
 หนา   ๑ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๗๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   พฤศจิกายน   ๒๕๕๑ 
 

 

ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
วาดวยการเก็บรักษา  และการใชประโยชนเอกสารหรือขอมูลขาวสารที่ไดมาในการสืบสวน 

และใชเปนพยานหลักฐานในการดําเนินคดีความผิดฐานคามนุษย   
พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๐  วรรคหา  แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม

การคามนุษย  พ.ศ.  ๒๕๕๑  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย   

จึงวางระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้  เรียกวา  “ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  

วาดวยการเก็บรักษา  และการใชประโยชนเอกสารหรือขอมูลขาวสารที่ไดมาในการสืบสวนและใชเปน

พยานหลักฐานในการดําเนินคดีความผิดฐานคามนุษย  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ ในระเบียบนี้ 

“เอกสารหรือขอมูลขาวสารที่ไดมา”  หมายความวา  เอกสารหรือขอมูลขาวสารอื่นใด  ซ่ึงสง

ทางไปรษณีย  โทรเลข  โทรศัพท  โทรสาร  คอมพิวเตอร  เคร่ืองมือหรืออุปกรณในการสื่อสาร   

ส่ืออิเล็กทรอนิกส  หรือส่ือสารสนเทศอื่นใด  ถูกใชหรืออาจถูกใชเพื่อประโยชนในการกระทําความผิด

ฐานคามนุษย  ตามมาตรา  ๓๐  แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

“พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา  พนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา  ๔  แหงพระราชบัญญัติ

ปองกันและปราบปรามการคามนุษย  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

“ปลัดกระทรวง”  หมายความวา  ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

ขอ ๔ ใหปลัดกระทรวงรักษาการตามระเบียบนี้  และมีอํานาจออกประกาศหรือคําส่ัง 

เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้  รวมทั้งมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่มีปญหาหรือขอขัดแยงเกี่ยวกับ 

การปฏิบัติตามระเบียบนี้ 



 หนา   ๒ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๗๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   พฤศจิกายน   ๒๕๕๑ 
 

 

หมวด  ๑ 
การเก็บรักษาเอกสารหรือขอมูลขาวสารที่ไดมา 

 

 

ขอ ๕ เมื่อศาลอาญาหรือศาลจังหวัดที่มีเขตอํานาจ  แลวแตกรณี  มีคําส่ังอนุญาตให
พนักงานเจาหนาที่ผูใดไดมาซ่ึงเอกสารหรือขอมูลขาวสารที่ถูกใชหรืออาจถูกใชเพื่อประโยชนในการ
กระทําความผิดฐานคามนุษยแลว  ใหพนักงานเจาหนาที่ผูนั้นนําคําส่ังดังกลาวรวมทั้งรายงานรายละเอียด
ผลการดําเนินการ  และเอกสารหรือขอมูลขาวสารที่ไดมานั้นเสนอปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการ
จังหวัด  แลวแตกรณี  เพื่อพิจารณามีคําส่ังใหจัดเก็บรักษาและใชประโยชนในการสืบสวนและใชเปน
พยานหลักฐานในการดําเนินคดีความผิดฐานคามนุษยเทานั้น  โดยมิใหมีการเปลี่ยนแปลงหรือแกไข 
ไดโดยงาย 

ในกรณีที่เอกสารหรือขอมูลขาวสารที่ไดมานั้นเปนถอยคําหรือเสียงของบุคคล  หรือการ
สนทนาระหวางบุคคล  ใหจัดทําบันทึกถอยคําเปนลายลักษณอักษรหรือบันทึกเสียงหรือการสนทนา 
ดวยเคร่ืองมือเทคโนโลยี  แลวแตกรณี  ถาถอยคํา  เสียง  หรือการสนทนาดังกลาวเปนภาษาตางประเทศ  
หรือรหัสที่จําเปนตองแปลความหมาย  ใหพนักงานเจาหนาที่หรือผูเชี่ยวชาญดําเนินการแปลความหมาย
นั้นไวดวย  ทั้งนี้  การบันทึกเอกสารหรือขอมูลขาวสารที่ไดมาตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับวัน  เดือน  ป  
และเวลาในการบันทึก  พรอมทั้งลงลายมือชื่อผูบันทึก  ผูแปล  ลาม  และผูถอดรหัสดวย 

แบบรายงานรายละเอียดผลการดําเนินการใหเปนไปตามแบบ  1  ทายระเบียบนี้ 
ขอ ๖ ภายใตการกํากับดูแลของปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัด  แลวแตกรณี   

ใหพนักงานเจาหนาที่ผูไดมาซ่ึงเอกสารหรือขอมูลขาวสารมีหนาที่เก็บรักษาเอกสารหรือขอมูลขาวสาร 
ที่ไดมาในระหวางการดําเนินการ  โดยตองไมใหมีการเปลี่ยนแปลงแกไข  และใหจัดระบบในการ 
เก็บรักษาขอมูลขาวสารและการรักษาความปลอดภัย  ซ่ึงอยางนอยตองจําแนกประเภทของขอมูลขาวสาร 
ไวอยางชัดเจน 

ความในวรรคหนึ่งใหใชบังคับแกการเก็บรักษาเอกสารหรือขอมูลขาวสารที่ไดมาตาม 
ขอ  ๕  ดวย  เวนแตศาลอาญาหรือศาลจังหวัดที่มีเขตอํานาจศาล  แลวแตกรณี  จะส่ังเปนอยางอื่น 

ขอ ๗ ในการดําเนินการตามหมวดนี้  พนักงานเจาหนาที่อาจขอใหบุคคลผูเกี่ยวของกับ
เอกสารหรือขอมูลขาวสารที่ไดมาในสิ่งส่ือสารตามคําส่ังอนุญาตของศาลอาญาหรือศาลจังหวัดที่มี 
เขตอํานาจ  แลวแตกรณี  จัดหาใหซ่ึงเอกสารหรือขอมูลขาวสารที่ไดมาทั้งหมด  ส่ิงอํานวยความสะดวก
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หรือความชวยเหลือทางดานเทคนิคที่จําเปนแกพนักงานเจาหนาที่  โดยใหพนักงานเจาหนาที่แสดงคําส่ัง
ศาลอาญาหรือศาลจังหวัดที่มีเขตอํานาจ  แลวแตกรณี  ที่ระบุวาตองใหความรวมมือและชวยเหลือในการ
ปฏิบัติหนาที่ดวย 

หมวด  ๒ 
การใชประโยชนเอกสารหรือขอมูลขาวสารที่ไดมา 

 

 

ขอ ๘ การใชประโยชนเอกสารหรือขอมูลขาวสารที่ไดมาตามระเบียบนี้  จะตองพึงกระทํา

ดวยความระมัดระวังเปนอยางย่ิง  โดยใหคํานึงถึงความจําเปนเพื่อประสิทธิภาพในการรักษาความสงบ

เรียบรอยและสิทธิเสรีภาพของประชาชนประกอบกันเปนสําคัญ 

ขอ ๙ หามมิใหนําเอกสารหรือขอมูลขาวสารที่ไดมา  ใชในกิจการอื่นที่มิใชกิจการตามที่

บัญญติัไวในพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

ขอ ๑๐ เพื่อประโยชนในการปราบปราม  สืบสวนสอบสวน  และดําเนินคดีความผิด 

ฐานคามนุษย  หนวยงานใดที่ เกี่ยวของกับคดีความผิดฐานคามนุษย  ประสงคจะขอใชประโยชน 

จากเอกสารหรือขอมูลขาวสารที่ไดมา  ใหย่ืนคําขอตอปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัด  แลวแตกรณี  

ตามแบบ  2  ทายระเบียบนี้  เพื่อขอเขาถึงเอกสารหรือขอมูลขาวสารที่ไดมาดังกลาว 

การอนุมัติคําขอตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนอํานาจของปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัด  

แลวแตกรณี 

หมวด  ๓ 
การทําลายเอกสารหรือขอมูลขาวสารที่ไดมา 

 

 

ขอ ๑๑ ในกรณีที่เอกสารหรือขอมูลขาวสารที่ไดมาเปนเอกสารหรือขอมูลขาวสารที่ไมได
ใชประโยชนในการสืบสวนหรือไมไดใชเปนพยานหลักฐานในการดําเนินคดีความผิดฐานคามนุษย   
ใหพนักงานเจาหนาที่รายงานเสนอปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัด  แลวแตกรณี  เพื่อมีคําส่ังให
ทาํลายเอกสารหรือขอมูลขาวสารที่ไดมาดังกลาวเสียทั้งส้ิน 

ขอ ๑๒ การทําลายเอกสารหรือขอมูลขาวสารที่ไดมา  หรือการทําลายเอกสารหรือขอมูล
ขาวสารตามขอ  ๑๑  ใหปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัด  แลวแตกรณี  แตงต้ังคณะกรรมการ 
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จากพนักงานเจาหนาที่จํานวนสามคน  ซ่ึงประกอบดวย  ผูแทนสังกัดกระทรวงมหาดไทย  ผูแทนสังกัด
สํานักงานตํารวจแหงชาติ  และผูแทนสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย   
เพื่อทําลายเอกสารหรือขอมูลขาวสารที่ไดมา  โดยระบุประเภท  ลักษณะและวิธีการที่จะทําลาย  และเมื่อ
ดําเนินการแลวใหจัดทําบันทึกรายงานปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัด  แลวแตกรณี  เพื่อทราบดวย 

หมวด  ๔ 
คาใชจายและความชวยเหลือ 

 

 

ขอ ๑๓ คาใชจ ายเ ก่ียวกับการใชประโยชนตามหมวด   ๒   ใหหนวยงานตนสังกัด 
ของพนักงานเจาหนาที่ที่นําไปใชประโยชนนั้นเปนผูรับผิดชอบ  เวนแตปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการ
จังหวัด  แลวแตกรณี  เห็นสมควรกําหนดไวเปนอยางอื่น 

ขอ ๑๔ ในกรณีที่บุคคลใดตกเปนผูตองหาหรือจําเลย  เนื่องจากการใหความรวมมือ 
แกพนักงานเจาหนาที่ตามขอ  ๗  ใหปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัด  แลวแตกรณี  พิจารณา 
ใหความชวยเหลือโดยเร็วตามควรแกกรณ ี

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
อนุสรณ  วงศวรรณ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 



                             

 
 
 

      ........... (วัน เดือน ป) ........... 

เรื่อง  รายงานรายละเอียดผลการดําเนินการ 

เรียน  (ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย/ผูวาราชการจังหวัด...............................................) 

  ตามท่ีศาล ....................................... อนุญาตให ช่ือ (คํานําหนา)...................................................... 
นามสกุล ......................................... ตําแหนง ......................................... สังกัด ..........................................................
เปนผูเขาถึงเอกสารหรอืขอมูลขาวสารท่ีไดมา นั้น 

  บัดน้ี การดําเนินการเขาถึงเอกสารหรอืขอมูลขาวสารท่ีไดมาดังกลาวยุติและเสร็จสิ้นแลว ผลการ
ดําเนินการปรากฏวา (รายละเอียด)  .............................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................. โดยขอสงส่ิงซ่ึงไดดําเนินการในเรื่องดังกลาว 
เพื่อดําเนินการตามระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย วาดวยการเก็บรักษาและการใช
ประโยชนเอกสารหรอืขอมูลขาวสารท่ีไดมาในการสืบสวนและใชเปนพยานหลักฐานในการดําเนินคดีความผิดฐาน
คามนุษย พ.ศ. 2551 ขอ 5 ดังน้ี 
  (1)  คําส่ังศาล ..................... คดีหมายเลข ....................... ท่ี .................... ลงวันท่ี........................... 

(2)  รายงานเอกสารหรอืขอมูลขาวสารท่ีไดมา จํานวน .................................................................... 
  (3)  สิ่งท่ีบันทึกเอกสารหรือขอมูลขาวสารท่ีไดมา จํานวน .............................................................. 
  (4)  บันทึกถอยคําท่ีทําเปนลายลักษณอักษร จํานวน ........................................................................ 
  (5)  อื่น ๆ (ระบุ) ............................................................................................................................... 

  จึงเรียนมาเพือ่โปรดพิจารณามีคําส่ังใหจัดเก็บรักษาและใชประโยชนในการสืบสวนและใชเปน
พยานหลักฐานในการดําเนินคดีความผิดฐานคามนุษย 

                  ขอแสดงความนับถือ 
    ลงช่ือ .................................................................... 
               (..............................................................) 
     ....................(ตําแหนง).................... 
 
 
สวนราชการ/หนวยราชการ 
โทรศัพท/โทรสาร 
www………………………. 
E-mail…………………….. 

 ท่ี  ..................... (สวนราชการหรือหนวยราชการ)........................ 
............................................................................ 

แบบ 1 



                             

 
 
 

      ........... (วัน เดือน ป) ........... 

เรือ่ง  คําขอใชประโยชนจากเอกสารหรือขอมูลขาวสารท่ีไดมา 

เรยีน  (ปลัดกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนษุย/ผูวาราชการจังหวัด...............................................) 

สิ่งท่ีสงมาดวย  1.  ประวัติบุคคล 
            2.  รายงานการสืบสวนสอบสวน/ตรวจสอบขอเท็จจรงิ 
            3.  อื่น ๆ (ระบุ ....................................) 

  ดวย ............(สวนราชการหรอืหนวยราชการ)................ สถานท่ีต้ัง เลขท่ี ...................................... 
ถนน .............................. ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ............................. 
รหัสไปรษณยี ................................  มีความประสงคจะขออนมัุติใชประโยชนจากเอกสารหรือขอมูลขาวสารท่ีไดมา  
ตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. 2551 ประกอบระเบยีบกระทรวงการ
พัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนษุย วาดวยการเก็บรักษาและการใชประโยชนเอกสารหรือขอมูลขาวสารท่ีไดมา
ในการสืบสวนและใชเปนพยานหลักฐานในการดาํเนนิคดีความผิดฐานคามนุษย พ.ศ. 2551 ขอ 10 โดยมีขอพิจารณา 
ดังนี ้

  เหตุผลและความจําเปน  .................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 

  เอกสารหรือขอมูลขาวสารท่ีไดมาท่ีจะขอใชประโยชน ไดแก (ระบุประเภท/ลักษณะ).................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 

  ระยะเวลาท่ีจะใชประโยชน ต้ังแตวันท่ี .................... เดือน ............................... พ.ศ. ..................... 
ถึงวันท่ี ............... เดือน ............................. พ.ศ. ................ และเม่ือครบกําหนดระยะเวลาดังกลาวแลวจะมอบหมาย
ใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบนําสงคนื 

  จึงเรยีนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 

                  ขอแสดงความนับถอื 
    ลงชือ่ .................................................................... 
               (..............................................................) 
     ....................(ตําแหนง).................... 
สวนราชการ/หนวยราชการ 
โทรศัพท/โทรสาร 
www………………………. 
E-mail…………………….. 

 ท่ี  ..................... (สวนราชการหรือหนวยราชการ)........................ 
............................................................................ 

แบบ 2 


