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ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
วาดวยการเก็บรักษา และการใชประโยชนเอกสารหรือขอมูลขาวสารที่ไดมาในการสืบสวน
และใชเปนพยานหลักฐานในการดําเนินคดีความผิดฐานคามนุษย
พ.ศ. ๒๕๕๑
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๐ วรรคหา แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม
การคามนุษย พ.ศ. ๒๕๕๑ รัฐ มนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่น คงของมนุษย
จึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้ เรียกวา “ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
วาดวยการเก็บรักษา และการใชประโยชนเอกสารหรือขอมูลขาวสารที่ไดมาในการสืบสวนและใชเปน
พยานหลักฐานในการดําเนินคดีความผิดฐานคามนุษย พ.ศ. ๒๕๕๑”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“เอกสารหรือขอมูลขาวสารที่ไดมา” หมายความวา เอกสารหรือขอมูลขาวสารอื่นใด ซึ่งสง
ทางไปรษณีย โทรเลข โทรศั พ ท โทรสาร คอมพิว เตอร เครื่อ งมื อ หรื ออุ ปกรณใ นการสื่ อสาร
สื่ออิเล็กทรอนิกส หรือสื่อสารสนเทศอื่นใด ถูกใชหรืออาจถูกใชเพื่อประโยชนในการกระทําความผิด
ฐานคามนุษย ตามมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. ๒๕๕๑
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา พนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติ
ปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. ๒๕๕๑
“ปลัดกระทรวง” หมายความวา ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
ขอ ๔ ใหปลัด กระทรวงรักษาการตามระเบียบนี้ และมี อํานาจออกประกาศหรือคําสั่ ง
เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้ รวมทั้งมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่มีปญหาหรือขอขัดแยงเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามระเบียบนี้
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หมวด ๑
การเก็บรักษาเอกสารหรือขอมูลขาวสารที่ไดมา
ขอ ๕ เมื่ อ ศาลอาญาหรื อ ศาลจั ง หวั ด ที่ มี เ ขตอํ านาจ แล ว แต ก รณี มี คํ า สั่ ง อนุ ญ าตให
พนักงานเจาหนาที่ผูใดไดมาซึ่งเอกสารหรือขอมูลขาวสารที่ถูกใชหรืออาจถูกใชเพื่อประโยชนในการ
กระทําความผิดฐานคามนุษยแลว ใหพนักงานเจาหนาที่ผูนั้นนําคําสั่งดังกลาวรวมทั้งรายงานรายละเอียด
ผลการดําเนิน การ และเอกสารหรือขอมูลขาวสารที่ไดม านั้นเสนอปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการ
จังหวัด แลวแตกรณี เพื่อพิจารณามีคําสั่งใหจัดเก็บรักษาและใชประโยชนในการสืบสวนและใชเปน
พยานหลักฐานในการดําเนินคดีความผิดฐานคามนุษยเทานั้น โดยมิใหมีการเปลี่ยนแปลงหรือแกไข
ไดโดยงาย
ในกรณีที่เอกสารหรือข อมูลขาวสารที่ไดม านั้ น เปน ถอยคํ าหรือเสีย งของบุคคล หรือการ
สนทนาระหวางบุคคล ใหจัดทําบันทึกถอยคําเปนลายลักษณอักษรหรือบัน ทึกเสียงหรือการสนทนา
ดวยเครื่องมือเทคโนโลยี แลวแตกรณี ถาถอยคํา เสียง หรือการสนทนาดังกลาวเปนภาษาตางประเทศ
หรือรหัสที่จําเปนตองแปลความหมาย ใหพนักงานเจาหนาที่หรือผูเชี่ยวชาญดําเนินการแปลความหมาย
นั้นไวดวย ทั้งนี้ การบันทึกเอกสารหรือขอมูลขาวสารที่ไดมาตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับวัน เดือน ป
และเวลาในการบันทึก พรอมทั้งลงลายมือชื่อผูบันทึก ผูแปล ลาม และผูถอดรหัสดวย
แบบรายงานรายละเอียดผลการดําเนินการใหเปนไปตามแบบ 1 ทายระเบียบนี้
ขอ ๖ ภายใตก ารกํา กั บ ดูแ ลของปลั ดกระทรวงหรือ ผู ว าราชการจั งหวั ด แล วแต ก รณี
ใหพนักงานเจาหนาที่ผูไดมาซึ่งเอกสารหรือขอมูลขาวสารมีหนาที่เก็บรักษาเอกสารหรือขอมูลขาวสาร
ที่ไดมาในระหวางการดําเนิน การ โดยตองไมใ หมีการเปลี่ยนแปลงแกไข และใหจัดระบบในการ
เก็บรักษาขอมูลขาวสารและการรักษาความปลอดภัย ซึ่งอยางนอยตองจําแนกประเภทของขอมูลขาวสาร
ไวอยางชัดเจน
ความในวรรคหนึ่ ง ให ใ ช บั ง คั บ แก ก ารเก็ บ รั ก ษาเอกสารหรื อ ข อ มู ล ข า วสารที่ ไ ด ม าตาม
ขอ ๕ ดวย เวนแตศาลอาญาหรือศาลจังหวัดที่มีเขตอํานาจศาล แลวแตกรณี จะสั่งเปนอยางอื่น
ขอ ๗ ในการดําเนิน การตามหมวดนี้ พนักงานเจาหนาที่อาจขอใหบุคคลผูเกี่ยวของกับ
เอกสารหรือขอมูลขาวสารที่ไดมาในสิ่งสื่อสารตามคําสั่งอนุญาตของศาลอาญาหรือศาลจังหวัดที่มี
เขตอํานาจ แลวแตกรณี จัดหาใหซึ่งเอกสารหรือขอมูลขาวสารที่ไดมาทั้งหมด สิ่งอํานวยความสะดวก

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๗๗ ง

หนา ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

หรือความชวยเหลือทางดานเทคนิคที่จําเปนแกพนักงานเจาหนาที่ โดยใหพนักงานเจาหนาที่แสดงคําสั่ง
ศาลอาญาหรือศาลจังหวัดที่มีเขตอํานาจ แลวแตกรณี ที่ระบุวาตองใหความรวมมือและชวยเหลือในการ
ปฏิบัติหนาที่ดวย
หมวด ๒
การใชประโยชนเอกสารหรือขอมูลขาวสารที่ไดมา
ขอ ๘ การใชประโยชนเอกสารหรือขอมูลขาวสารที่ไดมาตามระเบียบนี้ จะตองพึงกระทํา
ดวยความระมัดระวังเปนอยางยิ่ง โดยใหคํานึงถึงความจําเปนเพื่อประสิทธิภาพในการรักษาความสงบ
เรียบรอยและสิทธิเสรีภาพของประชาชนประกอบกันเปนสําคัญ
ขอ ๙ หามมิใหนําเอกสารหรือขอมูลขาวสารที่ไดมา ใชในกิจการอื่นที่มิใชกิจการตามที่
บัญญัติไวในพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. ๒๕๕๑
ขอ ๑๐ เพื่ อประโยชน ใ นการปราบปราม สืบ สวนสอบสวน และดํ าเนิ น คดีค วามผิ ด
ฐานคา มนุ ษย หนว ยงานใดที่ เกี่ ยวขอ งกับ คดี ความผิด ฐานคา มนุ ษย ประสงคจ ะขอใช ประโยชน
จากเอกสารหรือขอมูลขาวสารที่ไดมา ใหยื่นคําขอตอปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี
ตามแบบ 2 ทายระเบียบนี้ เพื่อขอเขาถึงเอกสารหรือขอมูลขาวสารที่ไดมาดังกลาว
การอนุมัติคําขอตามวรรคหนึ่ง ใหเปน อํานาจของปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการจังหวั ด
แลวแตกรณี
หมวด ๓
การทําลายเอกสารหรือขอมูลขาวสารที่ไดมา
ขอ ๑๑ ในกรณีที่เอกสารหรือขอมูลขาวสารที่ไดมาเปนเอกสารหรือขอมูลขาวสารที่ไมได
ใชประโยชนใ นการสืบสวนหรือไมไดใ ชเปนพยานหลักฐานในการดําเนิน คดีความผิดฐานคามนุษย
ใหพนักงานเจาหนาที่รายงานเสนอปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี เพื่อมีคําสั่งให
ทําลายเอกสารหรือขอมูลขาวสารที่ไดมาดังกลาวเสียทั้งสิ้น
ขอ ๑๒ การทําลายเอกสารหรือขอมูลขาวสารที่ไดมา หรือการทําลายเอกสารหรือขอมูล
ขาวสารตามขอ ๑๑ ใหปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี แตงตั้งคณะกรรมการ
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จากพนักงานเจาหนาที่จํานวนสามคน ซึ่งประกอบดวย ผูแทนสังกัดกระทรวงมหาดไทย ผูแทนสังกัด
สํานัก งานตํ ารวจแหงชาติ และผู แ ทนสั งกัดกระทรวงการพัฒ นาสัง คมและความมั่น คงของมนุษ ย
เพื่อทําลายเอกสารหรือขอมูลขาวสารที่ไดมา โดยระบุประเภท ลักษณะและวิธีการที่จะทําลาย และเมื่อ
ดําเนินการแลวใหจัดทําบันทึกรายงานปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี เพื่อทราบดวย
หมวด ๔
คาใชจายและความชวยเหลือ
ขอ ๑๓ ค า ใช จ า ยเกี่ ย วกั บ การใช ป ระโยชน ต ามหมวด ๒ ให ห น ว ยงานต น สั ง กั ด
ของพนักงานเจาหนาที่ที่นําไปใชประโยชนนั้นเปนผูรับผิดชอบ เวนแตปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการ
จังหวัด แลวแตกรณี เห็นสมควรกําหนดไวเปนอยางอื่น
ขอ ๑๔ ในกรณี ที่ บุ ค คลใดตกเป น ผูต อ งหาหรื อ จํ า เลย เนื่ องจากการให ค วามร ว มมื อ
แกพนักงานเจาหนาที่ตามขอ ๗ ใหปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี พิจารณา
ใหความชวยเหลือโดยเร็วตามควรแกกรณี
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑
อนุสรณ วงศวรรณ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

แบบ 1
(สวนราชการหรือหนวยราชการ)........................
............................................................................

ที่ .....................

........... (วัน เดือน ป) ...........
เรื่อง รายงานรายละเอียดผลการดําเนินการ
เรียน (ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย/ผูวาราชการจังหวัด...............................................)
ตามที่ศาล ....................................... อนุญาตให ชื่อ (คํานําหนา)......................................................
นามสกุล ......................................... ตําแหนง ......................................... สังกัด ..........................................................
เปนผูเขาถึงเอกสารหรือขอมูลขาวสารที่ไดมา นั้น
บัดนี้ การดําเนินการเขาถึงเอกสารหรือขอมูลขาวสารที่ไดมาดังกลาวยุติและเสร็จสิ้นแลว ผลการ
ดําเนินการปรากฏวา (รายละเอียด) ..............................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................. โดยขอสงสิ่งซึ่งไดดําเนินการในเรื่องดังกลาว
เพื่อดําเนินการตามระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย วาดวยการเก็บรักษาและการใช
ประโยชนเอกสารหรือขอมูลขาวสารที่ไดมาในการสืบสวนและใชเปนพยานหลักฐานในการดําเนินคดีความผิดฐาน
คามนุษย พ.ศ. 2551 ขอ 5 ดังนี้
(1) คําสั่งศาล ..................... คดีหมายเลข ....................... ที่ .................... ลงวันที่...........................
(2) รายงานเอกสารหรือขอมูลขาวสารที่ไดมา จํานวน ....................................................................
(3) สิ่งที่บันทึกเอกสารหรือขอมูลขาวสารที่ไดมา จํานวน ..............................................................
(4) บันทึกถอยคําที่ทําเปนลายลักษณอักษร จํานวน ........................................................................
(5) อื่น ๆ (ระบุ) ...............................................................................................................................
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณามีคําสั่งใหจัดเก็บรักษาและใชประโยชนในการสืบสวนและใชเปน
พยานหลักฐานในการดําเนินคดีความผิดฐานคามนุษย
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ ....................................................................
(..............................................................)
....................(ตําแหนง)....................

สวนราชการ/หนวยราชการ
โทรศัพท/โทรสาร
www……………………….
E-mail……………………..

แบบ 2
(สวนราชการหรือหนวยราชการ)........................
............................................................................

ที่ .....................

........... (วัน เดือน ป) ...........
เรือ่ ง คําขอใชประโยชนจากเอกสารหรือขอมูลขาวสารที่ไดมา
เรียน (ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย/ผูวาราชการจังหวัด...............................................)
สิ่งที่สง มาดวย 1. ประวัติบุคคล
2. รายงานการสืบสวนสอบสวน/ตรวจสอบขอเท็จจริง
3. อื่น ๆ (ระบุ ....................................)
ดวย ............(สวนราชการหรือหนวยราชการ)................ สถานที่ตั้ง เลขที่ ......................................
ถนน .............................. ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด .............................
รหัสไปรษณีย ................................ มีความประสงคจะขออนุมัติใชประโยชนจากเอกสารหรือขอมูลขาวสารทีไ่ ดมา
ตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. 2551 ประกอบระเบียบกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย วาดวยการเก็บรักษาและการใชประโยชนเอกสารหรือขอมูลขาวสารทีไ่ ดมา
ในการสืบสวนและใชเปนพยานหลักฐานในการดําเนินคดีความผิดฐานคามนุษย พ.ศ. 2551 ขอ 10 โดยมีขอพิจารณา
ดังนี้
เหตุผลและความจําเปน ..................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
เอกสารหรือขอมูลขาวสารทีไ่ ดมาที่จะขอใชประโยชน ไดแก (ระบุประเภท/ลักษณะ)....................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
ระยะเวลาที่จะใชประโยชน ตั้งแตวันที่ .................... เดือน ............................... พ.ศ. .....................
ถึงวันที่ ............... เดือน ............................. พ.ศ. ................ และเมื่อครบกําหนดระยะเวลาดังกลาวแลวจะมอบหมาย
ใหเจาหนาที่ผรู ับผิดชอบนําสงคืน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
ขอแสดงความนับถือ
ลงชือ่ ....................................................................
(..............................................................)
....................(ตําแหนง)....................
สวนราชการ/หนวยราชการ
โทรศัพท/โทรสาร
www……………………….
E-mail……………………..

