ระเบียบที่ประชุมใหญ่ตุลาการพระธรรมนูญในศาลทหารสูงสุด
ว่าด้วยการดาเนินคดีค้ามนุษย์ในศาลทหาร
พ.ศ. 2560
โดยที่เป็นการสมควรมีระเบียบที่ประชุมใหญ่ตุลาการพระธรรมนูญในศาลทหารสูงสุดว่าด้วยการ
ดาเนินคดีค้ามนุษย์ในศาลทหาร
อาศัย อานาจตามความในมาตรา 4 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษ ย์
พ.ศ. 2559 และข้อ 7 แห่ง ระเบีย บราชการศาลทหารว่า ด้ว ยการประชุม ใหญ่แ ละการวางระเบียบที่ประชุม
ใหญ่ตุลาการพระธรรมนูญในศาลทหารสูงสุด พ.ศ. 2554 จึงออกระเบียบที่ประชุมใหญ่ตุลาการพระธรรมนูญใน
ศาลทหารสูงสุดไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบที่ประชุมใหญ่ตุลาการพระธรรมนูญในศาลทหารสูงสุดว่าด้วย
การดาเนินคดีค้ามนุษย์ในศาลทหาร พ.ศ. 2560”
ข้อ 21 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น ต้นไป
ข้อ 3 ให้หัวหน้าสานักตุลาการทหารรักษาการตามระเบียบนี้
หมวด 1
บททั่วไป
ข้อ 4 วิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์เป็นวิธีพิจารณาโดยใช้ระบบไต่สวนตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่า
ด้วยวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์และระเบียบนี้
การน าบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง ประมวลกฎหมายวิธีพิ จ ารณาความอาญา หรื อ ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับในศาลทหารตามมาตรา 8 วรรคหนึ่ง ให้ดาเนินการตามหลักกฎหมายทั่วไปว่าด้วย
วิธีพิจารณาความอาญาทหาร
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ข้อ 5 การติด ต่อ ระหว่า งศาล หรือ ระหว่า งศาลกับ คู่ค วามหรือ ผู ้เ กี่ย วข้อ งในคดี ศาลจะ
กระทาโดยทางโทรสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อทางเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่นก็ได้
ข้อ 6 ในกรณีที่มีปัญหาว่าคดีใดเป็นคดีค้ามนุษย์ ให้ศาลทหารสูงสุดเป็นผู้วินิจฉัยคาวินิจฉัยของ
ศาลทหารสูงสุดให้เป็นที่สุด และไม่กระทบถึงกระบวนพิจารณาที่ได้ดาเนินการไปก่อนที่จะมีคาวินิจฉัยนั้น
การขอให้ ศ าลทหารสู ง สุ ด วิ นิ จ ฉั ย ปั ญ หาตามวรรคหนึ่ ง ให้ ก ระท าอย่ า งช้ า ในวั น ตรวจ
พยานหลักฐานหรือวันสืบพยานในกรณีไม่มีการตรวจพยานหลักฐาน หากพ้นกาหนดเวลาดังกล่าว ห้ามมิให้มีการ
ขอให้วินิจฉัยปัญหาดังกล่าวอีก และเมื่อได้รับคาขอจากศาลทหารชั้นต้นแล้ว ให้ศาลทหารสูงสุดมีคาวินิจฉัยโดยทา
เป็นคาสั่ง และแจ้งผลไปยังศาลทหารชั้น ต้นโดยเร็ว ในกรณีเช่นว่านี้ ให้ศาลทหารชั้นต้นรอการพิจารณาคดีไว้
ชั่วคราว
หมวด 2
การเบิกความในลักษณะการประชุมทางจอภาพ
ข้อ 7 หลักเกณฑ์และวิธีดาเนินการให้ พยานเบิกความที่ศาลอื่น หรือสถานที่ทาการของทาง
ราชการ หรือสถานที่แห่งอื่นซึ่งอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศ โดยจัดให้มีการถ่ายทอดภาพและเสียงในลักษณะ
การประชุมทางจอภาพตามมาตรา 9 ให้เป็นไปตามที่กาหนดในระเบียบนี้
ข้อ 8 คู่ความอาจยื่นคาร้องต่อศาลที่พิจารณาคดีเพื่อขออนุญาตให้พยานไปเบิกความที่ศาลอื่น
หรือสถานที่ทาการของทางราชการ หรือสถานที่แห่งอื่นซึ่งอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศในลักษณะการประชุม
ทางจอภาพได้ คาร้องเช่นว่านี้ให้ยื่นในระยะเวลาพอสมควร เพื่อให้ศาลมีเวลาเตรียมความพร้อมของห้องพิจารณา
และระบบการประชุมทางจอภาพ
การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้ศาลคานึงถึงเหตุจาเป็นอันไม่อาจนาพยานมาเบิกความในห้ อง
พิจารณาคดีได้ ผลกระทบต่อสิทธิในการต่อสู้คดีของจาเลยจากการที่พยานเบิกความโดยไม่ได้อยู่ในห้องพิจารณา
ของศาล และการที่คู่ความจะได้รับการพิจารณาที่เป็นธรรมประกอบด้วย
ให้ศาลจดแจ้งเหตุผลที่ศาลอนุญาตหรือไม่อนุญาตไว้ในรายงานพิจารณาให้ชัดเจน
ข้อ 9 ในกรณีที่ศาลอนุญาตให้พยานไปเบิกความที่ศาลอื่นในลักษณะการประชุมทางจอภาพให้
ศาลที่พิจารณาคดีประสานงานไปยังศาลที่จะให้พยานไปเบิกความ เกี่ยวกับวันเวลาที่พร้อมจะให้พยานเบิกคว าม
แล้วมีหนังสือแจ้งยืนยันวันเวลา ชื่อและจานวนพยานบุคคลไปยังศาลนั้นพร้อมทั้งส่งสาเนาพยานเอกสารหรือ

ภาพถ่ายพยานวัตถุที่คู่ความทุกฝ่ายรับรองแล้ว เพื่อใช้ประกอบคาเบิกความของพยานบุคคล ในกรณีที่มีความ
จาเป็นต้องให้พยานยืนยันความถูกต้องแท้จริงของพยานเอกสารหรือพยานวัตถุก็ให้ส่งเอกสารหรือวัตถุนั้นไป
ข้อ 10 ในการดาเนินกระบวนพิจารณากรณีสถานที่ที่พยานไปเบิกความเป็นศาลอื่นให้องค์คณะ
ตุล าการออกนั่ง พิจ ารณาพร้อ มทั้ง คู่ค วามและทนายความทาการสืบ พยานภายในห้อ ง พิจารณาของศาลที่
พิจารณาคดี โดยมีการถ่ายทอดภาพและเสียงในลักษณะการประชุมทางจอภาพระหว่างศาลที่พิจารณาคดีกับศาลที่
พยานไปเบิกความในเวลาเดียวกันตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นการสืบพยาน
ให้ศาลที่พิจารณาคดีบันทึกคาเบิกความพยาน และจดแจ้งให้ปรากฏด้วยว่าพยานเบิกความโดย
จัดให้มีการถ่ายทอดภาพและเสียงในลักษณะการประชุมทางจอภาพ
ให้ตุลาการพระธรรมนูญซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประจาศาลที่พยานไปเบิกความหนึ่งนายออกนั่งพิจารณา
ควบคุมการสืบพยานให้ดาเนินไปโดยเรียบร้อย เมื่อพยานเบิกความเสร็จสิ้นแล้ว ให้พยานลงชื่อในรายงานพิจารณา
แล้วส่งรายงานพิจารณานั้นและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสืบพยานพร้อมด้วยพยานเอกสารหรือพยานวัตถุตามข้อ
9 ไปยังศาลที่พิจารณาคดีโดยเร็ว
ข้อ 11 ในกรณีที่ศาลอนุญาตให้พยานไปเบิกความที่สถานที่ทาการของทางราชการ หรือสถานที่
แห่งอื่นซึ่งอยู่ในประเทศในลักษณะการประชุมทางจอภาพ ให้ศาลที่พิจารณาคดีประสานงานไปยังสถานที่ ที่จะให้
พยานไปเบิกความ เกี่ยวกับวันเวลาที่พร้อมจะให้พยานเบิกความ แล้วมีหนังสือแจ้งยืนยันวันเวลา ชื่อและจานวน
พยานบุคคลไปยังผู้มีอานาจหน้าที่ดูแลสถานที่นั้น และส่งพยานเอกสารหรือพยานวัตถุตามข้อ 9 ไปยังศาลที่มีเขต
อานาจเหนือท้องที่ที่สถานที่นั้นตั้งอยู่ เพื่อ ให้ตุลาการพระธรรมนูญซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประจาศาลนั้นทาหน้าที่ตามข้อ
10 วรรคสาม
ข้อ 12 ในกรณีที่พยานมีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ ศาลอาจให้พยานเบิกความในต่างประเทศใน
ลักษณะการประชุมทางจอภาพได้ โดยคานึงถึงความเหมาะสมและความพร้อมของสถานที่ที่จะให้พยานเบิกความ
ตลอดจนบุคคลที่ศาลจะมอบหมายให้ทาหน้าที่ตามข้อ 10 วรรคสาม ประกอบด้วย
ถ้าสถานที่ที่จะให้พยานเบิกความเป็นศาลในต่างประเทศ หรือสถานที่ของหน่วยงานของรัฐใน
ต่างประเทศ หรือสถานที่ขององค์กรระหว่างประเทศ ให้ศาลดาเนินการตามความตกลงระหว่างกันถ้าไม่มีความตก
ลงเช่นว่านั้น ให้สานักตุลาการทหารแจ้งกรมพระธรรมนูญเพื่อรายงานให้กระทรวงกลาโหมติดต่อประสานงานตาม
หลักการปฏิบัติระหว่างประเทศ เว้นแต่ในกรณีจาเป็นเร่งด่วนอย่างยิ่งซึ่งหากล่าช้าไปอาจเป็นการยากต่อการนา
พยานบุคคลมาเบิกความหรือเสียหายต่อคดี ให้สานักตุลาการทหารติดต่อประสานงานกับศาลในต่างประเทศ หรือ

หน่วยงานของรัฐในต่างประเทศ หรือองค์กรระหว่างประเทศได้โดยตรง แล้วแจ้งกรมพระธรรมนูญเพื่อรายงานให้
กระทรวงกลาโหมทราบ
ข้อ 13 เมื่อศาลที่พิจารณาคดีได้รับคาขอรับเงินค่าตอบแทน ค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่
พัก หรือค่าใช้จ่ายอื่น และหลักฐานประกอบคาขอจากผู้มีสิทธิรับเงินตามระเบียบว่าด้วยการนั้นแล้วให้ศาลสั่งจ่ายและ
จัดส่งเงินนั้นโดยทาเป็นตั๋วแลกเงินหรือโอนเงินผ่านทางธนาคารไปให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินโดยเร็ว
ข้อ 14 ให้นาความในข้อ 10 มาใช้บังคับแก่การดาเนินกระบวนพิจารณากรณีสถานที่ที่พยานไป
เบิกความในลักษณะการประชุมทางจอภาพเป็นสถานที่ทาการของทางราชการหรือสถานที่แห่งอื่นซึ่งอยู่ในประเทศ
หรือต่างประเทศโดยอนุโลม
หมวด 3
การปกปิดชื่อและที่อยู่ของบุคคลหรือข้อมูลที่ระบุตัวบุคคล
ข้อ 15 หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการปกปิดชื่อและที่อยู่ของบุคคลหรือข้อมูลอย่างอื่นที่
สามารถระบุตัวบุคคลได้ตามมาตรา 27 ให้เป็นไปตามที่กาหนดในระเบียบนี้
ข้อ 16 ในกรณีที่คู่ความฝ่ายใดมีความจาเป็นต้องปกปิดชื่อและที่อยู่ของบุคคลหรือข้อมูลอย่าง
อื่นที่อาจระบุตัวบุคคลได้ ซึ่งปรากฏอยู่ในพยานเอกสารหรือพยานวัตถุที่ส่งศาล เพื่อความปลอดภัยของบุคคล ให้
แถลงให้ศาลทราบกับให้จัดทาสาเนาหรือภาพถ่ายพยานหลักฐานนั้นโดยปิดหรือลบชื่อและที่อยู่หรือข้อมูลใดที่อาจ
ระบุตัวบุคคลนั้นได้ แต่หากการปิดหรือลบชื่อและที่อยู่หรือข้อมูลอย่างอื่น นั้นไม่อาจกระทาได้ให้คู่ความฝ่ายที่อ้าง
พยานหลั ก ฐานท าบั น ทึ ก สรุ ป เรื่ อ งเกี่ ย วกั บ พยานหลั ก ฐานรวมไว้ กั บ พยานหลั ก ฐานอื่ น ที่ ส่ ง ศาล และให้ น า
พยานหลักฐานที่ต้องการปกปิดใส่ซองหรือบรรจุภัณฑ์ปิดผนึกประทับตรา “ลับ” ยื่นต่อศาล
ข้ อ 17 ในกรณี ที่ คู่ ค วามยื่ น ค าร้ อ งขอตรวจหรื อ คั ด ส าเนาพยานหลั ก ฐาน หากศาลเห็ น ว่ า
พยานหลักฐานที่คู่ความขอตรวจหรือคัดสาเนาเป็นพยานหลักฐานที่คู่ความอีกฝ่ายต้องการปกปิดให้ศาลอนุญาตให้
คู่ความฝ่ายนั้นตรวจหรือคัดสาเนาพยานหลักฐานที่ได้มีการปิดหรือลบชื่อและที่อยู่หรือข้อมูลใดที่ อาจระบุตัวบุคคล
หรือบันทึกสรุปเรื่อง แล้วแต่กรณี

หมวด 4
การดาเนินกระบวนพิจารณาคดีค้ามนุษย์ในศาลทหารชั้นต้น
ข้อ 18 คดีที่อัยการทหารเป็นโจทก์ เมื่อโจทก์ยื่นฟ้องและส่งตัวจาเลยพร้อมฟ้อง ให้ศาลมีคาสั่ง
เกี่ยวกับฟ้องโดยเร็ว
ในวันยื่นฟ้องให้ศาลพิจารณาว่าจะสั่งขังจาเลยไว้หรือปล่อยชั่วคราวตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา ในกรณีที่ศาลมีคาสั่งให้ปล่อยชั่วคราว ให้ศาลพิจารณาถึงการห้ามจาเลยเดินทางออกนอก
ราชอาณาจักรด้วย
ข้อ 19 เมื่อจาเลยมาอยู่ต่อหน้าศาลแล้ว ให้ศาลตรวจสอบบัตรประจาตั วประชาชนหรือเอกสาร
อื่นใดที่ทางราชการออกให้ และศาลเชื่อว่าเป็นจาเลยจริง ให้ถ่ายสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือเอกสารนั้น
หรือดาเนินการอื่นใดเท่าที่จาเป็นและสมควรเพื่อให้มีข้อมูลของจาเลยเพียงพอเก็บไว้ในสานวน
ข้อ 20 ในคดีที่จาเลยให้การปฏิเสธ เมื่ออัยการทหารผู้เป็นโจทก์ได้ส่งสานวนการสอบสวนพร้อม
สาเนาต่อศาลตามมาตรา 26 แล้ว จาเลยมีสิทธิขอตรวจหรือคัดสาเนาสานวนการสอบสวนเมื่อมีคาขอเช่นว่านั้น ให้
ศาลสั่งอนุญาตให้จาเลยตรวจหรือคัดสาเนาสานวนการสอบสวนได้
การอนุญาตให้คัดสาเนาสานวนการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง ศาลจะอนุญาตให้คัดสาเนาในรูป
เอกสารหรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
ในกรณีที่ศาลอนุ ญ าตให้ จ าเลยคัดส าเนาในรู ป ข้ อมู ล อิเล็ ก ทรอนิ กส์ หากส าเนาส านวนการ
สอบสวนที่โจทก์ส่งตามวรรคหนึ่งมิใช่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ให้ศาลสั่งให้โจทก์จัดทาสาเนาในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ส่งต่อศาลภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ศาลมีคาสั่ง
ข้อ 21 ในคดีที่ผู้เสียหายซึ่งเป็นบุคคลที่อยู่ในอานาจศาลทหารเป็นโจทก์ หากความปรากฏต่อ
ศาลว่ามีการกล่าวหาในเรื่องเดียวกันกับที่โจทก์ยื่นฟ้องต่อหน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่ในการสอบสวนคดีค้ามนุษย์
ใด ให้ ศ าลสอบถามไปยั ง หน่ ว ยงานนั้ น และมี อ านาจเรี ย กส านวนการสอบสวนจากหน่ ว ยงานนั้ น มาเพื่ อ
ประกอบการพิจารณาได้
ถ้าปรากฏว่าหน่วยงานตามวรรคหนึ่งยังสอบสวนไม่เสร็จ และศาลเห็นว่าหากดาเนินคดีต่อไปอาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายอันกระทบต่อความยุติธรรมแก่การสอบสวนของหน่วยงานนั้น ศาลจะสั่งให้รอการไต่สวนมูล
ฟ้องหรือการพิจารณาคดีไว้ก่อนตามที่เห็นสมควรก็ได้

การพิจารณาว่าสมควรรอการไต่สวนมูลฟ้องหรือการพิจารณาคดีไว้ก่อนหรือไม่ ให้ศาลคานึงถึง
ความล่าช้าในการสอบสวน ความสุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ และความเดือดร้อนของผู้เสียหายประกอบด้วย
ข้อ 22 ในกรณีที่โจทก์ยื่นคาร้องขอถอนฟ้อง ให้ศาลพิจารณาสั่งคาร้องขอถอนฟ้องโดยคานึงถึง
ประโยชน์ ส าธารณะและความเสี ย หายที่มีผ ลกระทบต่อรัฐ เป็นส าคัญ และจะไต่ส วนข้อเท็จจริงเพิ่มเติ ม เพื่ อ
ประกอบการพิจารณาสั่งคาร้องก็ได้
ข้อ 23 ถ้าโจทก์ไม่มาศาลตามกาหนดนัด หรือโจทก์เพิกเฉยไม่ดาเนินคดีภายในเวลาตามที่ศาล
เห็น สมควรกาหนด ให้ศ าลดาเนิน กระบวนพิจ ารณาต่อ ไป โดยมิใ ห้นาบทบัญ ญัติม าตรา 166 แห่งประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และบทบัญญัติมาตรา 174 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้
บังคับ
ข้อ 24 ในกรณีที่พยานทราบวันนัดสืบพยานโดยชอบแล้วไม่มาศาลตามกาหนดนัด หากเป็น
พยานสาคัญ ให้ศาลเลื่อนการสืบพยานนั้นออกไปเพื่อติดตามพยานมาเบิกความโดยเร็ว
ข้อ 25 ในการสื บ พยานบุค คล ศาลมีอานาจสั่ งให้ พยานเข้ าเบิ กความก่ อนหรื อหลั ง ได้ ต าม
ความสาคัญและความสะดวกในการพิจารณาคดี
ข้อ 26 ในชั้นไต่สวนมูลฟ้องและชั้นพิจารณา เมื่อพยานเบิกความด้วยตนเองหรือตอบคาถามศาล
เสร็จ ถ้าคู่ความฝ่ายใดแถลงขออนุญาตต่อศาลเพื่อขอถามพยานเพิ่มเติม ให้ศาลสอบถามคู่ความฝ่ายนั้นเกี่ยวกับ
เนื้อหาแห่งเรื่องที่จะถามพยานและลักษณะคาถาม คาถามที่คู่ความถามพยานได้นั้นต้องเป็นคาถามที่ทาให้ได้ความ
แจ้งชัดในข้อเท็จจริงแห่งคดี และให้ถามตามประเด็นที่ศาลอนุญาต
ในกรณีที่ศาลเห็นว่าคาถามที่คู่ความจะถามพยานไม่เป็นประโยชน์ต่อคดีมากไปกว่าที่พยานได้
เบิกความด้วยตนเองหรือตอบคาถามศาลไปแล้ว หรือถามพยานแล้วจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อคดี ให้ศาลสั่งไม่
อนุญาตให้คู่ความถามคาถามนั้น
ข้อ 27 ในคดีที่มีการไต่สวนมูล ฟ้อง ให้ศาลถือเอาบันทึกคาเบิกความพยานในชั้นไต่ สวนมูล
ฟ้องเป็นส่วนหนึ่งของคาเบิกความพยานในชั้นพิจารณา โดยพยานไม่ต้องเบิกความใหม่ทั้งหมดถ้าจาเลยไม่ได้มา
ศาลในชั้นไต่สวนมูลฟ้องและขออนุญาตถามพยานโดยอ้างเหตุเช่นว่านั้น ศาลอาจอนุญาตให้จาเลยถามพยานได้

ข้อ 28 การรับฟังพยานหลักฐาน ให้ศาลแสวงหาความจริงจนกว่าจะแน่ใจว่ามีการกระทาผิด
จริงและจาเลยเป็นผู้กระทาความผิดนั้ น โดยมิให้นาบทบัญญัติมาตรา 227 วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญามาใช้บังคับ
ข้อ 29 ในคดีซึ่งอัยการทหารเป็นโจทก์ ให้ศาลนาสานวนการสอบสวนของโจทก์มาเป็นแนวทาง
ในการพิจารณา แต่ไม่ผูกพันศาลว่าจะต้องฟังข้อเท็จจริงเป็นเช่นนั้น ศาลมีอานาจแสวงหาข้อเท็จจริงจากพยาน
วัตถุ พยานเอกสาร พยานบุคคล หรือพยานหลักฐานอื่นใดนอกเหนือจากพยานหลักฐานที่คู่ความอ้างอิงได้ตามที่
ศาลเห็นสมควร
ข้อ 30 ศาลอาจรั บ ฟังข้อมูล ที่บันทึกส าหรับเครื่องคอมพิว เตอร์ห รือประมวลผลโดยเครื่อ ง
คอมพิว เตอร์ หรือ ข้อ มูล ที่บ ัน ทึก ไว้ใ นหรือ ได้ม าจากไมโครฟิล์ม สื ่อ อิเ ล็ก ทรอนิก ส์ หรือ สื ่อ ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศประเภทอื่นเป็นพยานหลักฐานในคดีได้ แต่การประมวลผลหรือการบันทึกนั้นต้องเป็นไปโดยถูกต้องและ
มีคารับรองของบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือดาเนินการนั้น
ในกรณีที่คู่ความประสงค์จะเสนอข้อมูลตามวรรคหนึ่ง ให้ระบุข้อมูลที่ประสงค์จะอ้างอิงในบัญชี
ระบุพยาน และยื่นคาร้องแสดงคารับรองของบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือดาเนินการนั้น พร้อมกับสาเนาสื่อที่บันทึกข้อมูล
นั้นในจานวนที่เพียงพอแก่คู่ความฝ่ายอื่น
ข้อ 31 คดีที่ศาลเห็นว่ามีข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้แล้วศาล
จะมีคาสั่งให้งดการสืบพยานเสียก็ได้
ข้อ 32 เมื่อคดีเสร็จการพิจารณาแล้ว ถ้าศาลเห็นว่าข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่สืบมานั้นยัง
ไม่ เ พี ย งพอที่ จ ะวิ นิ จ ฉั ย ได้ ก่ อ นศาลมี ค าพิ พ ากษาหรื อ ค าสั่ ง ศาลอาจสื บ พยานหลั ก ฐานเพิ่ ม เติ ม หรื อ เรี ย ก
พยานหลักฐานที่สืบแล้วมาสืบใหม่ได้
ข้อ 33 การริบทรัพย์สินในคดีค้ามนุษย์ หากข้อเท็จจริงปรากฏต่อศาลว่ามีบุคคลใดเกี่ ยวข้องกับ
ทรัพย์สินที่จะริบให้ศาลแจ้งบุคคลนั้นส่งข้อมูลที่จาเป็นต่อศาลเพื่อประกอบการพิจารณาสั่ง
ข้อ 34 การสั่งให้จาเลยจ่ายค่าเสียหายเพื่อการลงโทษ ให้ศาลพิจารณาจากพฤติการณ์ของจาเลย
เป็นรายคน โดยกาหนดค่าเสียหายเป็นจานวนเงินพอสมควรแก่พฤติการณ์ และให้แสดงเหตุผลที่นามาใช้กาหนด
ค่าเสียหายเพื่อการลงโทษไว้ในคาพิพากษาด้วย
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