
ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

ว่าด้วยการเก็บรักษา และการใช้ประโยชน์เอกสารหรือข้อมูลข่าวสารที่ได้มาในการสืบสวน 

และใช้เป็นพยานหลักฐานในการด าเนินคดคีวามผิดฐานค้ามนุษย์ 
พ.ศ. 2551 

 

  
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 30 วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้า

มนุษย์ พ.ศ. 2551 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 
  
ข้อ 1  ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่าด้วย

การเก็บรักษา และการใช้ประโยชน์เอกสารหรือข้อมูลข่าวสารที่ได้มาในการสืบสวนและใช้เป็นพยานหลักฐานใน
การด าเนินคดีความผิดฐานค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551” 

  
ข้อ 21  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  
ข้อ 3  ในระเบียบนี้ 
“เอกสารหรือข้อมูลข่าวสารที่ได้มา” หมายความว่า เอกสารหรือข้อมูลข่าวสารอ่ืนใด ซึ่งส่งทาง

ไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์ โทรสาร คอมพิวเตอร์ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการสื่อสารสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อ
สารสนเทศอ่ืนใด ถูกใช้หรืออาจถูกใช้เพ่ือประโยชน์ในการกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ ตามมาตรา 30 แห่ง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 

“ปลัดกระทรวง” หมายความว่า ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
  
ข้อ 4  ให้ปลัดกระทรวงรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอ านาจออกประกาศหรือค าสั่งเพ่ือ

ปฏิบัติการตามระเบียบนี้ รวมทั้งมีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่มีปัญหาหรือข้อขัดแย้งเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ระเบียบนี้ 

  
 

                                                           
1 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125/ตอนพิเศษ 177 ง/หน้า 1/19 พฤศจกิายน 2551 



หมวด 1 

การเก็บรักษาเอกสารหรือข้อมูลข่าวสารที่ได้มา 

 

 

ข้อ 5  เมื่อศาลอาญาหรือศาลจังหวัดที่มีเขตอ านาจ แล้วแต่กรณี มีค าสั่งอนุญาตให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ผู้ใดได้มาซึ่งเอกสารหรือข้อมูลข่าวสารที่ถูกใช้หรืออาจถูกใช้เพ่ือประโยชน์ในการกระท าความผิดฐานค้า
มนุษย์แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้นั้นน าค าสั่งดังกล่าวรวมทั้งรายงานรายละเอียดผลการด าเนินการ และเอกสาร
หรือข้อมูลข่าวสารที่ได้มานั้นเสนอปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี เพ่ือพิจารณามีค าสั่งให้
จัดเก็บรักษาและใช้ประโยชน์ในการสืบสวนและใช้เป็นพยานหลักฐานในการด าเนินคดีความผิดฐานค้ามนุษย์
เท่านั้น โดยมิให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขได้โดยง่าย 

ในกรณีที่เอกสารหรือข้อมูลข่าวสารที่ได้มานั้นเป็นถ้อยค าหรือเสียงของบุคคล หรือการสนทนา
ระหว่างบุคคล ให้จัดท าบันทึกถ้อยค าเป็นลายลักษณ์อักษรหรือบันทึกเสียงหรือการสนทนาด้วยเครื่องมือ
เทคโนโลยี แล้วแต่กรณี ถ้าถ้อยค า เสียง หรือการสนทนาดังกล่าวเป็นภาษาต่างประเทศหรือรหัสที่จ าเป็นต้องแปล
ความหมาย ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้เชี่ยวชาญด าเนินการแปลความหมายนั้นไว้ด้วย ทั้งนี้ การบันทึกเอกสาร
หรือข้อมูลข่าวสารที่ได้มาต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับวัน เดือน ปี และเวลาในการบันทึก พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้
บันทึก ผู้แปล ล่าม และผู้ถอดรหัสด้วย 

แบบรายงานรายละเอียดผลการด าเนินการให้เป็นไปตามแบบ 1 ท้ายระเบียบนี้ 
  
ข้อ 6  ภายใต้การก ากับดูแลของปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี ให้พนักงาน

เจ้าหน้าที่ผู้ได้มาซึ่งเอกสารหรือข้อมูลข่าวสารมีหน้าที่เก็บรักษาเอกสารหรือข้อมูลข่าวสารที่ได้มาในระหว่างการ
ด าเนินการ โดยต้องไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข และให้จัดระบบในการเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารและการรักษา
ความปลอดภัย ซึ่งอย่างน้อยต้องจ าแนกประเภทของข้อมูลข่าวสารไว้อย่างชัดเจน 

ความในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับแก่การเก็บรักษาเอกสารหรือข้อมูลข่าวสารที่ได้มาตามข้อ 5 ด้วย 
เว้นแต่ศาลอาญาหรือศาลจังหวัดที่มีเขตอ านาจศาล แล้วแต่กรณี จะสั่งเป็นอย่างอ่ืน 

  
ข้อ 7  ในการด าเนินการตามหมวดนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่อาจขอให้บุคคลผู้เกี่ยวข้องกับเอกสาร

หรือข้อมูลข่าวสารที่ได้มาในสิ่งสื่อสารตามค าสั่งอนุญาตของศาลอาญาหรือศาลจังหวัดที่มีเขตอ านาจ แล้วแต่กรณี 
จัดหาให้ซึ่งเอกสารหรือข้อมูลข่าวสารที่ได้มาทั้งหมด สิ่งอ านวยความสะดวกหรือความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคที่
จ าเป็นแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ โดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่แสดงค าสั่งศาลอาญาหรือศาลจังหวัดที่มีเขตอ านาจ แล้วแต่
กรณี ที่ระบุว่าต้องให้ความร่วมมือและช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย 

  



หมวด 2 

การใช้ประโยชน์เอกสารหรือข้อมูลข่าวสารที่ได้มา 

 

  
ข้อ 8  การใช้ประโยชน์เอกสารหรือข้อมูลข่าวสารที่ได้มาตามระเบียบนี้ จะต้องพึงกระท าด้วย

ความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง โดยให้ค านึงถึงความจ าเป็นเพ่ือประสิทธิภาพในการรักษาความสงบเรียบร้อยและ
สิทธิเสรีภาพของประชาชนประกอบกันเป็นส าคัญ 

  
ข้อ 9  ห้ามมิให้น าเอกสารหรือข้อมูลข่าวสารที่ได้มา ใช้ในกิจการอ่ืนที่มิใช่กิจการตามที่บัญญัติไว้

ในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 

  
ข้อ 10  เพ่ือประโยชน์ในการปราบปราม สืบสวนสอบสวน และด าเนินคดีความผิดฐานค้ามนุษย์ 

หน่วยงานใดที่เกี่ยวข้องกับคดีความผิดฐานค้ามนุษย์ ประสงค์จะขอใช้ประโยชน์จากเอกสารหรือข้อมูลข่าวสารที่
ได้มา ให้ยื่นค าขอต่อปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี ตามแบบ 2 ท้ายระเบียบนี้ เพ่ือขอเข้าถึง
เอกสารหรือข้อมูลข่าวสารที่ได้มาดังกล่าว 

การอนุมัติค าขอตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นอ านาจของปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่
กรณ ี

  
หมวด 3 

การท าลายเอกสารหรือข้อมูลข่าวสารที่ได้มา 

 

  
ข้อ 11  ในกรณีที่เอกสารหรือข้อมูลข่าวสารที่ได้มาเป็นเอกสารหรือข้อมูลข่าวสารที่ไม่ได้ใช้

ประโยชน์ในการสืบสวนหรือไม่ได้ใช้เป็นพยานหลักฐานในการด าเนินคดีความผิดฐานค้ามนุษย์ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่รายงานเสนอปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี เพ่ือมีค าสั่งให้ท าลายเอกสารหรือข้อมูล
ข่าวสารที่ได้มาดังกล่าวเสียทั้งสิ้น 

  
ข้อ 12  การท าลายเอกสารหรือข้อมูลข่าวสารที่ได้มา หรือการท าลายเอกสารหรือข้อมูลข่าวสาร

ตามข้อ 11 ให้ปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี แต่งตั้งคณะกรรมการจากพนักงานเจ้าหน้าที่
จ านวนสามคน ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนสังกัดกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ และผู้แทน
สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพ่ือท าลายเอกสารหรือข้อมูลข่าวสารที่ได้มา โดยระบุ



ประเภท ลักษณะและวิธีการที่จะท าลาย และเมื่อด าเนินการแล้วให้จัดท าบันทึกรายงานปลัดกระทรวงหรือผู้ว่า
ราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี เพ่ือทราบด้วย 

  
หมวด 4 

ค่าใช้จ่ายและความช่วยเหลือ 

 

  
ข้อ 13  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ตามหมวด 2 ให้หน่วยงานต้นสังกัดของพนักงาน

เจ้าหน้าที่ที่น าไปใช้ประโยชน์นั้นเป็นผู้รับผิดชอบ เว้นแต่ปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี 
เห็นสมควรก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

  
ข้อ 14  ในกรณีที่บุคคลใดตกเป็นผู้ต้องหาหรือจ าเลย เนื่องจากการให้ความร่วมมือแก่พนักงาน

เจ้าหน้าที่ตามข้อ 7 ให้ปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี พิจารณาให้ความช่วยเหลือโดยเร็วตาม
ควรแก่กรณ ี

  
 

ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2551 

อนุสรณ์  วงศ์วรรณ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
 
 

 

 

 

[เอกสารแนบท้าย] 
  

1. รายงานรายละเอียดผลการด าเนินการ (แบบ 1) 
2. ค าขอใช้ประโยชน์จากเอกสารหรือข้อมูลข่าวสารที่ได้มา (แบบ 2) 
  

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย) 
  
 


