึานี้ท้�รับสื่มัค์รงานี้ขึ้องล้กิจ้าง สื่ถึานี้ท้�ทำงานี้ 
1.4 วัินี้ท้�เร่�มจ้าง วิันี้เวิลาทำงานี้ ตำแหน่ี้งหนี้้าท้�และ

ลักิษณะงานี้ท้�ล้กิจ้างทำ อัตราค์่าจ้าง กิำหนี้ดงวิดกิาร
จ่ายค่์าจ้าง สื่ถึานี้ท้�จ่ายค่์าจ้าง เอกิสื่ารกิารลงเวิลา
ทำงานี้ (โดยบันี้ทก้ิกิารสื่อบสื่วินี้ข้ึ้อเทจ็จร่งตามลำดับ
ขึ้องเหตุกิารณ์ วิันี้ เวิลาและสื่ถึานี้ท้�เกิ่ดเหตุ)

1.5 ขึ้้อเท็จจร่งอ่�นี้ๆ ท้�เกิ้�ยวิขึ้้องกิับกิารใช้แรงงานี้เด็กิ
1.6 แจ้งนี้ายจ้างวิ่าจะอ้างพิยานี้บุค์ค์ล พิยานี้เอกิสื่ารหร่อ

พิยานี้วิัตถึุใดเป็นี้พิยานี้หลักิฐานี้บ้างหร่อไม่

 ภัายหลังจากิบันี้ท้กิข้ึ้อเท็จจร่งเป็นี้ท้�เร้ยบร้อยแล้วิให้อ่านี้
บนัี้ท้กิกิารสื่อบสื่วินี้ข้ึ้อเทจ็จรง่ให้นี้ายจ้างฟั้งหรอ่ให้นี้ายจ้างอา่นี้ด้วิย
ตนี้เองและให้นี้ายจ้างลงลายม่อช่�อในี้บันี้ท้กิกิารสื่อบข้ึ้อเท็จจร่งทุกิ
แผน่ี้ ทกุิค์รั�ง หากินี้ายจา้งไมย่อมลงลายมอ่ช่�อในี้บันี้ทก้ิกิารสื่อบสื่วินี้
ขึ้้อเท็จจร่ง ให้จดแจ้งเหตุและลงลายม่อช่�อโดยม้เจ้าหนี้้าท้�ลงลายม่อ
ช่�อไวิ้เป็นี้พิยานี้พิร้อมระบุวิันี้ เด่อนี้ ปีและตำแหน่ี้งขึ้องผ้้จดบันี้ท้กิ 
ไวิ้ด้วิย

 2. การสัอบัสัวนปากคำล่กจ้าง/ผ่้เสั่ยหายที่่�เป็นแรงงานเดิ็ก
 แสื่ดงให้เห็นี้ถึ้งกิารปฏิ่บัต่ตามกิฎหมายค์ุ้มค์รองแรงงานี้วิ่าด้วิยกิาร
ใช้แรงงานี้เด็กิขึ้องนี้ายจ้าง จ้งค์วิรสื่อบสื่วินี้ขึ้้อเท็จจร่งท้�เกิ้�ยวิขึ้้องให้
ค์รอบค์ลุมถึ้งสื่่ทธิ์่หนี้้าท้�ตามท้�กิฎหมายกิำหนี้ดในี้ประเด็นี้ ดังนี้้�

 2.1 ขึ้้อเท็จจร่งเกิ้�ยวิกิับสื่ถึานี้ะทั�วิไปขึ้องแรงงานี้เด็กิ
- ช่�อ นี้ามสื่กุิล หมายเลขึ้บัตรประจำตัวิประชาชนี้ 

กิรณ้ไม่ม้บัตรประจำตัวิประชาชนี้ให้กิรอกิขึ้้อม้ล
ตามสื่ำเนี้าบัตรอ่�นี้ อายุ ท้�อย้่ ประวิัต่ ภั้ม่หลัง ถึ่�นี้
ท้�อย้่  ระดับกิารศ้กิษา และสื่ถึานี้ะทางด้านี้
เศรษฐก่ิจและสัื่งค์มซ้ึ่�งอาจเป็นี้จุดอ่อนี้ในี้กิารท้�
ทำให้ต้องตกิเป็นี้ผ้้ถึ้กิใช้แรงงานี้เด็กิ 

 การศึกษาเล่าเร่ยน 
- ยังไปโรงเร้ยนี้หร่อเร้ยนี้หนี้ังสื่่อต่อหร่อไม่
- ไปโรงเร้ยนี้หร่อได้เร้ยนี้หนี้ังสื่่อบ่อยค์รั�งแค์่ไหนี้
- หยุดเร้ยนี้ต่อหร่อเล่กิไปโรงเร้ยนี้ตั�งแต่เม่�อไหร่
- เหตุใดจ้งหยุดเร้ยนี้ต่อหร่อเล่กิไปโรงเร้ยนี้
- ปัจจุบันี้จบกิารศ้กิษาในี้ชั�นี้ระดับใด

 การเดิินที่าง
- เด่นี้ทางมาจากิท้�ไหนี้ เสื่้นี้ทางท้�เด่นี้ทางเป็นี้

อย่างไรบ้าง 
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- เด่นี้ทางมากิับใค์ร ใช้เวิลาเด่นี้ทางนี้านี้แค์่ไหนี้
- ใค์รเป็นี้ผ้้ซึ่่�อตั�วิหร่อบัตรโดยสื่ารให้
- ต้องรับผ่ดชอบค์่าใช้จ่ายเพิ่�มเต่มใด ๆ สื่ำหรับกิาร

เด่นี้ทางหร่อไม่ 
2.2 ขึ้้อเท็จจร่งเกิ้�ยวิกิับสื่ภัาพิกิารจ้างและกิารทำงานี้

- ช่�อนี้ายจ้าง กิรณเ้ป็นี้บร่ษัทหรอ่ห้างหุน้ี้ส่ื่วินี้จำกัิด
 ให้ใส่ื่ช่�อกิรรมกิารผ้้จัดกิารหร่อหุ้นี้ส่ื่วินี้ผ้้จัดกิาร 
ซึ่้�งเป็นี้ผ้้ม้อำนี้าจกิระทำกิารแทนี้บร่ษัทหร่อห้าง
หุ้นี้สื่่วินี้จำกิัด นี้ั�นี้ๆ ถึ้านี้ายจ้างเป็นี้บุค์ค์ลธิ์รรมดา
ตอ้งระบุช่�อ-นี้ามสื่กุิลจรง่ขึ้องนี้ายจ้าง ช่�อและท้�ตั�ง
สื่ถึานี้ประกิอบกิ่จกิาร ประเภัทก่ิจกิารและสื่ถึานี้
ท้�ทำงานี้ขึ้องล้กิจ้างให้ชัดเจนี้ 

- กิรณใ้ห้ทำงานี้ในี้เรอ่ประมงให้สื่อบถึามช่�อนี้ายจ้าง
ช่�อไต้กิ๋ง ช่�อเร่อ หมายเลขึ้ประจำเร่อ สื่ถึานี้ท้�ในี้
กิารลงเร่อเพิ่�อไปทำกิารประมง 

- วิันี้ท้� เร่�มจ้าง ม้กิารตกิลงค่์าจ้างเป็นี้รายวัินี้ 
รายชั�วิโมง รายเด่อนี้หร่อตามผลงานี้เป็นี้จำนี้วินี้
เท่าใด หร่อตามสื่่วินี้แบ่งจากิกิารจับสื่ัตวิ์นี้�ำ

- มก้ิารกิำหนี้ดกิารจ่ายค่์าจ้างทุกิวัินี้ท้�เท่าใด มส้ื่ถึานี้
ท้� ใดในี้กิารจ่ายค่์าจ้างและได้รับเง่นี้ค่์าจ้าง 
ค์่าตอบแทนี้บ่อยค์รั�งแค่์ไหนี้ ได้รับอย่างไรเป็นี้
เงน่ี้สื่ดหรอ่ผา่นี้บญัชธ้ิ์นี้าค์าร มห้ลกัิฐานี้กิารรบัเงน่ี้
หรอ่ไมแ่ละไดร้บัตรงตามอตัราท้�ตกิลงหร่อสื่ญัญา
กิันี้ไวิ้ค์รบถ้ึวินี้หร่อไม่ และค์่ดว่ิาค่์าจ้างเป็นี้ธิ์รรม
หรอ่ไม่

- ตำแหนี้่งหนี้้าท้�และลักิษณะงานี้ท้�ทำเป็นี้อย่างไร
- วิันี้ทำงานี้ เวิลาทำงานี้ เวิลาพิักิ วิันี้หยุดเป็นี้

อย่างไรม้กิารเอกิสื่ารหร่อหลักิฐานี้ในี้กิารลงเวิลา
ทำงานี้หร่อไม่

- ม้กิารลงเวิลาทำงานี้หร่อไม่ด้วิยวิ่ธิ์้กิารใด
- ม้กิารทำงานี้ล่วิงเวิลาบ้างหร่อไม่ แล้วิได้รับ 

ค่์าตอบแทนี้กิารทำงานี้ล่วิงเวิลาบ้างหร่อไม่
- ถึ้กิหักิค์่าจ้างหร่อไม่ เป็นี้ค์่าอะไรจำนี้วินี้เท่าใด
- ตอ้งจา่ยค์า่ท้�พัิกิหร่อค์า่ใชจ่้ายอ่�นี้ๆ ใหก้ิบันี้ายจา้ง

หร่อไม่และต้องจ่ายเป็นี้จำนี้วินี้เท่าไหร่
- นี้ายจ้างเรย้กิหรอ่รบัหลกัิประกินัี้กิารทำงานี้หรอ่ไม่
- สื่ามารถึใช้สื่่ทธิ์่ในี้กิารลาป่วิยและได้รับค์่าจ้างในี้

กิารใช้สื่่ทธิ์่ลาป่วิยหร่อไม่
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- ในี้ขึ้ณะทำงานี้นี้ายจ้างได้จัดนี้�ำสื่ะอาดสื่ำหรับด่�ม
และม้ปร่มาณท้�เพิ้ยงพิอหร่อไม่

- พิักิอาศัยอย้่กิับนี้ายจ้างหร่อไม่และลักิษณะขึ้อง
ท้�พิักิอาศัยเป็นี้อย่างไร

- นี้ายจา้งกิำหนี้ดจา่ยอตัราค์า่ลว่ิงเวิลาในี้วัินี้ทำงานี้
และวิันี้หยุด ค์่าทำงานี้ในี้วิันี้หยุดเป็นี้จำนี้วินี้
เท่าใด

- จำนี้วินี้ชั�วิโมงท้�ทำงานี้ล่วิงเวิลาในี้วัินี้ทำงานี้และ
วิันี้หยุดเป็นี้จำนี้วินี้เท่าใด

- นี้ายจ้างค้์างจ่ายค่์าจ้าง ค์า่ล่วิงเวิลา ค์า่ล่วิงเวิลาในี้
วิันี้หยุด ค์่าทำงานี้ในี้วิันี้หยุดหร่อไม่เป็นี้จำนี้วินี้
เท่าใด

- จำนี้วินี้เงน่ี้ท้�นี้ายจ้างจ่ายมาแล้วิเป็นี้จำนี้วินี้เท่าใด
- ใค์รเป็นี้ผ้้ค์วิบค์ุมให้ทำงานี้ ผ้้ค์วิบค์ุมเกิ้�ยวิขึ้้องกิับ

นี้ายจ้างหร่อผ้้ท้�รับไวิ้อย่างไร
2.3 สืุ่ขึ้ภัาพิและค์วิามปลอดภััยในี้กิารทำงานี้

- ประเภัทลักิษณะงานี้ท้�ต้องทำ ค์่ออะไร เค์ร่�องม่อ
ท้�ต้องใช้ค์่ออะไรบ้าง

- งานี้ท้�ต้องทำม้กิารใช้สื่ารเค์ม้หร่อไม่ 
- ได้รับกิารฝ่ึกิอบรมเพิ่�อกิารทำงานี้อะไรบ้าง 

นี้ายจ้างจัดหาอุปกิรณ์ให้หร่อไม่หร่อต้องซ่ึ่�อหร่อ
เช่าอุปกิรณ์จากินี้ายจ้าง และร้้สื่้กิปลอดภััยเม่�อได้
ใช้อุปกิรณ์หร่อไม่

- เค์ยได้รับบาดเจ็บหร่อเจ็บป่วิยในี้กิารทำงานี้หร่อ
ไม่ และได้รับกิารด้แลรักิษาหร่อไม่

- ขึ้ณะทำงานี้เค์ยถึ้กิลงโทษหร่อไม่ และถึ้กิลงโทษ
เพิราะอะไร ด้วิยวิ่ธิ์้กิารอย่างไร

- เค์ยถึก้ิข่ึ้มขึ้้ ่ค์มุค์าม ขึ้้เ่ขึ้ญ็หร่อทำให้กิลัวิว่ิาจะเก่ิด
อันี้ตรายต่อช้วิ่ต ร่างกิาย เสื่ร้ภัาพิช่�อเสื่้ยงหร่อ
ทรัพิย์สื่่นี้บ้างหร่อไม่

2.4 สื่ภัาพิแวิดล้อมในี้กิารใช้ช้วิ่ต
- อาศัยอย้่กิับค์รอบค์รัวิหร่อไม่ 
- สื่ามารถึขึ้อต่ดต่อกิับสื่มาช่กิค์รอบค์รัวิ หร่อเพิ่�อนี้

ฝ่้งได้หร่อไม่บ่อยค์รั�งแค์่ไหนี้
- สื่ามารถึเขึ้้าร่วิมกิ่จกิรรมหร่อพิบปะกัิบเพิ่�อนี้ร่วิม

งานี้หร่อต่ดต่อสื่่�อสื่ารกิับบุค์ค์ลภัายนี้อกิได้หร่อ 
- สื่ามารถึเดน่ี้ทางเขึ้า้ออกิสื่ถึานี้ท้�ทำงานี้อยา่งอส่ื่ระ

หรอ่ไม่ และมเ้วิลาในี้กิารทำกิจ่กิรรมอ่�นี้ๆ หรอ่ไม่
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-  ถ้ึกิยด้เอกิสื่ารสื่ำคั์ญประจำตัวิหรอ่หนัี้งสื่อ่เด่นี้ทาง
หร่อไม่

- สื่ภัาพิแวิดล้อมทั�วิไปเป็นี้อย่างไรบ้าง ปลอดภััย 
สื่ะอาด ม้กิารถึ่ายเทขึ้องอากิาศด้หร่อไม่ 

2.5 ข้ึ้อเท็จจร่งเกิ้�ยวิกัิบกิารกิระทำค์วิามผ่ดตามกิฎหมาย 
อ่�นี้ๆ เน่ี้�องจากิอาจเป็นี้กิารกิระทำผ่ดกิฎหมาย 
หลายฉบับ

 ภัายหลังจากิบันี้ท้กิข้ึ้อเท็จจร่งเป็นี้ท้�เร้ยบร้อยแล้วิให้อ่านี้
บันี้ท้กิกิารสื่อบสื่วินี้ขึ้้อเท็จจร่งให้แรงงานี้เด็กิฟ้ังหร่อให้แรงงานี้เด็กิ
อา่นี้ขึ้อ้ค์วิามทั�งหมด หากิลก้ิจา้งเปน็ี้แรงงานี้เดก็ิขึ้า้มชาตใ่หล้า่มแปล
ใหล้ก้ิจา้งฟ้งั และให้ลก้ิจา้งลงลายมอ่ช่�อในี้บนัี้ทก้ิกิารสื่อบสื่วินี้ข้ึ้อเทจ็
จร่งทุกิแผ่นี้ ทุกิค์รั�ง หากิล้กิจ้างไม่ยอมลงลายม่อช่�อ ให้บันี้ท้กิไวิ้โดย
จดแจ้งและให้ม้เจ้าหนี้้าท้�ลงลายม่อช่�อไวิ้เป็นี้พิยานี้พิร้อมระบุวิันี้ 
เด่อนี้ ปีและตำแหนี้่งขึ้องผ้้จดบันี้ท้กิไวิ้ด้วิย

 3. การสัอบัสัวนปากคำพื่ยาน
 พิยานี้ในี้ท้�นี้้� หมายถึง้ บคุ์ค์ลซึ่้�งทำงานี้รว่ิมกิบัแรงงานี้เดก็ิหรอ่ร้ ้เหน็ี้
หรอ่พิบกิารทำงานี้ขึ้องเด็กิโดยสื่อบให้ปรากิฎรายละเอย้ดพิฤตก่ิารณ์
เกิ้�ยวิกิับกิารทำงานี้ขึ้องแรงงานี้เด็กิ

 4. สัถานที่่�เกิดิเหตุ
 หากิสื่ถึานี้ท้�เกิ่ดเหตุเป็นี้อาค์าร สื่ถึานี้ท้� หร่อยานี้พิาหนี้ะท้�
ใช้เค์ร่�องจักิรม้กิำลังรวิมตั�งแต่ห้าแรงม้าหร่อกิำลังเท้ยบเท่าตั�งแต่ห้า
แรงม้าข้ึ้�นี้ไป หร่อใช้ค์นี้งานี้ตั�งแต่เจ็ดค์นี้ขึ้้�นี้ไปโดยใช้เค์ร่�องจักิรหร่อ
ไม่กิ็ตาม สื่ำหรับบรรจุ แปรร้ป เกิ็บรักิษาสื่ัตวิ์นี้�ำ หร่อนี้ำสื่ัตวิ์นี้�ำท้�
แปรรป้แลว้ิหรอ่ยงัมไ่ดแ้ปรร้ปมาบรรจหุบ้หอ่ และมก้ิารกิระทำค์วิาม
ผด่เกิ้�ยวิกัิบกิารทำงานี้ขึ้องค์นี้ต่างด้าวิท้�ไม่ได้รบัอนุี้ญาตให้ทำงานี้ตาม
กิฎหมายวิ่าด้วิยกิารบร่หารจัดกิารกิารทำงานี้ขึ้องค์นี้ต่างด้าวิหร่อ
กิารกิระทำค์วิามผ่ดเกิ้�ยวิกิับกิารใช้แรงงานี้เด็กิอายุต�ำกิวิ่า 15 ปี กิาร
ให้เด็กิทำงานี้อันี้ตราย กิารให้เด็กิทำงานี้ในี้สื่ถึานี้ประกิอบก่ิจกิาร
แปรรป้สื่ตัวิน์ี้�ำ ใหแ้จง้ตอ่ค์ณะกิรรมกิารมาตรกิารทางปกิค์รองเพิ่�อม้
ค์ำสื่ั�งให้หยุดประกิอบกิ่จกิารโรงงานี้ตาม พิ.ร.กิ.ประมง พิ.ศ. 2558
 กิรณต้รวิจสื่อบพิบเอกิสื่ารราชกิารขึ้องแรงงานี้เดก็ิซ้ึ่�งเปน็ี้ค์นี้
ต่างด้าวิท้�ระบุอายุเกิ่นี้กิวิ่า 18 ปี หากิเอกิสื่ารดังกิล่าวิแตกิต่างจากิ
ขึ้้อเท็จจร่งทางสื่ร้ระขึ้องเด็กิให้ม้กิารตรวิจอายุด้วิยว่ิธิ์้กิารทางกิาร
แพิทย์เนี้่�องจากิเป็นี้สื่าระสื่ำค์ัญและเป็นี้องค์์ประกิอบค์วิามผ่ด
และในี้กิรณ้ท้�ผ้้เสื่้ยหายม้ร่องรอยกิารถึ้กิทำร้าย ร่องรอยกิารถึ้กิล่วิง
ละเม่ดทางเพิศ หร่อร่องรอยบาดแผลต่าง ๆ ตามร่างกิาย เช่นี้  
รอยแผล ฟ้กิช�ำ กิารถึก้ิละเมด่ทางเพิศ ใหเ้จา้หนี้า้ท้�สื่ง่ตัวิแรงงานี้เดก็ิ
ดังกิล่าวิให้แพิทย์ทำกิารตรวิจชันี้สื่้ตรบาดแผลเพิ่�อใช้เป็นี้พิยานี้หลักิ
ฐานี้ประกิอบสื่ำนี้วินี้กิารสื่อบสื่วินี้ด้วิย
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ดิำเนินการ

มาตรฐานการดิำเนินการ
หน่วยงานที่่�
เก่�ยวข้อง

การสัอบัสัวนปากคำคดิ่การให้เดิ็กขายพื่วงมาลัยหรือเร่สัินค้า
• กิารสื่อบสื่วินี้ปากิค์ำแรงงานี้เด็กิ ในี้ค์วิามผ่ดฐานี้ใช้แรงงานี้เด็กิ ให้

พินี้ักิงานี้สื่อบสื่วินี้จัดให้ม้ท้มสื่หวิ่ชาช้พิ บุค์ค์ลท้�เด็กิร้องขึ้อ และ
พินี้ักิงานี้อัยกิาร เขึ้้าร่วิมกิารสื่อบปากิค์ำด้วิยทุกิค์รั�ง

• กิรณ้ตรวิจสื่อบพิบเอกิสื่ารราชกิารขึ้องแรงงานี้เด็กิซึ่้�งเป็นี้ค์นี้
ตา่งดา้วิท้�ระบอุายเุกิน่ี้กิวิา่ 18 ป ีหากิเอกิสื่ารดังกิลา่วิแตกิตา่งจากิ
ขึ้้อเท็จจร่งทางสื่ร้ระขึ้องเด็กิให้ม้กิารตรวิจอายุด้วิยวิ่ธิ์้กิารทางกิาร
แพิทยเ์นี้่�องจากิเปน็ี้สื่าระสื่ำค์ญัและเปน็ี้องค์ป์ระกิอบค์วิามผด่และ
ในี้กิรณ้ท้�ผ้้เสื่้ยหายม้ร่องรอยกิารถ้ึกิทำร้าย ร่องรอยกิารถ้ึกิล่วิง
ละเม่ดทางเพิศ หร่อร่องรอยบาดแผลต่าง ๆ ตามร่างกิาย ให้เจ้า
หนี้้าท้�สื่่งตัวิแรงงานี้เด็กิดังกิล่าวิให้แพิทย์ทำกิารตรวิจชันี้สื่้ตร
บาดแผลเพ่ิ�อใช้เป็นี้พิยานี้หลักิฐานี้ประกิอบสื่ำนี้วินี้กิารสื่อบสื่วินี้
ด้วิย

ข้อสัังเกตุ 
 เนี้่�องจากิค์ด้กิารนี้ำเด็กิมาขึ้ายพิวิงมาลัยหร่อเร่ขึ้ายส่ื่นี้ค์้า
หากิเกิ่ดจากิกิารนี้ำแรงงานี้เด็กิมาจากิต่างประเทศเขึ้้ามาขึ้ายพิวิง
มาลัยหร่อเร่ขึ้ายสื่่นี้ค์้าในี้ประเทศไทย โดยผ้้ต้องหาจะให้ท้�พิักิพิ่ง ท้�
อาศัยกัิบบุค์ค์ลเหล่านี้ั�นี้ กิรณน้ี้้�อาจเป็นี้กิารกิระทำค์วิามผด่นี้อกิราช
อาณาจักิร ซ้ึ่�งพินี้ักิงานี้สื่อบสื่วินี้จะต้องพิ่จารณาดำเนี้่นี้กิารตาม
มาตรา 20 แหง่ประมวิลกิฎหมายวิธ่ิ์พ้ิจ่ารณาค์วิามอาญาและในี้กิรณ้
ท้�พิยานี้หลักิฐานี้ในี้ค์ด้อย่้นี้อกิราชอาณาจักิร พินี้ักิงานี้สื่อบสื่วินี้
สื่ามารถึดำเนี้่นี้กิารตาม พิ.ร.บ.ค์วิามร่วิมม่อระหวิ่างประเทศในี้ทาง
อาญา พิ.ศ. 2535
การสัอบัสัวนปากคำคดิ่การให้เดิ็กช้กมวย 
1. ตรวิจสื่อบเอกิสื่ารประกิอบกิารจดทะเบ้ยนี้และกิารขึ้อใบ

อนีุ้ญาต
2. เรย้กินี้ายสื่นี้ามมวิยหร่อผ้จั้ดรายกิารแขึ้ง่ขึ้นัี้มวิยสื่ง่เทปบนัี้ท้กิกิาร

แขึ้่งขึ้ันี้พิร้อมภัาพิถึ่ายรวิมถึ้งใบให้ค์ะแนี้นี้ให้แกิ่นี้ายทะเบ้ยนี้
3. เร้ยกิพินี้ักิงานี้เจ้าหนี้้าท้�มาให้ถึ้อยค์ำ หร่อช้�แจง
4. เร้ยกิบุค์ค์ลในี้วิงกิารกิ้ฬามวิยหร่อตัวิแทนี้ตามพิระราชบัญญัต่

กิฬ้ามวิย พิ.ศ.2542 เชน่ี้ ผ้จ้ดัรายกิารแขึ้ง่ขึ้นัี้มวิย ผ้ต้ดัสื่น่ี้ หวัิหนี้า้
ค์า่ยมวิย ผ้ฝ้่กึิสื่อนี้ เป็นี้ต้นี้ มาให้ถึอ้ยค์ำ หรอ่ช้�แจงหรอ่ส่ื่งเอกิสื่าร
หลักิฐานี้ต่างๆ ท้�เกิ้�ยวิขึ้้องกิับกิ้ฬามวิยเพิ่�อตรวิจสื่อบ

5. เร้ยกิผ้้ปกิค์รองมาให้ถึ้อยค์ำวิ่า ได้อนีุ้ญาตเป็นี้ลายลักิษณ์อักิษร
หรอ่โดยวิาจาหร่อไม ่ไดค้์า่ตอบแทนี้หรอ่รายไดใ้นี้กิารแขึ้ง่ขึ้นัี้มวิย
หร่อไม่

6. สื่อบปากิค์ำนี้กัิมวิยเดก็ิวิา่มก้ิารถ้ึกิขึ้ม่ข่้ึ้ บงัค์บัหร่อถ้ึกิกิระทำโดย
ทารุณกิรรมให้ชกิมวิยหร่อไม่
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4.4	คดีีให้เดี็กทำางานที�ผิิดีกฎหมาย
กิารให้เด็กิทำงานี้ท้�ผด่กิฎหมาย หมายถ้ึง กิารให้เด็กิเขึ้า้ไปทำงานี้ในี้ก่ิจกิรรมหรอ่กิารดำเนี้น่ี้กิารใดๆ ท้�เกิ้�ยวิข้ึ้อง

กิับกิ่จกิารท้�ผ่ดกิฎหมาย เช่นี้ กิารให้เด็กิทำกิารผล่ตและขึ้นี้สื่่งยาเสื่พิต่ด กิารให้เด็กิกิระทำค์วิามผ่ดเกิ้�ยวิกิับทรัพิย์ 
หร่อค์วิามผ่ดท้�ม้โทษทางอาญา

โดยค์วิามผด่สื่ว่ินี้ใหญท่้�พิบเกิ้�ยวิกิบักิารกิระทำค์วิามผ่ดในี้ค์ด้ใหเ้ดก็ิทำงานี้ท้�ผ่ดกิฎหมายจะเปน็ี้ค์วิามผด่ตาม
กิฎหมาย ดังนี้้�

1. ประมวิลกิฎหมายอาญา มาตรา 282 - 284 , มาตรา 286 - 287
2. พิระราชบัญญัต่ค์ุ้มค์รองเด็กิ พิ.ศ. 2546 มาตรา 26 , 27
3. พิระราชบัญญัต่วิ่าด้วิยกิารกิระทำค์วิามผ่ดเกิ้�ยวิกิับค์อมพิ่วิเตอร์ พิ.ศ. 2550 มาตรา 14, 15
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แผินผิังที�	6	ข้ั�นตอนการปัฏิิบััติการในคดีีให้เดี็กทำางานที�ผิิดีกฎหมาย

ความผิดซ่ึงหน้า/จําเป็นเร่งด่วน

คดีท่ัวไป

เป็นแรงงานเด็ก

ผู้เสียหาย

เร่ิมต้น

รับแจ้งจากผู้เสียหาย เจ้าหน้าที่พบการกระทําความผิด
- จากการสืบสวน

- จากการรับแจ้งเบาะแส

รับแจ้งจากบุคคล/หน่วยงานอ่ืน

สืบสวน/สอบสวน

ปฏบิัติการ/ประสานงาน (ตรวจค้น/จบักมุ/ช่วยเหลือผู้เสียหาย)

รวบรวม/ตรวจสอบพยานหลกัฐานในช้ันสอบสวน

-การแจง้ ปปง. ตรวจสอบเส้นทางการเงิน

- การจดัหาล่าม

- การสอบสวนแรงงานซ่ึงเป็นเดก็/พยาน

- การส่งตวัผูเ้สียหายให้แพทยเ์พื่อตรวจอสบ    

อายุ/บาดแผล

- ส่งของกลางตรวจพิสูจน์

- ตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสารต่างๆ

สรุปสํานวนการสอบสวน

สิ้นสุด

ความจําเป็นเร่งด่วน

สัมภาษณ์คดัแยกเพ่ือทราบ

ข้อมูลเกีย่วกบัเด็กและ

ครอบครัว

คุ้มครองสวสัดิภาพเด็ก

ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก 

พ.ศ. 2546 (ม.40)

ดํ า เ นินค ดีกร ณี เ กี่ ย ว ข้ องกับกา ร

กระทําความผิด/กันไว้เป็นพยานใน

คดี/ส่งตัวให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม

กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก

พยานหลักฐานที่พบในที่เกดิเหตุ/ขณะจับกมุ

- เอกสารเกี่ยวกับสถานที่เกดิเหตุ 

- ส่ิงของวัตถุ/เคร่ืองมือในการทาํงานหรือการขอทาน

- เอกสารของผู้เสียหายหรือผู้ต้องสงสัยในสถานที่เกดิเหตุ

- หลักฐานทางการเงิน

- หลักฐานทางการส่ือสาร 

- หลักฐานแสดงว่ามีการพันธนาการ เช่น กุญแจมือ โซ่ตรวน ฯลฯ  

- พยานบุคคลภายในที่เกิดเหตุ 

- รถยนต์หรือจักรยานยนต์ทีจ่อดใกล้เคียงสถานที่เกดิเหตุ

- เส้ือผ้าเคร่ืองใช้ของแรงงานเด็ก

- กล้องวงจรปิด/โทรศัพท์มือถือ/คอมพิวเตอร์

ผู้กระทาํผิด

- เอกสารประจําตัวของผู้กระทาํผิด

-เอกสารใบอนุญาตต่าง ๆ 

เตรียมการ/ประสานงาน (ตรวจค้น/จบักมุ/ช่วยเหลือผู้เสียหาย)

พนักงานสอบสวน/จนท.ผู้รับแจ้ง

เจ้าหน้าที่ดําเนินการ/ประสาน

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง

พบ/ไม่พบการกระทาํผดิ

สืบสวน/

สอบสวนเพิ่มเติม

พบการกระทําผิด

ไม่พบการกระทําผิด

พบหลักฐานเพิ่มเติมไม่พบหลักฐาน

เพิ่มเติม

คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กผู้ได้รับความช่วยเหลือ (ม.30 (2 ))

เป็นผู้กระทําผิด เป็นผู้เสียหายตามกฎหมายอ่ืน

คุ้มครองตาม

กฎหมายอ่ืน

แจ้งพนักงานสอบสวน/

เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืน

ดําเนินการต่อไป

ไม่เป็นผู้เสียหายและ

ไม่เป็นผู้กระทําผิด

แรงงานเด็กที่ได้รับ

ความช่วยเหลือ

เป็นผู้เสียหายจากการใช้แรงงานเด็ก
อาจเป็นผู้เสียหาย

จากการใช้แรงงานเด็ก

นําส่ง/แจ้ง

พนักงานสอบสวน

เสนอสํานวนถึงพนักงานอัยการ
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ตารางที่่� 7 ขั�นตอนและมาตรฐานแนวที่างการดิำเนินการ (SOP) คดิ่ให้เดิ็กที่ำงานที่่�ผิดิกฎหมาย

ขั�นตอนการ 
ดิำเนินการ

มาตรฐานการดิำเนินการ
หน่วยงานที่่�
เก่�ยวข้อง

พื่ยานหลักฐานที่่�พื่บั 
ในที่่�เกิดิเหตุ/จับักุม
• ผ้้กิระทำค์วิามผ่ด 
• แรงงานี้เด็กิผ้้ เสื่้ย

หาย 
• พิยานี้หลักิฐานี้อ่�นี้ๆ 

 

พื่ยานหลักฐานที่่�เก่�ยวข้อง 
ค์วิรรวิบรวิมพิยานี้หลักิฐานี้ดังต่อไปนี้้�
1. หลักิฐานี้เกิ้�ยวิกัิบบัตรประจำตัวิประชาชนี้ หนัี้งสื่่อเด่นี้ทางขึ้อง

เด็กิท้�ทำงานี้ผ่ดกิฎหมายหร่อผ้้ต้องสื่งสื่ัยท้�อย้่ในี้สื่ถึานี้ท้�เกิ่ดเหตุ 
ทั�งนี้้� ค์วิรถ่ึายร้ปหร่อถ่ึายภัาพิเค์ล่�อนี้ไหวิไวิ้เป็นี้หลักิฐานี้ว่ิาถึ้กิ
เกิ็บไวิ้ท้�ใด หร่อเกิ็บในี้ลักิษณะซึุ่กิซ่ึ่อนี้หร่อไม่เพิ่�อใช้เป็นี้ยานี้ 
หลักิฐานี้ 

2. ตรวิจสื่อบหลักิฐานี้ในี้กิารเด่นี้ทางในี้กิรณ้ท้�ม้กิารใช้ให้เด็กิเด่นี้
ทางเพิ่�อกิระทำค์วิามผ่ด เช่นี้ ตั�วิหร่อบัตรโดยสื่าร

3. หลักิฐานี้ทางกิารเง่นี้ เช่นี้ สื่มุดบัญช้ธิ์นี้าค์าร บัตรเอท้เอ็ม  
หลักิฐานี้กิารสื่่งเง่นี้ สื่มุดจดบันี้ท้กิ

4. หลักิฐานี้ทางกิารสื่่�อสื่าร เช่นี้ ขึ้้อม้ลบันี้ท้กิส่ื่วินี้ตัวิ บันี้ท้กิกิาร
ทำงานี้ ภัาพิถึ่าย ภัาพิเค์ล่�อนี้ไหวิ ขึ้้อม้ลในี้เฟ้ซึ่บุ๊กิ ต่�กิต็อกิ ไลนี้์
หร่อขึ้้อม้ลในี้แอพิพิล่เค์ชั�นี้ต่าง ๆ บนี้โทรศัพิท์ม่อถึ่อ เพิ่�อเป็นี้
ประโยชนี้์ในี้กิารสื่่บหาและเช่�อมโยงขึ้บวินี้กิาร

5. หลักิฐานี้จากิกิล้องวิงจรปิดใกิล้ท้�เกิ่ดเหตุรวิมถึ้งกิล้องวิงจรปิด
จากิต้้เอท้เอ็มบร่เวิณใกิล้เค์้ยง อาจทำให้เห็นี้กิารเค์ล่�อนี้ไหวิขึ้อง
ผ้้เสื่้ยหายหร่อนี้ายจ้างและผ้้ต้องสื่งสื่ัย

6. ภัายถึา่ยสื่ถึานี้ท้�เกิด่เหต ุเพิ่�อแสื่ดงใหเ้หน็ี้จดุท้�พิบหรอ่วิา่มก้ิารให้
เด็กิทำงานี้ท้�ผ่ดกิฎหมาย

7. ตรวิจค์น้ี้ภัายในี้รถึยนี้ต ์จกัิรยานี้ยนี้ตห์รอ่ยานี้พิาหนี้ะท้�จอดใกิล้
เค์้ยงสื่ถึานี้ท้�เกิ่ดเหตุ เนี้่�องจากิอาจมพิยานี้หลักิฐานี้ท้�เกิ้�ยวิขึ้้อง
อย้่ภัายในี้รถึดังกิล่าวิ รวิมทั�งอาจทราบเบาะแสื่เสื่่�อมโยงกิับ 
ผ้้กิระทำค์วิามผ่ด

8. กิารพิ่สื่้จนี้์ต่ดตามตรวิจย้ดขึ้องกิลางพิยานี้วิัตถึุ เช่นี้ อาวิุธิ์ สื่่�งผ่ด
กิฎหมาย ยานี้พิาหนี้ะท้�ใช้ หลักิฐานี้ทางนี้่ต่วิ่ทยาศาสื่ตร์ตลอด
จนี้พิยานี้เอกิสื่ารทกุิชนี้ด่เทา่ท้�สื่ามารถึจะทำได้เพิ่�อเปน็ี้หลกัิฐานี้
ย่นี้ยันี้กิารกิระทำผ่ด

9. หากิมก้ิารกิลา่วิอา้งมก้ิารใชโ้ทรศพัิท ์หรอ่ไลนี้ห์รอ่กิารสื่่�อสื่ารทาง
ออนี้ไลน์ี้หร่อส่ื่�อสื่ารสื่ารสื่นี้เทศหร่ออ่เล็กิทรอนี้่กิส์ื่ไปถ้ึงหน่ี้วิย
งานี้หร่อบุค์ค์ลใด ให้ตรวิจสื่อบและขึ้อหลักิฐานี้กิารส่ื่�อสื่ารจากิ
บร่ษัทผ้้ให้บร่กิารหร่อหนี้่วิยงานี้ใดมาประกิอบสื่ำนี้วินี้และสื่อบ
ปากิค์ำบุค์ค์ลท้�ต่ดต่อถึ้งกิันี้ตามร้ปค์ด้

10. ในี้กิารอา้งถึง้บคุ์ค์ลหรอ่สื่ถึานี้ท้�ใหน้ี้ำขึ้อ้มล้หรอ่ภัาพิถึา่ยประกิอบ
สื่ำนี้วินี้กิารสื่อบสื่วินี้

11. หากิม้กิารโอนี้เง่นี้ ให้ขึ้อหลักิฐานี้กิารโอนี้เง่นี้ไปยังสื่ถึาบันี้กิาร
เง่นี้และสื่อบปากิค์ำผ้้เกิ้�ยวิขึ้้อง

ตำรวิจ/ปกิค์รอง/
DSI/ดย./พิม./ตม./
ล่าม
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ขั�นตอนการ 
ดิำเนินการ

มาตรฐานการดิำเนินการ
หน่วยงานที่่�
เก่�ยวข้อง

พื่ยานหลักฐานในช้ั�น
สัอบัสัวน
• เด็กิผ้้เสื่้ยหาย
 

การสัอบัสัวนปากคำคดิ่การให้เดิ็กที่ำงานที่่�ผิดิกฎหมาย
• กิารสื่อบสื่วินี้ปากิค์ำเด็กิ ในี้กิรณ้ท้�ให้เด็กิทำงานี้ท้�ผ่ดกิฎหมาย ให้

พินี้ักิงานี้สื่อบสื่วินี้จัดให้ม้ท้มสื่หว่ิชาช้พิหร่อพินี้ักิงานี้อัยกิารหร่อ
บุค์ค์ลท้�เด็กิร้องขึ้อ เขึ้้าร่วิมกิารสื่อบปากิค์ำด้วิยทุกิค์รั�ง 

• กิรณ้ตรวิจสื่อบพิบเอกิสื่ารราชกิารขึ้องเด็กิซึ่้�งเป็นี้ค์นี้ต่างด้าวิท้�ระบุ
อายเุกิน่ี้กิวิา่ 18 ป ีหากิเอกิสื่ารดงักิลา่วิแตกิตา่งจากิขึ้อ้เทจ็จรง่ทาง
สื่รร้ะขึ้องเดก็ิใหม้ก้ิารตรวิจอายดุ้วิยวิธ่ิ์ก้ิารทางกิารแพิทยเ์นี้่�องจากิ
เป็นี้สื่าระสื่ำคั์ญและเป็นี้องค์์ประกิอบค์วิามผ่ดและในี้กิรณ้ท้�ผ้้เสื่้ย
หายม้ร่องรอยกิารถ้ึกิทำร้าย ร่องรอยกิารถึ้กิล่วิงละเม่ดทางเพิศ 
หรอ่ร่องรอยบาดแผลต่าง ๆ  ตามร่างกิาย ให้เจา้หน้ี้าท้�สื่ง่ตัวิแรงงานี้
เดก็ิดงักิล่าวิให้แพิทย์ทำกิารตรวิจชันี้สื่ต้รบาดแผลเพ่ิ�อใชเ้ปน็ี้พิยานี้
หลักิฐานี้ประกิอบสื่ำนี้วินี้กิารสื่อบสื่วินี้ด้วิย

• พินี้ักิงานี้สื่อบสื่วินี้ 
(ตร./ปค์./DSI)

• พินี้กัิงานี้เจา้หนี้า้ท้�
ต ามกิฎหมายท้�
เกิ้�ยวิขึ้้อง

• ล่าม

4.5	คดีีแรงงานเดี็กโดียการแสวงหาปัระโยช้น์ทางเพศัเดี็กออนไลน์	
 กิารแสื่วิงหาประโยชนี้ท์างเพิศจากิเด็กิออนี้ไลน์ี้ เป็นี้กิารแสื่วิงหาประโยชน์ี้ทางเพิศจากิกิารใชแ้รงงานี้เด็กิผา่นี้

ออนี้ไลนี้ม์ก้ิารพิบกิารกิระทำค์วิามผด่ขึ้องกิารแสื่วิงหาประโยชนี้ใ์นี้หลายรป้แบบ เชน่ี้ กิารค์า้ประเวิณเ้ดก็ิผา่นี้ระบบ
ออนี้ไลนี้์ กิารถึ่ายทอดสื่ด (Live Streaming) โดยกิารขึ้่มขึ้้่หร่อแบล็กิเมล (Blackmail) เพิ่�อแสื่วิงหาประโยชนี้์หร่อ
เปน็ี้ไปเพ่ิ�อวัิตถึปุระสื่งค์ท์างเพิศ กิารใชเ้ดก็ิในี้สื่่�อลามกิอนี้าจาร ซึ่้�งกิารกิระทำค์วิามผ่ดดงักิลา่วิอาจเปน็ี้ค์วิามผ่ดฐานี้
ค์้ามนีุ้ษย์แต่ม้ค์วิามผ่ดบางร้ปแบบท้�ไม่เขึ้้าขึ้่ายกิารค์้ามนีุ้ษย์ แต่เป็นี้กิารแสื่วิงหาประโยชนี้์ทางเพิศเด็กิออนี้ไลนี้์ เช่นี้
กิารโหลดภัาพิลามกิอนี้าจารเด็กิมาไวิ้ในี้ค์วิามค์รอบค์รองเพ่ิ�อประโยชนี้์ทางเพิศขึ้องตนี้เอง กิารท้�บุค์ค์ลใดได้พิ้ดค์ุย
ชักิชวินี้ให้เด็กิอายุต�ำกิวิ่า 18 ปี ทำกิารเปล่�องผ้าผ่านี้ระบบโซึ่เช้ยลม้เด้ยเพิ่�อประโยชนี้์ทางเพิศขึ้องตนี้เอง 

โดยค์วิามผ่ดสื่่วินี้ใหญ่ท้�พิบเกิ้�ยวิกิับกิารกิระทำค์วิามผ่ดในี้ค์ด้แรงงานี้เด็กิโดยกิารแสื่วิงหาประโยชน์ี้ทางเพิศ
เด็กิออนี้ไลนี้์จะเป็นี้ค์วิามผ่ดตามกิฎหมาย ดังนี้้�

1. ประมวิลกิฎหมายอาญา มาตรา 282 - 284 , มาตรา 286 – 287
2. พิระราชบัญญัต่ค์ุ้มค์รองเด็กิ พิ.ศ. 2546 มาตรา 26 , 27
3. พิระราชบัญญัต่วิ่าด้วิยกิารกิระทำค์วิามผ่ดเกิ้�ยวิกิับค์อมพิ่วิเตอร์ พิ.ศ. 2550 มาตรา 14, 15
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แผินผิังที�	7	ข้ั�นตอนการปัฏิิบััติการในคดีีแรงงานเดี็กโดียการ 
แสวงหาปัระโยช้น์ทางเพศัเดี็กออนไลน์

ความผิดซ่ึงหน้า/จําเป็นเร่งด่วน

คดีท่ัวไป

เป็นแรงงานเด็ก

ผู้เสียหาย

เร่ิมต้น

รับแจ้งจากผู้เสียหาย เจ้าหน้าที่พบการกระทําความผิด
- จากการสืบสวน

- จากการรับแจ้งเบาะแส

รับแจ้งจากบุคคล/หน่วยงานอ่ืน

สืบสวน/สอบสวน

ปฏบิัติการ/ประสานงาน (ตรวจค้น/จบักมุ/ช่วยเหลือผู้เสียหาย)

รวบรวม/ตรวจสอบพยานหลกัฐานในช้ันสอบสวน

-การแจง้ ปปง. ตรวจสอบเส้นทางการเงิน

- การจดัหาล่าม

- การสอบสวนแรงงานซ่ึงเป็นเดก็/พยาน

- การส่งตวัผูเ้สียหายให้แพทยเ์พื่อตรวจอสบ    

อายุ/บาดแผล

- ส่งของกลางตรวจพิสูจน์

- ตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสารต่างๆ

สรุปสํานวนการสอบสวน

สิ้นสุด

ความจําเป็นเร่งด่วน

สัมภาษณ์คดัแยกเพ่ือทราบ

ข้อมูลเกีย่วกบัเด็กและ

ครอบครัว

คุ้มครองสวสัดิภาพเด็ก

ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก 

พ.ศ. 2546 (ม.40)

ดํ า เ นินค ดีกร ณี เ กี่ ย ว ข้ องกับกา ร

กระทําความผิด/กันไว้เป็นพยานใน

คดี/ส่งตัวให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม

กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก

พยานหลักฐานที่พบในที่เกดิเหตุ/ขณะจับกมุ

- เอกสารเกี่ยวกับสถานที่เกดิเหตุ 

- ส่ิงของวัตถุ/เคร่ืองมือในการทาํงานหรือการขอทาน

- เอกสารของผู้เสียหายหรือผู้ต้องสงสัยในสถานที่เกดิเหตุ

- หลักฐานทางการเงิน

- หลักฐานทางการส่ือสาร 

- หลักฐานแสดงว่ามีการพันธนาการ เช่น กุญแจมือ โซ่ตรวน ฯลฯ  

- พยานบุคคลภายในที่เกิดเหตุ 

- รถยนต์หรือจักรยานยนต์ทีจ่อดใกล้เคียงสถานที่เกดิเหตุ

- เส้ือผ้าเคร่ืองใช้ของแรงงานเด็ก

- กล้องวงจรปิด/โทรศัพท์มือถือ/คอมพิวเตอร์

ผู้กระทาํผิด

- เอกสารประจําตัวของผู้กระทาํผดิ

-เอกสารใบอนุญาตต่าง ๆ 

เตรียมการ/ประสานงาน (ตรวจค้น/จบักมุ/ช่วยเหลือผู้เสียหาย)

พนักงานสอบสวน/จนท.ผู้รับแจ้ง

เจ้าหน้าที่ดําเนินการ/ประสาน

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง

พบ/ไม่พบการกระทาํผดิ

สืบสวน/

สอบสวนเพิ่มเติม

พบการกระทําผิด

ไม่พบการกระทําผิด

พบหลักฐานเพิ่มเติมไม่พบหลักฐาน

เพิ่มเติม

คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กผู้ได้รับความช่วยเหลือ (ม.30 (2 ))

เป็นผู้กระทําผิด เป็นผู้เสียหายตามกฎหมายอ่ืน

คุ้มครองตาม

กฎหมายอ่ืน

แจ้งพนักงานสอบสวน/

เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืน

ดําเนินการต่อไป

ไม่เป็นผู้เสียหายและ

ไม่เป็นผู้กระทําผิด

แรงงานเด็กที่ได้รับ

ความช่วยเหลือ

เป็นผู้เสียหายจากการใช้แรงงานเด็ก
อาจเป็นผู้เสียหาย

จากการใช้แรงงานเด็ก

นําส่ง/แจ้ง

พนักงานสอบสวน

เสนอสํานวนถึงพนักงานอัยการ
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ตารางที่่� 8 ขั�นตอนและมาตรฐานแนวที่างการดิำเนินการ (SOP) คดิ่แรงงานเดิ็กโดิยการแสัวงหาประโยช้น์ที่าง
เพื่ศเดิ็กออนไลน์ 

ขั�นตอนการ 
ดิำเนินการ

มาตรฐานการดิำเนินการ
หน่วยงานที่่�
เก่�ยวข้อง

• กิารตรวิจย้ดหร่อ
อายั ดพิยานี้หลักิ
ฐานี้สื่ำคั์ญในี้ท้�เก่ิด
เหตุ

• ผ้้ต้องหา
• เด็กิผ้้เสื่้ยหาย

พื่ยานหลักฐานสัำคัญในคดิ่ กรณ่ ม่การกระที่ำความผิดิ
1. เกิ็บพิยานี้หลักิฐานี้ทางด่จ่ทัลเบ่�องต้นี้

1.1 เอกิสื่ารเกิ้�ยวิกิับสื่ถึานี้ท้�เกิ่ดหตุ ได้แกิ่ http://www
1.2 ค์้นี้หา URL ขึ้อง Profile หร่อ Facebook ID ขึ้องผ้้กิระทำ

ค์วิามผ่ด ตัวิอย่างกิารค์้นี้หา URL ขึ้อโปรไฟ้ล์ค์นี้ร้าย
2. บันี้ท้กิหนี้้าจอ (Screen Capture) เพิ่�อเกิ็บพิยานี้หลักิฐานี้ทาง

ด่จ่ทัลหร่อใช้วิ่ธิ์้กิารถึ่ายภัาพิหนี้้าจอเพิ่�อเกิ็บพิยานี้หลักิฐานี้ทาง
ด่จ่ทัล 

3. หลักิฐานี้ทางกิารเง่นี้ เช่นี้สื่มุดบัญช้ธิ์นี้าค์าร แอพิพิล่เค์ชั�นี้ขึ้อง
ธิ์นี้าค์ารท้�โอนี้ผา่นี้ เพิ่�อเปน็ี้หลกัิฐานี้ในี้กิารตรวิจสื่อบรายไดแ้ละ
เพิ่�อใช้เป็นี้กิารหลักิฐานี้กิารสื่่บสื่วินี้ค์วิามผ่ดตาม พิ.ร.บ.กิาร
ป้องกิันี้และปราบปรามกิารฟ้อกิเง่นี้ พิ.ศ. 2542 อ้กิสื่่วินี้หนี้้�ง 

4. หลักิฐานี้ทางกิารสื่่�อสื่าร เช่นี้ โทรศัพิท์ ไลน์ี้ (LINE) เฟ้ซึ่บุ๊กิ 
(Facebook Message) ทว่ิตเตอร์(Twitter) ส่ื่�อสัื่�งค์มออนี้ไลน์ี้
อ่�นี้ๆ ท้�สื่ามารถึพิ่สื่้จนี้์ตัวิตนี้และต้องเขึ้้าถึ้งขึ้้อม้ลผ้้กิระทำค์วิาม
ผ่ดได้ 

5. หลักิฐานี้ ร้ปภัาพิ ค์ล่ปวิ่ด้โอท้�อย้่ในี้อุปกิรณ์ โทรศัพิท์ม่อถึ่อ 
โนี้ต้บุค๊์ หร่อ พิ่�นี้ท้�เก็ิบข้ึ้อมล้ส่ื่วินี้ตัวิในี้รป้แบบ ไดรฟ์้ และอุปกิรณ์
เกิ็บขึ้้อม้ล ค์ลาวิด์เซึ่่ร์ฟ้เวิอร์ (Cloud Server) ท้�ใช้เกิ็บขึ้้อม้ล

 กิรณเ้ป็นี้กิารผลต่และเผยแพิร่วิตัถุึหรอ่สื่่�อลามกิ เจา้หน้ี้าท้�ผ้้
ปฏิ่บัต่จะต้องตรวิจสื่อบอุปกิรณ์เช่นี้ ม่อถึ่อ โนี้้ตบุ๊กิ หลักิฐานี้จากิเจ้า
หน้ี้าท้�ในี้กิารตรวิจพิส่ื่จ้น์ี้โดยตรง เช่นี้ กิองบงัค์บักิารปราบปรามกิาร 
กิระทำค์วิามผ่ดเกิ้�ยวิกัิบอาชญากิรรมทางเทค์โนี้โลย้ และสื่ำนี้ักิงานี้
พิ่สื่้จนี้์หลักิฐานี้ สื่ำนี้ักิงานี้ตำรวิจแห่งชาต่

ตำรวิจ/ปกิค์รอง/
DSI/ดย./พิม./ล่าม

พื่ยานหลักฐานในช้ั�น
สัอบัสัวน
• ค์ำให้กิารเด็กิผ้้เสื่้ย

หาย
• หลักิฐานี้เสื่้นี้

ทางกิารเง่นี้

• กิารสื่อบสื่วินี้ปากิค์ำเดก็ิ บคุ์ค์ลท้�เกิ้�ยวิข้ึ้องเพิ่�อทราบถ้ึงรายละเอย้ด
เกิ้�ยวิกิับกิารกิระทำค์วิามผ่ด เช่นี้ วิันี้ เวิลา สื่ถึานี้ท้� ท้�เร่�มกิระทำ
ค์วิามผ่ด พิฤต่กิารณ์กิารกิระทำค์วิามผ่ดผ่านี้ช่องทางใดและ
พิฤต่กิรรมดังกิล่าวิได้กิระทำกิับผ้้ใดบ้าง กิรณ้สื่อบปากิค์ำเด็กิหร่อ
เยาวิชนี้ ใหพ้ินัี้กิงานี้สื่อบสื่วินี้จัดใหม้ส้ื่หว่ิชาชพ้ิ บคุ์ค์ลท้�เดก็ิร้องขึ้อ
หร่อพินี้ักิงานี้อัยกิาร เขึ้้าร่วิมกิารสื่อบปากิค์ำด้วิยทุกิค์รั�ง

• พินี้ักิงานี้สื่อบสื่วินี้ 
(ตร./ปค์./DSI)

• พินี้กัิงานี้เจา้หนี้า้ท้�
ต ามกิฎหมายท้�
เกิ้�ยวิขึ้้อง

• ล่าม
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4.6	คดีีแรงงานเดี็กทำางานผิ่านสื�อออนไลน์
ค์ดแ้รงงานี้เดก็ิทำงานี้ผา่นี้สื่่�อออนี้ไลนี้ ์หมายถึง้ กิระบวินี้กิารท้�ผ้้กิระทำค์วิามผ่ดใหเ้ดก็ิทำงานี้ผา่นี้ส่ื่�อออนี้ไลนี้์ 

ไม่วิ่าจะเป็นี้ไปเพิ่�อให้ได้มาซึ่้�งค์่าตอบแทนี้หร่อเพิ่�อกิารใดกิ็ตาม เช่นี้ กิารให้เด็กิทำงานี้ผ่านี้ระบบค์อลเซึ่็นี้เตอร์ (Call 
Center) หรอ่เปน็ี้แอดมน่ี้แอพิพิลเ่ค์ชั�นี้ กิารพินี้นัี้ออนี้ไลนี้ ์ถึง้แมม้ข้ึ้อ้ด้ในี้เร่�องขึ้องรายไดแ้ตก่ิส่็ื่งผลกิระทบตอ่เดก็ิในี้
หลายเร่�องโดยเฉพิาะในี้ดา้นี้กิารศก้ิษาและสื่ขุึ้ภัาพิ บางกิรณเ้ดก็ิใชเ้วิลาในี้กิารทำงานี้ชว่ิงกิลางค์น่ี้กิจ็ะทำใหเ้ดก็ิไมไ่ด้
รับกิารผักิผ่อนี้อย่างเพิ้ยงพิอสื่่งผลต่อสืุ่ขึ้ภัาพิ กิารศ้กิษา และกิารเจร่ญเต่บโตขึ้องเด็กิ 

โดยค์วิามผด่ส่ื่วินี้ใหญ่ท้�พิบเกิ้�ยวิกัิบกิารกิระทำค์วิามผ่ดในี้ค์ด้แรงงานี้เด็กิทำงานี้ผ่านี้ส่ื่�อออนี้ไลน์ี้จะเป็นี้ค์วิาม
ผ่ดตามกิฎหมาย ดังนี้้�

1. ประมวิลกิฎหมายอาญา มาตรา 282 - 284 , 286 – 287
2. พิระราชบัญญัต่ค์ุ้มค์รองแรงงานี้ พิ.ศ. 2541 มาตรา 47 
3. พิระราชบัญญัต่ค์ุ้มค์รองเด็กิ พิ.ศ. 2546 มาตรา 26 , 27
4. พิระราชบัญญัต่วิ่าด้วิยกิารกิระทำค์วิามผ่ดเกิ้�ยวิกิับค์อมพิ่วิเตอร์ พิ.ศ. 2550 มาตรา 14, 15
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แผินผิังที�	8	ข้ั�นตอนการปัฏิิบััติการในคดีีแรงงานเดี็กทำางานผิ่านสื�อออนไลน์

ความผิดซ่ึงหน้า/จําเป็นเร่งด่วน

คดีท่ัวไป

เป็นแรงงานเด็ก

ผู้เสียหาย

เร่ิมต้น

รับแจ้งจากผู้เสียหาย เจ้าหน้าที่พบการกระทําความผิด
- จากการสืบสวน

- จากการรับแจ้งเบาะแส

รับแจ้งจากบุคคล/หน่วยงานอ่ืน

สืบสวน/สอบสวน

ปฏบิัติการ/ประสานงาน (ตรวจค้น/จบักมุ/ช่วยเหลือผู้เสียหาย)

รวบรวม/ตรวจสอบพยานหลกัฐานในช้ันสอบสวน

-การแจง้ ปปง. ตรวจสอบเส้นทางการเงิน

- การจดัหาล่าม

- การสอบสวนแรงงานซ่ึงเป็นเดก็/พยาน

- การส่งตวัผูเ้สียหายให้แพทยเ์พื่อตรวจอสบ    

อายุ/บาดแผล

- ส่งของกลางตรวจพิสูจน์

- ตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสารต่างๆ

สรุปสํานวนการสอบสวน

สิ้นสุด

ความจําเป็นเร่งด่วน

สัมภาษณ์คดัแยกเพ่ือทราบ

ข้อมูลเกีย่วกบัเด็กและ

ครอบครัว

คุ้มครองสวสัดิภาพเด็ก

ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก 

พ.ศ. 2546 (ม.40)

ดํ า เ นินค ดีกร ณี เ กี่ ย ว ข้ องกับกา ร

กระทําความผิด/กันไว้เป็นพยานใน

คดี/ส่งตัวให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม

กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก

พยานหลักฐานที่พบในที่เกดิเหตุ/ขณะจับกมุ

- เอกสารเกี่ยวกับสถานที่เกดิเหตุ 

- ส่ิงของวัตถุ/เคร่ืองมือในการทาํงานหรือการขอทาน

- เอกสารของผู้เสียหายหรือผู้ต้องสงสัยในสถานที่เกดิเหตุ

- หลักฐานทางการเงิน

- หลักฐานทางการส่ือสาร 

- หลักฐานแสดงว่ามีการพันธนาการ เช่น กุญแจมือ โซ่ตรวน ฯลฯ  

- พยานบุคคลภายในที่เกิดเหตุ 

- รถยนต์หรือจักรยานยนต์ทีจ่อดใกล้เคียงสถานที่เกดิเหตุ

- เส้ือผ้าเคร่ืองใช้ของแรงงานเด็ก

- กล้องวงจรปิด/โทรศัพท์มือถือ/คอมพิวเตอร์

ผู้กระทาํผิด

- เอกสารประจําตัวของผู้กระทาํผดิ

-เอกสารใบอนุญาตต่าง ๆ 

เตรียมการ/ประสานงาน (ตรวจค้น/จบักมุ/ช่วยเหลือผู้เสียหาย)

พนักงานสอบสวน/จนท.ผู้รับแจ้ง

เจ้าหน้าที่ดําเนินการ/ประสาน

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง

พบ/ไม่พบการกระทาํผดิ

สืบสวน/

สอบสวนเพิ่มเติม

พบการกระทําผิด

ไม่พบการกระทําผิด

พบหลักฐานเพิ่มเติมไม่พบหลักฐาน

เพิ่มเติม

คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กผู้ได้รับความช่วยเหลือ (ม.30 (2 ))

เป็นผู้กระทําผิด เป็นผู้เสียหายตามกฎหมายอ่ืน

คุ้มครองตาม

กฎหมายอ่ืน

แจ้งพนักงานสอบสวน/

เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืน

ดําเนินการต่อไป

ไม่เป็นผู้เสียหายและ

ไม่เป็นผู้กระทําผิด

แรงงานเด็กที่ได้รับ

ความช่วยเหลือ

เป็นผู้เสียหายจากการใช้แรงงานเด็ก
อาจเป็นผู้เสียหาย

จากการใช้แรงงานเด็ก

นําส่ง/แจ้ง

พนักงานสอบสวน

เสนอสํานวนถึงพนักงานอัยการ
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ตารางที่่� 9 ขั�นตอนและมาตรฐานแนวที่างการดิำเนินการ (SOP) คดิ่แรงงานเดิ็กที่ำงานผ่านสัื�อออนไลน์

ขั�นตอนการ 
ดิำเนินการ

มาตรฐานการดิำเนินการ
หน่วยงานที่่�
เก่�ยวข้อง

พื่ยานหลักฐานที่่�พื่บั
ในที่่�เกิดิเหตุ/จับักุม
• เด็กิผ้้เสื่้ยหาย
• พิยานี้หลักิฐานี้อ่�นี้ๆ

พื่ยานหลักฐานที่่�เก่�ยวข้อง 
1. เกิ็บพิยานี้หลักิฐานี้ทางด่จ่ทัลเบ่�องต้นี้

1.1 เอกิสื่ารเกิ้�ยวิกิับสื่ถึานี้ท้�เกิ่ดหตุ ได้แกิ่ http://www
1.2 ค์้นี้หา URL ขึ้อง Profile หร่อ Facebook ID ขึ้องผ้้กิระทำ

ค์วิามผ่ด ตัวิอย่างกิารค์้นี้หา URL ขึ้อโปรไฟ้ล์ค์นี้ร้าย
2. บันี้ท้กิหนี้้าจอ (Screen Capture) เพ่ิ�อเกิ็บพิยานี้หลักิฐานี้ทาง

ด่จ่ทัลหร่อใช้วิ่ธิ์้กิารถึ่ายภัาพิหนี้้าจอเพิ่�อเกิ็บพิยานี้หลักิฐานี้ทาง
ด่จ่ทัล 

3. หลักิฐานี้ทางกิารเง่นี้ เช่นี้สื่มุดบัญช้ธิ์นี้าค์าร แอพิพิล่เค์ชั�นี้ขึ้อง
ธิ์นี้าค์ารท้�โอนี้ผ่านี้ เพิ่�อเป็นี้หลักิฐานี้ในี้กิารตรวิจสื่อบรายได้และ
เพิ่�อใช้เป็นี้กิารหลักิฐานี้กิารส่ื่บสื่วินี้ค์วิามผ่ดตาม พิ.ร.บ.กิาร
ป้องกิันี้และปราบปรามกิารฟ้อกิเง่นี้อ้กิสื่่วินี้หนี้้�ง 

4. หลักิฐานี้ทางกิารสื่่�อสื่าร เช่นี้โทรศัพิท์ ไลน์ี้ LINE เฟ้ซึ่บุ๊กิ 
(Facebook Message) ทวิต่เตอร์(Twitter) สื่่�อสื่ั�งค์มออนี้ไลน์ี้อ่�นี้ ๆ 
ท้�สื่ามารถึพิ่สื่้จนี้์ตัวิตนี้และต้องเขึ้้าถึ้งขึ้้อม้ลผ้้กิระทำค์วิามผ่ดได้

5. หลักิฐานี้ ร้ปภัาพิ ค์ล่ปวิ่ด้โอท้�อย้่ในี้อุปกิรณ์ โทรศัพิท์ม่อถ่ึอ 
โนี้ต้บุ๊กิ หรอ่ พิ่�นี้ท้�เกิบ็ขึ้อ้มล้สื่ว่ินี้ตวัิในี้รป้แบบ ไดรฟ้ ์(Drive) และ
อุปกิรณ์เกิ็บขึ้้อม้ลค์ลาวิด์เซึ่่ร์ฟ้เวิอร์ (Cloud Server) ท้�ใช้เกิ็บ
ขึ้้อม้ล

ตำรวิจ/ปกิค์รอง/
DSI/ดย./พิม./ล่าม

พื่ยานหลักฐานในช้ั�น
สัอบัสัวน
• ค์ำให้กิารเด็กิผ้้เสื่้ย

หาย
• หลักิฐานี้เสื่้นี้

ทางกิารเง่นี้

• กิารสื่อบสื่วินี้ปากิค์ำเดก็ิ บคุ์ค์ลท้�เกิ้�ยวิขึ้อ้งเพิ่�อทราบถึง้รายละเอย้ด
เกิ้�ยวิกัิบกิารกิระทำค์วิามผ่ด เช่นี้ วิันี้ เวิลา สื่ถึานี้ท้� ท้�เร่�มกิระทำ
ค์วิามผ่ด พิฤต่กิารณ์กิารกิระทำค์วิามผ่ดผ่านี้ช่องทางใดและ
พิฤต่กิรรมดังกิล่าวิได้กิระทำกิับผ้้ใดบ้าง กิรณ้สื่อบปากิค์ำเด็กิหร่อ
เยาวิชนี้ให้พินี้ักิงานี้สื่อบสื่วินี้จัดให้ม้สื่หวิ่ชาช้พิ บุค์ค์ลท้�เด็กิร้องขึ้อ 
หร่อพินี้ักิงานี้อัยกิาร เขึ้้าร่วิมกิารสื่อบปากิค์ำด้วิยทุกิค์รั�ง

• พินี้ักิงานี้สื่อบสื่วินี้ 
(ตร./ปค์./DSI)

• พินี้กัิงานี้เจา้หน้ี้าท้�
ต ามกิฎหมายท้�
เกิ้�ยวิขึ้้อง

• ล่าม
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4.7	คดีีการใช้้แรงงานเดี็กข้อทาน	
กิารใช้แรงงานี้เด็กิขึ้อทานี้สื่่วินี้ใหญ่จะม้ร้ปแบบกิารทำเป็นี้ขึ้บวินี้กิารมักินี้ำเด็กิมาพิักิอาศัยไวิ้ในี้สื่ถึานี้ท้�ต่างๆ 

เชน่ี้ บา้นี้เชา่ จากินี้ั�นี้นี้ำเด็กิไปขึ้อทานี้ยงับรเ่วิณท้�มป้ระชาชนี้สัื่ญจรไปมาหรอ่สื่ถึานี้ท้�ทอ่งเท้�ยวิ แล้วิค์อยสื่งัเกิตกิารณ์
บรเ่วิณดงักิลา่วิ หลงัจากิท้�มป้ระชาชนี้ใหเ้งน่ี้หรอ่ทรพัิยส์ื่น่ี้แกิเ่ดก็ิขึ้อทานี้แลว้ิ กิลุม่ขึ้บวินี้กิารดงักิลา่วิจะมารบัรายได้
จากิกิารขึ้อทานี้ไปจากิเด็กิ และเม่�อได้เงน่ี้จำนี้วินี้หนี้้�งแล้วิ กิลุ่มขึ้บวินี้กิารดังกิล่าวิก็ิจะรับเด็กิกิลับไปพัิกิอาศัยดังเดม่
ซึ่้�งกิารใชเ้ดก็ิไปทำกิารขึ้อทานี้ จะมล้กัิษณะเปน็ี้กิารกิระทำดว้ิยประกิารใดๆ เพิ่�อใหเ้ด็กิขึ้อเงน่ี้หรอ่ทรพัิยส์ื่น่ี้จากิผ้อ้่�นี้
ไม่วิ่าจะเป็นี้กิารขึ้อด้วิยวิาจา ขึ้้อค์วิามหร่อกิารแสื่ดงกิ่ร่ยาอากิารใด หร่อกิารกิระทำด้วิยว่ิธิ์้กิารใดให้ผ้้อ่�นี้เก่ิดค์วิาม
สื่งสื่ารและสื่่งมอบเง่นี้หร่อทรัพิย์สื่่นี้ให้เด็กินี้ั�นี้ หร่อใช้เด็กิเป็นี้เค์ร่�องม่อในี้กิารขึ้อทานี้อันี้เป็นี้กิารแสื่วิงหาประโยชนี้์
โดยม่ชอบจากิเด็กิ 

โดยค์วิามผ่ดสื่่วินี้ใหญ่ท้�พิบเกิ้�ยวิกิับกิารกิระทำค์วิามผ่ดในี้ค์ด้กิารใช้แรงงานี้เด็กิขึ้อทานี้จะเป็นี้ค์วิามผ่ดตาม
กิฎหมาย ดังนี้้�

1. พิระราชบัญญัต่ค์ุ้มค์รองเด็กิ พิ.ศ. 2546 มาตรา 26 และ 27
2. พิระราชบัญญัต่ค์วิบค์ุมกิารขึ้อทานี้ พิ.ศ. 2559 มาตรา 22
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แผินผิังที�	9	ข้ั�นตอนการปัฏิิบััติการในคดีีการใช้้แรงงานเดี็กข้อทาน

ความผิดซ่ึงหน้า/จําเป็นเร่งด่วน

คดีท่ัวไป

เป็นแรงงานเด็ก

ผู้เสียหาย

เร่ิมต้น

รับแจ้งจากผู้เสียหาย เจ้าหน้าที่พบการกระทําความผิด
- จากการสืบสวน

- จากการรับแจ้งเบาะแส

รับแจ้งจากบุคคล/หน่วยงานอ่ืน

สืบสวน/สอบสวน

ปฏบิัติการ/ประสานงาน (ตรวจค้น/จบักมุ/ช่วยเหลือผู้เสียหาย)

รวบรวม/ตรวจสอบพยานหลกัฐานในช้ันสอบสวน

- การจดัหาล่าม

- การสอบสวนแรงงานเดก็/พยาน

- การส่งตวัเดก็ให้แพทยต์รวจสอบ   

อายุ/บาดแผล

- ส่งของกลางตรวจพิสูจน์

- ตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสาร

- การแจง้คณะกรรมการมาตรการทางปกครองเพื่อมี

คาํสั่งให้หยุดประกอบกจิการ

สรุปสํานวนการสอบสวน

สิ้นสุด

ความจําเป็นเร่งด่วน

สัมภาษณ์คดัแยกเพ่ือทราบ

ข้อมูลเกีย่วกบัเด็กและครอบครัว

คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตาม 

พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก 

พ.ศ. 2546 (ม.40)

พยานหลกัฐานที่พบในที่เกดิเหตุ/ขณะจบักุม

- เอกสารเกีย่วกบัสถานที่เกดิเหตุ /การจ้างงาน

- ส่ิงของวตัถุเคร่ืองมือในการทํางาน/สารเคม/ีการขายพวงมาลยั/

การขายสินค้า/การชกมวย/เส้ือผ้าเคร่ืองใช้ของแรงงานเด็ก

- เอกสารของผู้เสียหายหรือผู้ต้องสงสัยในสถานที่เกดิเหตุ

- หลกัฐานทางการเงนิ/หลกัฐานทางการส่ือสาร 

- หลกัฐานแสดงว่ามกีารพนัธนาการ เช่น กุญแจมือ โซ่ตรวน ฯลฯ  

- พยานบุคคลภายในที่เกดิเหตุ 

- รถยนต์หรือจกัรยานยนต์ที่จอดใกล้เคยีงสถานที่เกดิเหตุ

- กล้องวงจรปิด/โทรศัพท์มือถือ/คอมพิวเตอร์

ผู้กระทาํผิด

- เอกสารประจําตัวของผู้กระทาํผดิ

-เอกสารใบอนุญาตต่าง ๆ 

-เอกสารเกีย่วกบัการจ้างงาน

เตรียมการ/ประสานงาน (ตรวจค้น/จบักมุ/ช่วยเหลือผู้เสียหาย)

พนักงานสอบสวน/จนท.ผู้รับแจ้ง

เจ้าหน้าที่ดําเนินการ/ประสาน

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง

พบ/ไม่พบการกระทาํผดิ

สืบสวน/

สอบสวนเพิ่มเติม

พบการกระทําผิด

ไม่พบการกระทําผิด

พบหลักฐานเพิ่มเติมไม่พบหลักฐาน

เพิ่มเติม

คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กผู้ได้รับความช่วยเหลือ (ม.30 (2 ))

เป็นผู้เสียหายตามกฎหมายอ่ืน

คุ้มครองตาม

กฎหมายอ่ืน

แจ้งพนักงานสอบสวน/

เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืน

ดําเนินการต่อไป

ไม่เป็นผู้เสียหายและ

ไม่เป็นผู้กระทําผิด

แรงงานเด็กที่ได้รับ

ความช่วยเหลือ

เป็นผู้เสียหายจากการใช้แรงงานเด็ก
อาจเป็นผู้เสียหาย

จากการใช้แรงงานเด็ก

นําส่ง/แจ้ง

พนักงานสอบสวน

เสนอสํานวนถึงพนักงานอัยการ

ดํ า เ นินค ดีกร ณี เ กี่ ย ว ข้ องกับกา ร

กระทําความผิด/กันไว้เป็นพยานใน

คดี/ส่งตัวให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม

กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก

เป็นผู้กระทําผิด
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ตารางที่่� 10 ขั�นตอนและมาตรฐานแนวที่างการดิำเนินการ (SOP) คดิ่การใช้้แรงงานเดิ็กขอที่าน

ขั�นตอนการ 
ดิำเนินการ

มาตรฐานการดิำเนินการ หน่วยงาน 
ที่่�เก่�ยวข้อง

สิั�งท่ี่�พื่บัในที่่�เกิดิเหตุ/
จับักุม
• พิยานี้หลกัิฐานี้ท้�พิบ
• ผ้้ต้องหา
• ผ้้เสื่้ยหาย

 กิารรวิบรวิมพิยานี้หลักิฐานี้ในี้กิารดำเนี้่นี้ค์ด้ลักิษณะนี้้� 
เจ้าหนี้้าท้�ต้องใช้วิ่ธิ์้เฝ่้าจุด และสื่ะกิดรอยตามกิลุ่มขึ้บวินี้กิารไปยังท้� 
ต่าง ๆ เพิ่�อรวิบรวิมพิยานี้หลักิฐานี้กิ่อนี้ทำกิารจับกิุม ซึ่้�งหลักิฐานี้ท้�
สื่ำค์ัญ ได้แกิ่

1. หลักิฐานี้ท้�แสื่ดงให้เห็นี้วิ่าขึ้บวินี้กิารใช้แรงงานี้เด็กิขึ้อทานี้ 
มารบัและสื่ง่ผ้เ้สื่ย้หายบรเ่วิณท้�เกิด่เหต ุ(อาจใชว้ิธ่ิ์ก้ิารสื่ะกิด
รอยและถ่ึายภัาพิหรอ่บนัี้ทก้ิภัาพิเค์ล่�อนี้ไหวิไว้ิเป็นี้หลกัิฐานี้)

2. กิารใช้วิ่ธิ์้ล่อซึ่่�อโดยกิารใช้เจ้าหน้ี้าท้�แฝ่งตัวิเป็นี้ประชาชนี้ท้�
สื่ัญจรไปมาแล้วินี้ำเง่นี้ (เง่นี้ล่อซึ่่�อ) ให้ทานี้กิับแรงงานี้เด็กิ
ขึ้อทานี้ แล้วิเฝ่้าสื่ังเกิตกิารณ์วิ่าม้ผ้้ใดมานี้ำเง่นี้ไปจากิผ้้เสื่้ย
หายหร่อไม่ หากิม้ ให้ถึ่ายร้ปหร่อบันี้ท้กิภัาพิเค์ล่�อนี้ไหวิไวิ้
เป็นี้หลักิฐานี้

3. เขึ้า้ตรวิจค์น้ี้บรเ่วิณท้�พิกัิขึ้องแรงงานี้เดก็ิ และเกิบ็พิยานี้หลกัิ
ฐานี้เช่นี้ เสื่่�อผ้า เค์ร่�องใช้ประจำตัวิขึ้องแรงงานี้เด็กิ เพิ่�อ
พิ่สื่้จนี้์วิ่าพิักิอาศัยอย้่ในี้สื่ถึานี้ท้�ดังกิล่าวิจร่ง 

4. กิรณ้ม้กิารกิล่าวิอ้างวิ่าบุค์ค์ลใดเป็นี้บ่ดาหร่อมารดาขึ้อง
แรงงานี้เด็กิให้ตรวิจสื่อบค์วิามสื่ัมพิันี้ธ์ิ์ในี้ค์รอบค์รัวิ จากิ
สื่้ต่บัตร หนี้ังสื่่อเด่นี้ทาง ทะเบ้ยนี้บ้านี้ หร่อฐานี้ขึ้้อม้ล
ทะเบย้นี้ค์รอบค์รวัิขึ้องกิรมกิารปกิค์รอง กิระทรวิงมหาดไทย
หากิตรวิจสื่อบแล้วิไม่พิบขึ้้อม้ลค์วิามสื่ัมพิันี้ธิ์์ในี้ค์รอบค์รัวิ 
ให้เกิ็บหลักิฐานี้เพิ่�อสื่่งตรวิจพิ่สื่้จนี้์ด้เอ็นี้เอ โดยระหวิ่างกิาร
สื่่บสื่วินี้รวิบรวิมพิยานี้หลักิฐานี้ให้สื่่งตัวิแรงงานี้เด็กิไปยัง
สื่ถึานี้รองรับท้�จดัตั�งตาม พิ.ร.บ.ค์ุม้ค์รองเด็กิ พิ.ศ. 2546 เพ่ิ�อ
ให้กิารสื่งเค์ราะห์และช่วิยเหล่อ

5. พิยานี้หลักิฐานี้หร่อสื่่�งขึ้องท้�เกิ้�ยวิขึ้้องกิับกิารขึ้อทานี้ขึ้อง
แรงงานี้เด็กิ เช่นี้ ขึ้ันี้ แกิ้วินี้�ำ 

6. พิยานี้หลักิฐานี้เกิ้�ยวิกัิบกิารได้รับประโยชน์ี้จากิแรงงานี้เด็กิ 
เช่นี้ เง่นี้ สื่มุดบันี้ท้กิ เป็นี้ต้นี้

7. พิยานี้หลกัิฐานี้เกิ้�ยวิกิบักิารไดร้บัประโยชนี้ข์ึ้องผ้ต้อ้งหา หรอ่
เอกิสื่ารท้�เกิ้�ยวิขึ้้องกิับทรัพิย์สื่่นี้ขึ้องผ้้ต้องหา เช่นี้ สื่มุดบัญช้
เง่นี้ฝ่ากิธิ์นี้าค์าร สื่มุดค์้่ม่อจดทะเบ้ยนี้รถึ โฉนี้ดท้�ด่นี้ หร่อ
ทรัพิย์สื่่นี้อ่�นี้ ๆ  ท้�พิ่จารณาแล้วิเห็นี้วิ่านี้่าจะเกิ้�ยวิขึ้้องหร่อได้
มาจากิกิารแสื่วิงหาประโยชนี้จ์ากิกิารขึ้อทานี้ เพิ่�อประโยชนี้์
ในี้กิารพิ่จารณาดำเนี้่นี้กิารกิับทรัพิย์สื่่นี้

ตำรวิจ/ปกิค์รอง/
DSI/ดย./พิม./ล่าม
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ขั�นตอนการ 
ดิำเนินการ

มาตรฐานการดิำเนินการ หน่วยงาน 
ที่่�เก่�ยวข้อง

8. พิยานี้หลักิฐานี้เกิ้�ยวิกิับกิารต่ดต่อสื่่�อสื่ารระหวิ่างผ้้ต้องหา 
กิับแรงงานี้เด็กิขึ้อทานี้ หร่อบุค์ค์ลท้�เกิ้�ยวิขึ้้อง เช่นี้ โทรศัพิท์
เค์ล่�อนี้ท้� ค์อมพิ่วิเตอร์ 

(หมายเหตุ กิารตรวิจย้ดหร่อตรวิจสื่อบอุปกิรณ์กิารส่ื่�อสื่าร เช่นี้ 
ค์อมพ่ิวิเตอร์ฯลฯ ให้ไปด้กิารปฏ่ิบัต่เร่�อง กิารเก็ิบรวิบรวิมพิยานี้ 
หลักิฐานี้ด่จ่ทัล) 

9. ในี้กิรณ้ท้�พิบขึ้อทานี้ซึ่้�งเป็นี้เด็กิในี้ท้�เกิ่ดเหตุกิ่อนี้ท้�จะเร่�ม
ดำเนี้่นี้กิระบวินี้กิารสื่อบสื่วินี้หร่อซัึ่กิถึามขึ้้อเท็จจร่งใด ๆ 
จากิเด็กิ ค์วิรจะสื่ร้างค์วิามค์ุน้ี้เค์ย ค์วิามไวิเ้นี้่�อเช่�อใจ ซ้ึ่�งอาจ
จะต้องใช้เวิลากิระบวินี้กิารซัึ่กิถึามหร่อสื่ัมภัาษณ์ค์วิรจะทำ
เม่�อบุค์ค์ลท้�สื่งสัื่ยว่ิาน่ี้าจะเป็นี้ผ้้เสื่ย้หายมค้์วิามพิร้อม ไม่ค์วิร
เร่งร้บโดยเฉพิาะเด็กิในี้กิรณ้ท้�เป็นี้เด็กิ ค์วิรนี้ำสื่่งเด็กิเขึ้้ารับ
กิารค์ุ้มค์รองในี้บ้านี้พิักิเด็กิ ตาม พิ.ร.บ.ค์ุ้มค์รองเด็กิ พิ.ศ. 
2546 เม่�อเด็กิมค้์วิามไวิเ้นี้่�อเช่�อใจแล้วิจง้เร่�มกิระบวินี้ซัึ่กิถึาม
หร่อสื่ัมภัาษณ์ 

10. เม่�อพิบว่ิาแรงงานี้เด็กิเป็นี้บุค์ค์ลต่างด้าวิ ให้ดำเนี้น่ี้กิารตรวิจ
พิ่สื่้จนี้์ย่นี้ยันี้สื่ัญชาต่

• หลักิฐานี้เสื่้นี้
ทางกิารเง่นี้

• ค์ำให้กิารแรงงานี้
เด็กิผ้้เสื่้ยหาย

• ผลกิารตรวิจสื่อบ
อายุผ้้เสื่้ยหายจากิ
แพิทย์/บาดแผล/
DNA 

การดิำเนินการสัอบัสัวนข้อเที่็จจริง
• กิารสื่อบสื่วินี้ปากิค์ำผ้้เสื่้ยหาย ในี้ค์วิามผ่ดกิารใช้แรงงานี้เด็กิ

ขึ้อทานี้นี้ั�นี้ ให้พินัี้กิงานี้สื่อบสื่วินี้จัดให้ม้สื่หว่ิชาช้พิ, บุค์ค์ลท้�เด็กิ
ร้องขึ้อ และพินี้ักิงานี้อัยกิาร เขึ้้าร่วิมกิารสื่อบปากิค์ำด้วิยทุกิค์รั�ง

• กิรณ้ตรวิจสื่อบพิบเอกิสื่ารราชกิารขึ้องแรงงานี้เด็กิซึ่้�งเป็นี้ค์นี้
ตา่งด้าวิท้�ระบุอายุเก่ินี้กิว่ิา 18 ป ีหากิเอกิสื่ารดังกิล่าวิแตกิต่างจากิ
ขึ้้อเท็จจร่งทางสื่ร้ระขึ้องเด็กิให้ม้กิารตรวิจอายุด้วิยวิ่ธิ์้กิารทางกิาร
แพิทยเ์นี้่�องจากิเป็นี้สื่าระสื่ำค์ญัและเปน็ี้องค์ป์ระกิอบค์วิามผด่และ
ในี้กิรณ้ท้�ผ้้เสื่้ยหายม้ร่องรอยกิารถึ้กิทำร้าย ร่องรอยกิารถึ้กิล่วิง
ละเม่ดทางเพิศ หร่อร่องรอยบาดแผลต่าง ๆ ตามร่างกิาย ให้ 
เจ้าหนี้้าท้�สื่่งตัวิแรงงานี้เด็กิดังกิล่าวิให้แพิทย์ทำกิารตรวิจชันี้สื่้ตร
บาดแผลเพิ่�อใช้เป็นี้พิยานี้หลกัิฐานี้ประกิอบสื่ำนี้วินี้กิารสื่อบสื่วินี้ด้วิย

ข้อสัังเกต
1. กิรณ้ท้�ม้กิารจับกุิมผ้้ต้องหาในี้ค์ด้กิารใช้แรงงานี้เด็กิขึ้อทานี้ ค์ด้

โดยสื่่วินี้มากิจะพิบวิ่าเด็กิมักิจะได้รับกิารสื่ั�งสื่อนี้หร่อบอกิกิล่าวิ
วิ่าหากิถึ้กิเจ้าหนี้้าท้�จับกิุมตัวิได้ให้บอกิกิับเจ้าหนี้้าท้�วิ่าผ้้ต้องหา
ค์อ่ บด่ามารดาขึ้องเดก็ิ เนี้่�องจากิตาม พิ.ร.บ.ค์วิบค์มุกิารขึ้อทานี้ 
พิ.ศ. 2559 ในี้มาตรา 22 กิำหนี้ดไวิ้วิ่า ผ้้ใดแสื่วิงหาประโยชนี้์
จากิผ้ท้ำกิารขึ้อทานี้โดยกิารใช ้จา้งวิานี้ต้องระวิางโทษจำค์กุิไม่เก่ินี้
สื่ามปีหรอ่ปรบัไม่เกิน่ี้สื่ามหม่�นี้บาท

• พินี้ักิงานี้สื่อบสื่วินี้ 
(ตร./ปค์./DSI/
ปปง.)

• พินี้ักิงานี้อัยกิาร



คู่่�มืือการดำเนิินิคู่ดีสำหรับคู่ดีแรงงานิเด็กและแรงงานิบังคู่ับ136

ขั�นตอนการ 
ดิำเนินการ

มาตรฐานการดิำเนินการ หน่วยงาน 
ที่่�เก่�ยวข้อง

2. หากิกิารแสื่วิงหาประโยชน์ี้จากิผ้้ทำกิารขึ้อทานี้เป็นี้กิาร
กิระทำต่อหญ่งม้ค์รรภั์ ผ้้สื่้งอายุ ค์นี้วิ่กิลจร่ต ค์นี้พิ่กิารหร่อ
ทุพิพิลภัาพิ หร่อผ้้เจ็บป่วิย ตามมาตรา 22 วิรรค์ (1) - (6)  
ผ้้กิระทำค์วิามผ่ดจะได้รับโทษหนี้ักิขึ้้�นี้ 

 แตก่ิารกิระทำในี้มาตรา 22 วิรรค์หนี้้�ง และวิรรค์สื่อง (1) (2) 
และ(4) ไม่ใช้บงัค์บักิบักิารกิระทำระหว่ิางบพุิกิาร ้“และ” ผ้ส้ื่บ่สื่นัี้ดานี้ 
 ดงันี้ั�นี้หากิผ้ต้อ้งหาและผ้ท้้�ทำกิารขึ้อทานี้มค้์วิามสื่มัพินัี้ธิ์เ์ปน็ี้
บพุิกิาร ้“และ” ผ้ส้ื่บ่สื่นัี้ดานี้ กิจ็ะไมถ่ึก้ิดำเนี้น่ี้ค์ดต้าม พิ.ร.บ.ค์วิบค์มุ
กิารขึ้อทานี้ พิ.ศ. 2559 พินี้ักิงานี้สื่อบสื่วินี้จ้งต้องหาหลักิฐานี้ เพิ่�อ
พิส้่ื่จนี้ค์์วิามสื่มัพินัี้ธิ์ข์ึ้องผ้ต้้องหาและผ้้ท้�ถ้ึกินี้ำมาขึ้อทานี้ เชน่ี้ ส้ื่ต่บตัร
หนี้ังสื่่อเด่นี้ทาง กิรณ้ท้�ไม่ม้เอกิสื่ารย่นี้ยันี้ค์วิามสัื่มพัินี้ธิ์์ดังกิล่าวิให้
พินี้ักิงานี้สื่อบสื่วินี้สื่่งผ้้ต้องหา กิับเด็กิท้�ถึ้กินี้ำมาขึ้อทานี้ ตรวิจพิ่สื่้จนี้์
ด้เอ็นี้เอ เพิ่�อหาค์วิามสื่ัมพิันี้ธิ์์ต่อไป 
 เนี้่�องจากิค์ด้กิารนี้ำเด็กิมาขึ้อทานี้ในี้ปัจจุบันี้มักิเกิ่ดจากินี้ำ
เดก็ิจากิต่างประเทศเขึ้า้มาขึ้อทานี้ในี้ประเทศไทย โดยผ้้ตอ้งหาจะให้
ท้�พิักิพิ่ง ท้�อาศัยกิับบุค์ค์ลเหล่านี้ั�นี้ กิรณ้นี้้�อาจเป็นี้กิารกิระทำค์วิาม
ผ่ดนี้อกิราชอาณาจักิร ซึ่้�งพินี้ักิงานี้สื่อบสื่วินี้จะต้องพิ่จารณาดำเนี้่นี้
กิารตามมาตรา 20 แห่งประมวิลกิฎหมายวิ่ธิ์้พ่ิจารณาค์วิามอาญา 
และในี้กิรณ้ท้�พิยานี้หลักิฐานี้ในี้ค์ด้อย้่นี้อกิราชอาณาจักิร พินี้ักิงานี้
สื่อบสื่วินี้สื่ามารถึดำเนี้น่ี้กิารตาม พิ.ร.บ.ค์วิามร่วิมมอ่ระหวิา่งประเทศ
ในี้ทางอาญา พิ.ศ. 2535

ข้อสัังเกตเก่�ยวกับัแรงงานเดิ็ก

1. ในี้กิระบวินี้กิารสื่อบสื่วินี้ผ้เ้สื่ย้หายซ้ึ่�งเปน็ี้เดก็ิค์วิรสื่ร้างค์วิามเปน็ี้มต่รและบรห่ารจดักิารค์วิามกิลัวิขึ้องเดก็ิ
เพิ่�อให้เด็กิม้ค์วิามสื่ะดวิกิใจในี้กิารพิ้ดค์ุยมากิย่�งขึ้้�นี้

2. กิรณ้แรงงานี้เดก็ิซึ่้�งเปน็ี้ผ้เ้สื่ย้หายไมส่ื่ามารถึระบุตวัิตนี้ขึ้องผ้ก้ิระทำผด่ได้อาจเนี้่�องจากิปญัหาในี้กิารจดจำ
กิารรบัร้ ้จง้ค์วิรแสื่วิงหาขึ้อ้เทจ็จรง่เกิ้�ยวิกิบัผ้ก้ิระทำค์วิามผด่ใหม้ากิท้�สื่ดุ เชน่ี้ รายละเอย้ด ช่�อเลน่ี้ ลกัิษณะ
ท่าทาง ตำหนี้่ บร่เวิณสื่ถึานี้ท้�ซึ่้�งเป็นี้จุดสื่ังเกิต เป็นี้ต้นี้

3. ในี้กิรณท้้�แรงงานี้เดก็ิมร้อ่งรอยบาดแผลตา่ง ๆ  ตามรา่งกิายใหเ้จา้หน้ี้าท้�ส่ื่งตวัิผ้เ้ส้ื่ยหายดงักิลา่วิใหแ้พิทย์
ทำกิารตรวิจชันี้สื่้ตรบาดแผลเพิ่�อใช้เป็นี้พิยานี้หลักิฐานี้ประกิอบสื่ำนี้วินี้กิารสื่อบสื่วินี้ด้วิย

4. กิรณต้รวิจสื่อบพิบเอกิสื่ารราชกิารขึ้องแรงงานี้เดก็ิซึ่้�งเป็นี้ค์นี้ต่างด้าวิท้�ระบุอายุเก่ินี้กิว่ิา 18 ป ีหากิเอกิสื่าร
ดังกิล่าวิแตกิต่างจากิขึ้้อเท็จจร่งทางสื่ร้ระขึ้องเด็กิให้ม้กิารตรวิจอายุด้วิยวิ่ธิ์้กิารทางกิารแพิทย์เนี้่�องจากิ
เป็นี้สื่าระสื่ำค์ัญและเป็นี้องค์์ประกิอบค์วิามผ่ด

5. กิรณ้ท้�จำเป็นี้ต้องใช้ล่ามในี้กิารแปลภัาษาค์วิรเป็นี้ล่ามท้�ผ่านี้กิารฝ่ึกิอบรมมาแล้วิ  
6. กิรณพ้ินัี้กิงานี้สื่อบสื่วินี้เป็นี้ผ้ส้ื่อบสื่วินี้แรงงานี้เด็กิอายุไมเ่กิน่ี้ 18 ป ีให้มส้ื่หวิช่าชพ้ิหร่อบุค์ค์ลท้�เด็กิร้องขึ้อ

ร่วิมอย้่ด้วิยในี้กิารถึามปากิค์ำตาม ป.วิ่อาญา มาตรา 133 ทวิ่
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ประเทศไทยได้ให้สื่ตัยาบันี้อนุี้สื่ญัญาองค์ก์ิารแรงงานี้ระหว่ิางประเทศ (International Labour Organization 
- ILO) ฉบับท้� 29 วิ่าด้วิยกิารเกิณฑ์์แรงงานี้หร่อแรงงานี้บังค์ับ พิ.ศ. 2473 (Convention concerning Forced or 
Compulsory Labour, 1930) เม่�อวินัี้ท้� 26 กิมุภัาพินัี้ธิ์ ์2512 ซ้ึ่�งมห้ลักิกิารเพ่ิ�อปอ้งกินัี้และขึ้จัดกิารบงัค์บัใชแ้รงงานี้
ในี้ทกุิรป้แบบ ประเทศไทยจง้ไดก้ิำหนี้ดลกัิษณะกิารกิระทำท้�เปน็ี้ค์วิามผด่ฐานี้บงัค์บัใชแ้รงงานี้หรอ่บรก่ิารเพ่ิ�มเตม่ไวิ้
ในี้พิระราชบัญญัต่ป้องกิันี้และปราบปรามกิารค์้ามนีุ้ษย์ พิ.ศ. 2551 มาตรา 6/1 ดังนี้้�

ผ้้ใดขึ้่มขึ้่นี้ใจผ้้อ่�นี้ให้ทำงานี้หร่อให้บร่กิารโดยวิ่ธิ์้กิารอย่างหนี้้�งอย่างใด ดังต่อไปนี้้�

(1) ทำให้กิลัวิวิ่าจะเกิ่ดอันี้ตรายต่อช้วิ่ต ร่างกิาย เสื่ร้ภัาพิ ช่�อเสื่้ยง หร่อทรัพิย์สื่่นี้ขึ้องบุค์ค์ลนี้ั�นี้เองหร่อขึ้อง 
ผ้้อ่�นี้

(2) ขึ้้่เขึ้็ญด้วิยประกิารใด ๆ
(3) ใช้กิำลังประทุษร้าย
(4) ย้ดเอกิสื่ารสื่ำค์ัญประจำตัวิขึ้องบุค์ค์ลนี้ั�นี้ไวิ้
(5) นี้ำภัาระหนี้้�ขึ้องบุค์ค์ลนี้ั�นี้หร่อขึ้องผ้้อ่�นี้มาเป็นี้สื่่�งผ้กิมัดโดยม่ชอบ
(6) ทำด้วิยประกิารอ่�นี้ใดอันี้ม้ลักิษณะค์ล้ายค์ล้งกิับกิารกิระทำดังกิล่าวิขึ้้างต้นี้

ถึา้ไดก้ิระทำใหผ้้อ้่�นี้นี้ั�นี้อย้ใ่นี้ภัาวิะท้�ไมส่ื่ามารถึขึ้ดัขึ้น่ี้ได ้ผ้น้ี้ั�นี้กิระทำค์วิามผด่ฐานี้บงัค์บัใชแ้รงงานี้หรอ่บรก่ิาร

คำด่บังคำับใชื่�แรงง�นำ
บทำทำ่� 5
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โดยองค์์ประกิอบหลักิขึ้องกิารบังค์ับใช้แรงงานี้หร่อบร่กิาร ประกิอบด้วิย

1. กิารกิระทำ (องค์์ประกิอบภัายนี้อกิ) ได้แกิ่ ขึ้่มขึ้่นี้ใจผ้้อ่�นี้ให้ทำงานี้หร่อบร่กิาร
2. โดยวิธ่ิ์ก้ิาร (พิฤตก่ิารณ์ประกิอบกิารกิระทำ) ได้แกิ ่ใชว้ิธ่ิ์ก้ิารต่าง ๆ  เพ่ิ�อใหบ้คุ์ค์ลอ่�นี้ทำงานี้หร่อให้บร่กิาร

ไม่วิ่าจะเป็นี้กิารทำให้บุค์ค์ลอ่�นี้นี้ั�นี้กิลัวิ ขึ้้่เขึ้็ญ ใช้กิำลังประทุษร้าย ย้ดเอกิสื่าร นี้ำเอาภัาระหนี้้�มาผ้กิมัด
3. ผ้้อ่�นี้อย้่ในี้ภัาวิะท้�ไม่สื่ามารถึขึ้ัดขึ้่นี้ได้

ดงันี้ั�นี้ ค์วิามผด่ฐานี้บังค์บัใชแ้รงงานี้หรอ่บร่กิารจ้งตอ้งค์รบองค์ป์ระกิอบทั�ง 3 ประกิาร หากิขึ้าดองค์ป์ระกิอบ
อย่างหนี้้�งอย่างใด กิารกิระทำนี้ั�นี้ไม่เป็นี้ค์วิามผ่ดฐานี้กิารบังค์ับใช้แรงงานี้หร่อบร่กิาร

5.1	คดีีการบัังคับัใช้้แรงงานและกฎหมายที�เกี�ยวข้้อง	
ในี้กิารดำเนี้่นี้ค์ด้บังค์ับใช้แรงงานี้ นี้ั�นี้ ม้กิฎหมายท้�เกิ้�ยวิขึ้้องท้�พิ้งนี้ำมาใช้พิ่จารณาประกิอบด้วิย ได้แกิ่

1. รัฐธิ์รรมนี้้ญแห่งราชอาณาจักิรไทย
2. ประมวิลกิฎหมายแพิ่งและพิาณ่ชย์
3. ประมวิลกิฎหมายอาญา
4. พิระราชบัญญัต่กิารเด่นี้เร่อในี้นี้่านี้นี้�ำไทย พิ.ศ. 2456
5. พิระราชบัญญัต่เร่อไทย พิ.ศ. 2481
6. พิระราชบัญญัต่สื่ถึานี้บร่กิาร พิ.ศ. 2509
7. พิระราชบัญญัต่ค์นี้เขึ้้าเม่อง พิ.ศ. 2522
8. พิระราชบัญญัต่ป้องกิันี้และปราบปรามกิารค์้าประเวิณ้ พิ.ศ. 2539
9. พิระราชบัญญัต่ค์ุ้มค์รองแรงงานี้ พิ.ศ. 2541
10. พิระราชบัญญัต่กิ้ฬามวิย พิ.ศ. 2542 
11. พิระราชบัญญัต่ค์ุ้มค์รองเด็กิ พิ.ศ. 2546
12. พิระราชบัญญัต่โรงแรม พิ.ศ. 2547
13. พิระราชบัญญัต่วิ่าด้วิยกิารกิระทำค์วิามผ่ดเกิ้�ยวิกิับค์อมพิ่วิเตอร์ พิ.ศ. 2550
14. พิระราชบัญญัต่ป้องกิันี้และปราบปรามกิารค์้ามนีุ้ษย์ พิ.ศ. 2551
15. พิระราชบัญญัต่ป้องกิันี้และปราบปรามกิารม้สื่่วินี้ร่วิมในี้องค์์กิรอาชญากิรรมขึ้้ามชาต่ พิ.ศ. 2556
16. พิระราชบัญญัต่ค์วิบค์ุมกิารขึ้อทานี้ พิ.ศ. 2559
17. พิระราชกิำหนี้ดกิารประมง พิ.ศ. 2558
18. พิระราชกิำหนี้ดกิารบร่หารจัดกิารกิารทำงานี้ขึ้องค์นี้ต่างด้าวิ พิ.ศ. 2560 
19 กิฎกิระทรวิง ฉบับท้� 14 (พิ.ศ. 2555) ออกิตามค์วิามในี้พิระราชบัญญัต่ค์ุ้มค์รองแรงงานี้ พิ.ศ. 2541
20. กิฎกิระทรวิงค์ุ้มค์รองแรงงานี้ในี้งานี้เกิษตรกิรรม พิ.ศ. 2557
21. กิฎกิระทรวิงค์ุ้มค์รองแรงงานี้ในี้งานี้ประมงทะเล พิ.ศ. 2565
22. กิฎกิระทรวิงกิำหนี้ดสื่ถึานี้ท้�ท้�ห้ามนี้ายจ้างให้ล้กิจ้างซึ่้�งเป็นี้เด็กิอายุต�ำกิวิ่าสื่่บแปดปีทำงานี้ พิ.ศ. 2559
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5.1.1	 รัฐธีรรมน้ญแห่งราช้อาณ์าจักรไทย

มาตรา 4  ศักิด่�ศร้ค์วิามเป็นี้มนีุ้ษย์ สื่่ทธิ์่ เสื่ร้ภัาพิ และค์วิามเสื่มอภัาค์ขึ้องบุค์ค์ลย่อมได้รับค์วิามค์ุ้มค์รอง
ปวิงชนี้ชาวิไทยย่อมได้รับค์วิามค์ุ้มค์รองตามรัฐธิ์รรมนี้้ญเสื่มอกิันี้

(การคุ้มครองศัักดีิ�ศัรีความเป็ันมนุษย์)

มาตรา 26 กิารตรากิฎหมายท้�ม้ผลเป็นี้กิารจำกัิดสื่่ทธิ์่หร่อเสื่ร้ภัาพิขึ้องบุค์ค์ลต้องเป็นี้ไปตามเง่�อนี้ไขึ้ท้�
บัญญัต่ไวิ้ในี้รัฐธิ์รรมนี้้ญ ในี้กิรณ้ท้�รัฐธิ์รรมนี้้ญม่ได้บัญญัต่เง่�อนี้ไขึ้ไวิ้ กิฎหมายดังกิล่าวิต้องไม่ขึ้ัดต่อหลักินี้่ต่ธิ์รรม
 ไม่เพ่ิ�มภัาระหรอ่จำกัิดสื่ท่ธิ์ห่รอ่เสื่รภ้ัาพิขึ้องบุค์ค์ลเกิน่ี้สื่มค์วิรแก่ิเหต ุและจะกิระทบต่อศกัิด่�ศรค้์วิามเป็นี้มนี้ษุย์
ขึ้องบุค์ค์ลม่ได้ รวิมทั�งต้องระบุเหตุผลค์วิามจำเป็นี้ในี้กิารจำกิัดสื่่ทธิ์่และเสื่ร้ภัาพิไวิ้ด้วิย

กิฎหมายตามวิรรค์หน้ี้�ง ต้องมผ้ลใช้บังค์ับเป็นี้กิารทั�วิไป ไม่มุ่งหมายให้ใช้บังค์ับแก่ิกิรณใ้ดกิรณ้หนี้้�งหรอ่
แกิ่บุค์ค์ลใดบุค์ค์ลหนี้้�งเป็นี้กิารเจาะจง

(การจำากัดีสิทธีิหรือเสรีภาพข้องบัุคคล)

มาตรา 40  บุค์ค์ลย่อมม้เสื่ร้ภัาพิในี้กิารประกิอบอาช้พิ

กิารจำกิดัเสื่รภ้ัาพิตามวิรรค์หนี้้�งจะกิระทำมไ่ด ้เวิน้ี้แตโ่ดยอาศยัอำนี้าจตามบทบญัญต่ัแหง่กิฎหมายท้�ตรา
ขึ้้�นี้เพิ่�อรักิษาค์วิามมั�นี้ค์งหร่อเศรษฐกิ่จขึ้องประเทศ กิารแขึ้่งขึ้ันี้อย่างเป็นี้ธิ์รรม กิารป้องกิันี้หร่อขึ้จัดกิารกิ้ดกิันี้
หร่อกิารผ้กิขึ้าด กิารค์ุ้มค์รองผ้้บร่โภัค์ กิารจัดระเบ้ยบกิารประกิอบอาช้พิเพิ้ยงเท่าท้�จำเป็นี้ หร่อเพิ่�อประโยชนี้์
สื่าธิ์ารณะอย่างอ่�นี้

กิารตรากิฎหมายเพิ่�อจัดระเบ้ยบกิารประกิอบอาช้พิตามวิรรค์สื่อง ต้องไม่ม้ลักิษณะเป็นี้กิารเล่อกิปฏิ่บัต่
หร่อกิ้าวิกิ่ายกิารจัดกิารศ้กิษาขึ้องสื่ถึาบันี้กิารศ้กิษา

(เสรีภาพในการปัระกอบัอาช้ีพ)

มาตรา 54 วรรคหนึ�ง รฐัต้องดำเน่ี้นี้กิารให้เด็กิทุกิค์นี้ได้รบักิารศก้ิษาเป็นี้เวิลาสื่บ่สื่องปี ตั�งแต่กิอ่นี้วัิยเรย้นี้
จนี้จบกิารศ้กิษาภัาค์บังค์ับอย่างม้ค์ุณภัาพิโดยไม่เกิ็บค์่าใช้จ่าย

(การคุ้มครองเรื�องสิทธีิการศั่กษาภาคบัังคับัเดี็ก)
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5.1.2	 ปัระมวลกฎหมายแพ่งและพาณ์ิช้ย์

มาตรา 420 ผ้้ใดจงใจหร่อประมาทเล่นี้เล่อ ทำต่อบุค์ค์ลอ่�นี้โดยผ่ดกิฎหมายให้เขึ้าเสื่้ยหายถึ้งแกิ่ช้วิ่ตกิ็ด้ 
แกิร่า่งกิายก็ิด ้อนี้ามัยก็ิด ้เสื่รภ้ัาพิก็ิด ้ทรัพิย์สื่น่ี้หร่อส่ื่ทธิ์อ่ย่างหนี้้�งอย่างใดก็ิด้ ทา่นี้ว่ิาผ้้นี้ั�นี้ทำละเมด่จำต้องใชค้์า่
สื่่นี้ไหมทดแทนี้เพิ่�อกิารนี้ั�นี้

(ละเมิดี)

มาตรา 587 อันี้วิ่าจ้างทำขึ้องนี้ั�นี้ ค์่อสื่ัญญาซึ่้�งบุค์ค์ลค์นี้หนี้้�ง เร้ยกิวิ่าผ้้รับจ้าง ตกิลงจะทำกิารงานี้สื่่�งใด
สื่่�งหนี้้�งจนี้สื่ำเร็จให้แกิ่บุค์ค์ลอ้กิค์นี้หนี้้�ง เร้ยกิวิ่าผ้้วิ่าจ้าง และผ้้วิ่าจ้างตกิลงจะให้สื่่นี้จ้างเพิ่�อผลสื่ำเร็จแห่งกิารท้�
ทำนี้ั�นี้

(จ้างทำาข้อง)

5.1.3	 ปัระมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 282 ผ้ใ้ดเพิ่�อสื่นี้องค์วิามใค์รข่ึ้องผ้อ้่�นี้ เปน็ี้ธิ์รุะจดัหา ลอ่ไป หรอ่พิาไปเพิ่�อกิารอนี้าจารซึ่้�งชายหรอ่
หญง่ แมผ้้น้ี้ั�นี้จะยน่ี้ยอมกิต็าม ตอ้งระวิางโทษจำค์กุิตั�งแตห่นี้้�งปถีึง้สื่บ่ป ีและปรบัตั�งแตส่ื่องหม่�นี้บาทถึง้สื่องแสื่นี้
บาท

ถึ้ากิารกิระทำค์วิามผ่ดตามวิรรค์แรกิเป็นี้กิารกิระทำแกิ่บุค์ค์ลอายุเกิ่นี้สื่่บห้าปีแต่ยังไม่เกิ่นี้สื่่บแปดปี  
ผ้้กิระทำต้องระวิางโทษจำค์ุกิตั�งแต่สื่ามปีถึ้งสื่่บห้าปี และปรับตั�งแต่หกิหม่�นี้บาทถึ้งสื่ามแสื่นี้บาท

ถ้ึากิารกิระทำค์วิามผด่ตามวิรรค์แรกิเป็นี้กิารกิระทำแก่ิเด็กิอายุยงัไม่เก่ินี้สื่บ่ห้าปี ผ้ก้ิระทำต้องระวิางโทษ 
จำค์ุกิตั�งแต่ห้าปีถึ้งย้�สื่่บปี และปรับตั�งแต่หนี้้�งแสื่นี้บาทถึ้งสื่้�แสื่นี้บาท

ผ้้ใดเพิ่�อสื่นี้องค์วิามใค์ร่ขึ้องผ้้อ่�นี้ รับตัวิบุค์ค์ลซึ่้�งม้ผ้้จัดหา ล่อไป หร่อพิาไปตามวิรรค์แรกิ วิรรค์สื่อง หร่อ
วิรรค์สื่าม หร่อสื่นี้ับสื่นีุ้นี้ในี้กิารกิระทำค์วิามผ่ดดังกิล่าวิ ต้องระวิางโทษตามท้�บัญญัต่ไวิ้ในี้วิรรค์แรกิ วิรรค์สื่อง 
หร่อวิรรค์สื่าม แล้วิแต่กิรณ้

(เป็ันธีุระจัดีหาเพื�อการอนาจาร)

มาตรา 283 ผ้ใ้ดเพิ่�อสื่นี้องค์วิามใค์รข่ึ้องผ้อ้่�นี้ เปน็ี้ธิ์รุะจดัหา ลอ่ไป หรอ่พิาไปเพิ่�อกิารอนี้าจารซึ่้�งชายหรอ่
หญ่ง โดยใช้อุบายหลอกิลวิง ขึ้้่เขึ้็ญ ใช้กิำลังประทุษร้าย ใช้อำนี้าจค์รอบงำผ่ดค์ลองธิ์รรม หร่อใช้วิ่ธิ์้ขึ้่มขึ้่นี้ใจด้วิย
ประกิารอ่�นี้ใด ต้องระวิางโทษจำค์ุกิตั�งแต่ห้าปีถึ้งย้�สื่่บปี และปรับตั�งแต่หนี้้�งแสื่นี้บาทถึ้งสื่้�แสื่นี้บาท

ถึ้ากิารกิระทำค์วิามผ่ดตามวิรรค์แรกิเป็นี้กิารกิระทำแก่ิบุค์ค์ลอายุเก่ินี้สื่่บห้าปีแต่ยังไม่เก่ินี้สื่่บแปดปี ผ้้
กิระทำต้องระวิางโทษจำคุ์กิตั�งแต่เจ็ดปีถึ้งย้�สื่่บปี และปรับตั�งแต่หนี้้�งแสื่นี้ส้ื่�หม่�นี้บาทถ้ึงส้ื่�แสื่นี้บาท หร่อจำคุ์กิ
ตลอดช้วิ่ต

(เป็ันธีุระจัดีหาเพื�อสนองความใคร่)
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ถ้ึากิารกิระทำค์วิามผด่ตามวิรรค์แรกิเป็นี้กิารกิระทำแก่ิเดก็ิอายยุงัไม่เกิน่ี้สื่บ่ห้าปี ผ้ก้ิระทำต้องระวิางโทษ 
จำคุ์กิตั�งแต่สื่บ่ปีถึง้ย้�สื่บ่ปี และปรบัตั�งแต่สื่องแสื่นี้บาทถึง้สื่้�แสื่นี้บาท หรอ่จำค์กุิตลอดชว่้ิต หรอ่ประหารชว้ิต่

ผ้้ใดเพิ่�อสื่นี้องค์วิามใค์ร่ขึ้องผ้้อ่�นี้ รับตัวิบุค์ค์ลซึ่้�งม้ผ้้จัดหา ล่อไป หร่อพิาไปตามวิรรค์แรกิ วิรรค์สื่อง หร่อ
วิรรค์สื่าม หร่อสื่นี้ับสื่นีุ้นี้ในี้กิารกิระทำค์วิามผ่ดดังกิล่าวิ ต้องระวิางโทษตามท้�บัญญัต่ไวิ้ในี้วิรรค์แรกิ วิรรค์สื่อง 
หร่อวิรรค์สื่าม แล้วิแต่กิรณ้

มาตรา 283 ที่ว ิ ผ้ใ้ดพิาบุค์ค์ลอายุเก่ินี้สื่บ่ห้าปีแต่ยงัไม่เก่ินี้สื่บ่แปดปีไปเพ่ิ�อกิารอนี้าจาร แม้ผ้น้ี้ั�นี้จะยน่ี้ยอม
กิ็ตาม ต้องระวิางโทษจำค์ุกิไม่เกิ่นี้ห้าปี หร่อปรับไม่เกิ่นี้หนี้้�งแสื่นี้บาท หร่อทั�งจำทั�งปรับ

ถึา้กิารกิระทำค์วิามผด่ตามวิรรค์แรกิเป็นี้กิารกิระทำแก่ิเด็กิอายยุงัไมเ่กิน่ี้สื่บ่หา้ป ีผ้ก้ิระทำต้องระวิางโทษจำ
ค์ุกิไม่เกิ่นี้เจ็ดปี หร่อปรับไม่เกิ่นี้หนี้้�งแสื่นี้สื่้�หม่�นี้บาท หร่อทั�งจำทั�งปรับ

ผ้้ใดซึ่่อนี้เร้นี้บุค์ค์ลซึ่้�งถึ้กิพิาไปตามวิรรค์แรกิหร่อวิรรค์สื่อง ต้องระวิางโทษตามท้�บัญญัต่ในี้วิรรค์แรกิหร่อ
วิรรค์สื่อง แล้วิแต่กิรณ้

(พาเดี็กไปัเพื�อการอนาจาร)

มาตรา 284 ผ้้ใดพิาผ้้อ่�นี้ไปเพิ่�อกิารอนี้าจาร โดยใช้อุบายหลอกิลวิงขึ้้่เขึ้็ญ ใช้กิำลังประทุษร้าย ใช้อำนี้าจ

ค์รอบงำผ่ดค์ลองธิ์รรม หร่อใช้วิ่ธิ์้ขึ้่มขึ้่นี้ใจด้วิยประกิารอ่�นี้ใด ต้องระวิางโทษจำค์ุกิตั�งแต่หนี้้�งปีถึ้งสื่่บปี และปรับ

ตั�งแต่สื่องหม่�นี้บาทถึ้งสื่องแสื่นี้บาท

ผ้้ใดซึ่่อนี้เร้นี้บุค์ค์ลซึ่้�งถึ้กิพิาไปตามวิรรค์แรกิ ต้องระวิางโทษเช่นี้เด้ยวิกิับผ้้พิาไปนี้ั�นี้

(พาบัุคคลไปัเพื�อการอนาจาร)

มาตรา 286 ผ้้ใดกิระทำด้วิยประกิารใด ๆ ดังต่อไปนี้้� ต้องระวิางโทษจำค์ุกิไม่เกิ่นี้ย้�สื่่บปี และปรับไม่เกิ่นี้

สื่้�แสื่นี้บาท หร่อจำค์ุกิตลอดช้วิ่ต
(1) ช่วิยเหล่อ ให้ค์วิามสื่ะดวิกิ หร่อค์ุ้มค์รองกิารค์้าประเวิณ้ขึ้องผ้้อ่�นี้
(2) รับประโยชนี้์ไม่วิ่าร้ปแบบใดจากิกิารค์้าประเวิณ้ขึ้องผ้้อ่�นี้หร่อจากิผ้้ซึ่้�งค์้าประเวิณ้
(3) บังค์ับ ขึ้้่เขึ้็ญ หลอกิลวิง หร่อใช้อำนี้าจค์รอบงำผ้้อ่�นี้ หร่อรับผ้้อ่�นี้เขึ้้าทำงานี้เพิ่�อกิารค์้าประเวิณ้
(4) จัดให้ม้กิารค์้าประเวิณ้ระหวิ่างผ้้ซึ่้�งค์้าประเวิณ้กิับผ้้ใช้บร่กิาร
(5) ปกิปิดหร่ออำพิรางแหล่งท้�มาขึ้องรายได้หร่อทรัพิย์สื่่นี้ซึ่้�งได้มาจากิกิารค์้าประเวิณ้
(6) อย้ร่ว่ิมกิบัผ้ซ้ึ่้�งค์า้ประเวิณห้รอ่สื่มาค์มกัิบผ้ซ้ึ่้�งค์า้ประเวิณค้์นี้เดย้วิหรอ่หลายค์นี้เป็นี้อาจณ่ และไม่สื่ามารถึ

แสื่ดงท้�มาขึ้องรายได้ในี้กิารดำรงช้พิขึ้องตนี้
(7) ขึ้ัดขึ้วิางกิารดำเนี้่นี้กิารขึ้องหนี้่วิยงานี้ท้�ด้แลในี้กิารป้องกิันี้ ค์วิบค์ุม ช่วิยเหล่อ หร่อให้กิารศ้กิษาแกิ่ผ้้ซึ่้�ง

ค์้าประเวิณ้ ผ้้ซึ่้�งจะเขึ้้าร่วิมในี้กิารค์้าประเวิณ้ หร่อผ้้ซึ่้�งอาจได้รับอันี้ตรายจากิกิารค์้าประเวิณ้

(รับัปัระโยช้น์จากการค้าปัระเวณ์ี)



คู่่�มืือการดำเนิินิคู่ดีสำหรับคู่ดีแรงงานิเด็กและแรงงานิบังคู่ับ142

มาตรา 287 ผ้้ใด

(1) เพิ่�อค์วิามประสื่งค์์แห่งกิารค์้า หร่อโดยกิารค์้า เพิ่�อกิารแจกิจ่ายหร่อเพิ่�อกิารแสื่ดงอวิดแกิ่ประชาชนี้ ทำ
 ผล่ต ม้ไวิ้ นี้ำเขึ้้าหร่อยังให้นี้ำเขึ้้าในี้ราชอาณาจักิร สื่่งออกิหร่อยังให้สื่่งออกิไปนี้อกิราชอาณาจักิร พิาไป
หร่อยังให้พิาไปหร่อทำให้แพิร่หลายโดยประกิารใด ๆ  ซึ่้�งเอกิสื่าร ภัาพิเขึ้้ยนี้ ภัาพิพิ่มพิ์ ภัาพิระบายสื่้ สื่่�ง
พิ่มพิ์ ร้ปภัาพิ ภัาพิโฆษณา เค์ร่�องหมาย ร้ปถึ่าย ภัาพิยนี้ตร์ แถึบบันี้ท้กิเสื่้ยง แถึบบันี้ท้กิภัาพิหร่อสื่่�งอ่�นี้
ใดอันี้ลามกิ

(2) ประกิอบกิารค์้า หร่อม้สื่่วินี้หร่อเขึ้้าเกิ้�ยวิขึ้้องในี้กิารค์้าเกิ้�ยวิกิับวิัตถึุหร่อสื่่�งขึ้องลามกิดังกิล่าวิแล้วิ จ่าย
แจกิหร่อแสื่ดงอวิดแกิ่ประชาชนี้ หร่อให้เช่าวิัตถึุหร่อสื่่�งขึ้องเช่นี้วิ่านี้ั�นี้

(3) เพิ่�อจะช่วิยกิารทำให้แพิร่หลาย หร่อกิารค้์าวิัตถึุหร่อส่ื่�งขึ้องลามกิดังกิล่าวิแล้วิ โฆษณาหร่อไขึ้ขึ้่าวิโดย
ประกิารใด ๆ วิ่าม้บุค์ค์ลกิระทำกิารอันี้เป็นี้ค์วิามผ่ดตามมาตรานี้้� หร่อโฆษณาหร่อไขึ้ขึ้่าวิวิ่าวิัตถึุ หร่อ

สื่่�งขึ้องลามกิดังกิล่าวิแล้วิจะหาได้จากิบุค์ค์ลใด หร่อโดยวิ่ธิ์้ใด

(การกระทำาเกี�ยวกับัสื�อลามก)

มาตรา 295 ผ้้ใดทำร้ายผ้้อ่�นี้ จนี้เป็นี้เหตุให้เกิ่ดอันี้ตรายแกิ่กิายหร่อจ่ตใจขึ้องผ้้อ่�นี้นี้ั�นี้ ผ้้นี้ั�นี้กิระทำค์วิาม

ผ่ดฐานี้ทำร้ายร่างกิาย ต้องระวิางโทษจำค์ุกิไม่เกิ่นี้สื่องปี หร่อปรับไม่เกิ่นี้สื่้�หม่�นี้บาท หร่อทั�งจำทั�งปรับ

(ทำาร้ายร่างกายผิ้้อื�น)

มาตรา 309 ผ้้ใดขึ้่มขึ้่นี้ใจผ้้อ่�นี้ให้กิระทำกิารใด ไม่กิระทำกิารใด หร่อจำยอมต่อสื่่�งใด โดยทำให้กิลัวิวิ่าจะ

เกิ่ดอันี้ตรายต่อช้วิ่ต ร่างกิาย เสื่ร้ภัาพิ ช่�อเสื่้ยงหร่อทรัพิย์สื่่นี้ขึ้องผ้้ถึ้กิขึ้่มขึ้่นี้ใจนี้ั�นี้เองหร่อขึ้องผ้้อ่�นี้ หร่อโดยใช้

กิำลงัประทษุรา้ยจนี้ผ้ถ้้ึกิขึ้ม่ข่ึ้นี้ใจต้องกิระทำกิารนี้ั�นี้ ไม่กิระทำกิารนี้ั�นี้หรอ่จำยอมตอ่สื่่�งนี้ั�นี้ ต้องระวิางโทษจำค์กุิ

ไม่เกิ่นี้สื่ามปี หร่อปรับไม่เกิ่นี้หกิหม่�นี้บาทหร่อทั�งจำทั�งปรับ

ถึา้ค์วิามผด่ตามวิรรค์แรกิไดก้ิระทำโดยมอ้าวิธุิ์ หร่อโดยรว่ิมกิระทำค์วิามผ่ดดว้ิยกัินี้ตั�งแตห่า้ค์นี้ข้ึ้�นี้ไป หร่อ

ไดก้ิระทำเพิ่�อใหผ้้ถ้ึก้ิขึ้ม่ขึ้น่ี้ใจทำ ถึอนี้ ทำใหเ้สื่ย้หาย หรอ่ทำลายเอกิสื่ารสื่ท่ธิ์อ่ยา่งใด ผ้ก้ิระทำตอ้งระวิางโทษจำ

ค์ุกิไม่เกิ่นี้ห้าปี หร่อปรับไม่เกิ่นี้หนี้้�งแสื่นี้บาท หร่อทั�งจำทั�งปรับ

ถึ้ากิระทำโดยอ้างอำนี้าจอั�งย้�หร่อซ่ึ่องโจร ไม่วิ่าอั�งย้�หร่อซ่ึ่องโจรนี้ั�นี้จะม้อย้่หร่อไม่ ผ้้กิระทำต้องระวิาง

โทษจำค์ุกิตั�งแต่หนี้้�งปีถึ้งเจ็ดปี และปรับตั�งแต่สื่องหม่�นี้บาทถึ้งหนี้้�งแสื่นี้สื่้�หม่�นี้บาท

(ข้่มข้ืนใจผิ้้อื�น)
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มาตรา 310 ผ้้ใดหนี้่วิงเหนี้้�ยวิหร่อกิักิขึ้ังผ้้อ่�นี้ หร่อกิระทำด้วิยประกิารใดให้ผ้้อ่�นี้ปราศจากิเสื่ร้ภัาพิในี้

ร่างกิาย ต้องระวิางโทษจำค์ุกิไม่เกิ่นี้สื่ามปี หร่อปรับไม่เกิ่นี้หกิหม่�นี้บาทหร่อทั�งจำทั�งปรับ

ถึ้ากิารกิระทำค์วิามผ่ดตามวิรรค์แรกิ เป็นี้เหตุให้ผ้้ถึ้กิหนี้่วิงเหนี้้�ยวิถึ้กิกิักิขึ้ังหร่อต้องปราศจากิเสื่ร้ภัาพิในี้

ร่างกิายนี้ั�นี้ถึ้งแกิ่ค์วิามตาย หร่อรับอันี้ตรายสื่าหัสื่ ผ้้กิระทำต้องระวิางโทษดังท้�บัญญัต่ไวิ้ในี้มาตรา 290 มาตรา 

297 หร่อมาตรา 298 นี้ั�นี้

(หน่วงเหนี�ยวหรือกักข้ังผิ้้อื�น)

มาตรา 310 ที่วิ ผ้้ใดหนี้่วิงเหนี้้�ยวิหร่อกิักิขึ้ังผ้้อ่�นี้ หร่อกิระทำด้วิยประกิารใดให้ผ้้อ่�นี้ปราศจากิเสื่ร้ภัาพิในี้

ร่างกิาย และให้ผ้้อ่�นี้นี้ั�นี้กิระทำกิารใดให้แกิ่ผ้้กิระทำหร่อบุค์ค์ลอ่�นี้ ต้องระวิางโทษจำค์ุกิไม่เกิ่นี้ห้าปี และปรับไม่

เกิ่นี้หนี้้�งแสื่นี้บาท

(หน่วงเหนี�ยวหรือกักข้ังผิ้้อื�นให้กระทำาการ)

มาตรา 312  ผ้้ใดเพิ่�อจะเอาค์นี้ลงเป็นี้ทาสื่ หร่อให้ม้ฐานี้ะค์ล้ายทาสื่ นี้ำเขึ้้าในี้หร่อสื่่งออกิไปนี้อกิราช

อาณาจักิร พิามาจากิท้�ใด ซึ่่�อ ขึ้าย จำหนี้่าย รับหร่อหนี้่วิงเหนี้้�ยวิซึ่้�งบุค์ค์ลหนี้้�งบุค์ค์ลใด ต้องระวิางโทษจำค์ุกิไม่

เกิ่นี้เจ็ดปี และปรับไม่เกิ่นี้หนี้้�งแสื่นี้สื่้�หม่�นี้บาท

(เอาคนลงเป็ันทาส)

มาตรา 317 ผ้้ใดโดยปราศจากิเหตุอันี้สื่มค์วิร พิรากิเด็กิอายุยังไม่เกิ่นี้สื่่บห้าปีไปเสื่้ยจากิบ่ดามารดา 
ผ้้ปกิค์รอง หร่อผ้้ด้แล ต้องระวิางโทษจำคุ์กิตั�งแต่สื่ามปีถึง้สื่บ่ห้าปี และปรับตั�งแต่หกิหม่�นี้บาทถ้ึงสื่ามแสื่นี้บาท

ผ้้ใดโดยทุจร่ต ซึ่่�อ จำหนี้่าย หร่อรับตัวิเด็กิซึ่้�งถึ้กิพิรากิตามวิรรค์แรกิ ต้องระวิางโทษเช่นี้เด้ยวิกัิบผ้้ 
พิรากินี้ั�นี้

ถึ้าค์วิามผ่ดตามมาตรานี้้�ได้กิระทำเพิ่�อหากิำไร หร่อเพิ่�อกิารอนี้าจาร ผ้้กิระทำต้องระวิางโทษจำค์ุกิตั�งแต่
ห้าปีถึ้งย้�สื่่บปี และปรับตั�งแต่หนี้้�งแสื่นี้บาทถึ้งสื่้�แสื่นี้บาท

(พรากเดี็ก)
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มาตรา 318 ผ้้ใดพิรากิผ้้เยาวิ์อายุกิวิ่าสื่่บห้าปี แต่ยังไม่เกิ่นี้สื่่บแปดปีไปเสื่้ย จากิบ่ดามารดา ผ้้ปกิค์รอง 
หร่อผ้้ด้แล โดยผ้้เยาวิ์นี้ั�นี้ไม่เต็มใจไปด้วิย ต้องระวิางโทษจำค์ุกิตั�งแต่สื่องปีถึ้งสื่่บปี และปรับตั�งแต่สื่้�หม่�นี้บาทถึ้ง
สื่องแสื่นี้บาท

ผ้ใ้ดโดยทจุรต่ ซึ่่�อ จำหน่ี้าย หรอ่รับตวัิผ้เ้ยาว์ิซึ่้�งถึก้ิพิรากิตามวิรรค์แรกิ ต้องระวิางโทษเช่นี้เดย้วิกิบัผ้้พิรากินี้ั�นี้

ถึ้าค์วิามผ่ดตามมาตรานี้้�ได้กิระทำเพิ่�อหากิำไร หร่อเพิ่�อกิารอนี้าจาร ผ้้กิระทำต้องระวิางโทษจำค์ุกิตั�งแต่
สื่ามปีถึ้งสื่่บห้าปี และปรับตั�งแต่หกิหม่�นี้บาทถึ้งสื่ามแสื่นี้บาท

(พรากผิ้้เยาว์)

มาตรา 319  ผ้้ใดพิรากิผ้้เยาวิ์อายุกิวิ่าสื่่บห้าปี แต่ยังไม่เกิ่นี้สื่่บแปดปีไปเสื่้ยจากิบ่ดามารดา ผ้้ปกิค์รอง 
หรอ่ผ้ด้แ้ล เพิ่�อหากิำไร หรอ่เพิ่�อกิารอนี้าจาร โดยผ้เ้ยาวิน์ี้ั�นี้เตม็ใจไปดว้ิย ตอ้งระวิางโทษจำค์กุิตั�งแตส่ื่องปถีึง้ส่ื่บ
ปี และปรับตั�งแต่สื่้�หม่�นี้บาทถึ้งสื่องแสื่นี้บาท

ผ้ใ้ดโดยทจุรต่ ซึ่่�อ จำหน่ี้าย หรอ่รับตวัิผ้เ้ยาว์ิซึ่้�งถึก้ิพิรากิตามวิรรค์แรกิ ต้องระวิางโทษเช่นี้เดย้วิกิบัผ้พ้ิรากินี้ั�นี้

(พรากผิ้้เยาว์โดียผิ้้เยาว์เต็มใจ)

มาตรา 320  ผ้้ใดใช้อุบายหลอกิลวิง ขึ้้่เขึ้็ญ ใช้กิำลังประทุษร้าย ใช้อำนี้าจค์รอบงำผ่ดค์ลองธิ์รรม หร่อใช้
วิ่ธิ์้ขึ้่มขึ้่นี้ใจด้วิยประกิารอ่�นี้ใด พิาหร่อสื่่งค์นี้ออกิไปนี้อกิราชอาณาจักิร ต้องระวิางโทษจำค์ุกิตั�งแต่สื่องปีถึ้งสื่่บปี 
หร่อปรับตั�งแต่สื่้�หม่�นี้บาทถึ้งสื่องแสื่นี้บาท หร่อทั�งจำทั�งปรับ

ถึ้ากิารกิระทำค์วิามผ่ดตามวิรรค์แรกิได้กิระทำเพิ่�อให้ผ้้ถึ้กิพิาหร่อสื่่งไปนี้ั�นี้ตกิอย้่ในี้อำนี้าจขึ้องผ้้อ่�นี้โดยม่
ชอบดว้ิยกิฎหมาย หรอ่เพ่ิ�อละท่�งใหเ้ป็นี้ค์นี้อนี้าถึา ผ้ก้ิระทำต้องระวิางโทษจำคุ์กิตั�งแต่สื่ามปถีึง้สื่บ่ห้าป ีและปรับ
ตั�งแต่หกิหม่�นี้บาทถึ้งสื่ามแสื่นี้บาท

(พาหรือส่งคนออกนอกราช้อาณ์าจักร)

5.1.4	 พระราช้บััญญัติการเดีินเรือในน่านนำ�าไทย	พ.ศั.	2456	

มาตรา 152  ผ้ใ้ดเปน็ี้ผ้ค้์วิบค์มุเรอ่กิำปั�นี้หรอ่เรอ่เลก็ิลำใดท้�มใ้บอนี้ญุาตหรอ่ยงัไมม่ใ้บอนี้ญุาตกิด็ ้ถึา้และ
ผ้้นี้ั�นี้ร้้อย้่แล้วินี้ำเอาใบอนีุ้ญาตสื่ำหรับเร่อลำอ่�นี้ออกิแสื่ดงและใช้เป็นี้ใบอนีุ้ญาตสื่ำหรับเร่อลำท้�ตนี้เป็นี้ผ้้ค์วิบค์ุม 
หรอ่ผ้ใ้ดจดัหาใบอนี้ญุาตมาเพิ่�อใชใ้นี้กิารกิระทำค์วิามผด่ดงักิลา่วิ ตอ้งระวิางโทษจำค์กุิไมเ่กิน่ี้หกิเดอ่นี้ หรอ่ปรบั
ตั�งแต่หนี้้�งพิันี้บาทถึ้งหนี้้�งหม่�นี้บาท หร่อทั�งจำทั�งปรับ

มาตรา 175  ผ้้ใดใช้เร่อผ่ดจากิเง่�อนี้ไขึ้หร่อขึ้้อกิำหนี้ดในี้ใบอนีุ้ญาตใช้เร่อ ต้องระวิางโทษปรับตั�งแต่หนี้้�ง
พิันี้บาทถึ้งหนี้้�งหม่�นี้บาท
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มาตรา 282 ผ้้ใดทำกิารในี้เร่อในี้ตำแหน่ี้งท้�กิฎขึ้้อบังค์ับสื่ำหรับกิารตรวิจเร่อกิำหนี้ดให้ต้องม้
ประกิาศนี้้ยบัตรรับรองค์วิามร้้ค์วิามสื่ามารถึ โดยม่ได้รับประกิาศนี้้ยบัตรรับรองค์วิามร้้ค์วิามสื่ามารถึอันี้ถึ้กิต้อง
ตามบทบัญญัต่แห่งพิระราชบัญญัต่นี้้� ต้องระวิางโทษจำค์ุกิไม่เกิ่นี้หกิเด่อนี้ หร่อปรับตั�งแต่หนี้้�งพิันี้บาทถึ้งหนี้้�ง
หม่�นี้บาท หรอ่ทั�งจำทั�งปรบั ถึา้ทำกิารในี้เรอ่ในี้ขึ้ณะท้�ประกิาศนี้ย้บตัรส่ื่�นี้อายแุล้วิ ตอ้งระวิางโทษปรบัไมเ่กิน่ี้สื่อง
พิันี้บาท

มาตรา 283  ผ้ใ้ดนี้ำประกิาศนี้ย้บตัรขึ้องผ้อ้่�นี้มาใชห้รอ่แสื่ดงว่ิาเปน็ี้ประกิาศนี้ย้บตัรขึ้องตนี้หรอ่ผ้้ใดจัดหา
ประกิาศน้ี้ยบตัรมาเพิ่�อใหผ้้อ้่�นี้กิระทำกิารดงักิลา่วิ ตอ้งระวิางโทษจำค์กุิไมเ่กิน่ี้หนี้้�งป ีหรอ่ปรบัตั�งแตส่ื่องพินัี้บาท
ถึ้งสื่องหม่�นี้บาท หร่อทั�งจำทั�งปรับ

มาตรา 284  ผ้ท้ำกิารในี้เรอ่ในี้ตำแหน่ี้งท้�กิฎขึ้อ้บงัค์บัสื่ำหรับกิารตรวิจเรอ่กิำหนี้ดให้ตอ้งมป้ระกิาศนี้ย้บัตร
รับรองค์วิามร้้ค์วิามสื่ามารถึต้องเกิ็บประกิาศนี้้ยบัตรขึ้องตนี้ไวิ้ในี้เร่อเพิ่�อให้เจ้าท่าตรวิจด้ได้ในี้ขึ้ณะท้�ทำกิาร

ถึา้เจา้ทา่หรอ่ตวัิแทนี้เจา้ขึ้องเรอ่ประสื่งค์จ์ะเปล้�ยนี้ตัวิผ้ท้ำกิารในี้เร่อลำใด ให้เจา้ขึ้องหร่อตวัิแทนี้เจา้ขึ้อง
เร่อนี้ำใบอนุี้ญาตใช้เร่อลำนี้ั�นี้พิร้อมทั�งประกิาศนี้้ยบัตรขึ้องผ้้ท้�จะทำกิารในี้เร่อลำนี้ั�นี้ไปให้เจ้าพินัี้กิงานี้ออกิใบ
อนีุ้ญาตบันี้ท้กิกิารเปล้�ยนี้ตัวิผ้้ทำกิารในี้เร่อไวิ้ในี้ใบอนีุ้ญาตใช้เร่อ ณ ท้�ทำกิารเจ้าท่าท้องถึ่�นี้ท้�เร่อนี้ั�นี้ขึ้้�นี้ทะเบ้ยนี้
ภัายในี้กิำหนี้ดสื่่บห้าวิันี้

มาตรา 285 ค์นี้รับจ้างสื่ำหรับทำกิารในี้เรอ่เดน่ี้ทะเลค์นี้ใด จะเขึ้า้ทำกิารงานี้หรอ่มผ้้จ้า้งทำกิารงานี้ในี้เรอ่
กิำปั�นี้ชาต่ไทย หร่อเร่อกิำปั�นี้ต่างประเทศชาต่ใดท้�ไม่ม้กิงสืุ่ลประจำอย้่ในี้ประเทศไทย ต้องได้รับอนีุ้ญาตเจ้าท่า
กิอ่นี้จง้ทำได ้และเจา้ท่าตอ้งเรย้กิใบพิยานี้เลก่ิจ้างท้�ผ้น้ี้ั�นี้ได้รบัจากิเรอ่ท้�ตนี้ไดท้ำกิารงานี้มาแล้วิในี้หนี้หลังมาเก็ิบ
รักิษาไวิ้ด้วิย ถึ้าและผ้้นี้ั�นี้นี้ำใบพิยานี้เช่นี้นี้ั�นี้มาสื่่งไม่ได้ ท่านี้วิ่าผ้้นี้ั�นี้จำเป็นี้ต้องช้�แจงวิ่าเป็นี้ด้วิยเหตุใดให้เป็นี้ท้�
พิอใจเจ้าท่า

5.1.5	 พระราช้บััญญัติเรือไทย	พ.ศั.	2481	

มาตรา 17 ในี้ระหวิ่างเวิลาท้�ค์งใช้เร่อนี้ั�นี้ ใบทะเบ้ยนี้ให้ใช้เป็นี้เอกิสื่ารประจำเร่อ และผ้้ค์วิบค์ุมเร่อต้อง
รักิษาไวิ้ในี้เร่อเสื่มอ ผ้้ใดจะเอาไปเสื่้ยจากิเร่อไม่ได้ นี้อกิจากิเพิ่�อปฏิ่บัต่ตามพิระราชบัญญัต่นี้้�หร่อกิฎหมายอ่�นี้ 
และเม่�อเจ้าพินี้ักิงานี้ขึ้อตรวิจ ผ้้ค์วิบค์ุมเร่อต้องนี้ำออกิแสื่ดงทันี้ท้

มาตรา 18 ถึา้ใบทะเบย้นี้สื่ญ้หายหรอ่เปน็ี้อนัี้ตรายไปดว้ิยประกิารอ่�นี้ หร่อชำรดุในี้สื่าระสื่ำค์ญั ใหผ้้ค้์วิบค์มุ
เร่อขึ้อใบทะเบ้ยนี้ใหม่แทนี้ใบเกิ่าจากินี้ายทะเบ้ยนี้เร่อประจำเม่องท่าขึ้้�นี้ทะเบ้ยนี้ขึ้องเร่อนี้ั�นี้

ถึ้ากิรณ้ดังกิล่าวิแล้วิเก่ิดข้ึ้�นี้นี้อกิเม่องท่าขึ้้�นี้ทะเบ้ยนี้ขึ้องเร่อนี้ั�นี้ ให้ผ้้ค์วิบคุ์มเร่อขึ้อใบทะเบ้ยนี้ชั�วิค์ราวิท้�
เม่องท่าแรกิถึ้ง ซึ่้�งม้นี้ายทะเบ้ยนี้เร่อหร่อเจ้าพินี้ักิงานี้กิงสืุ่ลไทยแล้วิแต่กิรณ้
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เม่�อเรอ่มาถึง้เมอ่งทา่ขึ้้�นี้ทะเบ้ยนี้ขึ้องเรอ่ ผ้ค้์วิบค์มุเรอ่ตอ้งนี้ำใบทะเบย้นี้ชั�วิค์ราวิสื่ง่นี้ายทะเบย้นี้เรอ่ประจำ
เมอ่งท่านัี้�นี้ภัายในี้กิำหนี้ดสื่บ่วินัี้นี้บัแต่วินัี้เรอ่ถึง้ เพิ่�อนี้ายทะเบ้ยนี้เรอ่จะได้ออกิใบทะเบย้นี้ใหม่แทนี้ใบเก่ิา

ในี้กิรณ้ท้�ใบทะเบ้ยนี้ไม่ม้ท้�วิ่างสื่ำหรับกิรอกิรายกิารต่าง ๆ ได้ต่อไป ให้นี้ายทะเบ้ยนี้เร่อหร่อเจ้าพินี้ักิงานี้
กิงสืุ่ลไทย แล้วิแต่กิรณ้ ออกิใบประจำต่อตามท้�กิำหนี้ดในี้กิฎกิระทรวิง

มาตรา 19 เม่�อได้ออกิใบทะเบย้นี้ใหม่แทนี้ใบเก่ิาแล้วิ ถ้ึาใบเก่ิายงัมอ้ย้ใ่นี้กิรณท้้�ชำรดุในี้สื่าระสื่ำค์ญั หรอ่ได้
พิบในี้ภัายหลังในี้กิรณท้้�สื่ญ้หาย ให้ผ้ค้์วิบค์มุเรอ่ส่ื่งแก่ินี้ายทะเบย้นี้เรอ่ประจำเมอ่งท่าขึ้้�นี้ทะเบย้นี้ขึ้องเรอ่โดยด่วินี้ 
เพิ่�อจดักิารตามท้�กิำหนี้ดในี้กิฎกิระทรวิง

มาตรา 64 ผ้ใ้ดโอนี้กิรรมสื่ท่ธิ์่�เรอ่ประมงหรอ่เรอ่ขึ้นี้ถ่ึายสื่ตัว์ินี้�ำโดยไม่ได้ดำเนี้น่ี้กิารทางทะเบย้นี้ต้องชำระค่์า
ปรับทางปกิค์รองในี้อัตราไม่เกิน่ี้ห้าพินัี้บาท

มาตรา 67  ในี้กิรณท้้�ผ้ก้ิระทำค์วิามผด่ได้ปฏิบ่ตัถ่ึก้ิต้องหรอ่ได้ดำเนี้น่ี้กิารแก้ิไขึ้ ปรบัปรงุ ภัายในี้ระยะเวิลา
สื่บ่ห้าวินัี้นี้บัแต่วินัี้ท้�ได้รบัทราบค์ำสื่ั�งตามมาตรา 63 วิรรค์สื่อง ให้ผ้น้ี้ั�นี้ได้รบัยกิเว้ินี้ค่์าปรบัตามมาตรา 66

5.1.6	 พระราช้บััญญัติสถานบัริการ	พ.ศั.	2509

มาตรา 14 ให้ผ้้รบัอนี้ญุาตตั�งสื่ถึานี้บรก่ิารจดัทำบตัรประวิต่ัขึ้องพินี้กัิงานี้ก่ิอนี้เร่�มเข้ึ้าทำงานี้ในี้สื่ถึานี้บรก่ิาร

ในี้กิรณท้้�รายกิารในี้บัตรประวิตัเ่ปล้�ยนี้แปลงไป ให้ผ้้รบัอนี้ญุาตตั�งสื่ถึานี้บรก่ิารแจ้งกิารเปล้�ยนี้แปลงภัายในี้
เจด็วินัี้นี้บัแต่วินัี้ท้�มก้ิารเปล้�ยนี้แปลง

กิารจดัทำ กิารเกิบ็รกัิษา และกิารแจ้งกิารเปล้�ยนี้แปลงบตัรประวิต่ั ให้เป็นี้ไปตามหลกัิเกิณฑ์์และวิธ่ิ์ก้ิารท้�
กิำหนี้ดในี้กิฎกิระทรวิง

กิารจดัทำบตัรประวิตัน่ี้ั�นี้ ต้องไม่ระบุหน้ี้าท้�ขึ้องพินัี้กิงานี้ในี้ทางท้�ก่ิอให้เกิด่ค์วิามเสื่ย้หายแก่ิพินี้กัิงานี้นี้ั�นี้

มาตรา 16 ห้ามม่ให้ผ้้รับอนีุ้ญาตตั�งสื่ถึานี้บร่กิาร

(1) รับผ้้ม้อายุต�ำกิวิ่าสื่่บแปดปีบร่บ้รณ์เขึ้้าทำงานี้ในี้สื่ถึานี้บร่กิาร
(2) ย่นี้ยอมหร่อปล่อยปละละเลยให้ผ้้ม้อากิารม้นี้เมาจนี้ประพิฤต่วิุ่นี้วิาย หร่อค์รองสื่ต่ไม่ได้เขึ้้าไปหร่อ

อย้่ในี้สื่ถึานี้บร่กิารระหวิ่างเวิลาทำกิาร
(3) จำหนี้่ายสืุ่ราให้แกิ่ผ้้ม้อากิารม้นี้เมาจนี้ประพิฤต่วิุ่นี้วิายหร่อค์รองสื่ต่ไม่ได้
(4) ย่นี้ยอมหร่อปล่อยปละละเลยให้ผ้้ซึ่้�งไม่ม้หน้ี้าท้�เฝ้่าด้แลสื่ถึานี้บร่กิารนี้ั�นี้พัิกิอาศัยหลับนี้อนี้ในี้สื่ถึานี้

บร่กิาร
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(5) ย่นี้ยอมหร่อปล่อยปละละเลยให้ม้กิารกิระทำค์วิามผ่ดเกิ้�ยวิกิับยาเสื่พิต่ดในี้สื่ถึานี้บร่กิาร
(6) ย่นี้ยอมหร่อปล่อยปละละเลยให้ม้กิารนี้ำอาวิุธิ์เขึ้้าไปในี้สื่ถึานี้บร่กิาร เวิ้นี้แต่เป็นี้กิรณ้ท้�เจ้าหนี้้าท้�ซึ่้�ง

อย้่ในี้เค์ร่�องแบบนี้ำเขึ้้าไปเพิ่�อปฏิ่บัต่หนี้้าท้�ตามกิฎหมาย

มาตรา 16/1 ห้ามม่ให้ผ้้รับอนีุ้ญาตตั�งสื่ถึานี้บร่กิารย่นี้ยอมหร่อปล่อยปละละเลยให้ผ้้ม้อายุต�ำกิวิ่าย้�สื่่บ

ปีบร่บ้รณ์ซึ่้�งม่ได้ทำงานี้ในี้สื่ถึานี้บร่กิารนี้ั�นี้เขึ้้าไปในี้สื่ถึานี้บร่กิารระหวิ่างเวิลาทำกิาร

เพิ่�อปฏิ่บัต่กิารให้เป็นี้ไปตามวิรรค์หนี้้�ง ให้ผ้้รับอนีุ้ญาตตั�งสื่ถึานี้บร่กิารตรวิจเอกิสื่ารราชกิารท้�ม้ภัาพิถึ่าย

และระบุอายุขึ้องผ้้ซึ่้�งจะเขึ้้าไปในี้สื่ถึานี้บร่กิาร

ในี้กิรณ้ท้�ผ้ซ้ึ่้�งจะเขึ้า้ไปในี้สื่ถึานี้บรก่ิารไมย่น่ี้ยอมใหต้รวิจเอกิสื่ารราชกิารหรอ่ไมม่เ้อกิสื่ารราชกิารและเขึ้า้ไป

ในี้สื่ถึานี้บรก่ิาร ใหผ้้ร้บัอนี้ญุาตตั�งสื่ถึานี้บรก่ิารแจง้ใหเ้จา้หนี้า้ท้�ทราบโดยพิลนัี้  ทั�งนี้้� เจา้หนี้า้ท้�ผ้ร้บัแจง้และหลกัิ

เกิณฑ์์และวิ่ธิ์้กิารในี้กิารแจ้งและกิารรับแจ้งให้เป็นี้ไปตามท้�กิระทรวิงมหาดไทยประกิาศกิำหนี้ด

ในี้กิารดำเนี้่นี้กิารตามวิรรค์สื่องหร่อวิรรค์สื่าม ผ้้รับอนีุ้ญาตตั�งสื่ถึานี้บร่กิารจะมอบหมายให้พินี้ักิงานี้ขึ้อง

สื่ถึานี้บร่กิารเป็นี้ผ้้ดำเนี้่นี้กิารแทนี้กิ็ได้

มาตรา 16/2 ห้ามม่ให้ผ้้ใดนี้ำอาวิุธิ์เขึ้้าไปในี้สื่ถึานี้บร่กิาร เวิ้นี้แต่ผ้้นี้ั�นี้เป็นี้เจ้าหนี้้าท้�ซึ่้�งอย้่ในี้เค์ร่�องแบบ

และนี้ำเขึ้้าไปเพิ่�อปฏิ่บัต่หนี้้าท้�ตามกิฎหมาย

มาตรา 19  ในี้กิารจัดให้ม้กิารแสื่ดงเพิ่�อค์วิามบันี้เท่ง ผ้้รับอนีุ้ญาตตั�งสื่ถึานี้บร่กิารม้หนี้้าท้�ต้องค์วิบค์ุม

กิารแสื่ดงม่ให้เป็นี้ไปในี้ทางลามกิหร่ออนี้าจาร และม่ให้ม้สื่ัตวิ์ร้ายเขึ้้าร่วิมกิารแสื่ดงในี้สื่ภัาพิท้�อาจกิ่อให้เก่ิด

อันี้ตรายแกิ่ผ้้ชม

มาตรา 26 ผ้้ใดตั�งสื่ถึานี้บร่กิารโดยไม่ได้รับอนีุ้ญาต หร่อดำเนี้่นี้กิ่จกิารสื่ถึานี้บร่กิารเช่นี้วิ่านี้ั�นี้ในี้ระหวิ่าง

ถึก้ิพิกัิใชใ้บอนี้ญุาต หรอ่ดำเนี้น่ี้ก่ิจกิารสื่ถึานี้บรก่ิารผด่ประเภัทท้�ระบุไวิใ้นี้ใบอนุี้ญาต ตอ้งระวิางโทษจำคุ์กิไมเ่กิน่ี้

หนี้้�งปี หร่อปรับไม่เกิ่นี้หกิหม่�นี้บาท หร่อทั�งจำทั�งปรับ

5.1.7	 พระราช้บััญญัติคนเข้้าเมือง	พ.ศั.	2522

มาตรา 11 บุค์ค์ลซ้ึ่�งเด่นี้ทางเขึ้้ามาในี้หร่อออกิไปนี้อกิราชอาณาจักิร จะต้องเด่นี้ทางเขึ้้ามาหร่อออกิไป 

ตามชอ่งทางดา่นี้ตรวิจค์นี้เขึ้า้เมอ่ง เขึ้ตทา่ สื่ถึานี้ห้รอ่ทอ้งท้� และตามกิำหนี้ดเวิลา ทั�งนี้้�ตามท้�รฐัมนี้ตรจ้ะไดป้ระกิาศ

ในี้ราชกิ่จจานีุ้เบกิษา
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มาตรา 18  บุค์ค์ลซึ่้�งเด่นี้ทางเขึ้้ามาในี้หร่อออกิไปนี้อกิราชอาณาจักิร ต้องย่�นี้รายกิารตามแบบท้�กิำหนี้ด

ในี้กิฎกิระทรวิง และผ่านี้กิารตรวิจอนีุ้ญาตขึ้องพินี้ักิงานี้เจ้าหนี้้าท้�

มาตรา 62 ผ้้ใดไม่ปฏิ่บัต่ตาม มาตรา 11 หร่อมาตรา 18 ต้องระวิางโทษจำค์ุกิไม่เกิ่นี้สื่องปี และปรับไม่

เกิ่นี้สื่องหม่�นี้บาท

มาตรา 63 ผ้้ใดนี้ำหร่อพิาค์นี้ต่างด้าวิเขึ้้ามาในี้ราชอาณาจักิรหร่อกิระทำด้วิยประกิารใดๆ อันี้เป็นี้กิาร

อปุกิาระ หรอ่ช่วิยเหลอ่ หรอ่ให้ค์วิามสื่ะดวิกิแก่ิค์นี้ต่างด้าวิ ใหเ้ขึ้า้มาในี้ราชอาณาจักิร โดยฝ่่าฝ่น้ี้พิระราชบัญญตั่

นี้้� ต้องระวิางโทษจำค์ุกิไม่เกิ่นี้สื่่บปี และปรับไม่เกิ่นี้หนี้้�งแสื่นี้บาท

มาตรา 64  ผ้้ใดร้้วิ่าค์นี้ต่างด้าวิค์นี้ใดเขึ้้ามาในี้ราชอาณาจักิรโดยฝ่่าฝ่้นี้พิระราชบัญญัต่นี้้� ให้เขึ้้าพิักิอาศัย

 ซึ่่อนี้เร้นี้ หร่อช่วิยด้วิยประกิารใด ๆ เพิ่�อให้ค์นี้ต่างด้าวินี้ั�นี้ พิ้นี้จากิกิารจับกิุม ต้องระวิางโทษจำค์ุกิไม่เกิ่นี้ห้าปี 

และปรับไม่เกิ่นี้ห้าหม่�นี้บาท

มาตรา 81 บุค์ค์ลซึ่้�งเด่นี้ทางเขึ้้ามาในี้หร่อออกิไปนี้อกิราชอาณาจักิร ต้องย่�นี้รายกิารตามแบบท้�กิำหนี้ด

ในี้กิฎกิระทรวิง และผ่านี้กิารตรวิจอนีุ้ญาตขึ้องพินี้ักิงานี้เจ้าหนี้้าท้�

5.1.8	 พระราช้ปัอ้งกันและปัราบัปัรามการค้าปัระเวณ์ี	พ.ศั.	2539	

มาตรา 6 ผ้้ใดเขึ้้าไปมั�วิสืุ่มในี้สื่ถึานี้กิารค้์าประเวิณ้เพิ่�อประโยชนี้์ในี้กิารค้์าประเวิณ้ขึ้องตนี้เองหรอ่ผ้้อ่�นี้ 

ต้องระวิางโทษจำค์ุกิไม่เกิ่นี้หนี้้�งเด่อนี้ หร่อปรับไม่เกิ่นี้หนี้้�งพิันี้บาท หร่อทั�งจำทั�งปรับ

ถึ้ากิารกิระทำค์วิามผ่ดตามวิรรค์หนี้้�งได้กิระทำเพิราะถึ้กิบังค์ับ หร่อตกิอย้่ภัายใต้อำนี้าจซึ่้�งไม่สื่ามารถึจะ

หล้กิเล้�ยงหร่อขึ้ัดขึ้่นี้ได้ ผ้้กิระทำไม่ม้ค์วิามผ่ด

มาตรา 9 ผ้้ใดเป็นี้ธิ์ุระจัดหา ล่อไป หร่อชักิพิาไปซึ่้�งบุค์ค์ลใดเพิ่�อให้บุค์ค์ลนี้ั�นี้กิระทำกิารค์้าประเวิณ้แม้

บคุ์ค์ลนี้ั�นี้จะยน่ี้ยอมก็ิตาม และไม่วิา่กิารกิระทำต่าง ๆ  อนัี้ประกิอบเป็นี้ค์วิามผ่ดนี้ั�นี้จะได้กิระทำภัายในี้หร่อนี้อกิ

ราชอาณาจักิร ต้องระวิางโทษจำค์ุกิตั�งแต่หนี้้�งปีถึ้งสื่่บปีและปรับตั�งแต่สื่องหม่�นี้บาทถึ้งสื่องแสื่นี้บาท

ถึ้ากิารกิระทำค์วิามผ่ดตามวิรรค์หนี้้�ง เป็นี้กิารกิระทำแก่ิบุค์ค์ลอายุกิว่ิาสื่่บห้าปีแต่ยังไม่เก่ินี้สื่่บแปดปี  

ผ้้กิระทำต้องระวิางโทษจำค์ุกิตั�งแต่ห้าปีถึ้งสื่่บห้าปีและปรับตั�งแต่หนี้้�งแสื่นี้บาทถึ้งสื่ามแสื่นี้บาท

ถึ้ากิารกิระทำค์วิามผ่ดตามวิรรค์หนี้้�ง เป็นี้กิารกิระทำแกิ่เด็กิอายุยังไม่เกิ่นี้ส่ื่บห้าปี ผ้้กิระทำต้องระวิาง

โทษจำค์ุกิตั�งแต่สื่่บปีถึ้งย้�สื่่บปีและปรับตั�งแต่สื่องแสื่นี้บาทถึ้งสื่้�แสื่นี้บาท
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ถึ้ากิารกิระทำค์วิามผ่ดตามวิรรค์หนี้้�ง วิรรค์สื่อง หร่อวิรรค์สื่าม เป็นี้กิารกิระทำโดยใช้อุบายหลอกิลวิง 
ขึ้้่เขึ้็ญ ใช้กิำลังประทุษร้าย ใช้อำนี้าจค์รอบงำผ่ดค์ลองธิ์รรม หร่อใช้วิ่ธิ์้ขึ้่มขึ้่นี้ใจด้วิยประกิารใด ๆ ผ้้กิระทำต้อง
ระวิางโทษหนี้ักิกิวิ่าท้�บัญญัต่ไวิ้ในี้วิรรค์หนี้้�ง วิรรค์สื่อง หร่อวิรรค์สื่าม หนี้้�งในี้สื่าม แล้วิแต่กิรณ้

ผ้้ใดเพิ่�อให้ม้กิารกิระทำกิารค์้าประเวิณ้ รับตัวิบุค์ค์ลซึ่้�งตนี้ร้้อย้่วิ่าม้ผ้้จัดหา ล่อไป หร่อชักิพิาไปตามวิรรค์
หนี้้�ง วิรรค์สื่อง วิรรค์สื่าม หรอ่วิรรค์สื่้� หรอ่สื่นัี้บสื่นี้นุี้ในี้กิารกิระทำค์วิามผด่ดังกิลา่วิ ตอ้งระวิางโทษตามท้�บญัญตั่
ไวิ้ในี้วิรรค์หนี้้�ง วิรรค์สื่อง วิรรค์สื่าม หร่อวิรรค์สื่้� แล้วิแต่กิรณ้

มาตรา 11 ผ้ใ้ดเป็นี้เจ้าขึ้องกิจ่กิารกิารค้์าประเวิณ ้ผ้ด้แ้ล หรอ่ผ้้จดักิารกิจ่กิารกิารค้์าประเวิณห้รอ่สื่ถึานี้กิาร
ค้์าประเวิณ ้หรอ่เป็นี้ผ้้ค์วิบค์มุผ้ก้ิระทำกิารค้์าประเวิณใ้นี้สื่ถึานี้กิารค้์าประเวิณ ้ต้องระวิางโทษจำคุ์กิตั�งแต่สื่ามปีถึง้
สื่บ่ห้าปีและปรบัตั�งแต่หกิหม่�นี้บาทถึง้สื่ามแสื่นี้บาท

ถ้ึากิจ่กิารหรอ่สื่ถึานี้กิารค้์าประเวิณ้ตามวิรรค์หนี้้�งมบ้คุ์ค์ลซึ่้�งมอ้ายกุิว่ิาสื่บ่ห้าปี แต่ยงัไม่เกิน่ี้สื่บ่แปดปีทำกิาร
ค้์าประเวิณอ้ย้ด้่วิย ผ้ก้ิระทำต้องระวิางโทษจำค์กุิตั�งแต่ห้าปีถึง้สื่บ่ห้าปีและปรบัตั�งแต่หนี้้�งแสื่นี้บาทถึง้สื่ามแสื่นี้บาท

ถ้ึาก่ิจกิารหร่อสื่ถึานี้กิารค้์าประเวิณ้ตามวิรรค์หนี้้�งม้เด็กิอายุยังไม่เก่ินี้สื่่บห้าปีทำกิารค้์าประเวิณ้อย้่ด้วิย 
ผ้ก้ิระทำต้องระวิางโทษจำค์กุิตั�งแต่สื่บ่ปีถึง้ย้�สื่บ่ปีและปรบัตั�งแต่สื่องแสื่นี้บาทถ้ึงสื่้�แสื่นี้บาท

มาตรา 12 ผ้ใ้ดหน่ี้วิงเหนี้้�ยวิ กิกัิขึ้งั กิระทำด้วิยประกิารใดให้ผ้้อ่�นี้ปราศจากิเสื่รภ้ัาพิในี้ร่างกิาย หร่อทำร้าย
ร่างกิาย หรอ่ขึ้้เ่ขึ้ญ็ด้วิยประกิารใด ๆ ว่ิาจะใช้กิำลงัประทษุร้ายผ้อ้่�นี้เพิ่�อข่ึ้มขึ้น่ี้ใจให้ผ้อ้่�นี้นี้ั�นี้กิระทำกิารค้์าประเวิณ ้
ต้องระวิางโทษจำค์กุิตั�งแต่สื่บ่ปีถึง้ย้�สื่บ่ปี และปรบัตั�งแต่สื่องแสื่นี้บาทถ้ึงสื่้�แสื่นี้บาท

ถ้ึากิารกิระทำค์วิามผด่ตามวิรรค์หน้ี้�งเป็นี้เหตใุห้ผ้ถ้ึก้ิกิระทำ

(1) ได้รับอันี้ตรายสื่าหัสื่ ผ้้กิระทำต้องระวิางโทษจำค์ุกิตลอดช้วิ่ต
(2) ถึ้งแกิ่ค์วิามตาย ผ้้กิระทำต้องระวิางโทษประหารช้วิ่ต หร่อจำค์ุกิตลอดช้วิ่ต

ผ้ใ้ดสื่นัี้บสื่นุี้นี้ในี้กิารกิระทำค์วิามผด่ตามวิรรค์หนี้้�งหรอ่วิรรค์สื่อง ต้องระวิางโทษตามท้�บญัญตัไ่ว้ิในี้วิรรค์หนี้้�ง
 หรอ่วิรรค์สื่อง แล้วิแต่กิรณ้

ถ้ึาผ้ก้ิระทำค์วิามผด่หรอ่ผ้้สื่นัี้บสื่นุี้นี้กิารกิระทำค์วิามผด่ตามวิรรค์หนี้้�ง เป็นี้พินี้กัิงานี้ฝ่่ายปกิค์รองหรอ่ตำรวิจ
หรอ่พินี้กัิงานี้เจ้าหน้ี้าท้� หรอ่เจ้าหน้ี้าท้�ในี้สื่ถึานี้แรกิรับหรอ่สื่ถึานี้ค์ุม้ค์รองและพิฒันี้าอาชพ้ิตามพิระราชบญัญตัน่ี้้�  
ผ้ก้ิระทำต้องระวิางโทษจำค์กุิตั�งแต่สื่บ่ห้าปีถึง้ย้�สื่บ่ปีและปรบัตั�งแต่สื่ามแสื่นี้บาทถึง้สื่้�แสื่นี้บาท

5.1.9	 พระราช้บััญญัติคุ้มครองแรงงาน	พ.ศั.	2541

มาตรา 23 ให้นี้ายจ้างประกิาศเวิลาทำงานี้ปกิตใ่ห้ลก้ิจ้างทราบ โดยกิำหนี้ดเวิลาเร่�มต้นี้และเวิลาสื่่�นี้สื่ดุขึ้อง
กิารทำงานี้แต่ละวินัี้ขึ้องลก้ิจ้างได้ไม่เก่ินี้เวิลาทำงานี้ขึ้องแต่ละประเภัทงานี้ตามท้�กิำหนี้ดในี้กิฎกิระทรวิง แต่วินัี้หนี้้�ง
ตอ้งไมเ่กิน่ี้แปดชั�วิโมง ในี้กิรณท้้�เวิลาทำงานี้วินัี้ใดนี้อ้ยกิวิา่แปดชั�วิโมง นี้ายจ้างและล้กิจา้งจะตกิลงกินัี้ให้นี้ำเวิลา

(เวลาทำางานปักติ)
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ทำงานี้สื่ว่ินี้ท้�เหลอ่นี้ั�นี้ไปรวิมกิบัเวิลาทำงานี้ในี้วินัี้ทำงานี้ปกิต่อ่�นี้กิไ็ด้ แตต้่องไมเ่กิน่ี้วินัี้ละเกิา้ชั�วิโมงและเม่�อรวิม
เวิลาทำงานี้ทั�งสื่่�นี้แล้วิ สื่ปัดาห์หนี้้�งตอ้งไม่เกิน่ี้สื่้�สื่บ่แปดชั�วิโมง เวิน้ี้แต่งานี้ท้�อาจเป็นี้อนัี้ตรายต่อสุื่ขึ้ภัาพิและค์วิาม
ปลอดภััยขึ้องล้กิจ้างตามท้�กิำหนี้ดในี้กิฎกิระทรวิงต้องม้เวิลาทำงานี้ปกิต่วิันี้หนี้้�งไม่เกิ่นี้เจ็ดชั�วิโมง และเม่�อรวิม
เวิลาทำงานี้ทั�งสื่่�นี้แล้วิสื่ัปดาห์หนี้้�งต้องไม่เกิ่นี้สื่้�สื่่บสื่องชั�วิโมง

มาตรา 24 ห้ามมใ่ห้นี้ายจ้างให้ลก้ิจ้างทำงานี้ล่วิงเวิลาในี้วินัี้ทำงานี้ เว้ินี้แต่ได้รบัค์วิามยน่ี้ยอมจากิลก้ิจ้างก่ิอนี้
เป็นี้ค์ราวิ ๆ ไป

ในี้กิรณท้้�ลกัิษณะหรอ่สื่ภัาพิขึ้องงานี้ต้องทำตด่ต่อกัินี้ไปถ้ึาหยดุจะเสื่ย้หายแก่ิงานี้ หรอ่เป็นี้งานี้ฉุกิเฉน่ี้ หรอ่
เป็นี้งานี้อ่�นี้ตามท้�กิำหนี้ดในี้กิฎกิระทรวิง นี้ายจ้างอาจให้ลก้ิจ้างทำงานี้ล่วิงเวิลาได้เท่าท้�จำเป็นี้

(ห้ามล้กจ้างทำางานล่วงเวลา)

มาตรา 25 ห้ามมใ่ห้นี้ายจ้างให้ลก้ิจ้างทำงานี้ในี้วินัี้หยดุ เว้ินี้แต่ในี้กิรณ้ท้�ลกัิษณะหรอ่สื่ภัาพิขึ้องงานี้ต้องทำ
ตด่ต่อกินัี้ไป ถ้ึาหยดุจะเสื่ย้หายแก่ิงานี้ หรอ่เป็นี้งานี้ฉกุิเฉน่ี้ นี้ายจ้างอาจให้ลก้ิจ้างทำงานี้ในี้วินัี้หยดุได้เท่าท้�จำเป็นี้

นี้ายจ้างอาจให้ล้กิจ้างทำงานี้ในี้วินัี้หยดุได้สื่ำหรบักิจ่กิารโรงแรม สื่ถึานี้มหรสื่พิ งานี้ขึ้นี้ส่ื่ง ร้านี้ขึ้ายอาหาร 
ร้านี้ขึ้ายเค์ร่�องด่�ม สื่โมสื่ร สื่มาค์ม สื่ถึานี้พิยาบาล หรอ่ก่ิจกิารอ่�นี้ตามท้�กิำหนี้ดในี้กิฎกิระทรวิง

เพิ่�อประโยชน์ี้แก่ิกิารผลต่ กิารจำหน่ี้าย และกิารบร่กิาร นี้ายจ้างอาจให้ล้กิจ้างทำงานี้ นี้อกิจากิท้�กิำหนี้ดตาม
วิรรค์หนี้้�งและวิรรค์สื่องในี้วัินี้หยดุเท่าท้�จำเป็นี้ โดยได้รบัค์วิามยน่ี้ยอมจากิลก้ิจ้างก่ิอนี้เป็นี้ค์ราวิ ๆ ไป

(ห้ามล้กจ้างทำางานในวันหยุดี)

มาตรา 28  ให้นี้ายจ้างจดัให้ลก้ิจ้างมว้ินัี้หยดุประจำสื่ปัดาห์ สื่ปัดาห์หนี้้�งไม่น้ี้อยกิว่ิาหนี้้�งวินัี้ โดยวินัี้หยุด
ประจำสัื่ปดาห์ต้องมร้ะยะห่างกัินี้ไม่เก่ินี้หกิวัินี้ นี้ายจ้างและลก้ิจ้างอาจตกิลงกัินี้ล่วิงหน้ี้ากิำหนี้ดให้มวั้ินี้หยุดประจำ
สื่ปัดาห์วินัี้ใดกิไ็ด้

ในี้กิรณ้ท้�ลก้ิจ้างทำงานี้โรงแรม งานี้ขึ้นี้ส่ื่ง งานี้ในี้ป่า งานี้ในี้ท้�ทรุกัินี้ดาร หรอ่งานี้อ่�นี้ตามท้�กิำหนี้ดในี้กิฎ
กิระทรวิง นี้ายจ้างและลก้ิจ้างอาจตกิลงกินัี้ล่วิงหน้ี้าสื่ะสื่มวินัี้หยดุประจำสื่ปัดาห์และเล่�อนี้ไปหยุดเม่�อใดกิไ็ด้ แต่ต้อง
อย้ใ่นี้ระยะเวิลาสื่้�สื่ปัดาห์ตด่ต่อกินัี้

(จัดีให้มีวันหยุดีปัระจำาสัปัดีาห์)

มาตรา 44 ห้ามมใ่ห้นี้ายจ้างจ้างเดก็ิอายตุ�ำกิว่ิาสื่บ่ห้าปีเป็นี้ลก้ิจ้าง

(ห้ามจ้างเดี็ก)
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มาตรา 45  ในี้กิรณท้้�มก้ิารจ้างเดก็ิอายตุ�ำกิว่ิาสื่บ่แปดปีเป็นี้ลก้ิจ้าง ให้นี้ายจ้างปฏิบ่ตัดั่งนี้้�

(1) แจ้งกิารจ้างลก้ิจ้างซ้ึ่�งเป็นี้เดก็ินี้ั�นี้ต่อพินี้กัิงานี้ตรวิจแรงงานี้ภัายในี้สื่บ่ห้าวินัี้นี้บัแต่วินัี้ท้�เด็กิเข้ึ้าทำงานี้

(2) จดัทำบนัี้ทก้ิสื่ภัาพิกิารจ้างกิรณท้้�มก้ิารเปล้�ยนี้แปลงไปจากิเดม่เกิบ็ไว้ิ ณ สื่ถึานี้ประกิอบกิจ่กิารหรอ่
สื่ำนี้กัิงานี้ขึ้องนี้ายจ้าง พิร้อมท้�จะให้พินี้กัิงานี้ตรวิจแรงงานี้ตรวิจได้ในี้เวิลาทำกิาร

(3) แจ้งกิารสื่่�นี้สื่ดุกิารจ้างลก้ิจ้างซ้ึ่�งเป็นี้เดก็ินี้ั�นี้ต่อพินี้กัิงานี้ตรวิจแรงงานี้ภัายในี้เจด็วินัี้นี้บัแต่วินัี้ท้�เดก็ิออกิ
จากิงานี้

กิารแจ้งหรอ่กิารจดัทำบนัี้ทก้ิตามวิรรค์หนี้้�งให้เป็นี้ไปตามแบบท้�อธิ์บ่ดก้ิำหนี้ด

(การจ้างการใช้้แรงงานเดี็ก)

มาตรา 46 ให้นี้ายจ้างจัดให้ลก้ิจ้างซ้ึ่�งเป็นี้เด็กิม้เวิลาพัิกิวัินี้หนี้้�งไม่น้ี้อยกิว่ิาหนี้้�งชั�วิโมงต่ดต่อกัินี้หลังจากิท้�
ลก้ิจ้างทำงานี้มาแล้วิไม่เกิน่ี้สื่้�ชั�วิโมง แต่ในี้สื่้�ชั�วิโมงนี้ั�นี้ให้ลก้ิจ้างซึ่้�งเป็นี้เด็กิได้มเ้วิลาพัิกิตามท้�นี้ายจ้างกิำหนี้ด 

(การจัดีเวลาพักให้ล้กจ้างเดี็ก)

มาตรา 47  ห้ามมใ่ห้นี้ายจ้างให้ลก้ิจ้างซึ่้�งเป็นี้เดก็ิอายตุ�ำกิว่ิาสื่บ่แปดปีทำงานี้ในี้ระหว่ิางเวิลา 22.00 นี้าฬิิกิา
 ถึง้เวิลา 06.00 นี้าฬิิกิา เว้ินี้แต่จะได้รบัอนี้ญุาตเป็นี้หนี้งัสื่อ่จากิอธิ์บ่ดห้รอ่ผ้้ซึ่้�งอธิ์บ่ดม้อบหมาย

นี้ายจ้างอาจให้ลก้ิจ้างซ้ึ่�งเป็นี้เด็กิอายุต�ำกิว่ิาส่ื่บแปดปีและเป็นี้ผ้้แสื่ดงภัาพิยนี้ตร์ ละค์รหร่อกิารแสื่ดงอย่างอ่�นี้
ท้�ค์ล้ายค์ลง้กัินี้ทำงานี้ในี้ระหว่ิางเวิลาดงักิล่าวิได้  ทั�งนี้้� ให้นี้ายจ้างจดัให้ลก้ิจ้างซึ่้�งเป็นี้เด็กินี้ั�นี้ได้พิกัิผ่อนี้ตามสื่มค์วิร

(การกำาหนดีเวลาทำางานเดี็กอายุตำ�าว่าสิบัแปัดีปีั)

มาตรา 48  ห้ามมใ่ห้นี้ายจ้างให้ลก้ิจ้างซึ่้�งเป็นี้เดก็ิอายตุ�ำกิว่ิาสื่บ่แปดปีทำงานี้ล่วิงเวิลาหรอ่ทำงานี้ในี้วินัี้หยดุ

(ห้ามเดี็กทำางานล่วงเวลาและวันหยุดี)

มาตรา 49 ห้ามมใ่ห้นี้ายจ้างให้ลก้ิจ้างซ้ึ่�งเป็นี้เด็กิอายตุ�ำกิว่ิาสื่บ่แปดปีทำงานี้อย่างหน้ี้�งอย่างใด ดังต่อไปนี้้�

(1) งานี้หลอม เป่า หล่อ หร่อร้ดโลหะ
(2) งานี้ปั�มโลหะ
(3) งานี้เกิ้�ยวิกัิบค์วิามรอ้นี้ ค์วิามเยน็ี้ ค์วิามสื่ั�นี้สื่ะเทอ่นี้ เสื่ย้ง และแสื่งท้�มร้ะดบัแตกิตา่งจากิปกิต่ อนัี้อาจ

เป็นี้อันี้ตรายตามท้�กิำหนี้ดในี้กิฎกิระทรวิง

(ห้ามเดี็กทำางานอันตราย)
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(4) งานี้เกิ้�ยวิกิับสื่ารเค์ม้ท้�เป็นี้อันี้ตรายตามท้�กิำหนี้ดในี้กิฎกิระทรวิง
(5) งานี้เกิ้�ยวิกิับจุลช้วิันี้เป็นี้พิ่ษซึ่้�งอาจเป็นี้เช่�อไวิรัสื่ แบค์ท้เร้ย รา หร่อเช่�ออ่�นี้ตามท้�กิำหนี้ดในี้กิฎ

กิระทรวิง
(6) งานี้เกิ้�ยวิกิับวิัตถึุม้พิ่ษ วิัตถึุระเบ่ด หร่อวิัตถึุไวิไฟ้ เวิ้นี้แต่งานี้ในี้สื่ถึานี้้บร่กิารนี้�ำมันี้เช่�อเพิล่งตามท้�

กิำหนี้ดในี้กิฎกิระทรวิง
(7) งานี้ขึ้ับหร่อบังค์ับรถึยกิหร่อปั�นี้จั�นี้ตามท้�กิำหนี้ดในี้กิฎกิระทรวิง
(8) งานี้ใช้เล่�อยเด่นี้ด้วิยพิลังไฟ้ฟ้้าหร่อเค์ร่�องยนี้ต์
(9) งานี้ท้�ต้องทำใต้ด่นี้ ใต้นี้�ำ ในี้ถึ�ำ อุโมงค์์ หร่อปล่องในี้ภั้เขึ้า
(10) งานี้เกิ้�ยวิกิับกิัมมันี้ตภัาพิรังสื่้ตามท้�กิำหนี้ดในี้กิฎกิระทรวิง
(11) งานี้ทำค์วิามสื่ะอาดเค์ร่�องจักิรหร่อเค์ร่�องยนี้ต์ขึ้ณะท้�เค์ร่�องจักิรหร่อเค์ร่�องยนี้ต์กิำลังทำงานี้
(12) งานี้ท้�ต้องทำบนี้นี้ั�งร้านี้ท้�สื่้งกิวิ่าพิ่�นี้ด่นี้ตั�งแต่สื่่บเมตรขึ้้�นี้ไป
(13) งานี้อ่�นี้ตามท้�กิำหนี้ดในี้กิฎกิระทรวิง

มาตรา 50 ห้ามมใ่ห้นี้ายจ้างให้ลก้ิจ้างซึ่้�งเป็นี้เด็กิอายตุ�ำกิว่ิาสื่บ่แปดปีทำงานี้ในี้สื่ถึานี้ท้� ดงัต่อไปนี้้�

(1) โรงฆ่าสื่ัตวิ์
(2) สื่ถึานี้ท้�เล่นี้กิารพินี้ันี้
(3) สื่ถึานี้บร่กิารตามกิฎหมายวิ่าด้วิยสื่ถึานี้บร่กิาร
(4) สื่ถึานี้ท้�อ่�นี้ตามท้�กิำหนี้ดในี้กิฎกิระทรวิง 

(ห้ามเดี็กทำางานในสถานที�ห้าม)

มาตรา 51 ห้ามมใ่ห้นี้ายจ้างเรย้กิหรอ่รบัหลกัิประกินัี้เพิ่�อกิารใด ๆ จากิฝ่่ายลก้ิจ้างซึ่้�งเป็นี้เด็กิ

ห้ามมใ่ห้นี้ายจ้างจ่ายค่์าจ้างขึ้องลก้ิจ้างซึ่้�งเป็นี้เดก็ิให้แก่ิบคุ์ค์ลอ่�นี้

ในี้กิรณท้้�นี้ายจ้างจ่ายเงน่ี้หรอ่ประโยชน์ี้ตอบแทนี้ใด ๆ ให้แก่ิลก้ิจ้างซ้ึ่�งเป็นี้เด็กิ บด่ามารดา ผ้ป้กิค์รอง หรอ่
บคุ์ค์ลอ่�นี้ เป็นี้กิารล่วิงหน้ี้าก่ิอนี้มก้ิารจ้าง ขึ้ณะแรกิจ้าง หร่อก่ิอนี้ถ้ึงงวิดกิารจ่ายค่์าจ้างในี้แต่ละค์ราวิ มใ่ห้ถ่ึอว่ิา
เป็นี้กิารจ่ายหรอ่รบัค่์าจ้างสื่ำหรับลก้ิจ้างซ้ึ่�งเป็นี้เดก็ินี้ั�นี้ และห้ามมใ่ห้นี้ายจ้างนี้ำเงน่ี้หรอ่ประโยชน์ี้ตอบแทนี้ดังกิล่าวิ
มาหกัิจากิค่์าจ้างซึ่้�งต้องจ่ายให้แก่ิลก้ิจ้างซึ่้�งเป็นี้เดก็ิตามกิำหนี้ดเวิลา

(การเรียกหรือรับัหลักปัระกันจากล้กจ้างเดี็ก)

มาตรา 52 เพ่ิ�อประโยชน์ี้ในี้กิารพิฒันี้าและส่ื่งเสื่ร่มค์ณุภัาพิชว้ิต่และกิารทำงานี้ขึ้องเดก็ิให้ล้กิจ้างซ้ึ่�งเป็นี้เดก็ิ
อายตุ�ำกิว่ิาสื่บ่แปดปี มส้ื่ท่ธิ์ล่าเพิ่�อเข้ึ้าประชมุ สื่มัมนี้า รบักิารอบรม รบักิารฝึ่กิหร่อลาเพิ่�อกิารอ่�นี้ ซ้ึ่�งจดัโดยสื่ถึานี้
ศก้ิษาหรอ่หน่ี้วิยงานี้ขึ้องรฐัหรอ่เอกิชนี้ท้�อธ่ิ์บดเ้หน็ี้ชอบ โดยให้ลก้ิจ้างซึ่้�งเป็นี้เดก็ิแจ้งให้นี้ายจ้างทราบล่วิงหน้ี้าถึง้เหตุ
ท้�ลาโดยชดัแจ้ง พิร้อมทั�งแสื่ดงหลกัิฐานี้ท้�เกิ้�ยวิข้ึ้องถ้ึาม้ และให้นี้ายจ้างจ่ายค่์าจ้างให้แก่ิลก้ิจ้างซึ่้�งเป็นี้เด็กิเท่ากิบัค่์า
จ้างในี้วินัี้ทำงานี้ตลอดระยะเวิลาท้�ลา แต่ปีหน้ี้�งต้องไม่เกิน่ี้สื่ามสื่บ่วินัี้

(สิทธีิการอบัรม)
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มาตรา 55 ให้นี้ายจ้างจ่ายค่์าจ้าง ค่์าล่วิงเวิลา ค่์าทำงานี้ในี้วัินี้หยุด ค่์าล่วิงเวิลาในี้วัินี้หยุดและเงน่ี้ผลประโยชน์ี้
อ่�นี้เนี้่�องในี้กิารจ้างให้แก่ิลก้ิจ้าง ณ สื่ถึานี้ท้�ทำงานี้ขึ้องลก้ิจ้าง ถ้ึาจะจ่าย ณ สื่ถึานี้ท้�อ่�นี้หรอ่ด้วิยวิธ่ิ์อ้่�นี้ต้องได้รบัค์วิาม
ยน่ี้ยอมจากิล้กิจ้าง

(การจ่ายค่าตอบัแทนสถานที�ทำางานล้กจ้าง)

มาตรา 61 ในี้กิรณท้้�นี้ายจ้างให้ลก้ิจ้างทำงานี้ล่วิงเวิลาในี้วินัี้ทำงานี้ให้นี้ายจ้างจ่ายค่์าล่วิงเวิลาให้แก่ิลก้ิจ้างในี้
อตัราไม่น้ี้อยกิว่ิาหนี้้�งเท่าค์ร้�งขึ้องอตัราค่์าจ้างต่อชั�วิโมงในี้วินัี้ทำงานี้ตามจำนี้วินี้ชั�วิโมงท้�ทำ หร่อไม่น้ี้อยกิว่ิาหน้ี้�งเท่า
ค์ร้�งขึ้องอตัราค่์าจ้างต่อหน่ี้วิยในี้วัินี้ทำงานี้ตามจำนี้วินี้ผลงานี้ท้�ทำได้สื่ำหรับลก้ิจ้างซ้ึ่�งได้รบัค่์าจ้างตามผลงานี้โดย
ค์ำนี้วิณเป็นี้หน่ี้วิย

(การจ่ายค่าทำางานล่วงเวลาในวันทำางาน)

มาตรา 62 ในี้กิรณท้้�นี้ายจ้างให้ลก้ิจ้างทำงานี้ในี้วินัี้หยดุตามมาตรา 28 มาตรา 29 หรอ่มาตรา 30 ให้นี้ายจ้าง
จ่ายค่์าทำงานี้ในี้วัินี้หยดุให้แก่ิล้กิจ้างในี้อตัรา ดงัต่อไปนี้้�

(1) สื่ำหรับล้กิจ้างซึ่้�งม้สื่่ทธิ์่ได้รับค์่าจ้างในี้วิันี้หยุด ให้จ่ายเพิ่�มข้ึ้�นี้จากิค์่าจ้างอ้กิไม่นี้้อยกิวิ่าหนี้้�งเท่าขึ้อง
อตัราค่์าจ้างต่อชั�วิโมงในี้วินัี้ทำงานี้ตามจำนี้วินี้ชั�วิโมงท้�ทำหรอ่ไมน่ี้อ้ยกิวิา่หนี้้�งเทา่ขึ้องอตัราค์า่จา้งตอ่
หน่ี้วิยในี้วัินี้ทำงานี้ตามจำนี้วินี้ผลงานี้ท้�ทำได้สื่ำหรับล้กิจ้างซ้ึ่�งได้รับค่์าจ้างตามผลงานี้โดยค์ำนี้วิณ 
เป็นี้หนี้่วิย

(2) สื่ำหรับลก้ิจ้างซ้ึ่�งไม่มส้ื่ท่ธิ์ไ่ดร้บัค์า่จ้างในี้วัินี้หยดุ ให้จ่ายไม่นี้อ้ยกิว่ิาสื่องเท่าขึ้องอัตราค่์าจ้างตอ่ชั�วิโมง
ในี้วัินี้ทำงานี้ตามจำนี้วินี้ชั�วิโมงท้�ทำ หร่อไม่นี้้อยกิว่ิาสื่องเท่าขึ้องอัตราค่์าจ้างต่อหน่ี้วิยในี้วัินี้ทำงานี้
ตามจำนี้วินี้ผลงานี้ท้�ทำได้สื่ำหรับล้กิจ้างซึ่้�งได้รับค์่าจ้างตามผลงานี้โดยค์ำนี้วิณเป็นี้หนี้่วิย

(การจ่ายค่าทำางานวันหยุดี)

มาตรา 63 ในี้กิรณ้ท้�นี้ายจ้างให้ลก้ิจ้างทำงานี้ล่วิงเวิลาในี้วินัี้หยดุ ให้นี้ายจ้างจ่ายค่์าล่วิงเวิลาในี้วินัี้หยดุให้แก่ิ
ล้กิจ้างในี้อตัราไม่น้ี้อยกิว่ิาสื่ามเท่าขึ้องอตัราค่์าจ้างต่อชั�วิโมงในี้วินัี้ทำงานี้ตามจำนี้วินี้ชั�วิโมงท้�ทำ หรอ่ไม่น้ี้อยกิว่ิาสื่าม
เท่าขึ้องอัตราค่์าจ้างต่อหน่ี้วิยในี้วัินี้ทำงานี้ตามจำนี้วินี้ผลงานี้ท้�ทำได้สื่ำหรับลก้ิจ้างซึ่้�งได้รบัค่์าจ้างตามผลงานี้โดย
ค์ำนี้วิณเป็นี้หน่ี้วิย

(การจ่ายค่าทำางานล่วงเวลา)
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มาตรา 70 ให้นี้ายจ้างจ่ายค่์าจ้าง ค่์าล่วิงเวิลา ค่์าทำงานี้ในี้วินัี้หยดุ ค่์าล่วิงเวิลาในี้วินัี้หยดุและเงน่ี้ท้�นี้ายจ้าง
มห้น้ี้าท้�ต้องจ่ายตามพิระราชบญัญตัน่ี้้�ให้ถึก้ิต้องและตามกิำหนี้ดเวิลา ดังต่อไปนี้้�

(1) ในี้กิรณ้ท้�ม้กิารค์ำนี้วิณค์่าจ้างเป็นี้รายเด่อนี้ รายวิันี้ รายชั�วิโมง หร่อเป็นี้ระยะเวิลาอย่างอ่�นี้ท้�ไม่เกิ่นี้
หนี้้�งเด่อนี้ หร่อตามผลงานี้โดยค์ำนี้วิณเป็นี้หนี้่วิย ให้จ่ายเด่อนี้หนี้้�งไม่นี้้อยกิวิ่าหนี้้�งค์รั�ง เวิ้นี้แต่จะม้
กิารตกิลงกิันี้เป็นี้อย่างอ่�นี้ท้�เป็นี้ประโยชนี้์แกิ่ล้กิจ้าง

(2) ในี้กิรณ้ท้�ม้กิารค์ำนี้วิณค์่าจ้าง นี้อกิจากิ (1) ให้จ่ายตามกิำหนี้ดเวิลาท้�นี้ายจ้างและล้กิจ้างตกิลงกิันี้
(3) ค์่าล่วิงเวิลา ค์่าทำงานี้ในี้วิันี้หยุด ค์่าล่วิงเวิลาในี้วิันี้หยุด และเง่นี้ท้�นี้ายจ้างม้หนี้้าท้�ต้องจ่ายตามพิระ

ราชบัญญัต่นี้้�ให้จ่ายเด่อนี้หนี้้�งไม่นี้้อยกิวิ่าหนี้้�งค์รั�ง

ในี้กิรณท้้�นี้ายจ้างเล่กิจ้างลก้ิจ้าง ให้นี้ายจ้างจ่ายค่์าจ้าง ค่์าล่วิงเวิลา ค่์าทำงานี้ในี้วินัี้หยดุ ค่์าล่วิงเวิลาในี้วินัี้
หยดุ และเงน่ี้ท้�นี้ายจ้างม้หน้ี้าท้�ต้องจ่ายตามพิระราชบญัญตัน่ี้้� ตามท้�ลก้ิจ้างม้สื่ท่ธิ์ไ่ด้รบั ให้แก่ิลก้ิจ้างภัายในี้สื่ามวินัี้
นี้บัแต่วินัี้ท้�เลก่ิจ้าง

(การจ่ายค่าจ้าง)

มาตรา 70 ห้ามมใ่ห้นี้ายจ้างหกัิค่์าจ้าง ค่์าล่วิงเวิลา ค่์าทำงานี้ในี้วินัี้หยดุ และค่์าล่วิงเวิลาในี้วินัี้หยดุ เว้ินี้แต่
เป็นี้กิารหกัิเพิ่�อ

(1) ชำระภัาษ้เง่นี้ได้ตามจำนี้วินี้ท้�ล้กิจ้างต้องจ่ายหร่อชำระเง่นี้อ่�นี้ตามท้�ม้กิฎหมายบัญญัต่ไวิ้
(2) ชำระค์่าบำรุงสื่หภัาพิแรงงานี้ตามขึ้้อบังค์ับขึ้องสื่หภัาพิแรงงานี้
(3) ชำระหนี้้�สื่่นี้สื่หกิรณ์ออมทรัพิย์ หร่อสื่หกิรณ์อ่�นี้ท้�ม้ลักิษณะเด้ยวิกิันี้กิับสื่หกิรณ์ออมทรัพิย์หร่อหนี้้�ท้�

เป็นี้ไปเพิ่�อสื่วิสัื่ดก่ิารท้�เป็นี้ประโยชน์ี้แก่ิลก้ิจ้างฝ่่ายเด้ยวิ โดยได้รบัค์วิามยน่ี้ยอมล่วิงหน้ี้าจากิลก้ิจ้าง
(4) เป็นี้เง่นี้ประกิันี้ตามมาตรา 10 หร่อชดใช้ค์่าเสื่้ยหายให้แกิ่นี้ายจ้าง ซึ่้�งล้กิจ้างได้กิระทำโดยจงใจหร่อ

ประมาทเล่นี้เล่ออย่างร้ายแรง โดยได้รับค์วิามย่นี้ยอมจากิล้กิจ้าง
(5) เป็นี้เง่นี้สื่ะสื่มตามขึ้้อตกิลงเกิ้�ยวิกิับกิองทุนี้เง่นี้สื่ะสื่ม

กิารหกัิตาม (2) (3) (4) และ (5) ในี้แต่ละกิรณ้ห้ามมใ่ห้หักิเกิน่ี้ร้อยละสื่บ่และจะหักิรวิมกินัี้ได้ไม่เกิน่ี้หนี้้�งในี้
ห้าขึ้องเงน่ี้ท้�ลก้ิจ้างม้สื่ท่ธิ์ไ่ด้รบัตามกิำหนี้ดเวิลากิารจ่ายตามมาตรา 70 เว้ินี้แต่ได้รับค์วิามยน่ี้ยอมจากิลก้ิจ้าง

(การหักค่าจ้าง)

มาตรา 90  เม่�อประกิาศกิำหนี้ดอตัราค่์าจ้างขึ้ั�นี้ต�ำหรอ่อตัราค่์าจ้างตามมาตรฐานี้ฝี่มอ่มผ้ลใช้บงัค์บัแล้วิ ห้าม
มใ่ห้นี้ายจ้างจ่ายค่์าจ้างให้แก่ิลก้ิจ้างน้ี้อยกิว่ิาอตัราค่์าจ้างขึ้ั�นี้ต�ำหรอ่อตัราค่์าจ้างตามมาตรฐานี้ฝี่มอ่ท้�กิำหนี้ด

ให้พินี้ักิงานี้ตรวิจแรงงานี้ส่ื่งประกิาศกิำหนี้ดอัตราค่์าจ้างขึ้ั�นี้ต�ำหร่ออัตราค่์าจ้างตามมาตรฐานี้ฝี่ม่อให้แก่ิ
นี้ายจ้างท้�อย้ใ่นี้ข่ึ้ายบงัค์บั และให้นี้ายจ้างนี้ั�นี้ปิดประกิาศดงักิล่าวิไว้ิในี้ท้�เปิดเผย เพิ่�อให้ลก้ิจ้างได้ทราบ ณ สื่ถึานี้ท้�
ทำงานี้ขึ้องล้กิจ้างตลอดระยะเวิลาท้�ประกิาศดังกิล่าวิมผ้ลใช้บงัค์บั 

(อัตราค่าจ้างข้ั�นตำ�า)
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5.1.10	 พระราช้บััญญัติกีฬามวย	พ.ศั.	2542	

มาตรา 16 ให้ค์ณะกิรรมกิารจดัให้มร้ะเบย้บและกิตก่ิามาตรฐานี้สื่ำหรบักิารแข่ึ้งขึ้นัี้กิฬ้ามวิยเพิ่�อใช้ในี้กิาร
จดักิารแข่ึ้งขึ้นัี้กิฬ้ามวิย  ทั�งนี้้� โดยค์ำนี้ง้ถ้ึงอาย ุ เพิศ ค์วิามปลอดภััยขึ้องนี้กัิมวิย และจารต้ประเพิณ้ในี้กิารแข่ึ้งขึ้นัี้
กิฬ้ามวิย

(มาตรฐานการแข้่งข้ัน)

มาตรา 26  ห้ามมใ่ห้ผ้ใ้ดจดัแข่ึ้งขัึ้นี้กิฬ้ามวิย โดยไม่ได้รบัอนี้ญุาตจากินี้ายทะเบย้นี้ เว้ินี้แต่ในี้กิรณก้ิารจดักิาร
แข่ึ้งขึ้นัี้กิฬ้ามวิยบางประเภัทตามท้�กิำหนี้ดในี้กิฎกิระทรวิง

กิารขึ้อรบัใบอนี้ญุาตและกิารออกิใบอนี้ญุาตตามวิรรค์หนี้้�ง ให้เป็นี้ไปตามหลกัิเกิณฑ์์ วิธ่ิ์ก้ิาร และเง่�อนี้ไขึ้ตาม
ท้�กิำหนี้ดในี้กิฎกิระทรวิง หลักิเกิณฑ์์กิารอนี้ญุาตให้จดักิารแข่ึ้งขึ้นัี้กิฬ้ามวิยสื่ำหรบันี้กัิมวิยท้�มอ้ายตุ�ำกิว่ิาสื่บ่ห้าปี 
บรบ่ร้ณ์จะกิำหนี้ดได้เฉพิาะเม่�อมอ้ปุกิรณ์ในี้กิารป้องกัินี้ค์วิามปลอดภััยในี้กิารแข่ึ้งขึ้นัี้

ในี้กิารออกิใบอนุี้ญาต นี้อกิจากิต้องปฏิบ่ตัต่ามวิรรค์สื่องแล้วิ นี้ายทะเบย้นี้อาจกิำหนี้ดเง่�อนี้ไขึ้อ่�นี้ ๆ ได้เท่า
ท้�จำเป็นี้เพิ่�อให้กิารจดักิารแข่ึ้งขึ้นัี้กิฬ้ามวิยเป็นี้ไปตามระเบย้บและกิตก่ิาท้�ค์ณะกิรรมกิารกิำหนี้ด

กิารจดักิารแข่ึ้งขึ้นัี้กิฬ้ามวิยท้�ไม่ต้องขึ้ออนี้ญุาตตามวิรรค์หนี้้�ง ต้องแจ้งให้นี้ายทะเบย้นี้ทราบก่ิอนี้ และต้อง
ปฏ่ิบตัต่ามมาตรฐานี้ท้�กิำหนี้ดตามมาตรา 16 

(การรับัอนุญาตจัดีการแข้่งข้ัน)

มาตรา 29   นัี้กิมวิยท้�จะจดทะเบ้ยนี้ได้ต้อง

(1) ม้อายุไม่ต�ำกิวิ่าสื่่บห้าปีบร่บ้รณ์
(2) ไม่เป็นี้โรค์พิ่ษสืุ่ราเร่�อรัง หร่อต่ดยาเสื่พิต่ดให้โทษ หร่อเป็นี้โรค์ท้�ค์ณะกิรรมกิารกิำหนี้ด
(3) ไม่เป็นี้ค์นี้วิ่กิลจร่ต หร่อจ่ตฟ้ั�นี้เฟ้้อนี้ไม่สื่มประกิอบ
(4) ไม่เป็นี้ผ้้ม้ค์วิามประพิฤต่เสื่้ยหาย ซ้ึ่�งค์ณะกิรรมกิารเห็นี้ว่ิาจะนี้ำมาซ้ึ่�งค์วิามเส่ื่�อมเสื่้ยแก่ิวิงกิาร 

กิ้ฬามวิย

ผ้เ้ยาว์ิท้�จดทะเบย้นี้เป็นี้นัี้กิมวิยแล้วิ อาจทำนี้ต่่กิรรมอนัี้เกิ้�ยวิกิบักิารเข้ึ้าแข่ึ้งขึ้นัี้กิฬ้ามวิยได้โดยไม่ต้องได้รบั
ค์วิามยน่ี้ยอมจากิผ้แ้ทนี้โดยชอบธิ์รรมอก้ิ

(การจดีทะเบัียนนักมวย)

มาตรา 30 นี้กัิมวิยท้�จดทะเบ้ยนี้แล้วิต้องสื่งักัิดค่์ายมวิยใดค่์ายมวิยหนี้้�งในี้กิารชกิแต่ละค์รั�งแต่เพิย้งค่์ายมวิย
เดย้วิ และต้องปฏิบ่ตัต่ามระเบย้บขึ้องค่์ายมวิยท้�ได้รบัค์วิามเหน็ี้ชอบขึ้องค์ณะกิรรมกิารโดยเค์ร่งค์รดั

ข้ึ้อตกิลงจำกิดัไม่ให้นี้กัิมวิยย้ายสื่งักิดัค่์ายมวิยเป็นี้โมฆะ เว้ินี้แต่จะเป็นี้ไปตามระเบย้บท้�ค์ณะกิรรมกิารกิำหนี้ด

(การสังกัดีค่าย)
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มาตรา 48 ห้ามมใ่ห้ผ้ใ้ดให้ ขึ้อให้ หรอ่รบัว่ิาจะให้ทรพัิย์ส่ื่นี้ หร่อประโยชน์ี้อ่�นี้ใดแก่ินัี้กิมวิยหร่อผ้อ้่�นี้เพิ่�อจ้งใจ
ให้นี้กัิมวิยกิระทำกิารล้มมวิย

(จ้างล้มมวย)

มาตรา 55 ผ้ใ้ดจดักิารแข่ึ้งขัึ้นี้กิฬ้ามวิยโดยไม่ได้รบัอนี้ญุาตตามมาตรา 26 ต้องระวิางโทษจำคุ์กิไม่เกิน่ี้หนี้้�งปี
 หรอ่ปรบัไม่เกิน่ี้สื่องหม่�นี้บาท หร่อทั�งจำทั�งปรบั

(จัดีแข้่งข้ันโดียไม่ไดี้รับัอนุญาต)

มาตรา 56  ผ้จ้ดัรายกิารแข่ึ้งขึ้นัี้มวิยหรอ่นี้ายสื่นี้ามมวิยผ้้ใดกิระทำกิารฝ่่าฝ้่นี้เง่�อนี้ไขึ้ในี้กิารอนุี้ญาตท้�นี้าย
ทะเบย้นี้กิำหนี้ดตามมาตรา 26 วิรรค์สื่าม ซึ่้�งเป็นี้เง่�อนี้ไขึ้ในี้สื่าระสื่ำค์ญั ต้องระวิางโทษจำคุ์กิไม่เกิน่ี้หกิเดอ่นี้ หรอ่
ปรับไม่เกิน่ี้หนี้้�งหม่�นี้บาท หร่อทั�งจำทั�งปรบั

(ฝา่ฝืนการอนุญาตจัดีแข้่งข้ัน)

มาตรา 61  ผ้ใ้ดปลอมปนี้อาหาร ยา หรอ่เค์ร่�องอปุโภัค์บรโ่ภัค์อ่�นี้ใด เพิ่�อให้นี้กัิมวิยเสื่พิย์หรอ่ใช้ และกิาร
ปลอมปนี้นัี้�นี้น่ี้าจะเป็นี้เหตใุห้เกิด่อนัี้ตรายแก่ิสื่ขุึ้ภัาพิหรอ่ทำให้นี้กัิมวิยเสื่่�อมถึอยกิำลงัท้�จะชกิมวิยได้ ต้องระวิาง
โทษจำคุ์กิไม่เกิน่ี้ห้าปี หรอ่ปรบัไม่เกิน่ี้หนี้้�งแสื่นี้บาท หรอ่ทั�งจำทั�งปรบั

(ปัลอมปันสารอันตราย)

5.1.11	 พระราช้บััญญัติคุ้มครองเดี็ก	พ.ศั.	2546

มาตรา 26 ภัายใต้บังค์บับทบญัญตัแ่ห่งกิฎหมายอ่�นี้ ไม่ว่ิาเดก็ิจะยน่ี้ยอมหรอ่ไม่ ห้ามมใ่ห้ผ้ใ้ดกิระทำกิาร  
ดงัต่อไปนี้้�

(1) กิระทำหร่อละเวิ้นี้กิารกิระทำอันี้เป็นี้กิารทารุณกิรรมต่อร่างกิายหร่อจ่ตใจขึ้องเด็กิ

(2) จงใจหร่อละเลยไม่ให้สื่่�งจำเป็นี้แกิ่กิารดำรงช้วิ่ตหร่อรักิษาพิยาบาลแกิ่เด็กิท้�อย้่ในี้ค์วิามด้แลขึ้องตนี้ 
จนี้นี้่าจะเกิ่ดอันี้ตรายแกิ่ร่างกิายหร่อจ่ตใจขึ้องเด็กิ

(3) บังค์ับ ข่้ึ้เขึ้็ญ ชักิจ้ง สื่่งเสื่ร่ม หร่อย่นี้ยอมให้เด็กิประพิฤต่ตนี้ไม่สื่มค์วิรหร่อนี้่าจะทำให้เด็กิม้ค์วิาม
ประพิฤต่เสื่้�ยงต่อกิารกิระทำผ่ด

(4) โฆษณาทางสื่่�อมวิลชนี้หร่อเผยแพิร่ด้วิยประกิารใด เพิ่�อรับเด็กิหร่อยกิเด็กิให้แกิ่บุค์ค์ลอ่�นี้ท้�ม่ใช่ญาต่
ขึ้องเด็กิ เวิ้นี้แต่เป็นี้กิารกิระทำขึ้องทางราชกิารหร่อได้รับอนีุ้ญาตจากิทางราชกิารแล้วิ

(ข้้อห้ามปัฏิิบััติต่อเดี็ก)
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(5) บังค์บั ขึ้้เ่ขึ้ญ็ ชกัิจง้ สื่ง่เสื่รม่ ยน่ี้ยอม หรอ่กิระทำด้วิยประกิารใดใหเ้ด็กิไปเปน็ี้ขึ้อทานี้ เด็กิเรร่อ่นี้ หรอ่
ใชเ้ด็กิเป็นี้เค์ร่�องมอ่ในี้กิารขึ้อทานี้หรอ่กิารกิระทำผด่ หรอ่กิระทำด้วิยประกิารใดอันี้เป็นี้กิารแสื่วิงหา
ประโยชนี้์โดยม่ชอบจากิเด็กิ

(6) ใช้ จ้าง หร่อวิานี้เด็กิให้ทำงานี้หร่อกิระทำกิารอันี้อาจเป็นี้อันี้ตรายแกิ่ร่างกิายหร่อจ่ตใจม้ผลกิระทบ
ต่อกิารเจร่ญเต่บโต หร่อขึ้ัดขึ้วิางต่อพิัฒนี้ากิารขึ้องเด็กิ

(7) บังค์ับ ขึ้้่เขึ้็ญ ใช้ ชักิจ้ง ยุยง สื่่งเสื่ร่ม หร่อย่นี้ยอมให้เด็กิเล่นี้กิ้ฬาหร่อให้กิระทำกิารใดเพิ่�อแสื่วิงหา
ประโยชน์ี้ทางกิารค้์าอันี้ม้ลักิษณะเป็นี้กิารขัึ้ดขึ้วิางต่อกิารเจร่ญเต่บโตหร่อพัิฒนี้ากิารขึ้องเด็กิหร่อม้
ลักิษณะเป็นี้กิารทารุณกิรรมต่อเด็กิ

(8) ใช้หร่อย่นี้ยอมให้เด็กิเล่นี้กิารพินี้ันี้ไม่วิ่าชนี้่ดใดหร่อเขึ้้าไปในี้สื่ถึานี้ท้�เล่นี้กิารพินี้ันี้ สื่ถึานี้ค์้าประเวิณ ้
หร่อสื่ถึานี้ท้�ท้�ห้ามม่ให้เด็กิเขึ้้า

(9 บังคั์บ ข่้ึ้เขึ้็ญ ใช้ ชักิจ้ง ยุยง สื่่งเสื่ร่ม หร่อย่นี้ยอมให้เด็กิแสื่ดงหร่อกิระทำกิารอันี้ม้ลักิษณะลามกิ
อนี้าจาร ไม่วิ่าจะเป็นี้ไปเพิ่�อให้ได้มาซึ่้�งค์่าตอบแทนี้หร่อเพิ่�อกิารใด

(10) จำหนี้่าย แลกิเปล้�ยนี้ หร่อให้สืุ่ราหร่อบุหร้�แกิ่เด็กิ เวิ้นี้แต่กิารปฏิ่บัต่ทางกิารแพิทย์

ถึ้ากิารกิระทำค์วิามผ่ดตามวิรรค์หนี้้�งม้โทษตามกิฎหมายอ่�นี้ท้�หนี้ักิกิวิ่ากิ็ให้ลงโทษตามกิฎหมายนี้ั�นี้

มาตรา 27 ห้ามมใ่ห้ผ้ใ้ดโฆษณาหร่อเผยแพิร่ทางสื่่�อมวิลชนี้หรอ่สื่่�อสื่ารสื่นี้เทศประเภัทใด ซ้ึ่�งข้ึ้อมล้เกิ้�ยวิกิบั
ตวัิเดก็ิหรอ่ผ้ป้กิค์รอง โดยเจตนี้าท้�จะทำให้เกิด่ค์วิามเสื่ย้หายแก่ิจต่ใจ ช่�อเสื่ย้ง เก้ิยรตค่์ณุ หรอ่สื่ท่ธ่ิ์ประโยชน์ี้อ่�นี้ใด
ขึ้องเดก็ิ หรอ่เพิ่�อแสื่วิงหาประโยชน์ี้สื่ำหรบัตนี้เองหร่อผ้อ้่�นี้โดยมช่อบ

(เผิยแพร่ข้้อม้ลเกี�ยวกับัเดี็กหรือผิ้้ปักครอง)

5.1.12	 พระราช้บััญญัติโรงแรม	พ.ศั.	2547	

มาตรา 35 ผ้จ้ดักิารต้องจดัให้มก้ิารบันี้ทก้ิรายกิารต่าง ๆ เกิ้�ยวิกิบัผ้พ้ิกัิและจำนี้วินี้ผ้พ้ิกัิในี้แต่ละห้องลงในี้
บตัรทะเบย้นี้ผ้พ้ิกัิในี้ทันี้ทท้้�มก้ิารเข้ึ้าพิกัิ โดยให้ผ้พ้ิกัิค์นี้ใดค์นี้หนี้้�งเป็นี้ผ้ล้งลายมอ่ช่�อในี้บตัรทะเบย้นี้ผ้้พิกัิ หากิผ้พั้ิกิ
มอ้ายุต�ำกิว่ิาสื่บ่แปดปีบรบ่ร้ณ์และเข้ึ้าพัิกิตามลำพัิง ให้ผ้จ้ดักิารหรอ่ผ้้แทนี้ลงลายมอ่ช่�อกิำกัิบไว้ิด้วิย และนี้ำไปบันี้ท้กิ
ลงในี้ทะเบย้นี้ผ้พ้ิกัิให้แล้วิเสื่รจ็ภัายในี้ย้�สื่บ่สื่้�ชั�วิโมงหลงัจากิมก้ิารลงทะเบย้นี้เข้ึ้าพิกัิ

ถ้ึารายกิารซึ่้�งจะต้องบันี้ท้กิลงในี้ทะเบย้นี้ผ้้พิกัิตามวิรรค์หนี้้�งซึ่�ำกิบัรายกิารวัินี้ก่ิอนี้ให้บนัี้ทก้ิรายกิารดังกิล่าวิ
ว่ิาไม่มก้ิารเปล้�ยนี้แปลง

(การบัันท่กลงทะเบัียนผิ้้พักและจำานวนผิ้้พัก)
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กิารบนัี้ทก้ิรายกิารต่าง ๆ เกิ้�ยวิกิบัผ้เ้ข้ึ้าพิกัิลงในี้บตัรทะเบย้นี้ผ้พ้ิกัิและทะเบย้นี้ผ้พ้ิกัิต้องบนัี้ทก้ิทกุิรายกิาร
ให้ค์รบถ้ึวินี้ ห้ามมใ่ห้ปล่อยช่องว่ิางไว้ิโดยไม่ม้เหตผุลสื่มค์วิร

ผ้จ้ดักิารต้องเกิบ็รกัิษาบัตรทะเบย้นี้ผ้้พิกัิและทะเบย้นี้ผ้้พิกัิไว้ิเป็นี้เวิลาอย่างน้ี้อยหนี้้�งปี และต้องให้อย้ใ่นี้สื่ภัาพิ
ท้�ตรวิจสื่อบได้

บตัรทะเบย้นี้ผ้พ้ิกัิและทะเบ้ยนี้ผ้พ้ิกัิ ให้เป็นี้ไปตามแบบท้�รฐัมนี้ตรป้ระกิาศกิำหนี้ด

5.1.13	 พระราช้บััญญัติว่าดี้วยการกระทำาความผิิดีเกี�ยวกับัคอมพิวเตอร์	 
พ.ศั.	2550

มาตรา 14 ผ้ใ้ดกิระทำค์วิามผด่ท้�ระบุไว้ิดงัต่อไปนี้้� ต้องระวิางโทษจำคุ์กิไม่เกิน่ี้ห้าปีหร่อปรบัไม่เกิน่ี้หนี้้�งแสื่นี้
บาท หรอ่ทั�งจำทั�งปรบั 

(1) นี้ำเขึ้้าสื่้่ระบบค์อมพิ่วิเตอร์ซึ่้�งขึ้้อม้ลค์อมพิ่วิเตอร์ปลอมไม่วิ่าทั�งหมดหร่อ บางสื่่วินี้ หร่อขึ้้อม้ล
ค์อมพิ่วิเตอร์อันี้เป็นี้เท็จ โดยประกิารท้�นี้่าจะเกิ่ดค์วิามเสื่้ยหายแกิ่ผ้้อ่�นี้หร่อประชาชนี้ 

(2) นี้ำเขึ้้าสื่้่ระบบค์อมพ่ิวิเตอร์ซึ่้�งข้ึ้อม้ลค์อมพ่ิวิเตอร์อันี้เป็นี้เท็จ โดยประกิารท้�นี้่าจะเกิ่ดค์วิามเส้ื่ยหาย
ต่อค์วิามมั�นี้ค์งขึ้องประเทศหร่อกิ่อให้เกิ่ดค์วิามต่�นี้ตระหนี้กิแกิ่ประชาชนี้

(3) นี้ำเขึ้้าสื่้่ระบบค์อมพิ่วิเตอร์ซึ่้�งขึ้้อม้ลค์อมพิ่วิเตอร์ใด ๆ อันี้เป็นี้ค์วิามผ่ดเกิ้�ยวิกิับ ค์วิามมั�นี้ค์งแห่งราช
อาณาจักิรหร่อค์วิามผ่ดเกิ้�ยวิกิับกิารกิ่อกิารร้ายตามประมวิลกิฎหมายอาญา

(4) นี้ำเขึ้้าสื่้่ระบบค์อมพิ่วิเตอร์ซึ่้�งขึ้้อม้ลค์อมพิ่วิเตอร์ใด ๆ ท้�ม้ลักิษณะอันี้ลามกิและขึ้้อม้ลค์อมพิ่วิเตอร์
นี้ั�นี้ประชาชนี้ทั�วิไปอาจเขึ้้าถึ้งได้

(5) เผยแพิร่หร่อส่ื่งต่อซึ่้�งข้ึ้อมล้ค์อมพิว่ิเตอร์โดยร้อ้ย้แ่ล้วิว่ิาเป็นี้ข้ึ้อมล้ค์อมพ่ิวิเตอร์ตาม (1) (2) (3) หรอ่ (4)

(นำาเข้้าข้้อม้ลส้่ระบับัคอมพิวเตอร์)

มาตรา 15 ผ้ใ้ห้บรก่ิารผ้ใ้ดให้ค์วิามร่วิมมอ่ ยน่ี้ยอม หรอ่ร้เ้หน็ี้เป็นี้ใจให้มก้ิารกิระทำค์วิามผด่ตามมาตรา 14 
ในี้ระบบค์อมพิว่ิเตอร์ท้�อย้ใ่นี้ค์วิามค์วิบค์มุขึ้องตนี้ ต้องระวิางโทษเช่นี้เดย้วิกัิบผ้ก้ิระทำค์วิามผด่ตามมาตรา14

ให้รฐัมนี้ตรอ้อกิประกิาศกิำหนี้ดขึ้ั�นี้ตอนี้กิารแจ้งเตอ่นี้ กิารระงบักิารทำให้แพิร่หลายขึ้องข้ึ้อมล้ค์อมพิว่ิเตอร์ 
และกิารนี้ำข้ึ้อมล้ค์อมพิว่ิเตอร์นี้ั�นี้ออกิจากิระบบค์อมพิว่ิเตอร์

ถ้ึาผ้ใ้ห้บรก่ิารพิส่ื่จ้น์ี้ได้ว่ิาตนี้ได้ปฏิบ่ตัต่ามประกิาศขึ้องรฐัมนี้ตรท้้�ออกิตามวิรรค์สื่อง ผ้้นี้ั�นี้ไม่ต้องรบัโทษ

(ร่วมมือ	ยินยอม	และร้้เห็นเป็ันใจการนำาเข้้า
ข้้อม้ลส้่ระบับัคอมพิวเตอร์)
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5.1.14	 พระราช้บััญญัติปัอ้งกันและปัราบัปัรามการค้ามนุษย์	พ.ศั.	2551

มาตรา 6  ผ้ใ้ดกิระทำกิารอย่างหนี้้�งอย่างใด ดงัต่อไปนี้้�

 (1) เป็นี้ธิ์ุระจัดหา ซึ่่�อ ขึ้าย จำหนี้่าย พิามาจากิหร่อสื่่งไปยังท้�ใด หนี้่วิงเหนี้้�ยวิกิักิขึ้ัง จัดให้อย้่อาศัย หร่อ
รับไวิ้ซึ่้�งบุค์ค์ลใด โดยขึ้่มขึ้้่ ใช้กิำลังบังค์ับ ลักิพิาตัวิ ฉ้อฉล หลอกิลวิง ใช้อำนี้าจโดยม่ชอบ ใช้อำนี้าจ
ค์รอบงำบุค์ค์ลด้วิยเหตุท้�อย้่ในี้ภัาวิะอ่อนี้ด้อยทางร่างกิาย จ่ตใจ กิารศ้กิษา หร่อทางอ่�นี้ใดโดยม่ชอบ
ข่้ึ้เขึ้็ญว่ิาจะใช้กิระบวินี้กิารทางกิฎหมายโดยม่ชอบ หร่อโดยให้เง่นี้หร่อผลประโยชน์ี้อย่างอ่�นี้แก่ิผ้้
ปกิค์รองหรอ่ผ้้ดแ้ลบุค์ค์ลนี้ั�นี้เพ่ิ�อให้ผ้้ปกิค์รองหร่อผ้้ด้แลให้ค์วิามยน่ี้ยอมแก่ิผ้้กิระทำค์วิามผ่ดในี้กิาร
แสื่วิงหาประโยชนี้์จากิบุค์ค์ลท้�ตนี้ด้แล หร่อ

 (2) เป็นี้ธิ์ุระจัดหา ซึ่่�อ ขึ้าย จำหนี้่าย พิามาจากิหร่อสื่่งไปยังท้�ใด หนี้่วิงเหนี้้�ยวิกิักิขึ้ังจัดให้อย้่อาศัย หร่อ
รับไวิ้ซึ่้�งเด็กิ

ถ้ึากิารกิระทำนี้ั�นี้ได้กิระทำโดยมค้์วิามมุง่หมายเพ่ิ�อเป็นี้กิารแสื่วิงหาประโยชน์ี้โดยมช่อบ ผ้น้ี้ั�นี้กิระทำค์วิาม
ผด่ฐานี้ค้์ามนี้ษุย์

 กิารแสื่วิงหาประโยชน์ี้โดยม่ชอบตามวิรรค์หนี้้�ง หมายค์วิามว่ิา กิารแสื่วิงหาประโยชน์ี้จากิกิารค้์าประเวิณ้ 
กิารผลต่หร่อเผยแพิร่วิตัถึหุรอ่สื่่�อลามกิ กิารแสื่วิงหาประโยชน์ี้ทางเพิศในี้รป้แบบอ่�นี้ กิารเอาค์นี้ลงเป็นี้ทาสื่หร่อให้
มฐ้านี้ะค์ล้ายทาสื่ กิารนี้ำค์นี้มาขึ้อทานี้ กิารตดัอวิยัวิะเพ่ิ�อกิารค้์า กิารบงัค์บัใช้แรงงานี้หรอ่บรก่ิารตามมาตรา 6/1 
หรอ่กิารอ่�นี้ใดท้�ค์ล้ายค์ลง้กินัี้อนัี้เป็นี้กิารขึ้ด้รด้บุค์ค์ลไม่ว่ิาบคุ์ค์ลนี้ั�นี้จะยน่ี้ยอมหรอ่ไม่กิต็าม

(การกระทำาความผิิดีฐานค้ามนุษย์)

มาตรา 6/1 ผ้ใ้ดข่ึ้มขึ้น่ี้ใจผ้อ้่�นี้ให้ทำงานี้หรอ่ให้บรก่ิารโดยวิธ่ิ์ก้ิารอย่างหนี้้�งอย่างใด ดังต่อไปนี้้�

(1) ทำให้กิลัวิวิ่าจะเกิ่ดอันี้ตรายต่อช้วิ่ต ร่างกิาย เสื่ร้ภัาพิ ช่�อเสื่้ยง หร่อทรัพิย์สื่่นี้ขึ้องบุค์ค์ลนี้ั�นี้เองหร่อ
ขึ้องผ้้อ่�นี้

(2) ขึ้้่เขึ้็ญด้วิยประกิารใด ๆ
(3) ใช้กิำลังประทุษร้าย
(4) ย้ดเอกิสื่ารสื่ำค์ัญประจำตัวิขึ้องบุค์ค์ลนี้ั�นี้ไวิ้
(5) นี้ำภัาระหนี้้�ขึ้องบุค์ค์ลนี้ั�นี้หร่อขึ้องผ้้อ่�นี้มาเป็นี้สื่่�งผ้กิมัดโดยม่ชอบ
(6) ทำด้วิยประกิารอ่�นี้ใดอันี้ม้ลักิษณะค์ล้ายค์ล้งกิับกิารกิระทำดังกิล่าวิขึ้้างต้นี้

ถ้ึาได้กิระทำให้ผ้อ้่�นี้นี้ั�นี้อย้ใ่นี้ภัาวิะท้�ไม่สื่ามารถึขัึ้ดขึ้น่ี้ได้ ผ้น้ี้ั�นี้กิระทำค์วิามผ่ดฐานี้บังคั์บใช้แรงงานี้หร่อบรก่ิาร

(การกระทำาความผิิดีฐานบัังคับัใช้้แรงงาน 
หรือบัริการ)
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5.1.15	 พระราช้บััญญัติปั้องกันและปัราบัปัรามการมีส่วนร่วมในองค์กร
อาช้ญากรรมข้้ามช้าติ	พ.ศั.	2556

มาตรา 5 ผ้ใ้ดกิระทำกิารอย่างหนี้้�งอย่างใดดงัต่อไปนี้้�

(1) เป็นี้สื่มาช่กิหร่อเป็นี้เค์ร่อขึ้่ายดำเนี้่นี้งานี้ขึ้ององค์์กิรอาชญากิรรมขึ้้ามชาต่
(2) สื่มค์บกัินี้ตั�งแต่สื่องค์นี้ข้ึ้�นี้ไปเพิ่�อกิระทำค์วิามผด่ร้ายแรงอันี้เกิ้�ยวิข้ึ้องกัิบองค์์กิรอาชญากิรรมข้ึ้ามชาต่
(3) ม้สื่่วินี้ร่วิมกิระทำกิารใด ๆ  ไม่วิ่าโดยทางตรงหร่อทางอ้อมในี้กิ่จกิรรมหร่อกิารดำเนี้่นี้กิารขึ้ององค์์กิร

อาชญากิรรมข้ึ้ามชาต่ โดยร้้ถึ้งวิัตถึุประสื่งค์์และกิารดำเนี้่นี้กิ่จกิรรมหร่อโดยร้้ถ้ึงเจตนี้าท้�จะกิระทำ
ค์วิามผ่ดร้ายแรงขึ้ององค์์กิรอาชญากิรรมขึ้้ามชาต่ดังกิล่าวิ

(4) จัดกิาร สื่ั�งกิาร ช่วิยเหล่อ ยุยง อำนี้วิยค์วิามสื่ะดวิกิ หร่อให้ค์ำปร้กิษาในี้กิารกิระทำค์วิามผ่ดร้ายแรง
ขึ้ององค์ก์ิรอาชญากิรรมข้ึ้ามชาต ่โดยร้้ถึง้วิตัถึปุระสื่งค์์และกิารดำเนี้น่ี้ก่ิจกิรรม หรอ่โดยร้้ถึง้เจตนี้าท้�
จะกิระทำค์วิามผ่ดร้ายแรงขึ้ององค์์กิรอาชญากิรรมขึ้้ามชาต่ดังกิล่าวิ

ผ้น้ี้ั�นี้กิระทำค์วิามผด่ฐานี้มส่้ื่วินี้ร่วิมในี้องค์์กิรอาชญากิรรมข้ึ้ามชาต่

(การกระทำาความผิิดีฐานมีส่วนร่วมในองค์กร
อาช้ญากรรมข้้ามช้าติ)

5.1.16	 พระราช้บััญญัติควบัคุมการข้อทาน	พ.ศั.	2559

มาตรา 13  ห้ามบุค์ค์ลใดทำกิารขึ้อทานี้

กิารกิระทำอย่างหนี้้�งอย่างใดดงัต่อไปนี้้� ให้ถึอ่ว่ิาเป็นี้กิารขึ้อทานี้

(1) กิารขึ้อเงน่ี้หรอ่ทรัพิย์สื่น่ี้จากิผ้้อ่�นี้เพ่ิ�อเล้�ยงชว่้ิต ไม่วิา่จะเป็นี้กิารขึ้อด้วิยวิาจา ขึ้อ้ค์วิาม หรอ่กิารแสื่ดง
กิ่ร่ยาอากิารใด

(2) กิารกิระทำด้วิยวิ่ธิ์้กิารใดให้ผ้้อ่�นี้เกิ่ดค์วิามสื่งสื่ารและสื่่งมอบเง่นี้หร่อทรัพิย์สื่่นี้ให้

กิารแสื่ดงค์วิามสื่ามารถึ ไม่ว่ิาจะเป็นี้กิารเล่นี้ดนี้ตรห้รอ่กิารแสื่ดงอ่�นี้ใด เพ่ิ�อให้ได้มาซ้ึ่�งเงน่ี้หรอ่ทรัพิย์สื่น่ี้จากิ
ผ้ช้มหรอ่ผ้ฟั้้ง กิารขึ้อเงน่ี้หรอ่ทรัพิย์สื่น่ี้กัินี้ฐานี้ญาต่มต่ร หรอ่กิารเร้�ยไรตามกิฎหมายว่ิาด้วิยกิารค์วิบค์มุกิารเร้�ยไร ไม่
ถึอ่ว่ิาเป็นี้กิารขึ้อทานี้ตามพิระราชบญัญตัน่ี้้�

(ห้ามมิให้บัุคคลทำาการข้อทาน)	

มาตรา 22 ผ้ใ้ดแสื่วิงหาประโยชน์ี้จากิผ้้ทำกิารขึ้อทานี้โดยกิารใช้ จ้าง วิานี้ สื่นี้บัสื่นุี้นี้ ยยุงส่ื่งเสื่รม่ หร่อกิระทำ
ด้วิยวิธ่ิ์ก้ิารอ่�นี้ใดให้ผ้อ้่�นี้ทำกิารขึ้อทานี้ ต้องระวิางโทษจำค์กุิไม่เกิน่ี้สื่ามปี หรอ่ปรับไม่เกิน่ี้สื่ามหม่�นี้บาท หรอ่ทั�งจำ
ทั�งปรบั

ถ้ึากิารกิระทำค์วิามผด่ตามวิรรค์หนี้้�งเป็นี้กิารกิระทำดังต่อไปนี้้� ผ้ก้ิระทำต้องระวิางโทษจำคุ์กิไม่เกิน่ี้ห้าปี หรอ่
ปรับไม่เกิน่ี้ห้าหม่�นี้บาท หร่อทั�งจำทั�งปรบั

(ห้ามมิให้ผิ้้ใดีแสวงหาปัระโยช้น์จาก 
ผิ้้ทำาการข้อทาน)
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(1) กิระทำต่อหญ่งม้ค์รรภั์ ผ้้สื่้งอายุ ค์นี้วิ่กิลจร่ต ค์นี้พิ่กิารหร่อทุพิพิลภัาพิ หร่อผ้้เจ็บป่วิย
(2) ร่วิมกิันี้กิระทำหร่อกิระทำกิับบุค์ค์ลตั�งแต่สื่องค์นี้ขึ้้�นี้ไป
(3) กิระทำโดยนี้ำผ้้อ่�นี้จากิภัายนี้อกิราชอาณาจักิรให้มาขึ้อทานี้ในี้ราชอาณาจักิร
(4) กิระทำโดยผ้้ปกิค์รองหร่อผ้้ด้แลขึ้องผ้้ทำกิารขึ้อทานี้
(5) กิระทำโดยพินี้ักิงานี้เจ้าหนี้้าท้�
(6) กิระทำโดยเจ้าหนี้้าท้�ขึ้องรัฐท้�ม้อำนี้าจหนี้้าท้�ด้แลหร่อให้ค์ำปร้กิษาบุค์ค์ลตาม (1)

ค์วิามในี้วิรรค์หนี้้�ง และวิรรค์สื่อง (1) (2) และ (4) ไม่ใช้บังค์ับกิับกิารกิระทำระหว่ิางบุพิกิาร้และผ้้สื่่บ
สื่ันี้ดานี้

5.1.17	 พระราช้กำาหนดีการปัระมง	พ.ศั.	2558

มาตรา 10  ห้ามมใ่ห้ผ้ใ้ดใช้เรอ่ไร้สื่ญัชาตท่ำกิารประมง

(ห้ามใช้้เรือไร้สัญช้าติ)

มาตรา 11 ห้ามมใ่ห้โรงงานี้ตามกิฎหมายว่ิาด้วิยโรงงานี้ท้�ประกิอบก่ิจกิารเกิ้�ยวิกัิบสัื่ตว์ินี้�ำ จ้างลก้ิจ้างโดย
ฝ่่าฝ้่นี้กิฎหมายว่ิาด้วิยกิารคุ้์มค์รองแรงงานี้หรอ่จ้างค์นี้ต่างด้าวิท้�ไม่ได้รับใบอนุี้ญาตตามกิฎหมาย ว่ิาด้วิยกิารทำงานี้
ขึ้องค์นี้ต่างด้าวิ 

ในี้กิรณท้้�พินี้กัิงานี้เจ้าหน้ี้าท้�ตรวิจพิบกิารฝ่่าฝ้่นี้ตามวิรรค์หนี้้�ง หากิมก้ิารจ้างลก้ิจ้างหร่อค์นี้งานี้ ท้�ผด่กิฎหมาย
ไม่เกิน่ี้ห้าค์นี้ ให้พินัี้กิงานี้เจ้าหน้ี้าท้�รายงานี้อธิ์บ่ดโ้ดยพิลันี้ และให้อธิ์บ่ดม้ค้์ำสื่ั�งให้หยดุ ประกิอบก่ิจกิารโรงงานี้ตั�งแต่
สื่บ่วินัี้ถึง้สื่ามสื่บ่วัินี้ 

ในี้กิรณท้้�พินี้กัิงานี้เจ้าหน้ี้าท้�ตรวิจพิบกิารฝ่่าฝ้่นี้ตามวิรรค์หนี้้�ง หากิมก้ิารจ้างลก้ิจ้างหร่อค์นี้งานี้ ท้�ผด่กิฎหมาย
มากิกิว่ิาห้าค์นี้ ให้พินัี้กิงานี้เจ้าหน้ี้าท้�รายงานี้อธิ์บ่ดโ้ดยพิลนัี้ และให้อธิ์บ่ดแ้จ้งปลัดกิระทรวิง อตุสื่าหกิรรมเพิ่�อสื่ั�งปิด
โรงงานี้ตามกิฎหมายว่ิาด้วิยโรงงานี้ 

(ห้ามจ้างล้กจ้างฝา่ฝืนกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
หรือกฎหมายการทำางานข้องคนต่างดี้าว)

5.1.18	 พระราช้กำาหนดีการบัรหิารจดัีการการทำางานข้องคนตา่งดีา้ว	พ.ศั.	2560	

มาตรา 8 ห้ามค์นี้ต่างด้าวิทำงานี้โดยไม่มใ้บอนี้ญุาตทำงานี้หรอ่ทำงานี้นี้อกิเหนี้อ่จากิท้�มส้ื่ท่ธิ์จ่ะทำได้อนัี้
เป็นี้กิารฝ่่าฝ้่นี้พิระราชกิำหนี้ดนี้้�

(ห้ามต่างดี้าวทำางานโดียไม่มีใบัอนุญาต)

มาตรา 9 ห้ามผ้ใ้ดรบัค์นี้ต่างด้าวิทำงานี้โดยท้�ค์นี้ต่างด้าวิไม่มใ้บอนี้ญุาตทำงานี้หรอ่ให้ค์นี้ต่างด้าวิทำงานี้นี้อกิ
เหนี้อ่จากิท้�มส้ื่ท่ธิ์จ่ะทำได้อนัี้เป็นี้กิารฝ่่าฝ้่นี้พิระราชกิำหนี้ดน้ี้�

(ห้ามรับัคนต่างดี้าวทำางานโดียไม่มีใบัอนุญาต)		
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มาตรา 13 ผ้ใ้ดจ้างค์นี้ต่างด้าวิทำงานี้ ต้องแจ้งให้นี้ายทะเบย้นี้ทราบช่�อและสัื่ญชาตข่ึ้องค์นี้ต่างด้าวิและ
ลกัิษณะงานี้ท้�ให้ทำภัายในี้สื่บ่ห้าวัินี้นัี้บแต่วินัี้ท้�จ้างและเม่�อค์นี้ต่างด้าวินี้ั�นี้ออกิจากิงานี้ให้แจ้งให้นี้ายทะเบย้นี้ทราบ
ภัายในี้สื่บ่ห้าวินัี้นี้บัแต่วินัี้ท้�ค์นี้ต่างด้าวิออกิจากิงานี้ พิร้อมทั�งระบเุหตุแห่งกิารออกิจากิงานี้ขึ้องค์นี้ต่างด้าวินี้ั�นี้ด้วิย

(แจ้งนายทะเบัียนเกี�ยวกับัข้้อม้ลข้องคนต่างดี้าว)

มาตรา 49 นี้ายจ้างซึ่้�งเป็นี้ผ้น้ี้ำค์นี้ต่างด้าวิมาทำงานี้กัิบตนี้ในี้ประเทศจะเร้ยกิหร่อรับเง่นี้หร่อทรัพิย์ส่ื่นี้อ่�นี้ใด
ท้�เกิ้�ยวิกิับกิารนี้ำค์นี้ต่างด้าวิมาทำงานี้จากิค์นี้ต่างด้าวิไม่ได้ เว้ินี้แต่เป็นี้ค่์าใช้จ่ายท้�อย้่ในี้ค์วิามรับผ่ดชอบขึ้องค์นี้
ต่างด้าวิท้�นี้ายจ้างได้ออกิให้ไปก่ิอนี้ ได้แก่ิ ค่์าหนี้งัสื่อ่เดน่ี้ทาง ค่์าตรวิจสุื่ขึ้ภัาพิ ค่์าใบอนี้ญุาตทำงานี้ หรอ่ค่์าใช้จ่าย
อ่�นี้ทำนี้องเดย้วิกินัี้ตามท้�อธิ์บ่ดป้ระกิาศกิำหนี้ด ให้นี้ายจ้างหักิได้จากิค่์าจ้าง ค่์าล่วิงเวิลา ค่์าทำงานี้ในี้วินัี้หยดุ หรอ่
ค่์าล่วิงเวิลาในี้วินัี้หยดุ โดยให้นี้ายจ้างหักิจากิเงน่ี้ท้�ค์นี้ต่างด้าวิมส้ื่ท่ธิ์ไ่ด้รบัตามอตัราท้�จ่ายจรง่ได้ แต่จะหกัิได้ไม่เกิน่ี้
ร้อยละสื่บ่ขึ้องเงน่ี้ท้�ค์นี้ต่างด้าวิมส้ื่ท่ธิ์ไ่ด้รบัในี้แต่ละเดอ่นี้

ในี้กิรณท้้�มไ่ด้มข้้ึ้อตกิลงว่ิานี้ายจ้างจะเป็นี้ผ้อ้อกิค่์าใช้จ่ายในี้กิารเดน่ี้ทางให้ลก้ิจ้าง และนี้ายจ้างได้ออกิค่์าเดน่ี้
ทางให้ก่ิอนี้ ให้นี้ายจ้างหกัิจากิเงน่ี้ท้�ค์นี้ต่างด้าวิมส้ื่ท่ธิ์ไ่ด้รบัตามวิรรค์หน้ี้�งได้

(ห้ามเรียกรับัหรือทรัพย์สินจากคนต่างดี้าว)

มาตรา 51 ค์นี้ต่างด้าวิท้�ทำงานี้กิบันี้ายจ้างตามมาตรา 43 หรอ่มาตรา 46 ถ้ึาออกิจากิงานี้ก่ิอนี้ค์รบสื่ญัญา
จ้าง จะทำงานี้กิบันี้ายจ้างอ่�นี้ใดมไ่ด้ เว้ินี้แต่จะพิส่ื่จ้น์ี้ให้นี้ายทะเบย้นี้เหน็ี้ว่ิากิารท้�ตนี้ออกิจากิงานี้เป็นี้เพิราะค์วิามผด่
ขึ้องนี้ายจ้าง หรอ่ได้ชำระค่์าเสื่ย้หายให้นี้ายจ้างเดม่แล้วิ ในี้กิรณเ้ช่นี้นี้ั�นี้ให้นี้ายทะเบย้นี้ออกิใบอนุี้ญาตทำงานี้ให้ใหม่
หรอ่สื่ลกัิหลงัใบอนี้ญุาตทำงานี้เพิ่�อแสื่ดงถึง้สื่ท่ธิ์ใ่นี้กิารเปล้�ยนี้นี้ายจ้าง

ค่์าเสื่ย้หายตามวิรรค์หนี้้�ง ได้แก่ิ ค่์าใช้จ่ายทั�งปวิงในี้กิารนี้ำค์นี้ต่างด้าวินี้ั�นี้มาทำงานี้ค์ำนี้วิณตามสื่ดัส่ื่วินี้ขึ้อง
ระยะเวิลาท้�ค์นี้ต่างด้าวินี้ั�นี้ทำงานี้ไปแล้วิ

ค์วิามในี้วิรรค์หนี้้�งไม่ใช้บังคั์บแก่ิค์นี้ต่างด้าวิท้�ได้รบักิารต่ออายุสื่ญัญาจ้าง และออกิจากิงานี้ในี้ระหว่ิางอายุ
สื่ญัญาจ้างท้�ต่อใหม่

(ห้ามล้กจ้างต่างดี้าวทำางานกับันายจ้างอื�น 
ที�ไม่ไดี้ข้่�นทะเบัียนไว้)

มาตรา 55 เม่�อค์นี้ต่างด้าวิท้�ทำงานี้กิบันี้ายจ้างตามมาตรา 43 หรอ่มาตรา 46 ทำงานี้จนี้ค์รบกิำหนี้ดตาม
สื่ญัญากิารนี้ำค์นี้ต่างด้าวิมาทำงานี้กิบันี้ายจ้างในี้ประเทศหรอ่สื่ญัญาจ้างแล้วิ ให้ผ้ร้บัอนี้ญุาตให้นี้ำค์นี้ต่างด้าวิมา
ทำงานี้หร่อนี้ายจ้างรายสุื่ดท้ายท้�วิางหลักิประกัินี้ตามมาตรา 46 หรอ่มาตรา 52 จดัส่ื่งค์นี้ต่างด้าวินี้ั�นี้กิลบัไปยัง
ประเทศต้นี้ทาง เว้ินี้แต่จะมก้ิารต่ออายสุื่ญัญาจ้างหรอ่ค์นี้ต่างด้าวินี้ั�นี้จะทำงานี้กัิบนี้ายจ้างรายใหม่ภัายในี้กิำหนี้ด
เวิลาตามมาตรา 52

(จัดีส่งคนต่างดี้าวกลับัปัระเทศัต้นทาง 
เมื�อครบัสัญญา)
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ให้นี้ำค์วิามในี้มาตรา 50 วิรรค์ห้าและวิรรค์หกิ มาใช้บังคั์บแก่ิกิารจัดส่ื่งค์นี้ต่างด้าวิกิลับไปยังประเทศ
ต้นี้ทางตามวิรรค์หนี้้�งด้วิยโดยอนีุ้โลม

ในี้กิรณ้ท้�ผ้้รับอนุี้ญาตให้นี้ำค์นี้ต่างด้าวิมาทำงานี้เล่กิประกิอบธุิ์รก่ิจกิารนี้ำค์นี้ต่างด้าวิมาทำงานี้ ให้นี้าย
ทะเบย้นี้ค่์นี้หลกัิประกินัี้ใหแ้กิผ่้ร้บัอนี้ญุาตใหน้ี้ำค์นี้ตา่งดา้วิมาทำงานี้ เม่�อผ้ร้บัอนี้ญุาตดงักิลา่วิแสื่ดงหลกัิฐานี้วิา่
ได้ส่ื่งค์นี้ต่างด้าวิกิลับไปยังประเทศต้นี้ทางแล้วิซึ่้�งต้องไม่ช้ากิวิ่าสื่องปีนี้ับแต่วิันี้ท้�เล่กิประกิอบธิ์ุรกิ่จ เม่�อค์รบ
กิำหนี้ดเวิลาดังกิล่าวิแล้วิผ้้รับอนีุ้ญาตให้นี้ำค์นี้ต่างด้าวิมาทำงานี้ยังไม่สื่ามารถึแสื่ดงหลักิฐานี้กิารสื่่งค์นี้ต่างด้าวิ
กิลับต่อนี้ายทะเบ้ยนี้ได้ ให้หลักิประกัินี้นี้ั�นี้ตกิเป็นี้ขึ้องกิองทุนี้เพ่ิ�อใช้จ่ายในี้กิารสื่่งค์นี้ต่างด้าวิออกินี้อกิราช
อาณาจักิรต่อไป ในี้กิรณ้ท้�ผ้้รับอนีุ้ญาตให้นี้ำค์นี้ต่างด้าวิมาทำงานี้แสื่ดงหลักิฐานี้กิารสื่่งค์นี้ต่างด้าวิกิลับได้เพิ้ยง
บางส่ื่วินี้ภัายในี้กิำหนี้ดเวิลาดังกิล่าวิ ให้อธิ์่บด้ค์่นี้หลักิประกัินี้ให้ตามอัตราส่ื่วินี้และว่ิธิ์้กิารท้�กิำหนี้ดในี้กิฎ
กิระทรวิง

มาตรา 68  ผ้ร้บัอนุี้ญาตให้ทำงานี้ต้องสื่ามารถึแสื่ดงใบอนุี้ญาตทำงานี้ต่อพินัี้กิงานี้เจ้าหน้ี้าท้�หรอ่นี้ายทะเบย้นี้
ภัายในี้ระยะเวิลาอนัี้สื่มค์วิรได้เสื่มอ

(การแสดีงใบัอนุญาตทำางานต่อเจ้าหน้าที�)

มาตรา 131 ผ้ใ้ดยด้ใบอนี้ญุาตทำงานี้หร่อเอกิสื่ารสื่ำค์ญัประจาํตวัิขึ้องค์นี้ต่างด้าวิไว้ิต้องระวิางโทษจําค์กุิไม่
เกิน่ี้หกิเดอ่นี้ หรอ่ปรบัตั�งแต่หนี้้�งหม่�นี้บาทถึง้หนี้้�งแสื่นี้บาท หรอ่ ทั�งจำทั�งปรบั

(ย่ดีใบัอนุญาตทำางาน)

5.1.19	 กฎกระทรวง	ฉบัับัที�	14	(พ.ศั.	2555)	ออกตามความในพระราช้บััญญัติ
คุ้มครองแรงงาน	พ.ศั.	2541

ม่ให้ใช้บทบัญญัต่มาตรา 11/1 มาตรา 12 มาตรา 18 มาตรา 21 และมาตรา 22 ขึ้องหมวิด 1 บททั�วิไป 
หมวิด 2 กิารใช้แรงงานี้ทั�วิไป ตั�งแต่มาตรา 23 ถึ้งมาตรา 27 มาตรา 31 และมาตรา 33 ถึ้งมาตรา 37 หมวิด 3 
กิารใช้แรงงานี้หญ่ง ตั�งแต่มาตรา 38 ถึ้งมาตรา 43 หมวิด 4 กิารใช้แรงงานี้เด็กิ ตั�งแต่มาตรา 45 ถึ้งมาตรา 50 
และมาตรา 52 หมวิด 5 ค์่าจ้าง ค์่าล่วิงเวิลา ค์่าทำงานี้ในี้วิันี้หยุด และค์่าล่วิงเวิลาในี้วิันี้หยุด ตั�งแต่มาตรา 53 ถึ้ง
มาตรา 55 และมาตรา 70 เฉพิาะท้�ไม่เกิ้�ยวิกิับค์่าจ้างและค์่าทำงานี้ในี้วิันี้หยุด มาตรา 57 วิรรค์สื่อง ถึ้งมาตรา 
61 มาตรา 63 มาตรา 65 มาตรา 66 มาตรา 68 มาตรา 69 และมาตรา 71 ถึ้งมาตรา 77 หมวิด 6 ค์ณะกิรรมกิาร
ค์่าจ้าง ตั�งแต่มาตรา 78 ถึ้งมาตรา 91 หมวิด 7 สื่วิัสื่ด่กิาร ตั�งแต่มาตรา 92 ถึ้งมาตรา 99 หมวิด 9 กิารค์วิบค์ุม 
ตั�งแต่มาตรา 108 ถึ้งมาตรา 115/1 หมวิด 10 กิารพิักิงานี้ ตั�งแต่มาตรา 116 ถึ้งมาตรา 117 หมวิด 11 ค์่าชดเชย
ตั�งแต่มาตรา 118 ถึ้งมาตรา 122 และหมวิด 13 กิองทุนี้สื่งเค์ราะห์ล้กิจ้าง ตั�งแต่มาตรา 126 ถึ้งมาตรา 138 
บังค์ับแกิ่นี้ายจ้าง ซึ่้�งจ้างล้กิจ้างทำงานี้เกิ้�ยวิกิับงานี้บ้านี้อันี้ม่ได้ม้กิารประกิอบธิ์ุรกิ่จรวิมอย้่ด้วิย

บัทบััญญัติที�ใช้้บัังคับักับัล้กจ้างทำางานบั้าน
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5.1.20	กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานเกษตรกรรม	พ.ศั.	2557

ในี้งานี้เกิษตรกิรรมซ้ึ่�งม่ได้จ้างล้กิจ้างตลอดปีและม่ได้ให้ล้กิจ้างทำงานี้ในี้ลักิษณะท้�เป็นี้งานี้อุตสื่าหกิรรม
ต่อเนี้่�องจากิงานี้ดังกิล่าวิ ให้นี้ายจ้างปฏิ่บัต่.... มาตรา 44 …. แห่งพิระราชบัญญัต่ค์ุ้มค์รองแรงงานี้ พิ.ศ. 2541 
ซึ่้�งแกิ้ไขึ้เพิ่�มเต่มโดยพิระราชบัญญัต่ค์ุ้มค์รองแรงงานี้ (ฉบับท้� 2) พิ.ศ. 2551 และตามท้�กิำหนี้ดในี้กิฎกิระทรวิงนี้้�

ข้้อ	4	(ห้ามจ้างล้กจ้างที�มีอายุตำ�ากว่า	15	ปีัทำางาน)

5.1.21	 กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานปัระมงทะเล	พ.ศั.	2565

ห้ามนี้ายจ้างจ้างล้กิจ้างท้�ม้อายุต�ำกิวิ่าสื่่บแปดปีทำงานี้ในี้เร่อประมง

ข้้อ	4	(ห้ามจ้างล้กจ้างที�มีอายุตำ�ากว่า	18	ปีัทำางาน)

5.1.22	 กฎกระทรวงกำาหนดีสถานที�ที�หา้มนายจา้งใหล้ก้จา้งซึ่่�งเป็ันเดีก็อายตุำ�ากวา่
สิบัแปัดีปีัทำางาน	พ.ศั.	2559

ห้ามนี้ายจ้างให้ล้กิจ้างซึ่้�งเป็นี้เด็กิอายุต�ำกิวิ่าสื่่บแปดปีทำงานี้ในี้สื่ถึานี้ท้� ดังต่อไปนี้้�

(1) โรงงานี้ประกิอบกิ่จกิารเกิ้�ยวิกิับสื่ัตวิ์นี้�ำ ตามกิฎหมายวิ่าด้วิยโรงงานี้
(2) สื่ถึานี้ประกิอบกิ่จกิารท้�ประกิอบกิ่จกิารเกิ้�ยวิกิับกิารแปรร้ปสื่ัตวิ์นี้�ำ ตามพิระราชกิำหนี้ดกิารประมง

พิ.ศ. 2558

สถานที�ห้ามล้กจ้างเดี็กทำางาน

5.2	คดีีแรงงานบัังคับัทั�วไปั
ค์ด้แรงงานี้บังค์ับทั�วิไป เก่ิดขึ้้�นี้ได้กิับแรงงานี้ท้�ทำงานี้อย้่ในี้ภัาค์อุตสื่าหกิรรม บร่กิาร หร่อแรงงานี้ท้�ทำงานี้ 

ในี้บ้านี้ หร่อแรงงานี้ในี้ภัาค์กิารเกิษตร ซึ่้�งสื่ามารถึแบ่งแยกิประเภัทได้อ้กิ ดังนี้้�

1) คดิ่แรงงานบัังคับัที่ั�วไป สื่่วินี้ใหญ่จะเก่ิดขึ้้�นี้กัิบแรงงานี้ในี้ภัาค์อุตสื่าหกิรรม โดยเฉพิาะงานี้ ท้�เป็นี้งานี้
อันี้ตราย สื่กิปรกิ และลำบากิ ซึ่้�งม้ลักิษณะกิารกิระทำท้�เป็นี้กิารขึ้่มขึ้่นี้ใจให้ล้กิจ้างทำงานี้หร่อให้บร่กิาร
อย่างหนี้้�งอย่างใด โดยทำให้กิลัวิวิ่าจะเกิ่ดอันี้ตรายต่อช้วิ่ต ร่างกิาย เสื่ร้ภัาพิ ช่�อเสื่้ยง หร่อทรัพิย์สื่่นี้ขึ้อง
ล้กิจ้างหร่อขึ้องผ้้อ่�นี้ข่้ึ้เขึ้็ญด้วิยประกิารใดๆใช้กิำลังประทุษร้ายย้ดเอกิสื่ารสื่ำคั์ญประจำตัวิขึ้องบุค์ค์ลนี้ั�นี้
ไวิ้นี้ำภัาระหนี้้�ขึ้องบุค์ค์ลนี้ั�นี้หร่อขึ้องผ้้อ่�นี้มาเป็นี้สื่่�งผ้กิมัดโดยม่ชอบม้ลักิษณะกิารกิระทำค์วิามผ่ด เช่นี้  
ไมจ่า่ยค่์าจา้งให้ตามกิำหนี้ดเวิลา บงัค์บัให้ลก้ิจ้างทำงานี้โดยไม่จา่ยค่์าล่วิงเวิลา บงัค์บัให้ลก้ิจ้างทำงานี้ทุกิ
วิันี้โดยไม่ม้วิันี้หยุด 



คู่่�มืือการดำเนิินิคู่ดีสำหรับคู่ดีแรงงานิเด็กและแรงงานิบังคู่ับ 165

โดยค์วิามผด่ส่ื่วินี้ใหญ่ท้�พิบเกิ้�ยวิกัิบกิารกิระทำค์วิามผ่ดในี้ค์ด้แรงงานี้บังคั์บทั�วิไปจะเป็นี้ค์วิามผ่ดตามกิฎหมาย
ดังนี้้�

1. พิระราชบัญญัต่ค์ุ้มค์รองแรงงานี้ พิ.ศ. 2541 มาตรา 24, 25, 28 , 61 - 63,70, 76 และ 90
2. พิระราชบัญญัต่ป้องกิันี้และปราบปรามกิารค์้ามนีุ้ษย์ พิ.ศ. 2551 มาตรา 6/1
3. พิระราชกิำหนี้ดกิารบร่หารจัดกิารกิารทำงานี้ขึ้องค์นี้ต่างด้าวิ พิ.ศ. 2560 มาตรา 131

ตัวอย่างคดิ่แรงงานบัังคับัที่ั�วไป 
• นี้ายชอร์ทำงานี้อย้ใ่นี้โรงงานี้แปรรป้อาหารทะเล นี้ายจา้งให้นี้ำบตัรประจำตัวิไมม่สั้ื่ญชาตไ่ทยและใบอนุี้ญาต

ทำงานี้ไปเกิ็บไวิ้ท้�ฝ่่ายบุค์ค์ลอ้างว่ิาเพิ่�อสื่ะดวิกิในี้กิารต่อใบอนุี้ญาตทำงานี้และเม่�อนี้ายชอวิ์จะไปขึ้อเพิ่�อนี้ำ
ต่ดตัวิไปและออกิไปนี้อกิโรงงานี้ แต่ฝ่่ายบุค์ค์ลไม่ยอมให้

• นี้างสื่าวิแสื่นี้ด ้ถึก้ิชกัิจง้ใหม้าเปน็ี้ลก้ิจา้งทำงานี้ในี้โรงงานี้ตดัเยบ็เสื่่�อผา้ โดยกิอ่นี้เดน่ี้ทาง นี้างจา้งไดจ้า่ยเงน่ี้
ให้กิับแม่ไวิ้ 30,000 บาท แต่พิอมาทำงานี้แล้วินี้ายจ้างไม่ยอมจ่ายค์่าจ้างให้แกิ่นี้างสื่าวิแสื่นี้ด้ โดยบอกิวิ่าได้
จ่ายให้กิับแม่ไปแล้วิ เม่�อได้รับค์่าจ้างกิ็จำเป็นี้ต้องซ่ึ่�อขึ้องในี้ร้านี้ค์้าสื่วิัสื่ด่กิารขึ้องโรงงานี้ท้�ม้ราค์าแพิงกิวิ่า
ท้องตลาด เป็นี้เหตุทำให้ล้กิจ้างต้องม้หนี้้�สื่่นี้อันี้เกิ่ดจากิกิารซึ่่�อขึ้องท้�ม้ราค์าสื่้งกิวิ่าจนี้ล้กิจ้างต้องทำงานี้ใช้
หนี้้�แบบไม่ม้ท้�สื่่�นี้สืุ่ด

2) คดิ่บัังคับัใช้้แรงงานที่ำงานเก่�ยวกับังานบั้าน (Domestic Workers) 
งานี้บา้นี้อนัี้มไ่ด้มก้ิารประกิอบธุิ์รก่ิจรวิมอย้ด่ว้ิย หมายถ้ึง งานี้ท้�ทำในี้บรเ่วิณท้�พิกัิอาศยัและยังรวิมถึง้งานี้ท้�ทำ

เพิ่�อค์รวัิเรอ่นี้เดย้วิหรอ่หลายค์รัวิเรอ่นี้อนัี้มไ่ด้มก้ิารประกิอบธุิ์รกิจ่รวิมอย้ด้่วิย เชน่ี้ งานี้ทำค์วิามสื่ะอาดบ้านี้ งานี้ซัึ่กิรด้
เสื่่�อผ้า งานี้เล้�ยงเด็กิหร่อด้แลผ้้สื่้งอายุ งานี้ด้แลสื่วินี้ในี้บ้านี้ งานี้รักิษาค์วิามปลอดภััย งานี้ซ่ึ่อมบำรุง งานี้ขัึ้บรถึ  
งานี้ทำอาหาร งานี้ด้แลสื่ัตวิ์เล้�ยง เป็นี้ต้นี้

ล้กิจ้างทำงานี้บ้านี้ หมายถึ้ง บุค์ค์ลหน้ี้�งบุค์ค์ลใดท้�เกิ้�ยวิขึ้้องกิับกิารทำงานี้บ้านี้ในี้ค์วิามสื่ัมพิันี้ธิ์์แบบกิารจ้าง
งานี้ โดยนี้ายจ้างมอบหมายงานี้ให้ล้กิจ้างทำงานี้อย้่ภัายในี้บ้านี้เท่านี้ั�นี้และได้รับค์่าจ้างเป็นี้กิารตอบแทนี้กิารทำงานี้
ดังกิล่าวิ แต่ม่ได้ม้กิารจ้างหร่อมอบหมายให้ล้กิจ้างทำงานี้ในี้สื่่วินี้ท้�เกิ้�ยวิขึ้้องกิับธิ์ุรกิ่จขึ้องนี้ายจ้าง 

กิารบังคั์บใชแ้รงงานี้เกิ้�ยวิกัิบงานี้บ้านี้ อาจมส้ื่าเหตุมาจากิกิารทำให้แรงงานี้โดยเฉพิาะแรงงานี้ต่างด้าวิซ้ึ่�งม้ทั�ง
ผ้้หญ่ง ผ้้ชาย และเด็กิ ตกิอย้่ในี้ภัาวิะถึ้กิผ้กิมัดด้วิยภัาระหนี้้�สื่่นี้ ท้�เร้ยกิวิ่าแรงงานี้ขึ้ัดหนี้้� (Debt Bonded Labour) 
โดยกิารตกิเปน็ี้เหย่�อขึ้องกิลโกิงในี้กิารกิ้ย้ม่เงน่ี้จากิผ้จั้ดหา หรอ่นี้ายหนี้า้ แล้วิถึก้ิบงัค์บัใหท้ำงานี้รับใชใ้นี้บา้นี้ หรอ่ใช้
แรงงานี้ท้�ไม่เหมาะสื่มจากิกิารกิ้ย้ม่ โดยกิอ่นี้หนี้า้นี้ั�นี้ลก้ิจา้งค์าดหวิงัวิา่จะไดร้บัค์า่จา้งสื่ง้ จง้มก้ิารตกิลงมาทำงานี้ดว้ิย
แต่เม่�อทำงานี้แล้วิกิลับถึ้กิกิดค่์าจ้างหร่อได้รับค่์าจ้างเพิ้ยงเล็กิน้ี้อย หร่อไม่ได้รับค่์าจ้างเลย และต้องเผช่ญกัิบกิาร 
ถึ้กิแสื่วิงหาประโยชนี้์ด้วิยกิารบังค์ับทางร่างกิาย ทางจ่ตใจ หร่อทางเพิศหลายร้ปแบบ ทั�งนี้้� ร้ปแบบกิารบังค์ับใช้
แรงงานี้ม้ตั�งแต่กิารย้ดหนี้ังสื่่อเด่นี้ทาง กิารกิักิขัึ้ง หน่ี้วิงเหนี้้�ยวิ กิารห้ามต่ดต่อกิับบุค์ค์ลภัายนี้อกิ กิารย้ดค์่าจ้าง  
กิารใหท้ำงานี้เปน็ี้เวิลาหลายชั�วิโมง กิารค์กุิค์าม หร่อล่วิงละเมด่ทางเพิศ ซ้ึ่�งลก้ิจ้างเหล่านี้ั�นี้อาจลังเลท้�จะขึ้อค์วิามช่วิย
เหลอ่จากิเจา้หนี้า้ท้�หรอ่ผ้ท้้�เกิ้�ยวิข้ึ้อง เน่ี้�องจากิสื่ถึานี้ภัาพิท้�ผด่กิฎหมายขึ้องตนี้เอง เกิรงวิา่จะถึก้ิตั�งข้ึ้อหาเขึ้า้เมอ่งโดย
ผ่ดกิฎหมาย ทำให้ล้กิจ้างไม่ม้วิันี้ท้�จะจ่ายหนี้้�สื่่นี้ท้�ย่มมาได้หมดและหนี้้�สื่่นี้ดังกิล่าวิม้แต่จะเพิ่�มจำนี้วินี้มากิขึ้้�นี้

แรงงานี้ต่างด้าวิกิลายเป็นี้ประชากิรกิลุ่มเสื่้�ยงและม้ค์วิามเปราะบางมากิท้�สืุ่ดในี้กิารถ้ึกิบังค์ับให้ทำงานี้ 
เกิ้�ยวิกิับงานี้บ้านี้ เนี้่�องจากิกิารทำงานี้ในี้บ้านี้หร่อพิ่�นี้ท้�สื่่วินี้บุค์ค์ลม้ค์วิามเสื่้�ยงต่อกิารถึ้กิล่วิงละเม่ด ซึ่้�งแรงงานี้รับใช้
ในี้บ้านี้ส่ื่วินี้ใหญ่เป็นี้แรงงานี้ต่างด้าวิเพิศหญ่ง รวิมถ้ึงอาจม้กิารจ้างแรงงานี้เด็กิท้�ม้อายุต�ำกิว่ิา ท้�กิฎหมายกิำหนี้ด  
โดยม้ชั�วิโมงกิารทำงานี้ท้�ยาวินี้านี้ ไม่มเ้วิลาพัิกิ ไม่ได้รบัค่์าจ้าง และได้รบัค่์าจ้างหรอ่ค่์าตอบแทนี้น้ี้อยกิว่ิาอัตราค่์าจ้าง
ขึ้ั�นี้ต�ำเปน็ี้อยา่งมากิ นี้อกิจากินี้ั�นี้ อาจถึก้ิค์วิบคุ์มตวัิใหอ้ย้เ่ฉพิาะสื่ถึานี้ท้�ทำงานี้และมค้์วิามเสื่้�ยงต่อกิารถึก้ิกิระทำค์วิาม
รุนี้แรงทั�งทางร่างกิายและทางเพิศ 
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โดยค์วิามผ่ดส่ื่วินี้ใหญ่ท้�พิบเกิ้�ยวิกัิบกิารกิระทำค์วิามผ่ดในี้บัังคับัใช้้แรงงานที่ำงานเก่�ยวกับังานบั้านจะเป็นี้
ค์วิามผ่ดตามกิฎหมาย ดังนี้้�

- พิ.ร.บ.ค์ุ้มค์รองแรงงานี้ พิ.ศ. 2541 มาตรา 24, 25, 28 , 61 - 63,70, 76 และ 90
- กิฎกิระทรวิง ฉบับท้� 14 (พิ.ศ. 2555) ออกิตามค์วิามในี้พิระราชบัญญัต่ค์ุ้มค์รองแรงงานี้ พิ.ศ. 2541
- พิระราชบัญญัต่ค์ุ้มค์รองเด็กิ พิ.ศ. 2546 มาตรา 26 (6)
- พิ.ร.บ. ป้องกิันี้และปราบปรามกิารค์้ามนีุ้ษย์ พิ.ศ. 2551 มาตรา 6/1
- พิระราชกิำหนี้ดกิารบร่หารจัดกิารกิารทำงานี้ขึ้องค์นี้ต่างด้าวิ พิ.ศ. 2560 มาตรา 131

ตัวอย่างคดิ่บัังคับัใช้้แรงงานที่ำงานเก่�ยวกับังานบั้าน
• นี้ายจ้างสื่ั�งให้ล้กิจ้างทำงานี้บ้านี้ตั�งแต่เวิลา 04.00 - 24.00 นี้. โดยให้ล้กิจ้างรับประทานี้อาหาร 2 ม่�อ และ

ค์้างจ่ายค์่าจ้างล้กิจ้างเป็นี้ระยะเวิลานี้านี้
 กิฎหมายท้�เกิ้�ยวิขึ้้อง ได้แกิ่

- พิ.ร.บ.ค์ุ้มค์รองแรงงานี้ พิ.ศ. 2541 และท้�แกิ้ไขึ้เพิ่�มเต่ม
- กิฎกิระทรวิง ฉบับท้� 14 (พิ.ศ. 2555) ออกิตามค์วิามในี้พิระราชบัญญัต่ค์ุ้มค์รองแรงงานี้ พิ.ศ. 2541 
- กิรณ้ล้กิจ้างซึ่้�งเป็นี้เด็กิให้พิ่จารณาตามพิระราชบัญญัต่ค์ุ้มค์รองเด็กิ พิ.ศ. 2546 ประกิอบด้วิย
- พิ.ร.บ. ป้องกิันี้และปราบปรามกิารค์้ามนีุ้ษย์ พิ.ศ. 2551 และท้�แกิ้ไขึ้เพิ่�มเต่ม 

3) คดิ่แรงงานบัังคับัในงานเกษตรกรรม (Agricultural Workers) 
แรงงานี้ในี้งานี้เกิษตรกิรรม ค์่อ แรงงานี้ท้�ทำงานี้เกิ้�ยวิกิับกิารเพิาะปล้กิ กิารเล้�ยงสื่ัตวิ์ กิารป่าไม้ กิารทำนี้า

เกิลอ่สื่มุทร กิารประมงท้�ไม่ใชก่ิารประมงทะเล ซ้ึ่�งไม่ได้จา้งลก้ิจ้างตลอดปี ไม่ได้ให้ลก้ิจ้างทำงานี้ในี้ลักิษณะท้�เป็นี้งานี้
อุตสื่าหกิรรมต่อเนี้่�องและไม่ใช่กิารทำเกิษตรแบบพิันี้ธิ์ะสื่ัญญา (Contract farming) 

งานี้เกิษตรกิรรมตามฤด้กิาลขึ้องประเทศไทยม้ลักิษณะขึ้องกิารทำกิ่จกิรรมหร่อกิารทำงานี้ร่วิมกิันี้ จ้งจำเป็นี้
ต้องม้กิารใช้แรงงานี้จำนี้วินี้มากิในี้ช่วิงฤด้เกิ็บเกิ้�ยวิ ทำให้กิารทำงานี้ในี้ภัาค์เกิษตรกิรรม กิลายเป็นี้หนี้้�งในี้พิ่�นี้ท้�เสื่้�ยง
มากิท้�สืุ่ดท้�จะกิารม้ใช้แรงงานี้เด็กิ หร่อแรงงานี้บังค์ับ เนี้่�องจากิหากิบ่ดามารดาหร่อผ้้ปกิค์รองเห็นี้วิ่าบุตรหลานี้ขึ้อง
ตนี้สื่ามารถึทำงานี้ในี้ลักิษณะนี้้�ได้ กิ็จะม้กิารเค์ล่�อนี้ย้ายอพิยพิบุตรหลานี้ไปในี้พิ่�นี้ท้�กิารทำเกิษตร ซึ่้�งสื่่วินี้ใหญ่อย้่ในี้
ชนี้บทและห่างไกิลค์วิามเจร่ญ ลักิษณะกิารอพิยพิโยกิย้ายตามฤด้กิาลเพิ่�อกิารทำงานี้ดังกิล่าวิทำให้เด็กิๆ ไม่สื่ามารถึ
เขึ้้ารับกิารศ้กิษาหร่อไม่ได้รับกิารศ้กิษาอย่างต่อเนี้่�อง เพิราะค์วิามยากิลำบากิในี้กิารต่ดตามเด็กิหร่อกิารเขึ้้าถึ้งพิ่�นี้ท้�
กิารทำงานี้ และบางค์รั�งในี้กิารเกิ็บเกิ้�ยวิผลผล่ตหร่อกิารทำงานี้ในี้ภัาค์กิารเกิษตร แรงงานี้เด็กิต้องทำงานี้ยาวินี้านี้
กิวิ่า 14 ชั�วิโมงต่อวิันี้ แต่ได้รับเง่นี้ค์่าตอบแทนี้เพิ้ยงเล็กินี้้อยหร่อไม่ได้รับเลย โดยนี้ายจ้างอาจจ่ายให้กิับผ้้ปกิค์รอง
แทนี้ ขึ้ณะเด้ยวิกิันี้แรงงานี้ขึ้้ามชาต่กิ็เป็นี้สื่่วินี้หนี้้�งท้�นี้ายจ้างในี้ภัาค์กิารเกิษตรต้องกิารมากิเนี้่�องจากิกิารจ้างงานี้
แรงงานี้ข้ึ้ามชาต่ทำให้ลดภัาระค่์าใช้จ่ายในี้กิารด้แลล้กิจ้างแบบเต็มเวิลา ไม่ม้กิารจัดทำมาตรฐานี้หร่อกิารด้แลสื่่ทธิ์่
ประโยชน์ี้ใดๆ ให้กิับแรงงานี้เหม่อนี้กัิบแรงงานี้ในี้ภัาค์อ่�นี้ๆ ย่�งไปกิว่ิานี้ั�นี้แรงงานี้ข้ึ้ามชาต่เป็นี้แรงงานี้ท้�ไร้ฝ่ีม่อ  
กิารจ่ายค์่าจ้างหร่อค์่าตอบแทนี้กิ็ม้อัตราท้�นี้้อยกิวิ่าแรงงานี้ภัาค์อ่�นี้ๆ โดยกิำหนี้ดกิารจ่ายค่์าจ้างมักิจ่ายเป็นี้สัื่ดสื่่วินี้
หรอ่ตามปรม่าณงานี้ท้�สื่ามารถึทำได ้ทำใหแ้รงงานี้ตอ้งพิยายามเกิบ็ผลผลต่ทางกิารเกิษตรหรอ่ทำงานี้ใหไ้ดใ้นี้ปร่มาณ
มากิๆ เพิ่�อจะได้ค์่าตอบแทนี้เพิ่�มมากิขึ้้�นี้ กิรณ้ท้�ไม่สื่ามารถึเกิ็บผลผล่ตหร่อทำงานี้ได้ตามปร่มาณโค์วิตาท้�กิำหนี้ด จะ
ถึก้ิหักิลดเงน่ี้ค่์าจ้างเป็นี้กิารลงโทษ กิารใชร้ะบบโค์วิตาจง้ทำให้แรงงานี้ต้องพิยายามทำงานี้ต่อเน่ี้�องตด่ต่อกัินี้เป็นี้ระยะ
เวิลายาวินี้านี้ซึ่้�งม้ค์วิามเสื่้�ยงต่อกิารเกิ่ดอุบัต่เหตุได้ 

ค์วิามผ่ดท้�พิบในี้งานี้เกิษตรกิรรมสื่่วินี้ใหญ่ เป็นี้กิารไม่จ่ายค์่าค์่าจ้าง ไม่ได้รับค์่าจ้างอย่างต่อเนี้่�อง ไม่ได้รับ
สื่วิัสื่ด่กิาร ไม่ม้วิันี้หยุด ม้ชั�วิโมงกิารทำงานี้มากิเกิ่นี้ไปเพิ่�อให้งานี้แล้วิเสื่ร็จ ไม่ได้รับกิารค์ุ้มค์รองด้แลในี้ด้านี้สืุ่ขึ้ภัาพิ
อนี้ามยัและค์วิามปลอดภััยในี้กิารทำงานี้ เชน่ี้ ปญัหาฝุ่น่ี้ละออง อร่ย่าบถึในี้กิารทำงานี้ ซึ่้�งเปน็ี้กิารฝ่า่ฝ่น้ี้หรอ่ไมป่ฏิบ่ตั่
ตามกิฎกิระทรวิงค์ุ้มค์รองแรงงานี้ในี้งานี้เกิษตรกิรรม พิ.ศ. 2557 
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โดยค์วิามผ่ดสื่่วินี้ใหญ่ท้�พิบเกิ้�ยวิกิับกิารกิระทำค์วิามผ่ดในี้แรงงานบัังคับัในงานเกษตรกรรมจะเป็นี้ค์วิามผ่ด
ตามกิฎหมาย ดังนี้้�

1) พิ.ร.บ.ค์ุ้มค์รองแรงงานี้ พิ.ศ. 2541 มาตรา 24, 25, 28 , 61 - 63,70, 76 และ 90
2) กิฎกิระทรวิงค์ุ้มค์รองแรงงานี้ในี้งานี้เกิษตรกิรรม พิ.ศ. 2557
3) พิระราชบัญญัต่ค์ุ้มค์รองเด็กิ พิ.ศ. 2546 มาตรา 26 (6)
4) พิ.ร.บ. ป้องกิันี้และปราบปรามกิารค์้ามนีุ้ษย์ พิ.ศ. 2551 มาตรา 6/1
5) พิระราชกิำหนี้ดกิารบร่หารจัดกิารกิารทำงานี้ขึ้องค์นี้ต่างด้าวิ พิ.ศ. 2560 มาตรา 131

ตัวอย่างคดิ่แรงงานบัังคับัในงานเกษตรกรรม 
• นี้ายเอ ซึ่้�งเป็นี้เจ้าขึ้องไร่ บังค์ับให้ นี้ายบ้ ล้กิจ้างชาวิเม้ยนี้มาทำงานี้ โดยม้ขึ้้อตกิลงวิ่าจะชำระค์่าจ้างให้เม่�อ

สื่ง่ตวัิกิลบัประเทศ โดยใหน้ี้ายบ้ตอ้งทำงานี้ตั�งแตเ่ชา้จรดค์�ำเกิน่ี้กิวิา่กิารทำงานี้ตามปกิตข่ึ้องวิญ่ญูช้นี้ ทำงานี้
ไม่ม้วิันี้หยุด ไม่ม้ท้�หลับนี้อนี้เป็นี้กิ่จจะลักิษณะ ต้องพิักิอาศัยหลับนี้อนี้บร่เวิณโรงจอดรถึบ้าง ค์อกิสื่ัตวิ์บ้าง 
ไมม้่หอ้งสื่ขุึ้าให ้เม่�อเจบ็ปว่ิยไมม่ค้์นี้ดแ้ลรกัิษาพิยาบาล ลกัิษณะค์วิามเปน็ี้อย้ล่ำบากิ อก้ิทั�งมพ้ิฤตก่ิรรมแยกิ
นี้ายบ้และนี้างซึ่้ ซึ่้�งเป็นี้สื่าม้ภัรรยากิันี้ไม่ให้อย้่ด้วิยกิันี้ และแยกิเด็กิหญ่งด้ บุตรขึ้องล้กิจ้างไปอย้่กิับนี้ายเอ 
เจา้ขึ้องไร ่ทำใหน้ี้ายบ้ ลก้ิจา้งไมม่ท้างเลอ่กิจำต้องทำงานี้ใหก้ิบันี้ายเอ เจา้ขึ้องไร ่ทำใหเ้ช่�อวิา่ตามพิฤตก่ิารณ์
ดังกิล่าวินี้ายเอ เจ้าขึ้องไร่ มุ่งหมายให้ นี้ายบ้ ล้กิจ้างชาวิเม้ยนี้มา ทำงานี้ให้กิับนี้ายจ้างอย่างเต็มท้�โดยไม่จำ
ต้องชำระค์่าจ้างหร่อชำระนี้้อยท้�สืุ่ด ถึ่อเป็นี้กิารแสื่วิงหาประโยชนี้์โดยม่ชอบหร่อกิารบังค์ับใช้แรงงานี้

• นี้ายดเ้ปน็ี้เจา้ขึ้องและดำเนี้น่ี้กิจ่กิารฟ้ารม์ปศสัุื่ตวิน์ี้อกิเมอ่ง ล้กิจา้งขึ้องนี้ายด้ จำนี้วินี้ 2 ค์นี้ใหข้ึ้อ้มล้วิา่พิวิกิ
เขึ้าถึก้ิบังคั์บใหท้ำงานี้ในี้ฟ้ารม์ โดยนี้ายด้รบัพิวิกิเขึ้าเขึ้า้ทำงานี้และพิาไปท้�ฟ้ารม์ดังกิล่าวิและใหพ้ิกัิอาศัยอย้่
ในี้บ้านี้โค์รงไม้รว่ิมกัิบค์นี้งานี้ชาย อก้ิ 5 - 6 ค์นี้ แม้พิวิกิเขึ้ามอ่้สื่ระสื่ามารถึออกิจากิฟ้าร์มได้ แต่กิไ็ม่สื่ามารถึ
ออกิไปไดจ้รง่ ไมม่ว้ินัี้หยดุหรอ่ลาไปท้�ไหนี้ได ้ไดร้บัค์า่จา้งจากิกิารทำงานี้เปน็ี้รายสื่ปัดาหแ์ตต่อ้งจา่ยเปน็ี้ค์า่ท้�
พิกัิแก่ิเจา้ขึ้องบ้านี้และจ่ายค่์าอาหารแก่ิหวัิหน้ี้าค์นี้งานี้ พิวิกิเขึ้าจ้งไม่มเ้ง่นี้เหลอ่ส่ื่งให้ทางบ้านี้หร่อค์รอบค์รัวิ
และไม่ม้เง่นี้พิอใช้จ่าย ทำให้ต้องต่ดหนี้้�นี้ายด้หร่อหัวิหนี้้าค์นี้งานี้ ซึ่้�งหนี้้�ดังกิล่าวิเพิ่�มขึ้้�นี้เร่�อย ๆ จนี้กิระทั�ง
ทำใหไ้มส่ื่ามารถึออกิจากิฟ้ารม์ขึ้องนี้ายดไ้ด ้ตราบใดท้�ยงัจ่ายหนี้้�ทั�งหมดไมค่์รบ สื่ว่ินี้นี้ายดใ้หข้ึ้อ้มล้วิา่ลก้ิจา้ง
ทำงานี้ด้วิยค์วิามสื่มัค์รใจ และม้อ่สื่ระ สื่ามารถึไปท้�ไหนี้กิ็ได้ตามต้องกิาร 

5.3	คดีีแรงงานบัังคับัในภาคปัระมง
ค์ดแ้รงงานี้บงัค์บัในี้ภัาค์ประมงหรอ่กิรณก้ิารใชแ้รงงานี้ประมงท้�ผด่กิฎหมายถึอ่เปน็ี้นี้โยบายสื่ำค์ญัและเรง่ดว่ินี้

ท้�รัฐบาลให้ค์วิามสื่ำค์ัญ เนี้่�องจากิงานี้ประมงทะเลเป็นี้กิารงานี้หนี้ักิ ม้เวิลาพิักิผ่อนี้วิันี้ละไม่กิ้�ชั�วิโมง สื่ภัาพิค์วิามเป็นี้
อย้่บนี้เร่อค์่อนี้ขึ้้างลำบากิ ต้องออกิทะเลเป็นี้เวิลานี้านี้ ทำให้ขึ้าดแค์ลนี้แรงงานี้ ปัญหากิารใช้แรงงานี้บังค์ับในี้ภัาค์
ประมงส่ื่วินี้ใหญ่จะพิบว่ิาแรงงานี้ทำงานี้โดยไม่สื่มคั์รใจและมก้ิารบังค์บัขึ้ม่ข่้ึ้ มก้ิารใชแ้รงงานี้ทาสื่บนี้เรอ่ประมง แรงงานี้
ถึ้กิกิักิขึ้ังหนี้่วิงเหนี้้�ยวิ ถึ้กิบังค์ับใช้แรงงานี้หนี้ักิ ทำงานี้โดยไม่ม้เสื่ร้ภัาพิ หร่อถึ้กิทำร้ายในี้ขึ้ณะทำงานี้รวิมถึ้งกิารจ่าย
ค์่าจ้างท้�ไม่เป็นี้ธิ์รรม เป็นี้กิารฝ่่าฝ่้นี้หร่อไม่ปฏิ่บัต่ตามพิระราชบัญญัต่ค์ุ้มค์รองแรงงานี้ พิ.ศ. 2541 กิฎกิระทรวิง
ค์ุม้ค์รองแรงงานี้ในี้งานี้ประมงทะเล พิ.ศ. 2565 และท้�แก้ิไขึ้เพ่ิ�มเต่ม และพิระราชบัญญัต่ป้องกัินี้และปราบปรามกิาร
ค์้ามนีุ้ษย์ พิ.ศ. 2551 

โดยค์วิามผด่ส่ื่วินี้ใหญ่ท้�พิบเกิ้�ยวิกิบักิารกิระทำค์วิามผด่ในี้ค์ดแ้รงงานี้บังค์บัในี้ภัาค์ประมงจะเป็นี้ค์วิามผด่ตาม
กิฎหมาย ดังนี้้�

1) พิ.ร.บ.ค์ุ้มค์รองแรงงานี้ พิ.ศ. 2541 มาตรา 24, 25, 28 , 61 - 63,70, 76 และ 90
2) กิฎกิระทรวิงค์ุ้มค์รองแรงงานี้ในี้งานี้เกิษตรกิรรม พิ.ศ. 2557
3) พิระราชบัญญัต่ค์ุ้มค์รองเด็กิ พิ.ศ. 2546 มาตรา 26 (6)
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4) พิ.ร.บ. ป้องกิันี้และปราบปรามกิารค์้ามนีุ้ษย์ พิ.ศ. 2551 มาตรา 6/1
5) พิระราชกิำหนี้ดกิารบร่หารจัดกิารกิารทำงานี้ขึ้องค์นี้ต่างด้าวิ พิ.ศ. 2560 มาตรา 8 , 9 , 13 ,49 ,68 และ

 131
6) พิระราชบัญญัต่กิารเด่นี้เร่อในี้นี้่านี้นี้�ำไทย พิ.ศ. 2456 มาตรา 152, 175 และ 282 - 285
7) พิระราชบัญญัต่ค์นี้เขึ้้าเม่อง พิ.ศ. 2522 มาตรา 11
8) พิระราชกิำหนี้ดกิารประมง พิ.ศ. 2558 มาตรา 11
9) กิฎกิระทรวิงค์ุ้มค์รองแรงงานี้ในี้งานี้ประมงทะเล พิ.ศ. 2565  
10) กิฎกิระทรวิงกิำหนี้ดสื่ถึานี้ท้�ท้�หา้มนี้ายจา้งใหล้้กิจา้งซึ่้�งเปน็ี้เดก็ิอายตุ�ำกิวิา่ส่ื่บแปดปที้�ทำงานี้ พิ.ศ. 2559

ตัวอย่างคดิ่แรงงานบัังคับัในภาคประมง

• นี้ายกิร้ ์แรงงานี้ประมงสื่ญัชาตพ่ิมา่หลบหน้ี้เขึ้า้เมอ่งโดยผด่กิฎหมายมาทำงานี้กิบันี้ายสื่มชาย บนี้เรอ่ประมง
 และถึก้ิขึ้ม่ข่้ึ้วิา่ถ้ึานี้ายกิร้ห์ลบหน้ี้จะสื่ง่ค์นี้ไปทำรา้ยพิอ่แมแ่ละค์รอบค์รวัิทำใหน้ี้ายกิร้จ์ำเปน็ี้ตอ้งยอมทำงานี้
เพิราะหวิาดกิลัวิในี้ค์ำขึ้้่ 

• นี้ายหม่องค์นี้งานี้เร่อประมงถึ้กิไต้กิ๋งเร่อบังค์ับให้ทำงานี้อ่�นี้ในี้ระหวิ่างลากิอวินี้ เช่นี้ ค์ัดแยกิปลา ซึ่่อมอวินี้ 
หากิไม่ยอมทำ ไต้กิ๋งเร่อจะใช้ไม้เฆ้�ยนี้ทำร้ายร่างกิาย

5.4	คดีีแรงงานบัังคับัค้าปัระเวณ์ี
กิารค์้าประเวิณ้ถึ่อเป็นี้สื่่�งผ่ดกิฎหมายในี้ประเทศไทย ค์นี้ท้�มาทำงานี้นี้้�สื่่วินี้ใหญ่ม้เหตุผลมาจากิค์วิามยากิจนี้ 

กิารศ้กิษาระดับต�ำ ขึ้าดกิารจ้างงานี้ในี้ท้องถึ่�นี้ ร้ปแบบขึ้องกิารค์้าประเวิณ้ในี้ประเทศไทยในี้ปัจจุบันี้ม้หลายร้ปแบบ 
โดยร้ปแบบท้�อาจพิบได้ง่าย เช่นี้ 

• อาบอบนี้วิด เปน็ี้สื่ถึานี้บรก่ิารทางเพิศโดยตรง ซึ่้�งผ้ข้ึ้ายบรก่ิารจะนี้ั�งรอภัายในี้สื่ถึานี้บรก่ิารและลก้ิค์า้เขึ้า้มา
เล่อกิ โดยในี้สื่ถึานี้บร่กิารจะม้บร่กิารจัดห้องไวิ้รับรอง 

• ซึ่่องค์ล้ายค์ล้งกิับอาบอบนี้วิด แต่มักิไม่เปิดตัวิโจ่งแจ้ง และเป็นี้ธิ์ุรกิ่จผ่ดกิฎหมาย ซึ่่องบางแห่งอาจลักิลอบ
เปิดโดยใช้ธิ์ุรกิ่จนี้วิดแผนี้โบราณหร่อสื่ปาขึ้้�นี้บังหนี้้าเท่านี้ั�นี้และม้กิารบร่กิารนี้วิดขึ้องลับ 

• สื่ถึานี้บันี้เท่ง ค์าเฟ้่ ร้านี้ค์าราโอเกิะ สื่ปา หร่อร้านี้ตัดผม บางแห่ง ม้บร่กิารทางเพิศแอบแฝ่งเพิ่�มเต่มสื่ำหรับ
ล้กิค์้า

• รอล้กิค์้าท้�โรงแรมม่านี้ร้ด หร่อบร่เวิณร่มถึนี้นี้บางแห่ง ท้�เป็นี้แหล่งค์้าประเวิณ้
• กิารโทรเร้ยกิ โดยล้กิค์้าต่ดต่อทางนี้ายหนี้้า (หร่อแมงดา หร่อมาม่าซึ่ัง) เพิ่�อเร้ยกิมาใช้บร่กิารทางท้�พิักิขึ้อง

ล้กิค้์า หร่อทางโรงแรมท้�เตร้ยมไวิ้ ราค์ากิารให้บร่กิารจะแตกิต่างกัินี้ ขึ้้�นี้อย้่กัิบสื่ถึานี้ท้�และชน่ี้ดโดยปกิต่ 
ผ้ช้ายท้�ใหบ้รก่ิารจะไดร้ายไดน้ี้อ้ยกิวิา่ผ้ห้ญง่ท้�ใหบ้รก่ิาร บางค์รั�งนี้ายหนี้า้อาจใชค้์ำเรย้กิอาชพ้ิอ่�นี้เพิ่�อปดิบงั
กิารค์้าประเวิณ้ เช่นี้ จัดหาพิร่ตต้� จัดหานี้างแบบ เป็นี้ต้นี้

• กิารซึ่่�อขึ้ายบรก่ิารทางเพิศผ่านี้อน่ี้เทอร์เน็ี้ต โดยอาจซ่ึ่�อขึ้ายผ่านี้ทางกิารแชต (เมสื่เซึ่นี้เจอร์) แค์มฟ้รอกิ หรอ่
เฟ้ซึ่บุ๊กิ เป็นี้ต้นี้ หร่อเวิ็บไซึ่ต์ใต้ด่นี้บางแห่งอาจม้โฆษณากิารขึ้ายบร่กิารทางเพิศ

• กิารซึ่่�อขึ้ายบร่กิารทางเพิศแบบซึ่่�อเหมาในี้ระยะยาวิ เช่นี้หนี้้�งสื่ัปดาห์ หร่อหนี้้�งเด่อนี้ขึ้้�นี้ไปโดยในี้ช่วิงระยะ
เวิลาท้�ตกิลงกิันี้นัี้�นี้ ผ้้ซึ่่�อจะผ้กิขึ้าดกิารเป็นี้ล้กิค้์าแต่เพิ้ยงผ้้เด้ยวิ ไม่ย่นี้ยอมให้ผ้้ขึ้ายไปขึ้ายบร่กิารหร่อไปม้
กิ่จกิรรมทางเพิศกิบับุค์ค์ลอ่�นี้อก้ิ ซึ่้�งอาจถึ่อวิา่เป็นี้กิารเหมาซึ่่�อทั�งบรก่ิารทางเพิศและค์วิามสื่มัพินัี้ธิ์ช์ั�วิค์ราวิ
ในี้ร้ปแบบอ่�นี้ เช่นี้ แฟ้นี้หร่อค์นี้รักิด้วิย บางค์รั�งเร้ยกิกิารซึ่่�อแบบนี้้�วิ่า “ผ้กิปิ�นี้โต”

• กิารล่อลวิงเหย่�อให้มาค้์าประเวิณ้ ผ้้ล่อลวิงอาจแอบอ้างตัวิว่ิาเป็นี้ธุิ์รก่ิจอ่�นี้ เช่นี้ โมเดลล่�งแมวิมองดารา 
เป็นี้ต้นี้
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บางค์รั�งผ้้ค์้าประเวิณ้หญ่งท้�ม้ร้ปร่างหนี้้าตาด้อาจแอบอ้างวิ่าประกิอบอาช้พิอ่�นี้บางอาช้พิ เพิ่�อเพิ่�มค์่าตัวิ เช่นี้ 
เป็นี้นี้่สื่่ตนี้ักิศ้กิษา หร่อพิร่ตต้� หร่อนี้างแบบ เป็นี้ต้นี้ ในี้กิารซึ่่�อขึ้ายบร่กิารทางเพิศ ผ้้ขึ้ายหร่อผ้้ท้�ม้สื่่วินี้เกิ้�ยวิขึ้้องอาจ
ใช้ค์ำอ่�นี้ หร่อช่�ออาช้พิอ่�นี้แทนี้ เพิ่�อเล้�ยงกิารกิล่าวิถึ้งโดยตรง เช่นี้ ไซึ่ด์ไลนี้์, ขึ้ายนี้�ำ,เด็กิออฟ้, หมอนี้วิด, นี้วิดโดยนี้าง
แบบ, นี้วิดโดยพิร่ตต้� เป็นี้ต้นี้ 

โดยค์วิามผ่ดสื่่วินี้ใหญ่ท้�พิบเกิ้�ยวิกิับกิารกิระทำค์วิามผ่ดในี้คด่ิแรงงานบัังคับัค้าประเวณ่จะเป็นี้ค์วิามผ่ดตาม
กิฎหมาย ดังนี้้�

กิฎหมายท้�เกิ้�ยวิขึ้้อง ได้แกิ่
1. พิระราชบัญญัต่สื่ถึานี้บร่กิารพิ.ศ. 2509 มาตรา 14, 16, 16/1, 19 และ 26
2. พิระราชบัญญัต่ป้องกิันี้และปราบปรามกิารค์้าประเวิณ้ พิ.ศ. 2539 มาตรา 6, 9, 11 และ 12
3. พิระราชบัญญัต่ค์ุ้มค์รองแรงงานี้ พิ.ศ. 2541 มาตรา 24, 25, 28 , 61 - 63,70, 76 และ 90 
4. กิฎกิระทรวิงค์ุ้มค์รองแรงงานี้ในี้งานี้ประมงทะเล พิ.ศ. 2565 
5. กิรณล้ก้ิจ้างซ้ึ่�งเป็นี้เดก็ิให้พิจ่ารณาตามพิระราชบญัญตัค่์ุม้ค์รองเด็กิ พิ.ศ. 2546 มาตรา 26 (3) (6) และ (9)
6. พิระราชบัญญัต่ป้องกิันี้และปราบปรามกิารค์้ามนีุ้ษย์ พิ.ศ. 2551 มาตรา 6, 6/1
7. พิระราชกิำหนี้ดกิารบร่หารจัดกิารกิารทำงานี้ขึ้องค์นี้ต่างด้าวิ พิ.ศ. 2560 มาตรา 8, 9, 13, 49, 68  

และ 131
8. พิระราชบัญญัต่ค์นี้เขึ้้าเม่อง พิ.ศ. 2522 มาตรา 11
9. พิระราชบัญญัต่ป้องกิันี้และปราบปรามกิารฟ้อกิเง่นี้ พิ.ศ. 2542 มาตรา 5-9 และ 12

ตัวอย่างคดิ่แรงงานบัังคับัค้าประเวณ่
• นี้ายเอ เป็นี้โรค์จ่ตม้นี้่สื่ัยชอบบังค์ับให้หญ่งสื่าวิไปร่วิมประเวิณ้กิับค์นี้อ่�นี้ อย้่มาวิันี้หนี้้�งนี้ายเอเห็นี้นี้างสื่าวิบ้

สื่วิยน่ี้ารักิ จ้งได้บังค์ับให้นี้างสื่าวิบ้ไปพิบนี้ายซึ่้และถึ้กิบังค์ับให้ร่วิมประเวิณ้กิับนี้ายซึ่้โดยท้�นี้างสื่าวิบ้ไม่
ย่นี้ยอม
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5.5	คดีีแรงงานบัังคับัที�มีลักษณ์ะเป็ันองค์กรอาช้ญากรรมข้้ามช้าติ
องค์์กิรอาชญากิรรมข้ึ้ามชาตเ่ป็นี้กิารกิระทำค์วิามผด่ทางอาญาท้�ไดก้ิระทำลงมากิกิว่ิาหนี้้�งประเทศ หรอ่มส่้ื่วินี้

หนี้้�งสื่่วินี้ใดขึ้องกิารกิระทำผ่ดหร่อผลกิระทบเกิ้�ยวิขึ้้องตั�งแต่สื่องประเทศขึ้้�นี้ไปหร่อกิารกิระทำขึ้ององค์์กิรหร่อกิลุ่ม
บุค์ค์ล สื่มค์บและร่วิมม่อกิระทำค์วิามผ่ดต่อเน่ี้�องจากิประเทศหนี้้�งไปยังอ้กิประเทศหนี้้�งหร่อหลายประเทศอันี้เป็นี้
ค์วิามผด่ตามกิฎหมายหรอ่บทลงโทษขึ้องประเทศท้�องค์ก์ิรหรอ่กิลุม่บุค์ค์ลเหล่านี้ั�นี้ดำเนี้น่ี้กิารโดยมว้ิตัถึปุระสื่งค์ห์ลักิ
เพิ่�อมุ่งแสื่วิงหาผลประโยชน์ี้และอำนี้าจท้�ขึ้ดัตอ่หลักิกิฎหมายและศ้ลธิ์รรม กิอ่ให้เกิด่ผลกิระทบต่อค์วิามสัื่มพินัี้ธิ์แ์ละ
ค์วิามมั�นี้ค์งขึ้องบคุ์ค์ล องค์์กิร เศรษฐกิจ่ สื่งัค์ม กิารเมอ่ง และอ่�นี้ ๆ ทั�งนี้้� อาชญากิรรมข้ึ้ามชาตส่ื่ามารถึเก้ิ�ยวิเน่ี้�องกัิบ
ค์วิามผ่ดฐานี้ค์้ามนีุ้ษย์ในี้ทุกิร้ปแบบ 

องค์์กิรอาชญากิรรม หมายค์วิามวิ่า ค์ณะบุค์ค์ลซึ่้�งม้กิารจัดโค์รงสื่ร้าง โดยสื่มค์บกิันี้ตั�งแต่สื่ามค์นี้ขึ้้�นี้ไป ไม่วิ่า
จะเป็นี้กิารถึาวิร หร่อชั�วิระยะเวิลาหนี้้�งและไม่วิ่าจะเป็นี้โค์รงสื่ร้างท้�ชัดเจนี้ ม้กิารกิำหนี้ดบทบาทขึ้องสื่มาช่กิอย่าง
แนี้น่ี้อนี้ หร่อมค้์วิามต่อเน่ี้�องขึ้องสื่มาชก่ิภัาพิหรอ่ไม่ ทั�งนี้้� โดยมวั้ิตถุึประสื่งค์ท์้�จะกิระทำค์วิามผด่ฐานี้ใดฐานี้หนี้้�งหรอ่
หลายฐานี้ท้�ม้อัตราโทษจำคุ์กิขึ้ั�นี้สื่ง้ตั�งแต่สื่้�ปขีึ้้�นี้ไปหรอ่กิระทำค์วิามผด่ตามท้�กิำหนี้ดไวิใ้นี้พิระราชบัญญัตป้่องกัินี้และ
ปราบปรามกิารม้สื่่วินี้ร่วิมในี้องค์์กิรอาชญากิรรมขึ้้ามชาต่ พิ.ศ. 2556 เพิ่�อแสื่วิงหาประโยชนี้์ทางทรัพิย์สื่่นี้หร่อผล
ประโยชนี้์อ่�นี้ใดอันี้ม่ชอบด้วิยกิฎหมายไม่วิ่า โดยทางตรงหร่อทางอ้อม 

ค์ณะกิรรมกิารนี้โยบายขึ้องสื่ภัาค์วิามมั�นี้ค์งแห่งชาต่ได้ให้ค์ำจำกัิดค์วิาม “อาชญากิรรมขึ้้ามชาต่” หมายถึ้ง 
กิารกิระทำขึ้ององค์์กิรหร่อกิลุ่มบุค์ค์ล สื่มค์บ และร่วิมม่อกิระทำค์วิามผ่ดต่อเนี้่�องจากิประเทศหนี้้�งไปยังอ้กิประเทศ
หนี้้�งหร่อหลายประเทศอันี้เป็นี้ค์วิามผ่ดตามกิฎหมายหร่อบทลงโทษขึ้องประเทศท้�องค์์กิรหร่อกิลุ่มบุค์ค์ลเหล่านี้ั�นี้
ดำเนี้่นี้กิาร โดยม้วิัตถึุประสื่งค์์หลักิเพิ่�อมุ่งแสื่วิงหาผลประโยชนี้์และอำนี้าจท้�ขึ้ัดต่อหลักิกิฎหมายและศ้ลธิ์รรม กิ่อให้
เกิ่ดผลกิระทบต่อค์วิามสื่ัมพิันี้ธิ์์และค์วิามมั�นี้ค์งขึ้องบุค์ค์ล องค์์กิร เศรษฐกิ่จ สื่ังค์ม กิารเม่อง และอ่�นี้ ๆ

องค์์กิารสื่หประชาชาต่แบ่งอาชญากิรรมขึ้้ามชาต่ออกิเป็นี้ 10 ประเภัท ได้แกิ่ 
1. กิารลักิลอบค์้ายาเสื่พิต่ด (Illicit Trafficking in Drugs) 
2. กิารลักิลอบนี้ำค์นี้เขึ้้าเม่องผ่ดกิฎหมาย (Smuggling of Illegal Migrants) 
3. กิารค์้าอาวิุธิ์ (Arms Trafficking) 
4. กิารลักิลอบค์้าอาวิุธิ์นี้่วิเค์ล้ยร์ (Trafficking in Nuclear Material) 
5. กิลุ่มองค์์กิรอาชญากิรรมขึ้้ามชาต่และกิารกิ่อกิารร้าย (Transnational Criminal Organization and 

Terrorism) 
6. กิารค์้าหญ่งและเด็กิ (Trafficking in Women and Children) 
7. กิารลักิลอบค์้าช่�นี้สื่่วินี้มนีุ้ษย์ (Trafficking in Body Parts) 
8. กิารโจรกิรรมและกิารลักิลอบค์้ายานี้พิาหนี้ะ (Theft and Smuggling of Vehicles) 
9. กิารฟ้อกิเง่นี้ (Money Laundering) 
10. กิารกิระทำอ่�นี้ๆ (Other Activities) ได้แก่ิ กิารโจรกิรรมศ่ลปวัิตถุึ กิารให้ส่ื่นี้บนี้เจ้าหน้ี้าท้�ตำรวิจและ 

ขึ้า้ราชกิารอ่�นี้ๆ อาชญากิรรมค์อมพิว่ิเตอร ์อาชญากิรรมทางสื่่�งแวิดลอ้ม อาชญากิรรมทรพัิยส์ื่น่ี้ทางปญัญา
กิารฉ้อโกิงประกิันี้ภััยทางทะเล และกิารแทรกิซึ่้มและกิารค์รอบงำธิ์ุรกิ่จถึ้กิกิฎหมาย

ปัญหาอาชญากิรรมข้ึ้ามชาต่ขึ้องประเทศไทยประกิอบด้วิย กิารค้์ายาเสื่พิต่ด กิารค้์ามนุี้ษย์ กิารค้์าอาวุิธิ์  
กิารฟ้อกิเง่นี้ กิารกิระทำอันี้เป็นี้โจรสื่ลัด อาชญากิรรมทางเศรษฐกิ่จ และอาชญากิรรมค์อมพิ่วิเตอร์ ซึ่้�งม้แนี้วิโนี้้มท้�
จะขึ้ยายตัวิและค์วิบค์ุมได้ยากิ โดยม้กิารพิัฒนี้าร้ปแบบและวิ่ธิ์้กิารท้�ซึ่ับซึ่้อนี้จากิกิารใช้ประโยชนี้์จากิค์วิามกิ้าวิหนี้้า
ทางวิท่ยาศาสื่ตรแ์ละเทค์โนี้โลย้ รวิมถึง้ปญัหากิารบงัค์บัใช้กิฎหมาย ทำให้กิารกิอ่อาชญากิรรมขึ้้ามชาต่ทำไดส้ื่ะดวิกิ
และรวิดเร็วิย่�งขึ้้�นี้ ม้กิารพิัฒนี้าเป็นี้เค์ร่อขึ้่ายท้�เขึ้้มแขึ้็งและม้เจ้าหนี้้าท้�ขึ้องรัฐเกิ้�ยวิขึ้้องด้วิย นี้อกิจากินี้้�ยังพิบวิ่าค์วิาม
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เช่�อมโยงระหวิ่างกิารกิ่อกิารร้ายและอาชญากิรรมขึ้้ามชาต่ม้แนี้วิโนี้้มขึ้ยายตัวิมากิขึ้้�นี้และม้ขึ้้ดค์วิามสื่ามารถึสื่้งขึ้้�นี้ 
โดยเฉพิาะกิารเขึ้้าสื่้่ประชาค์มอาเซึ่้ยนี้ท้�ม้กิารเปิดเสื่ร้ด้านี้กิารเด่นี้ทาง กิารขึ้ยายตัวิขึ้องกิารท่องเท้�ยวิ และกิารแพิร่
ขึ้ยายแนี้วิค์วิามค์่ดหัวิรุนี้แรง ในี้ขึ้ณะท้�ประสื่่ทธิ์่ภัาพิกิารบังค์ับใช้กิฎหมายขึ้องประเทศสื่มาช่กิยังม้ค์วิามแตกิต่างกิันี้
และกิารบ้รณากิารค์วิามร่วิมม่อด้านี้ค์วิามมั�นี้ค์งเป็นี้ไป อย่างล่าช้า 

ค์ด้แรงงานี้บังค์ับท้�ม้ลักิษณะเป็นี้องค์์กิรอาชญากิรรมขึ้้ามชาต่ 
1) แรงงานี้ข้ึ้ามชาต่เค์ล่�อนี้ย้ายจากิประเทศเพ่ิ�อนี้บ้านี้เขึ้้ามาทำงานี้ในี้ประเทศไทย ถึ้กิหลอกิลวิงบังคั์บใช้

แรงงานี้บนี้เร่อประมงในี้นี้่านี้นี้�ำสื่หพิันี้ธิ์รัฐมาเลเซึ่้ย, กิารค์้ามนีุ้ษย์ชาวิโรฮ่่งญา 
2) ผ้้เสื่้ยหายถ้ึกิหลอกิโดยนี้ายหนี้้าท้�เป็นี้ญาต่หร่อค์นี้ร้้จักิให้ไปทำงานี้ในี้ต่างประเทศโดยใช้รายได้  

ค์่าตอบแทนี้เป็นี้สื่่�งจ้งใจ ม้วิ่ธิ์้กิารเด่นี้ทางจากิประเทศไทยไปสื่่งค์โปร์และ มาเลเซึ่้ย ญ้�ปุ่นี้ เกิาหล้ ไต้หวิันี้
นี้ายหนี้้าจะเป็นี้ผ้้พิาเหย่�อออกิจากิต้นี้ทาง และม้นี้ายหนี้้าในี้ประเทศปลายทางท้�ทำงานี้กิันี้เป็นี้ทอดๆ 
จนี้ถึ้งจุดหมายปลายทาง เหย่�อจะถึ้กิหลอกิลวิงวิ่าจะได้ทำงานี้ในี้โรงแรม ร้านี้อาหาร หร่อร้านี้นี้วิด แต่
กิลบัถึก้ิบังคั์บให้ค์า้ประเวิณต้ามโรงแรมค์อนี้โดมเ่นี้ย้ม หร่ออพิาร์ทเม้นี้ท์หร้ เหย่�อจะถึก้ิยด้หนัี้งส่ื่อเดน่ี้ทาง
(Passport) และถึ้กิบังค์ับให้ค์้าประเวิณ้ในี้สื่ภัาพิท้�เลวิร้าย โดยแต่ละรายจะต้องชดใช้หนี้้�แกิ่นี้ายหนี้้า 

โดยค์วิามผ่ดสื่่วินี้ใหญ่ท้�พิบเกิ้�ยวิกิับกิารกิระทำค์วิามผ่ดในี้คดิ่แรงงานบัังคับัที่่�ม่ลักษณะเป็นองค์กร
อาช้ญากรรมข้ามช้าติจะเป็นี้ค์วิามผ่ดตามกิฎหมาย ดังนี้้�

1. พิระราชบัญญตัป้่องกินัี้และปราบปรามกิารมส่้ื่วินี้ร่วิมในี้องค์์กิรอาชญากิรรมข้ึ้ามชาตพ่ิ.ศ. 2556 มาตรา 5
2. พิระราชบัญญัต่ค์ุ้มค์รองแรงงานี้ พิ.ศ. 2541 มาตรา 24, 25, 28, 61 - 63, 70, 76 และมาตรา 90 
3. กิฎกิระทรวิงค์ุ้มค์รองแรงงานี้ในี้งานี้ประมงทะเล พิ.ศ. 2565 
4. พิ.ร.บ.ค์ุ้มค์รองเด็กิ พิ.ศ. 2546 มาตรา 26
5. พิระราชบัญญัต่ป้องกิันี้และปราบปรามกิารค์้ามนีุ้ษย์ พิ.ศ. 2551 มาตรา 6 และมาตรา 6/1
6. พิระราชกิำหนี้ดกิารบร่หารจัดกิารกิารทำงานี้ขึ้องค์นี้ต่างด้าวิ พิ.ศ. 2560 มาตรา 8, 9, 13, 49, 68 และ

มาตรา 131
7. พิระราชบัญญัต่ค์นี้เขึ้้าเม่อง พิ.ศ. 2522 มาตรา 11
8. พิระราชบัญญัต่สื่ถึานี้บร่กิาร พิ.ศ. 2509 มาตรา 14, 16, 16/1, 19 และมาตรา 26
9. พิระราชบัญญัต่ป้องกิันี้และปราบปรามกิารค์้าประเวิณ้ พิ.ศ. 2539 มาตรา 6, 9, 11 และมาตรา 12
10. พิระราชบัญญัต่ป้องกิันี้และปราบปรามกิารฟ้อกิเง่นี้ พิ.ศ. 2542 มาตรา 5 – 9 และมาตรา 60

ตัวอย่างคดิ่แรงงานบัังคับัที่่�ม่ลักษณะเป็นองค์กรอาช้ญากรรมข้ามช้าติ 
• ผ้้เสื่้ยหายทั�ง 17 ค์นี้เป็นี้หญ่งสื่าวิสื่ัญชาต่ลาวิถึ้กิชักิชวินี้ให้มาทำงานี้เสื่่ร์ฟ้อาหารในี้ประเทศไทยโดยอ้างวิ่า

เป็นี้งานี้สื่บายรายได้สื่้ง โดยม้นี้ายหนี้้าจากิประเทศลาวิดำเนี้่นี้กิารทำหนี้ังสื่่อเด่นี้ทางให้ เม่�อเด่นี้ทางมาถึ้ง
ประเทศไทยแล้วิกิลับถึ้กินี้ายจ้างชาวิไทยย้ดหนัี้งส่ื่อเด่นี้ทางและอุปกิรณ์ส่ื่�อสื่ารพิร้อมกิับถึ้กิบังค์ับให้ขึ้าย
บร่กิารโดยผ้้เสื่้ยหายม่ได้ย่นี้ยอมเพิ่�อชดใช้หนี้้�สื่ำหรับค์่าดำเนี้่นี้กิารเด่นี้ทางเขึ้้าประเทศ หลังจากินี้ั�นี้ผ้้เสื่้ย
หายทั�ง 17 ค์นี้ถึก้ิขึ้ายให้นี้ายหนี้า้ชาวิญ้�ปุน่ี้นี้ำพิาไปท้�ประเทศญ้�ปุน่ี้และแสื่วิงหาประโยชน์ี้โดยมช่อบรป้แบบ
ค์้าประเวิณ้

5.6	คดีีแรงงานบัังคับัที�มีลักษณ์ะเป็ันการค้ามนุษย์	
กิารค์้ามนีุ้ษย์ (Human Trafficking) เป็นี้กิารกิระทำท้�เกิ้�ยวิขึ้้องกิับกิารเป็นี้ธิ์ุระจัดหา กิารนี้ำพิา กิารรับตัวิไวิ้

และกิารบร่หารจัดกิารบุค์ค์ลท้�ได้มาซึ่้�งกิ็ค์่อผ้้เสื่้ยหายจากิกิารค์้ามนีุ้ษย์ โดยม้วิัตถึุประสื่งค์์ เพิ่�อนี้ำตัวิผ้้เสื่้ยหายไปกิ่อ
ใหเ้ก่ิดผลกิำไร และ/หรอ่ลดต้นี้ทุนี้ค่์าใชจ้า่ย ในี้วิงจรขึ้องกิารค้์ามนุี้ษย์จะใชว้ิธ่ิ์ก้ิารต่างๆ เพ่ิ�อค์วิบคุ์มผ้้เสื่ย้หายให้ยอม
ปฏิบ่ตัต่าม ไมก่ิลา้หลบหนี้ ้หรอ่ปอ้งกินัี้ในี้กิรณท้้�ถึก้ิเจา้หนี้า้ท้�ตรวิจพิบซึ่้�งนี้อกิเหนี้อ่จากิกิารใชก้ิำลงับงัค์บัแลว้ิยงัรวิม
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ถึง้กิารทำให้ผ้เ้สื่ย้หายถึก้ิผก้ิมัดดว้ิยภัาระหนี้้�สื่น่ี้ท้�เกิด่ขึ้้�นี้โดยมช่อบ หรอ่ขึ้้ว่่ิาจะใชก้ิระบวินี้กิารทางกิฎหมายมาบังค์บั
กิับผ้้เสื่้ยหาย หร่อใช้วิ่ธิ์้กิารในี้กิารค์วิบค์ุมผ้้เส้ื่ยหายทำให้ผ้้เส้ื่ยหายตัดสื่่นี้ใจท้�จะไม่หลบหนี้้หร่อทำให้ผ้้เสื่้ยหายเช่�อ
หร่อกิลัวิวิ่าจะเกิ่ดอันี้ตรายต่อตนี้เองหร่อค์นี้ใกิล้ช่ด หากิปฏิ่เสื่ธิ์กิารให้บร่กิาร หร่อทำงานี้ ผ้้เสื่้ยหายอาจต้องเผช่ญ
กิับกิารถึ้กิขึ้่มเหงทั�งด้านี้ร่างกิาย เพิศ และจ่ตใจ และอาจต้องอาศัยหร่อทำงานี้ในี้สื่ถึานี้ท้�ท้�ม้สื่ภัาพิเลวิร้าย

กิารค์้ามนีุ้ษย์ด้านี้แรงงานี้เป็นี้กิารแสื่วิงหาประโยชนี้์โดยม่ชอบจากิกิารบังค์ับใช้ทำงานี้หร่อบร่กิาร โดยท้�กิาร
ค์้ามนีุ้ษย์จะต้องม้มนุี้ษย์ท้�เป็นี้องค์์ประกิอบหนี้้�งขึ้องกิารกิระทำเพ่ิ�อให้ได้มาซึ่้�งผลประโยชน์ี้และกิารค้์ามนีุ้ษย์นี้ั�นี้  
จะต้องม้กิารกิระทำท้�ค์รบองค์์ประกิอบขึ้องค์วิามผ่ดท้�แสื่วิงหาประโยชนี้์โดยม่ชอบ

กิารพิ่จารณาล้กิจ้างท้�ม้ลักิษณะบังค์ับท้�อาจเขึ้้าขึ้่ายกิารค้์ามนีุ้ษย์ด้านี้แรงงานี้ต้องพ่ิจารณาวิ่านี้ายจ้างหร่อ 
ผ้้เกิ้�ยวิขึ้้องม้กิารกิระทำค์รบองค์์ประกิอบ ดังต่อไปนี้้�

(1) กิารกิระทำ อันี้เขึ้้าลักิษณะเป็นี้ธิ์ุระจัดหา ซึ่่�อ ขึ้าย จำหนี้่าย พิามาจากิหร่อสื่่งไปยังท้�ใด หนี้่วิงเหนี้้�ยวิ 
กิักิขึ้ัง จัดให้อย้่อาศัย หร่อรับไวิ้ซึ่้�งบุค์ค์ลใด

 (2) วิ่ธิ์้กิาร โดยขึ้่มขึ้้่ ใช้กิำลังบังค์ับ ลักิพิาตัวิ ฉ้อฉล หลอกิลวิง ใช้อำนี้าจโดยม่ชอบ ใช้อำนี้าจค์รอบงำบุค์ค์ล
ด้วิยเหตุท้�อย้่ในี้ภัาวิะอ่อนี้ด้อยทางร่างกิาย จ่ตใจ กิารศ้กิษาหร่อทางอ่�นี้ใดโดยม่ชอบ ขึ้้่เขึ้็ญวิ่าจะ
กิระบวินี้กิารทางกิฎหมายโดยม่ชอบ หร่อโดยให้เง่นี้หร่อผลประโยชนี้์อย่างอ่�นี้แกิ่ผ้้ปกิค์รองหร่อผ้้ด้แล
บคุ์ค์ลเพิ่�อใหผ้้ป้กิค์รองหรอ่ผ้ด้แ้ลใหค้์วิามยน่ี้ยอมแกิก่ิระทำค์วิามผด่ในี้กิารแสื่วิงหาประโยชนี้จ์ากิบคุ์ค์ล
ท้�ตนี้ด้แล

(3) วัิตถุึประสื่งค์์ เพ่ิ�อแสื่วิงหาประโยชน์ี้โดยม่ชอบ ด้วิยกิารบังคั์บใช้แรงงานี้หร่อบร่กิารหร่อกิารอ่�นี้ใดท้�
ค์ล้ายค์ล้งกิันี้ อันี้เป็นี้กิารขึ้้ดร้ดบุค์ค์ลไม่วิ่าบุค์ค์ลนี้ั�นี้จะย่นี้ยอมหร่อไม่กิ็ตาม

ตัวอย่างคดิ่แรงงานบัังคับัที่่�ม่ลักษณะเป็นการค้ามนุษย์ 
• แรงงานี้ค์นี้ไทยในี้ภัาค์กิารเกิษตรจังหวัิดระยองถึ้กินี้ายจ้างชักิชวินี้หลอกิลวิงให้มาทำงานี้ในี้ไร่ ปล้กิมันี้

สื่ำปะหลัง ปล้กิอ้อย และตัดอ้อยในี้พิ่�นี้ท้�กิลางป่าทุรกิันี้ดาร โดยนี้ายจ้างม้กิารจะค์อยค์วิบค์ุมบังค์ับตลอด
เวิลาไมใ่หไ้ปไหนี้อยา่งอส่ื่ระ กิกัิขึ้งัใหห้ลบันี้อนี้ในี้เรอ่นี้นี้อนี้ภัายในี้ไร ่เรอ่นี้นี้อนี้มก้ิารใสื่ก่ิลอนี้จากิดา้นี้นี้อกิ
 เวิลาไปถึ่ายปัสื่สื่าวิะอุจจาระต้องขึ้ออนีุ้ญาตค์นี้ค์ุม ค์นี้ค์ุมจะถ่ึอป้นี้บ้าม้ดบ้างและขึ้่มขึ้้่ไม่ให้หลบหนี้้หากิ
ทำงานี้ล่าช้าจะถึ้กิต้ถึ้กิทำร้าย

• นี้ายจ้างเจ้าขึ้องโรงงานี้แกิะกิุง้ให้ลก้ิจ้างชาวิเมย้นี้มาทำงานี้ทกุิวินัี้ๆ ละ 18 ชั�วิโมง ตั�งแต่เวิลา 24.00 - 18.00 นี้. 
ไม่ม้วิันี้หยุด ล้กิจ้างค์นี้ใดไม่มาทำงานี้จะถึ้กินี้ายจ้างทำร้าย และจ่ายค์่าจ้างให้เพิ้ยงไม่กิ้�ร้อยบาทต่อเด่อนี้ 
โดยบร่เวิณรอบรั�วิโรงงานี้ม้รั�วิสัื่งกิะสื่้สื่้ง 3 - 4 เมตร ม้ยามเฝ้่าแรงงานี้เพ่ิ�อป้องกัินี้ไม่ให้ล้กิจ้างหลบหนี้ ้ 
หากิลก้ิจา้งหลบหน้ี้ออกิจากิโรงงานี้จะถ้ึกิลงโทษโดยจบัแกิผ้า้และใชไ้มต้แ้ตล่ะค์นี้นี้บัรอ้ยค์รั�ง และจับลก้ิจา้ง
กิล้อนี้ผมจนี้สื่ั�นี้กิุดเพิ่�อเป็นี้กิารประจานี้และขึ้่มขึ้้่ไม่ให้ล้กิจ้างค์นี้อ่�นี้หลบหนี้้ 

โดยค์วิามผด่สื่ว่ินี้ใหญท่้�พิบเกิ้�ยวิกิบักิารกิระทำค์วิามผ่ดในี้คด่ิแรงงานบังัคบััที่่�มล่กัษณะเปน็การคา้มนษุยจ์ะ
เป็นี้ค์วิามผ่ดตามกิฎหมาย ดังนี้้�

1. ประมวิลกิฎหมายอาญา มาตรา 282 – 284, 286-287, 295, 309 – 310 ทวิ่, 312 และมาตรา 317-320
2. พิระราชบัญญัต่ค์ุ้มค์รองแรงงานี้ พิ.ศ. 2541 มาตรา 24, 25, 28, 61 - 63, 70, 76 และมาตรา 90 
3. กิฎกิระทรวิงค์ุ้มค์รองแรงงานี้ในี้งานี้ประมงทะเล พิ.ศ. 2565
4. กิฎกิระทรวิง ฉบับท้� 14 (พิ.ศ. 2555) ออกิตามค์วิามในี้พิระราชบัญญัต่ค์ุ้มค์รองแรงงานี้ พิ.ศ. 2541
5. กิฎกิระทรวิงค์ุ้มค์รองแรงงานี้ในี้งานี้เกิษตรกิรรม พิ.ศ. 2557
6. พิระราชบัญญัต่ค์ุ้มค์รองเด็กิ พิ.ศ. 2546 มาตรา 26
7. พิระราชบัญญัต่ป้องกิันี้และปราบปรามกิารค์้ามนีุ้ษย์ พิ.ศ. 2551 มาตรา 6 , 6/1
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8. พิระราชกิำหนี้ดกิารบร่หารจัดกิารกิารทำงานี้ขึ้องค์นี้ต่างด้าวิ พิ.ศ. 2560 มาตรา 8, 9, 13 ,49, 68 และ
มาตรา 131

9. พิระราชบัญญัต่ค์นี้เขึ้้าเม่อง พิ.ศ. 2522 มาตรา 11
10. พิระราชบัญญัต่สื่ถึานี้บร่กิารพิ.ศ. 2509 มาตรา 14, 16, 16/1, 19 และมาตรา 26
11. พิระราชบัญญัต่ป้องกิันี้และปราบปรามกิารค์้าประเวิณ้ พิ.ศ. 2539 มาตรา 6, 9, 11 และมาตรา 12
12. พิระราชกิำหนี้ดกิารประมง พิ.ศ. 2558 มาตรา 11
13. พิระราชบัญญัต่ป้องกิันี้และปราบปรามกิารฟ้อกิเง่นี้ พิ.ศ. 2542 มาตรา 5 – 9 และมาตรา 60

5.7	ข้ั�นตอนการดีำาเนินการและมาตรฐานข้องการดีำาเนินการในคดีีแรงงาน
บัังคับั	

หลังจากิท้�ได้ทำค์วิามเขึ้้าใจประเภัทค์ด้ขึ้องกิารบังค์ับใช้แรงงานี้และกิฎหมายท้�เกิ้�ยวิข้ึ้องมาในี้หัวิข้ึ้อท้� 5.1  
รวิมถึ้งขึ้ั�นี้ตอนี้กิารดำเนี้่นี้กิารและมาตรฐานี้โดยทั�วิไปขึ้องกิารดำเนี้่นี้ค์ด้แรงงานี้เด็กิและค์ด้แรงงานี้บังค์ับในี้บทท้� 3 
แล้วิ ในี้สื่่วินี้นี้้�จะกิล่าวิถึ้งขึ้ั�นี้ตอนี้กิารปฏิ่บัต่งานี้ (Protocol) และมาตรฐานี้กิารดำเนี้่นี้งานี้ (Standard Operating 
Procedure) ขึ้องแต่ละประเภัทค์ด้ขึ้องกิารบังคั์บใช้แรงงานี้เพ่ิ�อสื่ร้างค์วิามเขึ้้าใจในี้รายละเอ้ยด ตั�งแต่ขึ้ั�นี้ตอนี้ขึ้อง
กิารสื่บ่สื่วินี้ (เกิบ็พิยานี้หลกัิฐานี้) ไปจนี้ถึง้กิารค์ดัแยกิผ้เ้ส้ื่ยหายจะอธิ์บ่ายเพิ่�มเต่มไวิใ้นี้แตล่ะประเภัทขึ้องค์ด้ท้�เปน็ี้กิาร
บังค์ับใช้แรงงานี้ต่อไปเป็นี้กิารเฉพิาะในี้แต่ละร้ปแบบขึ้องกิารกิระทำค์วิามผ่ด ดังต่อไปนี้้�

1) ค์ด้แรงงานี้บังค์ับทั�วิไป (รวิมถึ้งแรงงานี้ทำงานี้บ้านี้ และแรงงานี้เกิษตรกิรรม) 
2) ค์ด้แรงงานี้บังค์ับค์้าประเวิณ้ 
3) ค์ด้แรงงานี้บังค์ับท้�ม้ลักิษณะเป็นี้กิารค์้ามนีุ้ษย์
4) ค์ด้แรงงานี้บังค์ับในี้ภัาค์ประมง
5) ค์ด้แรงงานี้บังค์ับท้�ม้ลักิษณะเป็นี้องค์์กิรอาชญากิรรมขึ้้ามชาต่

สื่ำหรับค์ดแ้รงงานี้บังค์บัทั�วิไป ค์ดแ้รงงานี้บังค์บัค์า้ประเวิณ ้และค์ดแ้รงงานี้บังค์บัท้�มล้กัิษณะเป็นี้กิารค้์ามนุี้ษย์
จะใช้ขึ้ั�นี้ตอนี้กิารปฏิ่บัต่งานี้ (Protocol) ร้ปแบบเด้ยวิกิันี้ สื่่วินี้ค์ด้แรงงานี้บังค์ับในี้ภัาค์ประมง และค์ด้แรงงานี้บังค์ับ
ท้�ม้ลักิษณะเป็นี้องค์์กิรอาชญากิรรมข้ึ้ามชาต่ จะใช้ขึ้ั�นี้ตอนี้กิารปฏิ่บัต่งานี้ (Protocol) เฉพิาะขึ้องแต่ละค์ด้ ทั�งนี้้�  
ในี้กิารกิระทำค์วิามผด่ทุกิรป้แบบดังกิล่าวิข้ึ้างต้นี้ อาจเป็นี้กิรณท้้�เป็นี้กิารกิระทำค์วิามผด่ท้�มผ้้้เส้ื่ยหายเป็นี้เด็กิ ซ้ึ่�งจะ
มข้ึ้ั�นี้ตอนี้ท้�เขึ้า้มาเกิ้�ยวิขึ้อ้งตาม พิ.ร.บ.ค์ุม้ค์รองเด็กิ 2546 และท้�แกิไ้ขึ้เพ่ิ�มเต่ม ซ้ึ่�งอย้ใ่นี้ค์วิามรับผ่ดชอบขึ้องกิรมก่ิจกิาร
เด็กิและเยาวิชนี้ กิระทรวิงกิารพิัฒนี้าสื่ังค์มและค์วิามมั�นี้ค์งขึ้องมนีุ้ษย์ สื่ำหรับขึ้ั�นี้ตอนี้กิารดำเนี้่นี้กิารและมาตรฐานี้
ขึ้องกิารดำเนี้่นี้กิารในี้ค์ด้แรงงานี้บังค์ับสื่่วินี้นี้้�จะไม่ได้ลงรายละเอ้ยดในี้กิรณ้ท้�ผ้้เสื่้ยหายเป็นี้เด็กิ



คู่่�มืือการดำเนิินิคู่ดีสำหรับคู่ดีแรงงานิเด็กและแรงงานิบังคู่ับ174

แผินผิังที�	10	ข้ั�นตอนการปัฏิิบััติการในคดีีแรงงานบัังคับัทั�วไปั
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เจาหนาท่ีดำเนินการ / ประสานหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

ไมเปนผูเสียหาย 
และไมเปนผูกระทำความผิด 

เปนผูเสียหายตามกฎหมายอื่น 

อาจเปนผูเสียหาย 
คดีคามนุษย 

เริ่มตน 

รับแจงจากผูเสียหาย รับแจงจากบุคคล / หนวยงานอ่ืน 

แรงงานบังคับที่มลีักษณะเปนการคามนุษย 

เจาหนาท่ีพบการกระทำความผิด 
- จากการตรวจ 

พนักงานสอบสวน / เจาหนาท่ีผูรับแจง 

ความจำเปนเรงดวน 

สืบสวน / สอบสวน 

เตรียมการ / ประสานงาน (ตรวจคน / จับกุม / ชวยเหลือผูเสียหาย) 

สืบสวน / สอบสวน
เพ่ิมเติม 

พบ / ไมพบ 
การกระทำ 
ความผิด 

ความผิดซ่ึงหนา / จำเปนเรงดวน 

คดีท่ัวไป 

ปฏิบัติการ / ประสานงาน (ตรวจคน / จับกุม / ชวยเหลือผูเสียหาย) 

พยานหลักฐานสำคัญท่ีตองรวบรวม 
ในท่ีเกิดเหตุ /ขณะจับกุม 

• หลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงการบังคับขูเข็ญ 
หลอกลวง ฯลฯ 

• หลักฐานที่เก่ียวของกับการคาประเวณ ี 

• หลักฐานการไดรับประโยชนของผูตองหา 

เชน ธนบตัรที่ใชในการลอซ้ือ ใบเสร็จรับเงิน 
สมุดบญัชธีนาคาร ฯลฯ 

• บันทึกคำใหการของผูเสียหาย  

ผูกระทำความผิด 

• เอกสารประจำตัวผูตองหา 

• พยานหลักฐานที่แสดงความ

เก่ียวของในที่เกิดเหต ุ 

ผูไดรับ 
ความชวยเหลือ 

• เอกสารประจำตัว 

• การสัมภาษณในเบื้องตน 

• หลักฐานอ่ืน ๆ 

นำสง / แจงพนักงานสอบสวน 

 

รวบรวม / ตรวจสอบพยานหลักฐานในชั้นสอบสวน 
• ตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร 

• สงของกลางพิสูจน 

• สอบปากคำพยานท่ีเก่ียวของท้ังหมด 

• แจง ปปง. ตรวจสอบเสนทางการเงิน ฯลฯ (กรณีเปนความผิดฐานคามนุษย) 

ไมพบการกระทำความผิด 

พบการกระทำความผิด 

คุมครองในฐานะผูเสียหายคดี 
คามนุษย/บังคับใชแรงงาน 

(ม.33) 

สัมภาษณคัดแยก 
กรณีมีขอสงสยั / 

จำเปน 

ขั้นตอนและกระบวนการดำเนินการ (Protocol)  

คดีแรงงานบังคับท่ีมีลักษณะ แรงงานบังคับท่ัวไป (รวมถึง

ทำงานบาน/เกษตรกรรม) / คาประเวณี /คามนุษย 

เปนผูเสียหาย 
คดีคามนุษย 

สัมภาษณคัดแยก 

คุมครองผูไดรับความชวยเหลือตาม ม.29 

เปนผูเสียหายคดีคามนุษย 
/บังคับใชแรงงาน 

ดำเนินคดีที่เก่ียวของ
กับการกระทำ

ความผิด / กันไวเปน
พยานในคดี 

เปนผูกระทำความผิด 

คุมครองตามกฎหมายอ่ืน 

แจงพนักงานสอบสวน / 
เจาหนาทีต่ามกฎหมายอ่ืน

ดำเนินการตอไป 

สรุปสำนวนการสอบสวน 

เสนอสำนวนถึงพนกังานอัยการ 

ส้ินสุด 

เจาหนาท่ีดำเนินการ/ประสานหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

นำสง / แจงพนักงานสอบสวน 

ไม
พ

บห
ลัก

ฐา
นเ

พ
ิ่มเ

ติม
 

/ก
าร

กร
ะท
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มผิ
ด 
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ตารางที่่� 11 ขั�นตอนและมาตรฐานแนวที่างการดิำเนนิการ (SOP) คด่ิแรงงานบังัคบััที่ั�วไป (รวมถงึแรงงานที่ำงาน
บั้าน และแรงงานเกษตรกรรม)

ขั�นตอนการ 
ดิำเนินการ

มาตรฐานการดิำเนินการ
หน่วยงาน 
ที่่�เก่�ยวข้อง

สื่่�งท้�พิบในี้ท้�เกิด่เหตุ
/จับกิุม
• พิยานี้หลักิฐานี้ท้�

พิบ
• ผ้้ต้องหา
• ผ้้ได้รับค์วิามช่วิย

เหล่อ 

 1. เอกิสื่ารเกิ้�ยวิกิับสื่ถึานี้ท้�เกิ่ดเหตุ ได้แกิ่ ใบอนีุ้ญาตประกิอบกิาร ใบ
อนีุ้ญาตประกิอบกิ่จกิารโรงงานี้ ใบอนีุ้ญาตขึ้ายบุหร้�หร่อสืุ่รา เอกิสื่าร
แสื่ดงกิรรมสื่ท่ธิ์่�หรอ่กิารค์รอบค์รองอาค์ารท้�เกิด่เหต ุทั�งนี้้� เพิ่�อเปน็ี้กิาร
ขึ้ยายผลให้ทราบวิ่าผ้้ประกิอบกิารแท้จร่งค์่อใค์ร

2. เอกิสื่ารเกิ้�ยวิกิับกิารจ้างงานี้ ได้แกิ่ สื่ัญญาจ้าง ขึ้้อบังค์ับในี้กิารทำงานี้
(สื่ถึานี้ประกิอบกิ่จกิารท้�ม้ล้กิจ้างตั�งแต่ 10 ค์นี้ ขึ้้�นี้ไปต้องม้) ทะเบ้ยนี้
ล้กิจ้าง ทะเบ้ยนี้กิารลงเวิลาทำงานี้หร่อบัตรตอกิ เอกิสื่ารกิารจ่ายค์่า
จ้าง เป็นี้ต้นี้ ทั�งน้ี้� ในี้สื่ถึานี้ประกิอบก่ิจกิารบางแห่งอาจม้กิารบันี้ท้กิ
กิารลงเวิลาทำงานี้หรอ่กิารจา่ยค์า่จา้งขึ้องลก้ิจา้งไวิใ้นี้ค์อมพ่ิวิเตอร ์ดงั
นี้ั�นี้ จ้งค์วิรตรวิจหร่อย้ดแฟ้ลชไดรฟ้์ (Flash Drive) หร่อ อุปกิรณ์
ค์อมพ่ิวิเตอร์ท้�พิบในี้ท้�เก่ิดเหตุไวิเ้ป็นี้หลักิฐานี้เพ่ิ�อตรวิจสื่อบหากิไม่พิบ
ขึ้้อม้ลท้�เกิ้�ยวิข้ึ้องให้นี้ำสื่่บค์้นี้ต่อไป (กิรณ้กิารเกิ็บพิยานี้หลักิฐานี้ทาง
อ่เล็กิทรอนี้่กิสื่์ผ้้อ่านี้สื่ามารถึศ้กิษาเพิ่�มเต่มได้ในี้บทท้� 6) ตัวิอย่างสื่าร
เค์ม้ท้�เป็นี้อันี้ตราย ในี้สื่ถึานี้ประกิอบก่ิจกิารท้�เกิ่ดเหตุเพ่ิ�อส่ื่งตรวิจ
พิ่สื่้จนี้์หากิม้กิารให้เด็กิทำงานี้อันี้ตราย

3. หลักิฐานี้เกิ้�ยวิกัิบบัตรประจำตัวิประชาชนี้ กิรณ้เป็นี้แรงงานี้ต่างด้าวิ 
ให้ใช้กิารตรวิจด้เอกิสื่ารบัตรสื่้ชมพิ้ (กิรณ้เป็นี้แรงงานี้ MOU) หร่อ ใบ
อนุี้ญาตทำงานี้ (work permit) บตัรสื่ข้ึ้าวิ (กิรณเ้ปน็ี้บคุ์ค์ลไมม่ส้ื่ถึานี้ะ
ทางทะเบ้ยนี้) หนัี้งส่ื่อเด่นี้ทางขึ้องผ้้เส้ื่ยหายหร่อผ้้ต้องสื่งสื่ัยท้�อย้่ในี้
สื่ถึานี้ท้�เกิ่ดเหตุ ฯลฯทั�งนี้้� ค์วิรถึ่ายร้ปหร่อถึ่ายวิ่ด้โอไวิ้เป็นี้หลักิฐานี้วิ่า
ถึ้กิเกิ็บไวิ้ท้�ใด หร่อเกิ็บในี้ลักิษณะซึุ่กิซึ่่อนี้หร่อไม่เพิ่�อใช้เป็นี้พิยานี้หลกัิ
ฐานี้ กิรณผ้้เ้สื่ย้หายย่นี้ยนัี้ว่ิาถึก้ิย้ดเอกิสื่ารดงักิล่าวิไว้ิ

4. หลักิฐานี้ทางกิารเง่นี้ เช่นี้ สื่มุดบัญช้ธิ์นี้าค์าร บัตรเอท้เอ็ม หลักิฐานี้
กิารสื่่งเง่นี้ สื่มุดจดบันี้ท้กิขึ้องแรงงานี้ สื่มุดบัญช้รายรับรายจ่ายขึ้อง
นี้ายจ้าง หลักิฐานี้กิารเสื่้ยภัาษ้เง่นี้ได้นี้่ต่บุค์ค์ล หลักิฐานี้กิารสื่่งเง่นี้
ประกิันี้สื่ังค์ม ต้้เซึ่ฟ้ เป็นี้ต้นี้ ทั�งนี้้� เพิ่�อเป็นี้หลักิฐานี้ในี้กิารตรวิจสื่อบ
รายได้ขึ้องแรงงานี้

5. หลักิฐานี้ทางกิารสื่่�อสื่าร เช่นี้ ขึ้้อม้ลบันี้ท้กิสื่่วินี้ตัวิ บันี้ท้กิกิารทำงานี้ 
ภัาพิถ่ึาย ภัาพิวิ่ด้โอ ขึ้้อม้ลในี้เฟ้ซึ่บุ๊กิ ต่�กิต็อกิ ไลนี้์หร่อขึ้้อม้ลในี้ 
แอพิพิล่เค์ชั�นี้ต่างๆ บนี้โทรศัพิท์ม่อถึ่อ ใบเสื่ร็จรับเง่นี้ค์่าโทรศัพิท์ 
จดหมายต่ดต่อกิับผ้้อ่�นี้ เพิ่�อใช้เป็นี้ประโยชนี้์ในี้กิารสื่่บสื่วินี้ขึ้ยายผล
เพิ่�มเต่ม

6. หากิเป็นี้ค์นี้ต่างด้าวิให้ตรวิจยด้หลักิฐานี้กิารเดน่ี้ทางและหลักิฐานี้กิาร
เขึ้้าเม่อง ใบอนุี้ญาตทำงานี้หร่อเอกิสื่ารท้�เกิ้�ยวิข้ึ้องเพ่ิ�อตรวิจสื่อบหา
นี้ายจ้างและผ้้เกิ้�ยวิขึ้้อง ตามขึ้้อ 3.

ตำรวิจ/ปกิค์รอง/
DSI/พิม./ล่าม/ตม.

• พินี้ักิงานี้ตรวิจ
แรงงานี้
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ขั�นตอนการ 
ดิำเนินการ

มาตรฐานการดิำเนินการ
หน่วยงาน 
ที่่�เก่�ยวข้อง

7. รถึยนี้ตห์รอ่จกัิรยานี้ยนี้ตท้์�จอดใกิลเ้ค์ย้งสื่ถึานี้ท้�เกิด่เหต ุเนี้่�องจากิอาจ
ม้พิยานี้หลักิฐานี้ท้�เกิ้�ยวิขึ้้องอย้่ภัายในี้รถึดังกิล่าวิ รวิมทั�งอาจทราบ
เบาะแสื่เช่�อมโยงกิับผ้้กิระทำค์วิามผ่ด

8. เสื่่�อผ้าเค์ร่�องใช้ขึ้องแรงงานี้หร่อผ้้เสื่้ยหาย เพิ่�อแสื่ดงให้เห็นี้วิ่าแรงงานี้
หร่อผ้้เสื่้ยหายพิักิอาศัยอย้่ในี้ท้�เกิ่ดเหตุ

9. หลักิฐานี้จากิกิล้องวิงจรปิดใกิล้ท้�เกิ่ดเหตุรวิมถึ้งกิล้องวิงจรปิดจากิ 
ต้้เอท้เอ็มบร่เวิณใกิล้เค์้ยง อาจทำให้เห็นี้กิารเค์ล่�อนี้ไหวิขึ้องผ้้เสื่้ยหาย
หร่อนี้ายจ้างและผ้้ต้องสื่งสื่ัย

10. หลักิฐานี้ท้�แสื่ดงว่ิาม้กิารข่ึ้มขึ้่นี้ใจให้ทำงานี้ เช่นี้ สื่ภัาพิร่างกิายหร่อ
จ่ตใจขึ้องล้กิจ้างขึ้ณะอย้่ในี้ท้�เก่ิดเหตุ (อาจได้รับบาดเจ็บจากิกิารถึ้กิ
ทำร้ายร่างกิาย โดยถ่ึายภัาพิและบันี้ท้กิว่ิด้โอขึ้ณะทำกิารตรวิจค้์นี้) 
อาวิธุิ์หรอ่อปุกิรณ์ท้�ใช้ข่ึ้มขึ้น่ี้ใจให้ทำงานี้ (ป้นี้ เค์ร่�องชอ็ตไฟ้ฟ้้า เป็นี้ต้นี้) 

11. หลกัิฐานี้ท้�แสื่ดงถึง้บทลงโทษเพิ่�อขึ้ด้รด้ใหล้ก้ิจา้งตอ้งทำงานี้ เชน่ี้ ปา้ย
ประกิาศขึ้้อบังค์ับกิารทำงานี้ท้�ไม่เป็นี้ธิ์รรมในี้สื่ถึานี้ท้�เกิ่ดเหตุ ฯลฯ

12. หลักิฐานี้ท้�แสื่ดงให้เห็นี้วิ่าผ้้เสื่้ยหายอย้่ในี้ภัาวิะท้�ไม่สื่ามารถึขัึ้ดขึ้่นี้ได้ 
เช่นี้ สื่ถึานี้ท้�ทำงานี้ท้�ม้กิารกิักิขึ้ัง ม้รั�วิไฟ้ฟ้้า ค์นี้เฝ่้ายาม กิล้องวิงจรปิด
ตลอดเวิลา หร่อม้กิารพิันี้ธิ์นี้ากิารโดยใช้กิุญแจม่อ/โซึ่่ตรวินี้

พื่ยานหลักฐาน
ในช้ั�นสัอบัสัวน
• ห ลั กิ ฐ า นี้ เ สื่้ นี้

ทางกิารเง่นี้
• ค์ำให้กิารผ้้

ต้องหา/พิยานี้/ผ้้
เสื่้ยหาย

พื่ยานหลักฐานในช้ั�นสัอบัสัวน
• กิารใหไ้ดม้าซึ่้�งพิยานี้หลกัิฐานี้ท้�เกิ้�ยวิขึ้อ้งกิบัเสื่น้ี้ทางกิารเงน่ี้โดยพินี้กัิงานี้

สื่อบสื่วินี้ตรวิจสื่อบเสื่้นี้ทางกิารเง่นี้ขึ้องผ้้ต้องหา 
• การสัอบัสัวนปากคำผ่ต้อ้งหา/พื่ยาน/ผ่เ้สัย่หายในความผดิิฐานบังัคบัั

ใช้้แรงงานหรือบัริการที่ั�วไป ค์วิรบันี้ท้กิถึ้อยค์ำขึ้องผ้้ต้องหาผ้้เสื่้ยหาย
หร่อพิยานี้ให้ถึ้กิต้อง ชัดเจนี้และค์รอบค์ลุมทุกิประเด็นี้ท้�เกิ้�ยวิกัิบกิารกิ
ระทำค์วิามผด่ ในี้กิรณ้ท้�ผ้ต้อ้งหา ผ้เ้สื่ย้หายหรอ่พิยานี้ไมส่ื่ามารถึพิด้หรอ่
เขึ้้าใจภัาษาไทยได้ให้พินี้ักิงานี้สื่อบสื่วินี้จัดหาล่ามให้ 

1. กิารสื่อบสื่วินี้ปากิค์ำผ้้เสื่ย้หายเพ่ิ�อให้ได้ขึ้อ้เท็จจรง่และพิยานี้หลักิฐานี้
ท้�ค์วิรตรวิจสื่อบและรวิบรวิม ค์วิรสื่อบสื่วินี้ในี้ประเดน็ี้ดงัต่อไปนี้้�
1.1 ข้ึ้อเทจ็จรง่เกิ้�ยวิกิบัตวัิผ้เ้สื่ย้หาย ช่�อ อาย ุท้�อย้ ่ประวิตั ่ภัม้ห่ลงั ถึ่�นี้

ท้�อย้ ่ระดับกิารศก้ิษาและค์วิามจำเปน็ี้ซึ่้�งอาจเป็นี้จดุออ่นี้ในี้กิารท้�
ทำให้ต้องตกิเป็นี้ผ้้เสื่้ยหาย เช่นี้ ค์วิามยากิจนี้ หนี้้�สื่่นี้ เป็นี้ต้นี้ 

1.2 ขึ้้อเท็จจร่งเกิ้�ยวิกิับพิฤต่กิารณ์ขึ้องกิารกิระทำค์วิามผ่ด
 การที่ำงาน

- เร่�มทำงานี้ท้�นี้้�ได้อย่างไร
- ทำงานี้ท้�นี้้�นี้านี้แค์่ไหนี้แล้วิ
- อธิ์บ่ายเกิ้�ยวิกิบัลกัิษณะกิารทำงานี้โดยทั�วิไปท้�ต้องทำในี้แต่ละวินัี้

• พินี้ักิงานี้
สื่อบสื่วินี้  (ตร./ 
ปค์./ DSI)

• พินี้กัิงานี้อยักิาร
• สื่หวิ่ชาช้พิ
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ขั�นตอนการ 
ดิำเนินการ

มาตรฐานการดิำเนินการ
หน่วยงาน 
ที่่�เก่�ยวข้อง

  การจัดิหางาน
- มค้์นี้ชว่ิยให้ไดท้ำงานี้นี้้�หรอ่มก้ิารชกัิชวินี้หรอ่ไม ่ค์รอบค์รวัิตอ้ง

จา่ยค์า่ดำเนี้น่ี้กิารจดัหางานี้หรอ่ไม ่แลว้ินี้ายหนี้า้จดัหางานี้บอกิ
ให้ร้้เร่�องงานี้ท้�จะต้องทำอะไรบ้าง งานี้ท้�ทำตรงนี้้�เหม่อนี้กิับท้�
เขึ้าบอกิหร่อไม่ ม้อะไรท้�แตกิต่างกิันี้ออกิไปอย่างไรบ้าง

- ต้องหากิ้้ย่มเง่นี้มาเพิ่�อใช้กิับกิารทำงานี้นี้้�หร่อไม่
- ม้สื่ัญญาจ้างงานี้หร่อไม่ หร่อม้สื่ัญญาจ้างงานี้มากิกิวิ่า 1 ฉบับ

ไหม และมส้ื่ำเนี้าสื่ญัญาจา้งงานี้อย้ก่ิบัตวัิหรอ่เปลา่ พิอจะบอกิ
ให้ทราบได้ไหมวิ่า สื่ัญญาระบุอะไรไวิ้บ้าง และสื่ัญญาเขึ้้ยนี้ในี้
ภัาษาท้�สื่ามารถึทำค์วิามเขึ้้าใจได้หร่อไม่

 การเดิินที่าง
- เด่นี้ทางมาจากิท้�ไหนี้ เสื่้นี้ทางท้�เด่นี้ทางเป็นี้อย่างไรบ้าง 
- เด่นี้ทางมากิับใค์ร ใช้เวิลาเด่นี้ทางนี้านี้แค์่ไหนี้
- ใค์รเป็นี้ผ้้ซึ่่�อตั�วิหร่อบัตรโดยสื่ารให้
- ต้องรับผ่ดชอบค์่าใช้จ่ายเพิ่�มเต่มใดๆ สื่ำหรับกิารเด่นี้ทางหร่อ

ไม่
 สัุขภาพื่และความปลอดิภัย

- ประเภัทลักิษณะงานี้ท้�ต้องทำ ค์่ออะไร เค์ร่�องม่อท้�ต้องใช้ค์่อ
อะไรบ้าง

- ทา่นี้สื่มคั์รใจทำงานี้ดงักิลา่วิหรอ่ไม ่อยา่งไร (กิรณล้กัิษณะงานี้
ไม่ตรงตามท้�ตกิลงกิันี้ไวิ้แต่แรกิ)

- ได้รับกิารฝึ่กิอบรมเพ่ิ�อกิารทำงานี้อะไรบ้าง นี้ายจ้างจัดหา
อปุกิรณ์ใหห้รอ่ไม่หรอ่ต้องซึ่่�อหรอ่เชา่อปุกิรณ์จากินี้ายจ้าง และ
ร้้สื่้กิปลอดภััยเม่�อได้ใช้อุปกิรณ์หร่อไม่

- เค์ยได้รับบาดเจ็บหร่อเจ็บป่วิยในี้กิารทำงานี้หร่อไม่ และได้รับ
กิารด้แลรักิษาหร่อไม่

- ม้บทลงโทษหร่อกิฎกิต่กิาซึ่้�งไม่เป็นี้ธิ์รรมในี้กิารทำงานี้หร่อไม่ 
อย่างไร

- ท่านี้เค์ยถึ้กิบังค์ับให้ทำงานี้ในี้สื่่�งท้�ไม่อยากิทำหร่อไม่ อย่างไร 
- ม้กิารย้ดเอกิสื่ารประจำตัวิขึ้องท่านี้ไวิ้หร่อไม่ อย่างไร 
- ท่านี้ม้สื่่ทธิ์่ลาออกิจากิงานี้ดังกิล่าวิตามท้�ต้องกิารหร่อไม่ 

อย่างไร 
- ท่านี้สื่ามารถึเขึ้้า-ออกิ ท้�พัิกิอาศัย/ท้�ทำงานี้ โดยอ่สื่ระหร่อไม่ 

อย่างไร 
- ในี้ขึ้ณะทำงานี้ถึ้กิลงโทษหร่อไม่ และถึ้กิลงโทษเพิราะอะไร  

ด้วิยวิ่ธิ์้กิารอย่างไร



คู่่�มืือการดำเนิินิคู่ดีสำหรับคู่ดีแรงงานิเด็กและแรงงานิบังคู่ับ178

ขั�นตอนการ 
ดิำเนินการ
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หน่วยงาน 
ที่่�เก่�ยวข้อง

- กิารลงโทษถึ่อเป็นี้มาตรกิารโดยทั�วิไปหร่อไม่ อย่างไร
- เค์ยถึ้กิขึ้่มขึ้้่ ค์ุกิค์าม ขึ้้่เขึ้็ญหร่อทำให้กิลัวิวิ่าจะเกิ่ดอันี้ตราย 

ต่อช้วิ่ต ร่างกิาย เสื่ร้ภัาพิ ช่�อเส้ื่ยงหร่อทรัพิย์ส่ื่นี้บ้างหร่อไม่  
พิอจะอธิ์่บายได้หร่อไม่ 

- เค์ยถึก้ิทำร้ายหรอ่ได้รบับาดเจบ็จากิกิารทำงานี้ดังกิล่าวิ (ท้�ไม่ใช่
อุบัต่เหตุ)หร่อไม่ อย่างไร 

 ค่าจ้าง ค่าตอบัแที่น ช้ั�วโมงในการที่ำงาน และสัวัสัดิิการ
- กรณ่เป็นแรงงานบัังคับัที่ั�วไป

- ตกิลงค์า่จา้งเปน็ี้รายวินัี้หร่อรายเด่อนี้จำนี้วินี้เทา่ใดไดร้บัเง่นี้
ค์า่จา้ง ค์า่ตอบแทนี้บอ่ยค์รั�งแค์ไ่หนี้ ได้รับอยา่งไรเปน็ี้เง่นี้สื่ด
หร่อผ่านี้บัญช้ธิ์นี้าค์าร และได้รับตรงตามอัตราท้�ตกิลงหร่อ
สื่ญัญากัินี้ไว้ิค์รบถ้ึวินี้หรอ่ไม่ และค์ด่ว่ิาค่์าจ้างเป็นี้ธิ์รรมหรอ่ไม่

- ถึ้กิหักิค์่าจ้างหร่อไม่ เป็นี้ค์่าอะไรจำนี้วินี้เท่าใด ม้วิ่ธิ์้กิารหักิ
อย่างไร 

- ต้องจ่ายค์่าท้�พิักิหร่อค์่าใช้จ่ายอ่�นี้ๆ ให้กิับนี้ายจ้างหร่อไม่
และต้องจ่ายเป็นี้จำนี้วินี้เท่าไหร่

- ม้กิารลงเวิลาทำงานี้หร่อไม่ด้วิยวิ่ธิ์้กิารใด
- เร่�มทำงานี้ตั�งแต่เวิลาใดถึ้งเวิลาใด ในี้แต่ละวิันี้ทำงานี้เป็นี้

จำนี้วินี้กิ้�ชั�วิโมง ม้เวิลาพิักิหร่อไม่ 
- มก้ิารทำงานี้ล่วิงเวิลา บา้งหรอ่ไม่ แลว้ิไดร้บัค์า่ตอบแทนี้กิาร

ทำงานี้ล่วิงเวิลาบ้างหร่อไม่
- ในี้หนี้้�งสื่ัปดาห์ต้องทำงานี้กิ้�วิันี้ม้วิันี้หยุดหร่อไม่ วิันี้ใด 
- ใค์รเป็นี้ผ้้ค์วิบคุ์มให้ทำงานี้ ผ้้ค์วิบคุ์มเก้ิ�ยวิข้ึ้องกัิบนี้ายจ้าง

หร่อผ้้ท้�รับไวิ้อย่างไร
 นี้อกิจากิข้ึ้อค์ำถึามกิรณ้แรงงานี้บังคั์บทั�วิไปแล้วิ หากิเป็นี้กิรณ้
แรงงานี้ทำงานี้ท้�บ้านี้หร่อแรงงานี้เกิษตรกิรรม อาจม้ตัวิอย่างค์ำถึาม 
ต่อไปนี้้�

- กรณ่แรงงานที่ำงานท่ี่�บั้าน (เป็นี้ไปตามกิฎกิระทรวิง  
(พิ.ศ.2555) ออกิตามค์วิามในี้ พิ.ร.บ.ค์ุ้มค์รองแรงงานี้  
พิ.ศ.2541 เพิ่�อค์ุ้มค์รองแรงงานี้ทำงานี้ท้�บ้านี้) 
- อายุเท่าไร (ห้ามจ้างเด็กิอายุต�ำกิวิ่า 15 ปีทำงานี้บ้านี้)
- ในี้แต่ละปีม้วัินี้หยุดตามประเพิณ้ปีละกิ้�วิันี้ กิรณ้วัินี้หยุด

ประเพิณ้ตรงกิบัวินัี้หยดุประจำสื่ปัดาห ์มก้ิารหยดุชดเชยเพิ่�ม
หร่อไม่

- ม้สื่่ทธิ์่หยุดพิักิผ่อนี้ประจำปีหร่อไม่ ปีละกิ้�วิันี้ (กิรณ้ล้กิจ้าง
ทำงานี้ค์รบ 1 ปีแล้วิ)
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- มส้ื่ท่ธิ์ล่าปว่ิยตามท้�ปว่ิยจรง่หรอ่ไม ่และในี้วินัี้ท้�ลาปว่ิยไดร้บั
ค์่าจ้างหร่อไม่ อย่างไร 

- มก้ิารทำงานี้ในี้วินัี้หยดุหรอ่ไม ่หากิทำไดร้บัค์า่ทำงานี้ในี้วินัี้
หยุดหร่อไม่ เท่าใด

- กรณ่แรงงานเกษตรกรรม (เป็นี้ไปตามกิฎกิระทรวิงค์ุ้มค์รอง
แรงงานี้ในี้งานี้เกิษตรกิรรม พิ.ศ. 2557)
- ม้สื่่ทธิ์่หยุดพิักิผ่อนี้หร่อไม่ ปีละกิ้�วิันี้ (กิรณ้ล้กิจ้างทำงานี้

ค์รบ180 วินัี้ มส้ื่ท่ธ่ิ์หยดุพิกัิผ่อนี้ได้ไม่น้ี้อยกิว่ิา 3 วินัี้ทำงานี้)
- ในี้วิันี้ท้�ลาหยุดพิักิผ่อนี้ ได้รับค์่าจ้างเท่ากิับวิันี้ทำงานี้ปกิต่

หร่อไม่
- ม้กิารให้ทำงานี้ในี้วัินี้หยุดพัิกิผ่อนี้หร่อไม่ ถึ้าม้ได้ม้กิารจ่าย

ค์่าจ้างเท่าใด 
- มส้ื่ท่ธิ์ล่าปว่ิยตามท้�ปว่ิยจรง่หรอ่ไม ่และในี้วินัี้ท้�ลาปว่ิยไดร้บั

ค์่าจ้างหร่อไม่ อย่างไร
- กิรณ้พิักิอาศัยอย้่กิับนี้ายจ้าง นี้ายจ้างได้ม้กิารจัดหาท้�พิักิท้�

สื่ะอาด ถึ้กิสืุ่ขึ้ลักิษณะและและปลอดภััยให้หร่อไม่ 
 สัภาพื่แวดิล้อม

- สื่ามารถึขึ้อต่ดต่อกิับสื่มาช่กิค์รอบค์รัวิ หร่อเพิ่�อนี้ฝ่้งได้หร่อไม่
บ่อยค์รั�งแค์่ไหนี้

- สื่ามารถึเขึ้า้รว่ิมก่ิจกิรรมหรอ่พิบปะกิบัเพิ่�อนี้ร่วิมงานี้ไดห้รอ่ไม่
แล้วิกิับค์นี้ท้�อย้่นี้อกิงานี้เป็นี้อย่างไรบ้าง

- สื่ามารถึเด่นี้ทางเขึ้้าออกิอย่างอ่สื่ระหร่อไม่ และม้เวิลาในี้กิาร
ทำกิ่จกิรรมอ่�นี้ๆ บ้างไหม 

- ยังค์งถึ่อค์รองหร่อสื่ามารถึขึ้อรับเอกิสื่ารแสื่ดงตัวิบุค์ค์ลและ
หนี้ังสื่่อเด่นี้ทางได้ทุกิเม่�อหร่อไม่

- กิารใช้ช้วิ่ต สื่ภัาพิแวิดล้อมทั�วิไปเป็นี้อย่างไรบ้าง ปลอดภััย 
สื่ะอาด ม้กิารถึ่ายเทขึ้องอากิาศด้หร่อไม่ 

2. ข้ึ้อเท็จจร่งเกิ้�ยวิกิับกิารกิระทำค์วิามผ่ดตามกิฎหมายอ่�นี้ๆ เนี้่�องจากิ
อาจเป็นี้กิารกิระทำผ่ดกิฎหมายหลายฉบับ เช่นี้ พิ.ร.กิ. กิารบร่หาร
จัดกิารกิารทำงานี้ขึ้องค์นี้ต่างด้าวิ 2560 พิ.ร.บ.ค์นี้เข้ึ้าเมอ่ง 2522 ฯลฯ 
เป็นี้ต้นี้ 

3. กิารสื่อบปากิค์ำพิยานี้และกิารรวิบรวิมพิยานี้หลักิฐานี้ ซ้ึ่�งพินัี้กิงานี้
สื่อบสื่วินี้จะต้องร้บดำเนี้่นี้กิาร เน่ี้�องจากิพิยานี้บางค์นี้ท้�ม้กิาร 
เด่นี้ทางออกินี้อกิประเทศอาจเป็นี้กิารยากิหากิต้องนี้ำตัวิกิลับมาสื่อบ
ปากิค์ำในี้ฐานี้ะพิยานี้บุค์ค์ล
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ขั�นตอนการ 
ดิำเนินการ

มาตรฐานการดิำเนินการ
หน่วยงาน 
ที่่�เก่�ยวข้อง

4. ในี้กิรณ้ท้�ผ้้เส้ื่ยหายม้ร่องรอยกิารถึ้กิทำร้าย หร่อร่องรอยบาดแผล 
ตา่ง ๆ  ตามรา่งกิายใหเ้จา้หนี้า้ท้�สื่ง่ตวัิผ้เ้สื่ย้หายดงักิลา่วิใหแ้พิทยท์ำกิาร
ตรวิจชันี้สื่้ตรบาดแผลเพิ่�อใช้เป็นี้พิยานี้หลักิฐานี้ประกิอบสื่ำนี้วินี้กิาร
สื่อบสื่วินี้ด้วิย

5. ให้พินัี้กิงานี้สื่อบสื่วินี้หร่อพินัี้กิงานี้อัยกิารแจ้งให้ผ้้เสื่้ยหายทราบในี้
โอกิาสื่แรกิถึง้สื่ท่ธิ์ท่้�จะเร้ยกิค่์าส่ื่นี้ไหมทดแทนี้อันี้เนี้่�องมาจากิกิารกิระ
ทำค์วิามผ่ดฐานี้ค์้ามนีุ้ษย์ และสื่่ทธิ์่ท้�จะได้รับค์วิามช่วิยเหล่อทาง
กิฎหมาย

ข้อควรคำนึง
1. กิรณ้ท้�จำเป็นี้ต้องใช้ล่ามในี้กิารแปลภัาษาค์วิรเป็นี้ล่ามท้�ผ่านี้กิารฝึ่กิ

อบรมมาแล้วิ และในี้กิรณ้ผ้้เสื่้ยหายม้สื่ัญชาต่เม้ยนี้มา ค์วิรตรวิจสื่อบ
ใหแ้นี้ใ่จว่ิาสื่ามารถึสื่่�อสื่ารภัาษากิลางขึ้องประเทศเมย้นี้มาได ้เน่ี้�องจากิ
ผ้เ้สื่ย้หายบางค์นี้ไมส่ื่ามารถึสื่่�อสื่ารภัาษาเมย้นี้มาไดแ้ตใ่ชภ้ัาษาทอ้งถึ่�นี้
ในี้กิารสื่่�อสื่าร 

2. ในี้กิารสื่อบสื่วินี้ขึ้อ้เทจ็จรง่เกิ้�ยวิกิบัผ้ก้ิระทำค์วิามผด่จะตอ้งดำเนี้น่ี้กิาร
โดยใหป้รากิฏิรายละเอย้ด วินัี้เวิลาสื่ถึานี้ท้�เกิด่เหต ุเนี้่�องจากิในี้บางค์รั�ง
ผ้เ้สื่ย้หายไม่สื่ามารถึระบุตวัิตนี้ขึ้องผ้้กิระทำผด่ได้อาจเน่ี้�องจากิปัญหา
ในี้กิารจดจำ กิารรบัร้ ้เชน่ี้ ไมท่ราบช่�อจรง่ขึ้องนี้ายจา้ง หรอ่ไมส่ื่ามารถึ
จดจำลกัิษณะ หรอ่ไมท่ราบสื่ถึานี้ท้�ตั�งขึ้องสื่ถึานี้ประกิอบกิจ่กิารซึ่้�งค์วิร
แสื่วิงหาขึ้้อเท็จจร่งให้มากิท้�สืุ่ด เช่นี้ ช่�อเล่นี้ ลักิษณะท่าทาง ตำหนี้่ 
บร่เวิณสื่ถึานี้ท้�ซึ่้�งเป็นี้จุดสื่ังเกิต เป็นี้ต้นี้

3. เจ้าหนี้้าท้�ค์วิรสื่ร้างสื่ภัาพิแวิดล้อมท้�พิ้งประสื่งค์์เพิ่�อให้ผ้้เส้ื่ยหายร้้สื่้กิ
ปลอดภัยัและเก่ิดค์วิามไวิว้ิางใจ นี้อกิจากินี้้�ลกัิษณะค์ำถึามท้�ใชค้์วิรเปน็ี้
ค์ำถึามปลายเปิด เช่นี้ ม้สื่่�งใดท้�อยากิจะเล่าให้พิ้�ฟ้ังไหม? ฯลฯ
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5.7	คดีีแรงงานบัังคับัค้าปัระเวณ์ี
ในี้กิรณท้้�เปน็ี้ค์ดแ้รงงานี้บงัค์บัค์า้ประเวิณน้ี้ั�นี้ สื่ว่ินี้ใหญ่เขึ้า้ข่ึ้ายค์วิามผ่ดฐานี้ค์า้มนุี้ษย์ แต่บางกิรณอ้าจเปน็ี้กิาร

บังค์ับใช้แรงงานี้ท้�เป็นี้กิารค์้าประเวิณ้ตาม พิ.ร.บ.ป้องกิันี้และปราบปรามกิารค์้าประเวิณ้ พิ.ศ. 2539 ได้ ซึ่้�งอาจไม่
เขึ้า้ข่ึ้ายค์วิามผด่ฐานี้ค์า้มนี้ษุย์ ทั�งนี้้� ผ้บ้งัคั์บใชก้ิฎหมายท้�ปฏ่ิบตัห่นี้า้งานี้จะต้องแยกิแยะในี้กิารพ่ิจารณาเพิ่�อตั�งข้ึ้อหา
อันี้เป็นี้ฐานี้ค์วิามผ่ดให้ชัดเจนี้ด้วิย

ตารางที่่� 12 ขั�นตอนและมาตรฐานแนวที่างการดิำเนินการ (SOP) คดิ่แรงงานบัังคับัค้าประเวณ่

ขั�นตอนการ 
ดิำเนินการ

มาตรฐานการดิำเนินการ
หน่วยงาน 
ที่่�เก่�ยวข้อง

สัิ� งที่่�พื่บัในที่่� เ กิดิ
เหตุ/จับักุม
• พิยานี้หลักิฐานี้ท้�

พิบ
• ผ้้ต้องหา
• ผ้้ได้รับค์วิามช่วิย

เหล่อ

พื่ยานหลักฐานสัำคัญในคดิ่ กรณ่ ม่การกระที่ำความผิดิแรงงานบัังคับั
ร่ปแบับัการค้าประเวณ่ ม่ดิังน่�
1. หากิเป็นี้กิารล่อซึ่่�อ หลักิฐานี้สื่ำค์ัญค์่อธิ์นี้บัตรล่อซึ่่�อ โดยจะต้องย่นี้ยันี้

ได้วิ่า ธิ์นี้บัตรอย้่ในี้ค์วิามค์รอบค์รองขึ้องผ้้ใด (ถึ่ายร้ปและ วิ่ด้โอ ขึ้ณะ
ตรวิจพิบเป็นี้หลักิฐานี้ ถึา้เป็นี้ไปได้ ชดุสื่บ่สื่วินี้ในี้วัินี้จับกุิม ค์วิรทำกิาร
แฝ่งตัวิอย้่ในี้บร่เวิณนี้ั�นี้ เพิ่�อด้วิ่าเสื่้นี้ทางกิารเง่นี้ไปท้�ไหนี้บ้าง)

2. หลักิฐานี้ท้�แสื่ดงวิ่าม้กิารค์้าประเวิณ้ เช่นี้ ถึุงยางอนี้ามัย เจลหล่อล่�นี้
สื่ำหรับร่วิมเพิศ ตั�วิหร่อเอกิสื่ารใด ๆ ท้�ผ้้ประกิอบกิาร ทำขึ้้�นี้เพิ่�อเป็นี้
หลกัิฐานี้ในี้กิารจ่ายเงน่ี้ให้กิบัหญง่บรก่ิารหรอ่ ให้ทราบจำนี้วินี้ค์รั�งหรอ่
วิงรอบในี้กิารค์้าประเวิณ้

3. เอกิสื่ารเกิ้�ยวิกิับสื่ถึานี้ท้�เกิ่ดเหตุ เช่นี้ ใบทะเบ้ยนี้พิาณ่ชย์ ใบอนีุ้ญาต
ขึ้ายสืุ่รา ใบเสื่ร็จค์่านี้�ำ ค์่าไฟ้ เอกิสื่ารแสื่ดงกิรรมสื่่ทธิ์่� หร่อสื่ัญญาเช่า
อาค์ารท้�เกิ่ดเหตุเพิ่�อเป็นี้กิารขึ้ยายผลให้ทราบวิ่าผ้้ประกิอบกิารท้�แท้
จร่งค์่อผ้้ใด

4. หลักิฐานี้เกิ้�ยวิกิับบัตรประจำตัวิประชาชนี้ หนี้ังสื่่อเด่นี้ทางขึ้องผ้้เสื่้ย
หายหร่อผ้้ต้องสื่งสื่ัยในี้สื่ถึานี้ท้�เกิ่ดเหตุ ทั�งนี้้� ค์วิรถึ่ายภัาพิ และบันี้ท้กิ
วิ่ด้โอไวิ้เป็นี้หลักิฐานี้ว่ิาถึ้กิเก็ิบท้�ใดหร่อถึ้กิเก็ิบในี้ลักิษณะซุึ่กิซ่ึ่อนี้หร่อ
ไม่ เพ่ิ�อใช้เป็นี้หลักิพิยานี้หลักิฐานี้ กิรณ้ผ้้เสื่้ยหายย่นี้ยันี้วิ่าถึ้กิย้ด
เอกิสื่ารดังกิล่าวิไวิ้

5. หลักิฐานี้กิารเง่นี้ เช่นี้ สื่มุดบัญช้ธิ์นี้าค์าร บัตรเอท้เอ็ม หลักิฐานี้กิารสื่่ง
เงน่ี้ เป็นี้ต้นี้ ทั�งนี้้� เพ่ิ�อเปน็ี้หลกัิฐานี้ในี้กิารตรวิจ สื่อบรายได้ รวิมถ้ึงเส้ื่นี้
ทางกิารเง่นี้

6. หลกัิฐานี้ทางกิารสื่่�อสื่าร เชน่ี้ ขึ้อ้มล้ในี้แอพิพิลเ่ค์ชั�นี้ต่างๆ บนี้โทรศัพิท์
ม่อถึ่อ จดหมายต่ดต่อกิับผ้้อ่�นี้ รวิมถึ้งขึ้้อม้ลกิารส่ื่�อสื่ารอ่�นี้ใดท้�ใช้ในี้
กิารกิระทำค์วิามผ่ดเพ่ิ�อใช้เป็นี้ประโยชน์ี้ในี้กิารสื่่บหาและเช่�อมโยง
ขึ้บวินี้กิาร

7. หลกัิฐานี้จากิกิลอ้งวิงจรปดิในี้ท้�เกิด่เหต ุหรอ่บรเ่วิณใกิลเ้ค์ย้ง เพิ่�อเหน็ี้
พิฤต่กิารณ์ ลักิษณะกิารกิระทำผ่ด บุค์ค์ลผ้้เกิ้�ยวิขึ้้อง ได้ชัดเจนี้ย่�งขึ้้�นี้ 

8. หากิเป็นี้ค์นี้ต่างด้าวิ ให้ตรวิจยด้หลักิฐานี้กิารเขึ้า้เมอ่ง ใบอนุี้ญาตทำงานี้
เอกิสื่ารท้�เกิ้�ยวิขึ้้องเพิ่�อตรวิจสื่อบหานี้ายจ้าง และผ้้ท้�เกิ้�ยวิขึ้้อง

9. เสื่่�อผา้เค์ร่�องใชข้ึ้องหญง่บร่กิารหร่อผ้เ้ส้ื่ยหาย เพิ่�อแสื่ดงใหเ้หน็ี้วิา่หญง่
บรก่ิารหรอ่ผ้เ้สื่ย้หาย พิกัิอาศยัอย้ใ่นี้ท้�เกิด่เหต ุและเพิ่�อปอ้งกินัี้ขึ้อ้ตอ่สื่้้
วิ่าหญ่งเขึ้้ามาขึ้ายบร่กิารเอง โดยผ้้ประกิอบกิารไม่ม้สื่่วินี้เกิ้�ยวิขึ้้อง

ตำรวิจ/ปกิค์รอง/
DSI/พิม./ล่าม/ตม.
• พินี้ักิงานี้ตรวิจ

แรงงานี้
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ขั�นตอนการ 
ดิำเนินการ

มาตรฐานการดิำเนินการ
หน่วยงาน 
ที่่�เก่�ยวข้อง

10. หลักิฐานี้ท้�แสื่ดงว่ิาม้กิารข่ึ้มขึ้่นี้ใจให้ทำงานี้ เช่นี้ สื่ภัาพิร่างกิายหร่อ
จ่ตใจขึ้องล้กิจ้างขึ้ณะอย้่ในี้ท้�เก่ิดเหตุ (อาจได้รับบาดเจ็บจากิกิารถึ้กิ
ทำร้ายร่างกิาย โดยถ่ึายภัาพิและบันี้ท้กิว่ิด้โอขึ้ณะทำกิารตรวิจค้์นี้) 
อาวิธุิ์หรอ่อปุกิรณ์ท้�ใช้ข่ึ้มขึ้น่ี้ใจให้ทำงานี้ (ป้นี้ เค์ร่�องชอ็ตไฟ้ฟ้้า เป็นี้ต้นี้) 

11. หลกัิฐานี้ท้�แสื่ดงถึง้บทลงโทษเพิ่�อขึ้ด้รด้ใหล้ก้ิจา้งตอ้งทำงานี้ เชน่ี้ ปา้ย
ประกิาศขึ้้อบังค์ับกิารทำงานี้ท้�ไม่เป็นี้ธิ์รรมในี้สื่ถึานี้ท้�เกิ่ดเหตุ ฯลฯ

12. หลักิฐานี้ท้�แสื่ดงให้เห็นี้วิ่าผ้้เสื่้ยหายอย้่ในี้ภัาวิะท้�ไม่สื่ามารถึขัึ้ดขึ้่นี้ได้ 
เช่นี้ สื่ถึานี้ท้�ทำงานี้ท้�ม้กิารกิักิขึ้ัง ม้รั�วิไฟ้ฟ้้า ค์นี้เฝ่้ายาม กิล้องวิงจรปิด
ตลอดเวิลา หร่อม้กิารพิันี้ธิ์นี้ากิารโดยใช้กิุญแจม่อ/โซึ่่ตรวินี้

13. ในี้ขัึ้�นี้ตอนี้กิารสื่่บสื่วินี้ อาจจะใช้วิ่ธิ์้กิารล่อซึ่่�อ เพิ่�อสื่ัมภัาษณ์เหย่�อในี้
เบ่�องต้นี้ เพิ่�อได้ทราบถึ้งพิฤต่กิารณ์แห่งกิารกิระทำค์วิามผ่ด 

14. ในี้กิารจับกิุมค์ด้แรงงานี้บังค์ับท้�เป็นี้กิารค์้าประเวิณ้ อาจจะม้ค์วิามผ่ด
อ่�นี้อย้ด้่วิย ดงันี้ั�นี้ กิารเกิบ็พิยานี้หลกัิฐานี้ อาจจะตอ้งเก็ิบในี้สื่ว่ินี้ท้�เปน็ี้
ค์วิามผ่ดฐานี้อ่�นี้ด้วิย เช่นี้ ค์วิามผ่ดเกิ้�ยวิกิับสื่ถึานี้บร่กิาร อาจจะต้อง
เกิ็บหลักิฐานี้ อาหาร (ภัาพิถึ่าย) เค์ร่�องด่�ม เมนี้้อาหาร บ่ลเกิ็บเง่นี้ 
อุปกิรณ์ท้�ใช้ในี้กิารร้องค์าราโอเกิะ เป็นี้ต้นี้

ข้อควรระวัง
• ขึ้ณะสื่ายลับหร่อเจ้าหนี้้าท้�ทำกิารล่อซึ่่�อกิารค์้าประเวิณ้ หร่อในี้ขึ้ณะ

ทำกิารสื่่บสื่วินี้ในี้ท้�เกิ่ดเหตุ จะต้องบันี้ท้กิภัาพิวิ่ด้โอทุกิค์รั�ง 
• ในี้กิารล่อซึ่่�อต้องไม่ม้กิารร่วิมประเวิณ้กิับผ้้เสื่้ยหาย

พื่ยานหลักฐานใน
ช้ั�นสัอบัสัวน
• หลักิฐานี้เสื่้นี้

ทางกิารเง่นี้

ในี้ชั�นี้สื่อบสื่วินี้ กิารสื่อบปากิค์ำผ้้ต้องหา/พิยานี้/ผ้้เสื่้ยหายในี้ค์วิามผ่ด 
ค์วิรบนัี้ทก้ิถ้ึอยค์ำขึ้องผ้ต้้องหา ผ้เ้สื่ย้หาย หรอ่พิยานี้ใหถ้ึก้ิตอ้ง ชดัเจนี้และ
ค์รอบค์ลุมทุกิประเด็นี้ท้�เกิ้�ยวิกิับกิารกิระทำค์วิามผ่ดเช่นี้เด้ยวิกิันี้กิับค์ด้
แรงงานี้บังค์บัทั�วิไปท้�ไดอ้ธิ์บ่ายไปแลว้ิข้ึ้างตน้ี้ ในี้กิรณน้ี้้�ผ้อ่้านี้สื่ามารถึย้อนี้
กิลับไปดร้ายละเอ้ยดในี้เน่ี้�อหาสื่ว่ินี้ดังกิล่าวิ ในี้กิารนี้้�พินัี้กิงานี้สื่อบสื่วินี้ค์วิร
สื่อบสื่วินี้ให้ไดค้์วิามชดัเจนี้ในี้ประเด็นี้สื่ำค์ญัดังกิลา่วิท้�ช้�ชดัถึง้กิารขึ้ม่ขึ้น่ี้ใจ
ให้ทำงานี้ กิารขึ้้ดร้ดและบทลงโทษ รวิมถึ้งภัาวิะท้�ไม่สื่ามารถึขึ้ัดขึ้่นี้ได้เช่นี้
เด้ยวิกัินี้กิับค์ด้แรงงานี้บังค์ับทั�วิไปด้วิย แล้วิให้พินี้ักิงานี้สื่อบสื่วินี้หร่อ
พินี้ักิงานี้อัยกิารแจ้งให้ผ้้เสื่้ยหายทราบในี้โอกิาสื่แรกิถึ้งสื่่ทธิ์่ท้�จะเร้ยกิค์่า
สื่น่ี้ไหมทดแทนี้อนัี้เน่ี้�องมาจากิกิารกิระทำค์วิามผด่ฐานี้ค์า้มนี้ษุย ์และสื่ท่ธิ์่
ท้�จะได้รับค์วิามช่วิยเหล่อทางกิฎหมาย

นี้อกิจากินี้้�ค์วิรว่ิเค์ราะหเ์ส้ื่นี้ทางทางกิารเง่นี้ ใหไ้ด้มาซ้ึ่�งพิยานี้หลกัิฐานี้
ท้�เกิ้�ยวิขึ้อ้งกิบัเสื่น้ี้ทางกิารเงน่ี้ หากิพิบวิา่เปน็ี้กิรณท้้�กิารกิระทำขึ้องผ้ต้อ้งหา
เป็นี้ค์วิามผ่ดฐานี้ค้์ามนุี้ษย์นี้ั�นี้ ให้พินัี้กิงานี้สื่อบสื่วินี้ ทำหนัี้งสื่่อถ้ึง ปปง. 
เพิ่�อให้ตรวิจสื่อบเสื่้นี้ทางกิารเง่นี้ขึ้องผ้้ต้องหา โดยจะต้องร้บรายงานี้ให้ 
ปปง. ทราบโดยเร็วิ

• พินี้ักิงานี้
สื่อบสื่วินี้ (ตร./
ปค์./DSI)

• ปปง. (กิรณ้เป็นี้
ค์้ามนีุ้ษย์)
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ตารางที่่� 13 ขั�นตอนและมาตรฐานแนวที่างการดิำเนินการ (SOP) คดิแ่รงงานบังัคบััที่่�มล่กัษณะเป็นการค้ามนษุย์

ขั�นตอนการ 
ดิำเนินการ

มาตรฐานการดิำเนินการ
หน่วยงาน 

ที่่�เก่�  ยวข้อง

สัิ� งที่่�พื่บัในที่่� เ กิดิ
เหตุ/จับักุม
• พิยานี้หลักิฐานี้ 

ท้�พิบ
• ผ้้ต้องหา
• ผ้้ได้รับค์วิามช่วิย

เหล่อ

 กิารรวิบรวิมพิยานี้หลักิฐานี้ในี้ลักิษณะนี้้� เจ้าหนี้้าท้�ต้องใช้วิ่ธิ์้กิารสื่่บสื่วินี้
สื่ังเกิต หร่อสื่ะกิดรอยผ้้ต้องสื่งสื่ัย เพิ่�อรวิบรวิมพิยานี้หลักิฐานี้กิ่อนี้กิาร
ทำกิารจับกิุม เพิ่�อให้มั�นี้ใจวิ่าม้กิารกิระทำท้�ค์รบองค์์ประกิอบค์วิามผ่ดค้์า
มนีุ้ษย์อย่างชัดแจ้ง ดังท้�ได้อธิ์่บายไวิ้แล้วิในี้บทท้� 1 หัวิขึ้้อ 1.3 รวิมทั�งแนี้วิ
ปฏิ่บัต่อ่�นี้ๆ ดังท้�อธิ์่บายไวิ้แล้วิในี้ตอนี้ต้นี้ขึ้องหัวิขึ้้อนี้้� 
1. หลกัิฐานี้ท้�แสื่ดงใหเ้หน็ี้วิา่มผ้้ม้ารบั-สื่ง่ ระหว่ิางท้�พิกัิกิบัสื่ถึานี้ท้�ทำงานี้

ขึ้องผ้้เสื่้ยหาย หร่อหลักิฐานี้กิารถึ้กิบังค์ับให้อย้่ภัายในี้บร่เวิณสื่ถึานี้ท้�
ทำงานี้ โดยท้�ผ้้เสื่้ยหายไม่สื่ามารถึเด่นี้ทางออกิไปไหนี้ได้โดยสื่ะดวิกิ 
(อาจใช้วิ่ธิ์้กิารถึ่ายภัาพิหร่อบันี้ท้กิวิ่ด้โอไวิ้เป็นี้หลักิฐานี้) 

2. กิารใชว้ิธ่ิ์ก้ิารล่อซึ่่�อโดยกิารใชเ้จา้หนี้า้ท้�แฝ่งตวัิเปน็ี้ผ้้ใชบ้รก่ิาร เชน่ี้ กิรณ้
กิารบังค์ับให้ทำงานี้โดยนี้ั�งปรนี้นี้่บัต่กิับล้กิค์้า เป็นี้ต้นี้ แล้วิเฝ่้า
สื่ังเกิตกิารณ์วิ่าผ้้เสื่้ยหายนี้ำเง่นี้ไปผ้้ใดหร่อไม่ หากิม้ให้ถึ่ายร้ปหร่อ
บันี้ท้กิภัาพิวิ่ด้โอเป็นี้หลักิฐานี้

3. เขึ้้าตรวิจค์้นี้บร่เวิณสื่ถึานี้ท้�ทำงานี้ ท้�พิักิ หร่อท้�กิักิตัวิผ้้เสื่้ยหาย และ
เกิบ็รวิบรวิมพิยานี้หลกัิฐานี้เชน่ี้เดย้วิกินัี้กิบัแนี้วิทางท้�ไดอ้ธิ์บ่ายไวิใ้นี้ค์ด้
แรงงานี้บังค์ับทั�วิไป 

4. พิยานี้หลกัิฐานี้หรอ่สื่่�งท้�เกิ้�ยวิข้ึ้องกิบักิารทำงานี้ขึ้องผ้เ้ส้ื่ยหาย (กิรณท้้�
ต้องพิ่สื่้จนี้์กิารทำงานี้)

5. พิยานี้หลักิฐานี้ท้�เกิ้�ยวิข้ึ้องกิับกิารได้รับประโยชนี้์ขึ้องผ้้ต้องหาหร่อ
เอกิสื่ารท้�เกิ้�ยวิขึ้้องกิับทรัพิย์สื่่นี้ขึ้องผ้้ต้องหา เช่นี้ สื่มุดบัญช้เง่นี้ฝ่ากิ
ธิ์นี้าค์าร สื่มดุค์้ม่อ่จดทะเบย้นี้รถึ โฉนี้ดท้�ดน่ี้ หรอ่ทรพัิยส์ื่น่ี้อ่�นี้ๆ เปน็ี้ตน้ี้
ท้�เจ้าหน้ี้าท้�พิ่จารณาแล้วิเห็นี้วิ่านี้่าจะเกิ้�ยวิขึ้้องกิับกิารแสื่วิงหา
ประโยชนี้์ผ้้เสื่้ยหาย เพิ่�อประโยชนี้์ในี้กิารพิ่จารณาดำเนี้่นี้กิารกิับ
ทรัพิย์สื่่นี้ตาม พิ.ร.บ.ป้องกิันี้และปราบปรามกิารฟ้อกิเง่นี้ พิ.ศ. 2552 
เนี้่�องจากิค์วิามผ่ดฐานี้ค์้ามนีุ้ษย์เป็นี้ค์วิามผ่ดม้ลฐานี้ท้�สื่ามารถึดำเนี้่นี้
กิารกิับทรัพิย์สื่่นี้ขึ้องผ้้ต้องหาหร่อผ้้เกิ้�ยวิขึ้้องตามพิ.ร.บ.ป้องกิันี้และ
ปราบปรามกิารฟ้อกิเง่นี้ได้

6. พิยานี้หลักิฐานี้เกิ้�ยวิกิับกิารต่ดต่อสื่่�อสื่ารระหวิ่างผ้้ต้องหา ผ้้เสื่้ยหาย 
หร่อบุค์ค์ลท้�เกิ้�ยวิขึ้้อง เช่นี้ โทรศัพิท์เค์ล่�อนี้ท้� ค์อมพ่ิวิเตอร์ ไอแพิด 
(iPad) เป็นี้ตน้ี้ โดยในี้กิารตรวิจยด้หร่อตรวิจสื่อบอุปกิรณ์อเ่ล็กิทรอนี้ก่ิส์ื่
เช่นี้ ค์อมพิ่วิเตอร์ โทรศัพิท์ม่อถ่ึอ ฯลฯ สื่ามารถึศ้กิษาเพ่ิ�มเต่มได้ในี้ 
บทท้� 6

ตำรวิจ/ปกิค์รอง/
DSI/พิม./ล่าม/ 
ตม./ปปง.
• พินี้ักิงานี้เจ้า

หนี้้าท้� ตาม 
พิ.ร.บ. ป้องกิันี้
และปราบปราม
กิารค์้ามนีุ้ษย์

• พินี้ักิงานี้ตรวิจ
แรงงานี้
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ขั�นตอนการ 
ดิำเนินการ

มาตรฐานการดิำเนินการ
หน่วยงาน 

ที่่�เก่�  ยวข้อง

7. ในี้ชั�นี้จับกิุมเจ้าหน้ี้าท้�ค์วิรแบ่งหน้ี้าท้�ในี้กิารสื่อบปากิค์ำเบ่�องต้นี้  
ตามแบบฟ้อร์มขึ้องแต่ละหนี้่วิยงานี้ เช่นี้ ปค์.14 (กิรมกิารปกิค์รอง)  
กิร.3 (กิรมสื่วิัสื่ด่กิารและค์ุ้มค์รองแรงงานี้) เป็นี้ต้นี้ เพิ่�อซึ่ักิถึามขึ้้อเท็จ
จร่งขึ้องสื่ภัาพิกิารทำงานี้เบ่�องต้นี้แบบสื่ดๆ โดยเจ้าหน้ี้าท้�ผ้้ทำหน้ี้าท้�
สื่อบปากิค์ำค์วิรจะต้องสื่ร้างค์วิามค์ุ้นี้เค์ย ค์วิามไวิ้วิางใจกิับผ้้ท้�ค์าดวิ่า
จะเป็นี้ผ้้เสื่้ยหาย และไม่ค์วิรเร่งร้บ กิรณ้ท้�เป็นี้เด็กิ ค์วิรนี้ำสื่่งเด็กิเขึ้้า
รับกิารค์ุ้มค์รองในี้บ้านี้พิักิเด็กิ ตาม พิ.ร.บ.ค์ุ้มค์รองเด็กิ พิ.ศ. 2546 
เม่�อเด็กิม้ค์วิามไวิ้เนี้่�อเช่�อใจแล้วิจ้งเร่�มกิระบวินี้ซึ่ักิถึามหร่อสื่ัมภัาษณ์

พื่ยานหลักฐานใน
ช้ั�นสัอบัสัวน
• หลักิฐานี้เสื่้นี้

ทางกิารเง่นี้
• ค์ำให้กิารผ้้

ต้องหา/พิยานี้/ผ้้
เสื่้ยหาย

• ผลกิารตรวิจสื่อบ
อายุผ้้เสื่้ยหาย
จากิแพิทย์/
บาดแผล/DNA 

• กิารให้ได้มาซึ่้�งพิยานี้หลักิฐานี้ท้�เกิ้�ยวิขึ้้องกิับเสื่้นี้ทางกิารเง่นี้ในี้กิรณ้ท้�
กิารกิระทำขึ้องผ้้ต้องหาเป็นี้ค์วิามผ่ดฐานี้ค์้ามนีุ้ษย์นัี้�นี้ ให้พินี้ักิงานี้
สื่อบสื่วินี้ ทำหนัี้งสื่่อถ้ึง ปปง. เพ่ิ�อให้ตรวิจสื่อบเส้ื่นี้ทางกิารเง่นี้ขึ้องผ้้
ต้องหา โดยจะต้องร้บรายงานี้ให้ ปปง. ทราบโดยเร็วิ ตามระเบ้ยบสื่ำนี้ักิ
นี้ายกิรัฐมนี้ตรว่้ิาด้วิยกิารประสื่านี้งานี้และกิารปฏ่ิบตัต่าม พิ.ร.บ.ป้องกัินี้
และปราบปรามกิารฟ้อกิเง่นี้ พิ.ศ. 2542

• ใหพ้ินี้กัิงานี้สื่อบสื่วินี้หรอ่พินี้กัิงานี้อยักิารแจง้ใหผ้้เ้สื่ย้หายทราบในี้โอกิาสื่
แรกิถึง้สื่ท่ธิ์ท่้�จะเรย้กิค์า่สื่น่ี้ไหมทดแทนี้อนัี้เนี้่�องมาจากิกิารกิระทำค์วิาม
ผ่ดฐานี้ค์้ามนีุ้ษย์ และสื่่ทธิ์่ท้�จะได้รับค์วิามช่วิยเหล่อทางกิฎหมาย

• แนี้วิทางกิารสื่อบสื่วินี้ปากิค์ำผ้้ตอ้งหา/พิยานี้/ผ้้เสื่ย้หาย ในี้ค์วิามผด่ฐานี้
ค์้ามนีุ้ษย์นี้ั�นี้ สื่ามารถึใช้แนี้วิทางท้�เขึ้้ยนี้ไวิ้โดยละเอ้ยดในี้กิรณ้ค์วิามผด่
ฐานี้บังค์ับใช้แรงงานี้หร่อบร่กิารทั�วิไปในี้ตอนี้ต้นี้นี้ั�นี้

• กิรณ้พิยานี้/ผ้้เสื่้ยหาย/ผ้้ต้องหา ท้�เป็นี้เด็กิหร่อเยาวิชนี้ ให้พินี้ักิงานี้
สื่อบสื่วินี้จัดให้ม้สื่หวิ่ชาช้พิ, บุค์ค์ลท้�เด็กิร้องขึ้อ และพินี้ักิงานี้อัยกิาร  
เขึ้้าร่วิมกิารสื่อบปากิค์ำด้วิยทุกิค์รั�ง

• กิรณ้เจ้าพินี้ักิงานี้ตามกิฎหมายเขึ้้าตรวิจค์้นี้จับกิุม และตรวิจย้ดเอกิสื่าร
ราชกิารขึ้องค์นี้ต่างด้าวิ ท้�ย่นี้ยันี้อายุขึ้องผ้้เสื่้ยหายวิ่าม้อายุเกิ่นี้กิวิ่า  
18 ป ีหากิเอกิสื่ารดังกิล่าวิแตกิต่างจากิข้ึ้อเท็จจร่ง รวิมถ้ึงพิยานี้แวิดลอ้ม
อ่�นี้ ๆ เช่นี้ สื่ร้ระขึ้องผ้้เสื่้ยหาย หร่อพิยานี้บุค์ค์ลท้�ทำให้เช่�อได้วิ่าผ้้เสื่้ย
หายเป็นี้บุค์ค์ลท้�ม้อายุต�ำกิวิ่า 18 ปี เจ้าพินี้ักิงานี้ค์วิรตรวิจสื่อบค์วิามถึ้กิ
ต้องเกิ้�ยวิกิับอายุขึ้องผ้้เสื่้ยหาย โดยจัดให้ม้กิารตรวิจอายุด้วิยวิ่ธิ์้กิาร
ทางกิารแพิทย์ เนี้่�องจากิเป็นี้สื่าระสื่ำค์ญัและเป็นี้องค์์ประกิอบค์วิามผด่

ซึ่้�งในี้กิรณ้ท้�ผลกิารตรวิจอายุด้วิยวิ่ธิ์้ทางกิารแพิทย์ขึ้องผ้้เส้ื่ยหายแตกิต่าง
จากิอายุตามท้�ปรากิฏิในี้เอกิสื่ารราชกิาร กิารส่ื่งเอกิสื่ารราชกิารไปยังหน่ี้วิย
งานี้ผ้้ออกิเอกิสื่ารราชกิารดังกิล่าวิไม่วิ่าจะเป็นี้หน่ี้วิยงานี้ในี้ประเทศหร่อ
ต่างประเทศกิ็ตาม กิ็เป็นี้เพิ้ยงกิารย่นี้ยันี้เอกิสื่ารท้�แท้จร่งเท่านี้ั�นี้ ม่ได้เป็นี้
ย่นี้ยันี้ค์วิามถึ้กิต้องเกิ้�ยวิกิับเร่�องอายุขึ้องผ้้เส้ื่ยหายแต่อย่างใด ซ้ึ่�งหากิเจ้า
หน้ี้าท้�ตามกิฎหมายมค้์วิามประสื่งค์์เพ่ิ�อยน่ี้ยนัี้ค์วิามถึก้ิต้องในี้ประเด็นี้

• พินี้ักิงานี้
สื่อบสื่วินี้ (ตร./
ปค์./DSI)

• พินี้ักิงานี้
สื่อบสื่วินี้ (ตร./
ปค์./DSI)

• พินี้กัิงานี้อยักิาร
• สื่หวิ่ชาช้พิ
• พินี้ักิงานี้

สื่อบสื่วินี้ (ตร./
ปค์./DSI)
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ขั�นตอนการ 
ดิำเนินการ

มาตรฐานการดิำเนินการ
หน่วยงาน 

ที่่�เก่�  ยวข้อง

กรณ่ความผิดิเกิดิ
นอก ร าช้อ าณา
จักรฯ

เร่�องอายุขึ้องผ้้เสื่้ยหาย ให้เจ้าหนี้้าท้�ดำเนี้่นี้กิารรวิบรวิมพิยานี้แวิดล้อมท้�
สื่ามารถึใช้ในี้กิารพิ่สื่้จนี้์ย่นี้ยันี้อายุท้�แท้จร่งขึ้องผ้้เสื่้ยหาย หากิพิยานี้ 
หลักิฐานี้ในี้กิารพิ่สื่้จนี้์ประเด็นี้ดังกิล่าวิอย้่ในี้ต่างประเทศ ให้เจ้าหนี้้าท้�
ดำเน่ี้นี้กิารตามช่องทางท้�กิฎหมายกิำหนี้ด โดยให้ดำเนี้่นี้กิารขึ้อค์วิาม 
รว่ิมมอ่ระหวิา่งประเทศทางอาญาผา่นี้อยักิารส้ื่งสื่ดุ ในี้ฐานี้ะผ้ป้ระสื่านี้งานี้
กิลางค์วิามร่วิมม่อค์ด้อาญาระหวิ่างประเทศ โดยสื่ามารถึอ่านี้แนี้วิปฏิ่บัต่
เพิ่�มเตม่ไดใ้นี้ค์ดแ้รงงานี้บังค์บัท้�มล้กัิษณะเปน็ี้องค์ก์ิรอาชญากิรรมข้ึ้ามชาต่

และในี้กิรณ้ท้�ผ้้เสื่้ยหายม้ร่องรอยกิารถึ้กิทำร้าย ร่องรอยกิารถึ้กิล่วิง
ละเมด่ทางเพิศ หรอ่รอ่งรอยบาดแผลตา่ง ๆ  ตามรา่งกิาย ใหเ้จา้หนี้า้ท้�สื่ง่ตวัิ
ผ้้เสื่้ยหายดังกิล่าวิให้แพิทย์ทำกิารตรวิจชันี้สื่้ตรบาดแผลเพิ่�อใช้เป็นี้พิยานี้
หลักิฐานี้ประกิอบสื่ำนี้วินี้กิารสื่อบสื่วินี้ด้วิย

และในี้กิรณ้ท้�พิยานี้หลักิฐานี้ในี้ค์ด้อย้่นี้อกิราชอาณาจักิร พินี้ักิงานี้
สื่อบสื่วินี้สื่ามารถึดำเนี้่นี้กิารตาม พิ.ร.บ.ค์วิามร่วิมม่อระหว่ิางประเทศในี้
ทางอาญา พิ.ศ. 2535 โดยสื่ามารถึอา่นี้แนี้วิปฏิบ่ต่ัเพิ่�มเต่มไดใ้นี้ค์ด้แรงงานี้
บังค์ับท้�ม้ลักิษณะเป็นี้องค์์กิรอาชญากิรรมขึ้้ามชาต่

ตารางที่่� 14 ตวัอยา่งประเดิน็คำถามที่่�ใช้ใ้นการบันัที่กึถอ้ยคำพื่ยานที่่�พื่สิัจ่นค์วามผดิิของการกระที่ำความผดิิคดิ่
แรงงานบัังคับัที่่�ม่ลักษณะเป็นการค้ามนุษย์

ลำดิับัที่่�
องค์ประกอบัความผิดิตาม  

คดิ่แรงงานบัังคับัที่่�ม่ลักษณะ
เป็นการค้ามนุษย์

ตัวอย่างประเดิ็นคำถาม หมายเหตุ

1 • เจตนี้าในี้กิารกิระทำค์วิามผ่ด 
• เจตนี้าพิ่เศษ (4)

1. ท่านี้ได้กิระทำกิาร... ไปเพิ่�อวิัตถึุประสื่งค์์ใด
2. เม่�อท่านี้ได้ดำเนี้น่ี้กิารดังกิล่าวิแล้วิ ทา่นี้ได้รับ

สื่่�งตอบแทนี้หร่อไม่ อย่างใด

2 การกระที่ำ
กิระทำต่อบุค์ค์ลทั�วิไป / เด็กิ  

(บคุ์ค์ลผ้้มอ้ายุต�ำกิว่ิา 18 ป)ี อย่างหนี้้�ง
อย่างใด ดังต่อไป
1. เป็นี้ธิ์ุระจัดหา 
2. ซึ่่�อ 
3. ขึ้าย 
4. จำหนี้่าย 
5. พิามาจากิ
6. สื่่งไปยังท้�ใด 
7. หนี้่วิงเหนี้้�ยวิ

1. ท่านี้ทราบหร่อไม่วิ่าสื่ถึานี้บร่กิาร/ร้านี้
.................... ใค์รเป็นี้เจ้าขึ้อง/ผ้้จัดกิาร/ 
ผ้้ด้แล 

2. ท่านี้ทราบหร่อไม่วิ่า สื่ถึานี้บร่กิาร/ร้านี้
... . . . . . . . . . . . . . . . .ม้ ว่ิธิ์้กิารในี้กิารคั์ดเล่อกิ
พินี้ักิงานี้หญ่งบร่กิารมาทำงานี้ในี้สื่ถึานี้
บร่กิาร/ร้านี้....................อย่างไร

3. ท่านี้พัิกิอาศัยอย้่ท้�ใด ใค์รเป็นี้ผ้้จัดหาท้�อย้่
อาศัยให้ 
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ลำดิับัที่่�
องค์ประกอบัความผิดิตาม  

คดิ่แรงงานบัังคับัที่่�ม่ลักษณะ
เป็นการค้ามนุษย์

ตัวอย่างประเดิ็นคำถาม หมายเหตุ

2 8. กิักิขึ้ัง 
9. จัดให้อย้่อาศัย 
10. รับไวิ้ซึ่้�งบุค์ค์ลใด

4. ท่ า นี้ ท ำ ง า นี้ ใ นี้ สื่ ถึ า นี้ บ ร่ กิ า ร / ร้ า นี้
............................ ตำแหนี้่งใด ม้หนี้้าท้�และ
ค์วิามรับผ่ดชอบอย่างไร ได้รับเง่นี้เด่อนี้
เท่าไร รับจากิใค์ร ด้วิยวิ่ธิ์้กิารอย่างไร

5. ท่านี้ทราบหร่อไม่วิ่า พินี้ักิงานี้หญ่งบร่กิาร
เหลา่นี้้�มส้ื่ญัชาตใ่ด มจ้ำนี้วินี้ทั�งหมดเทา่ไหร่
และม้หนี้้าท้�อะไรบ้าง

6. ท่านี้ทราบหร่อไม่วิ่า พินี้ักิงานี้หญ่งบร่กิาร
เหลา่นี้้� มผ้้ใ้ดเปน็ี้ค์นี้ชกัิชวินี้ นี้ำพิามาทำงานี้
ท้�สื่ถึานี้บร่กิาร/ร้านี้........................ ฯลฯ

3 วิธิ่การ 
1. ขึ้่มขึ้้่ 
2. ใช้กิำลังบังค์ับ 
3. ลักิพิาตัวิ 
4. ฉ้อฉล 
5. หลอกิลวิง
6. ใช้อำนี้าจโดยม่ชอบ 
7. ใชอ้ำนี้าจค์รอบงำบุค์ค์ลด้วิยเหตุท้�

อย้่ในี้ภัาวิะอ่อนี้ด้อยทางร่างกิาย 
จ่ตใจ กิารศ้กิษา หร่อทางอ่�นี้ใด
โดยม่ชอบ 

8. ขึ้้่เขึ้็ญ วิ่าจะใช้กิระบวินี้กิารทาง
กิฎหมายโดยม่ชอบ

9. ให้เง่นี้หร่อผลประโยชนี้์อย่างอ่�นี้
แกิ่ผ้้ปกิค์รองหร่อผ้้ด้แลบุค์ค์ลนี้ั�นี้ 
เพิ่�อให้ผ้้ปกิค์รองหร่อผ้้ด้แลให้
ค์วิามยน่ี้ยอมแกิผ่้ก้ิระทำค์วิามผด่
ในี้กิารแสื่วิงหาประโยชน์ี้จากิ
บุค์ค์ลท้�ตนี้ด้แล

1. ท่านี้ทราบหร่อไม่วิ่า พินี้ักิงานี้หญ่งบร่กิาร
ทั� งหมดท้� มาทำงานี้ในี้สื่ถึานี้บร่กิาร/ 
ร้านี้................................ม้กิารบังค์ับ ขึ้้่เขึ้็ญ 
ให้ขึ้ายบร่กิาร/...........................(นี้ั�งกิับ
ล้กิค์้า)......................................หร่อไม่ 
อย่างไร

2. หากิพินี้ักิงานี้หญ่งภัายในี้สื่ถึานี้บร่กิาร/ 
รา้นี้...........ไมย่อมขึ้ายประเวิณ ้หรอ่ไมย่อม
................................(นี้ั�งกิับล้กิค์้า ฯลฯ) 
เจ้าขึ้องร้านี้/ผ้้จัดกิาร/ผ้้ด้แลม้กิารดำเนี้่นี้
กิาร (ลงโทษ ฯลฯ) อย่างไร

3. ท่ านี้ เค์ยไ ด้รับค์วิามทุกิ ข์ึ้กิาย/จ่ ต ใจ  
จากิกิารกิระทำขึ้องเจ้าขึ้องร้านี้/ผ้้จัดกิาร/ 
ผ้้ด้แล สื่ถึานี้บร่กิาร/ร้านี้.............. หร่อไม่ 
อย่างไร

4. กิอ่นี้จะมาทำงานี้ท้�ร้านี้............แห่งนี้้� มผ้้ใ้ด
ชกัิชวินี้ มก้ิารชกัิชวินี้วิา่อยา่งไร เหตใุดทา่นี้
จ้งตัดสื่่นี้ใจมาทำงานี้ท้�ร้านี้............แห่งนี้้� 
และเม่�อไดม้าทำงานี้รา้นี้............แห่งนี้้� แล้วิ
เป็นี้ไปตามเง่�อนี้ไขึ้ขึ้้อตกิลงเด่มหร่อไม่ 
อย่างไร 

 ฯลฯ

เฉพิาะกิระทำ
ต่อบุค์ค์ลทั�วิไป 
หากิเป็นี้กิาร
กิระทำต่อเด็กิ  
(บุค์ค์ลผ้้ม้อายุ 
ต�ำกิว่ิา 18 ปี) 
ไมจ่ำเปน็ี้ต้อง ม้
องค์์ประกิอบ
ค์ วิ า ม ผ่ ด ใ นี้
สื่่วินี้นี้้�
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ลำดิับัที่่�
องค์ประกอบัความผิดิตาม  

คดิ่แรงงานบัังคับัที่่�ม่ลักษณะ
เป็นการค้ามนุษย์

ตัวอย่างประเดิ็นคำถาม หมายเหตุ

4 แสัวงหาประโยช้น์โดิยมิช้อบั
หมายค์วิามถ้ึง  กิารแสื่วิงหา

ประโยชนี้์ อย่างใดอย่างหนี้้�ง ดังต่อไป
นี้้�
1. จากิกิารค์้าประเวิณ้ 
2. จากิกิารผลต่หรอ่เผยแพิร่วิตัถึหุรอ่

สื่่�อลามกิ 
3. จากิกิารแสื่วิงหาประโยชนี้ท์างเพิศ

ในี้ร้ปแบบอ่�นี้ 
4. จากิกิารเอาค์นี้ลงเป็นี้ทาสื่หร่อให้

ม้ฐานี้ะค์ล้ายทาสื่ 
5. จากิกิารนี้ำค์นี้มาขึ้อทานี้ 
6. จากิกิารตัดอวิัยวิะเพิ่�อกิารค์้า 
7. จากิกิารบังค์ับใช้แรงงานี้หร่อ

บร่กิาร (ตามมาตรา 6/1) หร่อ 
8. จากิกิารอ่�นี้ใดท้�ค์ล้ายค์ล้งกิันี้  

อันี้เป็นี้กิารข้ึ้ดร้ดบุค์ค์ลไม่วิ่า
บุค์ค์ลนี้ั�นี้จะย่นี้ยอมหร่อไม่กิ็ตาม

1. ท่ านี้ทราบหร่อไ ม่วิ่ า  สื่ถึานี้บร่กิาร/ 
ร้านี้.................แห่งนี้้�เปิด – ปิด ตั�งแต่ 
เวิลาใด เปิดให้บร่กิารอะไรบ้าง และค์่ดค์่า
บร่กิารเท่าไหร่/ค์รั�ง ค์่ดเป็นี้ชั�วิโมงหร่อ 
รายวิันี้ 

2. ท่านี้ทราบหร่อไม่วิ่า ถึุงยางอนี้ามัยท้�พิบในี้
สื่ถึานี้บร่กิาร/ร้านี้........................เป็นี้ขึ้อง 
ผ้้ใด ใค์รเป็นี้ ค์นี้ขึ้าย และเป็นี้เจ้าขึ้อง และ
ค์่ดราค์าอย่างไร 

3. ทา่นี้ทราบหร่อไมว่ิา่ ค์า่บร่กิารพินี้กัิงานี้หญ่ง
บร่กิารม้กิ้�ระดับ ม้กิารค์่ดค์่าบร่กิารเท่าไหร่
และใช้วิ่ธิ์้ชำระอย่างไรบ้าง 

4. ท่านี้ทราบหร่อไม่วิ่า ค์้ปอง/ช่ป ท้�พินี้ักิงานี้
หญ่งบร่กิารได้รับหมายถึ้งอะไร 

5. ทา่นี้ทราบหรอ่ไมว่ิา่ เงน่ี้ค์า่บรก่ิารท้�นี้กัิท่อง
เท้�ยวิจ่ายให้สื่ถึานี้บร่กิาร/ร้านี้............... 
ม้กิารหักิสื่่วินี้แบ่ง/เปอร์เซึ่็นี้ต์ให้สื่ถึานี้
บร่กิาร/ร้านี้จำนี้วินี้เท่าใด และให้หญ่ง
บร่กิารจำนี้วินี้เท่าใด 

6. ท่านี้ทราบหร่อไม่วิ่า เง่นี้ท้�สื่ายลับใช้ในี้กิาร
ลอ่ซึ่่�อเป็นี้ค์า่บรก่ิารใด ใค์รเป็นี้ผ้ร้บัเงน่ี้ และ
ย้ดได้จากิท้�ใด ฯลฯ
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แผินผิังที�	11	ข้ั�นตอนการปัฏิิบััติการในคดีีการบัังคับัใช้้แรงงานปัระมง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เริ่มตน การบังคับใชแรงงาน (ประมง) 

รับแจงจากผูเสียหาย รับแจงจากหนวยงานอ่ืน เจาหนาท่ีพบการกระทำความผิด 
- จากการตรวจ 

พนักงานสอบสวน / เจาหนาท่ีผูรับแจง 

ตรวจสอบขอเท็จจริง 
ความผิดซ่ึงหนา / จำเปนเรงดวน 

คดีท่ัวไป 

การสืบสวน / สอบสวน (ตร. / ปค. / DSI / ปม. / จท. / ศรชล.) 
- พฤติการณเปนอยางไร  - ผูกระทำความผิดเปนใคร 
- เหตุเกิดท่ีใด  - ชองทางการรับผลประโยชนเปนอยางไร 
- ผูเสียหายเปนใคร  - จัดทำรายงานการสืบสวน 

 

ประสานเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของตาม
พฤติการณ 

(ตร. / ปค. / DSI / พม. / ปม. / จท. / ศรชล.) 

พยานหลักฐานท่ีพบในท่ีเกิดเหตุ/ขณะจับกมุ 
• หลักฐานการไดรับประโยชนของผูตองหา 

• ส่ิงของท่ีเก่ียวของกับการบังคับใชแรงงาน 

• เอกสารท่ีเก่ียวกับสถานท่ีเกิดเหตุ เชน ทะเบียนเรือ, ใบอาชญาบัตร 

• หลักฐานกรณีมีการพันธนาการ เชน กุญแจมือ โซตรวน ฯลฯ 

• พยานบุคคลในท่ีเกิดเหตุ 

• กลองวงจรปด / โทรศัพทมือถือ 

ผูกระทำความผิด 
(เจาของเรือ / ผูครอบครองเรือ / ผูควบคุมเรือ) 

• เอกสารประจำตัวของผูตองหา 

• เอกสารใบอนุญาตตางๆ  

นำสง / แจงพนักงานสอบสวน 

 
รวบรวม/ตรวจสอบพยานหลักฐานในชั้นสอบสวน 

• ตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร 

• สงของกลางพิสูจน 

• สอบปากคำพยานท่ีเก่ียวของท้ังหมด 

ขั้นตอนและกระบวนการดำเนินการ (Protocol)  

การบังคับใชแรงงานประมง 

การเตรียมการตรวจคน / จับกุม / ชวยเหลือผูเสียหาย (ตร. / ปค. / DSI / พม. / ปม. / จท. / ศร-   - 
- วางแผนเขาตรวจคน / จับกุม / ชวยเหลือผูเสียหาย 
- ขอหมายคน / หมายจับ /คนโดยไมมีหมาย แลวแตกรณี 
- ประสานเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของตามพฤติการณ (พม. / ลาม / ตม.) 
- กำหนดตัวผูควบคุมส่ังการ การแบงหนาท่ีผูปฏิบัติในการตรวจคน / จับกุม / ชวยเหลือผูเสียหาย 

 

การตรวจคน / จับกุม / ชวยเหลือผูเสียหาย (ตร. / ปค. / DSI / พม. / รง. / จท. / ศรชล.) 
- เขาทำการตรวจคน / จับกุม / ชวยเหลือผูเสียหาย  - ตรวจยึดพยานหลักฐานในท่ีเกิดเหตุ 
- แจงขอหาใหผูตองหาทราบตามพฤติการณและพยานหลักฐาน  - จัดทำบันทึกการตรวจคน / จับกุม 

ผูไดรับการชวยเหลือ 
• การสัมภาษณผูเสียหายเบื้องตน 

• หลักฐานการเขาเมือง (ถามี) เอกสาร

ประจำตัวของผูเสียหาย (หนังสือคนประจำเรือ) 

• ใบอนุญาตทำงาน 

• หนังสือเดินทาง 

สัมภาษณคัดแยกกรณีมีขอสงสยั/จำเปน 

คุมครองตาม
กฎหมายอ่ืน 

คุมครองผูไดรับการชวยเหลือ (ม.29) 

เสนอสำนวนถึงพนกังานอัยการ 

ส้ินสุด 

สรุปสำนวนการสอบสวน 

พบ/ไมพบ การกระทำความผิด 

สืบสวน/สอบสวน 

เพ่ิมเติม 

คุมครองในฐานะ
ผูเสียหาย (ม.33) 

ดำเนินคดีกรณีเก่ียวของ
กับการกระทำความผิด/

กันไวเปนพยาน 

เปนผูเสียหาย 
บังคับใชแรงงาน / 
คามนุษย 

แจงพนักงานสอบสวน/
เจาหนาทีต่ามกฎหมายอ่ืน

ดำเนินการตอไป 

พบการกระทำความผิด 

ไมพบการกระทำความผิด 

เปนผูกระทำความผิด เปนผูเสียหายตามกฎหมายอื่น 

ไมเปนผูเสียหายและไมเปนผูกระทำ
ความผิด 

ไม
พ

บห
ลัก

ฐา
นเ

พ
ิ่มเ

ติม
 

/ก
าร

กร
ะท

ำค
วา

มผิ
ด 
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ตารางที่่� 15 ขั�นตอนและมาตรฐานแนวที่างการดิำเนินการ (SOP) คดิ่แรงงานบัังคับัในภาคประมง

ขั�นตอนการ 
ดิำเนินการ

มาตรฐานการดิำเนินการ
หน่วยงาน 
ที่่�เก่�ยวข้อง

สัิ� งที่่�พื่บัในที่่� เ กิดิ
เหตุ/จับักุม
• พิยานี้หลักิฐานี้ 

ท้�พิบ
• ผ้้ต้องหา
• ผ้้สื่นี้ับสื่นีุ้นี้
• ผ้้ได้รับค์วิามช่วิย

เหล่อ
• ค์ ร อ บ ค์ รั วิ / ผ้้

ต่ดตามขึ้องผ้้ได้
รั บ ค์ วิ า ม ช่ วิ ย
เหล่อ 

• แร ง ง านี้ท้� ไ ม่ ม้
สื่่วินี้เกิ้�ยวิขึ้้อง

1. ค์น้ี้หา ตรวิจเกิบ็เอกิสื่ารเกิ้�ยวิกิบัเรอ่/สื่ถึานี้ท้�เกิด่เหต ุไดแ้กิ ่ใบอนี้ญุาต
ใช้เร่อจากิกิรมเจ้าท่า ใบอนีุ้ญาตทะเบ้ยนี้เร่อไทย อาชญาบัตรทำกิาร
ประมง ใบอนี้ญุาตเพิ่�อใหป้ระกิอบธิ์รุกิจ่แพิปลา เพิ่�อใหท้ราบถึง้เจา้ขึ้อง
เรอ่และนี้ายจา้งท้�แทจ้รง่ เอกิสื่ารบันี้ทก้ิปรม่าณสัื่ตวิน์ี้�ำท้�จบัได ้เพ่ิ�อให้
ทราบถ้ึงชั�วิโมงกิารทำงานี้ ใบอนุี้ญาตนี้ำเรอ่เขึ้า้-ออกิ หากิไมใ่ชเ่หตเุรง่
ด่วินี้ ให้พินี้ักิงานี้เจ้าหนี้้าท้�ประสื่านี้กิรมเจ้าท่า กิรมประมง สื่ำนี้ักิงานี้
สื่วิัสื่ด่กิารค์ุ้มค์รองแรงงานี้ เพิ่�อขึ้อเอกิสื่ารขึ้้างต้นี้ กิ่อนี้ม้กิารตรวิจค์้นี้
/ช่วิยเหล่อผ้้เสื่้ยหาย

2. ค์น้ี้หา ตรวิจเกิบ็เอกิสื่ารท้�เกิ้�ยวิขึ้อ้งกิบักิารจดักิารแรงงานี้บนี้เรอ่ ไดแ้กิ่
บนัี้ทก้ิชั�วิโมงกิารทำงานี้ สื่ญัญาจา้ง รายช่�อลก้ิเรอ่ สื่มดุบนัี้ทก้ิกิารจา่ย
ค์่าจ้างและหนี้้�ขึ้องแรงงานี้ประมง 

3. ค์น้ี้หา ตรวิจเก็ิบหลกัิฐานี้เกิ้�ยวิกิบัเอกิสื่ารประจำตัวิขึ้องแรงงานี้ประมง
 เช่นี้ หนี้ังสื่่อค์นี้ประจำเร่อ (Sea book) บัตรประจำตัวิประชาชนี้หร่อ
หนี้ังสื่่อเด่นี้ทางขึ้องล้กิเร่อ ใบอนีุ้ญาตทำงานี้ ท้�เกิ้�ยวิขึ้้องกิับค์ด้

4. หลักิฐานี้ท้�แสื่ดงบ่งช้�วิ่าม้กิารบังค์ับใช้แรงงานี้ เช่นี้ ร่องรอยบาดแผล
กิารทำร้ายร่างกิาย สื่ภัาพิแวิดล้อมภัายในี้เร่อหร่อท้�พิักิขึ้องผ้้เสื่้ยหาย
ห้องค์ุมขึ้ัง ซึ่้�งจะแสื่ดงให้ทราบถึ้งค์วิามเป็นี้อย้่ขึ้องผ้้เสื่้ยหาย โดยกิาร
ถึ่ายภัาพิหร่อบันี้ท้กิวิ่ด้โอขึ้ณะเขึ้้าทำกิารตรวิจค์้นี้ 

5. หลักิฐานี้ท้�เป็นี้เค์ร่�องม่อในี้กิารบังค์ับผ้้เสื่้ยหาย เช่นี้ อาวิุธิ์ อุปกิรณ์
พิันี้ธิ์นี้ากิารท้�ใช้บังค์ับผ้้เสื่้ยหาย รวิมทั�งยาเสื่พิต่ดด้วิย (ถึ้าม้)

6. หลักิฐานี้ทางกิารเง่นี้ เช่นี้ สื่มุดบัญช้ธิ์นี้าค์าร บัตรเอท้เอ็ม หลักิฐานี้
กิารโอนี้เง่นี้ (ถึ้าม้) ทั�งนี้้� เพิ่�อเป็นี้หลักิฐานี้ในี้กิารตรวิจสื่อบรายได้ขึ้อง
แรงงานี้ และเพ่ิ�อใช้เป็นี้หลักิฐานี้ในี้กิารส่ื่บสื่วินี้ค์วิามผ่ดฐานี้ฟ้อกิเง่นี้
อ้กิสื่่วินี้หนี้้�ง

7. หลกัิฐานี้ทางกิารสื่่�อสื่าร เชน่ี้ โทรศพัิทม่์อถึอ่ ใบเสื่รจ็รบัเง่นี้ค์า่โทรศพัิท์
จดหมายตด่ตอ่กิบัผ้อ้่�นี้ เพ่ิ�อใชเ้ปน็ี้ประโยชน์ี้ในี้กิารส่ื่บหาและเช่�อมโยง
กิารกิระทำค์วิามผ่ด

8. หลักิฐานี้จากิกิล้องวิงจรปิดบนี้เร่อ สื่ถึานี้ท้�ทำงานี้ บ้านี้พัิกิหร่อพ่ิ�นี้ท้�
ค์ุมขึ้ัง (ถ้ึาม้) อาจทำให้เห็นี้กิารเค์ล่�อนี้ไหวิขึ้องผ้้เสื่้ยหายและผ้้ต้อง
สื่งสื่ัย

ตำรวิจ (ท้องท้�/ 
ตม./ตำรวิจนี้�ำ)/
ปกิค์รอง/DSI/ 
พิม./ทหารเร่อ/
กิรมเจ้าท่า/ 
กิรมประมง/ 
ศรชล/จดัหางานี้/
พินี้ักิงานี้ตรวิจ
แรงงานี้/ ล่าม
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ขั�นตอนการ 
ดิำเนินการ

มาตรฐานการดิำเนินการ
หน่วยงาน 
ที่่�เก่�ยวข้อง

9. กิารใชอ้ำนี้าจสื่ั�งกิกัิเรอ่ หากิพิบหร่อทราบว่ิามก้ิารกิระทำค์วิามผ่ดเกิ้�ยวิ
กิับกิารประมง ให้แจ้งพินี้ักิงานี้เจ้าหน้ี้าท้� ตาม พิ.ร.กิ.ประมง  
พิ.ศ. 2558 หร่อกิารกิระทำค์วิามผ่ดเกิ้�ยวิกิับหลักิเกิณฑ์์ขึ้ั�นี้ต�ำในี้กิาร
ทำงานี้ กิารปฏิ่บัต่หนี้้าท้� ท้�พัิกิอาศัย อาหาร กิารค์ุ้มค์รองค์วิาม
ปลอดภััยและสืุ่ขึ้อนี้ามัยในี้กิารทำงานี้บนี้เร่อประมงหร่อกิารจัด 
สื่วิสัื่ดก่ิารในี้กิารทำงานี้ ใหแ้จง้พินี้กัิงานี้เจา้หนี้า้ท้�ตาม พิ.ร.บ.ค์ุม้ค์รอง
แรงงานี้ในี้งานี้ประมง พิ.ศ. 2546 เพิ่�อเจ้าหนี้้าท้�จะม้หนี้ังสื่่อค์ำสื่ั�งกิักิ
เร่อ แจ้งไปยังเจ้าขึ้องหร่อผ้้ค์วิบค์ุมและม้หนี้ังสื่่อแจ้งสื่ำนี้ักิงานี้เจ้าท่า
ภั้ม่ภัาค์สื่าขึ้าทราบ ภัายในี้ 24 ชั�วิโมง ถึ้งเหตุแห่งกิารดำเนี้่นี้ค์ด้

10. หลักิฐานี้ท้�แสื่ดงว่ิาม้กิารข่ึ้มขึ้่นี้ใจให้ทำงานี้ เช่นี้ สื่ภัาพิร่างกิายหร่อ
จ่ตใจขึ้องล้กิจ้างขึ้ณะอย้่ในี้ท้�เก่ิดเหตุ (อาจได้รับบาดเจ็บจากิกิารถึ้กิ
ทำร้ายร่างกิาย โดยถ่ึายภัาพิและบันี้ท้กิว่ิด้โอขึ้ณะทำกิารตรวิจค้์นี้) 
อาวิธุิ์หรอ่อปุกิรณ์ท้�ใช้ข่ึ้มขึ้น่ี้ใจให้ทำงานี้ (ป้นี้ เค์ร่�องชอ็ตไฟ้ฟ้้า เป็นี้ต้นี้) 

11. หลกัิฐานี้ท้�แสื่ดงถึง้บทลงโทษเพิ่�อขึ้ด้รด้ใหล้ก้ิจา้งตอ้งทำงานี้ เชน่ี้ ปา้ย
ประกิาศขึ้้อบังค์ับกิารทำงานี้ท้�ไม่เป็นี้ธิ์รรมในี้สื่ถึานี้ท้�เกิ่ดเหตุ ฯลฯ

12. หลักิฐานี้ท้�แสื่ดงให้เห็นี้วิ่าผ้้เสื่้ยหายอย้่ในี้ภัาวิะท้�ไม่สื่ามารถึขัึ้ดขึ้่นี้ได้ 
เช่นี้ สื่ถึานี้ท้�ทำงานี้ท้�ม้กิารกิักิขึ้ัง ม้รั�วิไฟ้ฟ้้า ค์นี้เฝ่้ายาม กิล้องวิงจรปิด
ตลอดเวิลา หร่อม้กิารพิันี้ธิ์นี้ากิารโดยใช้กิุญแจม่อ/โซึ่่ตรวินี้

คำแนะนำ
• กิรณ้ท้�เร่ออย้่ในี้ทะเลนี้ั�นี้ กิารระบุตำแหนี้่งท้�ตั�งขึ้องเร่อ ผ้้ปฏิ่บัต่งานี้จะ

ตอ้งประสื่านี้ขึ้อขึ้อ้มล้จากิ ศรชล. เพิ่�อใชร้ะบตุำแหนี้ง่ท้�ตั�งขึ้องเรอ่ในี้ขึ้ณะ
ท้�เร่ออย้่ในี้ทะเล

• ค์วิรสื่อบปากิค์ำเบ่�องต้นี้บุค์ค์ลซึ่้�งค์าดวิ่าเป็นี้ผ้้เสื่้ยหายโดยเจ้าหนี้้าท้�ผ้้ท้�
ม้กิารผ่านี้ฝึ่กิมาแล้วิ ทันี้ท้ท้�สื่ามารถึกิระทำได้เพิ่�อทราบพิฤต่กิารณ์กิาร 
กิระทำค์วิามผ่ดและลดโอกิาสื่กิารขึ้่มขึ้้่ผ้้เสื่้ยหายและพิยานี้

• ค์วิรสื่่งตัวิผ้้เสื่้ยหายเขึ้้ารับกิารตรวิจร่างกิายกิับแพิทย์โดยเร็วิ

ข้อบั่งช้่�สัำคัญท้�อาจนี้ำไปสื่้่ประเด็นี้กิารบังค์ับใช้แรงงานี้ได้ ค์่อ
1) ชั�วิโมงกิารทำงานี้ท้�มากิกิวิ่ากิฎหมายกิำหนี้ด
2) ภัาระแห่งหนี้้�ท้�ผ้้เสื่้ยหายต้องจ่ายให้กิับนี้ายจ้างหร่อนี้ายหนี้้า
3) วิ่ธ้ิ์กิารจ่ายค์่าจ้างโดยกิารใช้เง่นี้สื่ดแทนี้กิารจ่ายผ่านี้ระบบบัญช้

ธิ์นี้าค์าร
4) แรงงานี้ไม่ม้เอกิสื่ารประจำตัวิอย้่กิับตัวิเอง 
5) ขึ้้อเท็จจร่งเร่�องกิารถึ้กิทำร้ายร่างกิายขึ้องแรงงานี้

- ลา่มท้�ใชส้ื่มัภัาษณ์ต้องเป็นี้ล่ามท้�ได้รับกิารฝึ่กิฝ่นี้จากิหน่ี้วิยงานี้
รัฐและต้องม้กิารตรวิจสื่อบประวิัต่กิ่อนี้เร่�มทำงานี้ ไม่ค์วิรใช้
แรงงานี้หร่อผ้้เสื่้ยหายเป็นี้ล่ามแปล
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ขั�นตอนการ 
ดิำเนินการ

มาตรฐานการดิำเนินการ
หน่วยงาน 
ที่่�เก่�ยวข้อง

พื่ยานหลักฐานใน
ช้ั�นสัอบัสัวน
• หลักิฐานี้เสื่้นี้

ทางกิารเง่นี้
• หลักิฐานี้

วิ่เค์ราะห์เสื่้นี้
ทางกิารต่ดต่อ
สื่่�อสื่ารระหวิ่าง
ขึ้บวินี้กิารค์้า
มนีุ้ษย์ หร่อผ้้ม้
สื่่วินี้เกิ้�ยวิขึ้้อง

• ค์ำให้กิารผ้้
ต้องหา/พิยานี้/ 
ผ้้เสื่้ยหาย

• ผลกิารตรวิจสื่อบ
ทางกิารแพิทย์/
บาดแผล

• กิ่อนี้เร่�มกิระบวินี้กิารสื่อบสื่วินี้ผ้้เสื่้ยหาย ค์วิรม้กิารประเม่นี้ค์วิามพิร้อม 
ค์วิามไวิ้วิางใจต่อพินี้ักิงานี้เจ้าหนี้้าท้�และขึ้อค์วิามย่นี้ยอมขึ้องผ้้เสื่้ยหาย
เป็นี้ลายลักิษณ์อักิษรเพิ่�อขึ้ออนีุ้ญาตบันี้ท้กิวิ้ด่โอกิ่อนี้เร่�มสื่อบสื่วินี้ 

กิรณ้ผ้้เสื่้ยหายหร่อผ้้ต้องหาเป็นี้บุค์ค์ลขึ้้ามชาต่ พินี้ักิงานี้สื่อบสื่วินี้ต้อง
สื่อบถึามถ้ึงภัาษาท้�บุค์ค์ลข้ึ้ามชาต่เขึ้้าใจ และจัดหาล่ามให้ตามท้�ร้องขึ้อ 
อยา่งไรกิต็าม เจา้หน้ี้าท้�ตอ้งตรวิจสื่อบประวัิตล่า่มวิา่มส้ื่ว่ินี้เกิ้�ยวิขึ้อ้งหรอ่ม้
ค์วิามสื่ัมพิันี้ธิ์์ต่อบุค์ค์ลในี้ค์ด้หร่อไม่ 
• ค์วิรวิ่เค์ราะห์เช่�อมโยงขึ้บวินี้กิารบังค์ับใช้แรงงานี้หร่อบร่กิาร ด้วิยเสื่้นี้

ทางกิารเง่นี้และกิารต่ดต่อสื่่�อสื่ารระหวิ่างกิันี้และกิันี้ โดยเร้ยบเร้ยงจากิ
เง่�อนี้ไขึ้ขึ้องเวิลา เชน่ี้ เวิลากิารโอนี้เง่นี้หร่อเวิลากิารต่ดต่อส่ื่�อสื่ารสัื่มพัินี้ธิ์์
กิับกิารนี้ำแรงงานี้ไปทำงานี้บนี้เร่อประมงหร่อไม่ 

• กิารสื่อบปากิค์ำผ้้เสื่้ยหายค์วิรรวิบรวิมขึ้้อเท็จจร่งในี้ประเด็นี้ ดังต่อไปนี้้�
1) ประวัิต่ส่ื่วินี้ตัวิ อายุ ประวัิต่ค์รอบค์รัวิ อาช้พิก่ิอนี้เด่นี้ทางเขึ้้ามา 

ในี้ประเทศไทย ฐานี้ะค์วิามเป็นี้อย้่
2) ขึ้ั�นี้ตอนี้กิระบวินี้กิารถึ้กิชักิชวินี้ นี้ำพิา เขึ้้ามาในี้ประเทศไทย 
3) ขึ้ั�นี้ตอนี้กิารเด่นี้ทางจากิประเทศต้นี้ทางมายังสื่ถึานี้ท้�ทำงานี้
4) วิ่ธิ์้กิารกิารบังค์ับ หลอกิลวิง ขึ้่มขึ้้่ เพิ่�อให้ผ้้เสื่้ยหายต้องทำงานี้ในี้เร่อ

ประมง
5) กิารแสื่วิงหาขึ้อค์วิามช่วิยเหล่อขึ้องผ้้เสื่้ยหาย
6) ขึ้ั�นี้ตอนี้กิารขึ้้�นี้ทะเบ้ยนี้แรงงานี้ หากิผ้้เสื่้ยหายเป็นี้แรงงานี้ท้�จด

ทะเบ้ยนี้ถึ้กิต้องตามกิฎหมาย โดยให้ถึามค์รอบค์ลุมถ้ึงค่์าใช้จ่ายขึ้อง
กิารขึ้้�นี้ทะเบ้ยนี้แรงงานี้

7) หากิเปน็ี้ประเดน็ี้เร่�องกิารนี้ำภัาระแหง่หนี้้�มาเปน็ี้เง่�อนี้ไขึ้ แหง่กิารบงัค์บั
ใช้แรงงานี้ ต้องสื่อบถึามให้ทราบถึ้งม้ลหนี้้�ท้�แท้จร่ง เป็นี้หนี้้�ท้�ชอบโดย
กิฎหมายหร่อไม่ 

8) กิารสื่อบปากิค์ำต้องค์ำนี้้งถ้ึงกิฎกิระทรวิงค์ุ้มค์รองแรงงานี้ประมง  
พิ.ศ. 2565 และท้�แกิ้ไขึ้เพิ่�มเต่ม เนี้่�องจากิกิฎกิระทรวิงสื่ามารถึใช้เป็นี้
หนี้้�งในี้ขึ้้อบ่งช้�กิารละเม่ดสื่่ทธิ์่แรงงานี้อันี้นี้ำไปสื่้่กิารบังค์ับใช้แรงงานี้ 
เช่นี้ ชั�วิโมงกิารทำงานี้ วิ่ธิ์้กิารจ่ายค์่าจ้าง จำนี้วินี้ค์่าจ้าง กิารหักิค์่าจ้าง
เพิ่�อชดใช้หนี้้�ให้แก่ินี้ายจ้าง ทั�งนี้้� กิารสื่อบปากิค์ำหากิมก้ิารกิล่าวิอ้างถึง้
บุค์ค์ลท้�สื่าม ค์วิรให้ผ้้เสื่้ยหายอธิ์่บายถ้ึง ร้ปพิรรณสัื่ณฐานี้ขึ้องบุค์ค์ล
นี้ั�นี้และอธิ์่บายถึ้งค์วิามสื่ัมพิันี้ธิ์์ระหวิ่างบุค์ค์ลท้�สื่ามกิับผ้้ต้องหา หร่อ
บุค์ค์ลท้�สื่ามกิับผ้้เสื่้ยหาย

• พินี้ักิงานี้
สื่อบสื่วินี้ (ตร./
ปค์./DSI)

• พินี้กัิงานี้อยักิาร
• สื่หวิ่ชาช้พิ
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ขั�นตอนการ 
ดิำเนินการ

มาตรฐานการดิำเนินการ
หน่วยงาน 
ที่่�เก่�ยวข้อง

และในี้กิรณ้ท้�ผ้้เสื่้ยหายม้ร่องรอยกิารถึ้กิทำร้าย ร่องรอยกิารถึ้กิล่วิง
ละเมด่ทางเพิศ หรอ่รอ่งรอยบาดแผลตา่ง ๆ  ตามรา่งกิายใหเ้จา้หนี้า้ท้�สื่ง่ตัวิ
ผ้้เสื่้ยหายดังกิล่าวิให้แพิทย์ทำกิารตรวิจชันี้สื่้ตรบาดแผลเพิ่�อใช้เป็นี้พิยานี้
หลักิฐานี้ประกิอบสื่ำนี้วินี้กิารสื่อบสื่วินี้ด้วิย
• กิรณ้สื่หวิ่ชาช้พิและพินี้ักิงานี้สื่อบสื่วินี้เห็นี้วิ่า ม้ผ้้ได้รับกิารช่วิยเหล่อในี้

ค์ด้แรงงานี้บังค์ับในี้ภัาค์ประมงเขึ้้าขึ้่ายเป็นี้ผ้้เส้ื่ยหายจากิกิารค์้ามนีุ้ษย์
ให้ดำเนี้่นี้กิารตามมาตรฐานี้แนี้วิทางกิารดำเนี้่นี้กิาร (SOP) ค์ด้แรงงานี้
บังค์ับท้�ม้ลักิษณะเป็นี้กิารค์้ามนีุ้ษย์ท้�ได้อธิ์่บายไวิ้แล้วิขึ้้างต้นี้

• ใหพ้ินี้กัิงานี้สื่อบสื่วินี้หรอ่พินี้กัิงานี้อยักิารแจง้ใหผ้้เ้สื่ย้หายทราบในี้โอกิาสื่
แรกิถึง้สื่ท่ธิ์ท่้�จะเรย้กิค์า่สื่น่ี้ไหมทดแทนี้อนัี้เนี้่�องมาจากิกิารกิระทำค์วิาม
ผ่ดฐานี้ค์้ามนีุ้ษย์ และสื่่ทธิ์่ท้�จะได้รับค์วิามช่วิยเหล่อทางกิฎหมาย
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แผินผิังที�	12	ข้ั�นตอนการปัฏิิบััติการในคดีีแรงงานบัังคับัที�มีลักษณ์ะ 
เป็ันองค์กรอาช้ญากรรมข้้ามช้าติ

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

เริ่มตน 

รับแจงจากผูเสียหาย รับแจงจากบุคคล / หนวยงานอ่ืน เจาหนาท่ีพบการกระทำความผิด 
- จากการสืบสวน 
- พบการกระทำความผิดซ่ึงหนา 

พนักงานสอบสวน / เจาหนาท่ีผูรับแจง 

ขัน้ตอนและกระบวนการดาํเนินการ (Protocol)  
คดีแรงงานบงัคบัท่ีมีลกัษณะเป็นองคก์รอาชญากรรมขา้มชาต ิ

ตรวจสอบขอเท็จจริง 
ความผิดซ่ึงหนา (การกระทำผิดในประเทศ) / จำเปนเรงดวน 

 

การสืบสวน / สอบสวน 
(ตร. / ปค. / DSI) 

ก า ร ส ื บ ส ว น สอบสวน             
เพื ่อแสวงหาขอเท็จจริง
และหลักฐานเพ ื ่อทราบ
รายละเอียดแหงความผิด 

เจาหนาทีด่ำเนินการ / ประสานหนวยงานที่เก่ียวของตามพฤติการณทันที  

(พงส. / ปค. / พม. / DSI / กรมการกงสุล(สถานทูต / กงสุล) อยูระหวางสืบสวน อยูระหวางสอบสวน 

ความผิดเกิดข้ึนนอกราชอาณาจกัร ดำเนินการสบืสวน / สอบสวนตอไป 

กรณีอยูในชั้นพนักงานสอบสวน ใหพนักงานสอบสวนผูรับแจง แจงอัยการสูงสุด 
(อสส.) เพ่ือแตงตัง้พนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบ ตาม ป.วิอาญา มาตรา 20 

พยานหลักฐาน / ผูตองหา 

อยูนอกราชอาณาจักร 
ดำเนินการสบืสวน / สอบสวนตอไป 

 

ขอความรวมมือระหวางประเทศทางอาญา (ตร. / ปค. / DSI) 

 

ขอความรวมมือระหวางประเทศทางอาญา (ตร. / ปค. / DSI) 
ประสานสำนักงานตางประเทศ (สตป.) สำนักงานอัยการ
สูงสุด (อส.) ในฐานะผูประสานงานกลางความรวมมือ
คดีอาญาระหวางประเทศเพื่อขอพยานหลักฐาน / ยึด / 
อายัด / ควบคุมตัวชั ่วคราว (ชั ้นสืบสวน / สอบสวน) 
และขอสงตัวผูรายขามแดน (ชั้นสอบสวน) 

หนวยงานตางปะเทศ
ดำเนินการตามที่รองขอ 

 

สำนักงานตางประเทศ 
( สต ป . )  ส ำ น ั ก ง า น
อ ัยการส ู งส ุด (อส . ) 
ได  ร ั บข  อม ู ล  /  การ
ดำเนินการตามที่รองขอ 

 

ส  งข  อม ู ล  /  ผลการ
ด ำ เ น ิ น ก า ร ไ ป ยั ง
หนวยงานผูรองขอ 

การเตรยีมการตรวจคน / จับกุม / ชวยเหลือผูเสียหาย (ในราชอาณาจักร) (ตร. / ปค. / DSI / พม.) 

การตรวจคน / จับกุม / ชวยเหลือผูเสยีหาย (ในราชอาณาจักร) (ตร. / ปค. / DSI / พม.) 

ผูกระทำผิด พยานหลักฐานที่พบในที่เกิดเหต ุ/ ขณะจับกุม นำสง/แจงพนักงานสอบสวนฯ 

ความผิดเกิดข้ึน 
นอกราชอาณาจักร 

กรณีความผิดเกิดขึ้นนอกราชอาณาจักร และยังมิไดมีการแจงให
อัยการสูงสุดทราบ ใหพนักงานสอบสวนผูรับแจง แจงอัยการสูงสุด
เพ่ือแตงต้ังพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบ ตาม ป.วิอาญา มาตรา 20 

 รวบรวมตรวจสอบพยานหลักฐานในชั้นสอบสวน 

 
สรุปสำนวนการสอบสวน เสนอพนักงานอัยการ  

(กรณีมิใชความผิดนอกราชอาณาจักร / ฟองคดีตอศาล) 
(กรณีความผิดนอกราชอาณาจักร) 

ส้ินสุด 

สัมภาษณ 
คัดแยก 

กรณีมีขอสงสัย 
/จำเปน 

ใช 

ไมใช 

ทั่วไป 

ใช 

ไมใช 

เปนผูเสียหายตามกฎหมายอื่น 

เปนผูกระทำความผิด 
 

ดำเนินคดีกรณีเก่ียวของ
กับการกระทำความผิด/

กันไวเปนพยาน 

ไมใช 

ใช 

ผูไดรับการชวยเหลือ 

 
คุมครองในฐานะผูเสียหาย 

คดีคามนุษย/บังคับใชแรงงาน 
(ม.33) 

คุมครองผูไดรับ 
ความชวยเหลือ 

(ม.29) 

เปนผูเสียหาย 
คดีคามนุษย 

อาจเปนผูเสียหาย 
คดีคามนุษย 

เปนผูเสียหาย 
คดีคามนุษย 
(ม.6) 

เปนผูเสียหาย 
คดีบังคับใช 

แรงงาน (ม.6/1) 

 คุมครองตามกฎหมายอื่น 

ไมเปนผูเสียหายและไมเปนผูกระทำความผิด 

 
แจงพนักงานสอบสวน/

เจาหนาท่ีตามกฎหมายอื่น
ดำเนินการตอไป 

ไม
พ

บ
หลั

กฐ
าน

เพ
ิ่มเ

ติม
 

/ก
าร

กร
ะท

ำค
วา

มผิ
ด 
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ตารางที่่� 16 ขั�นตอนและมาตรฐานแนวที่างการดิำเนินการ (SOP) คด่ิแรงงานบัังคับัที่่�ม่ลักษณะเป็นองค์กร
อาช้ญากรรมข้ามช้าติ

ขั�นตอนการ 
ดิำเนินการ

มาตรฐานการดิำเนินการ
หน่วยงาน
ที่่�เก่�ยวข้อง

การแสัวงหาข้อ
เ ท็ี่ จ จ ริ ง แ ล ะ
ร ว บั ร ว ม พื่ ย า น
หลักฐานเบัื�องต้น
ในช้ั�นสัืบัสัวน
• พิยานี้หลักิฐานี้
• ผ้้ต้องหา
• ผ้้ได้รับค์วิามช่วิย

เหล่อ

 เม่�อผ้้บังคั์บใชก้ิฎหมายรับทราบ/พิบเห็นี้กิารกิระทำค์วิามผด่ให้รวิบรวิม
ขึ้อ้เทจ็จรง่ท้�เช่�อวิา่มก้ิารกิระทำค์วิามผด่เกิด่ข้ึ้�นี้นี้อกิราชอาณาจกัิรหรอ่สื่ว่ินี้
ใดสื่่วินี้หนี้้�งเกิ่ดขึ้้�นี้นี้อกิราชอาณาจักิร เช่นี้ ขึ้้อม้ลผ้้กิระทำผ่ด ขึ้้อม้ลผ้้เสื่้ย
หาย พิฤต่กิารณ์กิารกิระทำผ่ด วิันี้ เวิลา สื่ถึานี้ท้�เกิ่ดเหตุ รายละเอ้ยดกิาร
เด่นี้ทางเขึ้้า-ออกิขึ้องผ้้กิระทำผ่ด/ผ้้เสื่้ยหาย ฯลฯ เป็นี้ต้นี้ ตลอดจนี้ช่อง
ทางกิารต่ดต่อสื่่�อสื่ารเพิ่�อช่วิยเหล่อผ้้เสื่้ยหาย จากินี้ั�นี้ให้รวิบรวิมหลักิฐานี้
ทั�งหมดสื่่งเร่�องต่อให้พินี้ักิงานี้สื่อบสื่วินี้ เพิ่�อให้ดำเนี้่นี้กิารประสื่านี้อัยกิาร
สื่้งสืุ่ดในี้ขึ้ั�นี้ตอนี้ต่อไป 

หากิเป็นี้กิรณ้จำเป็นี้เร่งด่วินี้ นี้อกิจากิสื่่งเร่�องต่อให้พินี้ักิงานี้สื่อบสื่วินี้
ดงักิล่าวิแล้วิ ให้ประสื่านี้งานี้ไปยังกิรมกิารกิงสุื่ล กิระทรวิงกิารต่างประเทศ
เพิ่�อแจ้งสื่ถึานี้ท้ตหร่อสื่ถึานี้กิงสืุ่ลท้�ตั�งอย้่ในี้ประเทศท้�เกิ้�ยวิขึ้้องเขึ้้าช่วิย
เหล่อเบ่�องต้นี้ค์วิบค์้่กิันี้ไปด้วิย 

ตร./ปค์./DSI/กิรม
กิารกิงสุื่ล/สื่ถึานี้
ท้ ต ห ร่ อ สื่ ถึ า นี้
กิงสืุ่ลท้� ตั� งอย้่ ในี้
ป ร ะ เ ท ศ ท้�
เกิ้�ยวิขึ้้อง 

กรณ่ความผิดิเกิดิ
ขึ� น น อ ก ร า ช้
อ า ณ า จั ก ร ห รื อ
สั่วนใดิส่ัวนหนึ� ง
เกิดิขึ� นนอกราช้
อาณาจักร
• ใ ห้ พิ นัี้ กิ ง า นี้

สื่อบสื่วินี้ผ้้รบัแจง้
แจ้งอัยกิารสื่้งสุื่ด 
(อสื่สื่.) เพิ่�อแต่งตั�ง
พินี้กัิงานี้สื่อบสื่วินี้ 
ผ้้รับผ่ดชอบ โดย
อัยกิารสื่้งสุื่ดหร่อ
ผ้้รักิษากิารแทนี้
เปน็ี้พินี้กัิงานี้สื่อบ
สื่วิ นี้ผ้้รับผ่ดชอบ
ห ร่ อ จ ะ ม อ บ
หมายหนี้้าท้�นี้ั�นี้ 
ใหพ้ินัี้กิงานี้อัยกิาร
ห ร่ อ พิ นี้ั กิ ง า นี้
สื่อบสื่วินี้ค์นี้ใด
เป็นี้ผ้้รับผ่ดชอบ
ทำกิารสื่อบสื่วินี้
แทนี้กิ็ได้ (ป.วิ่ อ. 
มาตรา 20)

ในกรณ่การดิำเนินคดิ่นอกราช้อาณาจักรอัยการสั่งสุัดิมอบัหมายให้
พื่นักงานอัยการที่ำการสัอบัสัวนร่วม
• กิรณ้อัยกิารสื่้งสืุ่ดมอบหมายให้พินัี้กิงานี้อัยกิารทำกิารสื่อบสื่วินี้ร่วิมกิับ

พินี้ักิงานี้สื่อบสื่วินี้นี้ั�นี้ สื่ามารถึแบ่งช่วิงกิารสื่อบสื่วินี้เป็นี้ 3 ระยะ ค์่อ

ระยะท้� 1 กิารสื่อบสื่วินี้ท้�ได้ดำเนี้่นี้กิารก่ิอนี้ขึ้อให้อัยกิารสื่้งสุื่ดพิ่จารณา
ดำเนี้่นี้กิารตาม ป.วิ่ อ. มาตรา 20 นี้ับตั�งแต่ผ้้เสื่้ยหายร้องทุกิขึ้์กิล่าวิโทษ
ต่อพินี้ักิงานี้สื่อบสื่วินี้จนี้ถ้ึงวิันี้ท้�พินี้ักิงานี้สื่อบสื่วินี้ม้หนัี้งส่ื่อขึ้อให้อัยกิาร
สื่ง้สุื่ดพ่ิจารณา ในี้ช่วิงเวิลานี้้�พินัี้กิงานี้สื่อบสื่วินี้มอ้ำนี้าจสื่อบสื่วินี้ค์ด้ได้เอง
โดยไมต่อ้งมพ้ินี้กัิงานี้อยักิารรว่ิมสื่อบสื่วินี้ เปน็ี้กิารสื่อบสื่วินี้ท้�ชอบดว้ิยป.วิ่
 อ. มาตรา 18 หร่อมาตรา 19

ระยะท้� 2 กิารสื่อบสื่วินี้ระหวิ่างรอค์ำสื่ั�งจากิอัยกิารสื่้งสืุ่ด ค์่อ นี้ับตั�งแต่ 
วิันี้ท้�พินัี้กิงานี้สื่อบสื่วินี้มห้นัี้งสื่อ่ขึ้อให้อยักิารสื่ง้สุื่ดพ่ิจารณาดำเนี้น่ี้กิารตาม 
ป.วิ ่อ. มาตรา 20 จนี้ถึง้วินัี้ท้�พินี้กัิงานี้สื่อบสื่วินี้ไดร้บัหนี้งัสื่อ่มอบหมายจากิ
อัยกิารสื่้งสืุ่ด ในี้ช่วิงเวิลานี้้�พินี้ักิงานี้สื่อบสื่วินี้ ดำเนี้่นี้กิารสื่อบสื่วินี้ค์ด้ได้ 
เม่�อม้กิรณ้จำเป็นี้และสื่อบสื่วินี้โดยพินัี้กิงานี้สื่อบสื่วินี้ท้�กิฎหมายกิำหนี้ด
ตาม ป.ว่ิ อ. มาตรา 20 วิรรค์หา้เทา่นี้ั�นี้ เชน่ี้ พิยานี้จะเดน่ี้ทางไปต่างประเทศ 
หร่อจะถึ้งแกิ่ค์วิามตาย

• พิ นี้ั กิ ง า นี้
สื่อบสื่วินี้ (ตร./
ปค์./DSI)

• สื่ ำ นี้ั กิ ง า นี้
อั ย กิ า ร ส้ื่ ง สืุ่ ด  
(สื่ำนี้ักิงานี้ต่าง
ประเทศ)
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ขั�นตอนการ 
ดิำเนินการ

มาตรฐานการดิำเนินการ
หน่วยงาน
ที่่�เก่�ยวข้อง

• ในี้กิรณ้ท้�อัยกิาร
สื่ง้สุื่ดหรอ่ผ้้รกัิษา
กิ า ร แ ท นี้ ม อ บ
หมายให้พินี้กัิงานี้
สื่อบสื่วินี้ค์นี้ใด
เป็นี้ผ้้รับผ่ดชอบ
ทํากิารสื่อบสื่วินี้ 
อยัการส่ังสัดุิหรอื
ผ่้รักษาการแที่น
จะมอบัหมายให้
พื่นักงานอัยการ
ค น ใ ดิ ที่ํ า ก า ร 
สัอบัสัวนร่วมกับั
พื่นกังานสัอบัสัวน
ก็ไดิ้ (มาตรา 20 
วิรรค์สื่อง

หมายเหตุ:
อ้างถึ้ง หนี้ังสื่่อ
สื่ำนัี้กิงานี้อัยกิาร
สื่้งสืุ่ด ท้� อสื่ 0007  
(พิกิ)/วิ349 ลงวัินี้ท้� 
28 กิันี้ยายนี้ 2559 
เร่�อง แนี้วิทางกิาร
ป ฏิ่ บั ต่ ง า นี้ ขึ้ อ ง
พินี้ักิงานี้อัยกิารในี้
กิารสื่อบสื่วินี้ค์ด้
ค์วิามผ่ดซ้ึ่�งม้โทษ
ตามกิฎหมายไทย
ได้กิระทำลงนี้อกิ
ราชอาณาจักิรไทย
ตามประมวิลกิฎหมาย
วิ่ธิ์้พิ่จารณาค์วิาม
อาญา มาตรา 20

ระยะท้� 3 กิารสื่อบสื่วินี้ภัายหลังจากิอัยกิารสื่้งสืุ่ดม้ค์ำสื่ั�งมอบหมายให้
พินี้ักิงานี้อัยกิารเขึ้้าร่วิมสื่อบสื่วินี้ ค์่อ นี้ับตั�งแต่พินี้ักิงานี้สื่อบสื่วินี้ได้รับ
หนี้ังสื่่อมอบหมายหนี้้าท้�พินี้ักิงานี้สื่อบสื่วินี้ผ้้รับผ่ดชอบจากิอัยกิารสื่้งสืุ่ด 
โดยมอบหมายพินัี้กิงานี้อัยกิารทำกิารสื่อบสื่วินี้ร่วิมจนี้ถ้ึงวัินี้สื่อบสื่วินี้เสื่ร็จสื่่�นี้ 
กิารสื่อบสื่วินี้ในี้ช่วิงเวิลานี้้�จะต้องม้พินี้ักิงานี้อัยกิารท้�ได้รับมอบหมายเขึ้้า
ร่วิมสื่อบสื่วินี้กิับพินี้ักิงานี้สื่อบสื่วินี้เสื่มอ

นี้อกิจากินี้้� กิรณ้จำเป็นี้ตาม ป.ว่ิ อ. มาตรา 20 วิรรค์ห้าท้�ให้พินี้ักิงานี้
สื่อบสื่วินี้ตามมาตรา 20 วิรรค์ห้า (1) พินี้ักิงานี้สื่อบสื่วินี้ซึ่้�งผ้้ต้องหาถึ้กิจับ
ในี้เขึ้ตอำนี้าจหร่อมาตรา 20 วิรรค์ห้า (2) พินี้ักิงานี้สื่อบสื่วินี้ซ้ึ่�งรัฐบาล
ประเทศอ่�นี้หร่อบุค์ค์ลท้�ได้รับค์วิามเส้ื่ยหายได้ร้องฟ้้องให้ทำโทษผ้้ต้องหา 
ม้อำนี้าจสื่อบสื่วินี้ค์ด้ในี้ระหวิ่างรอค์ำสื่ั�งจากิอัยกิารสื่้งสืุ่ดหร่อผ้้รักิษากิาร
แทนี้นี้ั�นี้ 

กิรณ้ท้�ถ่ึอได้ว่ิาเป็นี้กิรณ้จำเป็นี้อันี้เป็นี้ข้ึ้อยกิเวิ้นี้ให้พินัี้กิงานี้สื่อบสื่วินี้ 
ดงักิลา่วิมอ้ำนี้าจสื่อบสื่วินี้ในี้ระหวิา่งรอค์ำสื่ั�งจากิอยักิารสื่ง้สื่ดุหรอ่ผ้ร้กัิษา
กิารแทนี้ ม้ดังนี้้� 
• กิรณ้พินี้ักิงานี้สื่อบสื่วินี้ได้รับค์ำร้องทุกิขึ้์จากิผ้้เสื่้ยหาย ให้ดำเนี้่นี้ค์ด้กิับ

ผ้ก้ิระทำผด่ถ่ึอเปน็ี้กิรณจ้ำเปน็ี้ท้�พินัี้กิงานี้สื่อบสื่วินี้ตอ้งสื่อบปากิค์ำผ้เ้ส้ื่ย
หายเพิ่�อเร่�มค์ด้

• กิรณ้ผ้้ต้องหาถ้ึกิจบัและสื่ง่ตวัิมายงัพินัี้กิงานี้สื่อบสื่วินี้ พินัี้กิงานี้สื่อบสื่วินี้
จะต้องทำกิารสื่อบปากิค์ำผ้้ต้องหาและพิ่จารณากิารปล่อยตัวิชั�วิค์ราวิ
หร่อฝ่ากิขึ้ังผ้้ต้องหา 

• กิรณ้พิยานี้หลักิฐานี้จะสื่้ญหายหร่อเสื่้ยหาย หากิปล่อยให้เนี้่�นี้ช้า 
• กิรณ้ผ้ ้เสื่้ยหาย พิยานี้ จะเด่นี้ทางไปต่างประเทศ หร่อใกิล้ถึ้งแกิ่

ค์วิามตาย 
• กิรณ้อ่�นี้ ๆ ท้�เป็นี้กิรณ้จำเป็นี้ซึ่้�งจะต้องพิ่จารณาเป็นี้รายกิรณ้
• ใหพ้ินี้กัิงานี้สื่อบสื่วินี้หรอ่พินี้กัิงานี้อยักิารแจง้ใหผ้้เ้สื่ย้หายทราบในี้โอกิาสื่

แรกิถึง้สื่ท่ธิ์ท่้�จะเรย้กิค์า่สื่น่ี้ไหมทดแทนี้อนัี้เนี้่�องมาจากิกิารกิระทำค์วิาม
ผ่ดฐานี้ค์้ามนีุ้ษย์ และสื่่ทธิ์่ท้�จะได้รับค์วิามช่วิยเหล่อทางกิฎหมาย

ขึ้้อพิ่จารณา 
กิารสื่อบสื่วินี้พิยานี้ขึ้องพินี้ักิงานี้สื่อบสื่วินี้ท้�ได้ดำเนี้่นี้กิารในี้ช่วิงเวิลา

กิ่อนี้พินัี้กิงานี้สื่อบสื่วินี้ขึ้อให้อัยกิารสื่้งสุื่ดพ่ิจารณาดำเนี้่นี้กิารตามป.ว่ิ อ. 
มาตรา 20 ไม่ถึ่อวิ่าเป็นี้กิารสื่อบสื่วินี้ในี้ระหวิ่างรอค์ำสื่ั�งจากิอัยกิารสื่้งสืุ่ด
ท้�ให้พินัี้กิงานี้สื่อบสื่วินี้ทำกิารสื่อบสื่วินี้ได้เฉพิาะกิรณ้จำเป็นี้ตามป.ว่ิ อ. 
มาตรา 20 วิรรค์ห้า กิารสื่อบสื่วินี้ดังกิล่าวิชอบด้วิยป.วิ่ อ. มาตรา 18 หร่อ
มาตรา 19 ตั�งแต่แรกิท้�ทำกิารสื่อบสื่วินี้ 
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ที่่�เก่�ยวข้อง

ในกรณ่แรงงาน
บัังคับัท่ี่�ม่ลักษณะ
เ ป็ น อ ง ค์ ก ร
อ า ช้ ญ า ก ร ร ม 
ข้ ามช้าติ  โดยม้
ลักิษณะขึ้องกิาร 
กิระทำค์วิามผด่ทาง
อ า ญ า ท้� ม้ กิ า ร 
กิระทำผ่ดหร่อผล 
กิระทบเกิ้�ยวิขึ้้อง
ตั�งแต่ สัองประเที่ศ 
ขึ้้�นี้ไป
• ค์ณะบุค์ค์ลตั�งแต่ 

สัามคน ขึ้้�นี้ไปท้�
ร วิม ตัวิ กัินี้ ช่ วิ ง
ระยะเวิลาหนี้้� ง
แ ล ะ ร่ วิ ม กิั นี้
กิ ร ะทำกิ า ร ใ ด 
แ ล ะ ค์ วิ า ม ผ่ ด 
อาญาท้�กฎหมาย
กำหนดิโที่ษจำ
คุกขั�นสั่งตั�งแต่ 
สั่�ปี ขึ�นไป (มาตรา 3 
พิระราชบัญญัต่
ปอ้งกินัี้และปราบ
ปรามกิารม้ส่ื่วินี้
ร่ วิ ม ในี้อ งค์์ กิ ร
อาชญากิรรมขึ้า้ม
ชาต่ พิ.ศ. 2556) 
พินี้กัิงานี้สื่อบสื่วินี้
อาจดำเนี้่นี้กิาร
ร้องขึ้อให้ อัยกิาร
สื่้งสืุ่ดมอบหมาย
กิารเป็นี้ พินี้กัิงานี้

แม้ภัายหลังอัยกิารสื่้งสืุ่ดมอบหมายพินัี้กิงานี้อัยกิารค์นี้ใดทำกิารสื่อบสื่วินี้
ร่วิมกัิบพินัี้กิงานี้สื่อบสื่วินี้ กิ็ไม่ต้องทำกิารสื่อบสื่วินี้พิยานี้ดังกิล่าวิใหม่อ้กิ 
นี้อกิจากิเป็นี้กิารสื่อบสื่วินี้เพิ่�มเต่มภัายหลังจากิท้�พินี้ักิงานี้สื่อบสื่วินี้ได้รับ
หนี้งัสื่อ่ท้�อยักิารสื่ง้สื่ดุมอบหมายหนี้า้ท้�พินี้กัิงานี้สื่อบสื่วินี้ผ้ร้บัผด่ชอบแล้วิ
พินี้ักิงานี้อัยกิารจะต้องเขึ้้าร่วิมทำกิารสื่อบสื่วินี้ด้วิยหร่อหากิกิาร 
สื่อบสื่วินี้จะต้องขึ้อค์วิามร่วิมม่อระหวิ่างประเทศในี้เร่�องทางอาญาได้ยัง 
ตา่งประเทศตามกิฎหมายว่ิาดว้ิยค์วิามร่วิมมอ่ระหว่ิางประเทศในี้เร่�องทาง
อาญา พินี้กัิงานี้สื่อบสื่วินี้ก็ิจะตอ้งสื่ง่เร่�องมาใหอ้ยักิารส้ื่งสื่ดุพิจ่ารณาดำเนี้น่ี้
กิารขึ้อค์วิามร่วิมม่อทางอาญาอ้กิสื่่วินี้หนี้้�ง

ในกรณ่การดิำเนินคด่ิความผิดิฐานม่ส่ัวนร่วมในองค์กรอาช้ญากรรม 
ข้ามช้าติ 

พินัี้กิงานี้สื่อบสื่วินี้หร่อพินัี้กิงานี้เจ้าหนี้้าท้�ตามพิระราชบัญญัต่ป้องกิันี้
และปราบปรามกิารม้สื่่วินี้ร่วิมในี้องค์์กิรอาชญากิรรมขึ้้ามชาต่ พิ.ศ. 2556 
ม้อำนี้าจดำเนี้่นี้กิาร 
1. เขึ้้าไปในี้เค์หสื่ถึานี้ หร่อสื่ถึานี้ท้�อ่�นี้ใด เพ่ิ�อตรวิจค้์นี้ฯ โดยไม่ม้หมาย

ค์้นี้ฯ (ม.14 (1)) 
(หมายเหตุ:เง่�อนี้ไขึ้ในี้กิารดำเนี้่นี้กิารตรวิจค์้นี้ ต้องปฏิ่บัต่ตามขึ้้อกิำหนี้ด
ตาม ม.14 วิรรค์ สื่อง สื่ามและวิรรค์สื่้� ตามลำดับ)
2. ม้หนี้ังสื่่อสื่อบถึามหร่อเร้ยกิบุค์ค์ลใด ๆ มาให้ถึ้อยค์ำหร่อให้สื่่งบัญช้ 

เอกิสื่าร หร่อวิัตถึุใด ๆ มาเพิ่�อตรวิจสื่อบ (ม.14 (2))
3. ค์้นี้บุค์ค์ล หร่อยานี้พิาหนี้ะท้�ม้เหตุสื่งสื่ัย (ม.14 (3))
4. ย้ดหร่ออายัดทรัพิย์สื่่นี้ท้�ค์้นี้พิบหร่อท้�สื่่งมาดังกิล่าวิไวิ้ในี้ (1) (2) และ 

(3)
5. รวิบรวิมเอกิสื่ารหร่อพิยานี้หลักิฐานี้อ่เล็กิทรอน่ี้กิส์ื่ หร่อสื่่�อทาง

เทค์โนี้โลยใ้ด โดยย่�นี้ค์ำขึ้อฝ่า่ยเดย้วิตอ่อธิ์บ่ดผ้้พ้ิพ่ิากิษาศาลอาญาเพิ่�อ
มค้์ำสื่ั�ง อนี้ญุาตใหไ้ดม้าซึ่้�งเอกิสื่ารหร่อขึ้อ้มล้ขึ้า่วิสื่ารไดค้์ราวิละไมเ่กิน่ี้
เกิ้าสื่่บวิันี้ (ม.17)

6. จดัทำเอกิสื่ารหรอ่หลกัิฐานี้ใดขึ้้�นี้หรอ่ปฏิบ่ตัก่ิารอำพิราง เพิ่�อประโยชนี้์
ในี้กิารสื่่บสื่วินี้สื่อบสื่วินี้ (ม.19)

7. อนีุ้ญาตให้ขึ้องผ่ดกิฎหมายหร่อต้องสื่งสัื่ย ผ่านี้ออกิไปหร่อเขึ้้าไปส่้ื่
เขึ้ตแดนี้ขึ้องรัฐหนี้้�งหร่อมากิกิว่ิารัฐหนี้้�ง ภัายใต้กิารต่ดตามด้แลขึ้อง
เจ้าหนี้้าท้�ผ้้ม้อำนี้าจ (ม.20)

8. ใช้เค์ร่�องม่อสื่่�อสื่ารโทรค์มนี้าค์ม เค์ร่�องม่ออ่เล็กิทรอนี้่กิสื่์ในี้กิารสื่ะกิด
รอยผ้้ต้องสื่งสื่ัยวิ่ากิระทำค์วิามผ่ด (ม.21) 



คู่่�มืือการดำเนิินิคู่ดีสำหรับคู่ดีแรงงานิเด็กและแรงงานิบังคู่ับ 197

ขั�นตอนการ 
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ที่่�เก่�ยวข้อง

• สื่อบสื่วินี้ หร่อ
พิ นี้ั กิ ง า นี้ เ จ้ า
หนี้้าท้�ตามพิระ
ร า ช บั ญ ญั ต่
ปอ้งกินัี้และปราบ
ปรามกิารม้ส่ื่วินี้
ร่ วิ ม ในี้อ งค์์ กิ ร
อาชญากิรรมขึ้า้ม
ชาต่ พิ.ศ.2556 
โดยเจ้าหน้ี้าท้�ผ้้
ป ฏิ่ บั ต่ ง า นี้ 
สื่ามารถึดำเนี้่นี้
กิ า ร สื่่ บ สื่ วิ นี้
สื่อบสื่วินี้ โดย
อาศัยอำนี้าจ แห่ง
พิ.ร.บ. ฉบับดัง
กิล่าวิ

9.  ในี้กิรณท้้� ผ้ต้อ้งหาท้�ใหข้ึ้อ้มล้เองโดยสื่มัค์รใจต่อพินี้กัิงานี้สื่อบสื่วินี้ หรอ่
พินี้กัิงานี้อัยกิาร ซ้ึ่�งเป็นี้ข้ึ้อมล้ท้�สื่ำคั์ญและเป็นี้ประโยชน์ี้อย่างย่�งในี้กิาร
สื่่บสื่วินี้สื่อบสื่วินี้ อัยกิารส้ื่งสืุ่ดม้อำนี้าจใช้ดุลพิ่นี้่จออกิค์ำสัื่�งไม่ฟ้้อง 
ผ้้ต้องหานี้ั�นี้ทุกิขึ้้อหาหร่อบางขึ้้อหา (ม.3)

ข้อแนะนำในการดิำเนินการร้องขอให้อัยการสั่งสุัดิมอบัหมายการเป็น
พื่นักงานสัอบัสัวน หรือพื่นักงานเจ้าหน้าที่่� 
1. จัดทำบันี้ท้กิ ขึ้อรับกิารแต่งตั�งเป็นี้พินี้ักิงานี้สื่อบสื่วินี้หร่อพินี้ักิงานี้เจ้า

หนี้้าท้�ตามพิระราชบัญญัต่ป้องกิันี้และปราบปรามกิารม้ส่ื่วินี้ร่วิมในี้
องค์์กิรอาชญากิรรมขึ้้ามชาต่ พิ.ศ. 2556 ถึ้งหัวิหนี้้าหนี้่วิยงานี้/สื่่วินี้
ราชกิารระดับกิรม/กิองบัญชากิาร โดยม้รายละเอ้ยดขึ้อง

• รายละเอย้ดอนัี้เป็นี้พิฤต่กิารณแ์หง่ค์ด้ รวิมถึง้พิฤต่กิารณอ์นัี้เปน็ี้ลักิษณะ
ค์วิามผ่ดฐานี้ ม้สื่่วินี้ร่วิมในี้องค์์กิรอาชญากิรรมขึ้้ามชาต่

• ระเบ้ยบข้ึ้อกิฎหมายท้�เกิ้�ยวิขึ้้อง เช่นี้ พิระราชบัญญัต่ค์ุ้มค์รองแรงงานี้ 
พิ.ศ.2541, พิระราชบัญญัต่ป้องกัินี้และปราบปรามกิารค้์ามนุี้ษย์  
พิ.ศ.2551 (และท้�แกิไ้ขึ้เพิ่�มเตม่), พิระราชบัญญตัป่อ้งกินัี้และปราบปราม
กิารม้สื่่วินี้ร่วิมในี้องค์์กิรอาชญากิรรมขึ้้ามชาต่ พิ.ศ. 2556

• จดัทำรายนี้ามข้ึ้าราชกิารเพ่ิ�อพ่ิจารณาแต่งตั�งเป็นี้พินัี้กิงานี้สื่อบสื่วินี้หรอ่
พินี้กัิงานี้เจา้หนี้า้ท้�ตามพิระราชบญัญตัป้่องกินัี้และปราบปรามกิารม้สื่ว่ินี้
ร่วิมในี้องค์์กิรอาชญากิรรมขึ้้ามชาต่ พิ.ศ. 2556

2. หัวิหนี้้าหนี้่วิยงานี้/สื่่วินี้ราชกิารระดับกิรม/กิองบัญชากิารดำเนี้่นี้กิาร
สื่่งค์ำร้อง ขึ้อมอบหมายกิารเป็นี้พินัี้กิงานี้สื่อบสื่วินี้หร่อพินัี้กิงานี้เจ้า
หนี้้าท้�ตามพิระราชบัญญัต่ป้องกิันี้และปราบปรามกิารม้ส่ื่วินี้ร่วิมในี้
องค์์กิรอาชญากิรรมขึ้้ามชาต่ พิ.ศ. 2556 ไปยังสื่ำนี้ักิงานี้สื่้งสืุ่ด  
โดยแนี้บเอกิสื่ารสื่รปุพิฤต่กิารณแ์หง่ค์ด้ รวิมถึง้พิฤต่กิารอนัี้เปน็ี้ลกัิษณะ
ค์วิามผ่ดฐานี้ ม้สื่่วินี้ร่วิมในี้องค์์กิรอาชญากิรรมขึ้้ามชาต่ และรายนี้าม
ขึ้า้ราชกิารเพิ่�อพิจ่ารณาแต่งตั�งเปน็ี้พินัี้กิงานี้สื่อบสื่วินี้หร่อพินัี้กิงานี้เจา้
หนี้้าท้�ตามพิระราชบัญญัต่ป้องกิันี้และปราบปรามกิารม้ส่ื่วินี้ร่วิมในี้
องค์์กิรอาชญากิรรมขึ้้ามชาต่ พิ.ศ. 2556

3. ดำเนี้่นี้กิารตามขึ้้อพิ่จารณาขึ้องอัยกิารสื่้งสืุ่ด ต่อไป
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กรณพ่ื่ยานหลกัฐาน/ 
ผ่้ ต้องหาอย่่นอก
ราช้อาณาจักร
• ป ร ะ สื่ า นี้

สื่ำ นัี้กิ ง านี้ ต่ า ง
ประเทศ (สื่ตป.) 
สื่ำนัี้กิงานี้อัยกิาร
สื่้งสืุ่ด (อสื่.) ในี้
ฐานี้ะผ้้ประสื่านี้
งานี้กิลางค์วิาม
ร่วิมม่อค์ด้อาญา
ระหวิ่างประเทศ

• เ พิ่� อ ขึ้ อ พิ ย า นี้
หลั กิฐานี้/ย้ ด /
อายัด/ค์วิบค์ุมตัวิ
ชั� วิ ค์ ร า วิ  ( ชั� นี้
สื่บ่สื่วินี้/สื่อบสื่วินี้)

• ขึ้ อ ส่ื่ ง ผ้้ ร้ า ย 
ขึ้้ ามแดนี้ (ชั� นี้
สื่อบสื่วินี้)

• หนี้่ วิยงานี้ ต่ า ง 
ประเทศดำเน่ี้นี้
กิารตามท้�ร้องขึ้อ

• สื่ำ นัี้กิ ง านี้ ต่ า ง
ประเทศ (สื่ตป.) 
สื่ำนัี้กิงานี้อัยกิาร
สื่ง้สื่ดุ (อสื่.) ได้รบั
ขึ้้ อ ม้ ล / กิ า ร
ดำเนี้่นี้กิารตามท้�
ร้องขึ้อ และสื่่ง
ขึ้้ อ ม้ล /ผลกิาร
ดำเนี้่นี้กิารไปยัง
ห นี้่ วิ ย ง า นี้ ผ้้
ร้องขึ้อ

กรณ่ที่่�สัามารถดิำเนินการความช่้วยเหลือตามคำร้องขอความร่วม
มือระหว่างประเที่ศในเรื�องที่างอาญาตามพื่ระราช้บััญญัติความร่วมมือ
ระหว่างประเที่ศในเรื�องที่างอาญา พื่.ศ. 2535 ได้แกิ่ 
• ค์วิามชว่ิยเหลอ่ในี้เร่�องเกิ้�ยวิกิบักิารดำเนี้น่ี้กิารสื่บ่สื่วินี้ สื่อบสื่วินี้ ฟ้อ้งค์ด้

รบ่ทรพัิย์สื่น่ี้ และกิารดำเนี้น่ี้กิารอ่�นี้ ๆ ท้�เกิ้�ยวิเน่ี้�องกิบัค์ดอ้าญา (มาตรา 
4) โดยกิารร้องขึ้อตามพิระราชบัญญัต่ ฉบับนี้้� จะต้องดำเนี้่นี้กิารผ่านี้
อัยกิารสื่้งสืุ่ดหร่อผ้้ซึ่้�งอัยกิารส้ื่งสืุ่ดมอบหมายเป็นี้ผ้้ประสื่านี้งานี้กิลาง  
(มาตรา 6) 

• หนี้่วิยงานี้ขึ้องรัฐ ท้�ประสื่งค์์จะขึ้อค์วิามช่วิยเหล่อจากิต่างประเทศให้ 
เสื่นี้อเร่�องต่อผ้้ประสื่านี้งานี้กิลาง (มาตรา 36) โดยค์ำขึ้อค์วิามช่วิยเหล่อ
จากิต่างประเทศและเอกิสื่ารทั�งปวิงท้�จะส่ื่งไป ให้ทำตามแบบ หลักิเกิณฑ์์
วิ่ธิ์้กิารและเง่�อนี้ไขึ้ท้�ผ้้ประสื่านี้งานี้กิลางกิำหนี้ด (มาตรา 37) 

• ผ้ป้ระสื่านี้งานี้กิลาง จะพ่ิจารณาวิา่สื่มค์วิรจะขึ้อค์วิามชว่ิยเหลอ่จากิตา่ง
ประเทศหรอ่ไม ่โดยพิจ่ารณาถึง้หลกัิเกิณฑ์ ์รายละเอย้ด ขึ้อ้เทจ็จรง่ และ
เอกิสื่ารประกิอบ (มาตรา 37)

หมายเหตุ: ค์ำร้องขึ้อท้�สื่ามารถึดำเนี้่นี้กิารได้นี้ั�นี้ จะต้องอย้่ในี้หลักิเกิณฑ์์
ท้�จะใหค้์วิามชว่ิยเหลอ่ตามพิระราชบญัญตัน่ี้้� และได้ดำเนี้น่ี้กิารตามขึ้ั�นี้ตอนี้
และมเ้อกิสื่ารหลกัิฐานี้ถึก้ิตอ้งค์รบถึว้ินี้ หากิค์ำรอ้งขึ้อนี้ั�นี้ อย้ใ่นี้หลกัิเกิณฑ์์
ท้�จะให้ค์วิามช่วิยเหลอ่ได้ และได้ดำเนี้น่ี้กิารตามขัึ้�นี้ตอนี้และมเ้อกิสื่ารหลักิ
ฐานี้ถึ้กิต้องค์รบถึ้วินี้ ผ้้ประสื่านี้งานี้กิลางจะดำเนี้่นี้กิารสื่่งค์ำร้องขึ้อนี้ั�นี้ให้
เจ้าหนี้้าท้�ผ้้ม้อำนี้าจดำเนี้่นี้กิารต่อไป

• ในี้สื่่วินี้ขึ้องกิารรับฟ้ังพิยานี้หลักิฐานี้ ท้�ได้มาจากิต่างประเทศ นี้ั�นี้ ให้นี้ำ
บทบัญญัต่แห่งประมวิลกิฎหมายวิ่ธิ์้พิ่จารณาค์วิามอาญามาใช้บังค์ับ  
(มาตรา 41)

• พิ นี้ั กิ ง า นี้
สื่อบสื่วินี้ (ตร./
ปค์./DSI)

• สื่ ำ นี้ั กิ ง า นี้
อั ย กิ า ร ส้ื่ ง สืุ่ ด 
(สื่ำนี้ักิงานี้ต่าง
ประเทศ)
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ตัวอย่าง

การขอความช่้วยเหลือในการจัดิสัง่พื่ยานหลักฐาน เอกสัาร และข้อมล่ที่่�เก่�ยวข้องในคดิ ่ผา่นช้อ่งที่างสันธิิ
สััญญาว่าดิ้วยความช้่วยเหลือซึ่ึ�งกันและกันที่างดิ้านอาญาระหว่างรัฐบัาล...................และรัฐบัาลไที่ย

1. ช้ื�อหน่วยงานที่่�ขอรับัความช้่วยเหลือ ........................................................................................
2. ช้ื�อหน่วยงานใน(ประเที่ศปลายที่าง)ที่่�(หน่วยงานประเที่ศต้นที่าง)ประสังค์จะขอความช้่วยเหลือ
3. ผ่้ต้องหา

3.1 ………………………………………………………………………………………….....................................................
3.2 …………………………………………………………………………………………..................................................... 

4. เหตุผลและความจำเป็นในการขอความช้่วยเหลือ 
หนี้่วิยงานี้...............ได้ทำกิารสื่่บสื่วินี้สื่อบสื่วินี้ กิรณ้ โดยม้.......................................................เป็นี้หนี้่วิยงานี้

รับผ่ดชอบในี้กิารสื่่บสื่วินี้สื่อบสื่วินี้ดังกิล่าวิ จากิกิารสื่่บสื่วินี้สื่อบสื่วินี้และรวิบรวิมพิยานี้หลักิฐานี้ท้�เกิ้�ยวิขึ้้อง ปรากิฏิ
ขึ้้อเท็จจร่งดังนี้้�…………………………………………………………………………………………………………..

5. กฎหมายที่่�ใช้้บัังคับั ระเบั่ยบั ข้อบัังคับั หรือหลักเกณฑ์์ต่าง ๆ ที่่�เก่�ยวข้อง
5.1 ......................................................................................................................................................... 
5.2 ......................................................................................................................................................... 
5.3 พิระราชบญัญตัค่์วิามรว่ิมมอ่ระหวิา่งประเทศในี้เร่�องทางอาญา พิ.ศ. 2535 มาตรา 6 ใหอ้ยักิารสื่ง้สื่ดุ

หร่อผ้้ซึ่้�งอัยกิารสื่้งสืุ่ดมอบหมายเป็นี้ผ้้ประสื่านี้งานี้กิลาง

6. วัตถุประสังค์ในการขอความช้่วยเหลือ 
หนี้่วิยงานี้.....................................มค้์วิามประสื่งค์์จะขึ้อค์วิามช่วิยเหล่อจากิผ้้ประสื่านี้งานี้กิลาง.....................

....................... และหนี้ว่ิยงานี้อ่�นี้ท้�เกิ้�ยวิขึ้อ้ง................................................................................................................

7. รายละเอ่ยดิที่่�ขอความช้่วยเหลือ
หนี้่วิยงานี้ประสื่งค์์จะได้รับค์วิามช่วิยเหล่อจากิหนี้่วิยงานี้ท้�เกิ้�ยวิขึ้้อง ในี้กิารรวิบรวิมและจัดสื่่งเอกิสื่าร พิยานี้

หลักิฐานี้ และขึ้้อม้ลท้�เกิ้�ยวิขึ้้องในี้ค์ด้ โดยม้รายละเอ้ยดดังต่อไปนี้้�

1. ………………………………………………………………………………………………………....…………..........................
2. ………………………………………………………………………………………………………....…………..........................

ผ่้ประสัานงานของหน่วยงานที่่�ขอรับัความช้่วยเหลือ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..................………………..................……….. 
………………………………………………………………………………………………………..................………………..................……….. 
………………………………………………………………………………………………………..................………………..................……….. 
………………………………………………………………………………………………………..................………………..................……….. 
………………………………………………………………………………………………………..................………………..................……….. 
………………………………………………………………………………………………………..................………………..................………..
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การ เตร่ ยมการ
ตรวจค้น/จับักุม/
ช้่วยเหลือผ่้ เสั่ย
หาย
• วิางแผนี้กิารเขึ้้า

ตรวิจค์น้ี้/จบักิมุ/
ช่วิยเหล่อผ้้เสื่้ย
หาย

• ขึ้อหมาย ค้์ นี้ /
หมาย จับ / ค้์ นี้
โดยไม่ ม้หมาย
ค์้นี้ แล้วิแต่กิรณ้

• กิ ำ ห นี้ ด ตั วิ ผ้้
ค์วิบคุ์มสื่ั� งกิาร 
กิารแบ่งหนี้้าท้�ผ้้
ป ฏิ่ บั ต่ ใ นี้ กิ า ร
ตรวิจค์น้ี้/จบักิมุ/
ช่วิยเหล่อผ้้เสื่้ย
หาย

การคน้โดิยไมม่่หมายคน้ (กรณ่การดิำเนนิการตามพื่ระราช้บัญัญัติปอ้งกนั
และปราบัปรามการมส่่ัวนร่วมในองค์กรอาช้ญากรรมข้ามช้าต ิพื่.ศ.2556) 

ขึ้้อพิ่จารณา
พินัี้กิงานี้เจ้าหนี้้าท้�ผ้้ทำกิารตรวิจค์้นี้ จะต้องปฏิ่บัต่ตามขึ้้อกิำหนี้ดตาม  

ม.14 วิรรค์ สื่อง สื่ามและวิรรค์สื่้� ตามลำดับ ได้แกิ่ 
• ให้พินี้ักิงานี้สื่อบสื่วินี้หร่อพินี้ักิงานี้เจ้าหนี้้าท้�ผ้้ค์้นี้ปฏิ่บัต่ตามขึ้้อบังค์ับท้�

อยักิารสื่ง้สุื่ดกิำหนี้ดโดยแสื่ดงค์วิามบรสุ่ื่ทธิ์่�กิอ่นี้กิารเขึ้าค์น้ี้และให้แสื่ดงบัตร
ประจาํตวัิและเอกิสื่ารท้�ใหอ้ำนี้าจในี้กิารตรวิจค์น้ี้ และเหตอุนัี้ค์วิรเช่�อท้�ทำให้
สื่ามารถึเขึ้า้ค้์นี้ได้เป็นี้หนัี้งสื่อ่ให้ไวิแ้ก่ิผ้ค้์รอบค์รองเค์หสื่ถึานี้หรอ่สื่ถึานี้ท้�ค์น้ี้
นี้ั�นี้ เวิ้นี้แต่ไม่ม้ผ้้ค์รอบค์รองอย้่ ณ ท้�นี้ั�นี้ กิ็ให้ค์้นี้ต่อหนี้้าบุค์ค์ลอ่�นี้อย่างนี้้อย
สื่องค์นี้ซ้ึ่�งพินัี้กิงานี้สื่อบสื่วินี้หร่อพินัี้กิงานี้เจ้าหนี้้าท้�ได้ขึ้อร้องมาเป็นี้พิยานี้ 
ในี้กิรณ้ดังกิล่าวิให้พินี้ักิงานี้สื่อบสื่วินี้หร่อพินี้ักิงานี้เจ้าหนี้้าท้�ผ้้ค์้นี้สื่่งมอบ
สื่ำเนี้าเอกิสื่ารและหนี้ังสื่่อนี้ั�นี้ให้แกิ่ผ้้ค์รอบค์รองเค์หสื่ถึานี้หร่อสื่ถึานี้ท้�ดัง
กิลา่วิทันี้ท้ ท้�สื่ามารถึกิระทําได้ และหากิเป็นี้กิารค้์นี้ในี้เวิลากิลางค์น่ี้ จะต้อง
มข้ึ้า้ราชกิารอัยกิารชั�นี้ 3 ขึ้้�นี้ไปหร่อข้ึ้าราชกิารพิลเร่อนี้ ตั�งแต่ระดับชาํนี้าญ
กิารข้ึ้�นี้ไป หรอ่ขึ้า้ราชกิารตำรวิจตำแหนี้ง่ตั�งแตส่ื่ารวิตัรหรอ่เทย้บเทา่ขึ้้�นี้ไป
เป็นี้หัวิหนี้้า

• ให้พินัี้กิงานี้สื่อบสื่วินี้หร่อพินี้ักิงานี้เจ้าหน้ี้าท้�ผ้้เป็นี้หัวิหนี้้าในี้กิารเขึ้้าค์้นี้ 
สื่่งสื่ำเนี้าบันี้ท้กิเหตุอันี้ค์วิรเช่�อ และสื่ำเนี้าบันี้ท้กิกิารตรวิจค้์นี้และบัญช้
ทรพัิย์ท้�ยด้หรอ่อายัดต่อศาลจังหวัิดท้�มอ้ำนี้าจเหนี้อ่ท้องท้�ท้�ทำกิารค้์นี้ หร่อ
ศาลอาญาในี้เขึ้ตกิรุงเทพิมหานี้ค์รภัายในี้สื่้�สื่่บแปดชั�วิโมงหลังจากิสื่่�นี้สืุ่ด

กิารตรวิจค์้นี้ เพิ่�อเป็นี้หลักิฐานี้

• พิ นี้ั กิ ง า นี้
สื่ อ บ สื่ วิ นี้  
( ต ร . / ปค์ . /
DSI)

สัิ�งที่่�พื่บัในที่่� เ กิดิ
เหตุ/จับักุม
• พิยานี้หลกัิฐานี้ท้�

พิบ
• ห ลั กิ ฐ า นี้ เ ส้ื่ นี้

ทางกิารเง่นี้
• ผ้้ต้องหา
• ผ้้เสื่้ยหาย

1. พิยานี้หลักิฐานี้เบ่�องต้นี้เหม่อนี้กิับค์ด้แรงงานี้บังค์ับทั�วิไป 
2. หลักิฐานี้ท้�บ่งช้�วิ่าเป็นี้อาชญากิรรมขึ้้ามชาต่

- เสื่้นี้ทางกิารเง่นี้ท้�ม้ค์วิามเกิ้�ยวิขึ้้องกิับขึ้บวินี้กิารอาชญากิรรม 
ขึ้้ามชาต่ไม่วิ่าจะเป็นี้นี้ายทุนี้ นี้ายหน้ี้า ผ้้นี้ำพิา ผ้้รับ ผ้้ค์วิบคุ์ม 
ลก้ิค์า้ รวิมทั�งเจา้หน้ี้าท้�รฐัท้�เกิ้�ยวิขึ้อ้ง เชน่ี้ บญัชธ้ิ์นี้าค์าร ขึ้อ้มล้กิาร
เง่นี้ทางอ่ เ ล็กิทรอนี้่กิส์ื่ ขึ้้อม้ลกิารโอนี้ค์ร่ปโตเค์อร์เรนี้ซึ่้ 
(Cryptocurrency)

- เสื่้นี้ทางกิารสื่่�อสื่าร เช่นี้ โทรศัพิท์ อุปกิรณ์อ่เล็กิทรอนี้่กิสื่์ท้�ใช้งานี้
สื่่�อสื่ังค์มออนี้ไลนี้์ขึ้องขึ้บวินี้กิารอาชญากิรรมขึ้้ามชาต่

- ประวิัต่กิารเด่นี้ทางและขึ้้อม้ลกิารเด่นี้ทางรวิมถ้ึงขึ้้อม้ลประจำตัวิ
ขึ้องบุค์ค์ลท้�เกิ้�ยวิขึ้้อง เช่นี้ ยานี้พิาหนี้ะท้�พิบในี้บร่เวิณกิระทำ 
ค์วิามผ่ด ขึ้้อม้ลกิารเด่นี้ทางท้�ใช้เด่นี้ทาง เช่นี้ ตั�วิเด่นี้ทางต่าง ๆ 
หนี้ังสื่่อเด่นี้ทางหร่อบัตรประจำตัวิขึ้องผ้้เกิ้�ยวิขึ้้องในี้ท้�เกิ่ดเหตุ

- กิารให้ปากิค์ำขึ้องบุค์ค์ลท้�เป็นี้ผ้้เสื่้ยหาย เช่นี้ ภัาระหนี้้�สื่่นี้ท้�กิ่อให้
เกิ่ดกิารผ้กิมัด เช่นี้ ค์่าเด่นี้ทาง ค์่าเสื่่�อผ้า ค์่ารักิษาพิยาบาล ท้�เป็นี้
เหตุบังค์ับให้เหย่�อต้องทำงานี้ 

• พิ นี้ั กิ ง า นี้
สื่ อ บ สื่ วิ นี้  
( ต ร . / ปค์ . /
DSI)

• พิ นี้ั กิ ง า นี้
อัยกิาร
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จากิพิยานี้หลักิฐานี้ท้�กิล่าวิมาข้ึ้างต้นี้ หากิพิบกิารกิระทำค์วิามผ่ดเก่ิดข้ึ้�นี้
สื่่วินี้หนี้้�งสื่่วินี้ใดมากิกิวิ่า 2 ประเทศขึ้้�นี้ไป ถึ่อม้ค์วิามผ่ดฐานี้ค์ด้แรงงานี้บังค์ับ
ท้�ม้ลักิษณะเป็นี้องค์์กิรอาชญากิรรมขึ้้ามชาต่

คำแนะนำ
- หากิต้องกิารพิยานี้หลักิฐานี้ซึ่้�งอย้่ในี้ต่างประเทศ ให้ดำเนี้่นี้กิาร

ผ่านี้ทางค์วิามร่วิมม่อระหว่ิางประเทศค์ด้อาญา ตามช่องทางท้�
กิฎหมายกิำหนี้ด

- หากิต้องกิารข้ึ้อมล้ ท้�เป็นี้ข้ึ้อมล้ออนี้ไลน์ี้ สื่ามารถึประสื่านี้งานี้กัิบ 
Cert ท้�อย้่ภัายใต้สื่ังกิัดกิระทรวิงด่จ่ทัลเพิ่�อเศรษฐกิ่จและสื่ังค์ม 

พื่ยานหลักฐานใน
ช้ั�นสัอบัสัวน
• ค์ ำ ใ ห้ กิ า ร ผ้้

ตอ้งหา/พิยานี้/ผ้้
เสื่้ยหาย

- ในี้ชั�นี้สื่อบสื่วินี้ กิารสื่อบสื่วินี้ปากิค์ำผ้้ต้องหา/พิยานี้/ผ้้เส้ื่ยหาย
ค์วิรบันี้ท้กิถึ้อยค์ำขึ้องผ้้ต้องหาผ้้เสื่้ยหายหร่อพิยานี้ให้ถึ้กิต้อง 
ชัดเจนี้และค์รอบค์ลุมทุกิประเด็นี้ท้�เกิ้�ยวิกัิบกิารกิระทำค์วิามผ่ด
เช่นี้เด้ยวิกิันี้กัิบค์ด้แรงงานี้บังค์ับทั�วิไปท้�ได้อธิ์่บายไปแล้วิข้ึ้างต้นี้ 
ในี้กิรณ้นี้้�ผ้้อ่านี้สื่ามารถึย้อนี้กิลับไปด้รายละเอ้ยดในี้เนี้่�อหาส่ื่วินี้ 
ดังกิล่าวิ ทั�งนี้้� ต้องสื่อบสื่วินี้ให้บ่งช้�ได้วิ่าม้กิารกิระทำค์วิามผ่ดเกิ่ด
ขึ้้�นี้สื่่วินี้หนี้้�งสื่่วินี้ใดมากิกิวิ่า 2 ประเทศขึ้้�นี้ไป

- กิรณ้สื่หวิ่ชาช้พิและพินี้ักิงานี้สื่อบสื่วินี้เห็นี้วิ่า ม้ผ้้ได้รับกิารช่วิย
เหล่อในี้ค์ด้แรงงานี้บังค์ับท้�ม้ลักิษณะเป็นี้องค์์กิรอาชญากิรรม 
ขึ้า้มชาต ่เขึ้า้ข่ึ้ายเป็นี้ผ้้เสื่ย้หายจากิกิารค้์ามนุี้ษย์ให้ดำเนี้น่ี้กิารตาม
มาตรฐานี้แนี้วิทางกิารดำเนี้่นี้กิาร (SOP) ค์ด้แรงงานี้บังค์ับท้�ม้
ลักิษณะเป็นี้กิารค์้ามนีุ้ษย์ท้�ได้อธิ์่บายไวิ้แล้วิขึ้้างต้นี้

• พิ นี้ั กิ ง า นี้
สื่ อ บ สื่ วิ นี้  
( ต ร . / ปค์ . /
DSI)

• พิ นี้ั กิ ง า นี้
อัยกิาร
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พิยานี้หลักิฐานี้ ถึ่อวิ่าเป็นี้สื่่�งท้�ม้ค์วิามสื่ำคั์ญเป็นี้อย่างย่�งในี้กิารพ่ิส้ื่จน์ี้กิารกิระทำค์วิามผ่ด หร่อบร่สุื่ทธิ์่�ขึ้อง
จำเลย จง้จำเปน็ี้ตอ้งค์งสื่ภัาพิขึ้องพิยานี้หลกัิฐานี้ เพิ่�อสื่ามารถึนี้ำมาตรวิจพิส่ื่จ้นี้ท์้�หอ้งปฏิบ่ตัก่ิารไดถ้ึก้ิตอ้ง และพิยานี้
หลักิฐานี้ดังกิล่าวิจะต้องได้มาโดยชอบด้วิยกิฎหมาย

6.1	ปัระเภทข้องพยานหลักฐานในคดีีอาญา
พิยานี้หลักิฐานี้ในี้ค์ด้อาญาแบ่งออกิได้เป็นี้ 4 ประเภัท ค์่อ พิยานี้บุค์ค์ล พิยานี้เอกิสื่าร พิยานี้วิัตถึุ และพิยานี้

ผ้้เช้�ยวิชาญ

6.1.1	 พยานบัุคคล
พิยานี้บุค์ค์ล สื่ามารถึแบ่งได้ 3 ประเภัท ดังนี้้�

1) ประจักษ์พื่ยาน
ประจักิษ์พิยานี้ หมายถึ้ง ผ้้ร้้เห็นี้ด้วิยประสื่าทสื่ัมผัสื่ขึ้องตนี้ซึ่้�งกิารกิระทำค์วิามผ่ดอาญาหร่อ
เหตุกิารณ์สื่ำค์ัญอ่�นี้ ๆ เช่นี้ ได้เห็นี้ด้วิยตา ได้ฟ้ังด้วิยห้ ได้ดมด้วิยจม้กิ หร่อได้สื่ัมผัสื่ด้วิยม่อ  

พื่ย�นำหลกัิฐ�นำท่ำ�ใชื่�ในำกิ�ร
พิื่ส่จันำ์กิ�รกิระทำำ�คำว�มผู้ิด

บทำทำ่� 6
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ขึ้องตนี้เอง และเพิราะฉะนี้ั�นี้ จ้งสื่ามารถึให้รายละเอ้ยดสื่ำค์ัญเกิ้�ยวิกิับเหตุกิารณ์เช่นี้วิ่านี้ั�นี้ได้  
อันี้พิยานี้บุค์ค์ลท้�ได้รับทราบขึ้้อม้ลขึ้่าวิสื่ารมาด้วิยตนี้เอง

2) พื่ยานบัอกเล่า 
พิยานี้บอกิเล่า หมายถ้ึง พิยานี้บุค์ค์ลท้�ม่ได้พิบเห็นี้เหตุกิารณ์ในี้ขึ้ณะเกิ่ดกิารกิระทำค์วิาม 
ผด่อนัี้ แต่ไดร้บัร้ข้ึ้อ้เท็จจรง่ท้�เกิด่ขึ้้�นี้ในี้กิารกิระทำค์วิามผด่ผ่านี้กิารบอกิเล่าจากิประจักิษพ์ิยานี้
ซึ่้�งตามกิฎหมายม่ให้ศาลรับฟ้ังพิยานี้บอกิเล่าเวิ้นี้แต่ ตามสื่ภัาพิ ลักิษณะ แหล่งท้�มา และขึ้้อ
เท็จจร่งแวิดล้อมขึ้องพิยานี้บอกิเล่านี้ั�นี้นี้่าเช่�อวิ่าจะพิ่ส้ื่จนี้์ค์วิามจร่งได้ หร่อม้เหตุจำเป็นี้ 
เนี้่�องจากิไม่สื่ามารถึนี้ำประจักิษ์พิยานี้ มาให้กิารเป็นี้พิยานี้ในี้ศาลได้ และม้เหตุผลอันี้สื่มค์วิร
เพิ่�อประโยชนี้์แห่งค์วิามยุต่ธิ์รรมท้�จะรับฟ้ังพิยานี้บอกิเล่านี้ั�นี้

3) พื่ยานซึ่ัดิที่อดิ 
พิยานี้ซึ่ัดทอด หมายถึ้ง พิยานี้ท้�ร่วิมกิระทำค์วิามผ่ดด้วิยกิันี้ แบ่งออกิเป็นี้ 2 แบบ แบบแรกิ 
ค์่อ ยอมรับวิ่าตัวิเองกิระทำค์วิามผ่ดแต่ยังม้ผ้้อ่�นี้ร่วิมกิระทำค์วิามผ่ดกิับตัวิเองด้วิย กิรณ้นี้้�  
ศาลฎก้ิาใหน้ี้�ำหนี้กัิรับฟ้งัได ้แตถ่ึา้เปน็ี้พิยานี้ซัึ่ดทอดท้�ใหก้ิารวิา่ตวัิเองไมไ่ดก้ิระทำค์วิามผด่ แต่
บุค์ค์ลอ่�นี้เป็นี้ผ้้กิระทำค์วิามผ่ด พิยานี้ประเภัทนี้้�ศาลฎ้กิา วิ่นี้่จฉัยวิ่าไม่ม้นี้�ำหนี้ักิให้นี้่ารับฟ้ัง 
เพิราะเป็นี้กิารปัดค์วิามรบัผด่ขึ้องตัวิเอง และโยนี้ค์วิามรับผด่ให้ค์นี้อ่�นี้ จง้ไม่มค้์วิามน่ี้าเช่�อถึอ่

กิรณ้พิยานี้ท้�เปน็ี้เดก็ิ ตามประมวิลกิฎหมายวิธ่ิ์พ้ิจ่ารณาค์วิามอาญา กิารสื่อบปากิค์ำพิยานี้เดก็ิ
อายุไม่เกิ่นี้ 18 ปี รวิมทั�งกิารสื่อบสื่วินี้ผ้้กิระทำค์วิามผ่ดท้�เป็นี้เด็กิอายุไม่เกิ่นี้ 18 ปี ต้องม้สื่ห
วิ่ชาช้พิ บุค์ค์ลท้�เด็กิร้องขึ้อ และพินี้ักิงานี้อัยกิารร่วิมอย้่ด้วิย โดยม่ให้เด็กิได้รับผลกิระทบทั�ง
ทางร่างกิายและสื่ภัาวิะทางจ่ตใจ

6.1.2.	 พยานเอกสาร	
พิยานี้เอกิสื่าร หมายถึ้ง ขึ้้อม้ลค์วิามหมายท้�ถึ้กิสื่่�อด้วิยกิระดาษหร่อวิัตถึุอ่�นี้ใดท้�ทำให้ปรากิฏิค์วิามหมายด้วิย

ตวัิอกัิษร ตวัิเลขึ้ ผงัหรอ่แผนี้แบบอย่างอ่�นี้ไม่ว่ิาจะโดยวิธ่ิ์พ่้ิมพ์ิถ่ึายภัาพิ หรอ่วิธ่ิ์อ้่�นี้อนัี้เป็นี้หลกัิฐานี้แห่งค์วิามหมายนี้ั�นี้

6.1.3	 พยานวัตถุ
พิยานี้วิัตถึุ หมายถึ้ง พิยานี้หลักิฐานี้เช่งวิัตถึุท้�ม้สื่่วินี้เกิ้�ยวิกิับค์ด้และพิบในี้สื่ถึานี้ท้�เกิ่ดเหตุ พิยานี้วิัตถึุสื่ามารถึ

เป็นี้อะไรกิ็ได้เช่นี้ ศพิ รถึยนี้ต์ รถึจักิรยานี้ยนี้ต์ เศษผ้า กิล่�นี้นี้�ำหอม กิล่�นี้สื่ารเค์ม้ ภัาพิถึ่าย ภัาพิวิ่ด้โอ ภัาพิจากิกิล้อง
วิงจรปิด ฯลฯ พิยานี้วิัตถึุเป็นี้หลักิฐานี้และเค์ร่�องช่วิยช้�ชัดวิ่าม้กิารกิ่ออาชญากิรรมขึ้้�นี้อย่างแนี้่นี้อนี้

6.1.4	 พยานผิ้้เช้ี�ยวช้าญ
พิยานี้ผ้้เช้�ยวิชาญ หมายถ้ึง บคุ์ค์ลซ้ึ่�งท้�มค้์วิามร้้เช้�ยวิชาญในี้สื่าขึ้าว่ิชาหนี้้�งสื่าขึ้าว่ิชาใดโดยเฉพิาะ ซ้ึ่�งค์วิามเห็นี้

ขึ้องบุค์ค์ลดังกิล่าวิ อาจเป็นี้ประโยชนี้์ในี้กิารสื่อบสื่วินี้ และพิ่จารณาค์ด้
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6.2	พยานหลักฐานดีิจิทัล
พิยานี้หลักิฐานี้ด่จ่ทัล หมายถึ้ง ขึ้้อม้ลค์อมพิ่วิเตอร์ซึ่้�งนี้่าจะพิ่สื่้จนี้์ได้วิ่าจำเลยม้ค์วิามผ่ดหร่อบร่สืุ่ทธิ์่�

ขึ้้อม้ลค์อมพิ่วิเตอร์ หมายถึ้ง ขึ้้อม้ล ขึ้้อค์วิาม ค์ำสื่ั�ง ชุดค์ำสื่ั�ง หร่อสื่่�งอ่�นี้ใดบรรดาท้�อย้่ในี้ระบบค์อมพิ่วิเตอร์
ในี้สื่ภัาพิท้�ระบบค์อมพิ่วิเตอร์อาจประมวิลผลได้ และให้หมายค์วิามรวิมถึ้งขึ้้อม้ลอ่เล็กิทรอนี้่กิสื่์ตามกิฎหมายวิ่าด้วิย
ธิ์ุรกิรรมทางอ่เล็กิทรอนี้่กิสื่์ด้วิย

พิยานี้หลักิฐานี้ด่จ่ทัล ได้แกิ่ ขึ้้อม้ลท้�ได้เกิ็บรักิษาบนี้สื่่�อบันี้ท้กิขึ้้อม้ล หร่ออย้่ระหวิ่างกิารสื่่ง รับ ด้วิย วิ่ธิ์้กิาร
ทางอ่เล็กิทรอนี้่กิสื่์ ซึ่้�งสื่ามารถึถึ้กิใช้อ้างอ่งเป็นี้พิยานี้หลักิฐานี้

6.2.1	 ลักษณ์ะสำาคัญเกี�ยวกับัพยานหลักฐานทางดีิจิทัล
พิยานี้หลักิฐานี้ทางด่จ่ทัล ค์่อพิยานี้หลักิฐานี้ท้�ได้มาจากิอุปกิรณ์อ่เล็กิทรอนี้่กิส์ื่ เช่นี้ ค์อมพิ่วิเตอร์ อุปกิรณ์

เค์ร่อขึ้่ายค์อมพิ่วิเตอร์ โทรศัพิท์ม่อถึ่อ กิล้องด่จ่ทัล และอุปกิรณ์พิกิพิาอ่�นี้ ๆ (รวิมถึ้งอุปกิรณ์จัดเกิ็บขึ้้อม้ล) รวิมทั�ง
จากิอน่ี้เทอรเ์นี้ต็ บางค์รั�งขึ้อ้มล้ท้�ม้อย้ ่ไมไ่ดอ้ย้ใ่นี้รป้แบบทางกิายภัาพิ จง้ทำใหก้ิารแสื่วิงหาพิยานี้หลกัิฐานี้ทางดจ่ท่ลั
เปน็ี้ไปด้วิยค์วิามยากิลำบากิ ซ้ึ่�งลักิษณะขึ้องข้ึ้อม้ลท้�ไม่มตั้วิตนี้ ทำให้ถึก้ิบด่เบอ่นี้ได้งา่ยและม้แนี้วิโน้ี้มท้�จะเปล้�ยนี้แปลง
มากิกิวิ่าพิยานี้หลักิฐานี้ทั�วิไป โดยลักิษณะสื่ำค์ัญขึ้องพิยานี้หลักิฐานี้ทางด่จ่ทัล ม้ดังนี้้�

1) มองไม่เห็นี้ด้วิยตาเปล่า - หลักิฐานี้อเ่ล็กิทรอนี้ก่ิส์ื่มกัิจะต้องให้ผ้เ้ช้�ยวิชาญเป็นี้ผ้้ค์น้ี้หาจง้จะสื่ามารถึตรวิจ
พิบ หร่อต้องใช้เค์ร่�องม่อเฉพิาะทางในี้กิารตรวิจสื่อบเท่านี้ั�นี้

2) มค้์วิามผันี้ผวินี้สื่ง้ - ในี้อุปกิรณ์บางประเภัทและบางสื่ถึานี้กิารณ์ หน่ี้วิยค์วิามจำค์อมพ่ิวิเตอร์และหลักิฐานี้
ท้�มอ้ย้ ่สื่ามารถึถึก้ิเขึ้ย้นี้ทบัหรอ่แก้ิไขึ้ได้ ทำให้พิยานี้หลกัิฐานี้ท้�ได้มาอาจสื่ญ้หายหรอ่ถึก้ิเปล้�ยนี้แปลงได้

3) อาจถึก้ิเปล้�ยนี้แปลงหรอ่ทำลายได้จากิกิารใชง้านี้ตามปกิต ่- อปุกิรณ์ค์อมพ่ิวิเตอร์เม่�อถึก้ิใชอ้ยา่งต่อเน่ี้�อง
อาจจะทำให้ขึ้้อม้ลภัายในี้อุปกิรณ์นี้ั�นี้เปล้�ยนี้แปลงไปได้

4) สื่ามารถึทำสื่ำเนี้าได้ง่าย - ขึ้้อม้ลทางด่จ่ทัลนี้ั�นี้ สื่ามารถึทำสื่ำเนี้าได้โดยท้�ไม่ถึ้กิลดค์ุณสื่มบัต่ แต่ละฉบับ
จะเหมอ่นี้กินัี้กิบัตน้ี้ฉบบัทกุิประกิาร หมายค์วิามวิา่สื่ำเนี้าขึ้องหลกัิฐานี้สื่ามารถึถึก้ิตรวิจสื่อบไดโ้ดยอส่ื่ระ
โดยไม่เกิ้�ยวิขึ้้องกิับต้นี้ฉบับ

6.2.2	 ปัระเภทข้องพยานหลักฐานทางดีิจิทัล
1) ขึ้้อม้ลท้�สื่ามารถึสื่้ญหายไปทันี้ท้ท้�ปิดอุปกิรณ์ (Volatile data)
 Volatile data ค์่อขึ้้อม้ลท้�บันี้ท้กิในี้ หนี้่วิยค์วิามจำชั�วิค์ราวิ (Memory) เช่นี้ ขึ้้อม้ล Network 

connections, Running applications, Running processes, Open/listening network connections 
รวิมถึง้อาจพิบพิาสื่เวิร่ด์สื่ำหรบัใชง้านี้โปรแกิรม เปดิอา่นี้อเ้มล หร่อเขึ้า้ถึง้พิารท่์ชนัี้ฮ่ารด์ด่สื่กิท้์�ถ้ึกิเขึ้า้รหสัื่
ไวิ้ เป็นี้ต้นี้ 

 ประโยชน์ี้ขึ้องข้ึ้อม้ล Volatile data อาจจะบันี้ท้กิข้ึ้อม้ล password ท้�ค์นี้ร้ายอาจไม่ยอมบอกิ หร่อ
สื่ามารถึใช้ในี้กิารตรวิจกิารทำงานี้ขึ้องมัลแวิร์ (Malware) ได้

2) ขึ้้อม้ลท้�ไม่สื่้ญหายเม่�อปิดอุปกิรณ์ (Non-volatile data)
 Non-volatile data เป็นี้ขึ้้อม้ลท้�ไม่สื่้ญหายเม่�อปิดอุปกิรณ์ กิล่าวิค์่อขึ้้อม้ลท้�อย้่ในี้สื่่�อบันี้ท้กิขึ้้อม้ลต่าง ๆ

เช่นี้ Hard disk, CD, DVD, Flash drive, SSD, SD-Card เป็นี้ต้นี้
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3) ขึ้้อม้ลท้�ปรากิฏิบนี้อ่นี้เทอร์เนี้็ต หร่อฝ่ากิไวิ้กิับผ้้ให้บร่กิาร (Internet data/Cloud storage)
 ขึ้้อม้ลท้�ปรากิฏิบนี้อ่นี้เทอร์เนี้็ต เป็นี้ขึ้้อม้ลค์อมพิ่วิเตอร์ท้�ไม่ได้บันี้ท้กิอย้่ในี้อุปกิรณ์ค์อมพิ่วิเตอร์ขึ้องผ้้ใช้

งานี้ แต่บันี้ท้กิอย้่ในี้เค์ร่�องเซึ่่ร์ฟ้เวิอร์ (Server) ขึ้องผ้้ให้บร่กิารเวิ็บไซึ่ต์ หร่อผ้้ให้บร่กิารรับฝ่ากิขึ้้อม้ล
ออนี้ไลนี้์ ซึ่้�งขึ้้อม้ลค์อมพิ่วิเตอร์ดังกิล่าวิมักิจะต้องใช้บัญช้ผ้้ใช้งานี้และรหัสื่ผ่านี้ในี้กิารเขึ้้าถึ้งขึ้้อม้ล และ
อาจถึก้ิแกิไ้ขึ้เปล้�ยนี้แปลงจากิอุปกิรณอ์่�นี้ได ้เชน่ี้ ขึ้อ้มล้รป้ภัาพิในี้บัญชส้ื่่�อสัื่งค์มออนี้ไลน์ี้ ขึ้อ้มล้กิารแสื่ดง
ค์วิามค์ด่เหน็ี้ในี้เวิบ็ไซึ่ต ์ขึ้อ้มล้ค์ลป่วิด่โ้อท้�ฝ่ากิไวิใ้นี้ Cloud storage และขึ้อ้มล้จราจรค์อมพิว่ิเตอร ์เปน็ี้ตน้ี้
ซึ่้�งผ้้ปฏิ่บัต่สื่ามารถึตรวิจสื่อบขึ้้อม้ลดังกิล่าวิได้โดยกิารขึ้อไปยังผ้้ให้บร่กิาร

6.2.3	 วัตถุพยานที�สามารถตรวจพบัพยานหลักฐานทางดีิจิทัล
พิยานี้หลักิฐานี้ทางด่จ่ทัล จะสื่ามารถึพิบได้ในี้ฮ่าร์ดแวิร์หร่ออุปกิรณ์ค์อมพ่ิวิเตอร์ท้�สื่ามารถึใช้ในี้กิารจัดเกิ็บ

ขึ้้อม้ล หร่อเป็นี้อุปกิรณ์ค์อมพิ่วิเตอร์ท้�ม้กิารบันี้ท้กิข้ึ้อม้ลกิารทำงานี้ภัายในี้ระบบค์อมพิ่วิเตอร์ ซึ่้�งมักิจะพิบได้ในี้
อุปกิรณ์ดังนี้้�

1) สื่่�อบันี้ท้กิขึ้้อม้ลในี้ตัวิอุปกิรณ์ เช่นี้ Hard disk และ Solid state drive (SSD)
2) สื่่�อบันี้ท้กิขึ้้อม้ลท้�ถึอดออกิได้ เช่นี้ Floppy disk, CD, DVD, SD Card และ Flash drive
3) อุปกิรณ์ต่อพิ่วิง เช่นี้ สื่แกินี้เนี้อร์ เค์ร่�องพิ่มพิ์ และเค์ร่�องแฟ้กิซึ่์
4) อุปกิรณ์พิกิพิา เช่นี้ โทรศัพิท์ม่อถึ่อ แท็บเล็ต (Tablet) และโนี้้ตบุ๊กิ (Laptop)
5) อุปกิรณ์บันี้ท้กิภัาพิและวิ่ด้โอ เช่นี้ กิล้องด่จ่ตอล เค์ร่�องบันี้ท้กิวิ่ด้โอ กิล้องวิงจรปิด
6) อุปกิรณ์ท้�ใช้ในี้กิารเช่�อมต่อเค์ร่อขึ้่าย เช่นี้ เราเตอร์ (router) และ แอกิเซึ่สื่พิอยต์ (access point)

6.2.4	 หลักฐานที�แสดีงความเชื้�อมโยงระหว่างพยานหลักฐานทางดีิจิทัลและตัว
บัุคคล

ในี้ประเด็นี้หนี้้�งท้�สื่ำค์ญัขึ้องกิารสื่บ่สื่วินี้ สื่อบสื่วินี้ ในี้ค์ดอ้าญา ท้�มพ้ิยานี้หลักิฐานี้ทางดจ่ทั่ล เจา้หนี้า้ท้�ผ้ป้ฏิบ่ตั่
จำเปน็ี้จะตอ้งแสื่วิงหาพิยานี้หลกัิฐานี้ท้�สื่ามารถึใชใ้นี้กิารเช่�อมโยงตวัิบคุ์ค์ลกิบัพิยานี้หลกัิฐานี้ทางดจ่ท่ลั เพ่ิ�อเปน็ี้กิาร
พิส่ื่จ้น์ี้วิา่บคุ์ค์ลใดเปน็ี้ผ้ก้ิระทำค์วิามผด่ โดยพิยานี้หลกัิฐานี้ท้�สื่ามารถึเช่�อมโยงตวัิบคุ์ค์ลกิบัพิยานี้หลกัิฐานี้ทางด่จ่ทลั
ม้ดังนี้้�

1) หลกัิฐานี้แสื่ดงค์วิามเป็นี้เจา้ขึ้องในี้ตวัิอปุกิรณ ์เป็นี้หลกัิฐานี้ท้�แสื่ดงถ้ึงค์วิามเปน็ี้เจา้ขึ้องในี้อปุกิรณท์้�ใชใ้นี้
กิารกิระทำค์วิามผ่ด เช่นี้ หลักิฐานี้กิารซึ่่�อขึ้าย และใบเสื่ร็จรับเง่นี้ เป็นี้ต้นี้

2) หลักิฐานี้กิารเขึ้้าใช้งานี้อุปกิรณ์ เป็นี้หลักิฐานี้ท้�แสื่ดงให้เห็นี้วิ่าในี้ช่วิงเวิลาท้�เกิ่ดเหตุ บุค์ค์ลใดเป็นี้ผ้้เขึ้้าใช้
งานี้อุปกิรณ์ดังกิล่าวิ เช่นี้ ภัาพิจากิกิล้องวิงจรปิด บัญช้ท้�ใช้ในี้กิารเขึ้้าถึ้งระบบ และพิยานี้แวิดล้อมอ่�นี้  
ท้�อาจเห็นี้วิ่าบุค์ค์ลใดเป็นี้ผ้้ใช้งานี้อุปกิรณ์ดังกิล่าวิ เป็นี้ต้นี้

3) หลกัิฐานี้กิารเช่�อมโยงอปุกิรณก์ิบัระบบเค์รอ่ขึ้า่ยท้�มก้ิารลงทะเบย้นี้ เปน็ี้หลกัิฐานี้ท้�แสื่ดงใหเ้หน็ี้วิา่อปุกิรณ์
ดังกิล่าวิสื่ามารถึเขึ้้าถึ้งระบบเค์ร่อขึ้่ายได้ผ่านี้ช่องทางใด และช่องทางดังกิล่าวิได้ม้กิารลงทะเบ้ยนี้ไวิ้ในี้
นี้ามบคุ์ค์ลใดหรอ่ไม ่เชน่ี้ ระบบอน่ี้เทอรเ์นี้ต็บอรด์แบรนี้ด ์ระบบโทรศพัิทเ์ค์ล่�อนี้ท้� และระบบอน่ี้เทอรเ์นี้ต็
ผ่านี้ดาวิเท้ยม เป็นี้ต้นี้

4) หลักิฐานี้กิารเขึ้้าใช้งานี้บัญช้ส่ื่�อสื่ังค์มออนี้ไลนี้์/บัญช้ธิ์นี้าค์าร เป็นี้หลักิฐานี้ท้�แสื่ดงให้เห็นี้วิ่าอุปกิรณ์ 
ดงักิลา่วิมก้ิารเขึ้า้ใชง้านี้บญัชส้ื่่�อสัื่งค์มออนี้ไลน์ี้และบญัชธ้ิ์นี้าค์ารใดบ้าง ซ้ึ่�งจะแสื่ดงให้เหน็ี้วิา่บุค์ค์ลใดเค์ย
เขึ้้าใช้งานี้อุปกิรณ์ เพ่ิ�อนี้ำข้ึ้อม้ลท้�ได้ไปใช้ในี้กิารกิำหนี้ดตัวิบุค์ค์ลท้�อาจม้ค์วิามเช่�อมโยงกัิบอุปกิรณ์ 
ดังกิล่าวิ



คู่่�มืือการดำเนิินิคู่ดีสำหรับคู่ดีแรงงานิเด็กและแรงงานิบังคู่ับ 207

5) ข้ึ้อม้ลอ่�นี้ ๆ ในี้อุปกิรณ์ท้�สื่ามารถึใช้ระบุตัวิตนี้ผ้้ใช้งานี้ เป็นี้ข้ึ้อม้ลท้�สื่ามารถึใช้ในี้กิารระบุตัวิผ้้ใช้งานี้  
โดยข้ึ้อม้ลดังกิล่าวิจะเป็นี้ขึ้้อม้ลไม่สื่ามารถึเกิ่ดขึ้้�นี้ได้ หากิไม่ใช้บุค์ค์ลนี้ั�นี้เป็นี้ผ้้ใช้งานี้ เช่นี้ ร้ปถ่ึายเซึ่ลฟ้ี� 
(Selfie) และค์ล่ปวิ่ด้โอท้�ปรากิฏิวิ่าบุค์ค์ลดังกิล่าวิเป็นี้ผ้้ถึ่าย เป็นี้ต้นี้

6.3	การรวบัรวมพยานหลักฐานและการตรวจสถานที�เกิดีเหตุ
กิารรวิบรวิมพิยานี้หลักิฐานี้ในี้สื่ถึานี้ท้�เกิ่ดเหตุ ม้วิัตถึุประสื่งค์์เพิ่�อพิบพิยานี้ท้�หลักิฐานี้ท้�เกิ้�ยวิขึ้้องในี้กิาร 

กิระทำค์วิามผ่ด ซึ่้�งจะม้พิยานี้หลักิฐานี้ท้�สื่ำค์ัญอย้่ 3 ประเภัท ค์่อ

1) พิยานี้หลักิฐานี้ทั�วิไป เช่นี้ เอกิสื่ารท้�เกิ้�ยวิขึ้้องกิับกิารเง่นี้ สื่มุดบัญช้ ยานี้พิาหนี้ะ รอยเท้า และรอยนี้่�วิม่อ
เป็นี้ต้นี้

2) พิยานี้หลักิฐานี้ทางช้วิภัาพิ เช่นี้ รอยค์ราบเล่อด ร่องรอยขึ้องสื่ารค์ัดหลั�ง เป็นี้ต้นี้
3) พิยานี้หลักิฐานี้ทางด่จ่ทัล เช่นี้ ค์อมพิ่วิเตอร์ โทรศัพิท์ม่อถึ่อ และฮ่าร์ดด่สื่กิ์ (Hard disk) เป็นี้ต้นี้

ซึ่้�งหลักิฐานี้แต่ละประเภัทม้ม้ค์วิามละเอ้ยดอ่อนี้ อาจถึ้กิปนี้เป้�อนี้ สื่้ญหาย เสื่้ยหาย และอาจจะถึ้กิทำลายได้ 
ซึ่้�งจะส่ื่งผลต่อกิารสื่อบสื่วินี้ และรวิบรวิมพิยานี้หลักิฐานี้ในี้ค์ด้ ผ้้ปฏ่ิบัต่จ้งจำเป็นี้ต้องศ้กิษาเกิ้�ยวิกัิบขัึ้�นี้ตอนี้และว่ิธิ์้
กิารตรวิจสื่ถึานี้ท้�เกิ่ดเหตุ และกิารรวิบรวิมพิยานี้หลักิฐานี้ในี้ท้�เกิ่ดเหตุ เพิ่�อป้องกิันี้ไม่ให้พิยานี้หลักิฐานี้ถึ้กิทำลาย

6.3.1	 การรักษาสถานที�เกิดีเหตุ
สื่ถึานี้ท้�เกิ่ดเหต ุ(Crime scene) หมายถึง้ สื่ถึานี้ท้�ท้�มก้ิารกิระทำค์วิามผด่เกิด่ขึ้้�นี้ โดยทั�วิไปแล้วิผ้้กิระทำค์วิาม

ผ่ดมักิท่�งร่องรอยหร่อพิยานี้หลักิฐานี้ในี้สื่ถึานี้ท้�เกิ่ดเหตุ เพิ่�อเร่�มกิระบวินี้กิารสื่่บสื่วินี้สื่อบสื่วินี้ให้ได้พิยานี้หลักิฐานี้ท้�
จะนี้ำไปพิ่สื่้จนี้์วิ่าม้เหตุเกิ่ดขึ้้�นี้จร่งวิ่าใค์รเป็นี้ผ้้กิระทำค์วิามผ่ด กิระทำอย่างไร ด้วิยวิ่ธิ์้ใดเม่�อเวิลาใด และประสื่งค์์ต่อ
อะไร

กิารรักิษาสื่ถึานี้ท้�เกิ่ดเหตุ หมายถึ้ง กิารด้แลรักิษาและป้องกิันี้พิยานี้หลักิฐานี้และข้ึ้อเท็จจร่งภัายในี้สื่ถึานี้ท้�
เก่ิดเหตุ ม่ให้ได้รับค์วิามเสื่้ยหายหร่อถ้ึกิทำลายจากิกิารกิระทำขึ้องค์นี้ สื่ัตวิ์ หร่อธิ์รรมชาต่ โดยม้วัิตถึุประสื่งค์์เพิ่�อ 
รกัิษาสื่ภัาพิขึ้องพิยานี้หลักิฐานี้ให้อย้ใ่นี้สื่ภัาพิและตำแหน่ี้งเด่ม และเพ่ิ�อปอ้งกินัี้กิารสื่ญ้หายและกิารเสื่่�อมค่์าขึ้องวัิตถึุ
พิยานี้

1) แบ่งพิ่�นี้ท้�ขึ้องสื่ถึานี้ท้�เกิ่ดเหตุออกิเป็นี้ 3 ระดับ ดังนี้้�
 » ชั�นี้ในี้: เฉพิาะเจ้าหนี้้าท้�ท้�เกิ้�ยวิขึ้้องในี้กิารจัดเกิ็บวิัตถึุพิยานี้/กิารชันี้สื่้ตร/พินี้ักิงานี้สื่อบสื่วินี้ เท่านี้ั�นี้
 » ชั�นี้กิลาง: เจ้าหนี้้าท้�ผ้้รักิษาท้�เกิ่ดเหตุ/ผ้้บังค์ับบัญชา/หนี้่วิยแพิทย์/หนี้่วิยสื่นี้ับสื่นีุ้นี้อ่�นี้ ๆ
 » ชั�นี้นี้อกิ: สื่่�อมวิลชนี้/ประชาชนี้/ผ้้พิักิอาศัยบร่เวิณใกิล้เค์้ยง
 » เสื่้นี้ทางจราจร: อนีุ้ญาตเฉพิาะรถึขึ้องเจ้าหนี้้าท้�ท้�เกิ้�ยวิขึ้้องในี้กิารเขึ้้าพิ่�นี้ท้�สื่ถึานี้ท้�เกิ่ดเหตุ

2) ขึ้ั�นี้ตอนี้กิารรักิษาสื่ถึานี้ท้�เกิ่ดเหตุ
 » เม่�อมาถึ้งสื่ถึานี้ท้�เกิ่ดเหตุ ป้องกิันี้ไม่ให้ผ้้ท้�ไม่เกิ้�ยวิขึ้้องเขึ้้าไปภัายในี้สื่ถึานี้ท้�เกิ่ดเหตุ
 » ปิดกิั�นี้และจำกิัดเสื่้นี้ทางกิาร เขึ้้า-ออกิ
 » จดบันี้ท้กิสื่ถึาพิเบ่�องต้นี้ขึ้องสื่ถึานี้ท้�เก่ิดเหตุ และทำบันี้ท้กิกิาร เขึ้้า-ออกิ สื่ถึานี้ท้�เก่ิดเหตุ ขึ้อง 

เจ้าหนี้้าท้�ท้�เกิ้�ยวิขึ้้อง
 » บันี้ท้กิเวิลาเร่�มต้นี้รักิษาสื่ถึานี้ท้�เกิ่ดเหตุ จนี้กิระทั�งกิารตรวิจสื่ถึานี้ท้�เกิ่ดเหตุเสื่ร็จสื่่�นี้ จนี้ถึ้งกิารสื่่งค์่นี้

สื่ถึานี้ท้�เกิ่ดเหตุ
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3) สื่าเหตุท้�ทำให้วิัตถึุพิยานี้เสื่้ยหาย
 » กิารเปล้�ยนี้แปลงทางธิ์รรมชาต่: อุณหภั้ม่ท้�สื่้งหร่อ แสื่งแดดท้�ร้อนี้จัด ฝ่นี้ตกิ กิระแสื่ลม และค์วิามช่�นี้

ในี้อากิาศ
 » กิารกิระทำขึ้องสื่ัตวิ์: สื่ัตวิ์เด่นี้เขึ้้ามาเหย้ยบย�ำ เล้ย กิัดแทะ หร่อเค์ล่�อนี้ย้ายวิัตถึุพิยานี้
 » กิารกิระทำขึ้องบุค์ค์ล: บุค์ค์ลท้�เขึ้้ามาเกิ้�ยวิขึ้้องกิับสื่ถึานี้ท้�เกิ่ดเหตุ เช่นี้ ผ้้เสื่้ยหาย ผ้้กิระทำค์วิามผ่ด 

ไทยมุง สื่่�อมวิลชนี้ เจ้าหนี้้าท้�รัฐ อาสื่าสื่มัค์รต่าง ๆ

6.3.2	 การตรวจสถานที�เกิดีเหตุและเก็บัรวบัรวมพยานหลักฐาน
กิารตรวิจสื่ถึานี้ท้�เกิ่ดเหตุจำเป็นี้ต้องให้ผ้้ท้�ได้รับกิารฝ่ึกิอบรมจนี้ม้ค์วิามร้้ค์วิามสื่ามารถึ และผ่านี้กิารทดสื่อบ

จนี้เป็นี้ท้�แนี้่ใจว่ิาสื่ามารถึทำกิารตรวิจสื่ถึานี้ท้�เก่ิดเหตุได้ถ้ึกิต้องตามหลักิวิ่ชา เพิ่�อให้ได้พิยานี้หลักิฐานี้ท้�สื่ามารถึนี้ำ
ไปพิส่ื่จ้น์ี้ว่ิาม้เหตเุกิด่ขึ้้�นี้จรง่ว่ิาใค์รเป็นี้ผ้ก้ิระทำค์วิามผด่ กิระทำอย่างไร ด้วิยวิธ่ิ์ใ้ดเม่�อเวิลาใด และประสื่งค์์ต่ออะไร

1) ประชุมท้มตรวิจค์้นี้ แบ่งหนี้้าท้�ปฏิ่บัต่งานี้ 
2) รักิษาสื่ถึานี้ท้�เกิ่ดเหตุ ป้องกิันี้ไม่ให้ผ้้ท้�ไม่เกิ้�ยวิขึ้้องเขึ้้าไปในี้สื่ถึานี้ท้�เกิ่ดเหตุ
3) หัวิหนี้้าชุด และผ้้บันี้ท้กิภัาพิ เขึ้้าสื่ำรวิจสื่ถึานี้ท้� จากินี้ั�นี้หัวิหน้ี้าท้มจะทำกิารวิางป้ายหมายเลขึ้กิำกัิบ 

สื่่�งท้�พิ่จารณาแล้วิวิ่าเป็นี้วิัตถึุพิยานี้ และอธิ์่บายท้�พิบให้สื่มาช่กิในี้ท้มเขึ้้าปฏิ่บัต่งานี้ 
หมายเหตุ: ถึ้าพิบโทรศัพิท์ม่อ หร่ออุปกิรณ์อ่เล็กิทรอนี้่กิสื่์อย้่กิับตัวิบุค์ค์ล หร่อผ้้ต้องสื่งสื่ัย ให้นี้ำแยกิออกิมากิ่อนี้ 
ทำขึ้ั�นี้ตอนี้ต่อไป

4) ถึ่ายภัาพิสื่ถึานี้ท้�เกิ่ดเหตุ 3 ระยะ ค์่อ ระยะไกิล ระยะกิลาง และระยะใกิล้ 
5) ร่างแผนี้ท้�ทำกิารบันี้ท้กิตำแหนี้่งขึ้องวิัตถึุพิยานี้ท้�พิบ
6) จัดเก็ิบวิัตถุึพิยานี้ เข้ึ้ยนี้กิำกัิบวิัตถุึพิยานี้ โดยม้รายละเอ้ยด ดังนี้้� (ตามแบบฟ้อร์มขึ้้อม้ลและลำดับกิาร

ค์รอบค์รองวิัตถึุพิยานี้)
 » ลักิษณะวิัตถึุพิยานี้
 » จำนี้วินี้
 » ตำแหนี้่งท้�พิบ
 » ช่�อผ้้จัดเกิ็บ
 » วิันี้ท้�จัดเกิ็บ

จากินี้ั�นี้ทำกิารปิดผนี้้กิห้บห่อด้วิยสื่ต่กิเกิอร์ขึ้องหน่ี้วิยงานี้ หร่อเทปใสื่ ลงลายม่อช่�อและวัินี้ท้�จัดเก็ิบกิำกิับ  
โดยเขึ้ย้นี้ค์ร่อมทบัระหว่ิางสื่ตก่ิเกิอร์ปดิผนี้ก้ิกัิบตวัิหบ้ห่อ เพ่ิ�อปอ้งกินัี้กิารสัื่บเปล้�ยนี้วัิตถึพุิยานี้ และทำกิารต่ดเอกิสื่าร
ขึ้้อม้ลขึ้องวัิตถุึพิยานี้ท้�พิบและลำดับกิารค์รอบค์รองวิัตถุึพิยานี้ไวิ้บนี้ห้บห่อ ระบุรายละเอ้ยดในี้บันี้ท้กิข้ึ้อม้ลให้ค์รบ
ถึ้วินี้

7) ทำกิารตรวิจค์้นี้โดยละเอ้ยดอ้กิค์รั�ง เพิ่�อให้แนี้่ใจวิ่าได้เกิ็บวิัตถึุพิยานี้ค์รบถึ้วินี้
8) ทำบันี้ท้กิกิารตรวิจย้ดขึ้องกิลาง หร่อรายกิารวิัตถึุพิยานี้ท้�ตรวิจพิบ ให้พินี้ักิงานี้สื่อบสื่วินี้เจ้าขึ้องค์ด้และ

ผ้้ต้องสื่งสื่ัยลงนี้าม
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แผินภาพที�	1	ข้ั�นตอนการตรวจสถานที�เกิดีเหตุ	เพื�อตรวจเก็บั 
พยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์
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6.3.3	 การเก็บัรวบัรวมพยานหลักฐานทางดีิจิทัล
1) พิยานี้หลักิฐานี้ทางด่จ่ทัลจากิเค์ร่�องค์อมพิ่วิเตอร์
ใหผ้้ต้อ้งสื่งสื่ยั หรอ่ผ้ต้อ้งหาลงนี้ามในี้แบบบนัี้ทก้ิยน่ี้ยนัี้ค์วิามเปน็ี้เจา้ขึ้องและยน่ี้ยอมในี้กิารดำเนี้น่ี้กิารตา่ง ๆ

 กิับระบบค์อมพิ่วิเตอร์ และบัญช้ออนี้ไลนี้์

กรณ่ที่่� 1 เครื�องคอมพื่ิวเตอร์ปิดิอย่่
1) ทำกิารจดบันี้ท้กิรายละเอ้ยดทั�งหมดขึ้องเค์ร่�องค์อมพ่ิวิเตอร์ พิร้อมทั�งบันี้ท้กิภัาพิน่ี้�ง และหร่อภัาพิ

เค์ล่�อนี้ไหวิ
2) ถึอดสื่ายท้�เช่�อมต่อกิับเค์ร่อขึ้่ายและอุปกิรณ์ต่อพิ่วิงทั�งหมด บันี้ท้กิกิารเช่�อมต่อสื่ายต่าง ๆ ขึ้้างต้นี้ และ

ค์วิรจัดเกิ็บสื่ายต่อหร่ออุปกิรณ์ต่อพิ่วิงมาด้วิย
3) จัดเกิ็บหลักิฐานี้ลงในี้บรรจุภััณฑ์์ ใช้เทปปิดผนี้้กิปิดผนี้้กิหลักิฐานี้ให้เร้ยบร้อย ไม่ให้ม้รอยชำรุดฉ้กิ ขึ้าด 

ลงช่�อผ้้ปฏ่ิบัตง่านี้และวัินี้เวิลาค์ร่อมทับเทปปิดผนี้ก้ิกิำกัิบไวิ ้(พิยานี้หลักิฐานี้ทางอเ่ล็กิทรอนี้ก่ิส์ื่ค์วิรใชว้ิสัื่ดุ
กินัี้กิระแทกิห่อหุม้กิอ่นี้บรรจุลงในี้หบ้หอ่เพิ่�อป้องกัินี้กิารเส้ื่ยหายขึ้องวัิตถึพุิยานี้) และค์วิรระบรุายละเอย้ด
ในี้ Chain of custody โดยบันี้ท้กิขึ้้อม้ลให้ค์รบถึ้วินี้

กรณ่ที่่� 2.1 คอมพื่ิวเตอร์ที่ำงานอย่่แต่หน้าจอถ่กปิดิ
1) ค์อมพิ่วิเตอร์ทำงานี้อย้่แต่หนี้้าจอถึ้กิปิดตรวิจสื่อบด้สื่ายไฟ้ขึ้องจอวิ่าถึ้กิต่ออย้่หร่อไม่
2) เปิดหนี้้าจอจากิปุ่มเปิดหนี้้าจอ ตรวิจสื่อบด้วิ่าไฟ้สื่ถึานี้ะขึ้องหนี้้าจอทำงานี้หร่อไม่
3) ถึา้พิบวิา่หนี้า้จอเปดิอย้แ่ลว้ิแตห่นี้า้จอยงัมด่อย้ ่ใหท้ำกิารขึ้ยับเมาสื่ ์โดยหา้มกิดปุม่บนี้เมาสื่โ์ดยเดด็

ขึ้าด เพิราะอาจสื่่งผลกิระทบต่อโปรแกิรมท้�ทำงานี้อย้่บนี้เค์ร่�องค์อมพิ่วิเตอร์
4) หร่อให้หาแป้นี้พิ่มพิ์ แล้วิกิดปุ่ม “Shift” บนี้แป้นี้พิ่มพิ์ได้เพิ้ยงปุ่มเด้ยวิเท่านี้ั�นี้ เนี้่�องจากิปุ่มอ่�นี้ ๆ 

อาจสื่่งผลต่อโปรแกิรมบนี้เค์ร่�องค์อมพิ่วิเตอร์ท้�ถึ้กิใช้งานี้อย้่
5) เม่�อค์อมพิ่วิเตอร์เร่�มกิลับมาทำงานี้ โดยเค์ร่�องค์อมพิ่วิเตอร์แสื่ดงหนี้้า log in เพิ่�อให้ผ้้ใช้งานี้ทำกิาร

ใสื่่รหัสื่ผ่านี้ (password) ห้ามทำกิารทดลองสืุ่่มใสื่่รหัสื่ผ่านี้โดยเด็ดขึ้าด เนี้่�องจากิระบบปฏิ่บัต่กิาร
จะทำกิารบนัี้ทก้ิเหตกุิารณ ์ซึ่้�งทำใหเ้กิด่ค์วิามเสื่ย้หายตอ่หลกัิฐานี้ได ้แตใ่หท้ำกิารปดิเค์ร่�องโดยกิาร
ด้งสื่ายไฟ้ขึ้องค์อมพิ่วิเตอร์ออกิทันี้ท้ แต่ถึ้าเป็นี้ค์อมพิ่วิเตอร์โนี้้ตบุ๊กิให้ทำกิารกิดปุ่ม Power ค์้างไวิ้
จนี้กิวิ่าเค์ร่�องจะปิด

6) เม่�อเขึ้้าถ้ึงหน้ี้ากิารทำงานี้ปกิต่ขึ้องค์อมพ่ิวิเตอร์ ให้ถึ่ายภัาพิรายละเอ้ยด หน้ี้าจอแสื่ดงผลขึ้อง
โปรแกิรมท้�เปิดอย้่ทุกิหนี้้า และทุกิแท็บ รวิมถึ้งสื่ายเช่�อมต่อต่าง ๆ  หากิพิบขึ้้อม้ลแสื่ดงวิันี้เวิลาขึ้อง
เค์ร่�องปรากิฏิท้�หนี้้าจอแสื่ดงผล ให้ถึ่ายภัาพิวิันี้ เวิลาให้เห็นี้ชัดเจนี้เท้ยบกิับนี้าฬิิกิาเท้ยบเวิลาหร่อ
ระบบเท้ยบเวิลามาตรฐานี้ และตัดกิารเช่�อมต่อกิารเขึ้้าระบบเค์ร่อขึ้่าย เช่นี้ ถึอดสื่าย LAN ปิดกิาร
เช่�อมต่อ Wi-Fi

7) ใหท้ำกิารปิดเค์ร่�อง โดยให้ทำกิารด้งสื่ายไฟ้ขึ้องค์อมพ่ิวิเตอร์ออกิทันี้ท ้แต่ถึา้เป็นี้ค์อมพ่ิวิเตอร์โน้ี้ตบุ๊กิ
ให้ทำกิารถึอดแบตเตอร้�ออกิจากิเค์ร่�อง ถึ้าถึอดไม่ได้ ให้กิดปุ่ม Power ค์้างไวิ้จนี้กิวิ่าเค์ร่�องจะปิด

8) จัดเก็ิบหลักิฐานี้ลงในี้บรรจุภััณฑ์์ ใช้เทปปิดผนี้้กิปิดผนี้้กิหลักิฐานี้ให้เร้ยบร้อย ไม่ให้ม้รอยชำรุด 
ฉ้กิ ขึ้าด ลงช่�อผ้้ปฏิ่บัต่งานี้และวิันี้เวิลาค์ร่อมทับเทปปิดผนี้้กิกิำกัิบไวิ้ (พิยานี้หลักิฐานี้ทาง
อเ่ลก็ิทรอนี้ก่ิสื่ค์์วิรใชว้ิสัื่ดกุินัี้กิระแทกิหอ่หุม้กิอ่นี้บรรจลุงในี้หบ้หอ่เพิ่�อปอ้งกินัี้กิารเสื่ย้หายขึ้องวิตัถึุ
พิยานี้) และค์วิรระบุรายละเอ้ยดในี้ Chain of custody โดยบันี้ท้กิขึ้้อม้ลให้ค์รบถึ้วินี้
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กรณ่ที่่� 2.2 คอมพื่ิวเตอร์ที่ำงานอย่่และหน้าจอเปิดิใช้้งานอย่่
1) ให้ถ่ึายภัาพิรายละเอ้ยด หน้ี้าจอแสื่ดงผลขึ้องโปรแกิรมท้�เปิดอย้่ทุกิหนี้้า และทุกิแท็บ รวิมถ้ึงสื่าย

เช่�อมตอ่ตา่ง ๆ  หากิพิบขึ้อ้มล้แสื่ดงวัินี้เวิลาขึ้องเค์ร่�องปรากิฏิท้�หนี้า้จอแสื่ดงผล ให้ถึา่ยภัาพิวินัี้ เวิลา
ใหเ้ห็นี้ชัดเจนี้เท้ยบกัิบนี้าฬิิกิาเทย้บเวิลาหรอ่ระบบเทย้บเวิลามาตรฐานี้ และตัดกิารเช่�อมต่อกิารเขึ้า้
ระบบเค์ร่อขึ้่าย เช่นี้ถึอดสื่าย LAN ปิดกิารเช่�อมต่อ Wi-Fi

2) ใหท้ำกิารปิดเค์ร่�อง โดยให้ทำกิารด้งสื่ายไฟ้ขึ้องค์อมพ่ิวิเตอร์ออกิทันี้ท ้แต่ถึา้เป็นี้ค์อมพ่ิวิเตอร์โน้ี้ตบุ๊กิ
ให้ทำกิารถึอดแบตเตอร้�ออกิจากิเค์ร่�อง ถึ้าถึอดไม่ได้ ให้กิดปุ่ม Power ค์้างไวิ้จนี้กิวิ่าเค์ร่�องจะปิด

3) จัดเกิ็บหลักิฐานี้ลงในี้บรรจุภััณฑ์์ ใช้เทปปิดผนี้้กิปิดผนี้้กิหลักิฐานี้ให้เร้ยบร้อย ไม่ให้ม้รอยชำรุดฉ้กิ 
ขึ้าด ลงช่�อผ้ป้ฏิบั่ตง่านี้และวินัี้เวิลาค์รอ่มทบัเทปปดิผนี้ก้ิกิำกิบัไวิ ้(พิยานี้หลกัิฐานี้ทางอเ่ลก็ิทรอนี้ก่ิสื่์
ค์วิรใชว้ิสัื่ดกุินัี้กิระแทกิหอ่หุม้กิอ่นี้บรรจลุงในี้หบ้หอ่เพิ่�อปอ้งกินัี้กิารเสื่ย้หายขึ้องวัิตถุึพิยานี้) และค์วิร
ระบุรายละเอ้ยดในี้ Chain of custody โดยบันี้ท้กิขึ้้อม้ลให้ค์รบถึ้วินี้

หมายเหตุ : ถึ้าม้ค์วิามจำเป็นี้ต้องทำสื่ำเนี้าขึ้้อม้ลจากิฮ่าร์ดด่สื่กิ์ (เช่นี้ กิรณ้ท้�ไม่สื่ามารถึย้ดวิัตถึุพิยานี้มาได้ อุปกิรณ์
ค์อมพ่ิวิเตอร์มข้ึ้นี้าดใหญ่ไมส่ื่ามารถึเค์ล่�อนี้ย้ายได้ หร่อไดร์ฟ้ท้�มก้ิารป้องกัินี้กิารเขึ้า้ถ้ึง) ตอ้งดำเนี้น่ี้กิารโดยผ้้เช้�ยวิชาญ
หร่อผ้้ท้�ผ่านี้กิารฝ่ึกิอบรมมาแล้วิเพิ่�อดำเนี้่นี้กิารเกิ็บรวิบรวิมพิยานี้หลักิฐานี้จากิอุปกิรณ์ ณ สื่ถึานี้ท้� ท้�อุปกิรณ์ตั�งอย้่ 
และใช้อุปกิรณ์ทำสื่ำเนี้าขึ้้อม้ลเฉพิาะทางด้านี้กิารเกิ็บพิยานี้หลักิฐานี้ทางอ่เล็กิทรอนี้่กิสื่์
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แผินภาพที�	2	ข้ั�นตอนการเก็บัพยานหลักฐานดีิจิทัลจากเครื�องคอมพิวเตอร์

ควรจัดเก็บสายตอหรืออุปกรณตอพวงมาดวย 

การเก็บพยานหลักฐานจากเครื่องคอมพิวเตอร

คอมพิวเตอรทำงานอยูและหนาจอเปดใชงานอยู

   ปดเครื่อง โดยการดึงสายไฟ
   จัดเก็บหลักฐานลงในบรรจุภัณฑ
   ใชเทปปดผนึกปดผนึกหลักฐาน
ใหเรียบรอย

2

คอมพิวเตอรทำงานอยูแตหนาจอถูกปด

คอมพิวเตอรปดอยู

1
   ถายภาพหนาจอแสดงผล
โปรแกรมที่เปดอยูทุกหนา 
   ถอดสายที่เชื่อมตอกับเครือขาย
และอุปกรณตอพวงทั้งหมด 
   บันทึกการเชื่อมตอสายตาง ๆ

   ลองขยับเมาส กดปุม “Shift” 
บนแปนพิมพ 
   หามกดปุมอื่นโดยเด็ดขาด

Shift

21
   คอมพิวเตอรทำงานอยูแตหนา
จอถูกปดตรวจสอบดูไฟสถานะ
ของหนาจอ

   ปดเครื่อง โดยการดึงสายไฟ
   จัดเก็บหลักฐานลงในบรรจุภัณฑ
   ใชเทปปดผนึกปดผนึกหลักฐาน
ใหเรียบรอย

43
   ถายภาพหนาจอแสดงผลของ
โปรแกรมที่เปดอยูทุกหนา 
   ถอดสายที่เชื่อมตอกับเครือขาย
และอุปกรณตอพวงทั้งหมด
   บันทึกการเชื่อมตอสายตาง ๆ

ถอดสายที่เชื่อมตอกับเครือขาย
และอุปกรณตอพวงทั้งหมด บันทึก
การเชื่อมตอสายตาง ๆ

2

จัดเก็บหลักฐานลงในบรรจุภัณฑ 
ใชเทปปดผนึกปดผนึกหลักฐานให
เรียบรอย

31

ทำการจดบันทึกรายละเอียด

ระบุรายละเอียดในเอกสารลำดับการครอบครองวัตถุพยาน 
เอกสารขอมูลและลำดับการครอบครองวัตถุพยาน
โดยบันทึกขอมูลใหครบถวน

ถาติดรหัสผาน (password) 
หามทำการทดลองสุมใสรหัสผานโดยเด็ดขาด 
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2) พิยานี้หลักิฐานี้ทางด่จ่ทัลจากิโทรศัพิท์
ให้บุค์ค์ลผ้้เป็นี้เจ้าขึ้องโทรศัพิท์ไม่วิ่าจะเป็นี้ผ้้ต้องสื่งสื่ัย หร่อผ้้ต้องหา ผ้้เสื่้ยหาย หร่อบุค์ค์ลอ่�นี้ท้�เกิ้�ยวิขึ้้อง ลง

นี้ามในี้บันี้ท้กิย่นี้ยันี้ค์วิามเป็นี้เจ้าขึ้องและย่นี้ยอมในี้กิารดำเนี้่นี้กิารต่าง ๆ

กรณ่ที่่� 1 อุปกรณ์เปิดิใช้้งานอย่่ สัามารถแบั่งไดิ้ 2 กรณ่
กรณ่ที่่� 1.1 อุปกรณ์เปิดิใช้้งานอย่่ และสัามารถเข้าใช้้งานไดิ้
1) ให้บันี้ท้กิภัาพิหลักิฐานี้และเนี้่�อหาท้�ปรากิฏิบนี้หนี้้าจอแสื่ดงผล และจดบันี้ท้กิขึ้้อม้ล 
2) ตรวิจสื่อบรายละเอ้ยดเกิ้�ยวิกิับอุปกิรณ์ และตั�งค์่าเค์ร่�องม่อสื่่�อสื่าร
3) ตรวิจสื่อบขึ้้อม้ลเฉพิาะขึ้องหลักิฐานี้ เช่นี้ IMEI รุ่นี้ ผ้้ให้บร่กิาร เป็นี้ต้นี้
4) เปิดกิารใช้งานี้โหมดเค์ร่�องบ่นี้ (Airplane mode) เพิ่�อตัดกิารรับสื่ัญญาณ
5) ปิดกิารใช้รหัสื่ผ่านี้ หร่อจดบันี้ท้กิรหัสื่ผ่านี้ กิารล็อค์หนี้้าจอแสื่ดงผล (Disable screen lock) หากิ

ทำได้เพิ่�อให้สื่ามารถึเขึ้้าถึ้งเค์ร่�องได้ภัายหลัง
6) ดำเนี้่นี้กิารบรรจุในี้ถุึงท้�ป้องกิันี้ค์ล่�นี้วิ่ทยุ (Faraday Bag) หร่อห่อหุ้มด้วิยแผ่นี้ฟ้อยล์ (ถึ้าม้) เพิ่�อ

ป้องกิันี้ไม่ให้โทรศัพิท์ม่อถึ่อเค์ร่�องนี้้�สื่่�อสื่ารกิับบุค์ค์ล หร่ออุปกิรณ์เค์ร่�องอ่�นี้ ๆ ได้ จากินี้ั�นี้จัดเกิ็บ
หลกัิฐานี้ลงในี้บรรจุภัณัฑ์ ์ใชเ้ทปปดิผนี้ก้ิปดิผนี้ก้ิหลักิฐานี้ใหเ้ร้ยบรอ้ย ไม่ใหม้ร้อยชำรุดฉ้กิขึ้าด ลงช่�อ
ผ้ป้ฏิบ่ตัง่านี้และวินัี้เวิลาค์รอ่มทบัเทปปดิผนี้ก้ิกิำกิบัไวิ ้(พิยานี้หลกัิฐานี้ทางอเ่ลก็ิทรอนี้ก่ิสื่ค์์วิรใชว้ิสัื่ดุ
กิันี้กิระแทกิห่อหุ้มกิ่อนี้บรรจุลงในี้ห้บห่อเพิ่�อป้องกิันี้กิารเสื่้ยหายขึ้องวิัตถึุพิยานี้) และค์วิรระบุราย
ละเอ้ยดในี้เอกิสื่ารลำดับกิารค์รอบค์รองวิัตถึุพิยานี้ เอกิสื่ารขึ้้อม้ลและลำดับกิารค์รอบค์รองวิัตถึุ
พิยานี้โดยบันี้ท้กิขึ้้อม้ลให้ค์รบถึ้วินี้

กรณ่ที่่� 1.2 อุปกรณ์เปิดิใช้้งานอย่่ แต่ติดิล็อครหัสัผ่าน
1) หากิทำได้ให้สื่อบถึามรหัสื่ผ่านี้เพิ่�อปลดล็อค์เค์ร่�อง และจดบันี้ท้กิโดยให้ระบุด้วิย วิ่าเป็นี้กิารปลด

แบบ PIN (ใสื่่รหัสื่เลขึ้) หร่อแบบ Pattern lock (กิารปลดล็อค์ด้วิยกิารลากิเสื่้นี้) หากิเจ้าขึ้องให้
ค์วิามร่วิมม่อ ถึ้าสื่ามารถึเขึ้้าถึ้งได้ให้ดำเนี้่นี้กิารตามกิรณ้ท้� 1.1

2) บนัี้ทก้ิภัาพิ และเนี้่�อหาท้�ปรากิฏิบนี้หนี้า้จอแสื่ดงผล จดบนัี้ท้กิโดยละเอย้ด เปดิโหมดเค์ร่�องบน่ี้ หากิ
ทำได้

3) ดำเนี้่นี้กิารบรรจุในี้ถุึงท้�ป้องกิันี้ค์ล่�นี้วิ่ทยุ (Faraday Bag) หร่อห่อหุ้มด้วิยแผ่นี้ฟ้อยล์ (ถึ้าม้) เพิ่�อ
ป้องกิันี้ไม่ให้โทรศัพิท์ม่อถึ่อเค์ร่�องนี้้�สื่่�อสื่ารกิับบุค์ค์ล หร่ออุปกิรณ์เค์ร่�องอ่�นี้ ๆ ได้ จากินี้ั�นี้จัดเกิ็บ
หลกัิฐานี้ลงในี้บรรจุภัณัฑ์ ์ใชเ้ทปปดิผนี้ก้ิปดิผนี้ก้ิหลักิฐานี้ใหเ้ร้ยบรอ้ย ไม่ใหม้ร้อยชำรุดฉ้กิขึ้าด ลงช่�อ
ผ้ป้ฏิบ่ตัง่านี้และวินัี้เวิลาค์รอ่มทบัเทปปดิผนี้ก้ิกิำกิบัไวิ ้(พิยานี้หลกัิฐานี้ทางอเ่ลก็ิทรอนี้ก่ิสื่ค์์วิรใชว้ิสัื่ดุ
กิันี้กิระแทกิห่อหุ้มกิ่อนี้บรรจุลงในี้ห้บห่อเพิ่�อป้องกิันี้กิารเสื่้ยหายขึ้องวิัตถึุพิยานี้) และค์วิรระบุราย
ละเอ้ยดในี้เอกิสื่ารลำดับกิารค์รอบค์รองวิัตถึุพิยานี้ เอกิสื่ารขึ้้อม้ลและลำดับกิารค์รอบค์รองวิัตถึุ
พิยานี้โดยบันี้ท้กิขึ้้อม้ลให้ค์รบถึ้วินี้
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กรณ่ที่่� 2 อุปกรณ์อย่่ในสัถานะปิดิการใช้้งาน
1) หากิทำได้ให้สื่อบถึามรหัสื่ผ่านี้เพิ่�อปลดล็อค์เค์ร่�อง และจดบันี้ท้กิโดยให้ระบุด้วิย วิ่าเป็นี้กิารปลดแบบ 

PIN (ใสื่่รหัสื่เลขึ้) หร่อแบบ Pattern lock (กิารปลดล็อค์ด้วิยกิารลากิเสื่้นี้) หากิเจ้าขึ้องให้ค์วิามร่วิมม่อ 
ถึ้าสื่ามารถึเขึ้้าถึ้งได้ให้ดำเนี้่นี้กิารตามกิรณ้ท้� 1.1

2) ดำเนี้่นี้กิารบรรจุในี้ถึุงท้�ป้องกิันี้ค์ล่�นี้วิ่ทยุ (Faraday Bag) หร่อห่อหุ้มด้วิยแผ่นี้ฟ้อยล์ (ถึ้าม้) เพิ่�อป้องกิันี้
ไม่ให้โทรศัพิท์ม่อถึ่อเค์ร่�องนี้้�สื่่�อสื่ารกิับบุค์ค์ล หร่ออุปกิรณ์เค์ร่�องอ่�นี้ ๆ ได้ จากินี้ั�นี้จัดเกิ็บหลักิฐานี้ลงในี้
บรรจุภััณฑ์์ ใช้เทปปิดผนี้้กิปิดผนี้้กิหลักิฐานี้ให้เร้ยบร้อย ไม่ให้ม้รอยชำรุดฉ้กิขึ้าด ลงช่�อผ้้ปฏิ่บัต่งานี้และ
วิันี้เวิลาค์ร่อมทับเทปปิดผนี้้กิกิำกิับไวิ้ (พิยานี้หลักิฐานี้ทางอ่เล็กิทรอน่ี้กิสื่์ค์วิรใช้วิัสื่ดุกิันี้กิระแทกิห่อหุ้ม
กิอ่นี้บรรจุลงในี้หบ้ห่อเพิ่�อปอ้งกินัี้กิารเส้ื่ยหายขึ้องวัิตถึพุิยานี้) และค์วิรระบุรายละเอย้ดในี้เอกิสื่ารลำดับ
กิารค์รอบค์รองวิัตถุึพิยานี้ เอกิสื่ารขึ้้อม้ลและลำดับกิารค์รอบค์รองวิัตถุึพิยานี้โดยบันี้ท้กิขึ้้อม้ลให้ 
ค์รบถึ้วินี้

หมายเหตุ : ไม่ค์วิรถึอดแบตเตอร้�ออกิจากิตัวิเค์ร่�อง เนี้่�องจากิอาจทำให้สื่้ญเสื่้ยขึ้้อม้ล เช่นี้ ประวิัต่กิารโทร กิารตั�งค์่า
วิันี้เวิลาในี้โทรศัพิท์ม่อถึ่อเป็นี้ต้นี้ เวิ้นี้แต่กิรณ้ท้�จำเป็นี้ต้องเกิ็บเค์ร่�องเป็นี้ระยะเวิลานี้านี้ ค์วิรถึอดแบตเตอร้�ออกิเพิ่�อ
ป้องกิันี้แบตเตอร้�เสื่่�อมสื่ภัาพิซึ่้�งอาจทำให้สื่ารท้�อย้่ในี้แบตเตอร้�รั�วิซึ่้มและ กิ่อให้เกิ่ดค์วิามเสื่้ยหายแกิ่โทรศัพิท์ม่อถึ่อ
นี้ั�นี้ได้
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แผินภาพที�	3	ข้ั�นตอนการเก็บัพยานหลักฐานดีิจิทัลจากโทรศััพท์

หามถอดแบตเตอรี่ออกจากตัวเครื่อง 

ระบุรายละเอียดในเอกสารลำดับการครอบครองวัตถุพยาน
เอกสารขอมูลและลำดับการครอบครองวัตถุพยาน
โดยบันทึกขอมูลใหครบถวน

โทรศัพทปดอยู

บรรจุในถุงที่ปองกันคลื่นวิทยุ 
(Faraday Bag) หรือหอหุมดวย
แผนฟอยล (ถามี)

2

******
unlock

1
ลองสอบถามรหัสผานเพื่อ
ปลดล็อคเครื่อง 

โทรศัพทเปดใชงานอยู แตติดล็อครหัสผาน

บันทึกภาพ และเนื้อหาที่ปรากฏบนหนา
จอแสดงผล จดบันทึกโดยละเอียด เปด
โหมดเครื่องบิน หากทำได

2

บรรจุในถุงที่ปองกันคลื่นวิทยุ 
(Faraday Bag) หรือหอหุมดวยแผน
ฟอยล (ถามี)

3

******
unlock

1

ลองสอบถามรหัสผานเพื่อ
ปลดล็อคเครื่อง ถาสามารถ
เขาถึงไดใหดำเนินการตาม
โทรศัพทเปดใชงานอยู 

   ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับ
อุปกรณ
   ตั้งคาเครื่องมือสื่อสาร IMEI รุน 
ผูใหบริการ

21
   บันทึกภาพหลักฐานและเนื้อหาที่
ปรากฏบนหนาจอแสดงผล
   จดบันทึกขอมูล 

ปดการใชรหัสผาน หรือจดบันทึก
รหัสผาน การล็อคหนาจอ
แสดงผล 

******
unlock

4

บรรจุในถุงที่ปองกันคลื่นวิทยุ 
(Faraday Bag) หรือหอหุมดวยแผน
ฟอยล (ถามี)

5

Internet

Bluetooth torch

Wifi

3

เปดการใชงานโหมดเครื่องบิน
(Airplane mode) 

โทรศัพทเปดใชงานอยู และสามารถเขาใชงานได

การเก็บพยานหลักฐานจากโทรศัพท
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3) พิยานี้หลักิฐานี้ทางด่จ่ทัลจากิสื่่�อบันี้ท้กิขึ้้อม้ล

ถึ่ายภัาพิ และบันี้ท้กิขึ้้อม้ล จัดเกิ็บหลักิฐานี้ลงในี้บรรจุภััณฑ์์ ใช้เทปปิดผนี้้กิปิดผนี้้กิหลักิฐานี้ให้เร้ยบร้อย ไม่
ใหม้ร้อยชำรดุฉก้ิ ขึ้าด ลงช่�อผ้ป้ฏ่ิบัตง่านี้และวัินี้เวิลาค์รอ่มทบัเทปปิดผนี้ก้ิกิำกิบัไวิ ้(พิยานี้หลกัิฐานี้ทางอเ่ลก็ิทรอนี้ก่ิสื่์
ค์วิรใช้วิัสื่ดุกิันี้กิระแทกิห่อหุ้มกิ่อนี้บรรจุลงในี้ห้บห่อเพิ่�อป้องกิันี้กิารเสื่้ยหายขึ้องวิัตถึุพิยานี้)

กิรณ้ท้�เป็นี้อุปกิรณ์ท้�ใช้ในี้กิารเช่�อมต่อเค์ร่อขึ้่าย หร่ออุปกิรณ์บันี้ท้กิภัาพิและวิ่ด้โอ ให้นี้ำสื่่งสื่ายไฟ้มาด้วิย

6.4	การรักษาความน่าเช้ื�อถือข้องพยานหลักฐาน

6.4.1	 การยืนยันว่าเป็ันพยานหลักฐานที�แท้จริง	 (Authentication	 of	 Evi-
dence)

พิยานี้หลักิฐานี้ต้องสื่ร้างขึ้้อเท็จจร่งในี้ลักิษณะท้�ไม่สื่ามารถึโต้แย้งได้และเป็นี้ตัวิแทนี้ขึ้องสื่ภัาพิดั�งเด่ม เช่นี้ 
ตำหนี้่ร้ปพิรรณ ร่องรอยค์วิามเสื่้ยหาย หมายเลขึ้ Serial number และ หมายเลขึ้ IMEI สื่ำหรับโทรศัพิท์ม่อถึ่อ 
เป็นี้ต้นี้

6.4.2	 ลำาดีับัการครอบัครองพยานหลักฐาน	(Chain	of	Custody)	
ต้องจัดทำเอกิสื่ารแสื่ดงลำดับกิารถึ่อค์รองพิยานี้หลักิฐานี้ ตั�งแต่กิารตรวิจย้ด กิารด้แลรักิษา กิารค์วิบค์ุม กิาร

วิ่เค์ราะห์ และกิารจัดเกิ็บหลักิฐานี้ เนี้่�องจากิหลักิฐานี้ท้�พิบสื่ามารถึนี้ำไปใช้ในี้ย่นี้ยันี้ได้ในี้ชั�นี้ศาล หลักิฐานี้เหล่านี้้� 
จ้งจะต้องได้รับกิารจัดกิารอย่างระมัดระวิัง และรอบค์อบเพ่ิ�อหล้กิเล้�ยงขึ้้อกิล่าวิหาวิ่าเป็นี้หลักิฐานี้ท้�ปลอมหร่อทำ 
ขึ้้�นี้มา

6.4.3	 การยืนยนัในความถก้ต้องข้องพยานหลักฐาน	(Evidence	Validation)
เพิ่�อค์วิามถึ้กิต้องขึ้องพิยานี้หลักิฐานี้และผลลัพิธิ์์ท้�ได้จากิกิารตรวิจพิ่สื่้จนี้์ พิยานี้หลักิฐานี้ท้�สื่่งให้กิับเจ้าหนี้้าท้�

ตรวิจพิ่สื่้จนี้์จะต้องไม่เกิ่ดกิารเปล้�ยนี้แปลงไปจากิสื่ภัาพิเด่มนี้ับแต่ท้�ทำกิารตรวิจย้ด หร่อหากิเล้�ยงไม่ได้ท้�จะเกิ่ดกิาร
เปล้�ยนี้แปลง ไม่วิา่จะเป็นี้จากิสื่ภัาพิโดยธิ์รรมชาตข่ึ้องพิยานี้หลักิฐานี้หร่อจากิกิารบรรจุหบ้ห่อกิต็าม ผ้เ้กิบ็พิยานี้หลักิ
ฐานี้จะตอ้งใชว้ิธ้่ิ์กิารในี้กิารจดัเกิบ็และดแ้ลพิยานี้หลกัิฐานี้ท้�ทำใหเ้กิด่กิารเปล้�ยนี้แปลงนี้อ้ยท้�สื่ดุ เพิ่�อรกัิษาสื่ภัาพิขึ้อง
พิยานี้หลักิฐานี้ให้ใกิล้เค์้ยงกิับสื่ภัาพิ ณ สื่ถึานี้ท้�เกิ่ดเหตุ มากิท้�สืุ่ด

ซึ่้�งวิัตถึุพิยานี้ทั�วิไป จะใช้วิ่ธิ์้กิารสื่ังเกิตจากิสื่ภัาพิภัายนี้อกิ วิ่าม้กิารเปล้�ยนี้แปลงเกิ่ดขึ้้�นี้หร่อไม่ และสื่ามารถึ
ถึ่ายภัาพิประกิอบไวิ้ เพิ่�อใช่ย่นี้ยันี้ในี้ค์วิามถึ้กิต้องขึ้องพิยานี้หลักิฐานี้

แต่พิยานี้หลักิฐานี้ทางด่จ่ทัล ค์่อขึ้้อม้ลท้�ถึ้กิจัดเกิ็บภัายในี้อุปกิรณ์อ่เล็กิทรอนี้่กิสื่์ ซึ่้�งไม่สื่ามารถึสื่ังเกิตได้จากิ
สื่ภัาพิภัายนี้อกิขึ้องพิยานี้หลกัิฐานี้ และอาจเกิด่กิารเปล้�ยนี้แปลงแกิไ้ขึ้ขึ้อ้มล้ภัายในี้วิตัถึพุิยานี้ทางดจ่ท่ลั โดยกิารเขึ้า้
ถึ้งขึ้้อม้ล โดยไม่ปฏิ่บัต่ตามขึ้ั�นี้ตอนี้และวิ่ธิ์้กิารท้�ถึ้กิต้อง กิ็อาจทำให้เกิ่ดกิารเปล้�ยนี้แปลงขึ้้อม้ลในี้พิยานี้หลักิฐานี้ทาง
ด่จ่ทัลได้

ซึ่้�งวิตัถึพุิยานี้ดจ่ท่ลัสื่ามารถึยน่ี้ยนัี้ค์วิามถ้ึกิตอ้งขึ้องขึ้อ้มล้ดว้ิยวิธ่ิ์ก้ิารทำ Hashing ซึ่้�งเปน็ี้วิธ่ิ์ก้ิารนี้ำขึ้อ้มล้ทั�งหมด
ในี้ไฟ้ล์นี้ำมาค์ำนี้วิณ ผลกิารค์ำนี้วิณสื่ามารถึแสื่ดงเป็นี้ชุดตัวิเลขึ้ชุดหนี้้�งตามแต่วิ่ธิ์้ค์ำนี้วิณเร้ยกิวิ่าค่์า Hash ซ้ึ่�งค่์า 
Hash ค์่านี้ั�นี้เป็นี้เหม่อนี้ตัวิแทนี้ขึ้องไฟ้ล์นี้ั�นี้ ค์ล้ายกิับรอยนี้่�วิม่อขึ้องมนีุ้ษย์ ตราบใดท้�ไม่ม้กิารเปล้�ยนี้แปลงไฟ้ล์ค์่า 
Hash กิ็จะไม่ม้กิารเปล้�ยนี้แปลง แต่กิารเปล้�ยนี้แปลงเพิ้ยงเล็กิๆนี้้อยกิ็สื่ามารถึเปล้�ยนี้ค์่า Hash ได้ โดยวิ่ธิ์้กิารท้�ได้รับ
ค์วิามนี้่ยมสื่้งสืุ่ดในี้ปัจจุบันี้ค์่อกิารค์ํานี้วิณแบบ MD5 (Message-Digest algorithm 5) และ SHA-1 (Secure Hash 
Algorithm 1)
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6.5	พยานหลกัฐานที�สำาคัญที�เป็ันองค์ปัระกอบัข้องความผิดิีเกี�ยวกบััแรงงาน
เดี็กและบัังคับัใช้้แรงงาน

6.5.1	 เอกสารทั�วไปั
1) เอกิสื่ารท้�เกิ้�ยวิกิับสื่ถึานี้ท้�เกิ่ดเหตุ เช่นี้ ใบอนีุ้ญาตประกิอบกิาร ใบอนีุ้ญาตขึ้ายต่าง ๆ เอกิสื่ารแสื่ดง

กิรรมสื่่ทธิ์่� หร่อกิารค์รอบค์รองสื่ถึานี้ท้�เกิ่ดเหตุ

 กิารตรวิจสื่อบ : สื่่งสื่ำเนี้าเอกิสื่ารและใบอนีุ้ญาตต่าง ๆ ท้�ตรวิจพิบ ไปตรวิจสื่อบค์วิามถึ้กิต้องกิับหนี้่วิย
งานี้ผ้้ออกิเอกิสื่ารนี้ั�นี้ ๆ เพิ่�อย่นี้ยันี้ค์วิามถึ้กิต้องขึ้องพิยานี้หลักิฐานี้

2) เอกิสื่ารเกิ้�ยวิกิับกิารจ้างงานี้ เช่นี้ สื่ัญญาจ้าง ขึ้้อบังค์ับ ทะเบ้ยนี้กิารลงเวิลางานี้ เป็นี้ต้นี้

 กิารตรวิจสื่อบ : ตรวิจสื่อบเนี้่�อหาและข้ึ้อค์วิามท้�พิบ ว่ิามค้์วิามเช่�อมโยงกิบัพิฤตก่ิารณ์ในี้ค์ดห้รอ่ไม่ อย่างไร

3) เอกิสื่ารประจำตัวิ เช่นี้ บัตรประชาชนี้ หนี้ังสื่่อเด่นี้ทาง บัตรประจำตัวิค์นี้ซึ่้�งไม่ม้สื่ัญชาต่ไทย (บัตรชมพิ้) 
หร่อหนี้ังสื่่อค์นี้ประจำเร่อ (Sea book/Seaman book) เพิ่�อใช้ระบุตัวิตนี้ และอายุขึ้องผ้้เสื่้ยหาย

 กิารตรวิจสื่อบ : สื่่งสื่ำเนี้าเอกิสื่ารไปตรวิจสื่อบกิับหนี้่วิยงานี้ผ้้ออกิเอกิสื่ารนี้ั�นี้ๆ ตาม

หนังสัือเดิินที่าง : ตรวจสัอบัความถ่กต้องจากสัถานที่่ตของประเที่ศนั�น ๆ
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หนังสัือคนประจำเรือสัำหรับัคนซึ่ึ�งม่สััญช้าติไที่ย (Seaman book) เล่มสั่น�ำเงินเข้ม :  
ตรวจสัอบัความถ่กต้องจาก กรมเจ้าที่่า กระที่รวงคมนาคม

หนังสัือคนประจำเรือสัำหรับัคนต่างดิ้าว (Sea book) เล่มสั่เข่ยว/เหลือง : 

ตรวจสัอบัความถ่กต้องจาก กรมประมง กระที่รวงเกษตรและสัหกรณ์
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บััตรประจำตัวบัุคคลที่่�ไม่ม่สัถานะที่างที่ะเบั่ยน

ตรวจสัอบัความถ่กต้องจาก กรมการปกครอง กระที่รวงมหาดิไที่ย

บััตรประจำตัวบัุคคลซึ่ึ�งไม่ม่สััญช้าติไที่ย : 

ตรวจสัอบัความถ่กต้องจาก กรมการปกครอง กระที่รวงมหาดิไที่ย
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บััตรประจำตัวบัุคคลซึ่ึ�งไม่ม่สััญช้าติไที่ย + ใบัอนุญาตที่ำงาน :  
ตรวจสัอบัความถ่กต้องจาก กรมการปกครอง กระที่รวงมหาดิไที่ย และกรมการจัดิหางาน กระที่รวงแรงงาน

6.5.2	 หลักฐานทางการเงิน	
หลักิฐานี้ทางกิารเง่นี้ เช่นี้ สื่มุดบัญช้ธิ์นี้าค์าร บัตรเอท้เอ็ม หลักิฐานี้กิารเสื่้ยภัาษ้ หลักิฐานี้กิารจ่ายเง่นี้เด่อนี้ 

เป็นี้ต้นี้ เพิ่�อใช้ในี้กิารตรวิจสื่อบเสื่้นี้ทางกิารเง่นี้ ทั�งกิารรับเง่นี้และจ่ายเง่นี้ ระหวิ่างผ้้เสื่้ยหายกิับผ้้ต้องหา

กิารตรวิจสื่อบ : ตรวิจสื่อบประวิัต่กิารทำธิ์ุรกิรรมทางกิารเง่นี้ ได้จากิธิ์นี้าค์ารเจ้าขึ้องบัญช้

6.5.3	 หลักฐานแสดีงที�พักอาศััยข้องผิ้้เสียหาย	
หลกัิฐานี้แสื่ดงท้�พิกัิอาศยัขึ้องผ้เ้สื่ย้หาย เชน่ี้ เสื่่�อผา้ เค์ร่�องใชข้ึ้องแรงงานี้ผ้เ้สื่ย้หาย เพิ่�อแสื่ดงใหเ้หน็ี้วิา่แรงงานี้

หร่อผ้้เสื่้ยหายพัิกิอาศัยหร่อปฏ่ิบัต่งานี้อย้่ในี้ท้�เก่ิดเหตุ โดยอาจเป็นี้เค์ร่�องแบบขึ้องโรงงานี้ เค์ร่�องแต่งกิายท้�สื่กิปรกิ
จากิกิารทำงานี้ ตลอดจนี้อุปกิรณ์อ่�นี้ ๆ ท้�ม้ไวิ้เพิ่�อใช้ประกิอบกิารแต่งกิายในี้กิารทำงานี้

6.5.4	 หลักฐานการแสดีงการพันธีนาการหรือการกักข้ัง	
หลักิฐานี้กิารแสื่ดงกิารพิันี้ธิ์นี้ากิารหร่อกิารกิักิขึ้ัง เช่นี้ กิุญแจม่อ โซึ่่ตรวินี้ หร่อกิลอนี้ประต้ เพิ่�อใช้เป็นี้หลักิ

ฐานี้ในี้กิารพิ่สื่้จนี้์พิฤต่กิารณ์กิารบังค์ับใช้แรงงานี้
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6.5.5	 หลักฐานเกี�ยวกับัร่องรอยบัาดีแผิลและการไดี้รับับัาดีเจ็บัข้องผิ้้เสียหาย
หลักิฐานี้เกิ้�ยวิกิับร่องรอยบาดแผลและกิารได้รับบาดเจ็บขึ้องผ้้เสื่้ยหาย เช่นี้ ร่องรอยกิารถึ้กิทำร้ายร่างกิาย 

บาดแผล กิารได้รับอันี้ตรายจากิสื่ารเค์ม้ รวิมไปถึ้งผลกิระทบทางด้านี้จ่ตใจขึ้องผ้้เสื่้ยหาย

กิารตรวิจสื่อบ : ทำใบส่ื่งตัวิผ้้เสื่้ยหายให้แพิทย์เพ่ิ�อชันี้สื่้ตรบาดแผล อันี้ตรายจากิสื่ารเค์ม้ และผลกิระทบ
กิระเท่อนี้จากิจ่ตใจ

6.5.6	 หลักฐานการร่วมปัระเวณ์ี	
หลักิฐานี้กิารร่วิมประเวิณ้ เช่นี้ ร่องรอยกิารม้เพิศสื่ัมพิันี้ธิ์์จากิตัวิผ้้เส้ื่ยหาย ร่องรอยสื่ารค์ัดหลั�ง และถึุงยาง

อนี้ามัยท้�ใช้แล้วิ เพิ่�อประกิอบพิฤต่กิารณ์กิารแสื่วิงหาประโยชนี้์ทางเพิศ

6.5.7	 วัตถุพยานที�เป็ันสารเคมีอันตราย	
วิัตถึุพิยานี้ท้�เป็นี้สื่ารเค์ม้อันี้ตราย หร่อวิัตถึุท้�อาจกิ่อให้เกิ่ดอันี้ตรายกิับผ้้ท้�ทำงานี้ในี้บร่เวิณดังกิล่าวิ 

เพิ่�อประกิอบพิฤต่กิารณ์กิารทำงานี้กิับสื่ารเค์ม้อันี้ตราย โดยให้พินี้ักิงานี้สื่อบสื่วินี้สื่่งตัวิอย่างขึ้องสื่ารเค์ม้หร่อ
วิัตถึุดังกิล่าวิ พิร้อมภัาพิถึ่ายภัาชนี้ะท้�บรรจุสื่ารเค์ม้ดังกิล่าวิ ไปตรวิจสื่อบกิับผ้้เช้�ยวิชาญ เพิ่�อให้ผ้้เช้�ยวิชาญม้ค์วิาม
เห็นี้วิ่าสื่ารเค์ม้หร่อวิัตถึุดังกิล่าวิอาจกิ่อให้เกิ่ดอันี้ตรายต่อสืุ่ขึ้ภัาพิอย่างไร

6.5.8	 การตรวจสอบัอายุข้องผิ้้เสียหาย	
ในี้กิรณ้ท้�นี้่าเช่�อว่ิาบุค์ค์ลท้�เป็นี้ผ้้เสื่้ยหายม้อายุไม่เก่ินี้ 18 ให้สื่่งตัวิผ้้เสื่้ยหายไปท้�โรงพิยาบาลขึ้องรัฐ เพ่ิ�อให้

แพิทย์ผ้้เช้�ยวิชาญทำกิารตรวิจสื่อบอายุขึ้องผ้้เส้ื่ยหาย และหากิผลกิารตรวิจสื่อบอายุขึ้องผ้้เส้ื่ยหายขัึ้ดหร่อแย้งกัิบ
ขึ้อ้มล้ท้�ปรากิฏิตามเอกิสื่ารราชกิาร ให้เจา้หนี้า้ท้�ส่ื่งตวัิผ้เ้ส้ื่ยหายไปตรวิจสื่อบอายุกิบัแพิทยผ้้์เช้�ยวิชาญท้�โรงพิยาบาล
อ่�นี้ซึ่�ำอ้กิ หากิแพิทย์ผ้้เช้�ยวิชาญม้ค์วิามเห็นี้ตรงกิันี้ ให้พิ่จารณาย้ดถึ่อค์วิามเห็นี้ขึ้องแพิทย์เป็นี้สื่ำค์ัญ แต่หากิค์วิาม
เห็นี้ขึ้องแพิทย์ในี้กิารตรวิจอายุค์รั�งท้�สื่อง แตกิต่างไปจากิผลกิารตรวิจอายุค์รั�งแรกิ ค์วิรจัดให้ม้กิารสื่่งตรวิจอายุค์รั�ง
ท้� 3 และหากิผลกิารตรวิจ 2 ในี้ 3 ค์รั�ง ท้�สื่่งตรวิจกิับแพิทย์ผ้้เช้�ยวิชาญ แตกิต่างไปจากิข้ึ้อม้ลในี้เอกิสื่ารราชกิาร  
ให้พินี้ักิงานี้เจ้าหนี้้าท้�พิ่จารณาหาพิยานี้แวิดล้อมอ่�นี้ เช่นี้ พิยานี้บุค์ค์ล พิยานี้เอกิสื่าร หร่อพิยานี้อ่�นี้ใด เพิ่�อท้�จะใช้
ระบุอายุท้�แท้จร่งขึ้องผ้้เสื่้ยหายกิ่อนี้ดำเนี้่นี้ค์ด้ และตั�งขึ้้อกิล่าวิหา เพิ่�อจะได้ใช้กิฎหมายให้เหมาะสื่มกิับตัวิผ้้เสื่้ยหาย
ต่อไป
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แผินภาพที�	4	ข้ั�นตอนการทำางานในการตรวจสอบัอายุข้องผิ้้เสียหาย

เร่ิมต้น

เอกสารราชการ

เอกสารราชการ = 
ผลตรวจของแพทย์ฯ

ตรวจกับแพทย์ฯ 
รพ.อื่น

ผลตรวจครั้งที่ 1 = 
ผลตรวจครั้งที่ 2

ตรวจกับแพทย์ฯ 
รพ.ท่ี 3

ค้นหาพยานอื่นๆ
เพ่ิมเติม

สิ้นสุด

ให้ยึดตามเอกสาร
ราชการ

ให้ยึดตามผลตรวจ
ของ รพ.

ใช่

ไม่

ใช่

ไม่

ถ้าผลตรวจ 2 ใน 3
ไม่ตรงกับเอกสารราชการ

ถ้าผลตรวจ 2 ใน 3
ตรงกับเอกสารราชการ

เปรียบเทียบผล
ตรวจทั้ง 3 รพ. 

กับเอกสารราชการ

ผลการตรวจของแพทย์ฯ
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6.5.9	 หลักฐานแสดีงข้้อม้ลพิกัดี	 จุดีจอดีเรือ	 การเข้้า-ออกท่าเรือ	 และเส้น
ทางการเดีินเรือข้องเรือลำาที�เกิดีเหตุ

กิารตรวิจสื่อบ : สื่ามารถึตรวิจสื่อบไปยังหนี้่วิยงานี้ดังต่อไปนี้้�
• กิรมเจ้าท่า
• กิรมประมง
• ศ้นี้ย์ค์วิบค์ุมกิารแจ้งเร่อเขึ้้าออกิ (PIPO)
• ศ้นี้ย์อำนี้วิยกิารรักิษาผลประโยชนี้์ขึ้องชาต่ทางทะเล (ศรชล.)

6.5.10	หลักฐานจากกล้องวงจรปิัดีภายในบัริเวณ์สถานที�เกิดีเหตุ	
หลักิฐานี้จากิกิล้องวิงจรปิดภัายในี้บร่เวิณสื่ถึานี้ท้�เกิ่ดเหตุซึ่้�งอาจพิบภัาพิผ้้เส้ื่ยหายขึ้ณะกิำลังทำงานี้ หร่อถึ้กิ

นี้ายจา้งบงัค์บัให้ทำงานี้ หากิเช่�อวิา่ขึ้อ้มล้ท้�บนัี้ท้กิจากิกิล้องวิงจรปดิถ้ึกิลบ อาจสื่ามารถึสื่ง่ตรวิจพิส้่ื่จนี้เ์พ่ิ�อกิ้ค้์น่ี้ขึ้อ้มล้
ท้�ถึ้กิลบได้

6.5.11	 หลักฐานภาพถ่ายหรือวิดีีโอที�เป็ันภาพลามกข้องผิ้้เสียหาย	
หลักิฐานี้ภัาพิถึ่ายหร่อวิ่ด้โอท้�เป็นี้ภัาพิลามกิขึ้องผ้้เส้ื่ยหาย เพิ่�อใช้พิ่ส้ื่จนี้์กิารกิระทำค์วิามผ่ดขึ้องผ้้ต้องหา  

เพิ่�อประกิอบพิฤต่กิารณ์ท้�เกิ้�ยวิกิารละเม่ดทางเพิศ

6.5.12	 หลักฐานในการติดีต่อสื�อสาร	
หลักิฐานี้ในี้กิารต่ดต่อสื่่�อสื่าร เช่นี้ ขึ้้อม้ลกิารสื่นี้ทนี้าผ่านี้สื่่�อสื่ังค์มออนี้ไลนี้์ ขึ้้อม้ลกิารโทรศัพิท์ม่อถึ่อ ขึ้้อม้ล

กิารรับสื่่งขึ้้อค์วิามสื่ั�นี้ (SMS) เป็นี้ต้นี้ เพิ่�อใช้ในี้กิารหาพิ่สื่้จนี้์ค์วิามเช่�อมโยงระหวิ่างตัวิผ้้ต้องหาและผ้้เสื่้ยหาย

กิารตรวิจสื่อบ : อาจสื่ามารถึตรวิจสื่อบได้จากิผ้้ให้บร่กิารสื่่�อสื่ังค์มออนี้ไลนี้์ หร่อผ้้ให้บร่กิารเค์ร่อขึ้่าย

6.5.13	 ข้้อม้ลพยานหลักฐานต่าง	ๆ	ที�อย้่ในวัตถุพยานทางดีิจิทัล	
ขึ้้อม้ลพิยานี้หลักิฐานี้ต่าง ๆ  ท้�อย้่ในี้วิัตถึุพิยานี้ทางด่จ่ทัลเช่นี้ ค์อมพิ่วิเตอร์, โทรศัพิท์ม่อถึ่อ หร่อ Flash Drive 

จำเป็นี้ต้องสื่่งให้ผ้้ชำนี้าญในี้กิารตรวิจพิ่สื่้จนี้์ เพิ่�อนี้ำขึ้้อม้ลดังกิล่าวิมาใช้ประกิอบกิารดำเนี้่นี้ค์ด้

กิารตรวิจสื่อบ : ตรวิจสื่อบขึ้้อม้ล เช่นี้ ไฟ้ล์ภัาพิ วิ่ด้โอ ประวิัต่กิารสื่นี้ทนี้า ท้�บันี้ท้กิอย้่ในี้วิัตถึุพิยานี้ขึ้องกิลาง 
สื่ามารถึสื่่งตรวิจพิ่สื่้จนี้์ได้

6.6	ข้้อแนะนำาเกี�ยวกับัการนำาส่งพยานหลักฐานเพื�อตรวจพิส้จน์
พิยานี้หลกัิฐานี้ท้�ตรวิจพิบในี้ท้�เกิด่เหตบุางสื่ว่ินี้ตอ้งใชค้์วิามร้ ้ค์วิามชำนี้าญในี้กิารตรวิจพิส่ื่จ้นี้ ์พินี้กัิงานี้สื่อบสื่วินี้

เจ้าขึ้องค์ด้ค์วิรคั์ดเล่อกิเฉพิาะพิยานี้หลักิฐานี้ท้�สื่ามารถึย่นี้ยันี้ให้ค์รบองค์์ประกิอบกิารกิระทำค์วิามผ่ดเท่าท้�จำเป็นี้ 
เนี้่�องจากิในี้กิระบวินี้กิารตรวิจพ่ิสื่้จน์ี้จำเป็นี้ต้องในี้เวิลาในี้กิารดำเนี้่นี้กิาร รวิมถ้ึงค์วิรระบุขึ้อบเขึ้ตสื่่วินี้ท้�ต้องกิารให้
ตรวิจพิ่สื่้จนี้์ให้ชัดเจนี้ โดยเฉพิาะวิัตถึุพิยานี้ด่จ่ทัล ม่ฉะนี้ั�นี้จะทำให้สื่่�นี้เปล่องงบประมาณ และระยะเวิลาเกิ่นี้ค์วิาม
จำเป็นี้ โดยไม่เกิ่ดประโยชนี้์ อาจสื่่งผลเสื่้ยต่อร้ปค์ด้ได้

ตัวิอย่างประเด็นี้ค์ำถึามในี้กิารตรวิจพิ่สื่้จนี้์พิยานี้หลักิฐานี้ทางด่จ่ทัล
• ม้ไฟ้ล์ภัาพิ ร้ปถึ่าย หร่อไฟ้ล์วิ่ด้โอท้�ม้ลักิษณะลามกิอนี้าจาร/ลามกิอนี้าจารตรงตามไฟ้ล์ภัาพิหร่อไฟ้ล์วิ่ด้โอ

ท้�สื่่งมาด้วิยนี้้� ในี้วิัตถึุพิยานี้หร่อไม่ (อาจระบุค์่าแฮ่ซึ่ (Hash Value) ท้�ต้องกิาร หร่อภัาพิประกิอบมาด้วิย)
• ม้ไฟ้ล์ท้�ม้ค์่า Hash ตรงตามรายกิารท้�สื่่งมาด้วิยนี้้�หร่อไม่
• ม้ประวิัต่กิารใช้งานี้อ่นี้เตอร์เนี้็ตเวิ็บไซึ่ต์ (URLs ท้�ต้องกิาร) ในี้วิัตถึุพิยานี้หร่อไม่
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• ม้ประวิัต่กิารสื่นี้ทนี้ากิับผ้้ใช้เฟ้ซึ่บุ๊กิ (Facebook) หร่อ Messenger บัญช้ช่�อ............หร่อไม่
• ม้ประวิัต่เขึ้้าเขึ้้าถึ้งเวิ็บไซึ่ต์ (URLs ท้�ต้องกิาร) ท้�ม้บัญช้ผ้้ใช้ (Account) ในี้วิัตถึุพิยานี้หร่อไม่
• ม้ประวิัต่กิารสื่นี้ทนี้ากิับผ้้ใช้ไลนี้์ (Line) User Name: ................หร่อไม่
• ม้ขึ้้อม้ลเกิ้�ยวิกิับสื่มุดบัญช้ขึ้องธิ์นี้าค์ารหร่อไม่ (อาจระบุช่�อธิ์นี้าค์าร เลขึ้ท้�บัญช้ หร่อช่�อบัญช้มาด้วิย และ

ประเภัทไฟ้ล์ท้�ต้องกิาร)
• ขึ้้อม้ลกิารรับ-สื่่งอ้เมล ในี้วิัตถึุพิยานี้ (อาจระบุช่�อผ้้รับ-สื่่ง หร่อ ช่�ออ้เมลท้�ต้องกิารหามาด้วิย)
• ม้ขึ้้อม้ลรายช่�อและเบอร์โทรศัพิท์ในี้วิัตถึุพิยานี้หร่อไม่ (อาจระบุช่�อบุค์ค์ล หร่อ เบอร์โทรศัพิท์ท้�ต้องกิารหา

มาด้วิย)
• ม้ขึ้้อม้ลกิารโทรศัพิท์ขึ้องวิัตถึุพิยานี้หร่อไม่ (อาจระบุช่�อบุค์ค์ล หร่อ เบอร์โทรศัพิท์ท้�ต้องกิารหามาด้วิย)
• ขึ้้อม้ล กิารรับสื่่งขึ้้อค์วิามสื่ั�นี้ (SMS) หร่อ ขึ้้อค์วิามสื่่�อผสื่ม (MMS) ในี้วิัตถึุพิยานี้ (อาจระบุช่�อบุค์ค์ล หร่อ 

เบอร์โทรศัพิท์ท้�ต้องกิารหามาด้วิย)
• สื่ามารถึกิ้้ค์่นี้ไฟ้ล์วิ่ด้โอจากิขึ้องกิลางได้หร่อไม่ (อาจระบุวิันี้ท้� เวิลาท้�บันี้ท้กิมาด้วิย)

หมายเหตุ : ในี้กิารตรวิจพิส่ื่จ้น์ี้วิตัถุึพิยานี้ดจ่ทั่ลค์วิรมอ้ปุกิรณ์สื่ำหรับสื่ำเนี้าข้ึ้อมล้ (เช่นี้ แฟ้ลชไดรฟ้ หร่อฮ่าร์ดด่สื่ก์ิ) 
ท้�มข้ึ้นี้าดเพิย้งพิอมาประกิอบดว้ิย (ในี้กิรณ้ท้�มป้ระเด็นี้ค์ำถึามไม่ชดัเจนี้ หรอ่ตอ้งกิารข้ึ้อมล้ทั�งหมดในี้ขึ้องกิลาง อปุกิรณ์
ท้�นี้ำมาสื่ำเนี้าขึ้้อม้ลต้องม้ขึ้นี้าดไม่นี้้อยกิวิ่าวิัตถึุพิยานี้)

ข้ึ้อแนี้ะนี้ำให้กิารตั�งค์ำถึามเพิ่�อให้ผ้ต้รวิจพิส่ื่จ้น์ี้สื่ามารถึตรวิจพ่ิสื่จ้น์ี้พิยานี้หลกัิฐานี้ทางด่จท่ลัได้อย่างรวิดเรว็ิ

ในี้ปัจจุบันี้เราสื่ามารถึเขึ้้าถึ้งกิารใช้งานี้อุปกิรณ์ด่จ่ทัลได้ง่าย ม้กิารใช้งานี้อย่างทั�วิถึ้ง ดังนี้ั�นี้เม่�อม้อาชญากิรรม
เกิ่ดขึ้้�นี้อาจตรวิจพิบวิัตถึุพิยานี้ขึ้องกิลางเป็นี้จำนี้วินี้มากิ เช่นี้ โทรศัพิท์ม่อถึ่อ จำนี้วินี้ 20 เค์ร่�อง ค์อมพิ่วิเตอร์  
10 เค์ร่�อง แฟ้ลชไดรฟ้ 30 ช่�นี้ และ แผ่นี้ซึ่้ด้ 30 แผ่นี้ ผ้้ตรวิจเกิ็บวิัตถึุพิยานี้ในี้ท้�เกิ่ดเหตุต้องระบุตำแหนี้่งท้�ตรวิจพิบ
ผ้้เป็นี้เจ้าขึ้องให้ชัดเจนี้ เพิ่�อสื่ามารถึแสื่ดงพิฤต่กิารณ์ท้�เกิ่ดขึ้้�นี้ในี้สื่ถึานี้ท้�เกิ่ดเหตุได้ เนี้่�องจากิวิัตถึุพิยานี้ด่จ่ทัลขึ้อง
กิลางท้�ตรวิจพิบบางสื่ว่ินี้อาจไมม่ส้ื่ว่ินี้กิบัองค์ป์ระกิอบค์วิามผด่ตามอาชญากิรรมนี้ั�นี้ แตใ่นี้กิารตรวิจพิส่ื่จ้นี้ต์อ้งดำเนี้น่ี้
กิารกิับขึ้องกิลางทุกิช่�นี้จำเป็นี้ต้องใช้เวิลามากิในี้กิารดำเนี้่นี้กิาร

นี้อกิเหน่ี้อจากินี้้� ดว้ิยเทค์โนี้โลยใ้นี้ปจัจบัุนี้หนี้ว่ิยค์วิามจำขึ้องอปุกิรณด์จ่ท่ลัสื่ามารถึบนัี้ทก้ิขึ้อ้มล้ไดเ้ปน็ี้จำนี้วินี้
มากิ เช่นี้ ในี้ค์อมพิ่วิเตอร์ 1 เค์ร่�อง อาจสื่ามารถึบันี้ท้กิขึ้้อม้ลได้ถึ้ง 2TB (ประมาณ 2000GB) โดยอาจสื่ามารถึบันี้ท้กิ
ไฟ้ลภ์ัาพิไดถ้ึง้ 1,000,000 ภัาพิ หากิกิารตั�งประเดน็ี้ถึามไมช่ดัเจนี้ เชน่ี้ ตอ้งกิารไฟ้ลภ์ัาพิทั�งหมดขึ้องเค์ร่�องค์อมพิว่ิเตอร์
ขึ้องกิลาง ไฟ้ล์ภัาพิท้�ตรวิจพิบทั�งหมด 1,000,000 ภัาพิ จะถึ้กิจะถึ้กิสื่ำเนี้ามาเป็นี้เอกิสื่ารประกิอบกิารตรวิจพิ่สื่้จนี้์ 
และต้องม้อุปกิรณ์สื่ำหรับทำสื่ำเนี้าดังกิล่าวิท้�เพิ้ยงพิอ (เช่นี้ ฮ่าร์ดด่สื่กิ์ท้�ม้ขึ้นี้าดเท่ากิันี้กิับขึ้องกิลาง) โดย 200,000 
ภัาพิ ท้�พิบทั�งหมด อาจไม่ม้ประโยชนี้์ในี้กิารดำเนี้่นี้ค์ด้ใดๆเลยกิ็เป็นี้ได้ 

ดังนี้ั�นี้ เพ่ิ�อให้เกิ่ดประสื่่ทธิ์่ภัาพิในี้กิารดำเนี้่นี้กิาร พินี้ักิงานี้สื่อบสื่วินี้เจ้าขึ้องค์ด้ค์วิรใช้วิ่จารณญาณในี้กิาร 
ค์ดัเลอ่กิวัิตถึพุิยานี้ดจ่ทั่ลสื่ำหรบัในี้กิารสื่ง่ตรวิจพิส่ื่จ้นี้ใ์หค้์รบองค์ป์ระกิอบค์วิามผด่ รวิมถ้ึงกิำหนี้ดขึ้อบเขึ้ต ค์ำสื่ำค์ญั
(Keyword) ท้�สื่ำค์ัญสื่ำหรับกิารตรวิจพิ่สื่้จนี้์ พิร้อมสื่่งเอกิสื่ารหร่อภัาพิตัวิอย่างท้�ต้องกิารในี้กิารตรวิจพิ่สื่้จนี้์มาด้วิย 
จากิกิรณ้ตัวิอย่าง จากิวิัตถึุพิยานี้นี้ับร้อยช่�นี้ สื่่วินี้สื่ำค์ัญอาจเหล่อเพิ้ยง โทรศัพิท์ม่อถึ่อ 2 เค์ร่�อง และค์อมพิ่วิเตอร์  
1 เค์ร่�อง และพินี้ักิงานี้สื่อบสื่วินี้ตั�งประเด็นี้ค์ำถึามเพิ่�อค์้นี้หาภัาพิท้�ต้องกิารภัายในี้วิัตถึุพิยานี้ขึ้องกิลาง พิร้อมนี้ำสื่่ง
ภัาพิตัวิอย่างท้�ต้องกิารมาพิร้อมด้วิย ทำให้เจ้าหนี้้าท้�ท้�ทำหนี้้าท้�ตรวิจพิ่สื่้จนี้์ดำเนี้่นี้กิารได้อย่างรวิดเร็วิและเฉพิาะ
เจาะจงมากิขึ้้�นี้ สื่ามารถึทำสื่ำเนี้าไฟ้ล์ท้�ตรวิจพิบได้ด้วิยอปุกิรณ์ท้�ไม่จำเป็นี้ต้องต้องใช้งบประมาณมากิ (เช่นี้ แผ่นี้ซึ่ด้)้ 
พินี้ักิงานี้สื่อบสื่อบสื่วินี้เจ้าขึ้องค์ด้สื่ามารถึรับผลกิารตรวิจกิารตรวิจพิ่สื่้จนี้์พิร้อมเอกิสื่ารประกิอบโดยไม่สื่้ญเสื่้ยเวิลา
โดยเปล่าประโยชนี้์ สื่ามารถึดำเนี้่นี้กิารต่อได้โดยไม่เกิ่นี้กิรอบระยะเวิลา
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กิารคุ้์มค์รองและช่วิยเหล่อเด็กิและแรงงานี้บังค์ับ อาจเร่�มต้นี้ตั�งแต่เม่�อพิบตัวิเด็กิหร่อผ้้ถึ้กิใช้แรงงานี้ เช่นี้  
ในี้ขึ้ั�นี้ตอนี้เขึ้้าตรวิจแรงงานี้ หร่อขึ้ณะสัื่มภัาษณ์ค์ัดแยกิเบ่�องต้นี้ฯ ซ้ึ่�งบางรายจะต้องม้กิารค์ุ้มค์รองเด็กิหร่อผ้้ถึ้กิใช้
แรงงานี้ใหพ้ิน้ี้วิก่ิฤตอั่นี้เนี้่�องมาจากิถ้ึกิทารณุกิรรมหรอ่อาจไมไ่ดร้บัค์วิามปลอดภัยั และเม่�อสื่มัภัาษณค์์ดัแยกิเบ่�องตน้ี้
เสื่รจ็แลว้ิ ผ้ป้ฏิบั่ตง่านี้จำเปน็ี้ตอ้งทราบวิา่บคุ์ค์ลนี้ั�นี้จดัอย้ใ่นี้กิลุม่ใด กิลา่วิค์อ่ เปน็ี้ผ้เ้สื่ย้หายท้�มส้ื่ท่ธิ์ต่อ้งไดร้บักิารชว่ิย
เหล่อเย้ยวิยาตามกิฎหมาย หร่อเป็นี้ผ้้กิระทำค์วิามผ่ดท้�จะต้องได้รับโทษตามกิฎหมายท้�เกิ้�ยวิขึ้้อง เพ่ิ�อนี้ำไป 
สื่้่กิระบวินี้กิารสื่่งต่ออย่างเหมาะสื่มต่อไป ในี้กิรณ้ท้�ผ้้ปฏิ่บัต่งานี้ม้ขึ้้อม้ลและพิยานี้หลักิฐานี้อย่างชัดเจนี้วิ่า บุค์ค์ลดัง
กิล่าวิเป็นี้ผ้้เสื่้ยหายกิ็สื่ามารถึดำเนี้่นี้กิารสื่่งตัวิเขึ้้ารับกิารค์ุ้มค์รองและช่วิยเหล่อได้ทันี้ท้ เช่นี้ เจ้าหนี้้าท้�ม้กิารแฝ่งตัวิ
สื่่บสื่วินี้มาเป็นี้ระยะเวิลานี้านี้ จนี้ม้พิยานี้หลักิฐานี้อย่างชัดเจนี้วิ่าบุค์ค์ลนี้ั�นี้เป็นี้ผ้้เสื่้ยหาย หร่อม้กิารสื่อบสื่วินี้ขึ้้อหา
หร่อค์วิามผด่ไวิอ้ย้แ่ลว้ิ ตอ่มาข้ึ้อเทจ็จรง่ปรากิฏิเพ่ิ�มเตม่วิา่มก้ิารกิระทำค์วิามผด่ฐานี้ค้์ามนี้ษุย ์ค์วิามผด่ฐานี้หรอ่บังค์บั
ใช้แรงงานี้หร่อบร่กิารด้วิย จ้งไม่ม้ค์วิามจำเป็นี้ต้องสื่ัมภัาษณ์เบ่�องต้นี้เพิ่�อค์ัดแยกิผ้้เสื่้ยหาย แต่ในี้บางกิรณ้ไม่อาจได้
ขึ้้อสื่รุปท้�สื่ามารถึวิ่นี้่จฉัยได้ทันี้ท้วิ่าบุค์ค์ลใดเป็นี้ผ้้เสื่้ยหาย เช่นี้ กิรณ้กิารให้ค์วิามช่วิยเหล่อกิลุ่มแรงงานี้จำนี้วินี้มากิ 
หร่อม้ค์วิามซึ่ับซึ่้อนี้ จ้งจำเป็นี้ต้องอาศัยท้มสื่หวิ่ชาช้พิร่วิมสื่ัมภัาษณ์เบ่�องต้นี้เพิ่�อค์ัดแยกิกิ่อนี้ เพิ่�อให้สื่ามารถึทราบ
วิ่า แรงงานี้แต่ละรายจัดอย้่ในี้กิลุ่มผ้้ท้�ต้องได้รับกิารช่วิยเหล่อ หร่อผ้้กิระทำผ่ด นี้อกิจากินี้้�ในี้กิารปฏิ่บัต่งานี้อาจพิบ

กิ�รคำุ�มคำรองและชื่�วยเหลือ
ผู้่�เส่ยห�ย

บทำทำ่� 7
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บุค์ค์ลอ้กิกิลุ่มท้�ท้มสื่หว่ิชาช้พิยังไม่สื่ามารถึระบุสื่ถึานี้ะท้�ชัดเจนี้ได้วิ่าเป็นี้ผ้้เสื่้ยหาย แต่ม้เหตุอันี้ค์วิรเช่�อวิ่าเป็นี้ผ้้เสื่้ย
หาย เช่นี้ แรงงานี้ต่างชาต่ ไม่ม้เอกิสื่ารประจำตัวิ หร่อม้เอกิสื่ารประจำตัวิแต่ไม่ตรงกิับลักิษณะทางกิายภัาพิ ผ้้ปฏิ่บัต่
งานี้จ้งจำเป็นี้ให้กิารคุ้์มค์รองช่วิยเหล่อและจัดหาสื่ถึานี้ท้�พิักิท้�เหมาะสื่มเป็นี้กิารชั�วิค์ราวิ เพิ่�อสื่อบถึามรายละเอ้ยด
ขึ้้อม้ลเพิ่�มเต่ม สื่่บสื่วินี้ และตรวิจสื่อบขึ้้อเท็จจร่ง รวิมถึ้งสื่่งตรวิจร่างกิายทางกิารแพิทย์ เพ่ิ�อประกิอบกิารวิ่นี้่จฉัย  
อันี้จะนี้ำไปสื่้่กิารบ่งช้�สื่ถึานี้ะท้�ชัดเจนี้วิ่าเป็นี้ผ้้เสื่้ยหายหร่อไม่ โดยสื่ามารถึแบ่งเป็นี้กิลุ่มต่าง ๆ ทั�งนี้้� สื่ามารถึศ้กิษา
เพิ่�มเตม่ได้จากิแผนี้ผงัท้� 2 ขึ้ั�นี้ตอนี้กิารสื่มัภัาษณ์ค์ดัแยกิผ้เ้สื่ย้หายจากิกิารบงัค์บัใช้แรงงานี้หรอ่บรก่ิารหรอ่ค้์ามนุี้ษย์

7.1	 การคุ้มครองและช้่วยเหลือผิ้้เสียหายในคดีีแรงงานเดี็ก
หัวิใจสื่ำค์ัญขึ้องกิารค์ุ้มค์รองเด็กิ ค์่อ “ประโยช้น์สั่งสัุดิของเดิ็ก” ซึ่้�งเป็นี้สื่่�งท้�ต้องค์ำนี้้งถึ้งเป็นี้ลำดับแรกิรวิม

ถึง้กิารค์ุม้ค์รองและกิารดแ้ลแก่ิเดก็ิเทา่ท้�จำเปน็ี้สื่ำหรบัค์วิามเปน็ี้อย้ท่้�ด้ขึ้องเดก็ิ โดยค์ำนี้ง้ถ้ึงส่ื่ทธิ์แ่ละหนี้า้ท้�ขึ้องบ่ดา
มารดาผ้้ปกิค์รองตามกิฎหมาย หร่อบุค์ค์ลอ่�นี้ท้�รับผ่ดชอบเด็กินี้ั�นี้ตามกิฎหมาย ด้วิยม้วิัตถึุประสื่งค์์เพิ่�อทำให้แนี้่ใจ 
ตอ่พิฒันี้ากิารและค์วิามเป็นี้อย้ท่้�ดข้ึ้องเด็กิ ซ้ึ่�งค์รอบค์ลุมทั�งดา้นี้ค์วิามจำเป็นี้ขึ้ั�นี้พิ่�นี้ฐานี้ ค์วิามต้องกิารทางกิาย ทางกิาร
ศ้กิษา ทางอารมณ์ รวิมถึ้งค์วิามต้องกิารค์วิามรักิและค์วิามปลอดภััย โดยในี้ด้านี้ค์วิามปลอดภััยนี้ั�นี้ ต้องค์ำนี้้งถึ้งกิาร
ค์ุ้มค์รองเด็กิจากิร้ปแบบทั�งปวิงขึ้องค์วิามรุนี้แรงทั�งทางร่างกิายและจ่ตใจกิารทำร้าย และกิารกิระทำอันี้ม่ชอบ  
กิารขึ้่มเหงรังแกิ กิารปฏิ่บัต่ท้�ต�ำช้า รวิมถึ้งกิารค์ุ้มค์รองจากิกิารแสื่วิงประโยชนี้์ในี้กิารใช้แรงงานี้เด็กิ

ภัายใตก้ิารดำเนี้น่ี้งานี้ตามพิระราชบญัญตัค่์ุม้ค์รองเด็กิ พิ.ศ. 2546 กิระทรวิงกิารพิฒันี้าสื่งัค์มและค์วิามมั�นี้ค์ง
ขึ้องมนีุ้ษย์ ได้ออกิกิฎกิระทรวิงฯ กิำหนี้ดแนี้วิทางกิารพ่ิจารณาวิ่ากิารกิระทำใดเป็นี้ไปเพิ่�อประโยชนี้์ส้ื่งสืุ่ดขึ้องเด็กิ
หรอ่เป็นี้กิารเลอ่กิปฏิบ่ตัไ่ม่เป็นี้ธิ์รรมต่อเดก็ิ พิ.ศ. 2549 ซึ่้�งตามข้ึ้อ 1 (13) “กิารกิระทำเพิ่�อประโยชน์ี้สื่ง้สื่ดุขึ้องเดก็ิ”  
ให้พิ่จารณาถึ้ง กิารค์ุ้มค์รองเด็กิให้พิ้นี้จากิกิารแสื่วิงหาประโยชนี้์โดยม่ชอบในี้ทางเศรษฐกิ่จ และกิารทำงานี้หร่อ 
กิ่จกิารใดท้�นี้่าจะเป็นี้กิารเสื่้�ยงอันี้ตราย เป็นี้อันี้ตรายต่อสืุ่ขึ้ภัาพิ หร่อเป็นี้กิารขึ้ัดขึ้วิางกิารศ้กิษาขึ้องเด็กิหร่อขึ้ัดขึ้วิาง
กิารพิฒันี้าทางร่างกิาย สื่มอง จต่ใจ ศล้ธิ์รรม และสัื่งค์มขึ้องเด็กิ และข้ึ้อ 1 (16) ให้เดก็ิได้รบัค์วิามคุ์ม้ค์รองและพ่ิทกัิษ์
สื่่ทธิ์่และผลประโยชนี้์พิ่�นี้ฐานี้ รวิมทั�งได้รับค์วิามช่วิยเหล่อ ในี้เวิลาท้�ประสื่บปัญหาทางด้านี้ต่าง ๆ ให้สื่ามารถึแกิ้
ปัญหาและอย้่ในี้สื่ังค์มได้โดยปกิต่สืุ่ขึ้

กิารค์ุ้มค์รองและช่วิยเหล่อผ้้เสื่้ยหายในี้ค์ด้แรงงานี้เด็กิ ม้กิลไกิลระดับจังหวิัด ค์่อ ค์ณะกิรรมกิารค์ุ้มค์รองเด็กิ
จังหวัิด ซ้ึ่�งม้ผ้้ว่ิาราชกิารจังหวัิดเป็นี้ประธิ์านี้ พิัฒนี้าสัื่งค์มและค์วิามมั�นี้ค์งขึ้องมนุี้ษย์เป็นี้กิรรมกิารและเลขึ้านุี้กิาร 
และม้กิรรมกิารประกิอบด้วิยผ้้ทรงค์ุณวิุฒ่จากิผ้้เช้�ยวิชาญในี้วิ่ชาช้พิสื่ังค์มสื่งเค์ราะห์ ค์ร้ จ่ตวิ่ทยา กิฎหมาย แพิทย์ 
และผ้้ม้ประสื่บกิารณ์ด้านี้สื่วิัสื่ด่ภัาพิเด็กิ ทำหนี้้าท้�กิำหนี้ดแนี้วิทางกิารสื่งเค์ราะห์ ค์ุ้มค์รองสื่วิัสื่ด่ภัาพิ และสื่่งเสื่ร่ม
ค์วิามประพิฤต่เด็กิ และดำเนี้่นี้งานี้เช่งนี้โยบายเพิ่�อสื่ร้างหลักิประกิันี้วิ่าเด็กิจะได้รับกิารปกิป้องค์ุ้มค์รอง จากิกิารถึ้กิ
ละเม่ด ใช้ค์วิามรุนี้แรง และแสื่วิงหาประโยชนี้์ นี้อกิจากินี้้� ยังม้ศ้นี้ย์ปฏิ่บัต่กิารป้องกิันี้และปราบปรามกิารค์้ามนีุ้ษย์
จังหวิัด (ศปค์ม.จังหวิัด) ซึ่้�งจัดตั�งโดยอาศัยค์ำสื่ั�งค์ณะกิรรมกิารประสื่านี้งานี้และกิำกิับกิารดำเนี้่นี้งานี้ป้องกิันี้และ
ปราบปรามกิารค์้ามนีุ้ษย์ (ค์ณะกิรรมกิาร ปกิค์.) ตามมต่ค์ณะรัฐมนี้ตร้เม่�อวิันี้ท้� 14 ม่ถึุนี้ายนี้ 2548 โดยม้ผ้้ราชกิาร
จงัหวิดัหรอ่รองผ้้วิา่ราชกิารจังหวิดัท้�ไดร้บัมอบหมายเป็นี้ประธิ์านี้ และพัิฒนี้าสัื่งค์มและค์วิามมั�นี้ค์งขึ้องมนุี้ษย์จังหวิดั
เป็นี้กิรรมกิารและเลขึ้านีุ้กิาร ค์ณะกิรรมกิารประกิอบด้วิยหัวิหนี้้าสื่่วินี้ราชกิารท้�เกิ้�ยวิขึ้้อง หร่อผ้้แทนี้องค์์หร่อหนี้่วิย
งานี้ต่างๆ โดยทำหนี้้าท้�ประสื่านี้และดำเนี้่นี้กิารเกิ้�ยวิกิับกิารป้องกิันี้และปราบปรามกิารค์้ามนีุ้ษย์1

1 ค์ำสื่ั�งค์ณะกิรรมกิารประสื่านี้งานี้และกิำกิับกิารดำเนี้่นี้งานี้ป้องกิันี้และปราบปรามกิารค์้ามนีุ้ษย์ท้� 3/2553 เร่�อง แต่งตั�งค์ณะอนีุ้กิรรมกิารศ้นี้ย์ปฏิ่บัต่กิาร
ป้องกิันี้และปราบปรามกิารค์้ามนีุ้ษย์จังหวิัด สื่ั�ง ณ วิันี้ท้� 5 กิุมภัาพิันี้ธิ์์ 2553
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เม่�อพิบกิารเอารัดเอาเปร้ยบหร่อม้กิารใช้แรงเด็กิ หร่อม้เหตุอันี้ค์วิรเช่�อว่ิาม้กิารใช้แรงงานี้เด็กิไม่ถึ้กิต้องตาม
กิฎหมาย ในี้สื่ถึานี้บร่กิาร สื่ถึานี้ประกิอบกิ่จกิาร เค์หสื่ถึานี้ หร่อสื่ถึานี้ท้�อ่�นี้ใด ผ้้ท้�พิบสื่ามารถึแจ้งเหตุได้หลายช่อง
ทาง ทั�งขึ้องกิระทรวิงกิารพิัฒนี้าสื่ังค์มและค์วิามมั�นี้ค์งขึ้องมนีุ้ษย์ (สื่ายด่วินี้ 1300) กิระทรวิงแรงงานี้ (สื่ายด่วินี้
แรงงานี้1506) สื่ำนี้กัิงานี้ตำรวิจแห่งชาต ่ (สื่ายด่วินี้กิองบงัค์บักิารปราบปปรามกิารค้์ามนี้ษุย์ 1191) กิระทรวิงมหาดไทย  
(ศ้นี้ย์ดำรงธิ์รรม 1567) เป็นี้ต้นี้

 กิารค์ุม้ค์รองและช่วิยเหลอ่ผ้้เสื่ย้หายในี้ค์ดแ้รงงานี้เด็กิ กิรณท้้�ไม่ใชเ่ป็นี้ผ้้เสื่ย้หายจากิกิารค้์ามนุี้ษย์จะเป็นี้ไป
ตามพื่ระราช้บััญญัติคุ้มครองเดิ็ก พื่.ศ. 2546 

มาตรา 4 “ทารณุกิรรม” หมายค์วิามว่ิา กิารกิระทำหรอ่ละเว้ินี้กิารกิระทำด้วิยประกิารใดๆ จนี้เป็นี้เหตุให้
เดก็ิเสื่่�อมเสื่ย้เสื่รภ้ัาพิหรอ่เก่ิดอนัี้ตรายแก่ิร่างกิายหรอ่จต่ใจ กิารกิระทำผ่ดทางเพิศต่อเดก็ิ กิารใช้เด็กิให้กิระทำหรอ่
ประพิฤต ่ในี้ลกัิษณะท้�น่ี้าจะเป็นี้อนัี้ตรายแก่ิร่างกิายหรอ่จต่ใจหร่อขึ้ดัต่อกิฎหมายหรอ่ศล้ธิ์รรมอันี้ด ้ทั�งนี้้� ไม่ว่ิาเดก็ิ
จะยน่ี้ยอมหร่อไม่กิต็าม 

มาตรา 22 กิารปฏ่ิบตัต่่อเดก็ิไม่ว่ิากิรณ้ใดให้ค์ำนี้ง้ถึง้ประโยชน์ี้สื่ง้สื่ดุขึ้องเด็กิเป็นี้สื่ำค์ญัและไม่ให้มก้ิารเลอ่กิ
ปฏ่ิบตัโ่ดยไม่เป็นี้ธิ์รรม

กิารกิระทำใดเป็นี้ไปเพิ่�อประโยชน์ี้สื่ง้สุื่ดขึ้องเด็กิ หร่อเป็นี้กิารเลอ่กิปฏ่ิบตัโ่ดยไม่เป็นี้ธิ์รรมต่อเด็กิหรอ่ไม่ ให้
พิจ่ารณาตามแนี้วิทางท้�กิำหนี้ดในี้กิฎกิระทรวิง

การดีำาเนินการเพื�อปัระโยช้น์ส้งสุดีข้องเดี็ก

มาตรา 29 ผ้ใ้ดพิบเหน็ี้เดก็ิตกิอย้ใ่นี้สื่ภัาพิจำต้องได้รบักิารสื่งเค์ราะห์หร่อค์ุม้ค์รองสื่วิสัื่ดภ่ัาพิตามหมวิด 3 
และหมวิด 4 จะต้องให้กิารช่วิยเหลอ่เบ่�องต้นี้และแจ้งต่อพินัี้กิงานี้เจ้าหน้ี้าท้� พินี้กัิงานี้ฝ่่ายปกิค์รองหรอ่ตำรวิจ หร่อ
ผ้ม้ห้น้ี้าท้�ค์ุม้ค์รองสื่วัิสื่ดภ่ัาพิเดก็ิตามมาตรา 24 โดยมช่กัิช้า

แพิทย์ พิยาบาล นี้กัิจต่วิท่ยา นี้กัิสื่งัค์มสื่งเค์ราะห์ หรอ่เจ้าหน้ี้าท้�สื่าธิ์ารณสื่ขุึ้ ท้�รบัตวัิเดก็ิไว้ิรกัิษาพิยาบาล ค์ร้
อาจารย์ หรอ่นี้ายจ้าง ซ้ึ่�งมห้น้ี้าท้�ดแ้ลเดก็ิท้�เป็นี้ศษ่ย์หรอ่ลก้ิจ้าง จะต้องรายงานี้ให้พินี้กัิงานี้เจ้าหน้ี้าท้�หรอ่ผ้้มห้น้ี้าท้�
ค์ุม้ค์รอง สื่วิสัื่ดภ่ัาพิเดก็ิตามมาตรา 24 หรอ่พินัี้กิงานี้ฝ่่ายปกิค์รองหรอ่ตำรวิจทราบโดยมช่กัิช้า หากิเป็นี้ท้�ปรากิฏิ
ชดัหรอ่น่ี้าสื่งสื่ยัว่ิาเดก็ิ ถึก้ิทารณุกิรรมหรอ่เจบ็ป่วิยเนี้่�องจากิกิารเล้�ยงดโ้ดยม่ชอบ

กิารแจ้งหร่อกิารรายงานี้ตามมาตรานี้้� เม่�อได้กิระทำโดยสุื่จร่ตย่อมได้รับค์วิามค์ุ้มค์รองและไม่ต้องรับผ่ด            
ทั�งทางแพ่ิง ทางอาญาหรอ่ทางปกิค์รอง

การแจ้งเหตุต่อพนักงานเจ้าหน้าที�คุ้มครองเดี็ก
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มาตรา 30 เพิ่�อประโยชน์ี้ในี้กิารปฏ่ิบตัต่ามพิระราชบญัญตัน่ี้้� ให้พินี้กัิงานี้เจ้าหน้ี้าท้�ตามหมวิด 3 และหมวิด
 4 มอ้ำนี้าจและหน้ี้าท้� ดงัต่อไปนี้้� 

(1) เขึ้้าไปในี้เค์หสื่ถึานี้ สื่ถึานี้ท้�ใด ๆ  หร่อยานี้พิาหนี้ะใด ๆ  ในี้ระหวิ่างเวิลาพิระอาท่ตย์ขึ้้�นี้ถึ้งพิระอาท่ตย์
ตกิเพิ่�อตรวิจค์น้ี้ในี้กิรณ้มเ้หตอัุนี้ ค์วิรสื่งสื่ยัวิา่มก้ิารกิระทำทารณุกิรรมเดก็ิ มก้ิารกิกัิขึ้งัหรอ่เล้�ยงดโ้ดย
ม่ชอบ แต่ในี้กิรณม้เ้หตุอนัี้ค์วิรเช่�อวิา่หากิไม่ดำเนี้น่ี้กิารในี้ทันี้ทเ้ด็กิอาจได้รบัอนัี้ตรายแก่ิรา่งกิายหรอ่
จ่ตใจ หรอ่ถึก้ินี้ำพิาไปสื่ถึานี้ท้�อ่�นี้ซึ่้�งยากิแก่ิกิารตด่ตามช่วิยเหลอ่ กิใ็หม้อ้ำนี้าจเขึ้า้ไปในี้เวิลาภัายหลัง
พิระอาท่ตย์ตกิได้ 

(2) ซึ่ักิถึามเด็กิเม่�อม้เหตุอันี้ค์วิรสื่งสื่ัยวิ่าเด็กิจำต้องได้รับกิารสื่งเค์ราะห์หร่อค์ุ้มค์รองสื่วิัสื่ด่ภัาพิ ในี้กิรณ้
จำเป็นี้เพิ่�อประโยชน์ี้แกิ่กิารสื่งเค์ราะห์และค์ุ้มค์รองสื่วัิสื่ด่ภัาพิเด็กิอาจนี้ำตัวิเด็กิไปยังท้�ทำกิารขึ้อง
พินี้ักิงานี้เจ้าหนี้้าท้� เพิ่�อทราบขึ้้อม้ลเกิ้�ยวิกิับเด็กิและค์รอบค์รัวิ รวิมทั�งบุค์ค์ลท้�เด็กิอาศัยอย้่ ทั�งนี้้� จะ
ต้องกิระทำโดยม่ชักิช้า แต่ไม่วิ่ากิรณ้ใดจะกิักิตัวิเด็กิไวิ้นี้านี้เกิ่นี้กิวิ่าสื่่บสื่องชั�วิโมงไม่ได้ เม่�อพิ้นี้ระยะ
เวิลาดงักิลา่วิใหป้ฏิบ่ตั ่ตาม (6) ระหวิา่งท้�เดก็ิอย้ใ่นี้ค์วิามด้แลจะตอ้งใหก้ิารอปุกิาระเล้�ยงด ้และหากิ
เจ็บป่วิยจะต้องให้กิารรักิษาพิยาบาล 

(3) ม้หนัี้งส่ื่อเร้ยกิผ้้ปกิค์รองหร่อบุค์ค์ลอ่�นี้ใดมาให้ถึ้อยค์ำหร่อขึ้้อเท็จจร่งเกิ้�ยวิกิับสื่ภัาพิค์วิามเป็นี้อย้่ 
ค์วิามประพิฤต่ สืุ่ขึ้ภัาพิ และ ค์วิามสื่ัมพิันี้ธิ์์ในี้ค์รอบค์รัวิขึ้องเด็กิ

(4) ออกิค์ำสื่ั�งเป็นี้หนี้ังสื่่อให้ผ้้ปกิค์รองขึ้องเด็กิ นี้ายจ้างหร่อผ้้ประกิอบกิาร เจ้าขึ้องหร่อผ้้ค์รอบค์รอง
สื่ถึานี้ท้�ท้�เด็กิทำงานี้หรอ่เค์ยทำงานี้ อาศัยหรอ่เค์ยอาศัยอย้ ่เจา้ขึ้องหรอ่ผ้้ค์รอบค์รองหร่อผ้้ดแ้ลสื่ถึานี้
ศก้ิษาท้�เดก็ิกิำลงัศก้ิษาหร่อเค์ยศก้ิษาหรอ่ผ้ป้กิค์รองสื่วิสัื่ดภ่ัาพิ สื่ง่เอกิสื่ารหรอ่หลกัิฐานี้เกิ้�ยวิกิบัสื่ภัาพิ
ค์วิามเป็นี้อย้่ กิารศ้กิษา กิารทำงานี้ หร่อค์วิามประพิฤต่ขึ้องเด็กิมาให้ 

(5) เขึ้้าไปในี้สื่ถึานี้ท้�อย้่อาศัยขึ้องผ้้ปกิค์รอง สื่ถึานี้ท้�ประกิอบกิารขึ้องนี้ายจ้างขึ้องเด็กิสื่ถึานี้ศ้กิษาขึ้อง
เด็กิ หร่อสื่ถึานี้ท้�ท้�เด็กิม้ค์วิามเกิ้�ยวิข้ึ้องด้วิย ในี้ระหว่ิางเวิลาพิระอาท่ตย์ขึ้้�นี้ถ้ึงพิระอาท่ตย์ตกิเพ่ิ�อ
สื่อบถึามบุค์ค์ลท้�อย้่ในี้ท้�นี้ั�นี้ ๆ และรวิบรวิมขึ้้อม้ลหร่อหลักิฐานี้เกิ้�ยวิกิับสื่ภัาพิ ค์วิามเป็นี้อย้่ ค์วิาม
สื่ัมพิันี้ธิ์์ในี้ค์รอบค์รัวิ กิารเล้�ยงด้ อุปนี้่สื่ัย และค์วิามประพิฤต่ขึ้องเด็กิ 

(6) มอบตัวิเด็กิให้แกิ่ผ้้ปกิค์รองพิร้อมกิับแนี้ะนี้ำหร่อตักิเต่อนี้ผ้้ปกิค์รองให้ด้แล และอุปกิาระเล้�ยงด้เด็กิ
ในี้ทางท้�ถึ้กิต้อง เพิ่�อให้เด็กิได้รับ กิารพิัฒนี้าในี้ทางท้�เหมาะสื่ม 

(7) ทำรายงานี้เกิ้�ยวิกิบัตวัิเดก็ิเพิ่�อมอบให้แกิส่ื่ถึานี้แรกิรับในี้กิรณม้ก้ิารสื่ง่เด็กิไปยงัสื่ถึานี้แรกิรบัหรอ่หน่ี้วิย
งานี้ท้�เกิ้�ยวิขึ้้องเม่�อม้กิารร้องขึ้อ 

เด็กิท้�อย้่ในี้ค์วิามด้แลขึ้องพินี้ักิงานี้เจ้าหนี้้าท้�จะต้องได้รับกิารอุปกิาระเล้�ยงด้และได้รับกิารศ้กิษาอย่าง
เหมาะสื่ม และก่ิอนี้ท้�จะจัดให้เด็กิเขึ้้าอย้่ในี้สื่ถึานี้รับเล้�ยงเด็กิ สื่ถึานี้แรกิรับ สื่ถึานี้สื่งเค์ราะห์ สื่ถึานี้ค์ุ้มค์รอง
สื่วัิสื่ด่ภัาพิ และสื่ถึานี้พัิฒนี้าและฟ้้�นี้ฟ้้ จะต้องปร้กิษากิับผ้้เช้�ยวิชาญในี้สื่าขึ้าว่ิชาช้พิสื่ังค์มสื่งเค์ราะห์และกิาร
แพิทย์กิ่อนี้เท่าท้�สื่ามารถึกิระทำได้ 

ในี้กิารปฏิ่บัต่หนี้้าท้�ตาม (1) (2) และ (5) พินี้ักิงานี้เจ้าหนี้้าท้�ต้องแสื่ดงบัตรประจำตัวิกิ่อนี้ และให้บุค์ค์ลท้�
เกิ้�ยวิขึ้้องอำนี้วิยค์วิามสื่ะดวิกิตามสื่มค์วิร 

บตัรประจำตวัิพินี้กัิงานี้เจ้าหน้ี้าท้�ให้เป็นี้ไปตามแบบท้�รฐัมนี้ตรก้ิำหนี้ดโดยประกิาศในี้ราชกิจ่จานี้เุบกิษา

อำานาจและหน้าที�ข้องพนักงานเจ้าหน้าที�ตามพระราช้บััญญัติ
คุ้มครองเดี็ก	พ.ศั.	2546
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มาตรา 33 ในี้กิรณพ้ินัี้กิงานี้เจ้าหน้ี้าท้�หรอ่ผ้้มห้น้ี้าท้�ค์ุม้ค์รองสื่วัิสื่ดภ่ัาพิเด็กิตามมาตรา 24 ได้รบัแจ้งจากิ
บคุ์ค์ลตามมาตรา 29 หรอ่พิบเห็นี้เดก็ิท้�พิง้ได้รบักิารสื่งเค์ราะห์ตามมาตรา 32 ให้พิจ่ารณาให้กิารสื่งเค์ราะห์ตามวิธ่ิ์้
กิารท้�เหมาะสื่ม ดังต่อไปนี้้� 

(1) ใหค้์วิามชว่ิยเหลอ่และสื่งเค์ราะหแ์กิเ่ดก็ิและค์รอบค์รัวิหรอ่บคุ์ค์ลท้�อปุกิาระเล้�ยงดเ้ดก็ิเพิ่�อใหส้ื่ามารถึ
อุปกิาระเล้�ยงด้เด็กิได้ตามมาตรา 23

(2) มอบเดก็ิใหอ้ย้ใ่นี้ค์วิามอุปกิาระขึ้องบุค์ค์ลท้�เหมาะสื่มและยน่ี้ยอมรับเดก็ิไวิอ้ปุกิาระเล้�ยงด้ตามระยะ
เวิลา ท้�เห็นี้สื่มค์วิร แต่ต้องไม่เกิ่นี้หนี้้�งเด่อนี้ ในี้กิรณ้ท้�ไม่อาจดำเนี้่นี้กิารตาม (1) ได้

(3) ดำเนี้่นี้กิารเพ่ิ�อให้เด็กิได้เป็นี้บุตรบุญธิ์รรมขึ้องบุค์ค์ลอ่�นี้ตามกิฎหมายว่ิาด้วิยกิารรับเด็กิเป็นี้บุตร
บุญธิ์รรม 

(4) ส่ื่งเด็กิเขึ้้ารับกิารอุปกิาระในี้ค์รอบค์รัวิอุปถึัมภั์หร่อสื่ถึานี้รับเล้�ยงเด็กิท้�เหมาะสื่มและย่นี้ยอมรับเด็กิ
ไวิ้อุปกิาระ

(5) สื่่งเด็กิเขึ้้ารับกิารอุปกิาระในี้สื่ถึานี้แรกิรับ
(6) สื่่งเด็กิเขึ้้ารับกิารอุปกิาระในี้สื่ถึานี้สื่งเค์ราะห์
(7) สื่่งเด็กิเขึ้้าศ้กิษาหร่อฝ่ึกิหัดอาช้พิ หร่อสื่่งเด็กิเขึ้้าบำบัดฟ้้�นี้ฟ้้สื่มรรถึภัาพิ ศ้กิษา หร่อฝ่ึกิหัดอาช้พิในี้

สื่ถึานี้พิัฒนี้าและฟ้้�นี้ฟ้้ หร่อสื่่งเด็กิศ้กิษากิล่อมเกิลาจ่ตใจโดยใช้หลักิศาสื่นี้าในี้วิัดหร่อสื่ถึานี้ท้�ทาง
ศาสื่นี้าอ่�นี้ ท้�ย่นี้ยอมรับเด็กิไวิ้

วิ่ธิ์้กิารให้กิารสื่งเค์ราะห์ตามวิรรค์หนี้้�งให้เป็นี้ไปตามระเบ้ยบท้�ปลัดกิระทรวิงกิำหนี้ด และไม่วิ่ากิรณ้ใดๆ       
กิารดำเนี้่นี้กิารให้กิารสื่งเค์ราะห์ตาม (4) (5) (6) หร่อ (7) ต้องได้รับค์วิามย่นี้ยอมจากิผ้้ปกิค์รองค์วิามย่นี้ยอม 
ดังกิล่าวิต้องทำเป็นี้หนี้ังสื่่อตามแบบท้�ปลัดกิระทรวิงกิำหนี้ด หร่อย่นี้ยอมด้วิยวิาจาต่อหนี้้าพิยานี้อย่างนี้้อยสื่อง
ค์นี้ ในี้กิรณ้ท้�ผ้้ปกิค์รองไม่ให้ค์วิามย่นี้ยอมโดยไม่ม้เหตุอันี้ค์วิรหร่อไม่อาจให้ค์วิามย่นี้ยอมได้ ให้ปลัดกิระทรวิง
หร่อผ้้วิ่าราชกิารจังหวัิด แล้วิแต่กิรณ้ ม้อำนี้าจสื่่งเด็กิเขึ้้ารับกิารสื่งเค์ราะห์ตามวิ่ธิ์้กิารดังกิล่าวิได้ ทั�งนี้้� ปลัด
กิระทรวิงหร่อผ้้วิ่าราชกิารจังหวิัดต้องฟ้ังรายงานี้และค์วิามเห็นี้ขึ้องผ้้เช้�ยวิชาญในี้สื่าชาว่ิชาช้พิสัื่งค์มสื่งเค์ราะห์
และกิารแพิทย์กิ่อนี้

ให้ปลัดกิระทรวิงหร่อผ้้วิ่าราชกิารจังหวัิด แล้วิแต่กิรณ้ ม้อำนี้าจกิำหนี้ดระยะเวิลาในี้กิารสื่งเค์ราะห์ 
เด็กิตาม (4) (5) (6) หร่อ (7) แต่ถึ้าม้พิฤต่กิารณ์เปล้�ยนี้แปลงไปอาจจะขึ้ยายหร่อย่นี้ระยะเวิลาท้�กิำหนี้ดไวิ้แล้วิ
กิ็ได้ตามแต่เห็นี้สื่มค์วิร ในี้ระหวิ่างระยะเวิลาดังกิล่าวิให้พินี้ักิงานี้เจ้าหนี้้าท้�ร้บดำเนี้่นี้กิารจัดให้เด็กิสื่ามารถึกิลับ
ไปอย้่ในี้ค์วิามปกิค์รองขึ้องผ้้ปกิค์รองโดยม่ชักิช้า

ในี้กิรณเ้ดก็ิอย้ร่ะหวิา่งกิารรบักิารสื่งเค์ราะหถ์ึา้ผ้ป้กิค์รองรอ้งขึ้อและแสื่ดงใหเ้หน็ี้ว่ิาสื่ามารถึปกิค์รองและ
อปุกิาระเล้�ยงดเ้ดก็ิได ้ให้ปลดักิระทรวิงหรอ่ผ้ว้ิา่ราชกิารจังหวิดั แล้วิแตก่ิรณ ้สื่ั�งให้เดก็ิพิน้ี้จากิกิารสื่งเค์ราะห์และ
มอบตัวิเด็กิให้แกิ่ผ้้ปกิค์รองรับไปปกิค์รองด้แลได้ แม้วิ่ายังไม่ค์รบกิำหนี้ดระยะเวิลาในี้กิารสื่งเค์ราะห์กิ็ตาม

ในี้กิรณ้ท้�บุค์ค์ลท้�ได้รับกิารสื่งเค์ราะห์ม้อายุส่ื่บแปดปีบร่บ้รณ์แต่ยังอย้่ในี้สื่ภัาพิท้�จำเป็นี้จะต้องได้รับกิาร
สื่งเค์ราะห์ต่อไป ปลัดกิระทรวิงหร่อผ้้วิ่าราชกิารจังหวิัด แล้วิแต่กิรณ้ อาจสื่ั�งให้บุค์ค์ลนี้ั�นี้ได้รับกิารสื่งเค์ราะห์ต่อ
ไปจนี้อายุย้�สื่่บปีบร่บ้รณ์กิ็ได้ แต่ถ้ึาม้เหตุจำเป็นี้ต้องให้กิารสื่งเค์ราะห์ต่อไปอ้กิและบุค์ค์ลนี้ั�นี้ม่ได้ค์ัดค์้านี้ปลัด
กิระทรวิงหร่อผ้้วิ่าราชกิารจังหวิัด แล้วิแต่กิรณ้ อาจสื่ั�งให้สื่งเค์ราะห์บุค์ค์ลนี้ั�นี้ต่อไปตามค์วิามจำเป็นี้และสื่มค์วิร
 แต่ทั�งนี้้�ต้องไม่เกิ่นี้เวิลาท้�บุค์ค์ลนี้ั�นี้ม้อายุค์รบย้�สื่่บสื่้�ปีบร่บ้รณ์

วิธีีการการสงเคราะห์เดี็ก
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มาตรา 39 ในี้กิรณท้้�ผ้ป้กิค์รองซ้ึ่�งได้รบัเด็กิกิลับมาอย้ใ่นี้ค์วิามดแ้ล มพ้ิฤตก่ิารณ์น่ี้าเช่�อว่ิาจะให้กิารเล้�ยงดโ้ดย
ม่ชอบแก่ิเดก็ิอ้กิ ให้พินี้กัิงานี้เจ้าหน้ี้าท้�หรอ่ผ้ม้ห้น้ี้าท้�ค์ุม้ค์รองสื่วัิสื่ดภ่ัาพิเด็กิตามมาตรา 24 ให้ค์ำแนี้ะนี้ำแก่ิผ้ป้กิค์รอง
หากิผ้ป้กิค์รองไม่ปฏิบ่ตัต่ามค์ำแนี้ะนี้ำกิใ็ห้ย่�นี้ค์ำขึ้อต่อปลดักิระทรวิง ผ้ว่้ิาราชกิารจงัหวิดั นี้ายอำเภัอหรอ่ปลัดอำเภัอ
ผ้เ้ป็นี้หวัิหน้ี้าประจำกิ่�งอำเภัอ แล้วิแต่กิรณเ้พิ่�อเรย้กิผ้ป้กิค์รองมาทำทณัฑ์์บนี้ว่ิาจะไม่กิระทำกิารใดอนัี้มล้กัิษณะ
เป็นี้กิารให้กิารเล้�ยงดโ้ดยม่ชอบแก่ิเดก็ิอก้ิ และให้วิางประกัินี้ไว้ิเป็นี้จำนี้วินี้เงน่ี้ตามสื่มค์วิรแก่ิฐานี้านี้รุป้ แต่จะเรย้กิ
ประกิันี้ไว้ิได้ไม่เกิ่นี้ระยะเวิลาสื่องปี ถ้ึากิระทำผ่ดทัณฑ์์บนี้ให้ร่บเง่นี้ประกิันี้เป็นี้ขึ้องกิองทุนี้ค์ุ้มค์รองเด็กิตาม 
มาตรา 69

กิารให้ค์ำแนี้ะนี้ำหรอ่กิารเรย้กิประกัินี้ให้ค์ำนี้ง้ถ้ึงฐานี้ะทางเศรษฐก่ิจขึ้องผ้้ปกิค์รอง และประโยชน์ี้สื่ง้สุื่ดขึ้อง
เดก็ิเป็นี้สื่ำค์ญั

การทำาข้้อตกลงกับัผิ้้ปักครองเดี็ก

มาตรา 41 ผ้้ใดพิบเห็นี้หร่อประสื่บพิฤต่กิารณ์ท้�น่ี้าเช่�อว่ิาม้กิารกิระทำทารุณกิรรมต่อเด็กิให้ร้บแจ้งหร่อ
รายงานี้ต่อพินี้ักิงานี้เจ้าหน้ี้าท้� พินี้ักิงานี้ฝ่่ายปกิค์รองหร่อตำรวิจ หร่อผ้้ม้หน้ี้าท้�ค์ุ้มค์รองสื่วัิสื่ด่ภัาพิเด็กิตาม 
มาตรา 24

เม่�อพินัี้กิงานี้เจ้าหน้ี้าท้� พินี้กัิงานี้ฝ่่ายปกิค์รองหร่อตำรวิจ หร่อผ้้มห้น้ี้าท้�ค์ุม้ค์รองสื่วัิสื่ด่ภัาพิเด็กิตามมาตรา 
24 ได้รบัแจ้งเหตุตามวิรรค์หนี้้�ง หรอ่เป็นี้ผ้้พิบเห็นี้หร่อประสื่บพิฤต่กิารณ์ท้�น่ี้าเช่�อว่ิามก้ิารกิระทำทารุณกิรรมต่อเด็กิ
ในี้สื่ถึานี้ท้�ใด ให้มอ้ำนี้าจเข้ึ้าตรวิจค้์นี้และมอ้ำนี้าจแยกิตัวิเด็กิจากิค์รอบค์รัวิขึ้องเด็กิเพ่ิ�อค์ุม้ค์รองสื่วัิสื่ด่ภัาพิเด็กิโดย
เรว็ิท้�สื่ดุ

กิารแจ้งหรอ่กิารรายงานี้ตามมาตรานี้้� เม่�อได้กิระทำโดยสื่จุร่ตย่อมได้รับค์วิามค์ุม้ค์รองและไม่ต้องรบัผ่ดทั�ง
ทางแพ่ิง ทางอาญาหรอ่ทางปกิค์รอง

การแยกเดี็กออกจากครอบัครัว

มาตรา 42 กิารดำเนี้น่ี้กิารค์ุม้ค์รองสื่วัิสื่ดภ่ัาพิเด็กิตามมาตรา 41 วิรรค์สื่อง ต้องรบ้จัดให้มก้ิารตรวิจรักิษา
ทางร่างกิายและจต่ใจทันี้ท ้ถ้ึาพินี้กัิงานี้เจ้าหน้ี้าท้�เหน็ี้สื่มค์วิรต้องสื่บ่เสื่าะและพ่ินี้จ่เกิ้�ยวิกิบัเดก็ิและค์รอบค์รัวิเพิ่�อหา
วิ่ธ้ิ์กิารค์ุ้มค์รองสื่วิัสื่ด่ภัาพิท้�เหมาะสื่มแก่ิเด็กิ กิ็อาจส่ื่งตัวิเด็กิไปสื่ถึานี้แรกิรับก่ิอนี้ได้หร่อถ้ึาจำเป็นี้ต้องให้กิาร
สื่งเค์ราะห์กิใ็ห้พิจ่ารณาให้กิารสื่งเค์ราะห์ตามมาตรา 33 และถ้ึาจำเป็นี้ต้องให้กิารฟ้้�นี้ฟ้ส้ื่ภัาพิจต่ใจ กิใ็ห้รบ้ส่ื่งเดก็ิไป
ยงัสื่ถึานี้พิฒันี้าและฟ้้�นี้ฟ้้ 

กิารส่ื่งเดก็ิไปสื่ถึานี้แรกิรบั สื่ถึานี้พิฒันี้าและฟ้้�นี้ฟ้ ้ หรอ่สื่ถึานี้ท้�อ่�นี้ใดตามวิรรค์หนี้้�ง ระหว่ิางกิารสื่บ่เสื่าะ          
และพิน่ี้จ่เพิ่�อหาวิธ่ิ์ก้ิารกิารค์ุม้ค์รองสื่วัิสื่ดภ่ัาพิท้�เหมาะสื่ม ให้กิระทำได้ไม่เกิน่ี้เจด็วินัี้ แต่ในี้กิรณท้้�มเ้หตจุำเป็นี้และ
สื่มค์วิรเพิ่�อประโยชน์ี้ขึ้องเดก็ิ พินี้กัิงานี้เจ้าหน้ี้าท้�หรอ่ พินี้กัิงานี้อยักิารจะย่�นี้ค์ำร้องขึ้อต่อศาลตามมาตรา 5 เพิ่�อม้
ค์ำสื่ั�งขึ้ยายระยะเวิลาออกิไปรวิมแล้วิไม่เกิน่ี้สื่ามสื่บ่วินัี้กิไ็ด้

การข้ออนุญาตศัาลข้ยายการคุ้มครองเดี็กช้ั�วคราว
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มาตรา 48 ในี้กิารดำเนี้น่ี้กิารสื่งเค์ราะห์ ค์ุม้ค์รองสื่วัิสื่ด่ภัาพิ และส่ื่งเสื่รม่ค์วิามประพิฤต่แก่ิเด็กิตามพิระราช
บญัญตัน่ี้้�หรอ่กิฎหมายอ่�นี้ ถ้ึาพินี้กัิงานี้เจ้าหน้ี้าท้�เหน็ี้ว่ิามเ้หตสุื่มค์วิรแต่งตั�งผ้ค้์ุม้ค์รองสื่วิสัื่ดภ่ัาพิเดก็ิเพิ่�อกิำกิบัด้แล
เด็กิค์นี้ใด กิ็ให้ย่�นี้ค์ำขึ้อต่อปลัดกิระทรวิงหร่อผ้้ว่ิาราชกิารจังหวิัด แล้วิแต่กิรณ้ ให้แต่งตั�งพินัี้กิงานี้เจ้าหน้ี้าท้�  
นี้กัิสื่งัค์มสื่งเค์ราะห์ หรอ่บคุ์ค์ลท้�สื่มคั์รใจและมค้์วิามเหมาะสื่มเป็นี้ผ้ค้์ุม้ค์รองสื่วิสัื่ดภ่ัาพิเด็กิ โดยจะกิำหนี้ดสื่ถึานี้ท้�
อย้อ่าศยัขึ้องเดก็ิท้�อย้ใ่นี้กิารกิำกิบัดแ้ลขึ้องผ้ค้์ุม้ค์รองสื่วิสัื่ดภ่ัาพิเด็กิด้วิยกิไ็ด้

กิรณ้ท้�เดก็ิพ้ินี้จากิค์วิามปกิค์รองดแ้ลขึ้องสื่ถึานี้แรกิรับ สื่ถึานี้สื่งเค์ราะห์ สื่ถึานี้ค์ุม้ค์รองสื่วัิสื่ดภ่ัาพิ และสื่ถึานี้
พิฒันี้าและฟ้้�นี้ฟ้แ้ล้วิ ถ้ึามเ้หตผุลสื่มค์วิรกิใ็ห้ผ้ป้กิค์รองสื่วิสัื่ด่ภัาพิย่�นี้ค์ำขึ้อต่อปลดักิระทรวิงหร่อผ้ว่้ิาราชกิารจงัหวิดั
แล้วิแต่กิรณ้ ให้ตั�งพินี้กัิงานี้เจ้าหน้ี้าท้� นี้กัิสื่งัค์มสื่งเค์ราะห์ หรอ่บคุ์ค์ลท้�สื่มคั์รใจและม้ค์วิามเหมาะสื่มเป็นี้ผ้ค้์ุม้ค์รอง
สื่วิสัื่ดภ่ัาพิเดก็ิได้

กิารแต่งตั�งผ้ค้์ุม้ค์รองสื่วัิสื่ดภ่ัาพิเดก็ิให้มร้ะยะเวิลาค์ราวิละไม่เกิน่ี้สื่องปี

ดังนี้ั�นี้ กิรณ้ชุดปฏ่ิบัต่กิารได้รับแจ้งหร่อรับทราบว่ิาม้กิารใช้แรงงานี้เด็กิท้�ผ่ดกิฎหมาย และจะดำเนี้่นี้กิารเขึ้้า
ช่วิยเหล่อเด็กิหร่อเขึ้้าตรวิจแรงงานี้ในี้สื่ถึานี้ประกิอบกิ่จกิาร อาจประสื่านี้ให้พินัี้กิงานี้เจ้าหนี้้าท้�ค์ุ้มค์รองเด็กิตาม 
พิระราชบัญญัต่ค์ุ้มค์รองเด็กิ พิ.ศ. 2546 เขึ้้าร่วิมด้วิย เนี้่�องจากิหากิพิ่เค์ราะห์แล้วิพิบวิ่า ม้กิารทารุณกิรรมเด็กิหร่อ
เด็กิอาจไม่ปลอดภััย พินี้ักิงานี้เจ้าหน้ี้าท้�ค์ุ้มค์รองเด็กิจะม้อำนี้าจตรวิจค์้นี้และแยกิเด็กิออกิจากิค์รอบค์รัวิหร่อสื่ถึานี้
บร่กิารโดยเร็วิท้�สืุ่ด (กิรณ้ท้�ม้ค์วิามจำเป็นี้ต้องแยกิเด็กิออกิจากิผ้้ปกิค์รอง) เพิ่�อท้�พินี้ักิงานี้เจ้าหนี้้าท้�ฯ จะได้สื่่บเสื่าะ
และพิ่นี้่จเด็กิและค์รอบค์รัวิ และกิำหนี้ดวิ่ธิ์้กิารสื่งเค์ราะห์หร่อค์ุ้มค์รองสื่วิัสื่ด่ภัาพิเด็กิตามค์วิามเหมาะสื่มต่อไป 

กิารประสื่านี้พินี้ักิงานี้เจ้าหนี้้าท้�ค์ุ้มค์รองเด็กิฯ สื่ามารถึประสื่านี้ได้ทางสื่ายด่วินี้ศ้นี้ย์ช่วิยเหล่อสื่ังค์ม 1300 
สื่ำนี้ักิงานี้พัิฒนี้าสัื่งค์มและค์วิามมั�นี้ค์งขึ้องมนุี้ษย์จังหวิัด บ้านี้พัิกิเด็กิและค์รอบค์รัวิจังหวิัด และทางแอพิพิล่เค์ชั�นี้  
“ค์ุ้มค์รองเด็กิ”
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แผินผิังที�	13	ข้ั�นตอนการปัฏิิบััติการในกระบัวนการคุ้มครองและช้่วยเหลือ 
ผิ้้เสียหายในคดีีแรงงานเดี็ก

พนักงานตรวจแรงงานประสานพนักงานเจาหนาท่ี

ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบขอเท็จจริง เมื่อคัดแยกเด็ก และ

พบวาเด็กไมใชผูเสียหายคดีคามนุษย (ม.6)/

บังคับใชแรงงาน (ม.6/1)

พนักงานตรวจแรงงานลงพ้ืนท่ีตรวจสอบ
ขอเท็จจริง คัดแยกเด็ก และพบวา

เด็กไมใชผูเสียหายคดีคามนุษย (ม.6)/
บังคับใชแรงงาน (ม.6/1)

ประสานพนักงานเจาหนาท่ี

ตาม พ.ร.บ.คุมครองเด็ก
ประเมินเบ้ืองตน

เด็กมีความเสี่ยงท่ีจะไมปลอดภัย เด็กไมมีความเสี่ยงท่ีจะไมปลอดภัย

กําหนดวิธีการเฉพาะหนา
เพ่ือใหเด็กปลอดภัย

พนักงานเจาหนาท่ีประเมินความตองการของเด็กและ

ครอบครัว หากจําเปนตองไดรับการสงเคราะห 

ตองพิจารณาใหการสงเคราะห ตาม ม.33

จําเปนตองแยกเด็กจากครอบครัว ไมจําเปนตองแยกเด็กจากครอบครัว

พนักงานเจาหนาท่ีมอบเด็กใหเด็ก
อยูในความดูแลของบุคคลท่ีเหมาะสม
และยินยอมรับเด็กไวดูแล/ครอบครัว

อุปถัมภ/สถานแรกรับ/สถานสงเคราะห 
(พ.ร.บ.คุมครองเด็ก ม.33 (2) (4) (5) (6))

ดําเนินการสืบเสาะพินิจเพ่ือกําหนดวิธีการคุมครองสวัสดิภาพท่ีเหมาะสม

การกําหนดแผนการดูแลเด็ก /แผนการใหบริการ

ยุติการใหบริการ

พนักงานเจาหนาท่ี
1. วางขอกําหนดใหผูปกครองตองปฏิบัติ
2. เสนอปลัดกระทรวง/ผูวาฯ แตงตั้งผูคุมครองสวัสดภิาพ 
3. เสนอปลัดกระทรวง/ผูวาฯ หรือนายอําเภอ เรียกผูปกครองมาทําทัณฑบน หรือเรียกเงิน

ประกันไวไมเกินสองป กรณีผูปกครองไมปฏิบัติตาม ขอ 1.
4. กรณีผูปกครองหรือเครือญาติเปนผูกระทําเด็ก และมีเหตุนาเชื่อวาจะสามารถ

ทําทารุณกรรมตอเด็กไดอีก ใหพนักงานเจาหนาท่ี พนักงานฝายปกครอง
รองขอตอศาลใหมีคําส่ังควบคุมความประพฤติ หามเขาเขตท่ีกําหนด หรือ
หามเขาใกลตัวเด็กในระยะท่ีกําหนด (พ.ร.บ. คุมครองเด็ก ม.43 และ 
พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัว หมวด 15)

สงเด็กเขาสถานสงเคราะห/ สถานคุมครองสวัสดิภาพสงเด็กคืนสูครอบครัว

เร่ิมตน

การดําเนินการตามแผน

ติดตามผลการดําเนินการตามแผนการใหบริการ

สิ้นสุด
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ตารางที่่� 17 ขั�นตอนและมาตรฐานแนวที่างการดิำเนินการ (SOP) คุ้มครองและช้่วยเหลือผ่้เสั่ยหายกรณ่เดิ็ก 
ผ่้เสั่ยหายในคดิ่แรงงานเดิ็ก

ขั�นตอนการ 
ดิำเนินการ

มาตรฐานการดิำเนินการ
หน่วยงาน 
ที่่�เก่�ยวข้อง

1. กิารตรวิจ
แรงงานี้และค์ดั
แยกิเด็กิ 

• พินี้ักิงานี้ตรวิจแรงงานี้เขึ้้าตรวิจแรงงานี้ และพิบวิ่า ม้เด็กิเป็นี้ผ้้เสื่้ยหาย 
ทำกิารค์ัดแยกิเด็กิ เม่�อพิบวิ่าเด็กิไม่ใช่ผ้้เสื่้ยหายค์ด้ค์้ามนีุ้ษย์ (ม.6) หร่อ
ถึ้กิบังค์ับใช้แรงงานี้ (ม.6/1) ให้ประสื่านี้พินี้ักิงานี้เจ้าหนี้้าท้�ตามพิระราช
บัญญัต่ค์ุ้มค์รองเด็กิ พิ.ศ. 2546 ดำเนี้่นี้กิาร ตามอำนี้าจหนี้้าท้�ในี้มาตรา
 30 ตามพิระราชบัญญัตค่์ุม้ค์รองเด็กิ พิ.ศ. 2546 ทั�งนี้้� เม่�อได้รบัแจง้หรอ่
มก้ิารเขึ้า้ตรวิจแรงงานี้ ในี้กิรณท้้�สื่งสื่ยัวิา่จะมเ้ด็กิเปน็ี้ผ้้เส้ื่ยหาย พินี้กัิงานี้
ตรวิจแรงงานี้ หร่อชุดปฏิ่บัต่กิารป้องกิันี้และปราบปรามกิารค์้ามนีุ้ษย์
จงัหวิดั อาจประสื่านี้ให้ม้พินี้กัิงานี้เจา้หนี้า้ท้�ตามพิระราชบญัญต่ัค์ุม้ค์รอง
เด็กิ พิ.ศ. 2546 เขึ้้าปฏิ่บัต่กิารด้วิย 

หมายเหตุ : กิรณ้เด็กิผ้้เส้ื่ยหายอย้่ในี้สื่ภัาวิะท้�ไม่สื่ามารถึให้ข้ึ้อม้ลเพ่ิ�อค์ัด
แยกิได้ ให้พินี้ักิงานี้เจ้าหนี้้าท้�ตามพิระราชบัญญัต่ค์ุ้มค์รองเด็กิ พิ.ศ. 2546 
ทำกิารค์ุ้มค์รองสื่วิัสื่ด่ภัาพิเด็กิตามกิระบวินี้กิารค์ุ้มค์รองเด็กิต่อไป

• กิรมกิารจัดหา
งานี้

• กิรมสื่วิัสื่ด่กิาร
ค์ุม้ค์รองแรงงานี้

• ชุดปฏิ่บัต่กิาร
ป้องกิันี้และ
ปราบปรามกิาร
ค้์ามนี้ษุย์จงัหวิดั

• เจ้าพินี้ักิงานี้
ตำรวิจ

• พินี้ักิงานี้ฝ่่าย
ปกิค์รอง

• พินี้ักิงานี้เจ้า
หนี้้าท้� พิ.ร.บ. 
ค์ุ้มค์รองเด็กิ 
พิ.ศ. 2546

2. กิารประเม่นี้
เบ่�องต้นี้

เม่�อได้รบัแจง้หรอ่ประสื่านี้จากิพินัี้กิงานี้ตรวิจแรงงานี้ วิา่มเ้ด็กิเป็นี้ผ้้เสื่ย้
หายในี้ค์ด้แรงงานี้เด็กิ พินี้ักิงานี้เจ้าหน้ี้าท้�พิระราชบัญญัต่ค์ุ้มค์รองเด็กิ 
พิ.ศ. 2546 จะเขึ้า้ถึง้ตวัิเดก็ิเพิ่�อประเมน่ี้เบ่�องตน้ี้เพิ่�อประเมน่ี้วิา่เดก็ิ มค้์วิาม
เสื่้�ยงท้�จะไม่ปลอดภััยหร่อไม่โดยทันี้ท้ (มาตรา 29 วิรรค์สื่อง แห่ง 
พิ.ร.บ.ค์ุ้มค์รองเด็กิ พิ.ศ. 2546)

กิารพิจ่ารณาวิา่เดก็ิตอ้งกิารค์วิามช่วิยเหล่อหร่อไม่ และ มค้์วิามจำเปน็ี้
ต้องแยกิเด็กิจากิค์รอบค์รัวิเป็นี้กิารชั�วิค์ราวิหร่อไม่ พินี้ักิงานี้เจ้าหน้ี้าท้�จะ
ทำกิารประเม่นี้ 2 สื่่วินี้ ค์่อ 1) กิารประเม่นี้กิาย จ่ต และสื่ังค์มขึ้องเด็กิ เพิ่�อ
ด้วิ่าม้ค์วิามเสื่้ยหายเกิ่ดขึ้้�นี้กิับตัวิเด็กิหร่อไม่ และม้ค์วิามเสื่้�ยง ท้�จะไม่
ปลอดภััยหร่อไม่ และ 2) หากิม้ค์วิามเสื่้�ยงต้องประเม่นี้วิ่าเด็กิจะม้ค์วิาม
ปลอดภััยหร่อไม่ หากิปล่อยให้อย้่กิับผ้้ปกิค์รองต่อไป 

ในี้กิารประเม่นี้เบ่�องต้นี้ นี้อกิจากิซึ่ักิถึามเด็กิและผ้้ปกิค์รองแล้วิ 
พินี้ักิงานี้เจ้าหนี้้าท้�อาจซึ่ักิถึามข้ึ้อม้ลจากิบุค์ค์ลอ่�นี้ท้�ร้้ขึ้้อเท็จจร่งเกิ้�ยวิกิับ
ตัวิเด็กิ เช่นี้ บุค์ค์ลท้�อย้่อาศัยในี้บ้านี้เด้ยวิกัินี้หร่อญาต่ท้�ไปมาหาสื่้่กัิบ
ค์รอบค์รัวิเด็กิบ่อย ๆ เพิ่�อนี้บ้านี้หร่อค์นี้ในี้ชุมชนี้ท้�เป็นี้กิารใช้ช้วิ่ตประจำ
วิันี้ขึ้องเด็กิและค์รอบค์รัวิ ค์ร้ประจำชั�นี้ ค์ร้แนี้ะแนี้วิ เพิ่�อนี้สื่นี้่ทขึ้องเด็กิ 
เป็นี้ต้นี้

• พินี้ักิงานี้เจ้า
หนี้้าท้� พิ.ร.บ. 
ค์ุ้มค์รองเด็กิ 
พิ.ศ. 2546

• พินี้ักิงานี้ฝ่่าย
ปกิค์รอง

• เจ้าพินี้ักิงานี้
ตำรวิจ
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พินี้ักิงานี้เจ้าหนี้้าท้� ม้อำนี้าจออกิหนี้ังสื่่อเร้ยกิผ้้ปกิค์รองหร่อบุค์ค์ลอ่�นี้
ใด ซึ่้�งรวิมถึ้งบุค์ลากิรทางกิารแพิทย์ท้�ทำกิารตรวิจรักิษาเด็กิ มาให้ถึ้อยค์ำ
หร่อขึ้้อเท็จจร่งเกิ้�ยวิกิับสื่ภัาพิค์วิามเป็นี้อย้่ ค์วิามประพิฤต่ สืุ่ขึ้ภัาพิ และ
ค์วิามสื่ัมพิันี้ธ์ิ์ในี้ค์รอบค์รัวิขึ้องเด็กิ เพิ่�อใช้สื่ำหรับกิารประเม่นี้เบ่�องต้นี้ได้  
(ตาม พิ.ร.บ. ค์ุ้มค์รองเด็กิ มาตรา 30 (3)) 

ในี้กิรณจ้ำเป็นี้ พินี้กัิงานี้เจา้หน้ี้าท้�อาจแยกิตัวิเด็กิจากิค์รอบค์รัวิเป็นี้กิาร
ชั�วิค์ราวิและนี้ำไปยังท้�ทำกิารขึ้องพินัี้กิงานี้เจ้าหน้ี้าท้� เพ่ิ�อสื่อบถึามข้ึ้อม้ล
เกิ้�ยวิกิบัเดก็ิและค์รอบค์รัวิ รวิมทั�งบคุ์ค์ลท้�เดก็ิอาศัยอย้ไ่ด้ แต่จะกิกัิตวัิเดก็ิ
ไวิน้ี้านี้เก่ินี้กิว่ิา 12 ชั�วิโมงไม่ได ้(พิ.ร.บ. ค์ุม้ค์รองเด็กิ มาตรา 30 (2)) ระหว่ิาง
ท้�เดก็ิอย้ใ่นี้ค์วิามดแ้ลจะตอ้งใหก้ิารอปุกิาระเล้�ยงดแ้ละหากิเจบ็ปว่ิยจะตอ้ง
ให้กิารรักิษาพิยาบาล เม่�อพิ้นี้ระยะเวิลาดังกิล่าวิให้มอบตัวิเด็กิให้แกิ่ผ้้
ปกิค์รองพิร้อมกิบัแนี้ะนี้ำหรอ่ตักิเตอ่นี้ผ้้ปกิค์รองให้ดแ้ลและอุปกิาระเล้�ยง
ด้เด็กิในี้ทางท้�ถึ้กิต้อง เพิ่�อให้เด็กิได้รับกิารพิัฒนี้าในี้ทางท้�เหมาะสื่ม  
(พิระราชบัญญัต่ค์ุ้มค์รองเด็กิ พิ.ศ. 2546 มาตรา 30)

3. กิารกิำหนี้ดวิ่ธิ์้
กิารเฉพิาะหนี้า้
เพิ่�อให้เด็กิ
ปลอดภััย

หากิขึ้้อม้ลท้�ได้จากิกิารประเม่นี้เบ่�องต้นี้ ทำให้นี้่าสื่งสื่ัย นี้่าเช่�อ หร่อม้
ค์วิามชัดเจนี้วิ่าเด็กิจะไม่ปลอดภััย พินี้ักิงานี้เจ้าหนี้้าท้�ต้องกิำหนี้ดวิ่ธิ์้กิาร
เฉพิาะหนี้้าเพิ่�อให้เด็กิปลอดภััยโดยทันี้ท้ เช่นี้ กิำหนี้ดเง่�อนี้ไขึ้และวิ่ธิ์้กิาร
เล้�ยงดบ้ตุรตามระเบย้บค์ณะกิรรมกิารค์ุม้ค์รองเดก็ิแหง่ชาต่ วิา่ด้วิย วิธ่ิ์ก้ิาร
ค์ุ้มค์รองสื่วิัสื่ด่ภัาพิเด็กิท้� ถ้ึกิทารุณกิรรม หร่อถ้ึกิเล้�ยงด้โดยม่ชอบ  
พิ.ศ. 2558 ขึ้้อ 3 เร้ยกิประกัินี้ทัณฑ์์บนี้ตามมาตรา 39 ตั�งผ้้ค์ุ้มค์รอง
สื่วิัสื่ด่ภัาพิเด็กิตามมาตรา 48 หร่อแยกิเด็กิจากิผ้้ปกิค์รองเป็นี้กิารชั�วิค์ราวิ
เป็นี้ต้นี้

พินี้ักิงานี้เจ้าหน้ี้า
ท้�พิ.ร.บ.ค์ุ้มค์รอง
เด็กิ พิ.ศ. 2546

4. กิารสื่่บเสื่าะ 
พิ่นี้่จเพิ่�อ
กิำหนี้ดวิ่ธิ์้กิาร
ค์ุ้มค์รอง
สื่วิัสื่ด่ภัาพิท้�
เหมาะสื่ม

กรณ่ที่่�จำเป็นต้องม่การแยกเดิ็กจากครอบัครัว
เม่�อเจ้าหนี้้าท้� ตาม พิ.ร.บ.ค์ุ้มค์รองเด็กิ พิ.ศ. 2546 ประเม่นี้แล้วิพิบวิ่า

 เพ่ิ�อค์วิามปลอดภััยขึ้องเด็กิม้ค์วิามจำเป็นี้ต้องแยกิเด็กิจากิผ้้ปกิค์รอง
เป็นี้กิารชั�วิค์ราวิ ระหว่ิางท้�พินี้กัิงานี้เจา้หนี้า้ท้�ทำกิารสื่บ่เสื่าะพ่ินี้จ่เกิ้�ยวิกิบั
เดก็ิและค์รอบค์รัวิ สื่ามารถึแยกิเด็กิจากิค์รอบค์รัวิได้เป็นี้ระยะเวิลาไม่เก่ินี้
 7 วินัี้ และในี้กิรณท้้�มเ้หตุจำเป็นี้และสื่มค์วิรเพ่ิ�อประโยชน์ี้ขึ้องเด็กิ สื่ามารถึ
ย่�นี้ค์ำร้องขึ้อขึ้ยายเวิลาดังกิล่าวิออกิไปอ้กิได้ โดยรวิมแล้วิไม่เกิ่นี้ 30 วิันี้  
(มาตรา 42 วิรรค์สื่อง)
กรณ่ไม่จำเป็นต้องแยกเดิ็กออกจากครอบัครัว 

กิรณ้ท้�ตัดสื่่นี้ใจไม่แยกิเด็กิจากิผ้้ปกิค์รอง พินี้ักิงานี้เจ้าหน้ี้าท้�จะต้อง
ดำเนี้น่ี้กิารเพ่ิ�อให้มก้ิารกิำหนี้ดมาตรกิารเพ่ิ�อค์วิามปลอดภัยัสื่ำหรับเด็กิ เชน่ี้
เร้ยกิประกิันี้ทัณฑ์์บนี้ตามมาตรา 39 ตั�งผ้้ค์ุ้มค์รองสื่วิัสื่ด่ภัาพิเด็กิตาม 
มาตรา 48 หร่อ กิำหนี้ดเง่�อนี้ไขึ้และว่ิธิ์้กิารเล้�ยงด้บุตรตามระเบ้ยบค์ณะ
กิรรมกิารค์ุ้มค์รองเด็กิแห่งชาต่วิ่าด้วิยวิ่ธิ์้กิารคุ์้มค์รองสื่วิัสื่ด่ภัาพิเด็กิท้�ถึ้กิ
ทารุณกิรรมหร่อถึ้กิเล้�ยงด้โดยม่ชอบ พิ.ศ. 2548 เป็นี้ต้นี้

• พินี้ักิงานี้เจ้า
หนี้้าท้� พิ.ร.บ. 
ค์ุ้มค์รองเด็กิ 
พิ.ศ. 2546

• ผ้้ม้อำนี้าจ
ค์ุ้มค์รอง
สื่วิัสื่ด่ภัาพิเด็กิ 
ตามมาตรา 24 
พิรบ.ค์ุ้มค์รอง
เด็กิฯ
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5. กิารกิำหนี้ด
แผนี้กิารด้แล
เด็กิและดำเนี้่นี้
กิารตามแผนี้ 

เม่�อพินี้กัิงานี้เจา้หนี้า้ท้�ฯ ทำกิารส่ื่บค์น้ี้ขึ้อ้เทจ็จร่งหร่อส่ื่บเสื่าะพิน่ี้จ่แลว้ิ
 เหน็ี้ว่ิา เด็กิค์วิรไดร้บักิารสื่งเค์ราะห์ กิพ็ิจ่ารณาให้กิารสื่งเค์ราะห์ตามมาตรา
 33 เช่นี้ สื่่งกิลับค์่นี้สื่้่ค์รอบค์รัวิพิร้อมให้ค์ำแนี้ะนี้ำช่วิยเหล่อ จัดให้เด็กิอย้่
กิบัค์รอบค์รัวิอุปกิาระ หรอ่นี้ำส่ื่งเขึ้า้รับกิารสื่งเค์ราะห์ในี้สื่ถึานี้รองรับท้�จดั
ตั�งขึ้้�นี้ตามพิระราชบัญญัต่ค์ุ้มค์รองเด็กิ พิ.ศ. 2546 ต่อไป
• กิรณส้ื่ง่เขึ้า้รบักิารดแ้ลในี้ค์รอบค์รวัิอปุถึมัภั ์สื่ถึานี้รบัเล้�ยงเดก็ิ สื่ถึานี้แรกิ

รับเด็กิ สื่ถึานี้สื่งเค์ราะห์เด็กิ หร่อส่ื่งเขึ้้ารับกิารศ้กิษาหร่อฝึ่กิหัดอาช้พิ 
หร่อสื่ถึานี้บำบัดฟ้้�นี้ฟ้้ หร่อสื่ถึานี้อบรมขึ้ัดเกิลาทางศาสื่นี้า ต้องได้ค์วิาม
ค์วิามยน่ี้ยอมจากิผ้ป้กิค์รอง โดยทำเปน็ี้หนี้งัสื่อ่ตามแบบท้�กิระทรวิงกิาร
พิฒันี้าสื่งัค์มและค์วิามมั�นี้ค์งขึ้องมนี้ษุย ์หรอ่หากิเปน็ี้กิารใหค้์วิามยน่ี้ยอม
ด้วิยวิาจา ต้องกิระทำต่อหนี้้าพิยานี้สื่องค์นี้

• ในี้กิรณท้้�ผ้้ปกิค์รองไมใ่ห้ค์วิามย่นี้ยอมโดยไม่มเ้หตุอนัี้ค์วิรหร่อไม่อาจให้
ค์วิามย่นี้ยอมได้ ให้ปลัดกิระทรวิงหร่อผ้้วิ่าราชกิารจังหวิัด แล้วิแต่กิรณ้ 
ม้อำนี้าจส่ื่งเด็กิเขึ้้ารับกิารสื่งเค์ราะห์ตามวิ่ธิ์้กิารดังกิล่าวิได้ ทั�งนี้้� ปลัด
กิระทรวิงหร่อผ้้วิ่าราชกิารจังหวิัดต้องฟ้ังรายงานี้และค์วิามเห็นี้ขึ้อง 
ผ้้เช้�ยวิชาญในี้สื่าชาวิ่ชาช้พิสื่ังค์มสื่งเค์ราะห์และกิารแพิทย์กิ่อนี้

• ปลัดกิระทรวิงหร่อผ้้วิ่าราชกิารจังหวิัด แล้วิแต่กิรณ้ ม้อำนี้าจกิำหนี้ด
ระยะเวิลาในี้กิารสื่งเค์ราะห์เด็กิ ในี้สื่ถึานี้รองรับเด็กิต่าง ๆ แต่ถึ้าม้
พิฤตก่ิารณเ์ปล้�ยนี้แปลงไปอาจจะขึ้ยายหรอ่ยน่ี้ระยะเวิลาท้�กิำหนี้ดไวิแ้ลว้ิ
กิ็ได้ตามแต่เห็นี้สื่มค์วิร ในี้ระหวิ่างระยะเวิลาดังกิล่าวิให้พินัี้กิงานี้เจ้า
หนี้้าท้�ร้บดำเนี้่นี้กิารจัดให้เด็กิสื่ามารถึกิลับไปอย้่ในี้ค์วิามปกิค์รองขึ้อง 
ผ้้ปกิค์รองโดยม่ชักิช้า

• พินี้ักิงานี้เจ้า
หนี้้าท้�ค์ุ้มค์รอง
เด็กิ

• ผ้้วิ่าราชกิาร
จังหวิัด

• ปลัดกิระทรวิง
กิารพิัฒนี้า
สื่ังค์มและค์วิาม
มั�นี้ค์งขึ้อง
มนีุ้ษย์ 

7.1.1	 การสัมภาษณ์์เดี็กผิ้้เสียหาย2

กิารสื่ัมภัาษณ์เด็กิท้�เป็นี้ผ้้เสื่้ยหายในี้ค์ด้แรงงานี้เด็กิม้ค์วิามสื่ำค์ัญมากิ เพิราะเด็กิจะให้ขึ้้อม้ลท้�เป็นี้พิยานี้หลักิ
ฐานี้วิ่าใค์รเป็นี้ผ้้กิระทำและถึ้กิกิระทำมาอย่างไร ผ้้ปฏิ่บัต่งานี้ต้องประเม่นี้สื่ภัาพิร่างกิายและจ่ตใจขึ้องเด็กิวิ่าม้ค์วิาม
พิรอ้มในี้กิารให้สื่มัภัาษณ์หรอ่ไม่ ขึ้ณะเดย้วิกัินี้ต้องเตรย้มเด็กิก่ิอนี้กิารสัื่มภัาษณ์วิา่ กิารพิด้คุ์ยข้ึ้อมล้ทั�งหมดค์รั�งนี้้�เพ่ิ�อ
นี้ำไปช่วิยเหล่อเด็กิไม่ให้ถึ้กิกิระทำรุนี้แรงอ้กิ และต้องให้ค์วิามมั�นี้ใจกิับเด็กิวิ่าจะช่วิยเหล่อได้จร่ง แต่กิรณ้เด็กิเล็กิท้�
ไมส่ื่ามารถึสัื่มภัาษณ์ไดก้ิใ็ชว้ิธ่ิ์ก้ิารสัื่งเกิตและกิารตรวิจจากิพิยานี้หลักิฐานี้อ่�นี้ๆ กิารประเมน่ี้โดยกิารสัื่มภัาษณ์พิด้ค์ยุ
กิับสื่มาช่กิในี้ค์รอบค์รัวิ และค์นี้อ่�นี้ ๆ ท้�เกิ้�ยวิขึ้้อง ได้แกิ่ เพิ่�อนี้ เพิ่�อนี้บ้านี้ ค์นี้ในี้ชุมชนี้ (ทั�งนี้้� ค์วิรค์ำนี้้งเร่�องกิารเปิด
เผยค์วิามลับขึ้องเด็กิ) ในี้กิารพิด้คุ์ยสื่มัภัาษณ์พิอ่แมห่รอ่ผ้้ดแ้ล ค์วิรใชท้า่ทท้้�เปน็ี้กิลาง ไม่กิลา่วิโทษเพ่ิ�อทำค์วิามเขึ้า้ใจ
กิับทุกิปัญหาซึ่้�งมักิจะม้ค์วิามซึ่ับซึ่้อนี้

กิารเร่�มสื่ัมภัาษณ์ผ้้ปฏิ่บัต่งานี้จะต้องแนี้ะนี้ำตัวิเองและหนี้่วิยงานี้ พิ้ดทบทวินี้สื่ั�นี้ ๆ ถึ้งรายงานี้เกิ้�ยวิกิับเด็กิท้�
ได้รับมา บอกิจุดมุ่งหมายวิ่าเราต้องกิารค์วิามร่วิมม่อในี้กิารให้ขึ้้อม้ล เหตุกิารณ์ท้�เกิ่ดขึ้้�นี้ ในี้กิารสื่ัมภัาษณ์จะต้องให้
ค์วิามเห็นี้อกิเห็นี้ใจ กิารเค์ารพิในี้สื่่ทธิ์่ขึ้องค์รอบค์รัวิ

2 ณัฐวิด้ ณ มโนี้รม และบุญล้อม กิานี้ต์ศักิด่�สื่ราญ, “หลักิกิารดำเนี้่นี้งานี้ตามกิระบวินี้กิารค์ุ้มค์รองเด็กิ”, หนี้้า 10-11, สื่่บค์้นี้เม่�อวิันี้ท้� 13 ธิ์ันี้วิาค์ม 2564, 
จากิ https://www.thaichildprotection.org/data/files/4_4%20evaluate.pdf.
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ขึ้ณะสัื่มภัาษณ์ ผ้ส้ื่มัภัาษณ์จะต้องสัื่งเกิตค์วิามร้้ส้ื่กิ ทา่ท้และปฏ่ิกิร่่ยาตอบสื่นี้อง และอาจต้องแจง้ให้ค์รอบค์รัวิ
รบัทราบค์วิามกัิงวิลท้�ผ้ป้ฏิบ่ตัง่านี้มองเห็นี้เร่�องค์วิามรุนี้แรงท้�เกิด่ข้ึ้�นี้กัิบเด็กิ โดยเฉพิาะในี้รายท้�ค์รอบค์รัวิปฏ่ิเสื่ธิ์ หรอ่
เห็นี้เป็นี้เร่�องปกิต่ 

กิารลงบันี้ท้กิให้ใช้ถึ้อยค์ำท้�เป็นี้ค์ำพิ้ดขึ้องเด็กิ ไม่ใช่กิารสื่รุปจากิผ้้สื่ัมภัาษณ์ หร่อผ้้เขึ้้ยนี้รายงานี้เนี้้นี้ค์ำพิ้ดท้�
สื่ำค์ัญท้�ถึ้กิกิระทำค์วิามรุนี้แรง รวิบรวิมข้ึ้อม้ล จากิเหตุกิารณ์ จากิกิารตรวิจว่ินี้่จฉัย และสื่หว่ิชาช้พิอ่�นี้ท้�เก้ิ�ยวิข้ึ้อง  
ด้ค์วิามเช่�อมโยงขึ้องขึ้้อม้ลทั�งหมด วิ่เค์ราะห์ค์วิามเสื่้�ยง วิ่เค์ราะห์จากิขึ้้อม้ลระดับค์วิามรุนี้แรงขึ้องเหตุกิารณ์  
ค์วิามนี้่าเช่�อถึ่อขึ้องขึ้้อม้ล ม้ขึ้้อม้ลมากิเพิ้ยงพิอ ขึ้้อม้ลสื่อดค์ล้องกิันี้จากิหลายแหล่ง และขึ้้อม้ลท้�ค์รบถึ้วินี้ทุกิด้านี้  
เม่�อขึ้้อม้ลม้คุ์ณภัาพิมากิพิอ จะสื่ามารถึบอกิค์วิามต้องกิารค์วิามค์ุ้มค์รอง และค์วิามจำเป็นี้ในี้กิารช่วิยเหล่อ  
กิารแทรกิแซึ่ง หร่อเค์ล่�อนี้ย้ายเด็กิออกิไปจากิภัาวิะเสื่้�ยง

• กิารว่ิเค์ราะห์ท้�ตัวิเด็กิ เช่นี้ ในี้ขึ้ณะนี้้�เด็กิกิำลังตกิอย้่ในี้อันี้ตรายใช่หร่อไม่ เด็กิอาจจะตกิอย้่ในี้อันี้ตรายในี้
อนี้าค์ตอันี้ใกิล้ๆ นี้้� เช่นี้ ภัายในี้ 30 วิันี้นี้้� ใช่หร่อไม่

• กิารว่ิเค์ราะห์บุค์ค์ลและสื่ถึานี้กิารณ์แวิดล้อม เช่นี้ พิ่อแม่/ผ้้ด้แลใช้ค์วิามรุนี้แรงหร่อม้ปัญหาสุื่ขึ้ภัาพิจ่ต  
จนี้ไม่สื่ามารถึด้แลเด็กิได้ หร่อมองเด็กิทางด้านี้ลบอย่างมากิ หร่อปฏิ่เสื่ธิ์เด็กิ

• สื่ถึานี้ท้� เช่นี้ ค์รอบค์รัวิม้ท้�อย้่อาศัยไม่แนี้่นี้อนี้ หร่อไม่ปลอดภััย

7.2	การคุ้มครองและช้่วยเหลือผิ้้เสียหาย	 กรณ์ีมีเหตุอันควรเชื้�อไดี้ว่าเป็ัน 
ผิ้้เสียหายจากการค้ามนุษย์	 (มาตรา29)	 เด็ีกผิ้้เสียหายคดีีการใช้้แรงงาน
เดี็กในร้ปัแบับัที�เลวร้าย	(มาตรา	56/1)	ผิ้้เสียหายคดีีค้ามนุษย์	(มาตรา	6)	
และผิ้้เสียหายคดีีบัังคับัใช้้แรงงานหรือบัริการ	(มาตรา	6/1)	 	

7.2.1	 การคุ้มครองและช่้วยเหลือผ้้ิเสียหายกรณ์ีมีเหตุอันควรเชื้�อได้ีว่าเป็ัน 
ผิ้เ้สยีหายจากการค้ามนุษย	์(ตามมาตรา	29	พ.ร.บั.ปัอ้งกันและปัราบัปัราม
การค้ามนุษย์	พ.ศั.	2551)

กิารค์ุม้ค์รองและช่วิยเหลอ่ผ้้เสื่ย้หายกิรณ้มเ้หตุอนัี้ค์วิรเช่�อได้วิา่เป็นี้ผ้้เสื่ย้หายจากิกิารค้์ามนุี้ษย์ เป็นี้กิารดำเนี้น่ี้
กิารค์ุม้ค์รองชั�วิค์ราวิหลงัจากิกิารตรวิจแรงงานี้หรอ่กิารตรวิจสื่อบขึ้อ้เทจ็จร่งเม่�อรบัแจง้วิา่มก้ิารใชแ้รงงานี้ผ่ดกิฎหมาย
และม้กิารสื่มัภัาษณ/์ค์ดัแยกิผ้เ้สื่ย้หายแลว้ิแตย่งัไมส่ื่ามารถึวิน่ี้จ่ฉยัไดว้ิา่กิารกิระทำดงักิลา่วิเปน็ี้ กิารกิระทำผด่ค์ดค้์า้
มนีุ้ษย์หร่อไม่ ผ้้เสื่้ยหายจากิกิารตรวิจแรงงานี้ดังกิล่าวิจะเขึ้้าสื่้่กิารค์ุ้มค์รองชั�วิค์ราวิ ซึ่้�งเป็นี้กิารดำเนี้่นี้กิารภัายใต้ขึ้้อ
กิฎหมายท้�เกิ้�ยวิขึ้้อง ดังนี้้�

พื่ระราช้บััญญัติป้องกันและปราบัปรามการค้ามนุษย์ พื่.ศ. 2551

มาตรา 4 “พินี้กัิงานี้เจ้าหน้ี้าท้�” หมายค์วิามว่ิา พินี้กัิงานี้ฝ่่ายปกิค์รองหรอ่ ตำรวิจชั�นี้ผ้ใ้หญ่ และให้หมายค์วิาม
รวิมถึง้ข้ึ้าราชกิารซึ่้�งดำรงตำแหน่ี้งไม่ต�ำกิว่ิา ข้ึ้าราชกิารพิลเร่อนี้สื่ามญัระดบัสื่ามซ้ึ่�งรัฐมนี้ตร้แต่งตั�งจากิผ้้ท้�มคุ้์ณสื่มบตั่
ตามท้�กิำหนี้ด ในี้กิฎกิระทรวิงเพ่ิ�อให้ปฏิบ่ตัก่ิารตามพิระราชบญัญตัน่ี้้� 
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มาตรา 29 ในี้กิรณ้ท้�ม้เหตุจำเป็นี้เพิ่�อประโยชน์ี้ในี้กิารแสื่วิงหาข้ึ้อเท็จจร่งเกิ้�ยวิกิับกิารค้์ามนีุ้ษย์และ 
เพิ่�อค์ุม้ค์รองป้องกินัี้ภััยแก่ิบคุ์ค์ลท้�มเ้หตอุนัี้ค์วิรเช่�อได้ว่ิาเป็นี้ผ้้เสื่ย้หายจากิกิารกิระทำค์วิามผด่ฐานี้ค้์ามนี้ษุย์ พินัี้กิงานี้
เจ้าหน้ี้าท้�อาจจดัให้บคุ์ค์ลดงักิล่าวิอย้ใ่นี้ค์วิามค์ุม้ค์รองเป็นี้กิารชั�วิค์ราวิได้แต่ต้องไม่เกิน่ี้ย้�สื่บ่สื่้�ชั�วิโมง ทั�งนี้้� ให้รายงานี้
ให้ผ้บ้ญัชากิารตำรวิจแห่งชาต ่อธิ์บ่ดก้ิรมสื่อบสื่วินี้ค์ดพ้ิเ่ศษ อธิ์บ่ดก้ิรมพิฒันี้าสื่งัค์มและสื่วิสัื่ดก่ิาร หรอ่ผ้ว่้ิาราชกิาร
จงัหวิดั แล้วิแต่กิรณ ้ทราบโดยไม่ชกัิช้า

ในี้กิรณท้้�มค้์วิามจำเป็นี้ต้องให้กิารค์ุม้ค์รองบคุ์ค์ลซ้ึ่�งอาจจะเป็นี้ผ้เ้ส้ื่ยหายเก่ินี้กิว่ิากิำหนี้ดเวิลาในี้วิรรค์หนี้้�ง               
ให้พินัี้กิงานี้เจ้าหน้ี้าท้�ย่�นี้ค์ำร้องต่อศาลเพิ่�อม้ค์ำสัื่�งอนี้ญุาต ทั�งนี้้� ศาลจะอนี้ญุาตได้ไม่เกิน่ี้เจด็วินัี้ โดยจะกิำหนี้ด 
เง่�อนี้ไขึ้ใดๆ ไว้ิด้วิยกิไ็ด้

กิารจัดให้บุค์ค์ลซ้ึ่�งอาจจะเป็นี้ผ้้เสื่ย้หายอย้ใ่นี้ค์วิามค์ุม้ค์รองเป็นี้กิารชั�วิค์ราวิตามมาตรานี้้�ต้องจัดให้บคุ์ค์ล 
ดงักิล่าวิอย้ใ่นี้สื่ถึานี้ท้�อนัี้สื่มค์วิรซ้ึ่�งมใ่ช่ห้องขึ้งัหรอ่สื่ถึานี้ค์มุขึ้งั ทั�งนี้้� ตามระเบย้บท้�รฐัมนี้ตรก้ิำหนี้ด

กิารปฏิบ่ตัห่น้ี้าท้�ตามมาตราน้ี้�ให้ค์ำนี้ง้ถึง้หลกัิสื่ท่ธิ์ม่นี้ษุยชนี้โดยเค์ร่งค์รดั 

การคุ้มครองช้ั�วคราวกรณ์ีอาจจะเป็ันผิ้้เสียหาย

กิรณ้ท้�ผ้้เสื่้ยหายเป็นี้เด็กิ พินี้ักิงานี้ตรวิจแรงงานี้อาจประสื่านี้พินี้ักิงานี้เจ้าหนี้้าท้� พินี้ักิงานี้ฝ่่ายปกิค์รอง หร่อ 
ผ้ม้ห้น้ี้าท้�คุ้์มค์รองสื่วัิสื่ดภ่ัาพิเด็กิตามมาตรา 24 แห่งพิระราชบัญญัตค่์ุม้ค์รองเด็กิ พิ.ศ. 2546 เพ่ิ�อดำเนี้น่ี้กิารค์ุม้ค์รอง
สื่วิัสื่ด่ภัาพิเด็กิ ตามพิระราชบัญญัต่ค์ุ้มค์รองเด็กิ พิ.ศ. 2546 มาตรา 41 และมาตรา 42 

มาตรา 41 ผ้้ใดพิบเห็นี้หร่อประสื่บพิฤต่กิารณ์ท้�น่ี้าเช่�อว่ิาม้กิารกิระทำทารุณกิรรมต่อเด็กิให้ร้บแจ้งหร่อ
รายงานี้ต่อพินี้ักิงานี้เจ้าหน้ี้าท้� พินี้ักิงานี้ฝ่่ายปกิค์รองหร่อตำรวิจ หร่อผ้้ม้หน้ี้าท้�ค์ุ้มค์รองสื่วัิสื่ด่ภัาพิเด็กิตาม 
มาตรา 24

เม่�อพินัี้กิงานี้เจ้าหน้ี้าท้� พินี้กัิงานี้ฝ่่ายปกิค์รองหร่อตำรวิจ หร่อผ้้มห้น้ี้าท้�ค์ุม้ค์รองสื่วัิสื่ด่ภัาพิเด็กิตามมาตรา 
24 ได้รบัแจ้งเหตุตามวิรรค์หนี้้�ง หรอ่เป็นี้ผ้้พิบเห็นี้หร่อประสื่บพิฤต่กิารณ์ท้�น่ี้าเช่�อว่ิามก้ิารกิระทำทารุณกิรรมต่อเด็กิ
ในี้สื่ถึานี้ท้�ใด ให้มอ้ำนี้าจเข้ึ้าตรวิจค้์นี้และมอ้ำนี้าจแยกิตัวิเด็กิจากิค์รอบค์รัวิขึ้องเด็กิเพ่ิ�อค์ุม้ค์รองสื่วัิสื่ด่ภัาพิเด็กิโดย
เรว็ิท้�สื่ดุ

กิารแจ้งหรอ่กิารรายงานี้ตามมาตรานี้้� เม่�อได้กิระทำโดยสื่จุร่ตย่อมได้รับค์วิามค์ุม้ค์รองและไม่ต้องรบัผ่ดทั�ง
ทางแพ่ิง ทางอาญาหรอ่ทางปกิค์รอง

การแยกเดี็กออกจากครอบัครัว
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มาตรา 42 กิารดำเนี้น่ี้กิารค์ุม้ค์รองสื่วัิสื่ดภ่ัาพิเด็กิตามมาตรา 41 วิรรค์สื่อง ต้องรบ้จัดให้มก้ิารตรวิจรักิษา
ทางร่างกิายและจต่ใจทันี้ท ้ถ้ึาพินี้กัิงานี้เจ้าหน้ี้าท้�เหน็ี้สื่มค์วิรต้องสื่บ่เสื่าะและพ่ินี้จ่เกิ้�ยวิกิบัเดก็ิและค์รอบค์รัวิเพิ่�อหา
วิ่ธ้ิ์กิารค์ุ้มค์รองสื่วิัสื่ด่ภัาพิท้�เหมาะสื่มแก่ิเด็กิ กิ็อาจส่ื่งตัวิเด็กิไปสื่ถึานี้แรกิรับก่ิอนี้ได้หร่อถ้ึาจำเป็นี้ต้องให้กิาร
สื่งเค์ราะห์กิใ็ห้พิจ่ารณาให้กิารสื่งเค์ราะห์ตามมาตรา 33 และถ้ึาจำเป็นี้ต้องให้กิารฟ้้�นี้ฟ้ส้ื่ภัาพิจต่ใจ กิใ็ห้รบ้ส่ื่งเดก็ิไป
ยงัสื่ถึานี้พิฒันี้าและฟ้้�นี้ฟ้้ 

กิารส่ื่งเดก็ิไปสื่ถึานี้แรกิรบั สื่ถึานี้พิฒันี้าและฟ้้�นี้ฟ้ ้หรอ่สื่ถึานี้ท้�อ่�นี้ใดตามวิรรค์หนี้้�ง ระหว่ิางกิารสื่บ่เสื่าะและ
พิน่่ี้จเพิ่�อหาวิธ้่ิ์กิารกิารค์ุม้ค์รองสื่วิสัื่ดภ่ัาพิท้�เหมาะสื่ม ให้กิระทำได้ไม่เกิน่ี้เจด็วินัี้ แต่ในี้กิรณท้้�มเ้หตจุำเป็นี้และสื่มค์วิร
เพิ่�อประโยชน์ี้ขึ้องเดก็ิ พินี้กัิงานี้เจ้าหน้ี้าท้�หรอ่ พินี้กัิงานี้อยักิารจะย่�นี้ค์ำร้องขึ้อต่อศาลตามมาตรา 5 เพิ่�อมค้์ำสื่ั�งขึ้ยาย
ระยะเวิลาออกิไปรวิมแล้วิไม่เกิน่ี้สื่ามสื่บ่วัินี้กิไ็ด้

การข้ออนุญาตศัาลข้ยายการคุ้มครองเดี็กช้ั�วคราว
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แผินผิังที�	14	ข้ั�นตอนการปัฏิิบััติการในกระบัวนการคุ้มครองช้ั�วคราว 
กรณ์ีมีเหตุอันควรเช้ื�อไดี้ว่าเป็ันผิ้้เสียหายจากการค้ามนุษย์	(ม.29)

พนักงานตรวจแรงงานเขาตรวจแรงงาน สหวิชาชีพ

สัมภาษณ/คัดแยกผูเสียหายแลว แตไมสามารถ

วินิจฉัยไดวาเปนผูเสียหายคดีคามนุษยหรือไม

เขาสูกระบวนการคุมครองชั่วคราวตาม

พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการคามนุษยฯ ม. 29 

คัดแยก

เปนผูเสียหายตาม ม.6 หรือ ม.6/1

ยุติการคุมครองชั่วคราว 

เร่ิมตน

พนักงานเจาหนาที่จดัใหอยูในความคุมครอง

ชั่วคราวไดไมเกนิ 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ ใหรายงาน

ผบ.ตร. อธิบดี DSI ปลัด พม. ผวจ. แลวแตกรณี 

ทราบโดยไมชักชา กรณีจําเปนตองคุมครอง

เกินกวา 24 ชั่วโมง ใหพนักงานเจาหนาที่

ยื่นคํารองตอศาลเพื่อขยายระยะเวลา    

โดยศาลจะอนุญาตไดไมเกิน 7 วัน 

ไมเปนผูเสียหายตาม ม.6 หรือ ม.6/1

เขาสูกระบวนการคุมครองผูเสียหาย

จากการคามนุษย (ม.33) หรือ

กระบวนการคุมครองผูเสียหายจาก

การบังคับใชแรงงาน

(ดูแผนผังฯ ในขอ 7.2.3)

เปนผูเสียหาย

ตามกฎหมายอ่ืน 

ใหความคุมครอง

ตามกฎหมายอ่ืน

เปนผูกระทําผิด 

ดําเนินคดีตาม

กฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

สิ้นสุด
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ตารางที่่� 18 ขั�นตอนและมาตรฐานแนวที่างการดิำเนินการ (SOP) การคุ้มครองช้ั�วคราว กรณ่ม่เหตุอันควรเช้ื�อ
ไดิ้ว่าเป็นผ่้เสั่ยหายจากการค้ามนุษย์ (ม.29)

ขั�นตอนการ 
ดิำเนินการ

มาตรฐานการดิำเนินการ
หน่วยงาน 
ที่่�เก่�ยวข้อง

1. สื่ัมภัาษณ์ 
ค์ัดแยกิ

เม่�อพินี้ักิงานี้ตรวิจแรงงานี้เขึ้้าตรวิจแรงงานี้หร่อได้รับแจ้งให้เขึ้้า 
ชว่ิยเหลอ่ผ้เ้สื่ย้หาย พิบถ้ึกิใชแ้รงงานี้ใหด้ำเนี้น่ี้กิารสื่มัภัาษณโ์ดยสื่หว่ิชาชพ้ิ
เพิ่�อพ่ิเค์ราะห์วิ่าเป็นี้ผ้้เสื่้ยหายจากิกิารกิระทำค์วิามผ่ดจากิกิารใช้แรงงานี้
ผ่ดกิฎหมาย (กิฎหมายค์ุ้มค์รองแรงงานี้) ผ้้เสื่้ยหายจากิกิารค์้ามนีุ้ษย์  
(มาตรา 6) ผ้้เสื่้ยหายจากิกิารบังค์ับใช้แรงงานี้ (มาตรา 6/1) หร่อเป็นี้กิาร
ใช้แรงงานี้อันี้ตราย (มาตรา 56/1)

• สื่หวิ่ชาช้พิ
• พินี้ักิงานี้

สื่อบสื่วินี้
• พิม.
• รง.

2. อาจจะเป็นี้ 
ผ้้เสื่้ยหาย

กิรณ้ท้�ม้กิารสื่ัมภัาษณ์ค์ัดแยกิ แต่ไม่สื่ามารถึระบุได้วิ่าผ้้เสื่้ยหายเป็นี้ผ้้
เสื่้ยหายจากิค์ด้ค์้ามนีุ้ษย์หร่อไม่ อาจเนี้่�องจากิผ้้เสื่้ยหายยังไม่สื่ามารถึให้
ขึ้อ้มล้ได ้สื่ภัาพิจต่ใจหรอ่รา่งกิายยงัไมพ่ิรอ้ม หร่อมค้์วิามจำเปน็ี้ต้องสื่ง่เดก็ิ
เขึ้้าตรวิจผลทางนี้่ต่วิ่ทยาศาสื่ตร์ เช่นี้ ตรวิจพิ่สื่้จนี้์อายุขึ้องเด็กิ หร่อตรวิจ 
DNA ขึ้องเด็กิ เป็นี้ต้นี้ ซึ่้�งในี้แบบสื่ัมภัาษณ์ค์ัดแยกิฯ จะระบุ “ม่เหตุอัน
ควรเช้ื�อว่าผ่้ให้สััมภาษณ์ อาจจะเป็น ผ่้เสั่ยหายจากการค้ามนุษย์หรือผ่้
เสั่ยหายจากการบัังคับัใช้้แรงงานหรือบัริการ เนื�องจาก......”

• สื่หวิ่ชาช้พิ
• พินี้ักิงานี้

สื่อบสื่วินี้
• พินี้ักิงานี้เจ้า

หนี้้าท้�ตาม
กิฎหมายค์้า
มนี้ษุย์/พินี้กัิงานี้ 
เจ้าหนี้้าท้�ตาม
กิฎหมาย
ค์ุ้มค์รองเด็กิ

• พิม.
• รง.

3. ค์ุ้มค์รอง
ชั�วิค์ราวิ

กิรณ้ท้�ม้เหตุจำเป็นี้เพิ่�อประโยชนี้์ในี้การแสัวงหาข้อเท็ี่จจริงเก่�ยวกับั
การค้ามนุษย์และเพืื่�อคุ้มครองป้องกันภัย จ้งม้ค์วิามจำเป็นี้ต้องส่ื่งผ้้เสื่้ย
หายเข้ึ้าค์ุม้ค์รองชั�วิค์ราวิยงัในี้สื่ถึานี้ท้�อนัี้สื่มค์วิรซึ่้�งมใ่ช่ห้องขึ้งัหรอ่สื่ถึานี้ค์มุขึ้งั 

สื่หวิช่าชพ้ิตอ้งหารอ่และพิจ่ารณาวิา่จะส่ื่งผ้้เสื่ย้หายเขึ้า้ค์ุม้ค์รองชั�วิค์ราวิ
หรอ่ไม่ หากิมค้์วิามจำเป็นี้ตอ้งค์ุม้ค์รองชั�วิค์ราวิต้องสื่อบถึามค์วิามสื่มัค์รใจ
ขึ้องผ้้เสื่้ยหายด้วิย

• พินี้ักิงานี้
สื่อบสื่วินี้

• พินี้ักิงานี้เจ้า
หนี้้าท้�ตาม
กิฎหมาย 
ค์้ามนีุ้ษย์/
พินี้ักิงานี้ 
เจ้าหนี้้าท้�ตาม
กิฎหมาย
ค์ุ้มค์รองเด็กิ

• บ้านี้พิักิเด็กิ 
และค์รอบค์รัวิ
จังหวิัด

• กิรมกิ่จกิารเด็กิ
และเยาวิชนี้

• พินี้ักิงานี้ฝ่่าย
ปกิค์รองหร่อ
ตำรวิจ
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ขั�นตอนการ 
ดิำเนินการ

มาตรฐานการดิำเนินการ
หน่วยงาน 
ที่่�เก่�ยวข้อง

4. ย่นี้ยอมเขึ้้า
ค์ุ้มค์รอง

กิรณ้เด็กิย่นี้ยอมยอมเขึ้้ารับกิารค์ุ้มค์รองสื่วิัสื่ด่ภัาพิ ค์วิรให้เด็กิ บ่ดา
มารดา หร่อผ้้ปกิค์รอง ลงลายม่อในี้หนี้ังสื่่อย่นี้ยอมเขึ้้ารับกิารอุปกิาระไวิ้

• พินี้ักิงานี้
สื่อบสื่วินี้

• พินี้ักิงานี้เจ้า
หนี้้าท้�ตาม
กิฎหมายค์้า
มนีุ้ษย์/
พินี้ักิงานี้เจ้า
หนี้้าท้�ตาม
กิฎหมาย
ค์ุ้มค์รองเด็กิ

• พินี้ักิงานี้ฝ่่าย
ปกิค์รองหร่อ
ตำรวิจ

5. ไม่ย่นี้ยอมเขึ้้า
ค์ุ้มค์รอง

กิรณ้เด็กิไม่ย่นี้ยอมเขึ้้ารับกิารค์ุ้มค์รองสื่วิัสื่ด่ภัาพิ ต้องใช้อำนี้าจตาม
กิฎหมายเพิ่�อนี้ำตัวิเด็กิสื่่งเขึ้้าค์ุ้มค์รอง ซ้ึ่�งม้กิฎหมายท้�เกิ้�ยวิขึ้้อง 2 ฉบับ 
ได้แกิ่ 
 1. พิระราชบัญญัต่ป้องกิันี้และปราบปรามกิารค้์ามนีุ้ษย์ พิ.ศ. 2551 

มาตรา 29 
 2. พิระราชบัญญัต่ค์ุ้มค์รองเด็กิ พิ.ศ. 2546 มาตรา 41 และมาตรา 42

• พินี้ักิงานี้เจ้า
หนี้้าท้�ตาม
กิฎหมายค์้า
มนีุ้ษยฺ/
พินี้ักิงานี้เจ้า
หนี้้าท้�ตาม
กิฎหมาย
ค์ุ้มค์รองเด็กิ
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ขั�นตอนการ 
ดิำเนินการ

มาตรฐานการดิำเนินการ
หน่วยงาน 
ที่่�เก่�ยวข้อง

6. กิารค์ุ้มค์รอง 
ชั�วิค์ราวิ ตาม 
พิ.ร.บ.ป้องกิันี้ 
และปราบ
ปรามกิารค์้า
มนีุ้ษย์ มาตรา 
29

กิรณต้้องกิารค์ุม้ค์รองตาม พิ.ร.บ.ป้องกัินี้และปราบปรามกิารค้์ามนุี้ษย์
 มาตรา 29 ม้วิ่ธิ์้กิารดำเนี้่นี้งานี้ ดังนี้้�3

 1. หัวิหนี้้าท้มสื่ัมภัาษณ์ค์ัดแยกิ หร่อพินี้ักิงานี้สื่อบสื่วินี้แล้วิแต่กิรณ้ ต้อง
ประสื่านี้พินี้ักิงานี้เจ้าหนี้้าท้�ตามกิฎหมายค์้ามนีุ้ษย์ (บุค์ค์ลท้�รัฐมนี้ตร้
วิ่ากิารกิระทรวิงกิารพิัฒนี้าสื่ังค์มและค์วิามมั�นี้ค์งขึ้องมนีุ้ษย์แต่งตั�ง/
พินี้ักิงานี้ฝ่่ายปกิค์รองหร่อตำรวิจชั�นี้ผ้้ใหญ่)

2. พินี้ักิงานี้เจ้าหนี้้าท้�อาจนี้ำสื่่งเด็กิเขึ้้าค์ุ้มค์รองยังสื่ถึานี้ท้�ต่อไปนี้้�
 - สื่ถึานี้แรกิรับตามพิระราชบัญญัต่ป้องกิันี้และปราบปรามกิารค้์า

ประเวิณ้ 2539
 - สื่ถึานี้แรกิรับตามพิระราชบัญญัต่ค์ุ้มค์รองเด็กิ พิ.ศ. 2546 (บ้านี้

พิักิเด็กิและค์รอบค์รัวิจังหวิัด)
 - สื่ถึานี้สื่งเค์ราะหอ์่�นี้ขึ้องรฐัหร่อเอกิชนี้ หร่อสัถานที่่�อื�นใดิ ซึึ่�งไมใ่ช้้

ห้องขังหรือสัถานหรือสัถานคุมขัง
3. พินี้กัิงานี้เจา้หน้ี้าท้�มอ้ำนี้าจท้�จะส่ื่งเด็กิเขึ้า้ค์ุม้ค์รองได ้24 ชั�วิโมงนี้บัแต่

เวิลาท้�พินี้ักิงานี้เจ้าหนี้้าท้�ดำเนี้่นี้กิารค์ุ้มค์รองชั�วิค์ราวิ (ตามแนี้วิท้�ศาล
วิ่นี้่จฉัยในี้ค์ำสื่ั�ง ให้ถึ่อนี้ับแต่ท้�ท้�พินัี้กิงานี้เจ้าหน้ี้าท้�เขึ้้าช่วิยเหล่อเด็กิ
หร่อพิบตัวิเด็กิ)

4. ใหพ้ินี้กัิงานี้เจา้หนี้า้ท้� จดัทำบนัี้ทก้ิข้ึ้อมล้แสื่ดงรายละเอย้ดพิฤต่กิารณ์
 วิันี้ เวิลา และสื่ถึานี้ท้�ท้�ดำเนี้่นี้กิารค์ุ้มค์รองเด็กิชั�วิค์ราวิ

5. ภัายหลังค์รบกิำหนี้ด 24 ชั�วิโมง หากิม้ค์วิามจำเป็นี้ต้องค์ุ้มค์รอง
ชั�วิค์ราวิเด็กิต่อไป ให้ย่�นี้ค์ำร้องขึ้อขึ้ยายระยะเวิลาต่อศาลอาญาหร่อ
ศาลจังหวัิดในี้พิ่�นี้ท้�เกิ่ดเหตุ (อาจขึ้อค์วิามร่วิมม่อพินัี้กิงานี้อัยกิารทำ
ค์ำร้องให้) 
 - ศาลอาจจะอนุี้ญาตหร่อไม่อนีุ้ญาตให้ขึ้ยายระยะเวิลา กิ็ได้ หากิ

อนีุ้ญาตจะอนีุ้ญาตได้ไม่เกิ่นี้ 7 วิันี้ (ค์รบ 7 วิันี้แล้วิ จะขึ้อขึ้ยาย
ระยะเวิลาอ้กิไม่ได้)

6. ภัายในี้กิำหนี้ดระยะเวิลาค์ุ้มค์รองชั�วิค์ราวิหร่อปรากิฎข้ึ้อเท็จจร่งวิ่า 
เด็กิไม่ใช่ผ้้เสื่้ยหายจากิกิารค์้ามนีุ้ษย์ หร่อบังค์ับใช้แรงงานี้หร่อบร่กิาร 
ให้กิารค์ุ้มค์รองชั�วิค์ราวิสื่่�นี้สืุ่ดลง (ยุติการคุ้มครองช้ั�วคราว) แล้วินี้ำ
สื่่งค์่นี้พินี้ักิงานี้สื่อบสื่วินี้ดำเนี้่นี้กิารตามกิฎหมายอ่�นี้ ต่อไป

7. กิรณ้ปรากิฏิขึ้้อเท็จจร่งวิ่า เด็กิเป็นี้ผ้้เสื่้ยหายจากิกิาร ค์้ามนีุ้ษย์ ผ้้เสื่้ย
หายจากิกิารบังค์ับใช้แรงงานี้หร่อบร่กิาร ให้ดำเนี้่นี้กิารช่วิยเหล่อและ
ค์ุ้มค์รองตามพิระราชบัญญัต่ป้องกัินี้และปราบปรามกิารค้์ามนุี้ษย์  
ต่อไป

3 ระเบ้ยบกิระทรวิงกิารพิัฒนี้าสื่ังค์มและค์วิามมั�นี้ค์งขึ้องมนีุ้ษย์ วิ่าด้วิยกิารจัดให้บุค์ค์ลซึ่้�งอาจจะเป็นี้ผ้้เสื่้ยหายจากิกิารกิระทำค์วิามผ่ดฐานี้ค์้ามนีุ้ษย์อย้่ในี้
ค์วิามค์ุ้มค์รองชั�วิค์ราวิ พิ.ศ. 2552
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ขั�นตอนการ 
ดิำเนินการ

มาตรฐานการดิำเนินการ
หน่วยงาน 
ที่่�เก่�ยวข้อง

พิ.ร.บ.ค์ุ้มค์รองเด็กิ 
พิ.ศ. 2546 มาตรา 
41 และ มาตรา 42

กิรณ้ต้องกิารค์ุ้มค์รองเด็กิชั�วิค์ราวิตามพิระราชบัญญัต่ค์ุ้มค์รองเด็กิ  
พิ.ศ. 2546 ม้วิ่ธิ์้กิาร ดังนี้้�
 1. หัวิหนี้้าท้มสื่ัมภัาษณ์ค์ัดแยกิ หร่อพินี้ักิงานี้สื่อบสื่วินี้แล้วิแต่กิรณ้ ต้อง

ประสื่านี้พินี้ักิงานี้เจ้าหนี้้าท้�ตามกิฎหมายค์้ามนีุ้ษย์ (บุค์ค์ลท้�รัฐมนี้ตร้
วิ่ากิารกิระทรวิงกิารพิัฒนี้าสื่ังค์มและค์วิามมั�นี้ค์งขึ้องมนีุ้ษย์แต่งตั�ง) /
ม้อำนี้าจค์ุ้มค์รองสื่วิัสื่ด่ภัาพิเด็กิ ตามมาตรา 24 แห่งพิระราชบัญญัต่
ค์ุ้มค์รองเด็กิฯ /พินี้ักิงานี้ฝ่่ายปกิค์รองหร่อตำรวิจ 

 2. พินัี้กิงานี้เจ้าหนี้้าท้�ตามกิฎหมายค์้ามนีุ้ษย์ (บุค์ค์ลท้�รัฐมนี้ตร้ว่ิากิาร
กิระทรวิงกิารพิฒันี้าสื่งัค์มและค์วิามมั�นี้ค์งขึ้องมนี้ษุยแ์ตง่ตั�ง) /มอ้ำนี้าจ
ค์ุ้มค์รองสื่วิัสื่ด่ภัาพิเด็กิ ตามมาตรา 24 แห่งพิระราชบัญญัต่ค์ุ้มค์รอง
เด็กิฯ /พินัี้กิงานี้ฝ่่ายปกิค์รองหร่อตำรวิจ ใช้อำนี้าจแยกิเด็กิออกิจากิ
ค์รอบค์รัวิ (พิ.ร.บ.ค์ุ้มค์รองเด็กิ พิ.ศ. 2546 มาตรา 41)

 3. จัดให้ม้กิารตรวิจร่างกิายและจ่ตใจเด็กิทันี้ท้
 4. สื่บ่เสื่าะและพ่ินี้จ่เด็กิและค์รอบค์รวัิ เพิ่�อหาว่ิธิ์ส้ื่งเค์ราะหห์รอ่ค์ุม้ค์รอง

สื่วิัสื่ด่ภัาพิเด็กิ
 5. สื่่งเด็กิเขึ้้าสื่ถึานี้แรกิรับท้�จัดตั�งตามกิฎหมายค์ุ้มค์รองเด็กิ/บ้านี้พิักิเด็กิ

และค์รอบค์รัวิจังหวิัด 
 6. พินี้ักิงานี้เจ้าหนี้้าท้�ม้อำนี้าจค์ุ้มค์รองเด็กิชั�วิค์ราวิ ได้ 7 วิันี้ หากิม้ค์วิาม

จำเป็นี้ต้องและสื่มค์วิรเพ่ิ�อประโยชนี้์ขึ้องเด็กิ พินี้ักิงานี้เจ้าหนี้้าท้�
ค์ุม้ค์รองเดก็ิหรอ่พินี้กัิงานี้อยักิาร อาจย่�นี้ค์ำรอ้งขึ้อขึ้ยายระยะเวิลาตอ่
ศาลเยาวิชนี้และค์รอบค์รัวิ 

 7. ศาลเยาวิชนี้และค์รอบค์รัวิม้ค์ำสัื่�งขึ้ยายระยะเวิลาได้ รวิมกิับ ขึ้้อ 6 
แล้วิ ต้องไม่เกิ่นี้ 30 วิันี้

หมายเหต ุกิารย่�นี้ค์ำรอ้งตอ่ศาลเยาวิชนี้และค์รอบค์รวัิ สื่ามารถึย่�นี้ค์ำรอ้ง
ตามพิระราชบญัญตัศ่าลเยาวิชนี้และค์รอบค์รวัิและวิธ่ิ์พ้ิจ่ารณาค์ด้เยาวิชนี้
และค์รอบค์รัวิ พิ.ศ. 2559 หมวิด 15 วิ่าด้วิยกิารดำเน่ี้นี้ค์ด้ค์ุ้มค์รอง
สื่วิัสื่ด่ภัาพิ 

8. ภัายในี้กิำหนี้ดระยะเวิลาค์ุ้มค์รองชั�วิค์ราวิหร่อปรากิฏิข้ึ้อเท็จจร่งวิ่า 
เด็กิไม่ใช่ผ้้เสื่้ยหายจากิกิารค์้ามนีุ้ษย์ หร่อบังค์ับใช้แรงงานี้หร่อบร่กิาร
ให้กิารค์ุ้มค์รองชั�วิค์ราวิส่ื่�นี้สุื่ดลง (ยุติการคุ้มครองชั้�วคราว) แล้วิ 
ดำเน่ี้นี้กิารให้กิารสื่งเค์ราะห์หรอ่ค์ุม้ค์รองสื่วัิสื่ดภ่ัาพิ ตามหมวิด 3 และ 
4 แห่งพิระราชบัญญัต่ค์ุ้มค์รองเด็กิ หร่อดำเนี้่นี้ตามกิฎหมายอ่�นี้ท้�
เกิ้�ยวิขึ้้องต่อไป

9. กิรณป้รากิฏิข้ึ้อเท็จจรง่วิา่เด็กิเปน็ี้ผ้้เส้ื่ยหายจากิกิารค้์ามนุี้ษย ์ผ้เ้ส้ื่ยหาย
จากิกิารบังค์ับใช้แรงงานี้หร่อบร่กิาร ให้ดำเนี้่นี้กิารช่วิยเหล่อและ
ค์ุ้มค์รองตามพิระราชบัญญัต่ป้องกัินี้และปราบปรามกิารค้์ามนุี้ษย์  
ต่อไป
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7.2.2	 การคุ้มครองและช้่วยเหลือผิ้้เสียหายคดีีการใช้้แรงงานอันตราย	 หรือใช้้
แรงงานเดี็กในร้ปัแบับัที�เลวร้าย

กิระบวินี้กิารค์ุ้มค์รองเด็กิท้�เป็นี้ผ้้เสื่้ยหายในี้ค์ด้จากิกิารใช้แรงงานี้อันี้ตราย หร่อใช้แรงงานี้เด็กิในี้ร้ปแบบท้� 
เลวิร้าย จะเป็นี้ไปในี้ลักิษณะเดย้วิกัิบกิระบวินี้กิารค์ุม้ค์รองและช่วิยเหลอ่ผ้้เสื่ย้หายในี้ค์ดแ้รงงานี้เด็กิ โดยมข้้ึ้อกิฎหมาย
ท้�เกิ้�ยวิขึ้้อง ได้แกิ่ พิระราชบัญญัต่ป้องกิันี้และปราบปรามกิารค์้ามนีุ้ษย์ พิ.ศ. 2551 มาตรา 56/1 พิระราชบัญญัต่
ค์ุ้มค์รองเด็กิ พิ.ศ. 2546 มาตรา 23 และมาตรา 78

พื่ระราช้บััญญัติป้องกันและปราบัปรามการค้ามนุษย์ พื่.ศ. 2551

 

มาตรา 56/1 ผ้ใ้ดเป็นี้ธิ์รุะจดัหา ซึ่่�อ ขึ้าย จำหน่ี้าย พิามาจากิ หรอ่ส่ื่งไปยงัท้�ใด หน่ี้วิงเหนี้้�ยวิกิกัิขึ้งั จดัให้อย้่
อาศยั หรอ่รบัไว้ิ ซึ่้�งบุค์ค์ลอายไุม่เกิน่ี้สื่บ่ห้าปี ให้ทำงานี้ หรอ่ให้บรก่ิารท้�เป็นี้อนัี้ตรายอย่างร้ายแรงและมผ้ลกิระทบ
ต่อร่างกิายหรอ่จต่ใจ กิารเจรญ่เตบ่โต หรอ่พิฒันี้ากิาร หรอ่ในี้ลักิษณะหรอ่ในี้สื่ภัาพิแวิดล้อมท้�เป็นี้อันี้ตรายต่อค์วิาม
ปลอดภัยัขึ้องบคุ์ค์ลนี้ั�นี้ หรอ่ขึ้ดัต่อศล้ธิ์รรมอนัี้ด ้ต้องระวิางโทษจำคุ์กิไม่เกิน่ี้สื่้�ปีและปรบัไม่เกิน่ี้สื่้�แสื่นี้บาท 

ถ้ึากิารกิระทำค์วิามผด่ตามวิรรค์หน้ี้�ง เป็นี้กิรณท้้�ผ้บ้พุิกิารใ้ห้ผ้ส่้ื่บสื่นัี้ดานี้ ทำงานี้หรอ่ให้บรก่ิารเพิราะเหตุ
ค์วิามยากิจนี้เหล่อทนี้ทานี้ หรอ่เม่�อพิจ่ารณาถึง้สื่ภัาพิค์วิามผด่ หรอ่เหตอุนัี้ค์วิรปรานี้อ้่�นี้แล้วิ ศาลจะไม่ลงโทษผ้้
กิระทำค์วิามผ่ดเลยกิไ็ด้

การให้เดี็กทำางานหรือให้บัริการในงานที�เป็ัน
อันตรายอย่างร้ายแรง

พื่ระราช้บััญญัติคุ้มครองเดิ็ก พื่.ศ. 2546 

มาตรา 26 ภัายใต้บังค์บับทบญัญตัแ่ห่งกิฎหมายอ่�นี้ ไม่ว่ิาเดก็ิจะยน่ี้ยอมหรอ่ไม่ ห้ามมใ่ห้ผ้ใ้ดกิระทำกิาร  
ดงัต่อไปนี้้�

(1) กิระทำหร่อละเวิ้นี้กิารกิระทำอันี้เป็นี้กิารทารุณกิรรมต่อร่างกิายหร่อจ่ตใจขึ้องเด็กิ 
(2) จงใจหร่อละเลยไม่ให้สื่่�งจำเป็นี้แกิ่กิารดำรงช้วิ่ตหร่อรักิษาพิยาบาลแกิ่เด็กิท้�อย้่ในี้ค์วิามด้แลขึ้องตนี้      

จนี้นี้่าจะเกิ่ดอันี้ตรายแกิ่ร่างกิายหร่อจ่ตใจขึ้องเด็กิ 
(3) บังค์ับ ข่้ึ้เขึ้็ญ ชักิจ้ง สื่่งเสื่ร่ม หร่อย่นี้ยอมให้เด็กิประพิฤต่ตนี้ไม่สื่มค์วิรหร่อนี้่าจะทำให้เด็กิม้ค์วิาม

ประพิฤต่เสื่้�ยงต่อกิารกิระทำผ่ด
(4) โฆษณาทางสื่่�อมวิลชนี้หร่อเผยแพิร่ด้วิยประกิารใด เพิ่�อรับเด็กิหร่อยกิเด็กิให้แกิ่บุค์ค์ลอ่�นี้ท้�ม่ใช่ญาต่

ขึ้องเด็กิ เวิ้นี้แต่เป็นี้กิารกิระทำขึ้องทางราชกิารหร่อได้รับอนีุ้ญาตจากิทางราชกิารแล้วิ 
(5) บังค์บั ขึ้้เ่ขึ้ญ็ ชกัิจง้ สื่ง่เสื่รม่ ยน่ี้ยอม หรอ่กิระทำด้วิยประกิารใดให้เดก็ิไปเป็นี้ขึ้อทานี้ เด็กิเรร่อ่นี้ หรอ่

ใชเ้ด็กิเป็นี้เค์ร่�องมอ่ในี้กิารขึ้อทานี้หรอ่กิารกิระทำผด่ หรอ่กิระทำด้วิยประกิารใดอันี้เป็นี้กิารแสื่วิงหา
ประโยชนี้์โดยม่ชอบจากิเด็กิ

(6) ใช้ จ้าง หร่อวิานี้เด็กิให้ทำงานี้หร่อกิระทำกิารอันี้อาจเป็นี้อันี้ตรายแกิ่ร่างกิายหร่อจ่ตใจม้ผลกิระทบ
ต่อกิารเจร่ญเต่บโต หร่อขึ้ัดขึ้วิางต่อพิัฒนี้ากิารขึ้องเด็กิ

การแสวงหาปัระโยช้น์จากเดี็ก
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(7) บังค์ับ ขึ้้่เขึ้็ญ ใช้ ชักิจ้ง ยุยง สื่่งเสื่ร่ม หร่อย่นี้ยอมให้เด็กิเล่นี้กิ้ฬาหร่อให้กิระทำกิารใดเพิ่�อแสื่วิงหา
ประโยชน์ี้ทางกิารค้์าอันี้ม้ลักิษณะเป็นี้กิารขัึ้ดขึ้วิางต่อกิารเจร่ญเต่บโตหร่อพัิฒนี้ากิารขึ้องเด็กิหร่อม้
ลักิษณะเป็นี้กิารทารุณกิรรมต่อเด็กิ

(8) ใช้หร่อย่นี้ยอมให้เด็กิเล่นี้กิารพินี้ันี้ไม่วิ่าชนี้่ดใดหร่อเขึ้้าไปในี้สื่ถึานี้ท้�เล่นี้กิารพินี้ันี้ สื่ถึานี้ค์้าประเวิณ้ 
หร่อสื่ถึานี้ท้�ท้�ห้ามม่ให้เด็กิเขึ้้า

(9) บังคั์บ ข่้ึ้เขึ้็ญ ใช้ ชักิจ้ง ยุยง สื่่งเสื่ร่ม หร่อย่นี้ยอมให้เด็กิแสื่ดงหร่อกิระทำกิารอันี้ม้ลักิษณะลามกิ
อนี้าจาร ไม่วิ่าจะเป็นี้ไปเพิ่�อให้ได้มาซึ่้�งค์่าตอบแทนี้หร่อเพิ่�อกิารใด

(10) จำหนี้่าย แลกิเปล้�ยนี้ หร่อให้สืุ่ราหร่อบุหร้�แกิ่เด็กิ เวิ้นี้แต่กิารปฏิ่บัต่ทางกิารแพิทย์

ถึ้ากิารกิระทำค์วิามผ่ดตามวิรรค์หนี้้�งม้โทษตามกิฎหมายอ่�นี้ท้�หนี้ักิกิวิ่ากิ็ให้ลงโทษตามกิฎหมายนี้ั�นี้

มาตรา 78 ผ้ใ้ดฝ่่าฝ้่นี้มาตรา 26 ต้องระวิางโทษจำค์กุิไม่เกิน่ี้สื่ามเดอ่นี้ หรอ่ปรับไม่เกิน่ี้สื่ามหม่�นี้บาท หรอ่
ทั�งจำทั�งปรบั

บัทกำาหนดีโทษ

จากิบทบัญญัต่ดังกิล่าวิจะเห็นี้ได้วิ่า เด็กิท้�ถึ้กิใช้แรงงานี้หร่อบร่กิารท้�เป็นี้อันี้ตราย หร่อท้�เร้ยกิกัินี้ว่ิา กิารใช้
แรงงานี้ เด็กิในี้รป้แบบท้�เลวิร้าย นี้อกิจากิผ้ก้ิระทำจะมค้์วิามผ่ดและมโ้ทษ ตามมาตรา 56/1 แห่งพิระราชบญัญตัป้่องกินัี้
และปราบปรามกิารค์้ามนีุ้ษย์ พิ.ศ. 2551 แล้วิ ยังถึ่อเป็นี้ค์วิามผ่ดตาม มาตรา 26 แห่งพิระราชบัญญัต่ค์ุ้มค์รองเด็กิ 
พิ.ศ. 2546 อ้กิด้วิย ดังนี้ั�นี้ เม่�อสื่ัมภัาษณ์ค์ัดแยกิโดยสื่หวิ่ชาช้พิแล้วิ พิ่จารณาได้ค์วิามวิ่า เด็กิถึ้กิใช้แรงงานี้ดังกิล่าวิ 
ผ้เ้กิ้�ยวิขึ้อ้ง อาท ่พินี้กัิงานี้ตรวิจแรงงานี้ พินี้กัิงานี้สื่อบสื่วินี้ หวัิหนี้า้ชดุปฏิบ่ต่ักิารปอ้งกินัี้และปราบปรามกิารค์า้มนี้ษุย์
จังหวัิด จะต้องแจ้งพินัี้กิงานี้เจ้าหน้ี้าท้�ค์ุ้มค์รองเด็กิ สื่ำนี้ักิงานี้พัิฒนี้าสัื่งค์มและค์วิามมั�นี้ค์งขึ้องมนุี้ษย์จังหวัิด  
บ้านี้พิกัิเดก็ิและค์รอบค์รัวิจงัหวิดั หรอ่กิรมกิจ่กิารเดก็ิและเยาชนี้ เพิ่�อให้กิารสื่งเค์ราะห์หรอ่ค์ุม้ค์รองสื่วัิสื่ดภ่ัาพิตาม 
พิระราชบัญญัต่ค์ุ้มค์รองเด็กิ พิ.ศ. 2546 ต่อไป ซึ่้�งวิ่ธิ์้กิารสื่งเค์ราะห์หร่อค์ุ้มค์รองสื่วิัสื่ด่ภัาพิ กิระทำเช่นี้เด้ยวิกิับเด็กิ
ท้�ถึ้กิใช้แรงงานี้อย่างผ่ดกิฎหมาย ในี้ขึ้้อ 4.4 ได้แกิ่ กิารสื่่งเด็กิกิลับค์่นี้สื่้่ค์รอบค์รัวิ หร่อนี้ำเด็กิเขึ้้ารับกิารสื่งเค์ราะห์
หร่อค์ุ้มค์รองสื่วิัสื่ด่ภัาพิในี้สื่ถึานี้รองรับท้�จัดตั�งขึ้้�นี้ตามกิระราชบัญญัต่ค์ุ้มค์รองเด็กิ พิ.ศ. 2546 

หมายเหตุ เด็กิท้�ถึ้กิกิระทำท้�ถึ้กิใช้งานี้อันี้ตราย ตามมาตรา 56/1 นี้้� ไม่ถึ่อเป็นี้ผ้้เสื่้ยหายจากิกิารกิระทำผ่ดฐานี้ค์้า
มนีุ้ษย์ หร่อผ้้เสื่้ยหายจากิกิารบังค์ับใช้แรงงานี้ ดังนี้ั�นี้ จ้งไม่สื่ามารถึสื่่งไปค์ุ้มค์รองยังสื่ถึานี้ค์ุ้มค์รองสื่วิัสื่ด่ภัาพิ ผ้้เสื่้ย
หายจากิกิารกิระทำค์วิามผด่ฐานี้ค์า้มนี้ษุย ์(สื่ค์ม.)ได ้และไมม่ส่้ื่ทธิ์ท้่�จะขึ้อรบักิารชว่ิยเหล่อเยย้วิยาจากิกิารทนุี้ปอ้งกัินี้
และปราบปรามกิารค์้ามนีุ้ษย์
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7.2.3	 การคุ้มครองและช้่วยเหลือผิ้้เสียหายจากการกระทำาความผิิดีฐานค้า
มนุษย์(มาตรา	6)	และผิ้้เสียหายในคดีีแรงงานบัังคับั	(มาตรา	6/1)

พื่ระราช้บััญญัติป้องกันและปราบัปรามการค้ามนุษย์ พื่.ศ. 2551 

มาตรา 14/1 เพิ่�อประโยชน์ี้ในี้กิารป้องกินัี้และปราบปรามกิารค้์ามนี้ษุย์ กิารบงัค์บัใช้แรงงานี้ หรอ่บร่กิาร 
และช่วิยเหลอ่ค์ุม้ค์รองผ้เ้สื่ย้หาย ให้ค์ำว่ิา “ค้์ามนี้ษุย์” ในี้หมวิด 3 และหมวิด 4 หมายค์วิามรวิมถึง้ “บงัค์บัใช้แรงงานี้
หรอ่บรก่ิาร” ด้วิย 

ให้นี้ำกิฎหมายว่ิาด้วิยวิธ่ิ์พ้ิจ่ารณาค์ดค้้์ามนี้ษุย์มาใช้บงัค์บักิบักิารพิจ่ารณาค์ด้บงัค์บัใช้แรงงานี้หร่อบร่กิารด้วิย
โดยอนุี้โลม

คุ้มครองผิ้้เสียหายจากการบัังคับัใช้้แรงงานหรือบัริการเช้่นเดีียว
กับัผิ้้เสียหายจากการค้ามนุษย์

มาตรา 33 ให้กิระทรวิงกิารพัิฒนี้าสัื่งค์มและค์วิามมั�นี้ค์งขึ้องมนุี้ษย์ พ่ิจารณาให้ค์วิามช่วิยเหลอ่แก่ิบคุ์ค์ล  
ซึ่้�งเป็นี้ผ้้เสื่้ยหายจากิกิารกิระทำค์วิามผ่ดฐานี้ค้์ามนีุ้ษย์อย่างเหมาะสื่มในี้เร่�องอาหาร ท้�พิักิ กิารรักิษาพิยาบาล  
กิารบำบัดฟ้้�นี้ฟ้ท้างร่างกิาย และจต่ใจ กิารให้กิารศก้ิษา กิารฝึ่กิอบรม กิารให้ค์วิามช่วิยเหลอ่ทางกิฎหมาย กิารส่ื่ง
กิลับ ไปยงัประเทศเดม่หรอ่ภัม้ล่ำเนี้าขึ้องผ้น้ี้ั�นี้ กิารดำเนี้น่ี้ค์ดเ้พิ่�อเรย้กิร้องค่์าสื่น่ี้ไหมทดแทนี้ ให้ผ้เ้สื่ย้หายตามระเบย้บ
ท้�รฐัมนี้ตรก้ิำหนี้ด โดยให้ค์ำนี้ง้ถึง้ศกัิด่�ศรค้์วิามเป็นี้มนี้ษุย์และค์วิามแตกิต่างทางเพิศ อาย ุสื่ญัชาต ่เช่�อชาต ่ประเพิณ้
วิฒันี้ธิ์รรมขึ้องผ้เ้สื่ย้หาย กิารแจ้งสื่ท่ธิ์ข่ึ้องผ้เ้สื่ย้หายท้�พิง้ได้รบักิารค์ุม้ค์รองในี้แต่ละขึ้ั�นี้ตอนี้ ทั�งก่ิอนี้ ระหว่ิาง และ
หลงักิารช่วิยเหลอ่ ตลอดจนี้ขึ้อบเขึ้ตระยะเวิลาในี้กิารดำเนี้น่ี้กิารช่วิยเหล่อในี้แต่ละขัึ้�นี้ตอนี้ และต้องรับฟั้งค์วิาม 
ค์ด่เหน็ี้ขึ้องผ้เ้สื่ย้หายก่ิอนี้ด้วิย

กิารให้ค์วิามช่วิยเหลอ่ตามวิรรค์หนี้้�ง อาจจัดให้บคุ์ค์ลซ้ึ่�งเป็นี้ผ้้เส้ื่ยหาย ได้รับกิารด้แลในี้สื่ถึานี้แรกิรับตาม
กิฎหมายว่ิาด้วิยกิารป้องกินัี้และปราบปรามกิารค้์าประเวิณ ้สื่ถึานี้แรกิรับตามกิฎหมายว่ิาด้วิยกิารค์ุม้ค์รองเดก็ิหรอ่
สื่ถึานี้สื่งเค์ราะห์อ่�นี้ขึ้องรฐั หรอ่เอกิชนี้กิไ็ด้

การช้่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดีิภาพผิ้้เสียหายจากการค้ามนุษย์

จากิบทบัญญัต่มาตรา 14/1 และมาตรา 33 แห่งพิระราชบัญญัต่ป้องกิันี้และปราบปรามกิารค์้ามนีุ้ษย์ พิ.ศ. 
2551 ทำใหเ้ดก็ิท้�เป็นี้ผ้เ้สื่ย้หายจากิกิารกิระทำค์วิามผ่ดฐานี้ค์า้มนี้ษุย ์และเดก็ิท้�เปน็ี้ผ้้เส้ื่ยหายจากิกิารบงัค์บัใชแ้รงงานี้
หร่อบร่กิาร ได้รับกิารช่วิยเหล่อค์ุ้มเช่นี้เด้ยวิกัินี้ เช่นี้ กิารขึ้อรับกิารเย้ยวิยาจากิกิองทุนี้ป้องกัินี้และปราบปรามกิาร 
ค์า้มนี้ษุย ์กิารไดร้บัอนี้ญุาตใหอ้ย้ใ่นี้อาณาจกัิรเปน็ี้กิารชั�วิค์ราวิ กิารไดร้บักิารยกิเวิน้ี้ไมถ่ึก้ิดำเนี้น่ี้ค์ด้บางขึ้อ้หา เปน็ี้ต้นี้
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แผินผิังที�	15	ข้ั�นตอนการปัฏิิบััติการในกระบัวนการคุ้มครองช้่วยเหลือ 
ผิ้้เสียหายคดีีค้ามนุษย์ตามมาตรา	6	และ	มาตรา	6/1

สัมภาษณและคัดแยก และพบวาเปนผูเสียหาย

คดีคามนุษย ตามมาตรา 6 และ 6/1

เขาสูกระบวนการคุมครองสวัสดิภาพ ตาม ม.33

พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการคามนุษยฯ

ไมยินยอมเขาสถานคุมครองฯ

ดําเนินการตาม 
พ.ร.บ.คุมครองเด็กฯ

(กรณีผูเสียหายเปนเด็ก)

เร่ิมตน

ยินยอมเขาสถานคุมครองฯ

ชวยเหลือคุมครอง

ตามสิทธิของผูเสียหาย

ผานกลไกระดับตางๆ

นําสงเขา สคม. 8 แหง 
หรือสถานรองรับเด็ก

ในสังกัด พม. 

สงเขาสถานคุมครองสวัสดิภาพ

ผูเสียหายจากการคามนุษย

สงคืนสู
ครอบครัว/
ภูมิลําเนา

นําสงเขา สคม. 
เอกชน

สคม. ชาย 4 แหง

1. สคม. จ.ปทุมธานี

2. สคม. จ.เชียงราย

3. สคม. จ.สงขลา

4. สคม. จ.ระนอง

สคม. หญิง 4 แหง

1. สคม.บานเกร็ดตระการ จ.นนทบุรี

2. สคม.บานศรีสุราษฎร จ.สุราษฎรธานี

3. สคม.บานสองแคว จ.พิษณุโลก

4. สคม.บานนารีสวัสดิ์ จ.นครราชสมีา

สถาน

แรกรับเด็ก   

ในสังกัด           

กรมกิจการเด็ก   

และเยาวชน

สงคืนสูครอบครัว/สังคม/ภูมิลําเนาประเทศตนทาง

ติดตามประเมินผลการกลับคืนสูครอบครัว/สังคม

สิ้นสุด
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ตารางที่่� 19 ขั�นตอนและมาตรฐานแนวที่างการดิำเนินการ (SOP) การคุ้มครองและช้่วยเหลือผ่้เสั่ยหายจากการ
ค้ามนุษย์ตามมาตรา 6 และ มาตรา 6/1

ขั�นตอนการ 
ดิำเนินการ

มาตรฐานการดิำเนินการ
หน่วยงาน 
ที่่�เก่�ยวข้อง

1. ผ้้เสื่้ยหายตาม
มาตรา 6 และ
มาตรา 6/1 

• เม่�อม้กิารสื่ัมภัาษณ์ค์ัดแยกิโดยสื่หวิ่ชาช้พิแล้วิ พิบวิ่า เป็นี้ผ้้เสื่้ยหายจากิ
กิารกิระทำค์วิามผ่ดฐานี้ค์้ามนีุ้ษย์ หร่อฐานี้บังค์ับใช้แรงงานี้หร่อบร่กิาร 
ตามพิระราชบัญญัต่ป้องกิันี้และปราบปรามกิารค์้ามนีุ้ษย์ พิ.ศ. 2551 
มาตรา 6 และมาตรา 6/1 ผ้้เสื่้ยหายม้สื่่ทธิ์่ท้�จะได้รับกิารช่วิยเหล่อและ
ค์ุ้มค์รอง เช่นี้ สื่่ทธิ์่ท้�จะไม่ถ้ึกิดำเน่ี้นี้ค์ด้ฐานี้เขึ้้าเม่องโดยผ่ดกิฎหมาย 
ปลอมเอกิสื่ารหรอ่ใชเ้อกิสื่ารปลอม (มาตรา 41) อก้ิทั�งกิฎหมายยงับญัญตั่
ใหก้ิระทรวิงกิารพิฒันี้าสื่งัค์มและค์วิามมั�นี้ค์งขึ้องมนี้ษุย ์พิจ่ารณาใหค้์วิาม
ช่วิยเหล่ออย่างเหมาะสื่มในี้เร่�องอาหาร ท้�พิักิ กิารรักิษาพิยาบาล  
กิารบำบัดฟ้้�นี้ฟ้้ทางร่างกิาย และจ่ตใจ กิารให้กิารศ้กิษา กิารฝ่ึกิอบรม 
กิารให้ค์วิามช่วิยเหล่อทางกิฎหมาย กิารสื่่งกิลับไปยังประเทศเด่มหร่อ
ภ้ัม่ลำเนี้าขึ้องผ้้นี้ั�นี้ กิารดำเนี้่นี้ค์ด้เพ่ิ�อเร้ยกิร้องค่์าสื่่นี้ไหมทดแทนี้  
ใหผ้้เ้สื่ย้หายตามระเบ้ยบท้�รฐัมนี้ตรก้ิำหนี้ด โดยใหค้์ำนี้ง้ถึง้ศกัิด่�ศรค้์วิาม
เป็นี้มนีุ้ษย์และค์วิามแตกิต่างทางเพิศ อายุ สื่ัญชาต่ เช่�อชาต่ ประเพิณ้
วิัฒนี้ธิ์รรมขึ้องผ้้เสื่้ยหาย กิารแจ้ง ส่ื่ทธิ์่ขึ้องผ้้เส้ื่ยหายท้�พ้ิงได้รับกิาร
ค์ุ้มค์รองในี้แต่ละขัึ้�นี้ตอนี้ ทั�งกิ่อนี้ ระหวิ่าง และหลัง กิารช่วิยเหล่อ  
ตลอดจนี้ขึ้อบเขึ้ตระยะเวิลาในี้กิารดำเนี้น่ี้กิารชว่ิยเหลอ่ในี้แตล่ะขึ้ั�นี้ตอนี้
 และต้องรับฟ้ังค์วิามค่์ดเห็นี้ขึ้องผ้้เสื่้ยหายกิ่อนี้ด้วิย รวิมทั�ง อาจจัดให้
เดก็ินัี้�นี้ได้รบักิารดแ้ลในี้สื่ถึานี้แรกิรับตามกิฎหมายว่ิาด้วิยกิารป้องกัินี้และ
ปราบปรามกิารค์า้ประเวิณ ้สื่ถึานี้แรกิรบั ตามกิฎหมายค์ุม้ค์รองเดก็ิ หรอ่
สื่ถึานี้สื่งเค์ราะห์อ่�นี้ขึ้องรัฐ หร่อเอกิชนี้กิ็ได้

• พินี้ักิงานี้เจ้า
หนี้้าท้�ค์ุ้มค์รอง
เด็กิ/พินี้ักิงานี้
ฝ่่ายปกิค์รอง/
ตำรวิจ

• ผ้้ม้หนี้้าท้�
ค์ุ้มค์รอง
สื่วิัสื่ด่ภัาพิเด็กิ 
เช่นี้ ปลัด
กิระทรวิง พิม. 
ผ้้วิ่าราชกิาร
จังหวิัด หร่อผ้้ท้�
ได้รับมอบ
หมายจากิปลัด
กิระทรวิงฯ 
หร่อผ้้วิ่า
ราชกิารจงัหวิดั

• พินี้ักิงานี้ตรวิจ
แรงงานี้ /จัดหา
งานี้จังหวิัด/ 
สื่วิัสื่ด่กิาร
ค์ุ้มค์รองงานี้

• หัวิหนี้้าชุด
ปฏิ่บัต่กิาร
ป้องกิันี้และ
ปราบปรามกิาร
ค้์ามนี้ษุย์จงัหวิดั

• หนี้้าชุด
สื่ัมภัาษณ์เด็กิ 
กิรมกิารจัดหา
งานี้

• กิรมสื่วิัสื่ด่กิาร
ค์ุม้ค์รองแรงงานี้

• กิรมกิารจัดหา
งานี้
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ขั�นตอนการ 
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2. กิารดำเนี้่นี้กิาร
ค์ุ้มค์รอง
สื่วิัสื่ด่ภัาพิ 
ตามพิ.ร.บ. 
ป้องกินัี้และ 
ปราบปราม 
กิารค์้า มนีุ้ษย์
มาตรา 33

• หลงัจากิสัื่มภัาษณ์ค์ดัแยกิ เม่�อพิบว่ิาเปน็ี้ผ้เ้สื่ย้หายจากิกิารกิระทำผด่ฐานี้
ค์้ามนีุ้ษย์หร่อบังคั์บใช้แรงงานี้ สื่หวิ่ชาช้พิต้องสื่่งผ้้เสื่้ยหายดังกิล่าวิเพิ่�อ
รบัเป็นี้ค์ดแ้ละทำกิารสื่อบสื่วินี้ตามขึ้ั�นี้ตอนี้ต่อไป ทั�งนี้้� พินี้กัิงานี้สื่อบสื่วินี้
อาจหาร่อสื่หวิ่ชาช้พิวิ่า สื่มค์วิรสื่่งผ้้เสื่้ยหายกิลับค์่นี้สื่้่ค์รอบค์รัวิ หร่อสื่่ง
เขึ้า้ดแ้ล ในี้หนี้ว่ิยงานี้ขึ้องกิระทรวิงกิารพิฒันี้าสื่งัค์มและค์วิามมั�นี้ค์ง ขึ้อง
มนีุ้ษย์ 
ทั�งนี้้�  กิรณ้ท้�เป็นี้เด็กิ สื่ามารถึประสื่านี้พินัี้กิงานี้เจ้าหน้ี้าท้�ตาม 

พิ.ร.บ.ค์ุ้มค์รองเด็กิ พิ.ศ. 2546 เพิ่�อรับเด็กิเขึ้้าส่้ื่กิระบวินี้กิารค์ุ้มค์รอง
สื่วิัสื่ด่ภัาพิเด็กิ 

3. สื่่งเด็กิค์่นี้สื่้่
ค์รอบค์รัวิ/
ภั้ม่ลำเนี้า

• กิรณท้้�ผ้เ้สื่ย้หายเปน็ี้เดก็ิ หากิพ่ิจารณาแล้วิเหน็ี้วิา่ บด่ามารดา ผ้ป้กิค์รอง
สื่ามารถึด้แลเด็กิได้ พินี้ักิงานี้สื่อบสื่วินี้อาจพิ่จารณาสื่่งเด็กิกิลับค์่นี้สื่้่
ค์รอบค์รัวิ โดยดำเนี้่นี้กิารตามกิระบวินี้กิารค์ุ้มค์รองสื่วิัสื่ด่ภัาพิเด็กิ เช่นี้ 
ให้ค์ำแนี้ะนี้ำในี้กิารอบรมเล้�ยงด้แกิ่ผ้้ปกิค์รอง วิางขึ้้อกิำหนี้ดให้ 
ผ้้ปกิค์รองปฏิ่บัต่เม่�อรับเด็กิกิลับไปด้แล หร่อทำสื่ัญญาทัณฑ์์บนี้

• พินี้ักิงานี้สื่อบสื่วินี้ค์วิรม้หนี้ังสื่่อถึ้งกิระทรวิงกิารพิัฒนี้าสื่ังค์มและค์วิาม
มั�นี้ค์งขึ้องมนีุ้ษย์ หร่อสื่ำนี้ักิงานี้พิัฒนี้าสื่ังค์มและค์วิามมั�นี้ค์งขึ้องมนีุ้ษย์
จงัหวิดัแลว้ิแตก่ิรณ ้เพิ่�อใหท้ราบถึง้กิารเดก็ิตกิเปน็ี้ผ้เ้สื่ย้หาย เพิ่�อท้�หนี้ว่ิย
งานี้ดังกิล่าวิจะได้ดำเนี้่นี้กิารให้กิารช่วิยเหล่อเด็กิต่อไป เช่นี้ กิารดำเนี้่นี้
กิารเร้ยกิร้องค่์าสื่่นี้ไหมทดแทนี้ กิารดำเนี้่นี้กิารขึ้อเง่นี้เย้ยวิยาจากิ 
กิองทุนี้ป้องกิันี้และปราบปรามกิารค์้ามนีุ้ษย์ เป็นี้ต้นี้ 

• กิระทรวิงแรงงานี้ ม้บทบาทในี้กิารร้องทุกิขึ้์กิล่าวิโทษดำเนี้่นี้ค์ด้กิับ 
ผ้้กิระทำผ่ด และเร้ยกิร้องค์่าจ้างค์้างจ่ายจากินี้ายจ้าง หากิม้

• พินี้ักิงานี้
สื่อบสื่วินี้ 

• พินี้ักิงานี้เจ้า
หนี้้าท้�ค์ุ้มค์รอง
เด็กิ

• กิรมกิ่จกิารเด็กิ
และเยาวิชนี้

• สื่ำนี้ักิงานี้
พิัฒนี้าสื่ังค์ม
และค์วิามมั�นี้ค์ง
ขึ้องมนีุ้ษย์
จังหวิัด

• กิระทรวิงกิาร
พิัฒนี้าสื่ังค์ม
และค์วิามมั�นี้ค์ง
ขึ้องมนีุ้ษย์

• กิระทรวิง
แรงงานี้

4. นี้ำสื่่งเขึ้้า สื่ค์ม. 
พิม. หร่อสื่่ง
เขึ้้า สื่ค์ม. 
เอกิชนี้

กิรณ้พิบวิ่าเด็กิอาจไม่ได้รับค์วิามปลอดภััย หร่อถึ้กิแทรกิแซึ่งจากิผ้้
กิระทำผ่ด หร่อเด็กิไม่ม้ผ้้ปกิค์รอง หร่อยังต่ดต่อผ้้ปกิค์รองไม่ได้  
พินี้ักิงานี้สื่อบสื่วินี้อาจพิ่จารณานี้ำสื่่งเด็กิเขึ้้าค์ุ้มค์รองสื่วิัสื่ด่ภัาพิ ณ สื่ถึานี้
ค์ุ้มค์รองสื่วิัสื่ด่ภัาพิผ้้เสื่้ยหายจากิกิารค์้ามนีุ้ษย์ (สื่ค์ม.) ในี้สื่ังกิัดกิระทรวิง
กิารพัิฒนี้าสื่งัค์มฯ และหน่ี้วิยงานี้ภัาค์เอกิชนี้ท้�ได้อนุี้ญาตจดทะเบย้นี้จัดตั�ง
เป็นี้สื่ถึานี้ ค์ุ้มค์รองสื่วิัสื่ด่ภัาพิผ้้เสื่้ยหายจากิกิารค์้ามนีุ้ษย์เอกิชนี้ (สื่ค์ม. 
เอกิชนี้)

• พินี้ักิงานี้
สื่อบสื่วินี้

• สื่ำนี้ักิงานี้
พิัฒนี้าสื่ังค์ม
และค์วิามมั�นี้ค์ง
ขึ้องมนีุ้ษย์
จังหวิัด
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สัถานคุ้มครองฯ พื่ม.
สัถานคุ้มครองฯ หญิง 4 แห่ง
- สื่ถึานี้คุ์้มค์รองสื่วัิสื่ด่ภัาพิผ้้เสื่้ยหายจากิกิารกิระทำค์วิามผ่ดฐานี้ 

ค์้ามนีุ้ษย์ (บ้านี้เกิร็ดตระกิาร) จังหวิัดนี้นี้ทบุร้
- สื่ถึานี้คุ์้มค์รองสื่วัิสื่ด่ภัาพิผ้้เสื่้ยหายจากิกิารกิระทำค์วิามผ่ดฐานี้ 

ค์้ามนีุ้ษย์ (บ้านี้นี้าร้สื่วิัสื่ด่�) จังหวิัดนี้ค์รราชสื่้มา
- สื่ถึานี้คุ์้มค์รองสื่วัิสื่ด่ภัาพิผ้้เสื่้ยหายจากิกิารกิระทำค์วิามผ่ดฐานี้ 

ค์้ามนีุ้ษย์ (บ้านี้สื่องแค์วิ) จังหวิัดพิ่ษณุโลกิ
- สื่ถึานี้คุ์้มค์รองสื่วัิสื่ด่ภัาพิผ้้เสื่้ยหายจากิกิารกิระทำค์วิามผ่ดฐานี้ 

ค์้ามนีุ้ษย์ (บ้านี้ศร้สืุ่ราษฎร์) จังหวิัดสืุ่ราษฎร์ธิ์านี้้
สัถานคุ้มครองฯ ช้าย 4 แห่ง 
- สื่ถึานี้คุ์้มค์รองสื่วัิสื่ด่ภัาพิผ้้เสื่้ยหายจากิกิารกิระทำค์วิามผ่ดฐานี้ 

ค์้ามนีุ้ษย์จังหวิัดปทุมธิ์านี้้
- สื่ถึานี้คุ์้มค์รองสื่วัิสื่ด่ภัาพิผ้้เสื่้ยหายจากิกิารกิระทำค์วิามผ่ดฐานี้ 

ค์้ามนีุ้ษย์จังหวิัดเช้ยงราย
- สื่ถึานี้คุ์้มค์รองสื่วัิสื่ด่ภัาพิผ้้เสื่้ยหายจากิกิารกิระทำค์วิามผ่ดฐานี้ 

ค์้ามนีุ้ษย์จังหวิัดระนี้อง
- สื่ถึานี้คุ์้มค์รองสื่วัิสื่ด่ภัาพิผ้้เสื่้ยหายจากิกิารกิระทำค์วิามผ่ดฐานี้ 

ค์้ามนีุ้ษย์จังหวิัดสื่งขึ้ลา 
หมายเหต ุสื่ำหรบัผ้เ้สื่ย้หายท้�เปน็ี้เดก็ิชายอายไุมเ่กิน่ี้ 15 ป ีสื่ามารถึสื่ง่เขึ้า้
ค์ุม้ค์รองสื่วัิสื่ดภ่ัาพิ ณ สื่ถึานี้แรกิรับเด็กิชายปากิเกิร็ด (บ้านี้ภัม้เ่วิท) จงัหวิดั
นี้นี้ทบุร้

หน่วยงานนำสั่ง ได้แกิ่พินี้ักิงานี้สื่อบสื่วินี้เป็นี้หนี้่วิยงานี้นี้ำสื่่ง ต้องม้
เอกิสื่าร
1. หนี้ังสื่่อนี้ำสื่่งระบุเด็กิเป็นี้ผ้้เส้ื่ยหายจากิกิารกิระทำค์วิามผ่ดฐานี้ค์้า

มนีุ้ษย์ หร่อบังค์ับใช้แรงงานี้หร่อบร่กิารขึ้อนี้ำสื่่งเขึ้้ารับกิารค์ุ้มค์รอง
สื่วิสัื่ดภ่ัาพิ ตามมาตรา 33 แห่งพิระราชบัญญัต่ป้องกัินี้และปราบปราม
กิารค์้ามนุี้ษย์ พิ.ศ. 2551 เร้ยนี้ ผ้้อำนี้วิยกิารสื่ถึานี้ค์ุ้มค์รองฯ/ ผ้้
ปกิค์รองสื่ถึานี้แรกิรับเด็กิชายปากิเกิร็ด (บ้านี้ภั้ม่เวิท) จังหวิัดนี้นี้ทบุร้ 
แล้วิแต่กิรณ้

2. สื่ำเนี้าแบบสัื่มภัาษณ์เบ่�องต้นี้เพ่ิ�อกิารคั์ดแยกิผ้้เสื่้ยหายจากิกิารค้์า
มนีุ้ษย์และผ้้เสื่้ยหายจากิกิารบังค์ับใช้แรงงานี้หร่อบร่กิารค์ัดแยกิ  
(ค์ม.1) หากิม้

3. สื่ำเนี้าบันี้ท้กิประจำวิันี้แห่งค์ด้ (ต้องม้เลขึ้ค์ด้เพิราะหน่ี้วิยงานี้รับต้อง
ไปดำเนี้่นี้กิารเร่�องขึ้อรับเง่นี้เย้ยวิจากิกิองทุนี้ป้องกิันี้และปราบปราม
กิารค์้ามนีุ้ษย์)

• กิระทรวิงกิาร
พิัฒนี้าสื่ังค์ม
และค์วิามมั�นี้ค์ง
ขึ้องมนีุ้ษย์
จังหวิัด

• สื่ถึานี้ค์ุ้มค์รอง
สื่วิัสื่ด่ภัาพิผ้้เสื่้ย
หายจากิกิาร 
กิระทำค์วิามผ่ด
ฐานี้ค์้ามนีุ้ษย์

• สื่ถึานี้แรกิรับ
เด็กิชาย
ปากิเกิร็ด (บ้านี้
ภั้ม่เวิท) จังหวิัด
นี้นี้ทบุร้ กิรณ้
นี้ำสื่่งเด็กิชาย
อายุไม่เกิ่นี้  
18 ปี เขึ้้า
ค์ุ้มค์รอง
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4. หนี้ังสื่่อย่นี้ยอมให้เด็กิเขึ้้ารับกิารค์ุ้มค์รองสื่วิัสื่ด่ภัาพิจากิบ่ดามารดา 
หร่อผ้้ปกิค์รอง (หากิม้)

5. เอกิสื่ารประจำตัวิเด็กิ บัตรประจำตัวิประชาชนี้ หนี้ังสื่่อเด่นี้ทาง หร่อ
หนี้ังสื่่ออนีุ้ญาตให้ทำงานี้ (หากิม้)

หมายเหต ุพินี้กัิงานี้สื่อบสื่วินี้อาจประสื่านี้สื่ำนัี้กิงานี้พัิฒนี้าสัื่งค์มและค์วิาม
มั�นี้ค์งขึ้องมนีุ้ษย์จังหวิัด ในี้ฐานี้ะเป็นี้ฝ่่ายเลขึ้านีุ้กิาร ศป.ค์ม. จังหวิัดช่วิย
เหล่อในี้กิารนี้ำสื่่งได้

หน่วยงานรับั ได้แกิ่ สื่ถึานี้ค์ุ้มค์รองสื่วิัสื่ด่ภัาพิผ้้เสื่้ยหายจากิกิารค์้ามนีุ้ษย์
(สื่ค์ม.) 8 แห่ง และสื่ถึานี้แรกิรับเด็กิชายปากิเกิร็ด (บ้านี้ภั้ม่เวิท) จังหวิัด
นี้นี้ทบุร้
1. ตรวิจสื่อบหนี้ังสื่่อนี้ำสื่่งและเอกิสื่ารประกิอบวิ่าเป็นี้กิารนี้ำสื่่งเขึ้้า

ค์ุ้มค์รองตามมาตรา 33 แห่งพิระราชบัญญัต่ป้องกัินี้และปราบปราม
กิารค์้ามนีุ้ษย์ พิ.ศ. 2551 หร่อไม่

2. ตรวิจร่างกิายเบ่�องต้นี้ เช่นี้ ร่องรอยบาดแผล หากิม้ ให้บันี้ท้กิราย
ละเอ้ยดและบันี้ท้กิภัาพิไวิ้

3. ตรวิจสื่อบทรัพิย์สื่่นี้ขึ้องเด็กิผ้้เสื่้ยหาย
4. กิรณ้ไม่ม้หนี้ังสื่่อย่นี้ยอมจากิบ่ดามารดา ผ้้ปกิค์รอง เม่�อรับ ตัวิเด็กิไวิ้

แลว้ิ ตอ้งรบ้ดำเนี้น่ี้กิารตามพิระราชบญัญตัค่์ุม้ค์รอง พิ.ศ. 2546 กิล่าวิ
ค์อ่ ตอ้งดำเนี้น่ี้กิารขึ้ออนุี้มตัป่ลัดกิระทรวิง กิารพัิฒนี้าสื่งัค์มและค์วิาม
มั�นี้ค์งขึ้องมนีุ้ษย์ หร่อผ้้วิ่าราชกิารจังหวิัด แล้วิแต่กิรณ้

 5. ดำเนี้น่ี้กิารใหก้ิารชว่ิยเหลอ่และค์ุม้ค์รองเดก็ิ ตามค์้ม่อ่มาตรฐานี้สื่ถึานี้
ค์ุม้ค์รองสื่วัิสื่ดภ่ัาพิผ้เ้สื่ย้หายจากิกิารค์า้มนี้ษุย ์(หญง่) มาตรฐานี้สื่ถึานี้
ค์ุ้มค์รองสื่วิัสื่ด่ภัาพิผ้้เสื่้ยหายจากิ กิารค์้ามนีุ้ษย์ (ชาย) หร่อมาตรฐานี้
สื่ถึานี้แรกิรับเด็กิ (กิรณ้ส่ื่งเขึ้้าสื่ถึานี้แรกิรับเด็กิชายปากิเกิร็ด (บ้านี้
ภั้ม่เวิท) จังหวิัดนี้นี้ทบุร้) เช่นี้
 - กิารให้บร่กิารด้านี้ปัจจัย 4
 - ให้กิารศ้กิษา ฝ่ึกิอาช้พิ
 - ดำเนี้่นี้กิารขึ้ออนุี้มัต่ต่อกิระทรวิงมหาดไทย เพ่ิ�ออนุี้ญาตให้ผ้้เส้ื่ย

หายอย้่ในี้ราชอาณาจักิรเป็นี้กิารชั�วิค์ราวิ
 - ฟ้้�นี้ฟ้้สื่ภัาวิะทั�งร่างกิายและจ่ตใจ

สื่่งผ้้ เ ส้ื่ยหายกิลับ
ค่์นี้สื่้่ ค์ รอบค์รั วิ /
สื่ังค์ม/ภั้ม่ลำเนี้า
ประเทศต้นี้ทาง

หลังจากิเขึ้้ารับกิารค์ุ้มค์รองในี้สื่ถึานี้ค์ุ้มค์รองสื่วัิสื่ด่ภัาพิผ้้เสื่้ยหายจากิ
กิารค์า้มนี้ษุยแ์ลว้ิ จะต้องดำเนี้น่ี้กิารสื่ง่ผ้เ้ส้ื่ยหายกิลับค์น่ี้ส่้ื่ค์รอบค์รวัิ/สื่งัค์ม
/ภั้ม่ลำเนี้าประเทศต้นี้ทางต่อไป
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7.3	การส่งต่อผิ้้เสียหายเข้้าโปัรแกรมการคุ้มครองพยาน
กรณ่ผ่้เสั่ยหายจากการกระที่ำความผิดิฐานค้ามนุษย์ หรือผ่้เสั่ยบัังคับัใช้้แรงงานหรือบัริการ อาจไม่ไดิ้รับั

ความปลอดิภัย ม่สัิที่ธิิของพื่ยานในคดิ่อาญาตามพื่ระราช้บััญญัติคุ้มครองพื่ยานในคดิ่อาญา พื่.ศ. 2546 ดิังน่�4

1. สื่่ทธิ์่ท้�จะได้รับกิารค์ุ้มค์รองค์วิามปลอดภััยเม่�อถึ้กิค์ุกิค์ามในี้ฐานี้ะพิยานี้ในี้ค์ด้อาญา รวิมถึ้งผ้้ใกิล้ช่ดขึ้อง
พิยานี้ในี้ค์ด้อาญา

2. สื่่ทธิ์่ท้�จะได้รับกิารปฏิ่บัต่ท้�เหมาะสื่ม
3. สื่่ทธิ์่ท้�จะได้รับเง่นี้ค์่าตอบแทนี้จากิกิารมาให้ขึ้้อเท็จจร่งต่อพินี้ักิงานี้สื่อบสื่วินี้หร่อเบ่กิค์วิามต่อศาล
4. สื่ท่ธิ์ท่้�จะได้รบัค่์าตอบแทนี้ค์วิามเสื่ย้หายต่อชว่้ิต รา่งกิาย ช่�อเส้ื่ยง ทรัพิย์ส่ื่นี้อันี้เน่ี้�องมาจากิกิารเป็นี้พิยานี้

ในี้ค์ด้อาญา
5. สื่่ทธิ์่ท้�จะได้รับเง่นี้ค์่าใช้จ่ายในี้กิารค์ุ้มค์รองพิยานี้ในี้ค์ด้อาญา

“มาตรการที่ั�วไป” ในการคุ้มครองพื่ยานในคดิ่อาญา

ขั�นตอนการดิำเนินการ
การยื�นคำร้อง กิรณ้พิยานี้ในี้ค์ด้อาญาได้รับกิารข่ึ้มขึ้้่คุ์กิค์าม พิยานี้สื่ามารถึร้องขึ้อ ใช้มาตรกิารทั�วิไปในี้กิาร

ค์ุม้ค์รองพิยานี้ตามกิฎหมายค์ุม้ค์รองพิยานี้ในี้ค์ดอ้าญา พิ.ศ. 2546 ได้ท้� : สื่ำนัี้กิงานี้ค์ุม้ค์รองพิยานี้ กิรมค์ุม้ค์รองส่ื่ทธิ์่
และเสื่ร้ภัาพิ กิระทรวิงยุต่ธิ์รรม หร่อสื่ำนี้ักิงานี้ยุต่ธิ์รรมจังหวิัดทั�วิประเทศ

การสัั�งใช้้มาตรการที่ั�วไป ม่ 2 กรณ่

1. กรณ่ประสัานการสั่งต่อ ให้สื่ำนี้ักิงานี้ตำรวิจแห่งชาต่หร่อหนี้่วิยงานี้อ่�นี้ ดำเนี้่นี้กิารใด ๆ ให้เป็นี้ไปตาม
ระเบย้บขึ้องหน่ี้วิยงานี้นี้ั�นี้ๆ โดยสื่ำนัี้กิงานี้ค์ุม้ค์รองพิยานี้ จะสื่นัี้บสื่นุี้นี้งบประมาณและประสื่านี้กิารปฏ่ิบตั่
งานี้อย่างใกิล้ช่ด

2. กรณ่สัำนักงานคุ้มครองพื่ยานดิำเนินการเอง อธิ์่บด้กิรมค์ุ้มค์รองสื่่ทธิ์่และเสื่ร้ภัาพิ ม้อำนี้าจ สื่ั�งใช้หร่อ
ไม่ใช้มาตรกิารทั�วิไปในี้กิารค์ุ้มค์รองพิยานี้

การดิำเนินการคุม้ครองพื่ยาน กิรณ้อธ่ิ์บดก้ิรมค์ุม้ค์รองสื่ท่ธิ์แ่ละเสื่รภ้ัาพิสื่ั�งใช้มาตรกิารทั�วิไป สื่ำนี้กัิงานี้ค์ุม้ค์รอง
พิยานี้จะกิำหนี้ดมาตรกิารกิารค์ุม้ค์รองพิยานี้ตามค์วิามเหมาะสื่มแก่ิสื่ถึานี้ะภัาพิขึ้องพิยานี้ ลกัิษณะค์วิามร้ายแรงขึ้อง
ค์ด้ โดยมาตรกิารกิารค์ุ้มค์รองพิยานี้ท้�ดำเนี้่นี้กิารในี้ปัจจุบันี้ อาท่ กิารจัดเจ้าหนี้้าท้�ค์ุ้มค์รอง กิารนี้ำพิยานี้ ไปอย้่ท้�
ปลอดภััย กิารย้ายท้�อย้่ เป็นี้ต้นี้

การอุที่ธิรณ์ กิรณ้อธิ์่บด้กิรมค์ุ้มค์รองสื่่ทธิ์่และเสื่ร้ภัาพิม้ค์ำสื่ั�งไม่รับค์ำร้อง หากิผ้้ได้รับค์ำสื่ั�งไม่พิอใจ กิ็ม้สื่่ทธิ์่
อุทธิ์รณ์ค์ำสื่ั�งนี้ั�นี้ โดยย่�นี้อุทธิ์รณ์ได้ท้�ศาลยุต่ธิ์รรมชั�นี้ต้นี้ ภัายในี้ 30 วิันี้ นี้ับแต่วิันี้ท้�ได้รับแจ้งค์ำสื่ั�ง

“มาตรการพื่ิเศษ” ในการคุ้มครองพื่ยานในคดิ่อาญา

มาตรกิารพิ่เศษในี้กิารค์ุ้มค์รองพิยานี้เป็นี้มาตรกิารค์ุ้มค์รองท้�ยกิระดับค์วิามสื่ำค์ัญขึ้องกิารค์ุ้มค์รองค์วิาม
ปลอดภััยให้กิับพิยานี้ โดยค์ด้ท้�จะร้องขึ้อรับกิารค์ุ้มค์รองจะต้องเป็นี้ค์ด้ตามท้�กิฎหมายค์ุ้มค์รองพิยานี้กิำหนี้ดไวิ้ และ
ต้องพิ่จารณาถึ้งค์วิามร้ายแรงแห่งค์ด้และกิารกิระทำผ่ด ท้�ม้ลักิษณะเช่�อมโยงเป็นี้เค์ร่อขึ้่ายอาชญากิรรม กิระทบต่อ
ค์วิามสื่งบเร้ยบร้อย และค์วิามมั�นี้ค์งแห่งรัฐ

4 กิรมค์ุ้มค์รองสื่่ทธิ์่และเสื่ร้ภัาพิ กิระทรวิงยุต่ธิ์รรม. สื่่ทธิ์่ขึ้องพิยานี้ในี้ค์ด้อาญา ตามกิฎหมายค์ุ้มค์รองพิยานี้ในี้ค์ด้อาญา พิ.ศ.2546. นี้ำขึ้้อม้ลขึ้้�นี้เม่�อ 7 
สื่่งหาค์ม 2560. https://www.facebook.com/RLPD.PR.FANPAGE/posts/1413899765312510/ (สื่่บค์้นี้เม่�อวิันี้ท้� 27 ธิ์ันี้วิาค์ม 2564)
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ขั�นตอนการดิำเนินการ
การยื�นคำร้อง กิรณ้ปรากิฏิแน่ี้ชัดหร่อม้เหตุสื่งสัื่ยว่ิาพิยานี้ในี้ค์ด้อาญาจะไม่ได้รับค์วิามปลอดภััย บุค์ค์ล 

ดังต่อไปนี้้� สื่ามารถึย่�นี้ค์ำร้องขึ้อใช้มาตรกิารพิ่เศษในี้กิารค์ุ้มค์รองพิยานี้

• พิยานี้หร่อผ้้รับมอบอำนี้าจจากิพิยานี้
• บุค์ค์ลซึ่้�งม้ประโยชนี้์เกิ้�ยวิขึ้้องกิับพิยานี้
• พินี้ักิงานี้ผ้้ม้อำนี้าจสื่่บสื่วินี้ สื่อบสื่วินี้ ค์ด้อาญา
• พินี้ักิงานี้ผ้้ม้อำนี้าจฟ้้องค์ด้อาญา

การสัั�งใช้ม้าตรการพื่เิศษ เม่�อค์ำรอ้งขึ้อรบักิารค์ุม้ค์รองพิยานี้ตามมาตรกิารพิเ่ศษไดผ้า่นี้กิารตรวิจสื่อบค์วิาม
ถึก้ิตอ้งแลว้ิ รฐัมนี้ตรว้ิา่กิารกิระทรวิงยตุธ่ิ์รรม หรอ่ผ้ท้้�ไดร้บัมอบหมายมอ้ำนี้าจสื่ั�งกิารใหใ้ชห้รอ่ไมใ่หใ้ชม้าตรกิารพิเ่ศษ
ในี้กิารค์ุ้มค์รองพิยานี้

การดิำเนินการคุม้ครองพื่ยาน สื่ำนัี้กิงานี้ค์ุม้ค์รองพิยานี้หร่อหน่ี้วิยงานี้ท้�ร้องขึ้อจะกิำหนี้ดมาตรกิารค์ุม้ค์รอง
พิยานี้ภัายใตค้์วิามเหมาะสื่มแกิส่ื่ถึานี้สื่ภัาพิขึ้องพิยานี้ ลกัิษณะและค์วิามรา้ยแรงขึ้องค์ด ้โดยกิำหนี้ดมาตรกิารคุ้์มค์รอง
และช่วิยเหล่อ เช่นี้ กิารจัดเจ้าหนี้้าท้�ค์ุ้มค์รอง กิารย้ายท้�อย้่ กิารจ่ายค์่าเล้�ยงช้พิ เป็นี้ต้นี้

การอุที่ธิรณ์ กิรณ้รัฐมนี้ตร้วิ่ากิารกิระทรวิงยุต่ธิ์รรม หร่อผ้้ท้�ได้รับมอบหมายม้ค์ำสื่ั�ง ไม่รับค์ำร้อง หากิผ้้ได้
รับค์ำสื่ั�งไม่พิอใจค์ำสื่ั�งก็ิม้สื่่ทธิ์่อุทธิ์รณ์ค์ำสัื่�งนี้ั�นี้ โดยย่�นี้ได้ท้�ศาลยุต่ธิ์รรมชั�นี้ต้นี้ หร่อศาลทหารชั�นี้ต้นี้ท้�ม้เขึ้ตอำนี้าจ
เหนี้่อค์ด้ หร่อท้�บุค์ค์ลนี้ั�นี้ม้ท้�อย้่ ภัายในี้ 30 วิันี้ นี้ับแต่วิันี้ท้�ได้รับแจ้งค์ำสื่ั�ง

คดิ่อาญาที่่�พื่ยานสัามารถร้องขอรับัการคุ้มครองตามมาตรการพื่ิเศษ
• ค์ด้ค์วิามผ่ดตามกิฎหมายเกิ้�ยวิกิับยาเสื่พิต่ด
• ค์ด้ตามกิฎหมายวิ่าด้วิยกิารปราบปรามกิารฟ้อกิเง่นี้
• ค์ด้ตามกิฎหมายวิ่าด้วิยกิารป้องกิันี้และปราบปรามกิารทุจร่ต
• ค์ด้ตามกิฎหมายวิ่าด้วิยศุลกิากิาร
• ค์ด้เกิ้�ยวิกิับค์วิามมั�นี้ค์งแห่งราชอาณาจักิร
• ค์ด้ค์วิามผ่ดเกิ้�ยวิกิับเพิศ
• ค์ด้ค์วิามผ่ดเกิ้�ยวิกิับองค์์กิรอาชญากิรรม
• ค์ด้ค์วิามผ่ดท้�ม้อัตราโทษอย่างต�ำให้จำค์ุกิตั�งแต่สื่่บปีขึ้้�นี้ไปหร่อโทษสื่ถึานี้ท้�หนี้ักิกิวิ่านี้ั�นี้
• ค์ด้ท้�สื่ำนี้ักิงานี้ค์ุ้มค์รองพิยานี้เห็นี้สื่มค์วิรให้ค์วิามค์ุ้มค์รอง

สัถานที่่�ติดิต่อขอรับับัริการไดิ้
สั่วนกลาง  ต่ดต่อ สื่ำนี้ักิงานี้ค์ุ้มค์รองพิยานี้ กิรมค์ุ้มค์รองสื่่ทธิ์่และเสื่ร้ภัาพิ 

   เลขึ้ท้� 120 หม้่ 3 ชั�นี้ 6 
   ศ้นี้ย์ราชกิารเฉล่มพิระเกิ้ยรต่ 80 พิรรษา ฯ อาค์าร ราชบุร้ด่เรกิฤทธิ์่� 
   ถึนี้นี้แจ้งวิัฒนี้ะ แขึ้วิงทุ่งสื่องห้อง เขึ้ตหลักิสื่้� กิรุงเทพิ 10210 
   โทรศัพิท์ 0 2141 2941-65 โทรสื่าร 0 2143 9672-3

สั่วนภ่มิภาค  ต่ดต่อ “ค์ล่นี้่กิยุต่ธิ์รรม”  
   สื่ำนี้ักิงานี้ยุต่ธิ์รรมจังหวิัด ทุกิจังหวิัดทั�วิประเทศ



คู่่�มืือการดำเนิินิคู่ดีสำหรับคู่ดีแรงงานิเด็กและแรงงานิบังคู่ับ254

7.4	การเรียกร้องค่าเสียหายและการช้ดีเช้ยเยียวยาตามกฎหมาย
แผินภาพที�	5	การเรียกร้องค่าเสียหายและการช้ดีเช้ยเยียวยาตามกฎหมาย

การเรียกรองคาเสียหายและการชดเชยเยียวยาตามกฎหมาย

สิทธิที่จะขอใหระงับการเผยแพรขอมูล
ที่ทําใหตนเองเสียหาย

เงินชวยเหลือกองทุนเพื่อการปองกัน
และปราบปรามการคํ้ามนุษย

คาจางคาแรงคางจายจากนายจาง

เรียกรองคาสินไหมทดแทนจาก
ผูกระทําความผิด

คาตอบแทนในฐานะพยานในคดีอาญา

การรักษาความลับ

สิทธิที่จะไดรับการเยียวยาฟนฟูจิตใจ

ประสงคเขารับการคุมครอง

ไดรับการคุมครองสวัสดิภาพ
ในหนวยงานภาครัฐ/เอกชน

ประสงคเขารับการคุมครอง

รายไดจากการทํางานระหวางเขารับการ
คุมครอง

สิทธิการผอนผันใหอยูในราชอาณาจักร
ชั่วคราวและทํางานชั่วคราว(มาตรา 37)

กรณีเปนชาวตางชาติ

การยกเวนไมถูกดําเนินคดี ในบาง
ความผิดที่เกี่ยวของกับการกระทํา

ความผิดฐานคามนุษยหรือบังคับใช
แรงงาน (มาตรา 41)

สิทธิที่จะใหปากคําในชั้นสอบสวนตอ
หนาสหวิชาชีพ การสืบพยานแบบไม

เผชิญหนา สิทธิที่จะขอสืบพยาน
ลวงหนาและเบิกความนอกหองพิจารณา

ผ้้เสื่้ยหายจากิกิารกิระทำค์วิามผ่ดฐานี้ค์้ามนีุ้ษย์ (มาตรา 6) หร่อผ้้เสื่้ยหายจากิกิารบังค์ับใช้แรงงานี้ (มาตรา 
6/1) ม้สื่่ทธิ์่เร้ยกิร้องค์่าเสื่้ยหายและได้รับกิารชดเชยตามกิฎหมาย ดังนี้้�

7.4.1	 สิทธีิที�จะไดี้การคุ้มครองสวัสดีิภาพในหน่วยงานข้องรัฐ	
ผ้้เสื่้ยหายจากิกิารกิระทำค์วิามผ่ดฐานี้ค์้ามนีุ้ษย์ (มาตรา 6) หร่อผ้้เสื่้ยหายจากิกิารบังค์ับใช้แรงงานี้ (มาตรา 

6/1) ม้สื่่ทธิ์่ท้�จะเขึ้้ารับกิารค์ุ้มค์รองสื่วิัสื่ด่ภัาพิในี้สื่ถึานี้ค์ุ้มค์รองขึ้องรัฐหร่อเอกิชนี้ ได้แกิ่ สื่ถึานี้ค์ุ้มค์รองสื่วิัสื่ด่ภัาพิผ้้
เสื่ย้หายจากิกิารค์า้มนี้ษุยส์ื่งักิดักิระทรวิงกิารพิฒันี้าสื่งัค์มและค์วิามมั�นี้ค์งขึ้องมนี้ษุย ์(ชาย 4 แหง่ หญง่ 4 แหง่) สื่ถึานี้
ค์ุ้มค์รองสื่วิัสื่ด่ภัาพิผ้้เสื่้ยหายจากิกิารค์้ามนีุ้ษย์เอกิชนี้ สื่ถึานี้รองรับเด็กิท้�จัดตั�งตามพิระราชบัญญัต่ค์ุ้มค์รองเด็กิ  
พิ.ศ. 2546 สื่ถึานี้รองรับท้�จัดตั�งตามพิระราชบัญญัต่ป้องกิันี้และปราบปรามกิารค์้าประเวิณ้ พิ.ศ. 2539 โดยระหวิ่าง
เขึ้้ารับกิารคุ้์มค์รอง นี้อกิจากิจะได้รับกิารเย้ยวิยาฟ้้�นี้ฟ้้สื่ภัาพิร่างและจ่ตใจแล้วิ ยังได้รับกิารส่ื่งเสื่ร่มให้ม้กิารฝึ่กิฝ่นี้
อาช้พิและกิารศ้กิษา

7.4.2	 มีรายไดี้จากการทำางานระหว่างเข้้ารับัการคุ้มครอง	
ระหว่ิางเขึ้า้รับกิารค์ุม้ค์รองในี้สื่ถึานี้ ผ้เ้สื่ย้หายจากิกิารกิระทำค์วิามผด่ฐานี้ค้์ามนุี้ษย์ (มาตรา 6) หรอ่ผ้้เสื่ย้หาย

จากิกิารบังค์ับใช้แรงงานี้ (มาตรา 6/1) อาจได้รับกิารสื่นี้ับสื่นีุ้นี้ในี้กิารม้รายได้ โดยกิระทรวิงกิารพัิฒนี้าสัื่งค์มและ
ค์วิามมั�นี้ค์งขึ้องมนี้ษุย ์รว่ิมกิบักิระทรวิงแรงงานี้ มก้ิารตด่ตอ่นี้ายจา้งเพิ่�อรบับคุ์ค์ลเหลา่นี้้�ไปทำงานี้ อก้ิทั�งสื่ถึานี้รองรบั
บางแห่งอาจเปิดตำแหนี้่งงานี้ในี้สื่ถึานี้รองรับเองเพิ่�อผ้้เสื่้ยได้ม้โอกิาสื่ทำงานี้ด้วิย
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7.4.3	 เงินช้่วยเหลือจากกองทุนเพื�อการปัอ้งกันและปัราบัปัรามการค้ามนุษย์
เม่�อตกิเปน็ี้ผ้เ้สื่ย้หายจากิกิารกิระทำค์วิามผ่ดฐานี้ค์า้มนุี้ษย ์(มาตรา 6) หร่อผ้เ้ส้ื่ยหายจากิกิารบังค์บัใชแ้รงงานี้ 

(มาตรา 6/1) บุค์ค์ลดังกิล่าวิ ม้สื่่ทธิ์่ท้�จะได้รับกิารช่วิยเหล่อเย้ยวิยาเป็นี้เง่นี้ต่าง ๆ จากิกิองทุนี้เพิ่�อป้องกิันี้และปราบ
ปรามกิารค์้ามนีุ้ษย์ เช่นี้ ค์่าค์รองช้พิ (ไม่เกิ่นี้ 3,000 บาท/ค์รั�ง และไม่เกิ่นี้ 3 ค์รั�ง/ราย/ปีงบประมาณ) ค์่าใช้จ่ายในี้
กิารช่วิยเหล่อเป็นี้เค์ร่�องอุปโภัค์บร่โภัค์ ค์่ารักิษาพิยาบาล ค์่าใช้จ่ายในี้กิารบำบัดฟ้้�นี้ฟ้้ทางร่างกิายและจ่ตใจ ค์่าขึ้าด
ประโยชน์ี้ทำมาหาได้จากิกิารทำงานี้ (ระหว่ิางตกิเป็นี้ผ้้เสื่้ยหาย) เง่นี้ทุนี้เพ่ิ�อเร่�มต้นี้ช้ว่ิตใหม่ ค์่าใช้จ่ายในี้กิารศ้กิษา  
(จนี้ถึ้งปร่ญญาตร้) และฝ่ึกิอบรม หร่อค์่าใช้จ่ายในี้กิารเด่นี้ทางกิลับภั้ม่ลำเนี้าประเทศต้นี้ทาง เป็นี้ต้นี้

กิารย่�นี้ค์ำขึ้อรับค์วิามช่วิยเหล่อ ในี้กิรณ้ท้�ผ้้ย่�นี้ค์ำขึ้อม้ภั้ม่ลำเนี้าหร่อถ่ึ�นี้ท้�อย้่ในี้เขึ้ตกิรุงเทพิมหานี้ค์ร ให้ย่�นี้
ค์ำขึ้อ ณ กิองต่อต้านี้กิารค์้ามนีุ้ษย์ สื่ำนี้ักิงานี้ปลัดกิระทรวิงกิารพิัฒนี้าสื่ังค์มและค์วิามมั�นี้ค์งขึ้องมนีุ้ษย์ 

สื่ำหรับผ้้ย่�นี้ค์ำขึ้อท้�ม้ภั้ม่ลำเนี้าหร่อถึ่�นี้ท้�อย้่ในี้เขึ้ตจังหวิัดอ่�นี้ ให้ย่�นี้ค์ำขึ้อ ณ สื่ำนี้ักิงานี้พิัฒนี้าสื่ังค์มและค์วิาม
มั�นี้ค์งขึ้องมนีุ้ษย์จังหวิัดซึ่้�งผ้้ย่�นี้ค์ำขึ้อรับค์วิามช่วิยเหล่อ ม้ภั้ม่ลำเนี้าหร่อถึ่�นี้ท้�อย้่ ตามแบบท้�ปลัดกิระทรวิงกิำหนี้ด

เพิ่�อประโยชน์ี้ในี้กิารย่�นี้ค์ำขึ้อ ผ้ย้่�นี้ค์ำขึ้ออาจย่�นี้ผ่านี้ช่องทางอเ่ล็กิทรอนี้ก่ิส์ื่ ตามแบบท้�ปลดักิระทรวิงกิำหนี้ด5

7.4.4	 ค่าแรงค้างจ่าย	ค่าแรงจากนายจ้าง	
กิรณ้นี้ายจ้างยังค์้างชำระค์่าจ้างค์่าแรง เด็กิท้�เป็นี้ผ้้เสื่้ยหายจากิกิารกิระทำค์วิามผ่ดฐานี้ค์้ามนีุ้ษย์ (มาตรา 6) 

หรอ่ผ้เ้สื่ย้หายจากิกิารบงัค์บัใชแ้รงงานี้ (มาตรา 6/1) มส่้ื่ทธ่ิ์ท้�จะเร้ยกิเง่นี้ดงักิลา่วิ ตามกิฎหมายวิา่ดว้ิยค์ุม้ค์รองแรงงานี้
 โดยสื่ามารถึย่�นี้ค์ำร้องต่อกิรมสื่วิัสื่ด่กิารและค์ุ้มค์รองแรงงานี้ หร่อแรงงานี้จังหวิัดในี้พิ่�นี้ท้�แล้วิแต่กิรณ้

7.4.5	 ค่าตอบัแทนฐานะพยานคดีีอาญา	
เด็กิท้�เป็นี้ผ้้เสื่้ยหายจากิกิารกิระทำค์วิามผ่ดฐานี้ค์้ามนีุ้ษย์ (มาตรา 6) หร่อผ้้เสื่้ยหายจากิกิารบังค์ับใช้แรงงานี้ 

(มาตรา 6/1) ม้สื่่ทธิ์่ท้�จะได้รับเง่นี้ค์่าตอบแทนี้ผ้้เสื่้ยหายในี้ค์ด้อาญา ตามพิระราชบัญญัต่ค์่าตอบแทนี้ผ้้เสื่้ยหาย และ
ค์่าทดแทนี้และค์่าใช้จ่ายแกิ่จำเลยในี้ค์ด้อาญา พิ.ศ. 2544 

“ผ้้เสื่ย้หาย” หมายถ้ึง “บุค์ค์ลซึ่้�งไดร้บัค์วิามเสื่ย้หาย ถ้ึงแกิช่ว้ิต่หรอ่รา่งกิาย หรอ่จต่ใจเน่ี้�องจากิกิารกิระทำค์วิาม
ผ่ดอาญาขึ้องผ้้อ่�นี้”

จากิขึ้อ้ค์วิามดงักิลา่วิขึ้า้งตน้ี้ ผ้เ้สื่ย้หายท้�มส้ื่ท่ธิ์จ่ะไดร้บัค์า่ตอบแทนี้ตามกิฎหมายดงักิลา่วิจะตอ้งเปน็ี้บคุ์ค์ลซึ่้�ง
ไดร้บัค์วิามเสื่ย้หายถึง้แกิช่ว้ิต่รา่งกิาย หรอ่จต่ใจอนัี้เนี้่�องมาจากิกิารกิระทำค์วิามผด่อาญาขึ้องบคุ์ค์ลอ่�นี้โดยท้�ตนี้ ม่ได้
ม้ส่ื่วินี้เก้ิ�ยวิขึ้้องด้วิยในี้กิารกิระทำค์วิามผ่ดนี้ั�นี้ ดังนี้ั�นี้หากิวิ่าผ้้เสื่้ยหายม้สื่่วินี้เกิ้�ยวิขึ้้องด้วิยในี้กิารกิระทำค์วิามผ่ด  
ผ้เ้สื่ย้หายกิไ็มม่ส้ื่ท่ธิ์ท่้�จะขึ้อรบัค์า่ตอบแทนี้นี้้�ไดเ้ลย ทั�งนี้้�แมว้ิา่ผ้้เส้ื่ยหายจะไดรั้บค์า่ตอบแทนี้ จากิรฐัตามกิฎหมายดงั
กิล่าวินี้้�แล้วิกิ็ไม่เป็นี้กิารตัดสื่่ทธิ์่ผ้้เสื่้ยหายท้�จะพิ้งได้ตามกิฎหมายอ่�นี้อ้กิ

สื่ำหรับฐานี้ค์วิามผด่ท้�กิระทำต่อผ้้เสื่ย้หายอันี้จะทำให้ผ้เ้สื่ย้หายมส้ื่ท่ธิ์ท่้�จะได้รบัค่์าตอบแทนี้ ได้ตอ้งเป็นี้ค์วิาม
ผด่ตามรายกิารท้�ระบไุวิท้า้ยพิระราชบญัญตั ่กิลา่วิค์อ่ ค์วิามผด่ตามประมวิลกิฎหมายอาญา ภัาค์ 2 ค์วิามผด่ ลกัิษณะ
 9 ค์วิามผ่ดเกิ้�ยวิกิับเพิศ (มาตรา 276 - 287) ลักิษณะ 10 ค์วิามผ่ดเกิ้�ยวิกิับช้วิ่ตและร่างกิาย หมวิด 1 ค์วิามผ่ดต่อ
ช้วิ่ต (มาตรา 288 - 294) หมวิด 2 ค์วิามผ่ดต่อร่างกิาย (มาตรา 295 - 300) หมวิด 3 ค์วิามผ่ดฐานี้ทำให้แท้งล้กิ  
(มาตรา 301 - 305) และหมวิด 4 ค์วิามผ่ดฐานี้ทอดท่�งเด็กิ ค์นี้ป่วิยเจ็บหร่อค์นี้ชรา (มาตรา 306 - 308) เท่านี้ั�นี้  
ผ้้เสื่้ยหายในี้ค์วิามผ่ดฐานี้อ่�นี้ ๆ  นี้อกิจากิท้�กิล่าวิมาแล้วิ หากิม้สื่่ทธิ์่ท้�จะได้รับค์่าตอบแทนี้ ค์่าตอบแทนี้ท้�ผ้้เสื่้ยหายจะ

5 ประกิาศค์ณะกิรรมกิารบร่หารกิองทุนี้เพิ่�อกิารป้องกิันี้และปราบปรามกิารค์้ามนีุ้ษย์ เร่�อง กิารอนีุ้มัต่ใช้เง่นี้และทรัพิย์สื่่นี้ขึ้องกิองทุนี้เพิ่�อกิารป้องกิันี้และ
ปราบปรามกิารค์้ามนีุ้ษย์ สื่ำหรับช่วิยเหล่อและค์ุ้มค์รองผ้้เสื่้ยหายจากิกิารกิระทำค์วิามผ่ดฐานี้ค์้ามนีุ้ษย์
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ขึ้อรับได้นี้ั�นี้ ม้ 4 ประเภัท ได้แกิ่ 1) ค์่าใช้จ่ายท้�จำเป็นี้ในี้กิารรักิษาพิยาบาล รวิมทั�ง ค์่าฟ้้�นี้ฟ้้สื่มรรถึภัาพิทางร่างกิาย
และจ่ตใจ 2) ค์่าตอบแทนี้ในี้กิรณ้ผ้้เสื่้ยหายถึ้งแกิ่ค์วิามตาย 3) ค์่าขึ้าดประโยชนี้์ทำมาหาได้ในี้ระหวิ่างท้�ไม่สื่ามารถึ
ประกิอบกิารงานี้ได้ตามปกิต่ 4) ค์่าตอบแทนี้ค์วิามเสื่้ยหายอ่�นี้ตามท้�ค์ณะกิรรมกิารเห็นี้สื่มค์วิร ทั�งนี้้�ค์่าตอบแทนี้ท้�ผ้้
เสื่ย้หายจะไดร้บัมากินี้อ้ยเพิย้งใดนี้ั�นี้ขึ้้�นี้อย้กั่ิบพิฤต่กิารณแ์ละค์วิามรา้ยแรง ขึ้องกิารกิระทำค์วิามผ่ดและสื่ภัาพิค์วิาม
เสื่้ยหายท้�ผ้้เสื่้ยหายพิ้งได้รับ รวิมทั�งโอกิาสื่ท้�ผ้้เสื่้ยหาย จะได้รับกิารบรรเทาค์วิามเสื่้ยหายโดยทางอ่�นี้ด้วิย

สื่่วินี้จำนี้วินี้ค์่าตอบแทนี้ท้�ผ้้เสื่้ยหายในี้ค์ด้อาญาม้สื่่ทธิ์่จะได้รับจากิรัฐ ม้ดังนี้้� 

(1) ค่์าใชจ้า่ยท้�จำเป็นี้ในี้กิารรกัิษาพิยาบาลใหจ้า่ยเทา่ท้�จา่ยจรง่แตไ่มเ่กิน่ี้ 30,000 บาท (รวิมถึง้ค์า่ใชจ้า่ยเกิ้�ยวิ
กิับค์่าห้องและค์่าอาหาร วิันี้ละไม่เกิ่นี้ 600 บาท) 

(2) ค์่าฟ้้�นี้ฟ้้สื่มรรถึภัาพิทางร่างกิายและจ่ตใจให้จ่ายเท่าท้�จ่ายจร่งแต่ไม่เกิ่นี้ 20,000 บาท (รวิมถึ้งค์่าใช้จ่าย
เกิ้�ยวิกิับค์่าห้องและค์่าอาหาร วิันี้ละไม่เกิ่นี้ 600 บาท) 

(3) ค่์าขึ้าดประโยชน์ี้ทำมาหาได้ในี้ระหว่ิางท้�ไมส่ื่ามารถึประกิอบกิารงานี้ได้ตามปกิตใ่ห้ จา่ยในี้อัตราวัินี้ละไม่
เกิ่นี้ 200 บาท แต่ไม่เกิ่นี้ 1 ปีนี้ับแต่วิันี้ท้�ไม่สื่ามารถึประกิอบกิารงานี้ได้ตามปกิต่ 

(4) ค่์าตอบแทนี้ค์วิามเสื่้ยหายอย่างอ่�นี้นี้อกิจากิท้�กิล่าวิแล้วิให้จ่ายตามท้�ค์ณะกิรรมกิารเห็นี้ สื่มค์วิรแต่ไม่ 
เกิ่นี้ 30,000 บาท 

ในี้กิรณ้ท้�ผ้้เสื่้ยหายถึ้งแกิ่ค์วิามตายจะได้รับค์่าตอบแทนี้ ดังนี้้� 
(1) ค์่าตอบแทนี้ 30,000 บาท แต่ไม่เกิ่นี้ 100,000 บาท 
(2) ค์่าจัดกิารศพิ 20,000 บาท 
(3) ค์่าขึ้าดอุปกิาระเล้�ยงด้ไม่เกิ่นี้ 30,000 บาท 
(4) ค์่าเสื่้ยหายอ่�นี้นี้อกิจากิ 1 - 3 ให้จ่ายตามท้�ค์ณะกิรรมกิารเห็นี้สื่มค์วิร แต่ไม่เกิ่นี้ 30,000 บาท 

ค์า่ตอบแทนี้ตามท้�กิลา่วิมานี้้�หากิปรากิฏิในี้ภัายหลังวิา่เหตุตามท้�อา้งมาขึ้อรับนี้ั�นี้ไม่เปน็ี้ค์วิามผด่อาญาหรอ่ไม่
ได้ม้กิารกิระทำตามท้�กิล่าวิอ้าง ผ้้เสื่้ยหายจะต้องค์่นี้ค์่าตอบแทนี้ท้�รับไปแกิ่กิระทรวิงยุต่ธิ์รรม

สื่ถึานี้ท้�ย่�นี้ค์ำขึ้อ ณ สื่ำนัี้กิงานี้ช่วิยเหล่อทางกิารเง่นี้แก่ิผ้้เสื่้ยหายและจำเลยในี้ค์ด้อาญา กิระทรวิงยุต่ธิ์รรม 
หร่อยุต่ธิ์รรมจังหวิัด โดยจะต้องไปย่�นี้ค์ำร้องขึ้อภัายในี้ 1 ปี นี้ับแต่วิันี้ท้�ผ้้เสื่้ยหายได้ร้้ถึ้งกิารกิระทำค์วิามผ่ด หร่อถึ้า
เป็นี้จำเลยกิ็นี้ับแต่วิันี้ท้�ศาลได้ม้ค์ำพิ่พิากิษาถึ้งท้�สืุ่ดวิ่าจำเลยม่ได้เป็นี้ผ้้กิระทำค์วิามผ่ด หร่อกิารกิระทำขึ้องจำเลยไม่
เป็นี้ค์วิามผ่ด แล้วิแต่กิรณ้ อนี้้�ง ในี้กิารย่�นี้ค์ำร้องขึ้อรับค์่าตอบแทนี้ ค์่าทดแทนี้ หร่อค่์าใช้จ่ายดังกิล่าวิ ผ้้เส้ื่ยหาย 
จำเลย หรอ่ทายาทซึ่้�งไดร้บัค์วิามเสื่ย้หาย จะย่�นี้ต่อศาลจงัหวิดัท้�ผ้น้ี้ั�นี้มภ้ัม้ล่ำเนี้าอย้ใ่นี้เขึ้ตกิไ็ด ้และถึอ่วิา่กิารย่�นี้ค์ำขึ้อ
ดังกิล่าวิเป็นี้กิารย่�นี้ต่อสื่ำนี้ักิงานี้แล้วิ6

6 นี้างสื่าวิอร่ยพิร โพิธิ์่ใสื่ นี้่ต่กิร สื่ำนี้ักิกิฎหมาย สื่่ทธิ์่ในี้กิารได้รับกิารเย้ยวิยา จากิรัฐขึ้องผ้้เสื่้ยหายและจำเลยในี้ค์ด้อาญา   
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7.4.6	 สิทธีิเรียกร้องค่าสินไหมทดีแทน
พื่ระราช้บััญญัติป้องกันและปราบัปรามการค้ามนุษย์

มาตรา 14/1 เพิ่�อประโยชน์ี้ในี้กิารป้องกัินี้และปราบปรามกิารค้์ามนี้ษุย์ กิารบงัค์บัใช้แรงงานี้ หรอ่บร่กิาร 
และช่วิยเหลอ่ค์ุม้ค์รองผ้เ้สื่ย้หาย ให้ค์ำว่ิา “ค้์ามนี้ษุย์” ในี้หมวิด 3 และหมวิด 4 หมายค์วิามรวิมถึง้ “บงัค์บัใช้แรงงานี้
หรอ่บรก่ิาร” ด้วิย 

คุ้มครองผิ้้เสียหายจากการบัังคับัใช้้แรงงานหรือบัริการเช้่นเดีียว
กับัผิ้้เสียหายจากการค้ามนุษย์

 

การแจ้งสัทิี่ธิิ
มาตรา 34  เพิ่�อประโยชน์ี้ในี้กิารช่วิยเหลอ่ผ้้เสื่ย้หาย ให้พินี้กัิงานี้สื่อบสื่วินี้หรอ่พินัี้กิงานี้อยักิารแจ้งให้ผ้เ้ส้ื่ย

หายทราบในี้โอกิาสื่แรกิถ้ึงสื่ท่ธิ์ท่้�จะเรย้กิค่์าสื่น่ี้ไหมทดแทนี้อันี้เนี้่�องมาจากิกิารกิระทำค์วิามผด่ฐานี้ค้์ามนี้ษุย์ และ
สื่ท่ธิ์ท่้�จะได้รบัค์วิามช่วิยเหลอ่ทางกิฎหมาย

การยื�นคำร้อง
มาตรา 35  ในี้กิรณท้้�ผ้เ้สื่ย้หายมส้ื่ท่ธิ์แ่ละประสื่งค์์ท้�จะเรย้กิค่์าสื่น่ี้ไหมทดแทนี้อนัี้เนี้่�องมาจากิกิารกิระทำค์วิาม

ผด่ฐานี้ค้์ามนี้ษุย์ ให้พินี้กัิงานี้อัยกิารเรย้กิค่์าส่ื่นี้ไหมทดแทนี้แทนี้ผ้้เส้ื่ยหายตามท้�ได้รบัแจ้งจากิปลัดกิระทรวิงกิาร
พิฒันี้าสื่งัค์มและค์วิามมั�นี้ค์งขึ้องมนุี้ษย์หรอ่ผ้ท้้�ได้รบัมอบหมาย

การเรียกร้องค่าสินไหมทดีแทน

พื่ระราช้บััญญัติวิธิ่พื่ิจารณาคดิ่ค้ามนุษย์ พื่.ศ. 2559

มาตรา 13  กิารเรย้กิค่์าสื่น่ี้ไหมทดแทนี้แทนี้ผ้้เสื่ย้หายตามกิฎหมายว่ิาด้วิยกิารป้องกินัี้ และปราบปรามกิาร
ค้์ามนุี้ษย์ พินี้กัิงานี้อยักิารจะขึ้อรวิมไปกิบัฟ้้องค์ด้อาญาหร่อจะย่�นี้ค์ำร้องในี้ระหว่ิาง กิารพิจ่ารณาขึ้องศาลชั�นี้ต้นี้กิไ็ด้
 ทั�งนี้้� ไม่ตดัสื่ท่ธิ์ข่ึ้องผ้้เสื่ย้หายท้�จะย่�นี้ค์ำร้องเพ่ิ�อเรย้กิค่์าสื่น่ี้ไหมทดแทนี้ เพ่ิ�มเตม่ได้ตามประมวิลกิฎหมายว่ิธิ์พ่้ิจารณา
ค์วิามอาญาก่ิอนี้ท้�ศาลจะมค้์ำว่ินี้จ่ฉยัช้�ขึ้าดค์ด้ 

ถึ้งแม้ไม่ม้ค์ำขึ้อให้ใช้ค่์าสื่่นี้ไหมทดแทนี้ตามวิรรค์หนี้้�ง หากิศาลม้ค์ำพิ่พิากิษาลงโทษจำเลย ศาลจะสื่ั�งในี้ 
ค์ำพิพ่ิากิษาค์ด้อาญาให้จำเลยใช้ค่์าสื่น่ี้ไหมทดแทนี้แก่ิผ้เ้สื่ย้หายตามจำนี้วินี้ท้�เหน็ี้สื่มค์วิรกิไ็ด้ ค์ำสื่ั�งดงักิล่าวิไม่กิระทบ
ถึง้สื่ท่ธิ์ข่ึ้องผ้เ้สื่ย้หายในี้อนัี้ท้�จะฟ้้องจำเลยเป็นี้ค์ดแ้พ่ิงเพ่ิ�อเรย้กิเอาค่์าส่ื่นี้ไหมทดแทนี้ในี้ส่ื่วินี้ท้�ยงัขึ้าดอย้่ 

การพิจารณ์าคดีีค่าสินไหมทดีแทน
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มาตรา 14  นี้อกิจากิกิารให้ใช้ค่์าสื่น่ี้ไหมทดแทนี้ตามมาตรา 13 แล้วิ ถ้ึาปรากิฏิว่ิา ในี้กิารกิระทำค์วิามผด่ม้
กิารกิระทำทารุณกิรรม หน่ี้วิงเหนี้้�ยวิกิกัิขึ้งั ทำร้ายร่างกิาย หรอ่กิดขึ้้�ข่ึ้มเหง โดยขึ้าดมนุี้ษยธิ์รรมอย่างร้ายแรงต่อผ้้
เสื่ย้หาย เม่�อศาล มค้์ำพิพ่ิากิษาให้จำเลยชดใช้ค่์าสื่น่ี้ไหมทดแทนี้แก่ิผ้เ้สื่ย้หาย ให้ศาลมอ้ำนี้าจสื่ั�งให้จำเลยจ่ายค่์าเสื่ย้
หายเพิ่�อกิารลงโทษเพิ่�มขึ้้�นี้ได้ตามท้�เหน็ี้สื่มค์วิร โดยค์ำนี้ง้ถึง้พิฤตก่ิารณ์ต่าง ๆ  เช่นี้ ค์วิามรนุี้แรงขึ้องค์วิามเสื่ย้หายท้�
เกิด่ขึ้้�นี้ ผลประโยชน์ี้ท้�จำเลยได้รบั ฐานี้ะทางกิารเง่นี้ขึ้องจำเลย ตลอดจนี้ประวัิตก่ิารกิระทำค์วิามผ่ดเกิ้�ยวิกัิบกิารค้์า
มนี้ษุย์ขึ้องจำเลยประกิอบด้วิย

ค่าสินไหมทดีแทนเพื�อการลงโทษ

มาตรา 15  ค์ำพิพ่ิากิษาในี้ส่ื่วินี้ท้�เกิ้�ยวิกิบัค่์าสื่น่ี้ไหมทดแทนี้และค่์าเสื่ย้หายเพิ่�อกิารลงโทษ ให้รวิมเป็นี้ส่ื่วินี้
หน้ี้�งแห่งค์ำพ่ิพิากิษาในี้ค์ดอ้าญา และในี้กิรณ้ท้�ต้องมก้ิารบังคั์บค์ดใ้ห้ถ่ึอว่ิาผ้้เสื่ย้หายเป็นี้เจ้าหนี้้� ตามค์ำพ่ิพิากิษา  
ในี้กิารนี้้�ให้กิระทรวิงกิารพิฒันี้าสื่งัค์มและค์วิามมั�นี้ค์งขึ้องมนี้ษุย์ดำเนี้น่ี้กิารให้ค์วิามช่วิยเหลอ่ทางกิฎหมายแก่ิผ้เ้สื่ย้
หายตามกิฎหมายว่ิาด้วิยกิารป้องกินัี้และปราบปรามกิารค้์ามนี้ษุย์เพิ่�อบงัค์บัค์ด ้ ให้เป็นี้ไปตามค์ำพิพ่ิากิษา ในี้กิาร
ดำเนี้น่ี้กิระบวินี้พิจ่ารณาเพิ่�อเรย้กิค่์าสื่น่ี้ไหมทดแทนี้ตามมาตรา 13 ตลอดจนี้กิารบงัค์บัค์ด ้ตามวิรรค์หนี้้�ง ให้ได้รับ
ยกิเว้ินี้ค่์าธิ์รรมเนี้ย้มทั�งปวิง

การบัังคับัคดีี

1) การดิำเนินการเร่ยกร้องค่าสัินไหมที่ดิแที่น 
 (1) ผ่้ม่สัิที่ธิิเร่ยกร้องค่าสัินไหมที่ดิแที่น 

ผ้้ม้สื่่ทธิ์่เร้ยกิร้องต้องเป็นี้ผ้้เสื่้ยหายท้�แท้จร่ง ค์่อ ผ้้เสื่้ยหายจากิกิารกิระทำค์วิามผ่ดฐานี้ 
ค์า้มนุี้ษย์ (มาตรา 6) และผ้้เสื่ย้หายจากิกิารบังคั์บใชแ้รงงานี้ (มาตรา 6/1) ไม่ใชผ่้ม้อ้ำนี้าจ
จัดกิารแทนี้ผ้้เสื่้ยหายตามประมวิลกิฎหมายว่ิธิ์้พิ่จารณาค์วิามอาญา กิล่าวิค์่อ ต้องเป็นี้ 
ตวัิบุค์ค์ลท้�ถึก้ินี้ำไปบังคั์บใชแ้รงงานี้หรอ่บรก่ิาร ไม่ใชผ่้ม้อ้ำนี้าจจัดกิารแทนี้ผ้้เสื่ย้หาย เชน่ี้
บด่า มารดา ผ้ป้กิค์รอง ซ้ึ่�งบุค์ค์ลเหลา่นี้้�อาจเปน็ี้ผ้้เสื่ย้หายค์ดพ้ิรากิผ้เ้ยาว์ิ ตอ้งไปเรย้กิรอ้ง
ค์่าเสื่้ยหายตามมาตรา 44/1 แห่งประมวิลกิฎหมายวิ่ธิ์้พิ่จารณาค์วิามอาญา

 (2) การแจ้งสัิที่ธิิเร่ยกร้องค่าสัินไหมที่ดิแที่น
ในี้ระหวิา่งกิารสื่อบปากิค์ำผ้เ้สื่ย้หายในี้ชั�นี้สื่อบสื่วินี้ พินี้กัิงานี้สื่อบสื่วินี้หรอ่พินี้กัิงานี้อยักิาร
ต้องแจ้งสื่่ทธิ์่ให้ผ้้เสื่้ยหายทราบวิ่า ผ้้เส้ื่ยหายม้ส่ื่ทธิ์่ท้�จะเร้ยกิร้องค์่าส่ื่นี้ไหมทดแทนี้จากิ 
ผ้้ต้องหาหร่อผ้้กิระทำค์วิามผ่ด (ตามมาตรา 34) โดยอาจใช้วิ่ธิ์้บันี้ท้กิไวิ้ในี้ค์ำให้กิารขึ้อง 
ผ้้เสื่้ยหาย หร่ออาจบันี้ท้กิไวิ้ในี้แบบรับทราบสื่่ทธิ์่เร้ยกิร้องค์่าสื่่นี้ไหมทดแทนี้ท้�กิระทรวิง
กิารพิัฒนี้าสื่ังค์มและค์วิามมั�นี้ค์งขึ้องมนีุ้ษย์จัดทำขึ้้�นี้
กิรณ้ผ้้เสื่้ยหายไม่ประสื่งค์์ท้�จะเร้ยกิร้องให้บันี้ท้กิเหตุผลไวิ้ด้วิยวิ่า เพิราะเหตุใดจ้งไม่ 
เร้ยกิร้อง
กิรณผ้้เ้สื่ย้หายประสื่งค์จ์ะเรย้กิรอ้งค์า่สื่น่ี้ไหมทดแทนี้ ใหพ้ินี้กัิงานี้หรอ่พินี้กัิงานี้สื่อบสื่วินี้
แลว้ิแตก่ิรณม้ห้นัี้งสื่อ่แจง้ไปยังปลดักิระทรวิงกิารพัิฒนี้าสัื่งค์มและค์วิามมั�นี้ค์งขึ้องมนุี้ษย์
หรอ่พิฒันี้าสื่งัค์มและค์วิามมั�นี้ค์งขึ้องมนี้ษุยจั์งหวิดัในี้พ่ิ�นี้ท้�เกิด่เหต ุเพิ่�อดำเนี้น่ี้กิารในี้สื่ว่ินี้
ท้�เกิ้�ยวิขึ้้องต่อไป
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ข้อเสันอแนะ

• พินี้ักิงานี้สื่อบสื่วินี้หร่อพินัี้กิงานี้อัยกิารค์วิรร้บแจ้งสื่่ทธิ์่แก่ิผ้้เสื่้ยหาย และม้หนัี้งสื่่อแจ้งปลัดกิระทรวิงกิาร
พิัฒนี้าสื่ังค์มและค์วิามมั�นี้ค์งขึ้องมนุี้ษย์หร่อพัิฒนี้าสัื่งค์มและค์วิามมั�นี้ค์งขึ้องมนีุ้ษย์จังหวิัดในี้พิ่�นี้ท้�เก่ิดเหตุ 
กิอ่นี้ท้�จะมก้ิารสื่ง่สื่ำนี้วินี้ฟ้อ้งตอ่พินี้กัิงานี้อยักิาร เพิ่�อจะไดม้ก้ิารพิจ่ารณากิำหนี้ดค์า่ส่ื่นี้ไหมทดแทนี้และแจง้
พินี้ักิงานี้อัยกิารดำเนี้่นี้กิารเร้ยกิร้องแทนี้ผ้้เสื่้ยหาย ต่อไป

• กิรณ้ผ้้เสื่้ยหายเป็นี้เด็กิเล็กิ ไม่สื่ามารถึแสื่ดงค์วิามประสื่งค์์ ให้แจ้งสื่่ทธิ์่แก่ิ บ่ดามารดา ผ้้ปกิค์รอง หร่อ 
ผ้้ด้แลเด็กิ เช่นี้ พินี้ักิงานี้เจ้าหนี้้าท้�ค์ุ้มค์รองเด็กิ สื่ถึานี้แรกิรับเด็กิ สื่ถึานี้สื่งเค์ราะห์ สื่ถึานี้ค์ุ้มค์รองค์ุ้มค์รอง
สื่วิัสื่ด่ภัาพิเด็กิ สื่ถึานี้พิัฒนี้าและฟ้้�นี้ฟ้้เด็กิ เป็นี้ต้นี้

• กิรณ้ผ้้เสื่้ยหายเสื่้ยช้ว่ิตก่ิอนี้ม้กิารร้องทุกิข์ึ้กิล่าวิโทษ หร่อเส้ื่ยช้ว่ิตก่ิอนี้ท้�จะแสื่ดงค์วิามประสื่งค์์เร้ยกิร้อง 
ค์่าสื่่นี้ไหมทดแทนี้ ให้แจ้งสื่่ทธิ์่ต่อทายาทผ้้ม้สื่่ทธิ์่รับมรดกิ (เค์ยม้ค์ด้ท้�พินี้ักิงานี้อัยกิาร สื่ำนี้ักิงานี้อัยกิาร 
พิ่เศษฝ่่ายค์ด้ค์้ามนีุ้ษย์ 1 สื่ำนี้ักิงานี้อัยกิารสื่้งสืุ่ด เร้ยกิร้องแทนี้ผ้้เสื่้ยหายจากิกิารค์้ามนีุ้ษย์ท้�เสื่้ยช้วิ่ตกิ่อนี้ท้�
จะม้กิารร้องทุกิขึ้์กิล่าวิโทษ โดยแจ้งส่ื่ทธิ์่แกิ่มารดาขึ้องผ้้เส้ื่ยหายแทนี้ ซึ่้�งศาลอุทธิ์รณ์ได้ม้ค์ำพิ่พิากิษาให้
จำเลยชดใช้ค์่าสื่่นี้ไหมดทดแทนี้ให้แกิ่มารดาซึ่้�งเป็นี้ทายาทโดยธิ์รรมขึ้องผ้้ตาย

(3) การจัดิประชุ้มสัหวิช้าช้่พื่พื่ิจารณากำหนดิค่าสัินไหมที่ดิแที่น
เม่�อกิระทรวิงกิารพิัฒนี้าสื่ังค์มและค์วิามมั�นี้ค์งขึ้องมนีุ้ษย์ (โดยกิองต่อต้านี้กิารค์้ามนีุ้ษย์) 
หร่อสื่ำนี้ักิงานี้พิัฒนี้าสื่ังค์มและค์วิามมั�นี้ค์งขึ้องมนีุ้ษย์จังหวิัดพิ่�นี้ท้�เกิ่ดเหตุ ได้รับแจ้งจากิ
พินี้ักิงานี้อัยกิารหร่อพินี้ักิงานี้สื่อบสื่วินี้ จะดำเนี้่นี้กิารจัดประชุมสื่หวิ่ชาช้พิประกิอบด้วิย 
พินี้ักิงานี้อัยกิาร พินี้ักิงานี้สื่อบสื่วินี้ ผ้้เสื่้ยหายหร่อผ้้แทนี้ และผ้้เกิ้�ยวิขึ้้อง เพิ่�อกิำหนี้ด
จำนี้วินี้ค์า่สื่น่ี้ไหมทดแทนี้ใหผ้้เ้สื่ย้หาย โดยกิองตอ่ต้านี้กิารค์า้มนี้ษุยห์รอ่สื่ำนี้กัิงานี้พิฒันี้า
สื่งัค์มและค์วิามมั�นี้ค์งขึ้องมนี้ษุยจ์งัหวิดัพิ่�นี้ท้�เกิด่ เปน็ี้ฝ่า่ยเลขึ้านี้กุิาร จดัทำบนัี้ทก้ิรายงานี้
กิารประชุม

(4) วิธิ่การกำหนดิจำนวนเงินค่าสัินไหมที่ดิแที่น
กิารพิ่จารณากิำหนี้ดค์่าสื่่นี้ไหมทดแทนี้ ในี้ทางปฏิ่บัต่จะนี้ำประมวิลกิฎหมายแพิ่งและ
พิาณ่ชย์ ลักิษณะละเม่ดมาใช้โดยอนีุ้โลม อันี้ได้แกิ่ 
ความเสั่ยหายที่่�เป็นตัวเงิน เช่นี้ ค์วิามเสื่้ยหายต่อทรัพิย์ ร่างกิาย อนี้ามัยด้ และค์่าขึ้าด
ประโยนี้์ทำมาหาได้จากิกิารทำงานี้ เป็นี้ต้นี้
ความเสัย่หายอยา่งที่่�ไมใ่ช้ต่วัเงนิ เชน่ี้ ค์วิามเสื่ย้หายตอ่เสื่รภ้ัาพิ ค์วิามเสื่ย้หายตอ่ช่�อเสื่ย้ง
ค์วิามเสื่้ยหายต่อจ่ตใจและศักิด่�ศร้ค์วิามเป็นี้มนีุ้ษย์ เป็นี้ต้นี้
ค่าสัินไหมที่ดิแที่นเช้ิงลงโที่ษ (พิระราชบัญญัต่วิ่ธิ์้พิ่จารณาค์ด้ค์้ามนีุ้ษย์ พิ.ศ. 2559  
มาตรา 14)

(5) การแจ้งพื่นักงานอัยการเร่ยกร้องค่าสัินไหมที่ดิแที่นให้ผ่้เสั่ยหาย
ตามพิระราชบัญญัต่ป้องกิันี้และปราบปรามกิารค์้ามนีุ้ษย์ พิ.ศ. 2551 มาตรา 35 กิำหนี้ด
ให้พินัี้กิงานี้อัยกิารเร้ยกิร้องค่์าสื่่นี้ไหมทดแทนี้แทนี้ผ้้เสื่้ยหายตามท้�ได้รับแจ้งจากิปลัด
กิระทรวิงกิารพัิฒนี้าสัื่งค์มและค์วิามมั�นี้ค์งขึ้องมนุี้ษย์หร่อผ้้ท้�ได้รับมอบหมาย (ปัจจุบันี้
มอบหมายให้ผ้อ้ำนี้วิยกิารกิองต่อตา้นี้กิารค้์ามนุี้ษย ์หรอ่พัิฒนี้าสัื่งค์มและค์วิามมั�นี้ค์งขึ้อง
มนีุ้ษย์จังหวิัดพิ่�นี้ท้�เกิ่ดเหตุหร่อจังหวิัดท้�สื่ถึานี้ค์ุ้มค์รองสื่วิัสื่ด่ภัาพิผ้้เส้ื่ยหายจากิกิาร 
ค์้ามนีุ้ษย์ตั�งอย้่ในี้พิ่�นี้ท้�เป็นี้ผ้้แจ้งพินี้ักิงานี้อัยกิาร)7

7 ค์ำสื่ั�งกิระทรวิงกิารพิัฒนี้าสื่ังค์มและค์วิามมั�นี้ค์งชองมนีุ้ษย์ ท้� 669/2562 เร่�องกิารมอบอำนี้าจให้ขึ้้าราชกิารเป็นี้ผ้้แจ้งพินี้ักิงานี้อัยกิารเร้ยกิร้องค์่าสื่่นี้ไหม
ทดแทนี้ให้แกิ่ผ้้เสื่้ยหาย ตามาตรา 35 แห่งพิระราชบัญญัต่ป้องกิันี้และปราบปรามกิารค์่ามนีุ้ษย์ พิ.ศ. 2551  สื่ั�ง ณ วิันี้ท้� 11 กิันี้ยายนี้ 2562
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ดังนี้ั�นี้ เม่�อม้กิารประชุมสื่หวิ่ชาช้พิกิำหนี้ดจำนี้วินี้ค์่าสื่่นี้ไหมทดแทนี้ให้ผ้้เสื่้ยหายเสื่ร็จสื่่�นี้
แล้วิ ฝ่่ายเลขึ้านีุ้กิารดำเนี้่นี้กิารจัดทำรายงานี้กิารประชุม เสื่นี้อผ้้อำนี้วิยกิารกิองต่อต้านี้
กิารค์้ามนีุ้ษย์ หร่อพิัฒนี้าสื่ังค์มและค์วิามมั�นี้ค์งขึ้องมนีุ้ษย์จังหวิัดพิ่�นี้ท้�เกิ่ดเหตุหร่อท้�ม้
สื่ถึานี้ค์ุ้มค์รองสื่วัิสื่ด่ภัาพิผ้้เสื่้ยหายจากิกิารค้์ามนุี้ษย์ตั�งอย้่ในี้พิ่�นี้ท้� ม้หนัี้งสื่่�อแจ้งไปยัง
พินี้ักิงานี้อัยกิารเพิ่�อเร้ยกิร้องแทนี้ผ้้เสื่้ยหายต่อไป

(6) การยื�นคำร้องเร่ยค่าสัินไหมที่ดิแที่น
พินี้ักิงานี้อัยกิารอาจขึ้อรวิมไปกัิบค์ำฟ้้องค์ด้อาญา หร่ออาจจะย่�นี้ค์ำร้องในี้ระหว่ิางกิาร
พิ่จารณาขึ้องศาลชั�นี้
กิารท้�พินัี้กิงานี้อัยกิารเร้ยกิร้องค่์าสื่่นี้ไหมทดแทนี้แทนี้ผ้้เสื่้ยหายแล้วิ ไม่ตัดสื่่ทธิ์่ขึ้องผ้้ 
เสื่้ยหายท้�จะย่�นี้ค์ำร้องเพิ่�อเร้ยกิค์่าส่ื่นี้ไหมทดแทนี้เพิ่�มเต่มตามประมวิลกิฎหมายว่ิธิ์้
พิ่จารณาค์วิามอาญา (มาตรา 44/1) กิ่อนี้ท้�ศาลชั�นี้ต้นี้จะม้ค์ำพิ่พิากิษา (พิระราชบัญญัต่
วิ่ธิ์้พิ่จารณาค์ด้ค์้ามนีุ้ษย์ พิ.ศ. 2559 มาตรา 13)

หมายเหตุ กิรณ้ไม่สื่ามารถึย่�นี้ค์ำร้องเร้ยกิร้องค์่าสื่่นี้ไหมทดแทนี้ต่อศาลท้�พิ่จารณาค์ด้ค์้ามนีุ้ษย์ได้ทันี้กิ่อนี้ศาลม้ค์ำ
พิพ่ิากิษา อาจแนี้ะนี้ำให้ผ้เ้สื่ย้หายดำเนี้น่ี้กิารย่�นี้ฟ้อ้งจำเลยเป็นี้ค์ดแ้พิง่ตอ่ศาล ตามประมวิลกิฎหมายแพ่ิงและพิาณช่
ลักิษณะละเม่ดได้

(7) การบัังคับัคดิ่ให้เป็นไปตามคำพื่ิพื่ากษา
ตามพิระราชบัญญัต่วิ่ธิ์้พิ่จารณาค์ด้ค์้ามนีุ้ษย์ มาตรา 15 กิำหนี้ดให้กิระทรวิงกิารพิัฒนี้า
สื่ังค์มและค์วิามมั�นี้ค์งขึ้องมนีุ้ษย์ ให้กิารช่วิยเหล่อทางกิฎหมายแกิ่ผ้้เส้ื่ยหาย เพิ่�อบังค์ด้ 
ให้เป็นี้ไปตามค์ำพิ่พิากิษา ดังนี้ั�นี้ เม่�อศาลม้ค์ำพิ่พิากิษาถึ้งท้�สืุ่ดแล้วิ พินี้ักิงานี้อัยกิารค์วิร
ย่�นี้ค์ำร้องต่อศาล ขึ้อให้ศาลม้ค์ำสื่ั�งตั�งเจ้าพินี้ักิงานี้บังค์ับค์ด้ (หมายบังค์ับค์ด้) ขึ้อให้ศาล
ออกิหนัี้งสื่่อสื่ำคั์ญค์ด้ถ้ึงท้�สืุ่ด และขึ้อคั์ดสื่ำเนี้าค์ำพ่ิพิากิษาพิร้อมเจ้าหน้ี้าท้�ศาลรับรอง 
ถ้ึกิต้อง รวิบรวิมส่ื่งไปยังกิระทรวิงกิารพัิฒนี้าสัื่งค์มและค์วิามมั�นี้ค์งขึ้องมนุี้ษย์ หร่อ
สื่ำนี้ักิงานี้พิัฒนี้าสื่ังค์มและค์วิามมั�นี้ค์งขึ้องมนีุ้ษย์จังหวิัดท้�ม้กิารฟ้้องค์ด้ เพิ่�อดำเนี้่นี้กิาร
ต่ดตามทรัพิย์สื่่นี้ขึ้องจำเลย บังค์ับค์ด้ต่อไป
เม่�อกิระทรวิงกิารพัิฒนี้าสัื่งค์มและค์วิามมั�นี้ค์งขึ้องมนุี้ษย์ หรอ่สื่ำนัี้กิงานี้พัิฒนี้าสัื่งค์มและ
ค์วิามมั�นี้ค์งขึ้องมนีุ้ษย์จังหวิัดท้�ม้กิารฟ้้องค์ด้ ได้รับเอกิสื่ารประกิอบกิารบังค์ับค์ด้จากิ
พินี้ักิงานี้อัยกิารแล้วิ ให้กิระทรวิงกิารพิัฒนี้าสื่ังค์มและค์วิามมั�นี้ค์งขึ้องมนีุ้ษย์ หร่อ
สื่ำนี้ักิงานี้พิัฒนี้าสื่ังค์มและค์วิามมั�นี้ค์งขึ้องมนีุ้ษย์จังหวิัดท้�ม้กิารฟ้้องค์ด้ ต่ดต่อผ้้เสื่้ยหาย
มาทำหนี้งัสื่อ่มอบอำนี้าจใหก้ิระทรวิงกิารพิฒันี้าสื่งัค์มและค์วิามมั�นี้ค์งขึ้องมนี้ษุย ์ดำเนี้น่ี้
กิารบังค์ับค์ด้แทนี้ผ้้เสื่้ยหาย ต่อไป

7.4.7	 สิทธีิที�จะข้อให้ระงับัการเผิยแพร่ข้้อม้ลที�ทำาให้ตนเองเสียหาย	
ในี้บางค์ด้ อาจม้กิารเผยแพิร่วิัตถึุหร่อสื่่�อลามกิอนี้าจาร อันี้อาจทำให้ผ้้เสื่้ยหายได้รับค์วิามเสื่้ยหาย เม่�อม้ค์ำ

พิ่พิากิษาถึ้งท้�สืุ่ดวิ่าจำเลยเป็นี้ผ้้กิระทำค์วิามผ่ด ผ้้เส้ื่ยหายหร่อผ้้เกิ้�ยวิขึ้้องสื่ามารถึประสื่านี้ไปยังพินี้ักิงานี้เจ้าหนี้้าท้�
ตามพิระราชบัญญัต่วิ่าด้วิยกิารกิระทำผ่ดเกิ้�ยวิกิับค์อมพิ่วิเตอร์ เพิ่�อย่�นี้ค์ำร้องพิร้อมแสื่ดงพิยานี้หลักิฐานี้ต่อศาลท้�ม้
เขึ้ตอำนี้าจขึ้อให้มค้์ำสื่ั�งระงับกิารทำให้แพิร่หลายหรอ่ลบข้ึ้อมล้ค์อมพ่ิวิเตอร์ท้�ปรากิฎกิารล่วิงละเมด่ทางเพิศเด็กิออกิ
จากิระบบค์อมพิ่วิเตอร์
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7.4.8	 สิทธีิที�จะไดี้รับัการยกเว้นไม่ถ้กดีำาเนินคดีีในบัางความผิิดีที�เกี�ยวข้้องกับั
การกระทำาความผิิดีฐานค้ามนุษย์หรือบัังคับัใช้้แรงงาน	(มาตรา	41)	

สื่่ทธิ์่ท้�จะได้รับกิารยกิเวิ้นี้ไม่ถึ้กิดำเนี้่นี้ค์ด้ในี้บางค์วิามผ่ดท้�เกิ้�ยวิขึ้้องกิับกิารกิระทำค์วิามผ่ดฐานี้ค์้ามนีุ้ษย์หร่อ
บงัคั์บใชแ้รงงานี้ (มาตรา 41) เชน่ี้ ค์วิามผด่ฐานี้เขึ้า้มาออกิไปหร่ออย้ใ่นี้ราชอาณาจักิรโดยไม่ได้รบัอนุี้ญาต ตามกิฎหมาย
วิ่าด้วิยค์นี้เขึ้้าเม่อง ค์วิามผ่ดฐานี้แจ้งค์วิามเท็จต่อพินี้ักิงานี้ ฐานี้ปลอมหร่อใช้ซึ่้�งหนี้ังสื่่อเด่นี้ทางปลอมตามประมวิล
กิฎหมายอาญา ค์วิามผด่ตามกิฎหมายวิา่ดว้ิยกิารปอ้งกินัี้และปราบปรามกิารค์า้ประเวิณแ้ละกิารเขึ้า้ไปมั�วิสื่มุในี้สื่ถึานี้
กิารค์า้ประเวิณเ้พิ่�อค์า้ประเวิณ ้หรอ่ค์วิามผด่ฐานี้เปน็ี้ค์นี้ต่างดา้วิทำงานี้โดยไมไ่ดร้บัอนี้ญุาตตามกิฎหมายวิา่ดว้ิยกิาร
ทำงานี้ขึ้องค์นี้ต่างด้าวิ ทนี้ายค์วิามต้องค์อยระวัิงและตรวิจสื่อบเพ่ิ�อปอ้งกัินี้ไม่ใหม้ก้ิารดำเนี้น่ี้ค์ด้เหล่านี้้�กัิบผ้้เสื่ย้หาย
จากิกิารค์้ามนีุ้ษย์ เพิ่�อประโยชนี้์สื่้งสืุ่ดขึ้องกิารดำเนี้่นี้ค์ด้

7.4.9	 สิทธิีในการผ่ิอนผิันให้อย้่ในราช้อาณ์าจักรช้ั�วคราว	 และทำางานช้ั�วคราว	 
(มาตรา	37)

กิรณท้้�ผ้เ้สื่ย้หายเขึ้า้เมอ่งโดยผ่ดกิฎหมาย หรอ่ใบอนุี้ญาตให้อย้ใ่นี้ราชอาณาจักิรไทยหมดอายุ ผ้เ้สื่ย้หายม้สื่ท่ธิ์่
ท้�จะได้รับอนุี้ญาตให้อย้่ในี้ราชอาณาจักิรเป็นี้กิารชั�วิค์ราวิ (ตามประกิาศกิระทรวิงมหาดไทยวิ่าด้วิยกิารอนุี้ญาตให้ผ้้
เสื่ย้หายจากิกิารกิระทำค์วิามผด่ฐานี้ค์า้มนี้ษุยอ์ย้ใ่นี้ราชอาณาจกัิรเปน็ี้กิารชั�วิค์ราวิ กิารขึ้ออนี้ญุาตกิระทรวิงมหาดไทย
กิรณ้ผ้เ้ส้ื่ยหายอย้ใ่นี้สื่ถึานี้ค์ุม้ค์รองผ้้เสื่ย้หายจากิกิารกิระทำค์วิามผด่ฐานี้ค้์ามนี้ษุย ์(สื่ค์ม.) กิระทรวิงกิารพัิฒนี้าสื่งัค์ม
และค์วิามมั�นี้ค์งขึ้องมนีุ้ษย์จะเป็นี้ผ้้ดำเนี้่นี้กิาร สื่ำหรับผ้้เสื่้ยหายท้�ไม่ได้เขึ้้ารับกิารค์ุ้มค์รองในี้สื่ถึานี้ค์ุ้มค์รองฯ เป็นี้
หนี้้าท้�ขึ้องสื่ำนัี้กิงานี้ตำรวิจแห่งชาต่ หร่อกิรมสื่อบสื่วินี้ค์ด้พ่ิเศษ (DSI) เป็นี้ผ้้ดำเนี้่นี้กิาร ซ้ึ่�งเป็นี้ไปตามประกิาศ
กิระทรวิงมหาดไทยอ้กิฉบับหนี้้�ง8

7.4.10	 สิทธีิที�จะให้ปัากคำาในช้ั�นสอบัสวนต่อหน้าสหวิช้าช้ีพ	การสืบัพยานแบับัไม่
เผิช้ญิหนา้	สทิธีทิี�จะข้อสบืัพยานลว่งหนา้และเบักิความนอกหอ้งพิจารณ์า

พื่ระราช้บััญญัติป้องกันและปราบัปรามการค้ามนุษย์ พื่.ศ. 2551

มาตรา 31 ก่ิอนี้ฟ้้องค์ดต่้อศาล ในี้กิรณท้้�มเ้หตุจำเป็นี้เพ่ิ�อประโยชน์ี้ในี้กิารป้องกินัี้และปราบปรามกิารค้์า
มนี้ษุย์ พินี้กัิงานี้อยักิารโดยตนี้เองหรอ่โดยได้รับค์ำร้องขึ้อจากิพินี้กัิงานี้สื่อบสื่วินี้จะนี้ำผ้เ้สื่ย้หายหรอ่พิยานี้บคุ์ค์ลมา
ย่�นี้ค์ำร้องต่อศาล โดยระบกุิารกิระทำทั�งหลายท้�อ้างว่ิาได้มก้ิารกิระทำค์วิามผด่และเหตแุห่งค์วิามจำเป็นี้ท้�จะต้องม้
กิารสื่บ่พิยานี้ไว้ิโดยพิลนัี้กิไ็ด้

ในี้กิรณท้้�ผ้เ้สื่ย้หายหรอ่พิยานี้บคุ์ค์ลจะให้กิารต่อศาลเอง เม่�อผ้เ้สื่ย้หายหรอ่พิยานี้บคุ์ค์ลแจ้งแก่ิพินี้กัิงานี้อยักิาร
แล้วิ ให้พินี้กัิงานี้อยักิารย่�นี้ค์ำร้องต่อศาลโดยไม่ชกัิช้า

การสืบัพยานล่วงหน้า

 

8 ประกิาศกิระทรวิงมหาดไทย เร่�อง กิารอนีุ้ญาตให้ค์นี้ต่างด้าวิบางจำพิวิกิอย้่ในี้ราชอาณาจักิรเป็นี้กิรณ้พิ่เศษสื่ำหรับผ้้เสื่้ยหายจากิกิารกิระทำค์วิามผ่ดฐานี้
ค์้ามนีุ้ษย์ ประกิาศ ณ วิันี้ท้� 24 กิุมภัาพิันี้ธิ์์ พิ.ศ. 2554
ประกิาศกิระทรวิงมหาดไทย เร่�อง กิารอนุี้ญาตให้ค์นี้ต่างด้าวิซ้ึ่�งเป็นี้พิยานี้ก่ิอนี้ฟ้้องค์ด้หร่อระหว่ิางกิารดำเน่ี้นี้ค์ด้กัิบผ้้กิระทำค์วิามตามกิฎหมายตาม   
พิระราบบัญญัต่ป้องกิันี้และปราบปรามกิารค์้ามนีุ้ษย์ พิ.ศ. 2551 อย้่ในี้ราชอาณาจักิรเป็นี้กิรณ้พิ่เศษ ประกิาศ ณ วิันี้ท้� 29 ม้นี้าค์ม พิ.ศ. 2559
ประกิาศกิระทรวิงมหาดไทย เร่�อง กิารอนุี้ญาตให้ค์นี้ต่างด้าวิซ้ึ่�งเป็นี้พิยานี้ก่ิอนี้ฟ้้องค์ด้หร่อระหว่ิางกิารดำเน่ี้นี้ค์ด้กัิบผ้้กิระทำค์วิามตามกิฎหมายตาม   
พิระราบบัญญัต่ป้องกิันี้และปราบปรามกิารค์้ามนีุ้ษย์ พิ.ศ. 2551อย้่ในี้ราชอาณาจักิรเป็นี้กิรณ้พิ่เศษ (ฉบับท้� 2) ประกิาศ ณ วิันี้ท้� 27 มกิราค์ม พิ.ศ. 2560
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ให้ศาลสื่บ่พิยานี้ทนัี้ทท้้�ได้รบัค์ำร้องตามวิรรค์หนี้้�งหรอ่วิรรค์สื่อง ในี้กิารนี้้� หากิผ้ม้ส่้ื่วินี้ได้เสื่ย้ในี้ค์ดค้์นี้ใดย่�นี้
ค์ำร้องต่อศาลแถึลงเหตุผลและค์วิามจำเป็นี้ขึ้อถึามค้์านี้หรอ่ตั�งทนี้ายค์วิามถึามค้์านี้เม่�อเหน็ี้สื่มค์วิรก็ิให้ศาลมค้์ำสื่ั�ง
อนี้ญุาตได้ และให้นี้ำค์วิามในี้มาตรา 237 ทวิ ่วิรรค์สื่าม และวิรรค์สื่้� แห่งประมวิลกิฎหมายว่ิธิ์พ่้ิจารณาค์วิามอาญา
มาใช้บงัค์บัโดยอนี้โุลม

ถ้ึาต่อมามก้ิารฟ้้องผ้ต้้องหาเป็นี้จำเลยในี้กิารกิระทำค์วิามผด่ตามท้�กิำหนี้ดไว้ิในี้หมวิด 1 กิใ็ห้รบัฟั้งพิยานี้ 
ดงักิล่าวิในี้กิารพิจ่ารณาพิพ่ิากิษาค์ดน้ี้ั�นี้ได้

พื่ระราช้บััญญัติวิธิ่พื่ิจารณาคดิ่ค้ามนุษย์ พื่.ศ. 2559

มาตรา 9  ในี้กิารสื่บ่พิยานี้ก่ิอนี้ฟ้้องค์ด ้กิารไต่สื่วินี้ม้ลฟ้้อง หรอ่กิารพิจ่ารณาค์ด ้หากิม้เหตจุำเป็นี้อนัี้ไม่อาจ
นี้ำพิยานี้มาเบก่ิค์วิามในี้ศาลได้ เม่�อค์้ค่์วิามร้องขึ้อหรอ่ศาลเห็นี้สื่มค์วิร ศาลอาจอนุี้ญาตให้พิยานี้ดังกิล่าวิเบ่กิค์วิาม
ท้�ศาลอ่�นี้ หรอ่สื่ถึานี้ท้�ทำกิารขึ้องทางราชกิาร หรอ่สื่ถึานี้ท้�แห่งอ่�นี้ซ้ึ่�งอย้ใ่นี้ประเทศหรอ่ต่างประเทศ โดยจัดให้มก้ิาร
ถ่ึายทอดภัาพิและเสื่ย้งในี้ลักิษณะกิารประชุมทางจอภัาพิได้  ทั�งนี้้� กิารเบก่ิค์วิามดงักิล่าวิให้ถ่ึอเสื่มอ่นี้ว่ิาพิยานี้เบ่กิ
ค์วิามในี้ห้องพิจ่ารณาขึ้องศาล

หลกัิเกิณฑ์์และวิธ่ิ์ด้ำเนี้น่ี้กิารตามวิรรค์หนี้้�ง ให้เป็นี้ไปตามท้�กิำหนี้ดในี้ข้ึ้อบงัค์บัขึ้องประธิ์านี้ศาลฎก้ิา

การสืบัพยานล่วงหน้า

จากิบทบัญญัต่ดังกิล่าวิ กิรณ้ม้เหตุจำเป็นี้ เช่นี้ ต้องเด่นี้ทางกิลับประเทศต้นี้ทาง หร่อเด่นี้ทางไปต่างประเทศ 
หร่อม้เหตุจำเป็นี้อ่�นี้ เด็กิท้�เป็นี้ผ้้เสื่้ยจากิารกิระทำค์วิามผ่ดฐานี้ค์้ามนีุ้ษย์ หร่อบังค์ับใช้แรงงานี้ สื่ามารถึขึ้อสื่่บพิยานี้
ไวิ้กิ่อนี้ได้ ไม่วิ่าจะเป็นี้กิารสื่่บพิยานี้กิ่อนี้ฟ้้อง หร่อกิ่อนี้พิ่จารณาค์ด้ นี้อกิจากินี้ั�นี้ ยังอาจขึ้อให้ม้กิารเบ่กิค์วิามนี้อกิ
ห้องพิ่จารณาค์ด้ได้ด้วิย เช่นี้ เบ่กิค์วิามท้�ศาลอ่�นี้ สื่ถึานี้ท้�ขึ้องทางราชกิาร หร่อสื่ถึานี้ท้�อ่�นี้ซึ่้�งอย้่ในี้ประเทศหร่อต่าง
ประเทศได้ด้วิย โดยจัดให้ม้กิารถึ่ายทอดภัาพิและเสื่้ยงในี้ลักิษณะกิารประชุมผ่านี้จอภัาพิ (ประชุมออนี้ไลนี้์) และให้
ถึ่อเสื่ม่อนี้วิ่าเด็กิเบ่กิค์วิามต่อศาลให้ห้องพิ่จารณา

นี้อกิจากินี้ั�นี้ กิารสื่อบปากิค์ำเด็กิในี้ชั�นี้สื่อบสื่วินี้ จะต้องสื่อบต่อหน้ี้าสื่หว่ิชาช้พิ ประกิอบด้วิย อัยกิาร  
นี้กัิจต่วิท่ยาหรอ่นี้กัิสื่งัค์มสื่งเค์ราะห ์และบคุ์ค์ลท้�เดก็ิขึ้อ เขึ้า้รว่ิมสื่อบปากิค์ำดว้ิย (ประมวิลกิฎหมายวิธ่ิ์พ้ิจ่ารณาค์วิาม
อาญา มาตรา133 ทว่ิ อก้ิทั�งในี้ระหว่ิางเบก่ิค์วิามต่อศาลในี้ชั�นี้พ่ิจารณา ต้องจัดให้มก้ิารสื่บ่พิยานี้แบบไม่เผชญ่หน้ี้า 
(สื่่บพิยานี้เด็กิ) โดยจัดให้เด็กิอย้่อ้กิห้องหนี้้�งต่างหากิจากิห้องพ่ิจารณาท้�ม้จำเลยอย้่ด้วิย และม้กิารถึามเด็กิผ่านี้ 
นี้ักิจ่ตวิ่ทยาหร่อนี้ักิสื่ังค์มสื่งเค์ราะห์ (ประมวิลกิฎหมายวิ่ธิ์้พิ่จารณาค์วิามอาญา มาตรา 172 วิรรค์สื่าม)

7.4.11	 การรักษาความลับั	
เพิ่�อเปน็ี้กิารค์ุม้ค์รองผ้เ้สื่ย้หายหรอ่อาจจะเปน็ี้ผ้เ้ส้ื่ยหายจากิกิารค์า้มนี้ษุยด้์านี้แรงงานี้ ใหเ้จา้หนี้า้ท้�ท้�เกิ้�ยวิขึ้อ้ง

ต้องรักิษาค์วิามลับ และห้ามม่ให้อนีุ้ญาตหร่อจัดให้ผ้้หนี้้�งผ้้ใดดำเนี้่นี้กิารในี้ลักิษณะใดลักิษณะหนี้้�ง ดังต่อไปนี้้�

กิ. บันี้ท้กิภัาพิ แพิร่ภัาพิ พ่ิมพ์ิร้ป หร่อบันี้ท้กิเส้ื่ยง แพิร่เส้ื่ยง หร่อส่ื่�งอ่�นี้ท้�สื่ามารถึแสื่ดงว่ิาบุค์ค์ลใดเป็นี้ 
ผ้้เสื่้ยหายจากิกิารกิระทำค์วิามผ่ดฐานี้ค์้ามนีุ้ษย์ ทั�งนี้้�ไม่วิ่าขึ้ั�นี้ตอนี้ใด ๆ
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ขึ้. โฆษณาหร่อเผยแพิร่ขึ้้อค์วิาม ซ้ึ่�งปรากิฏิในี้ทางสื่อบสื่วินี้ขึ้องพินัี้กิงานี้สื่อบสื่วินี้หร่อในี้ทางพ่ิจารณาค์ด้
ขึ้องศาลท้�ทำให้บคุ์ค์ลอ่�นี้ร้้จกัิช่�อตัวิ ช่�อสื่กุิลขึ้องผ้้เส้ื่ยหายจากิกิารกิระทำค์วิามผ่ดฐานี้ค้์ามนุี้ษย์หร่อบุค์ค์ล
ในี้ค์รอบค์รัวิผ้้เสื่้ยหายนี้ั�นี้ ทั�งนี้้� ไม่วิ่าโดยสื่่�อสื่ารสื่นี้เทศประเภัทใด

ค์. โฆษณาหร่อเผยแพิร่ขึ้้อค์วิาม ภัาพิหร่อเสื่้ยง ไม่วิ่าโดยสื่่�อสื่ารสื่นี้เทศประเภัทใด เปิดเผยประวัิต่สื่ถึานี้ 
ท้�อย้่ สื่ถึานี้ท้�ทำงานี้ หร่อสื่ถึานี้ศ้กิษาขึ้องบุค์ค์ลซึ่้�งเป็นี้ผ้้เสื่้ยหายจากิกิารกิระทำค์วิามผ่ดฐานี้ค์้ามนีุ้ษย์

ทั�งนี้้� ไมร่วิมถึง้กิารกิระทำท้�ผ้ก้ิระทำจำต้องกิระทำเพ่ิ�อประโยชนี้ข์ึ้องทางราชกิารในี้กิารค์ุม้ค์รองหร่อชว่ิยเหลอ่
ผ้เ้สื่ย้หายหร่ออาจจะเปน็ี้ผ้เ้สื่ย้หายจากิกิารค์า้มนี้ษุยด์า้นี้แรงงานี้ หรอ่ผ้เ้สื่ย้หายหรอ่อาจจะเปน็ี้ผ้เ้สื่ย้หายจากิกิารค์า้
มนีุ้ษย์ด้านี้แรงงานี้ย่นี้ยอมโดยบร่สุื่ทธ่ิ์�ใจ (พิระราชบัญญัต่ป้องกัินี้และปราบปรามกิารค้์ามนุี้ษย์ พิ.ศ. 2551  
มาตรา 56)9

7.4.12	 สิทธีิที�จะไดี้รับัการเยียวยาฟื� นฟ้จิตใจ	
หลักิกิารเย้ยวิยาฟ้้�นี้ฟ้้จ่ตใจ ผ้้เสื่้ยหายจากิกิารค์้ามนุี้ษย์มักิจะได้รับผลกิระทบจากิกิารถึ้กิขึ้่มขึ้้่ ถึ้กิทำร้าย 

ทั�งด้านี้ร่างกิาย และจ่ตใจ อากิารท้�มักิจะเกิ่ดกิับผ้้เสื่้ยหายค์่อ อ่อนี้เพิล้ย ไม่ม้แรง ปวิดหัวิ วิ่งเวิ้ยนี้ ปวิดท้อง ปัสื่สื่าวิะ
บอ่ย ปวิดกิล้ามเนี้่�อปวิดหลัง เจบ็หน้ี้าอกิ หายใจต่ดขัึ้ด และจากิสื่ภัาพิค์วิามเป็นี้อย้ท่้�ไมด้่ ทำให้ขึ้าดอาหาร สื่ขุึ้อนี้ามัย
สื่่วินี้บุค์ค์ลไม่ด้ ขึ้าดกิารด้แลสืุ่ขึ้ภัาพิท้�ด้ สื่่วินี้ด้านี้จ่ตใจ อากิารท้�พิบบ่อย ได้แกิ่ กิลัวิ วิ่ตกิกิังวิล กิ้าวิร้าวิ ไม่ไวิ้วิางใจ
ใค์ร เปน็ี้โรค์ซึ่ม้เศรา้ โรค์เค์รย้ดภัายหลงัเหตกุิารณส์ื่ะเทอ่นี้ขึ้วิญั เก่ิดบาดแผลทางใจท้�มผ้ลกิระทบตอ่ค์วิามเปน็ี้ตัวิตนี้
ทำให้ร้้สื่้กิไร้ค์่า ไม่ม้ศักิด่�ศร้

นี้ักิสื่ังค์มสื่งเค์ราะห์ จะต้องม้ค์วิามร้้ และทักิษะในี้กิารเย้ยวิยาจ่ตใจ โดยค์วิรทำกิารเย้ยวิยาให้สื่อดค์ล้องกิับ
สื่ภัาพิปัญหาขึ้องผ้้เสื่้ยหายเป็นี้อย้่ในี้ปัจจุบันี้ 

ในี้ระยะแรกิขึ้องกิารเย้ยวิยาต้องเน้ี้นี้กิารเย้ยวิยาด้านี้ร่างกิาย เม่�อสื่ามารถึฟ้้�นี้ฟ้้สื่ภัาพิทางร่างกิายจนี้อย้่ในี้
ภัาวิะเกิ่อบเป็นี้ปกิต่แล้วิต้องม้กิารเย้ยวิยาด้านี้จ่ตใจและสัื่งค์ม และหาว่ิธิ์้เพิ่�อตอบสื่นี้องค์วิามต้องกิารด้านี้ต่าง ๆ  
เพิ่�อให้ผ้้เสื่้ยหายสื่ามารถึกิลับมาดำรงช้วิ่ตอย่างเป็นี้ปกิต่สืุ่ขึ้ให้ได้ กิระบวินี้กิารท้�นี้ักิสื่ังค์มสื่งเค์ราะห์ค์วิรย้ดถึ่อม้ 10 
ประกิาร ค์่อ

1. กิารเขึ้้าถึ้งผ้้เสื่้ยหายด้วิยกิารม้หัวิใจบร่กิารเพิ่�อกิารสื่ร้างสื่ัมพิันี้ธิ์ภัาพิ
2. กิารประเม่นี้ผ้้เสื่้ยหายท้�ค์รอบค์ลุมทั�งด้านี้ร่างกิายและจ่ตใจ โดยทางด้านี้จ่ตใจ กิารประเม่นี้ต้องให้

ค์รอบค์ลุมทุกิค์วิามเสื่้�ยงทางจ่ตเวิช ได้แกิ่ ค์วิามผ่ดปกิต่ทางจ่ตใจภัายหลังภัยันี้ตราย ภัาวิกิารณ์ปรับตัวิ
ผ่ดปกิต่ โรค์วิ่ตกิกิังวิล โรค์ซึ่้มเศร้า 

3. กิารม้ทักิษะในี้กิารลดว่ิกิฤต่ทางอารมณ์ขึ้องผ้้เสื่้ยหาย สื่ามารถึเร้ยกิขึ้วิัญให้กิลับค์่นี้ ม้ทักิษะในี้กิารฟั้ง
อย่างตั�งใจ และม้ทักิษะในี้กิารเผช่ญและแกิ้ปัญหา

4. กิารปกิป้องค์ุ้มค์รองผ้้เสื่้ยหายให้อย้่ในี้สื่ถึานี้ท้�ท้�ปลอดภััย เพิ่�อฟ้้�นี้ฟ้้สื่ภัาพิจ่ตใจ สื่อบขึ้้อเท็จจร่งและให้
ค์วิามช่วิยเหล่อทางกิฎหมายเอาผ่ดกิับผ้้ท้�กิระทำค์วิามรุนี้แรง

5. กิารให้กิารศ้กิษาฟ้้�นี้ฟ้้สื่ภัาพิจ่ตใจขึ้องผ้้เสื่้ยหายให้กิลับมาดำรงช้วิ่ตตามปกิต่ และให้ค์วิามร้้ต่าง ๆ เช่นี้ 
กิารสื่ร้างค์วิามตระหนี้ักิร้้เท่าทันี้ปัญหาท้�เกิ่ดขึ้้�นี้ กิารฝ่ึกิอาช้พิ เป็นี้ต้นี้
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คู่่�มืือการดำเนิินิคู่ดีสำหรับคู่ดีแรงงานิเด็กและแรงงานิบังคู่ับ264

6. กิารทำค์วิามเขึ้า้ใจกัิบผ้้เสื่ย้หายว่ิา เม่�อเผชญ่สื่ถึานี้กิารณ์ท้�รนุี้แรง ค์นี้เราก็ิจะมค้์วิามร้้สื่ก้ิ กิลวัิ โกิรธิ์ กิงัวิล
เค้์ยดแค้์นี้ สื่ับสื่นี้ อารมณ์เหล่านี้้�จะเก่ิดขึ้้�นี้เสื่มอซ้ึ่�งเป็นี้เร่�องปกิต่ แต่กิ็ต้องตั�งสื่ต่ ทำใจให้สื่งบ โดยว่ิธิ์้ 
ง่าย ๆ เช่นี้ หายใจเขึ้้าออกิล้กิ ๆ สื่วิดมนี้ต์ อธิ์่ษฐานี้นี้้กิถึ้งสื่่�งศักิด่�สื่่ทธิ์่�ท้�ตนี้เค์ารพิ รวิมทั�งกิารปลอบใจซึ่้�ง
กิันี้และกิันี้ ค์วิบค์้่ไปกิับกิารให้ขึ้้อม้ลขึ้่าวิสื่ารตามค์วิามเป็นี้จร่ง ถึ้งค์วิามพิยายามขึ้องฝ่่ายต่าง ๆ 

7. กิารสื่ร้างพิลังให้ผ้้เสื่้ยหายด้วิยกิารเสื่ร่มค์วิามเขึ้้มแขึ้็งทุกิทาง กิารนี้ำค์วิามช่วิยเหล่อและข้ึ้อม้ลข่ึ้าวิสื่าร  
ท้�ถึ้กิต้องให้กิับผ้้เสื่้ยหาย สื่อนี้ให้ค์่ดบวิกิ พิ้ดบวิกิ และทำบวิกิ

8. กิารสื่ร้างค์วิามผ้กิพิันี้ โดยอาศัยกิ่จกิรรมต่างๆ เพิ่�อลดวิามเค์ร้ยด เช่นี้ กิารสื่วิดมนี้ต์ กิารทำสื่มาธิ์่ กิารทำ
กิ่จกิรรมทางศาสื่นี้าตามค์วิามเช่�อขึ้องแต่ละบุค์ค์ล

9. กิารทำให้ผ้เ้สื่ย้หายมองไปข้ึ้างหน้ี้าในี้กิารทำให้ชว่้ิตกิลับค์น่ี้ส่้ื่ภัาวิะปกิต่ โดยกิารให้ค์วิามช่วิยเหล่อ กิระตุ้นี้
ค์วิามร้้สื่้กิให้ม้ค์วิามหวิังกิับช้วิ่ตในี้อนี้าค์ต

10. กิารสื่ง่กิลบัภัม้ล่ำเนี้าอยา่งปลอดภัยั และต่ดตามชว้ิต่ค์วิามเปน็ี้อย้ข่ึ้องผ้เ้ส้ื่ยหายวิา่เปน็ี้ปกิตด้่หร่อไมพ่ิรอ้ม
ทั�งให้กิำลังใจ10 
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