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การปฏิบัติงานป้องกันปราบปราม ส าหรับเจา้หน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต 
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 6 

 
การวางแผนและเข้าปฏิบัติหรือเข้าท าการตรวจค้น  

เมือ่วิเคราะหส์ถานท่ีเกิดเหตุและข้อกฎหมายท่ีจะใช้ในการตรวจสอบ ตรวจค้น ก่อนด าเนินการ
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติจะต้องค านงึถึงข้อมลูต่างๆ ดังนี้  

๑.๑ ก่อนเข้าปฏิบัติ หัวหน้าชุดควบคุมการปฏิบ ัติ ควรประชุมชี้แจงการปฏิบัติและตรวจสอบ
ความพร้อมเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการปฏิบัติ 

๑.๒  การจัดเตรียม กล้องวีดีโอ และกล้องถ่ายภาพ บันทึกภาพสถานท่ีเกิดเหตุ 
๑.๓  การแต่งกายของชุดปฏิบัติ สัญลักษณ์การบอกฝ่ายและป้องกันความสับสน 
๑.๔  การควบคุมสถานท่ีเกิดเหตุในทันทีท่ีท าได้ 
๑.๕  การทราบต าแหน่งของผู้ต้องสงสัย และกักตัวไว้ในทันทีท่ีทำได้ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ต้อง

สงสัยท าลายท้ิง หรือใช้ส่ิงใดท่ีครอบครองอยู่ เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่ออันตรายของบุคคลและตัดการ
สื่อสารระหว่างผู้ต้องสงสัยกับบุคคลอื่น  รวมทั้งผู้ต้องสงสัยด้วยกันเอง หากจ าเป็นให้ใช้เครื่อง
พันธนาการ 

 ๑.๖ หากมีผู้หนึ่งผู้ใดได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหรือเจ็บป่วยอย่างกะทันหัน จ าเป็นต้อง
ได้รับการรักษาทางการแพทย์ ให้จัดให้มีการการรักษาพยาบาลทันที 

๑ .๗ หาสถานท่ีท่ีปลอดภัย เพื่อแยกผู้เสียหายไว้  มอบผู้รับผิดชอบดูแลผู้เสียหายเพราะ
ผู้เสียหายอาจตระหนัก ตกใจ หรืออาจมีปฏิกิริยาต่อต้าน ให้พยายามท าความเข้าใจและกันผู้เสียหาย
ออกจากผู้ต้องสงสัยเพื่อท่ีจะได้ไม่ถูกข่มขู่ ท้ังสายตา วาจา 

 ๑.๘  การจ ัดเตรียมล่าม หรือเจ้าหน้าท่ีหรือบคุคลเกีย่วข้อง เช่น นักสังคมสงเคราะห์,มูลนิธิ, 
ผู้น าท้องถิ่น,ผู้น าชุมชน 
          ๑ .๙   ม อ บ ห น้ า ท่ี ใ ห้ ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ เ ก็ บ ร า ย ล ะ เ อี ย ด  น า ผู้ เ สี ย ห า ย ช้ี แ จ ง
เหตุการณ์ สถานการณ์ สถานท่ีเกิดเหตุ บุคคลท่ีเกี่ยงข้อง ในกรณีผู้ท่ีเสียหายสามารถท าได้ ท าแผนท่ี
พอสังเขป เก็บภาพถ่ายวีดิโอ เพื่อเป็นหลักฐาน 

๑.๑๐ เมื่อควบคุมผู้ต้องสงสัย, ผู้เสียหายไว้ในท่ีปลอดภัยแล้ว ให้ตรวจค้นสถานที่เกิดเหตุ
โดยละเอียด รวมทั ้งยานพาหนะที่เกี ่ยวข้อง  เอกสาร หลักฐานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อเก็บเป็น
พยานหลักฐานอย่างช้าๆ ไม่ต้องเร่งรีบ เพื่อการตรวจค้นจะสมบูรณ์ โดยมีชุดหนึ่งบันทึกข้อมูล ชุด
หนึ่งเก็บหลักฐาน 
เครื่องมือและอุปกรณ์ ในการเข้าปฏิบัติหรือเข้าท าการตรวจค้น 

๒.๑  การจัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ เพื่อความปลอดภัย เช่น อาวุธปืน เส้ือเกราะ กุญแจมือ
๒.๒  การจัดเตรียมพาหนะ ก าลังเจ้าหน้าท่ีท่ีจะเดินทางไปสถานท่ีนั้น การเคล่ือนย้าย 

ผู้ ต้องหาและผู้ เ สียหายออกจากสถาน ท่ี ท่ี เข้ าตรวจ ค้นจับกุม  ตลอดจน  เอกสาร  ของ
กลาง พยานหลักฐาน 

๒.๓  อุปกรณ์ถ่ายภาพ วีดีโอ กล้องถ่ายภาพ  
๒.๔  การติดต่อส่ือสาร รหัส สัญลักษณ์ วิทยุหรือโทรศัพท์ 
๒.๕  การแต่งกาย ควรมีสัญลักษณ์เพื่อบอกฝ่าย 

 



อ านาจการตรวจค้น จับกุม 
๓.๑  ค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๔๑๙/๒๕๕๖ ลงวันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เรื่อง  

ก า ร อ า น ว ย คว า ม ยุ ติ ธ ร ร ม ใน ค ดี อ าญา  การท าส า น ว น ก า ร สอ บ สว น  แ ล ะ ม า ต ร ก า ร
ควบคุม ตรวจสอบ เร่งรัดการสอบสวนคดีอาญา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.1 ค าส่ัง 

๓.๑.1.1 การค้น  
 (๑) การค้นตัวบคคุลหรือสถานท่ี ล้วนแล้วแต่เป็นการกระท าท่ีกระทบกระเทือนต่อ 

สิทธิเสรีภาพท่ีกฎหมายคุ้มครอง เจ้าพนักงานต ารวจพึงกระทำด้วยความระมัดระวังและยึดถือหลัก
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด  

(๒) เจ้าพนักงานต ารวจจะค้นในท่ีรโหฐาน โดยไม่มีหมายหรือค าส่ังของศาลไม่ได้ เว้น 
แต่ 

(๓) เมื่อมีเสียงร้องให้ช่วยมาจากข้างในท่ีรโหฐานหรือมีเสียง หรือพฤติการณ์อื่นใดอัน 
แสดงได้ว่ามีเหตุร้ายเกิดข้ึนในท่ีรโหฐานนั้น 



(๔) เมื่อปรากฏความผิดซึ่งหน้าก าลังกระท าลงในท่ีรโหฐาน 
(๕)   เมื่อบุคคลท่ีได้กระทำความผิดซึ่งหน้า ถูกไล่จับและหนีเข้าไปหรือมีเหตุอันแน่ชัด  

อันควรสงสัยว่าได้เข้าไปซุกซ่อนตัวอยู่ในท่ีรโหฐานนั้น 
(๖) เมื่อมีพยานหลักฐานตามสมควรว่าส่ิงของท่ีมีไว้เป็นความผิดหรือได้มาโดยการ 

กระท าความผิดหรือได้ใช้หรือมีไว้เพ ื่อใช้ในการกระท าความผิด หรืออาจเป็นพยานหลักฐานพิสูจน์การ
กระทำความผิดได้ซ่อนหรืออยู่ในนั้น ประกอบท้ังต้องมีเหตุอันควรเช่ือว่าหากรอหมายค้น ส่ิงของนั้น
จะถูกโยกย้ายหรือท าลายเสียก่อน 

การใช้อ านาจตรวจค้นกรณีนี้ ให้ ผู้ตรวจค้นจัดท า บันทึกการตรวจค้นโดยไม่มีหมาย
ค้น (แบบ ส ๕๖ – ๓๑) โดยแสดงเหตุผลท่ีท าให้สามารถเข้าค้นได้ แล้วมอบบันทึกการตรวจค้น
และ บัญชีทรัพย์ประกอบบันทึกการตรวจค้นโดยไม่มีหมายค้น (แบบส ๕๖ – ๓๒ ) ให้ไว ้แก ่ผู้
ครอบครองสถานที่ที่ถูกตรวจค้นแต่ถ้าไม่มีผู้ครอบครองอยู่ ณ ท่ีนั้นให้ส่งมอบบันทึกดังกล่าวแก่
บุคคลเช่นว่านั้นในทันทีท่ีกระท าได้ แล้วให้รีบรายงานผลการตรวจค้นพร้อมทั้งเหตุผลเป็นหนังสือ
ต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปหนึ่งช้ัน 

(7) เมื่อท่ีรโหฐานนั้น ผู้ท่ีจะต้องถูกจับเป็นเจ้าบ้านและการจับนั้นมีหมายจับหรือเป็น 
การจับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๗๘ 

๓.๑.1.๒ การค้นในท่ีรโหฐานต ้องกระท าระหว่างพระอาทิตย์ข้ึนและตก มีข้อยกเว้นดังนี้  
(๑)   เมื่อลงมือค้นแต่ในเวลากลางวัน ถ้ายังไม่เสร็จจะค้นต่อไปในเวลากลางคืนก็ได้ 
(๒) ในกรณีฉุกเฉินอย่างยิ่งหรือซึ่งกฎหมายอื่นบัญญัติให้ค้นได้เป็นพิเศษ จะท าการค้น 

ในเวลากลางคืนก็ได้ 
กรณีฉุกเฉินอย่างยิ่ง หมายถึง กรณีท่ีจะต้องเข้าจัดการในทันทีทันใด ถ้ารอช้าจะไม่เป็นการ

เหมาะสมแก่พฤติการณ์ ท้ังนี้ ให้พิจารณาจากความร้ายแรงของความผิด พฤติการณ์ในการกระท า
ความผิดและการได้มาซึ่งพยานหลักฐานในคดี เช่น เจ้าพนักงานต ารวจเห็นเจ้าของบ้านกับพวกก าลัง
ต้มกล่ันสุราอยู่ในบ้านเวลากลางคืน ถ้าไม่จับขณะก าลังกระท าผิดก็จะไม่เป็นการประจักษ์แจ้งว่าผู้นั้น
กระท าความผิดและจะไม่ได้พยานหลักฐานของกลางหรือได้ไม่ครบถ้วนบริบูรณ์ดังในเวลากระท า
ผิด ถ้าปล่อยให้เนิ่นช้าไปโดยไม่จับทันที ก็อาจจับกุมผู้กระทำผิดไม่ได้เลยท้ังพยานหลักฐานต่างๆ ก็
อาจสูญหายหรือถูกท าลายไปหมด จึงเป็นกรณีฉุกเฉิน เจ้าพนักงานมีอ านาจจับ แต่ถ้าเป็นการกระท า
ความผิดลหุโทษแม้กระท าผิดซึ่งหน้า หากเจ้าพนักงานรู้จักหลักแหล่งของผู้กระท าผิดก็ไม่เป็นกรณี
ฉุกเฉินอย่างยิ่ง 

(๓) การค้นเพื่อจับผู้ดุร้ายหรือผู้ร้ายส าคัญจะท าในเวลากลางคืนก็ได้ แต่ต้องได้รับอนุญาต 
พิเศษจากศาลตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดในข้อบังคับของประธานศาลฎีกา 

ผู้ดุร้าย หมายถึง ผู้ท่ีกระท าอย่างโหดเหี้ยมและหมายความรวมถึงบุคคลท่ียังไม่ใช่ผู้กระท า
ความผิด เช่น คนท่ีมีจิตไม่ปกติเคยท าร้ายผู้อื่นมาก่อน คนบ้าหรือคนเป็นโรคจิตควบคุมอารมณ์หรือ
พฤติกรรมตนเองไม่ได้อาจเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของตนเองหรือผู้อื่น เป็นต้น 

ผู้ร้ายส าคัญ หมายถึง ผู้กระท าผิดในคดีท่ีมีลักษณะร้ายแรง เช่น คดีฆ่าคนตายโดยเจตนา
หรือปล้นทรัพย์ หรือเป็นผู้กระทำผิดติดนิสัยจนม ีช่ือเสียงเป็นท่ีหวาดกลัวแก่ประชาชนท่ัวไป หรือเป็น
ท่ีต้องการตัวของทางราชการหรือมีหมายจับหลายคดี เป็นต้น 

 



๓.๑.1.๓ การตรวจค้น กรณีมีหมายค้น หรือค าส่ังของศาลนั้น หัวหน้าในการจัดการให้เป็นไป
ตามหมายนั้น คือ เจ้าพนักงานผู้มีช่ือในหมายค้นหรือผู้รักษาราชการแทนซึ่งจะต้องเป็นเจ้าพนักงาน
ต ารวจท่ีมียศต้ังแต่ช้ันร้อยต ารวจตรีขึ้นไปเท่านั้น และเมื่อทำการตรวจค้นเสร็จส้ินแล้ว ให้ด าเนินการ
ตามท่ีศาลส่ังไว้ด้วย 

๓.๑.1.๔ การตรวจค้นในท่ีรโหฐาน ให ้เจ้าพนักงานต ารวจปฏิบัติดังนี้ 
(๑) เจ้าพนักงานต ารวจท่ีจะท าการตรวจค้นต้องแต่งเครื่องแบบ เว้นแต่มีเหตุจ าเป็น 

หรือกรณีเร่งด่วนหรือเป็นเจ้าพนักงานต ารวจท่ีมีตำแหน่งต้ังแต่ผู้ก ากับการขึ้นไปจะไม่แต่งเครื่องแบบก็
ได้ แต่ต้องแจ้งยศ ช่ือ ต าแหน่งพร้อมท้ังแสดงบัตรประจ าตัวให้เจ้าบ้านหรือผู้ครอบครองสถานท่ีนั้น
ทราบ 

 ( ๒) ก่ อ น ล ง มื อ ต ร ว จ ค้ น ใ ห้ เ จ้ า พ นั ก ง า นต ารวจท่ีจะท าหน้าท่ีในการตรวจค้น 
แสดงความบริสุทธิ์จนเป็นที่พอใจกับเจ้าบ้านหรือผู้ครอบครองสถานท่ีนั้นแล้วจึงลงมือตรวจค้นต่อหน้า
เจ้าบ้านหรือผู้ครอบครองสถานท่ีนั้นหรือถ้าหาบุคคลเช่นว่านั้นไม่ได้หรือสถานท่ีนั้นไม่มีผู้ใดอยู่ก็ให้
ตรวจค้นต่อหน้าบุคคลอื่นอยา่งน้อยสองคน ท่ีเจ้าพนักงานต ารวจได้ขอร้องมาเป็นพยาน 

(๓) หากเป็นกรณีตรวจค้นท่ีอยู่หรือส านักงานของผู้ต้องหาหรือจ าเลยซึ่งถูกควบคุมหรือ 
ขังอยู่ให้ท าต่อหน้าบุคคลนั้น ถ้าบุคคลนั้นไม่ติดใจหรือไม่สามารถมาก ากับ จะต้ังผู้แทนหรือพยานมา
กำกับก็ได้ ถ้าผู้แทนหรือพยานไม่ม ี ให้ตรวจค้นต่อหน้าบุคคลในครอบครัวหรือต่อหน้าบุคคลอื่นอย่าง
น้อยสองคนท่ีเจ้าพนักงานต ารวจได้ข้อร้องมาเป็นพยาน 

(๔) ในการตรวจค้นท่ีรโหฐานให้เจ้าพนักงานต ารวจส่ังเจ้าของหรือคนท่ีอยู่ในนั้นหรือ 
ผู ้ร ักษาสถานที่ซึ ่งจะตรวจค้นยอมให้เข้าไปโดยมิหวงห้าม อีกท้ังให้ความสะดวกตามสมควรทุก
ประการในอันท่ีจะจัดการตรวจค้นนั้น ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่ยอมให้เข้าไปให้เจ้าพนักงานต ารวจชี้แจง
เหตุความจ าเป็นก่อน ถ้ายังไม่ยินยอมอีกเจ้าพนักงานต ารวจมีอ านาจใช้ก าลังเข้าไป ในกรณีจ าเป็น
จะต้องเปิดหรือท าลายประตูบ้าน ประตูเรือน หน้าต่าง รั้วหรือส่ิงกีดขวางอย่างอื่นๆ ให้ท าได้แต่จะท า
ให้เสียหายเกินกว่าความจ าเป็นไม่ได้ 

(๕) ในการตรวจค้นต้องกระท าด้วยความระมัดระวังและพยายามหลีกเล่ียงมิให้เกิด 
ความเสียหาย เวน้แต่ มีเหตุจ าเป็นท่ีไม่อาจหลีกเล่ียงได้ 

(๖) ส่ิงของใดท่ียึดได้ ต้องให้เจ้าของหรอืผู้ครอบครองสถานท่ี บุคคลในครอบครัว 
ผู้ต้องหา จ าเลย ผู้แทนหรือพยานแล้วแต่กรณี เพื่อให้รับรองว่าถูกต้อง ถ้าบุคคลเช่นนั้นรับรองหรือไม่
ยนิยอมรับรองแต่อย่างใด ให้มีรายละเอียดปรากฏไว้ในบันทึกการตรวจค้น 

(๗)  เมือ่เจ้าพนักงานต ารวจตรวจค้นเสร็จส้ินแล้ว ต้องจัดท าบันทึกการตรวจค้น โดยให ้
ปรากฏรายละเอียดแห่งการตรวจค้นและส่ิงของท่ีตรวจค้น โดยส่ิงของท่ีตรวจค้นให้ห่อหรือบรรจุหีบ
ห่อ ตีตราไว้ หรือให้ท าเครื่องหมายไว้เป็นส าคัญ 

(๘) บันทึกการตรวจค้นนั้นให้อ่านให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานท่ี บุคคลใน 
ครอบครัว ผู้ต้องหา จ าเลย ผู้แทนหรือพยานแล้วแต่กรณี ฟังแล้วให้บุคคลเช่นว่านั้นลงลายมือช่ือ
รับรองไว้หากไม่ยินยอมให้บันทึกเหตุผลไว้ 
 
 
 
 



๓.๑.๒ การจับ 
การจับ เป็นการกระท าให้ ผู้ถูกจับเสียความเป็นอิสรภาพ  เจ้าพนักงานตำรวจจึงควร

ระมัดระวังการใช้อำนาจในการจับและกระท าเมื่อมีความจ าเป็น  โดยให้ถูกต้องตามท่ีรัฐธรรมนูญและ
กฎหมายให้อำนาจไว้  พึงเข้าใจว่าวัตถุประสงค์ส่วนใหญ่ของการจับ เพื่อประโยชนในการระงับ
ปราบปรามเหตุอันบังเกิดขึ้นเฉพาะหน้า หรืออาจจะเกิดขึ้นหรือเพื่อป้องกันมิให้ผู้กระทำผิดมีโอกาส
หลบหนีได้สะดวกเท่านั้น และใหป้ฏิบัตดังนี้ 

๓.๑.๒.๑ เจ ้าพนักงานต ารวจจะจับผู้ใดโดยไม่ม ีหมายจับหรือค าส่ังของศาลไม่ได้ เว้นแต่ 
(๑) เมือ่บุคคลนั้นได้กระท าความผิดซึ่งหน้าตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ 

อาญามาตรา ๘๐ ความผิดซึ่งหน้านั้น  ได้แก่ ความผิดซึ่งเห็นก าลังกระทำหรือพบในอาการซึ่งแทบจะ
ไม่มีความสงสัยเลยว่าเขาได้กระท าผิดมาแล้วสดๆ แต่ยังมีกรณีที่กฎหมายให้ถือว่าเป็นความผิดซึ่ง
หน ้า ได ้เช ่นก ัน หากเป ็นความผิดอาญาที ่ร ะบ ุไว ้ท้ายประมวลกฎหมายวิ ธีพิจารณาความ
อาญา กล่าวคือ 

(๑.๑) เมื่อพบบุคคลหนึ่งถูกไล่จับด่ังผู้กระท าโดยมีเสียงร้องเอะอะ 
(๑.๒) เมื่อพบบุคคลหนึ่งแทบจะทันทีทันใดหลังจากกระทำผิด ในถิน่แถวใกล้กับท่ี 

เกดิเหตุนั้นและมีส่ิงของท่ีได้มาจากการกระท าผิดหรือมีเครื่องมือ อาวุธหรือวัตถุอย่างอื่นอันสันนิษฐาน
ได้ว่าได้ใช้ในการกระท าผิดหรือมีร่องรอยพิรุธเห็นประจักษ์ท่ีเส้ือผ้าหรือเนื้อตัวของผู้นั้น  
         (๒)   เมิ่อพบบุคคลโดยมีพฤติการณ์อนัควรสงสัยว่าน่าจะก่อเหตุร้ายให้เกิดภัยอันตราย 
แก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นโดยมีเครื่องมือ อาวุธหรือวัตถุอย่างอื่นอันสามารถอาจใช้ในการกระท า
ผิด 

(๓) เมื่อมีเหตุท่ีจะออกหมายจับบุคคลนั้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ 
อาญามาตรา ๖๖ (๒ ) แต่มีความจ าเป็นเร่งด่วนท่ีไม่อาจขอให้ศาลออกหมายจับบุคคลนั้นได้ 
ก  า  ร  จั  บ  ก  ร  ณี  นี้ เ  จ้  า  พ  นั  ก  ง  า  นต า  ร  ว  จ  ผู้  จั  บจะต้องมีพยานหลักฐานตามสมควรว่าผู้นั้นน่าจะได้
กระท าความผิดอาญาและมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะหลบหนี หรือจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือ
ก่อเหตุอันตรายอย่างอื่นและมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่ไม่อาจขอให้ศาลออกหมายจับบุคคลนั ้นได้
ทัน เช่น กรณีที่มีผู้เสียหายชี้ให้จับ หากได้มีการสืบสวนสอบสวนจนปรากฏหลักฐานตามสมควร
ว่าผู้ที่จะถูกจับน่าจะได้กระท าความผิดอาญาและมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะหลบหนีหรือจะไปยุ่งเหยิง
กับพยานหลักฐานหรือก่อเหตุอันตรายประการอื่น ทั้งเป็นกรณีจ าเป็นเร่งด่วนที่ไม่อาจขอให้ศาล
ออกหมายจับได้ทัน เจ้าพนักงานต ารวจก็มีอ านาจจับกุมได้ทันทีโดยไม่ต้องมีหมายจับหรือค าส่ังของ
ศาล แต่ถ้ายังไม่ได้เริ่มท าการสอบสวนเจ้าพนักงานต ารวจจะต้องตรวจสอบข้อมูลหรือหลักฐานจาก
ผู้เสียหายเสียก่อน ถ้าปรากฏว่ามีหลักฐานที่เชื่อถือได้ตามสมควรว่าผู้ที่จะถูกจับนั้นน่าจะได้กระท า
ความผิดอาญาและก าลังจะหลบหนีหรือจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือก่อเหตุอันตรายประการ
อ ื่น และไม่มีโอกาสท่ีจะไปขอให ้ศาลออกหมายจับได้ทัน เจ้าพนักงานต ารวจก็มีอำนาจจับกุมบุคคลนั้น
ได้โดยไม่ต้องมีหมายจับเช่นเดียวกัน 

(๔) การจับผู้ต้องหาหรือจำเลยท่ีหนีหรือจะหลบหนีไประหว่างถูกปล่อยช่ัวคราว 
ตามประมวลกฎหายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๑๗ เป็นกรณีเมื่อผู้ต้องหาหรือจ าเลยหนีหรือ
จะหลบหนี กฎหมายให้อ านาจเจ้าพนักงานต ารวจท่ีพบการกระท าดังกล่าว มีอ านาจจับผู้ต้องหาหรือ
จ าเลยนั้นได้ แต่ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งท าสัญญาประกันหรือเป็นหลักประกัน  เป็นผู้พบเห็นการกระท า
ดังกล่าว อาจขอให้เจ้าพนักงานตำรวจท่ีใกล้ท่ีสุดจับผู้ต้องหาหรือจำเลยได้ ถ้าไม่สามารถขอความ



ช่วยเหลือจากเจ้าพนักงานได้ทันท่วงที ก็ให้มีอำนาจจับผู้ต้องหาหรือจำเลยได้เองแล้วส่งไปยังพนักงาน
ฝ่ายปกครองหรือต ารวจท่ีใกล้ท่ีสุด และให้เจ้าพนักงานนั้นรีบจัดส่งผู้ต้องหาหรือจ าเลยไปยังเจ้า
พนักงานหรือศาล โดยคิดค่าพาหนะจากบุคคลซึ่งท าสัญญาประกันหรือหลักประกันนั้น 

๓.๑.๒.๒ การจับนั้น เจ้าพนักงานตำรวจต้องแจ้งแก่ผู้ท่ีจะถูกจับนั้นว่าเขาต้องถูกจับ แล้วส่ัง
ให้ผู้ถกูจับไปยังท่ีท าการของพน ักงานสอบสวนแห่งท้องท่ีท่ีถูกจับ พร้อมด้วยผู้จับทันที  เว้นแต่ สามารถ
นำไปท่ีทำการพนักงานสอบสวนผู้รับผผดชอบได้ในขณะนั้น ให้นำไปท่ีทำการของพนักงานสอบสวน
ผู้รับผิดชอบนั้น แต่ถ้าจ าเป็นก็ให้จับตัวไป 

๓.๑.๒.๓ ต้ อ  ง แ จ้ ง ข้ อ ห า ใ ห้ ผู้ ถู  ก  จั บ ท ร  า บ หากมีหมายจับให้แสดงต่อผู้ถูกจับและแจ้ง
ด้วยว่าผู้ถูกจับมีสิทธิท่ีจะให้การหรือไม่ให้การก็ได้ หากให้การถ้อยค านั้นอาจใช้เป็นพยานหลักฐานใน
การพิจารณาคดีได้และผู้ถูกจับมีสิทธิที ่จะพบและปรึกษาทนายความ หรือผู้ซึ่งจะเป็นทนายความ
ได้ โดยใหเ้จ้าพนักงานต ารวจพูดข้อความลักษณะต่อไปนี้ 

(๑) กรณีเป็นการจับโดยไม่มีหมายจับ 
(๒) กรณีเป็นการจับโดยมีหมายจับหรือค าส่ังของศาล “คุณ(ท่าน)ถูกจับตาม 

หมายจับของศาล.................................. ที ่........../๒๕ ..........ลงว ัน ที ่.........................ในข ้อหา
...............................................................................................คุณ(ท่าน)มีสิทธิท่ีจะให้การหรือไม่ให้
การก็ได้ ถ้าคุณ(ท่าน)ให้การถ้อยค านั้น อาจใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้และคุณ(ท่าน)
มีสิทธิท่ีจะพบและปรึกษาทนายหรือผู้ซึ่งจะเป็นทนายความได้” นอกจากนี้ ให้เจ้าพนักงานผู้จับ
บันทึกเกี ่ยวกับการแจ้งสิทธิดังกล่าวข้างต้นไว้ในบันทึกการจับกุมด้วย  โดยให้ปรากฏข้อความ
ว่า “ผู้จับได้แจ้งให้ผู้ถูกจับทราบแล้วว่า ท่านต้องถูกจับในข้อหาดังกล่าวและมีสิทธิที่จะให้การหรือ
ไม่ให้การก็ได้ ถ้าให้การถ้อยค านั้นอาจใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้และมีสิทธิท่ีจะพบ
และปรึกษาทนายความหรือผู้ซึ่งจะเป็นทนายความได้” จากนั้น จึงบันทึกค าให้การของผู้ถูกจับลงใน
บันทึกการจับ 

๓.๑.๒.๔ ถ้าผู้ถูกจับประสงค์จะแจ้งให้ญาติหรือผู้ซึ ่งตนไว้วางใจทราบถึงการจับ  หากเป็น
การสะดวกและไม่เป็นการขัดขวางการจับหรือการควบคุมผู้ถูกจับหรือท าให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่
บุคคลใด ใหเ้จ้าพนักงานอนุญาตให้ผู้ถูกจับด าเนินการได้ตามสมควรแก่กรณี 

๓.๑.๒.๕ หากบุคคลซึ่งจะถูกจับขัดขวางหรือจะขัดขวางการจับหรือหลบหนีหรือพยายาม
จะหลบหนี ผู้ท าการจับมีอ านาจใช้วิธีหรือการป้องกันท่ีเหมาะสมแก่พฤติการณ์แห่งเรื่องในการจับนั้น
 ๓.๑.๒.๖ เจ้าพนักงานต ารวจหรือราษฎรผู้ท าการจับ ต้องเอาตัวผู้ถูกจับไปยังท ี่ท าการของ
พนักงานสอบสวนแห่งท้องท่ีท่ีถูกจับ พร้อมด้วยผู้จับ เว้นแต่ สามารถน าไปท่ีทำการของพนักงาน
สอบสวนผู้รับผิดชอบได้ในขณะน ั้น  ใหน้ำไปท่ีทำการของพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบดังกล่าว 

กรณีพนักงานสอบสวนแห่งท้องท่ีท่ีถูกจับเป็นคนละท้องที่กับพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ
ให้หัวหน้าหน่วยงานท่ีมีอ านาจสอบสวนแห่งท้องท่ีท่ีถูกจับ รีบส่งตัวผู้ถูกจับไปยังพนักงานสอบสวน
ท ้องท่ีท่ีรับผิดชอบโดยทันที และใหค้ านึงถึงระยะเวลาในการควบคุมผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาด้วย 

๓.๑.๒.๗ กรณีเจ้าพนักงานต ารวจเป็นผู้จับให้แจ้งข้อหาและรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์
จับให้ ผู้ถูกจับทราบ ถามหมายจับให้แจ้งให้ผู้ถูกจับทราบและอ่านให้ฟัง โดยบันทึกไว้ในรายงาน
ประจำวันเกี่ยวกับคดี ขอรับตัวผู้ถูกจับไว้ควบคุมโดยให ้ผู้ถูกจับลงลายมือช่ือรับทราบไว้และมอบ
ส าเนาบันทึกการจับกุมแก่ผู้ถูกจับนั้น โดยให้ผู้ถูกจับลงลายมือช่ือรับส าเนาไว้ในบันทึกการจับกุม 



๓.๑.๒.๘ กรณีราษฎรเป็นผู้จับ ให้เจ้าพนักงานต ารวจซึ ่งร ับมอบตัวผู้ถูกจับจากราษฎร 
บันทึกชื ่อ อาชีพ ที ่อยู ่ของผู ้จ ับข้อความและพฤติการณ์แห่งการจับนั้น  รวมท้ังแจ้งข้อหาและ
รายละเอียดแห่งการจับให้ผู้ถูกจับทราบและแจ้งให้ผู้ถูกจักทราบด้วยว่า ผู้ถูกจับมีสิทธิจะไม่ให้การ
หรือให้การก็ได้และถ้อยค าของผู้ถูกจับอาจใช้เป็นพยานหล ักฐานในการพิจารณาคดีได้  โดยบันทึกไว้
ในรายงานประจำวันเกีย่วกับคดี ข้อรับตัวผู้ถูกจับไว้ควบคุมและให้ผู้ถูกจับลงลายมือช่ือรับทราบไว้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓.๑.๒.๙ การปฏิบัติเกี่ยวกับการจับกุมเด็กหรือเยาวชนซึ่งต้องหาว่ากระท าความผิดให้
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 
ส าหรับบันทึกการจับกุมเด็กหรือเยาวชนให้ใช้ตาม แบบบันทึกการจับกุมผู้ต้องหาที่เป็นเด็กหรือ
เยาวชน (แบบส ๕๖-๒๘) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



๓.๒ พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ข้าราชการต ารวจทุกช้ันยศในสังกัดกองบัญชาการตรวจคนเข้าเมือง เป ็นพนักงานเจ้าหน้าท่ี

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ (ฉบับ
ท่ี ๑๐) ข้อ ๒(๒) ซึ่งออกโดยอาศัยอ านาจตามมาตรา ๔ แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 
อ านาจการตรวจ ควบคุมตัวบุคคลต่างด้าว 

ม.๑๘  พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอ านาจตรวจบุคคล  ซึ่ ง เ ดินทางเข้ ามาในหรือออกนอก
ราชอาณาจักรโดยบุคคลท่ีเดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร ต้องยื่นรายการตามแบบท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง และผ่านการตรวจของพนักงานเจ้าหน้าท่ี 

ม.๑๙ ในการตรวจและพิจารณาว่าบุคคลต่างด้าวผู้ใดต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักรตาม
มาตรา ๑๒ หรือไม่ ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอ านาจดังนี้ 

- ให้บุคคลต่างด้าวผู้นั้นไปพักอาศัยอยู่ ณ สถานท่ีท่ีเห็นสมควร โดยให้ค ารับรองว่า 
จะมาพบพนักงานเจ้าหน้าท่ี/ โดยเรียกประกันและหลักประกัน  

- กักตัวบุคคลต่างด้าวผู้นั้นไว้ ณ สถานท่ีใดท่ีเห็นว่าเหมาะสมได้เท่าท่ีจ าเป็นตาม 
พฤติการณ์แห่งกรณี 

- เรียกบุคคลซึ่งมีเหตุอันควรเช่ือว่าถ้อยค าของเขาอาจเป็นประโยชน์แก่กรณีท่ีสงสัยใน 
การตรวจสอบบุคคลต่างด้าว เพื่อมาให้ถ้อยค าต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีได้ 

ม.๒๐ ในการท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีกักตัวคนด้าวผู้ใดไว้ตามมาตรา ๑๙ ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีมี
อำนาจควบคุมตัวไว้ได้เท่าท่ีจ าเป็นตามพฤติการณ์แห่งกรณี แต่ต้องไม่เกิน ๔๘ ช่ัวโมงนับแต่มาถึงท่ี
ท าการ เว้นแต่ 

- กรณี ท่ีมี เห ตุจ า เป็น ต้องกัก ตัว เกิ น ๔๘ ช่ั ว โมง  สามารถยื ด เวลาไ ด้อีก ไม่
เกิน ๗ วัน และต้องบันทึกเหตุจ าเป็นนั้นไว้ด้วย 

- กรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นต้องกักตัวเกิน ๗ วัน ต้องยื่นค าร้องขอต่อศาลเพื่อขออ านาจใน
การกักตัวบุคคลต่างด้าวนั้นไว้ได้เท่าท่ีจ าเป็นแต่ต้องไม่เกิน ๑๒ วันหรือศาลอาจส่ังปล่อยตัวช่ัวคราว
โดยเรียกประกัน/เรียกประกันและหลักประกัน 

ม. ๒๒ กรณีตรวจพบบ ุคคลต่างด้าวซึ่งมีลักษณะต้องห้ามมิให้เข้ามาในราชอาณาจักร ให้ปฏิบัติ
ดังนี้ 

- ส่ังให้บุคคลต่างด้าวผู้นั้นกลับออกไปนอกราชอาณาจักรโดยท าเป็นหนังสือ 
 
อ านาจการตรวจพาหนะ 

ม.๒๔  พนักงาน เ จ้ าหน้ า ท่ีมีอ ำนาจตรวจพาหนะ ท่ี เ ข้ ามาในหรื อ ท่ีจะออกไปนอก
ราชอาณาจักร  หรือพาหนะท่ีมี เหตุอันควรสงสัยว่ารับคนโดยสารเข้ามาในหรือออกไปนอก
ราชอาณาจักร เว้นแต่ 

- พาหนะนั้นได้ใช้ในราชการไทย 
- พาหนะของรัฐบาลต่างประเทศท่ีได้รับอนุญาตจากรัฐบาลไทย 
 
 



ม.๒๙ เมื่อตรวจพบหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นบุคคลต่างด้าวมีลักษณะต้องห้ามมิให้เข้า
มาในราชอาณาจักรอยู่บนพาหนะ พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอ านาจดังนี้ 

- ส่ังให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะจัดการควบคุมคนต่างด้าวนั้นไว้ใน 
พาหนะ 

- ส่ังให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะส่งตัวคนต่างด้าวนั้นไป ณ สถานท่ีใด เพื่อ 
พนักงานเจ้าหน้าท่ีจะได้ท าการตรวจสอบ 

- ส่ังให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะส่งตัวบุคคลต่างด้าวนั้นออกไปนอก 
ราชอาณาจักร 

ม.๓  ๐ ก  ร  ณี  มี  เ  ห  ตุ  อั  น  ค  ว  ร  ส  ง  สั  ย  ว่  า  มี  ก  า  ร  ฝ่  า  ฝื  นพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจ้าหน้าท่ีมี
อ านาจส่ังให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะ ให้กระท าการดังนี้ 

- หยุดพาหนะเพื่อท าการตรวจ 
- น าพาหนะไปยังสถานท่ีใดท่ีหนึ่งตามท่ีจ าเป็นเพื่อท าการตรวจ 

* การส่ังจะกระท าโดยใช้สัญญาณหรือวิธีอื่นอันเป็นท่ีเข้าใจก็ได้ (ไม่ต้องท าเป็นหนังสือ) 
 
 

การเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราว 
 

ม.๓ ๖ ค  น  ต่  า  ง ด้  า ว  ซึ่  ง ไ  ด้  รั  บ  อ  นุ  ญ  า ต  ใ  ห้  อ  ยู่  ใ นราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราว หากมี
พฤติการณ์ท่ีสมควรเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร ให้อธิบดีหรือคณะกรรมการมีอ านาจ
เพิกถอนการอนุญาตท่ีได้อนุญาตไว้นั้นได้ ไม่ว่าอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายเป็นผู้อนุญาต โดย
ปฏิบัติดังนี้ 

- ทำเป็นหนังสือตามแบบ ตม.๘๓ แจ้งแกบุ่คคลต่างด้าวทราบ 
- ท าเป็นหนังสือตามแบบ ตม.๘๓ ปิดไว้ที ่ณ พักของบุคคลต่างด้าวทีไ่ด้แจ้งไว้แกเ่จ้า 

หน้าท่ี เมือ่ครบ ๔๘ ช่ัวโมง ใหถื้อว่าบุคคลต่างด้าวนั้นทราบการถูกเพิกถอน 
* กรณีอธิบดีเป็นผู้สั่งเพิกถอนการอนุญาต คนต่างด้าวสามารถยื่นอุทธรณค าส่ังเพิกถอน

การอนุญาตได้ภายใน ๒๔ ช่ัวโมงนับแต่ทราบค าส่ังเพิกถอน โดยท าตามแบบยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขั้นตอนการปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ตม.จว.หรือ กก.บริการคนต่างด้าวตรวจสอบรวบรวมพยานหลักฐานพบ
คนต่างด้าวในพื้นที่มีพฤติการณ์หรือการกระท าผิดตาม ม.12 แห่ง  

พ.ร.บ.คนเข้าเมืองที่สมควรเพิกถอน 

2. ประมวลข้อเท็จจริงและความเห็นเสนอ ผบก.ตม.6 เพื่อพิจารณาเพิก
ถอนการอนุญาตให้อยูใ่นราชอาณาจักร 

3. มีค าสั่งเพิกถอนการอนุญาตใหอ้ยู่ในราชอาณาจักร ให้แจ้งค าสั่งเพิกถอน 
ตามแบบ ตม.83 ให้คนต่างด้าวทราบ (คนต่างด้าวมีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่ง

ภายใน 48 ชม.นับต้ังแต่ได้รับทราบค าสั่ง 

4. ส่งเร่ืองการเพิกถอนการอนุญาตฯ หลักฐานต่างๆ และตัวคนต่างด้าวให้ 
กก.3 บก.ศสส.สตม. 

5. พิจารณาว่าพฤติการณ์ของคนต่างด้าวเข้าลักษณะต้องห้ามหรือไม่ ให้
ประมวลเร่ืองตามหลักเกณฑ์และวิธีการบันทึกหารือคนต่างด้าวท่ีมีลักษณะ
ห้ามมิให้เข้ามาในราชอาณาจักรตามมติที่ประชุม สตม.คร้ังที่ 2 ลง 18 ก.ย.

2552 

6. หากคนต่างด้าวประสงค์จะยื่นอุทธรณ์ค าสั่งเพิกถอน 
- ให้ยื่นแบบ ตม.12 โดยให้หน่วยงานประมวลเสนอเพิกถอนเป็นผู้รับ
อุทธรณ์และคนต่างด้าวเสียค่าธรรมเนียม 1,900 บ. 
- ประมวลเร่ืองเสนอในนามเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมือง 
น าเรียนประธานคณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมือง เพื่อพิจารณาค าร้อง 
 



หมายเหตุ 
1. หากพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สมควรเพิกถอนการอนุญาต ให้พิจารณาว่าระยะเวลาการ

อนุญาตส้ินสุดหรือไม่ 
- ถ้าการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรยังไม่ส้ินสุดให้ปล่อยตัวคนต่างด้าว 
- ถ้าการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรส้ินสุด ให้ด าเนินการตาม ม.54 แห่ง พ.ร.บ.คนเข้า

เมือง พ.ศ. 2522 
2. กรณีพบตัวคนต่างด้าว นอกจากแจ้งให้ทราบค าส่ังเพิกถอนแล้ว แจ้งค าส่ังให้คนต่างด้าว

รับทราบตามแบบ ตม.35 เพื่อส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร (ก่อนส่งกลับให้จัดท า
ประวัติ ต าหนิรูปพรรณโดยย่อ ถ่ายภาพและพิมพ์ลายนิ้วมือ) 

3. กรณีไม่พบตัว 
- ให้ปิดหนังสือ ตม.83 ไว้ท่ีพักของคนต่างด้าวในท่ีแลเห็นได้ง่ายและลง ปจว.ไว้เป็น
หลักฐาน ณ สภ.ท้องท่ีท่ีปิดหนังสือนั้นไว้ โดยให้บันทึกเวลาท่ีปิดหนังสือไว้อย่างชัดเจน 
- เมื่อครบ 48 ชม. แล้วให้ถือว่าคนต่างด้าวผู้นั้นได้รับทราบค าส่ังแล้ว 
- ส่งเรื่องให้งานสืบสวนปราบปราม บก.ตม.6 และ ตม.จว.สืบสวนติดตามมาด าเนินการ
ต่อไป 

 
กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 

1. พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ม.36 
2. ค าส่ัง สตม.ท่ี 288/2552 ลง 30 พ.ย. 2552 
3. หนังสือ บก.อก.สตม. ด่วนท่ีสุด ท่ี 0029.131/9682 ลง 2 ธ.ค. 2552 
 
 

การส่งตัวบุคคลต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร 
 

ม.๕๔ คนต่างด้าวผู้ใดเข้ามาหรืออยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการอนุญาต
ส้ินสุดหรือถูกเพิกถอนแล้ว พนักงานเจ้าหน้าท่ีจะส่งตัวบุคคลต่างด้าวนั้นออกไปนอกราชอาณาจักรก็
ได้ โดยปฏิบัติดังนี้ 

- ถ้ามีกรณีต้องสอบสวนเพื่อการส่งกลับ พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอ านาจกักตัวคนต่างด้าวนั้นไว้ได้
เท่าท่ีจ าเป็นตามพฤติการณ์แห่งกรณี (ตามมาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๐ โดยอนุโลม) 

- กรณีท่ีมีค าส่ังให้ส่งตัวคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรแล้ว ในระหว่างรอ
ส่งกลับ พนักงานเจ้าหน้าท่ีมอีำนาจอนุญาตให้คนต่างด้าวไปพัก ณ ท่ีใด โดยผู้นั้นต้องมาพบพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีตามวัน เวลา สถานท่ีท่ีกำหนดโดยมีประกันหรือหลักประกัน หรืออาจกักตัวไว้ ณ สถานท่ีใด
เป็นเวลานานเท่าใดตามจ าเป็นก็ได้ โดยคนต่างด้าวเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย 
 
 
 
 
 



แนวทางการตรวจสอบการเข้าเมือง 
(๑) แนวทางการตรวจสอบหนังสือเดินทาง 
- สอบถามช่ือ นามสกุล วันเดือนปีเกิด ว่าตรงกับท่ีระบุในหนังสือเดินทางหรือไม่ 
- ประเมนิคนต่างด้าวกับอายุท่ีแจ้งอยู่ในหนังสือเดินทางว่าต่างกันหรือไม่ 
- ดูภาพถ่าย เปรียบเทียบความสูง 
- ดูการแก้ไขเปล่ียนแปลงภาพถ่าย 
- ดูวันหมดอายุของหนังสือเดินทาง 
- ดูลายมือช่ือโดยใหเ้ขียนลายมอืช่ือแล้วเปรียบเทียบลายมือช่ือในหนังสือเดินทาง 
- ฟังจากภาษาท่ีคนต่างด้าวพูด ถ้าไม่มีหนังสือเดินหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางให้

ด าเนินคดีตามมาตรา ๑๑, ๑๘, ๖๒ หรือ ๘๑ ตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ 
(๒) แนวทางการตรวจรอยตราประทับการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร 
- ดูว่าผ่านการตรวจและประทับตราการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรไทยจากเจ้าหน้าท่ี

ตรวจคนเข้าเมืองในหนังสือเดินทางนั ้นหรือไม่ (ตราประทับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าซึ ่งจะระบุวันเดิน
ท า ง เ ข ้า แ ล ะ ว ัน ที ่ไ ด ้ร ับ อ น ุญ า ต ให ้อ ยู ่ใ น ร า ช อ า ณาจ ัก ร ) ถ ้า ไ ม ่ม ีต ้อ ง ด า เ น ิน คด ีต า ม
มาตรา ๑๑, ๑๘, ๖๒ หรือ ๘๑ พระราชบญัญ ัติคนเข้าเมอืง พ.ศ. ๒๕๒๒ 

- ตรวจดูวันอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรว่าสิ้นสุดหรือไม่ ถ้าการอนุญาตสิ้นสุดแล้วต้อง
ด าเนินคดีตามมาตรา ๘๑ พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ 

(๓) การตรวจสอบการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรี
(๓.๑) รายละเอียดการตรวจแบบรับรองรายการทะเบียนประวัติของคนต่างด้าวท่ีได้รับ 

อนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ (แบบ ทร.๓๘/๑) 
- ให้สังเกตุหมายเลขประจ าตัวคนต่างด้าวและช่ือคนต่างด้าวในแบบ ทร.๓๘/๑ ต้อง 

ตรงกับใบเสร็จรับเงิน 
- เปรียบเทียบส่วนสูงท่ีปรากฏอยู่บนรปูใบหน้าของคนต่างด้าวในแบบ ทร.๓๘/๑ 

กับส่วนสูงของคนต่างด้าวว่าสอดคล้องกันหรือไม่ 
- ควรดูอายุของเอกสารกรณีเลยก าหนดควบคู่กับใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม 

ใบอนุญาตท างาน 
(๓.๒) ใบอนุญาตเดินทางออกนอกเขตควบคุมของบุคคลพื้นท่ีสูงหรือบุคคลไม่มีสถานะทาง 

ทะเบียน 
- รูปใบหน้า 
- ช่ือ สกุล 
- สถานท่ีท่ีได้รับอนุญาตให้เดินทางไป 
- ตราประทับอ าเภอ /จังหวัดผู้อนุญาต/ระยะเวลาการอนุญาต / วันหมดอายุ 

 
 
 
 
 
 



ขั้นตอนการปฏิบัติ การรับตัวคนต่างด้าวเพื่อกักตัว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ม.54 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ตรวจสอบบุคคลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือเดินทาง ค าพิพากษาศาล 
หนังสือส่งตัว ค าสั่งเพิกถอน (ถ้ามี) พร้อมแบบ ตม.83 เป็นต้น 

2. เม่ือร้อยเวรตรวจสอบและรับตัวแล้ว ลง ปจว.รับตัวและลงบัญชีคุม / 
ลงหมายเลขก ากับและแยกประเภท 

3. จนท.เวรตรวจค้นตัวคนต่างด้าว ตรวจสิ่งของที่น าติดตัวมาอย่างละเอียด และ
ลงบัญชีรับฝากของไว้เป็นหลักฐาน 

4. จนท.เวรจัดท าประวัติ รูปพรรณ ถ่ายรูปและพิมพ์ลายนิ้วมือ 

5. จนท.เวรน าตัวไปควบคุมแยกตามประเภทผู้ต้องกัก 

6. ส่งเร่ืองและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้งานคนต้องห้ามด าเนินการต่อไป 



ขั้นตอนการปฏิบัติ การส่งตัวผู้ต้องกักกลับออกไปนอกราชอาณาจักร 
ณ ด่านท่าอากาศยาน (กรณีมีตั๋วโดยสาร) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 

1. พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ม.55 
2. ค าส่ัง สตม. ท่ี 167/2550 ลง 24 ก.ค. 2550 
*กรณีเดินทางออกนอกราชอาณาจักร ณ ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ ต้องแจ้งฝ่ายพิธีการเข้าเมือง

ทางโทรสาร (Fax) 02-1340362 และ 02-1340334 หรือโทรศัพท์ 02-1340363-4 ล่วงหน้า 
12  ชม. ก่อนวัน เวลาเดินทางออก 

*ในวันท่ีเดินทางออก ให้น าตัวผู้ต้องกักไปยังจุดนัดพบ บริเวณอาคารโดยสารขาออก ช้ัน 4 
ประตู 10 
 

2. จนท.งานคนต้องห้ามรับเร่ือง  
- ตรวจสอบเอกสารค าพิพากษาศาล,หมายจับ,การอายัด 
- ประมวลเร่ืองเสนอ ผบก.ศสส.สตม. หรือหัวหน้า ตม.จว.ที่กักตัวคนต่างด้าวนั้นไว้
พิจารณาอนุมัติส่งตัวกลับ 

3. จนท.งานส่งกลับควบคุมตัวผู้ต้องกัก เพื่อส่งตัวไปด่านท่าอากาศยานกลับตามวัน 
เวลาและเที่ยวบินที่ก าหนด 

4. พนักงานเจ้าหน้าที่ ด่าน ตม.ท่าอากาศยาน รับตัวตามแบบฟอร์ม 
รับตัวคนต่างด้าว 

5. จนท.น าส่งเอกสารการส่งกลับ กลับมาด่าน ตม.ที่ส่งตัวมา 

6. งานต้องห้ามเก็บรวบรวมเอกสารส่งกลับ เพื่อรวบรวมและตรวจสอบต่อไป 

1. ยื่นค าร้องขอส่งกลับ โดยคนต่างด้าวเอง ญาติหรือเจ้าหน้าที่ สอท.พร้อมหนังสือ
เดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางและต๋ัวเคร่ืองบิน 



ขั้นตอนการปฏิบัติ การส่งตัวผู้ต้องกักกลับออกไปนอกราชอาณาจักร 
ณ ด่านท่าอากาศยาน (กรณีไม่มตีั๋วโดยสาร) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 

1. พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ม.55 
2. ค าส่ัง สตม. ท่ี 167/2550 ลง 24 ก.ค. 2550 

 
 
 
 
 

 
 

2. จนท. กก.3 บก.สส.สตม. รับตัวตามแบบฟอร์มรับตัวคนต่างด้าว 

3. ผู้ต้องกักจะถูกควบคุมตัวไว้ เพื่อรอการผลักดันออกนอกราชอาณาจักร ณ ห้อง
กัก กก.3 บก.สส.สตม. เพื่อรอการด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 

4. จนท.น าส่งเอกสารการส่งกลับ กลับมายัง ตม.จว.ที่ส่งตัวมา 

5. ตม.จว.เก็บรวบรวมเอกสารส่งกลับ เพื่อรวบรวมและตรวจสอบต่อไป 

6. งานต้องห้ามเก็บรวบรวมเอกสารส่งกลับ เพื่อรวบรวมและตรวจสอบต่อไป 

1. จนท.งานส่งกลับ ควบคุมผู้ต้องกักไปยัง กก.3 บก.สส.สตม. ตามระยะเวลา 
ที่ก าหนด 



ขั้นตอนการปฏิบัติ การส่งตัวคนต่างด้าว  
(สัญชาติ พม่า,ลาว และกัมพูชา) ออกนอกราชอาณาจักรทางด่าน ตม.ภูมิภาค 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ม.54 และ ม.55 
 

 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 

2. ตรวจสอบเอกสาร เช่น บันทึกจับกุม 

3. จัดท าประวัติย่อ พิมพ์ลายนิ้วมือและถ่ายรูป 

4. ขออนุมัติ หน.ตม.จว. ส่งกลับออกไปตามช่องทางที่ก าหนด 
 (ช่องทางที่สะดวกและปลอดภัย) 

2. รับตัวจากเจ้าหน้าที่ผู้เก่ียวข้องหรือ สภ.ต่างๆ 



การเสนอบันทึกรายชือ่เป็นบุคคลตอ้งห้ามตาม ม.12 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 

1. พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ม.12 
2. มติท่ีประชุมคณะกรรมการ ครั้งท่ี 2/2552 ลง 18 ก.ย. 2552 

 
 
 
 
 
 
 

2. กรณีเข้าหลักเกณฑ์ตามหนังสือ บก.สส.สตม.ท่ี 0029.841/4953 
ลง 14 ต.ค. 2552 และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาบันทึก
และเปลี่ยนแปลงข้อมูลคนต่างด้าวท่ีมีพฤติการณ์สมควรมิให้เข้ามาใน

ราชอาณาจักร คร้ังที่ 2/2552 ลง 18 ก.ย. 2552 ประมวลเร่ืองเสนอ 
ผบช.สตม. (ผ่าน กก.3 บก.ศสส.สตม.) อนุมัติลงบัญชีต้องห้าม 

3. ผบช.สตม.อนุมัติ 

4. จนท. ศทส.สตม.ด าเนินการ 
- ลงข้อมูลในคอมพิวเตอร์ 
- แจ้งเวียนทุกหน่วยใน สตม. 
- เก็บต้นเร่ืองไว้ตรวจสอบ 
 

1. ตม.จว.เป็นผู้ด าเนินการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร และ
หน่วยอื่นส่งข้อมูลมาให้ลงบัญชีคนต้องห้าม 



๓.๓ พระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๕๑ 
หากได้ข้อเท็จจริงว่ามีคนงานต่างด้าวอยู่ในสถานที่ตามที่ได้รับแจ้งและมีเหตุอันควรสงสัย

ว่าคนต่างด้าวดังกล่าวท างานในระหว่างเวลาท่ีเช่ือได้ว่ามีการท างาน ก็อาจอาศัยอ านาจตาม
พระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ แต่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติจะต้องเป็นพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑  ม. ๔๘ และจะต้องมีบัตร
ประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าท่ีในการเข้าไปปฏิบัติการดังกล่าว โดยจะต้องแสดงบัตรประจ าตัว เมื่อ
บุคคลซึ่งเกี่ยวข้องร้องขอตามพระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ การตรวจสอบ
ดังกล่าวเรียกว่า การตรวจสอบการท างานของคนต่างด้าวและในการปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าวยังถือว่า
เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา ตามค าส่ังกระทรวงแรงงานท่ี ๗๕/๒๕๕๑ ลง
วันท่ี ๘ พ .ค .  ๒๕๕๑ อีกด้วย และสามารถประสานงานโดยตรงกับกรมการจัดหางานได้ท่ีโทรศัพท์
สายด่วน ๑๕๔๖ 
 
๓.๔ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑  

การค้ามนุษย์เป็นกระบวนการในการจัดหา น าพาหรือส่งตัวบุคคลไปยังที่ใดที่หนึ่งหรือรับ
ตัวบุคคลไว้ โดยการใช้ก าลังบังคับ ข่มขู ่ลักพาตัว ฉ้อฉล หลอกลวง ใช้อำนาจโดยมชอบ หรือโดยใหเ้งิน 
หรือผลประโยชน์อย่างอื่นแก่ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลบุคคลนั้นเพื่อให้ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลให้ความ
ยินยอมแก่ผู้กระท าความผิด ท้ังนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากบุคคล
ดังกล่าว กล่าวอีกนัยหนึ่ง หากบุคคลหนึ่งบุคคลใดถูกบังคับหรือถูกล่อลวงด้วยวิธีการต่างๆ จนกระท ั่ง
บุคคลนั้นต้องมาตกอยู่ในสถานการณ์ท่ีตนเองจำต้องยอมรับสภาพของการถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิ
ชอบ ดังนั้นถือได้ว ่ามีการค้ามนุษย์เกิดขึ้น และบุคคลนั้นถือว่าตกเป็นเหยื่อ/ผู้เสียหายจากการค้า
มนุษย์ ประกอบด้วยขั้นตอนหลักๆ ๓ ขั้นตอน คือ 

๑) ขั้นตอนของการจัดหาเหยื่อ/ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 
๒) ขั้นตอนของการน าพาเหยื่อ/ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย ์
๓) ขั้นตอนของการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ บุคคลท่ีเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าใน 

ขั้นตอนใดโดยรู ้หรือโดยเจตนา ย่อมมีความผิดฐานค้ามนุษย์ด้วยกันทุกคน พระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้มีการก าหนดความผิดฐานค้ามนุษย์ซึ่งเป็นความผิดท่ีมี
โทษทางอาญาขึ้นมาใหม่ โดยการกระท าท่ีถือว่าเป็นความผิดฐานค้ามนุษย์มีปรากฏอยู่ใน ม.๖ ซึ่งมี
องค์ประกอบท่ีส าคัญ ๒ ประการ คือ 

องค์ประกอบภายนอก ประกอบด้วย 
๑) การกระท าอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง คือ การเป็นธรุะ จัดหา ซื้อ ขาย 

จ าหน่าย พามาจากหรือส่งไปยังท่ีใด หน่วงเหนี่ยวกักขัง จัดให้อยู่อาศัยหรือรับไว้ซึ่งบุคคลใด 
๒) การกระท าตามข้อ ๑) ได้กระท าลงโดยใช้วิธีการต่างๆ อย่างหนึ่งอย่างใดหรือ 

หลายอย่าง คือ ข่มขู่ ใช้ก าลังบังคับ ลักพาตัว ฉ้อฉล หลอกลวง ใช้อ านาจโดยมิชอบหรือโดยให้เงิน
หรือผลประโยชน์อย่างอื่นแก่ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลบุคคลนั้น เพื ่อให้ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลให้ความ
ยินยอมแก่ผู้กระท าความผิด 
 
 
 



องค์ประกอบภายใน ประกอบด้วย  
๑) มีเจตนาในการกระท าผิด 
๒) เป็นการกระท าโดยมีเจตนาพิเศษ เพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากเหยื่อ/ 

ผู้เ สียหายจากการค้ามนุษย์  โดยม.๔ ของพระราชบัญญัติด ังกล่าวได้อธิบายความหมายของ
การ “แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ” ไว้ โดยใหห้มายความรวมถึง 

2.1) การแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณี 
2.2) การผลิตหรือเผยแพร่วัตถุลามกหรือส่ือลามก เช่น น าตัวมาเพื่อแสดง 

ภาพยนตร์ลามก 
2 . 3 ) การแสวงหาประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอื่น เช่น บังคับให้เต้นระบ า 

เปล้ืองผ้า 
2.4) การเอาคนมาเป็นทาส 
2.5) การนำคนมาขอทาน  ในบางประเทศถ ือว่าการขอทานเป็นการท างาน 

อย่างหนึ่ง (เป็นการท างานในความหมายอย่างกว้าง) แต่ส าหรับประเทศไทยการขอทานไม่ถือเป็น
อาชีพ จึงไม่ถือเป็นการท างาน ดังนั้นจึงได้บัญญัติแยกออกมาต่างหาก 

2.6) การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ การกระท าท่ีจะถือว่าเป็นการค้า 
มนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อวัตถุประสงค์ในการแสวงหาประโยชน์ด้านแรงงาน ต้องเป็นการบังคับใช้
แรงงานเท่านั้น ดังนั้น หากเปน็การทำงานโดยไม่ได้ถูกบงัคับ ก็ไม่ใช่การค้ามนุษย์ อาจต้องไปพิจารณา 
ว่าเป็นการกระท าท่ีเข้าข่ายกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานหรือไม่  อย่างไรจึงจะถือว่าเป็นการ
บังคับใช้แรงงาน  ใหพ้ิจารณานิยามของคำว่า “การบงัคับใช้แรงงานหร ือบริการ” ตามท่ีกำหนดไว้ใน  
ม.๔ ซึ่งกล่าวโดยสรุป คือ 

- เป็นการข่มขืนใจให้บุคคลอื่นท างาน โดยการใช้วิธีการบบีบังคับ 
ต่างๆ เช่น การขู่ว่าจะท าร้ายหรือท าอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ช่ือเสียงหรือทรัพย์สินของ
บุคคลนั้นเองหรือผู้อื่น การขู่เข็ญด้วยประการใดๆ การใชกำลังประทุษร้าย หรือการท าให้บุคคลนั้นอยู่
ในภาวะท่ีไม่สามารถขัดขืนได้ 

- การบังคับตัดอวัยวะเพื่อการค้า หรือ 
- การอื่นใดท่ีคล้ายคลึงกันอันเป็นการขูดรีดบุคคล ได้แก่ การเอารัดเอา 

เปรียบอย่างไม่เป็นธรรม เช่น การท าให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งต้องทนท างานเพื่อชดใช้หนี้ ท่ีไม่เป็น
ธรรม หรือท่ีตนไม่รู้หรือไม่ได้รับแจ้งล่วงหน้า หรือท่ีเรียกว่า debt bondage หรือ debt work เป็น
ต้น 

ม.๔ ก าหนดว่า “เด็ก” หมายถึง บุคคลผู้มีอายุต่ ากว่า ๑๘ ปี (แตกต่างจากประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาท่ีพยานหรือผู้ต้องหาท่ีเป็นเด็ก หมายถึง บุคคลอาย ุไม่เกิน ๑๘ ปี) 
 
 
 
 
 
 
 



 สาระส าคัญของ  พระราช บ ัญ  ญั ติ ป้ อ  ง กั น แ  ล ะปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑  
1. มีการบัญญัติความผิดฐานค้ามนุษย์ข้ึนใหม่ (ม.๖)  
2. กฎหมายฉบับนี้กำหนดให้ม ี “พนักงานเจ้าหน้าท่ี” โดยมีท้ังบุคคลท่ีเป็นโดยต าแหน่ง คือ  

“พนักงานฝ่ายปกครองและต ารวจช้ันผู้ใหญ่” ตามที่ก าหนดไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาและบุคคลท่ีต้องได้รับการแต่งต้ังจากรัฐมนตรี คือ ข้าราชการประเภทใด สังกัดใดก็ได้ ซึ่งด ารง
ต าแหน่งไม่ต่ ากว่าข้าราชการพลเรือนสามัญระดับ ๓ และมีคุณสมบัติตรงตามท่ีก าหนดไว้ใน
กฎกระทรวง 

๓. มีการก าหนดโทษและความผิดส าหรับผู้ท่ีช่วยเหลือ สนับสนุนหรือตระเตรียมเพื่อกระท า
ผิดฐานค้ามนุษย์ (ม.๗ และ ม.๘)  

๔.  กำหนดโทษและความผิดสำหรับความผิดท่ีกระทำโดยการสมคบกันต้ังแต่  ๒ คนขึ้น
ไป รวมท้ังความผิดท่ีกระท าลงโดยการร่วมกันกระทำผิดต้ังแต่ ๓ คนขึ้นไป หรือโดยสมาชิกขององค์กร
อาชญากรรม (ม.๙ และม.๑๐)  

๕.  ค ว า ม  ผิ ด ฐ า น ค้ า ม  นุ ษ ย์ แ  ม้ ก ระท า ล ง น อ กราชอาณาจักร ก็สามารถลงโทษผู้กระท า
ผิดในราชอาณาจักรได้ ทั้งนี ้ ตามที่บัญญัติไว้ใน ม.๑๑ ซึ่งหลักการดังกล่าวเป็นหลักการลงโทษ
อ านาจสากล เช่นเดียวกับท่ีบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา ม.๗  

6.  กฎหมายได้ก าหนดให้ความผิดฐานค้ามนุษย์ เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอก
เงิน (ม.๑๔) 

อนึ่ง ม.๒๗(๔) เป็นหลักการเดียวกับท่ีบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ว่าด้วยการค้นและการออกหมายค้น เพียงแต่ม.๒๗(๔) ได้น าข้อยกเว้นมาเขียนไว้ หลักคือ จะค้น
เคหสถานหรือสถานที่ใดๆ โดยไม่มีหมายค้นไม่ได้ เว้นแต่ จะเข้าข้อยกเว้นตามท่ีม.๒๗(๔) บัญญัติ
ไว้ นั่นคือ เมื ่อมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีพยานหลักฐานในการค้ามนุษย์อยู่ในสถานที่นั ้นหรือเพื ่อพบ
และช่วยบุคคลที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการกระท าผิดฐานค้ามนุษย์ กับท้ังต้องประกอบด้วยว่าหากช้า
กว่าจะได้หมายค ้นมา พยานหลักฐานนั้นอาจถูกโยกย้าย ซ่อนเร้นหรือท าลายหรือบุคคลนั้นอาจถูก
ประทุษร้ายโยกย้าย ซ่อนเร้น  

นอกจากนั้น พนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้เป็นหัวหน้าในการค้นต้องเป็นบุคคลตามท่ีม.๒๗ วรรคสอง
ก าหนดไว้ด้วย ในบางพื้นท่ีหัวหน้าสถานีตำรวจอาจเป็นเพียงระดับสารวัตรซึ่งแม้จะถ ือว่าเป็นตำรวจ
ช้ันผู้ใหญ่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แต่ก็ไม่สามารถเป็นหัวหน้าในการเข้าค้นใน
เวลากลางคืนตามม.๒๗ วรรคสองได้ 

หลังทำการค้นแล้ว โดยปกติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาให้รายงานให้
ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ๑ ระดับทราบ แต่ตามกฎหมายฉบับนี้ นอกจากรายงานผู้บังคับบัญชาแล้ว
ยังต้องสำเนาผลการตรวจค้นให้ผู้ครอบครองเคหะสถานนั้นด้วย ประการส าคัญหัวหน้าในการค้นต้อง
ส่งส าเนารายงานเหตุผลการตรวจค้น บัญชีพยานหลักฐานหรือบุคคลท่ีตกเป็นผู้เสียหายและบัญชีท่ียึด
อายัดไว้ไปให้ศาลจังหวัดท่ีมีอำนาจเหนือเขตท้องท่ีท่ีท าการค้น หรือศาลอาญา ภายใน ๔๘ ช่ัวโมงหลัง
การค้นส้ินสุดลงอีกด้วย ท้ังนี้ เพื่อเก็บไว้เป็นพยานหลักฐานหากมีการฟ้องร้องกันในภายหน้า 

ใ  น  ก  า  ร  ป  ฏิ  บั  ติ  ห  น้  า  ท่ี  ต  า  ม  พ  ร  ะ  ร  า  ช  บั  ญ  ญั  ติ  ป้  อ  ง  กั  น  แ  ล  ะปราบปรามการค้ามนุษย์ พ .ศ .
๒๕๕๑ พนักงานเจ้าหน้าท่ีต้องแสดงบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าท่ีต่อบุคคลท่ีเกี่ยวข้องด้วย ตาม
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๒๘ 
 



ล ำดับท่ี............................ 
 
 
 
 
 
 

แบบสัมภาษณ์เบื้องต้นสำหรบัคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 
 

สถานท่ีสัมภาษณ์............................................... 
วันท่ี.................เดือน................................พ.ศ.............. 

 
แบบสัมภาษณ์นี้ท าขึ้นเพื่อแสดงว่า วันนี้ เวลา...............น. เจ้าพนักงานและผู้เกี่ยวข้อง

ประกอบด้วย….......................................................................................................................................
......…………….…………….................................................................................................................. .......
....................…………….…………….............................................................................................................
................................................................................................................. 

ได ้ร่วมกันสัมภาษณ์บุคคลเพื่อพิจารณาการเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดยได้ข้อมูล ดังนี้
๑. ข้อมูลผู้ถูกสัมภาษณ์ 

ช่ือ-สกุล ( ) ด.ญ. ( ) ด.ช. ( ) นางสาว ( ) นาง ( ) นาย………....................................................... 
(ในกร ณี ท่ี ไม่ ส ามา รถระบุ ช่ื อ -สกุ ล ไ ด้  อาจ ระบุ ต ำหนิ  รู ปพร รณ  หรื อ ลั กษ ณะพิ เ ศษ  คื อ
..............................................................................................................................................................) 
วนั/เดือน/ปีเกิด................................................อายุ........................ปี สัญชาติ............................... 
เช้ือชาติ......................................( ) อืน่ๆ โปรดระบุ.................................................................................... 
ช่ือ-สกุลบดิา................................................................................................................................. 
ช่ือ-สกุลมารดา............................................................................................................................. 
ท่ีอยู่…………............................................................................................................................................. 
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน.................................................................................................. 
หมายเลขหนังสือเดินทาง.............................................................................................................. 
เอกสารประจ าตัวอื่นๆ  ( ) มี โปรดระบุ…….........................................................  ( ) ไม่มี 
เดินทางเข้า-ออกประเทศไทยโดยช่องทางใด……….................................................................................. 
วิธีการเดินทาง ( ) เดินเท้า  

( ) ยานพาหนะ โดย ( ) รถยนต์ ( ) รถโดยสาร 
( ) อื่น ๆ ระบ.ุ..................................................................................................... 

ช่ือ-สกุลของผู้ช่วยเหลือในการเดินทาง……………………………………………………………………….............. 
 
 
 
 



 
๒. ถูกกระท าในลักษณะข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

( ) จัดหา ( ) ซื้อ ( ) ขาย 
( ) จ าหน่าย ( ) พามาจาก ( ) ส่งไปยังท่ีใด 
( ) หน่วงเหนี่ยว ( ) กักขัง ( ) จัดให้อยู่อาศัย 
( ) รับไว้ 

๓. ถูกกระท าตามข้อ ๒. โดยวิธีกรข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 
( ) ข่มขู ่ ( ) ใช้ก าลังบังคับ ( ) ลักพาตัว 
( ) ฉ้อฉล ( ) หลอกลวง ( ) ใช ้อ านาจโดยมิชอบ 
( ) โดยให้เงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่นแก่ผู้ปกครองหรือผู้ดูแล เพื่อใหผู้้ปกครอง 

หรือผู้ดูแล ใหค้วามยนิยอมแก่ผู้กระท าความผิดในการแสวงหาประโยชน์จากบุคคลท่ีตนดูแล 
๔. ถูกกระทำตามข้อ ๒. และ ๓. โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อขอ้ใดขอ้หนึ่ง ดงันี้ 

( ) การแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณี 
( ) การผลิตหรือเผยแพร่วัตถุหรือส่ือลามก 
( ) การแสวงหาประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอื่น 
( ) การเอาลงเป็นทาส ( ) การน ามาขอทาน 
( ) การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ ( ) การบ ังคับตัดอวัยวะเพื่อการค้า 
( ) การอื่นใดท่ีคล้ายคลึงกันอันเป็นการขูดรีดบุคคล 

๕. พฤติการณ์และความเห็น 
พฤติการณ์โดยย่อ .................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................... 
สรุปความเห็น 

( ) ไม่เข้าข่ายการค้ามนุษย์ 
( ) อาจจะเข้าข่ายการค้ามนุษย์ ควรให้ความคุ้มครองช่ัวคราวหรือรอการตรวจสอบอีกครั้ง 
( ) เข้าข่ายการค้ามนุษย์ 

๖. ข้อเสนอแนะในการให้ความช่วยเหลือ
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................. 
 
 
 
 
 
 



 
 

จึงบันทึกไว้เป็นหลักฐาน 
(ลงช่ือ)................................................................. ผู้ถูกสัมภาษณ์ 

(................................................................ ) 
(ลงช่ือ)................................................................. ผู้สัมภาษณ์ 

(................................................................ ) 
ต าแหน่ง............................................................... 
(ลงช่ือ)................................................................. ผู้สัมภาษณ์ 

(................................................................. ) 
ต าแหน่ง................................................................ 
(ลงช่ือ).................................................................. ล่าม 

(................................................................. ) 
ต าแหน่ง................................................................ 
(ลงช่ือ)................................................................... ผู้สัมภาษณ์/ผู้บันทึก 

(................................................................. ) 
ต าแหน่ง................................................................ 
 

หมายเหตุ ๑. ถ้ากระท าต่อเด็กแม้จะไม่ใช้วิธีการตามข้อ ๓ ข้างต้นและไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่
ก็ตามให้ถือว่าเด็กนั้นเป็นผู้เสียหายหรือเหยื่อของการค้ามนุษย์ 

   ๒. กรณีผู้ถูกสัมภาษณ์ไม่สามารถลงลายมือช่ือได้ให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือขวาแทนการลง 
ลายมือช่ือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๓.๕ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.๒๕๓๙ 

การค้าประเวณี หมายความว่า การยอมรับการกระท าช าเราหรือการยอมรับการกระท าอื่นใด
หรือการกระท าอื่นใดเพื่อส าเร็จความใคร่ในทางกามารมณ์ของผู้อื่น อันเป็นการส าส่อนเพื่อสินจ้างหรือ
ประโยชน์อื่นใด ท้ังนี้ ไม่ว่าผู้ยอมรับการกระท าและผู้กระท าจะเป็นบุคคลเพศเดียวกันหรือคนละเพศ 

สถานการค้าประเวณี หมายความว่า สถานท่ีท่ีจัดไว้เพื ่อการค้าประเวณีหรือยอมให้มีการ
ค้าประเวณีและให้หมายความรวมถึงสถานท่ีท่ีใช้ในการติดต่อหรือจัดหาบุคคลอื่นเพื่อกระท าการค้า
ประเวณีด้วย เจ้าพนักงานท่ีรัฐมนตรีแต่งต้ังตาม พ.ร.บ.การป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีมี
ขั้นตอนการปฏิบัติท่ีเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีท่ีส าคัญ ดังนี้ 

(๑) เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติใช้วิธีการสืบสวนโดยใช้วิธีล่อซื้อ (ถ่ายรูปขณะตรวจพบเป็น 
หลักฐาน) 

(๒) หลักฐานท่ีแสดงว่ามีการค้าประเวณี เช่น ถุงยางอนามัย ครีมส าหรับใช้หล่อ 
ล่ืนหรือวงรอบในการค้าประเวณี 

(๓) เอกสารเกีย่วกบัสถานท่ีเกดิเหตุว่าผู้ใดเป็นผู้ประกอบการ 
(๔) หลักฐานเกีย่วกับบัตรประจ าตัวประชาชนหนังสือเดินทางของผู้เสียหายเพื่อใช้ 

เป็นหลักฐานกรณีผู้เสียหายยืนยันว่าถูกยึดเอกสารไว้ 
(๕) หลักฐานทางการเงินเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการสืบสวนความผิดฐานฟอกเงินอีก 

ส่วนหนึ่ง 
(๖) หลักฐานเพื่อเป็นหลักฐานกรณีมีการพันธนาการ 
(๗) หลักฐานการส่ือสาร 
(๘) หากเป็นคนต่างด้าวให้ตรวจยึดหลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบหา 

นายจ้างและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
(๙)  รถยนต์หรือจักรยานยนต์ท่ีเกิดเหตุ เนื่องจากอาจมีพยานเอกสารที่เกี่ยวข้องอยู่ 

ภายใน 
(๑๐) หากเป็นกรณีวิธีล่อซื้อหญิงบริการไปใช้บริการนอกสถานท่ีเกิดเหตุ ให้ตรวจยึด 

รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์เป็นของกลางและตรวจสอบทะเบียนรถและหาความเช่ือมโยงในสถานท่ี
เกิดเหตุ 

(๑๑) เส้ือผ้าเครื่องใช้ของหญิงบริการหรือผู้เสียหายจะต้องน าเป็นหลักฐานเพื่อใช้ 
เป็นหลักฐานและป้องกันการต่อสู้ว่าหญิงเข้ามาบริการเองโดยท่ีท่ีผู้ประกอบการไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

(๑๒) หากเป็นกรณีการค้าประเวณีทางอินเตอร์เน็ตจะต้องตรวจสอบและตรวจยึด 
หลักฐานการใช้อินเตอร์เน็ต เช่น จากเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก หรือแทบเล็ตในท่ีเกิดเหตุ ท้ังนี้ในการ
ด าเนินเก็บหลักฐานจะต้องใช้พนักงานเจ้าหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร ์ฯ  เข้ามาร่วมเก็บ
พยานหลักฐานตามกฎหมายด้วย 

กรณีเป็นรูปแบบการค้าประเวณีข้ามชาติ เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติจะต้องตรวจสอบหล ักฐานการ
เข้า-ออกของผู้เสียหายจากส านักงานตรวจคนเข้าเมือง หลักฐานการขอหนังสือเดินทางจากกองหนังสือ
เดินทางกระทรวงการต่างประเทศ หลักฐานการขอวีซ่าเข้าประเทศปลายทาง หลักฐานการซื้อต๋ัว
เครื่องบิน และตรวจสอบบุคคลในเท่ียวบินท่ีเดินทางเข้าและออกประเทศดังกล่าว แล้วน าข้อมูลมา
เช่ือมโยงกันเพื่อสามารถวิเคราะหห์าผู้น าพา ผู้เสียหายไปค้าประเวณีมาด าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 



 
๓.๖ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ 

พ ร ะ ร า ช บ ัญ ญ ัต ิคุ ้ม ค ร อ ง เ ด ็ก  พ .ศ .๒ ๕ ๔ ๖  ซึ ่ง ม ีผ ล ใ ช ้บ ัง ค ับ ม า ตั ้ง แ ต่
วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๔๗ มาตรา ๓๐ เพื ่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี ้ ให้
พนักงานเจ้าหน้าท่ีตามหมวด ๓ และหมวด ๔ มีอ านาจและหน้าท่ี ดังต่อไปนี้ 

เข้าไปในเคหะสถาน สถานท่ีใดๆ หรือยานพาหนะใดๆ ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึน้ถงึ 
พระอาท ิตย์ตก เพื่อตรวจค้น ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท าทารุณกรรมเด็ก มีการกักขัง
หรือเล้ียงดูโดยมิชอบ แต่ในกรณี มีเหตุอื่นควรเช่ือว่าหากไม่ดำเนินการในทันที เด็กอาจได้รับอันตราย
แก่ร่างกายหรือจิตใจ หรือถูกน าพาไปสถานท่ีอื่นซึ่งยากแก่การติดตามช่วยเหลือ ก็ให้มีอำนาจเข้าไปใน
เวลาภายหลังพระอาทิตย์ตกได้ หากเข้าไปในสถานท่ีอยู่อาศัยของผู้ปกครอง สถานท่ีประกอบการของ
นายจ้างของเด็ก สถานศึกษาของเด็ก หอ สถานท่ีท่ีเด็กมีความเกี่ยวข้องด้วย ในระหว่างเวลาพระ
อาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก เพื่อสอบถามบุคคลที่อยู่ในที่นั ้นๆ และรวบรวมข้อมูลหรือหลักฐาน
เกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ ความสัมพันธ์ในครอบครัว การเล้ียงดู อุปนิสัยและความประพฤติของ
เด็ก 

มาตรา ๔ “เด็ก” หมายความว่า บุคคลซึ่งมีอายุต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ แต่ไม่รวมถึงผู้ท่ี
บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรส 

มาตรา ๒๖ ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่น ไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ห้ามมิให้ผู้ใด
กระท าการ ดังต่อไปนี้ 

(๑) กระท าหรือละเว้นการกระท าอันเป็นการทารุณกรรมต่อร่างกายหรือจิตใจของ 
เด็ก 

(๒) จงใจหรือละเลยไม่ให้ส่ิงจ าเป็นแก่การด ารงชีวิตหรือรักษาพยาบาลแก่เด็กท่ีอยู่ใน 
ความดูแลของตนจนน่าจะเกิดอันตรายแกร่่างกายหรือจิตใจของเด็ก 

(๓) บังคับ ขู่เข็ญ ชักจูง ส่งเสริมหรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควรหรือน่าจะ 
ท าใหเ้ด็กมีความประพฤติเส่ียงต่อการกระท าผิด 

(๔) โฆษณาทางส่ือมวลชนหรือเผยแพร่ด้วยประการใด เพื่อรับเด็กหรือยกเด็กให้แก่ 
บุคคลอื ่นที่มิใช่ญาติของเด็ก  เว้นแต่ เป็นการกระท าของทางราชการหรือได้รับอนุญาตจากทาง
ราชการแล้ว 

(๕) บังคับ ขู่เข็ญ ชักจูง ส่งเสริม ยินยอมหรือกระท าด้วยประการใดให้เด็กไปเป็น 
ขอทาน เด็กเร่ร่อนหรือใช้เด็กเป็นเครื่องมือในการขอทานหรือการกระทำผิดหรือกระท าด้วยประการ
ใดอันเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากเด็ก 

(๖) ใช้ จ้างหรือวานเด็กให้ท างานหรือกระท าการอันอาจเป็นอันตรายแก่ร่างกายหรือ 
จิตใจมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตหรือขัดขวางต่อพัฒนาการของเด็ก 

(๗) บังคับ ขู่เข็ญ ใช้ ชักจูง ยุยง ส่งเสริมหรือยินยอมให้เด็กเล่นกีฬาหรือให้กระท าการ 
ใดเพื ่อแสวงหาประโยชน์ทางการค้า  อ ันมีล ักษณะเป็นการขัดขวางต่อการเจร ิญเติบโตหรือ
พัฒนาการของเด็กหรือมีลักษณะเป็นการทารุณกรรมต่อเด็ก 

(๘) ใช้หรือยินยอมให้เด็กเล่นการพนันไม่ว่าชนิดใดหรือเข้าไปในสถานท่ีเล่นการ 
พนัน สถานค้าประเวณีหรือสถานท่ีท่ีห้ามมิให้เด็กเข้า 
 



 
(๙) บังคับ ขู่เข็ญ ใช้ ชักจูง ยุยง ส่งเสริมหรือยินยอมให้เด็กแสดงหรือกระท าการอันมี 

ลักษณะลามกอนาจาร ไม่ว่าจะเป็นไปเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าตอบแทนหรือเพื่อการใด 
(๑๐) จ าหน่าย แลกเปล่ียนหรือให้สุราหรือบุหรี่แก่เด็ก เว้นแต่การปฏิบัติทางการแพทย์ 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งมีโทษตามกฎหมายอื่นท่ีหนักกว่าก็ให้ลงโทษตามกฎหมายนั้น 
มาตรา ๒๗ ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาหรือเผยแพร่ทางส่ือมวลชนหรือส่ือสารสนเทศประเภท 

ใด ซ่ึงข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กหรือผู้ปกครอง โดยเจตนาที่จะท าให้เกิดความเสียหายแก่จิตใจ ชื่อเสียง เกียรติ
คุณหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดของเด็กหรือเพื่อแสวงหาประโยชน์ส าหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ 
 
๓.๗ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ 

พนักงานตรวจแรงงานจะต้องดูสภาพจริงในการปฏิบัติงานของนายจ้าง สภาพการจ้างและ
สภาพการท างานของลูกจ้าง การเข้าไปตรวจสถานประกอบกิจการ พนักงานตรวจแรงงานต้อง
ด า เน ินการ เพื ่อ ให ้ได ้ข ้อ เท ็จจร ิงจากทั ้งฝ ่ายนายจ ้าง  ล ูกจ ้างตลอดจนตรวจสอบรวบรวม
พยานหลักฐาน ทั้งที่นายจ้างได้จัดขึ้นตามที่กฎหมายก าหนดหรือนายจ้างจัดขึ้นเองเพื่อประโยชน์ใน
การจ้างงาน รวมถึงเอกสารหลักฐานท่ีลูกจ้างจัดท าขึ้น โดยสอบถามข้อเท็จจริง ถ่ายภาพ ถ่ายส าเนา 
เอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการจ้าง การจ ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด ค่าล่วงเวลาใน
วันหยุด ทะเบียนลูกจ้า ง ข้อบังคับเกี ่ยวกับการท างานและการกระท าอย่างอื่น เพื ่อให้ไ ด้
ข ้อ เท ็จจร ิงและพยานหลักฐานในอ ัน ท่ีจะปฏิบั ติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ คุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ 

ประเด็นการตรวจสอบ 
-  นายจ้างใหลู้กจ้างซึ่งป็นเด็กท างานในระหว่างเวลา ๒๒.๐๐น. ถึงเวลา ๐๖.๐๐ น. หรือไม่ 
- กรณีนายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กท างานในระหว่างเวลาดังกล่าว นายจ้างได้รับอนุญาต

เป็นหนังสือจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายหรือไม่ 
- กรณีลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กเป็นผู้แสดงภาพยนตร์ ละคร หรือการแสดงอย่างอื่นท่ีคล้ายคลึง

กัน นายจ้างอาจให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กท างานในระหว่างเวลาดังกล่าวได้ โดยรับอนุญาตจากอธิบดีหรือ
ผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย 

ฐานความผิด 
- ให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กท างานล่วงเวลาหรือท างานในวันหยุด (มาตรา ๔๘) 
ประเด็นการตรวจสอบ 

- ตรวจสอบวันและเวลาท างานปกติหรือช่ัวโมงการท างานของสถานประกอบกิจการ 

- นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเปน็เด็กทำงานนอกเหนือหรือเกนิเวลา ท างานปกติหรือท างานในวันหยุด
หรือไม่ 

 
 
 
 
 
 



ฐานความผิด 

- ให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กท างานท่ีกฎหมายห้าม (มาตรา ๔๙) 
ประเด็นการตรวจสอบ 

- นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กท างานอย่างหนึ่งอย่างใด ตามมาตรา ๔๙ หรือไม่ 
ฐานความผิด 
- ให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กท างานในสถานท่ีท่ีกฎหมายห้าม(มาตรา ๕๐) 
ประเด็นการตรวจสอบ 

- นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กท างานในสถานท่ีท่ีกฎหมายห้ามตามมาตรา ๕๐ หรือไม่ 
-   ตรวจสอบกำหนดเวลาการจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุดและค่าล่วงเวลาใน

วันหยุดท่ีนายจ้างและลูกจ้างตกลงกัน 

- ตรวจสอบว่าลูกจ้างได้รับค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท างานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาใน
วันหยุดถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่ (กรณีนายจ้างมีลูกจ้างตั้งแต่ ๑๐ คนขึ้นไปให้ตรวจสอบจาก
เอกสารท่ีเกี่ยวกับการจ่ายเงินซึ่งนายจ้างต้องจัดท าตามกฎหมาย) 

ฐานความผิด 

- หักค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท างานในว ันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุดของลูกจ้างโดยไม่
ชอบ (มาตรา ๗๖) 

ประเด็นการตรวจสอบ 

- ตรวจสอบก าหนดเวลาการจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาใน
วันหยุดท่ีนายจ้างและลูกจ้างตกลงกัน 

- ตรวจสอบว ่าลูกจ้างได้รับค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด
ถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่ (กรณีนายจ้าง มีลูกจ้างต้ังแต่ ๑๐ คน ขึ้นไปให้ตรวจสอบจากเอกสารท่ี
เกี่ยวกับการจ่ายเงิน ซึ่งนายจ้างต้องจัดท าตามกฎหมาย) 

- กรณีนายจ้างหักค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท างานในวันหยุดและค่าล่วงเวลาในวันหยุดให้
ตรวจสอบว่าเป็นการหักตามมาตร ๗๖ หรือไม่ 

- กรณีนายจ้างหั กตามมาตรา  ๗๖  ลูก จ้างไ ด้ให้ ความยินยอมเป็นหนั ง สือหรือ ไ ม่  ,
มาตรา ๑๔๕ นายจ้างผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๓ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท 

ฐานความผิด 

- ไม่ประกาศเวลาทำงานปกติให้ลูกจ้างทราบ หรือให้ลูกจ้างทำงานเกินเวลา ท างานของแต่ละ
ประเภทงานตามท่ีกฎหมายกำหนด (มาตรา ๒๓) 

ประเด็นการตรวจสอบ 

- นายจ้างประกาศเวลาท างานปกติ โดยก าหนดเวลาเริ่มต้นและเวลาส้ินสุดของการท างาน 
แต่ละวันให้ลูกจ้างทราบหรือไม่ 

- กรณีนายจ้างประกาศก าหนดเวลาท างานปกติให้ลูกจ้างทราบ ให้ตรวจสอบว่าเกินเวลา
ท างานของแต่ละประเภทงานท่ีกฎหมายก าหนดหรือไม ่

มาตรา ๑๔๖ นายจ้างผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๗ มาตรา 2 8  ม าต ร า  2 9  ม าต ร า  
30 วรรคหนึ่งและมาตรา ๔๕ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท 

 
 



ฐานความผิด 
- ในวันท่ีมีการท างาน นายจ้างไม่จัดให้ลูกจ้างมีเวลาพักระหว่างท างาน (มาตรา ๒๗)  
ประเด็นการตรวจสอบ 
- ในวันท่ีมีการท างาน นายจ้างจัดให้ลูกจ้างมีเวลาพักระหว่างการท างานวันหนึ่งไม่น้อย

กว่า ๑ ช่ัวโมง หรือไม่ 
ฐานความผิด 
- นายจ้างไม่จัดวันหยุดประจ าสัปดาห์ให้ลูกจ้าง (มาตรา ๒๘) 
ประเด็นการตรวจสอบ 
- นายจ้างจัดให้ลูกจ้างมีวันหยุดประจ าสัปดาห์ สัปดาห์หนึ่งไม่น้อยกว่า ๑ วัน หรือไม่ 
ฐานความผิด 
- นายจ้างไม่จัดวันหยุดตามประเพณีให้ลูกจ้าง (มาตรา ๒๙) 
ประเด็นการตรวจสอบ 
- นายจ้างประกาศก าหนดวันหยุดตามประเพณีให้ลูกจ้างได้หยุดปีหนึ่งไม่น้อยกว่า 13 วัน

หรือไม่ 
ฐานความผิด 
- นายจ้างไม่จัดวันหยุดพักผ่อนประจ าปีให้ลูกจ้าง (มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง) 
ประเด็นการตรวจสอบ 
- ลูกจ้างท่ีท างานติดต่อกันมาแล้วครบหนึ่ งปี  นายจ้างได้จัดให้ ลูกจ้างได้หยุดพักผ่อน

ประจ าป ีปีหนึ่งไม่น้อยกว่า ๖ วันท างานหรือไม่ 
ฐานความผิด 
- ไม่แจ้งหรือจัดท าบันทึกการจ้างลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กตามท่ีกฎหมายก าหนด (มาตรา ๔๕) 
ประเด็นการตรวจสอบ กรณีมีการจ้างลูกจ้างซึ่งเป็นเด็ก นายจ้างปฏิบัติดังนี้หรือไม่ 
๑) แจ้งการจ้างลูกจ้างซึ ่งเป็นเด็กตามแบบที่อธ ิบดีก าหนด ต่อพนักงานตรวจแรงงาน

ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันท่ีเด็กเข้าท างานหรือไม่ 
๒) จัดท าบันทึกสภาพจ้างตามแบบท่ีอธิบดีก าหนดหรือไม่ 
๓) แจ้งการส้ินสุดการจ้างลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กตามแบบท่ีอธิบดีก าหนดต่อพนักงานตรวจแรงงาน

ภายใน ๗ วัน นับแต่วันท่ีเด็กออกจากงานหรือไม่ 
มาตรา ๔๘ นายจ้างผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๔ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับ

ไม่เกินสองแสนบาทหรือท้ังจ าท้ังปรับ 
ฐานความผิด 
- จ้างเด็กอายุต่ ากว่า ๑๕ ปี เป็นลูกจ้าง (มาตรา ๔๔) 
ประเด็นการตรวจสอบ 
- ตรวจสอบว่าคู่สัญญามีนิติสัมพันธ์เป็นนายจ้าง ลูกจ้างตามสัญญาจ้างแรงงานหรือไม่ 
- อายุของลูกจ้าง 
 
 
 
 



๓.๘ พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.๒๕๐๙ 
เมื ่อตรวจสอบพบว่า สถานที่เกิดเหตุเป็นสถานบริการ ใช้อ านาจตามพระราชบัญญัติ

สถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ มาตรา ๒๔ เข้าไปตรวจสอบสถานท่ีดังกล่าวได้ โดยเมื่อมีเหตุอันควร
เช่ือหรือสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ในสถานบริการแห่งใด ให้พนักงาน
ฝ่ายปกตรองหรือต ารวจชั้นผู้ใหญ่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาอาญา มีอ านาจเข้าไปตรวจ
ภายในสถานบริการนั้นได้ไม่ว่าในเวลาใดๆ ประสานงานโดยตรงกับสถานีต ารวจในท้องท่ีนั้นๆ ได้ 

ส ถ า น ท่ี เ กิ ด เ ห ตุ เ ป็ น โ ร ง แ ร ม  อ า จ ใ ช้ อ า น า จ ต า ม พ ร ะ ร า ช บ ัญ ญ ัติ
โรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๔๕ เข้าท าการตรวจสอบโดยผู้ท าการตรวจสอบจะต้องเป็นพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๔ และจะต้องได้รับมอบหมายเป็น
หนังสือจากนายทะเบียนท้ังนี้ พนักงานเจ้าหน้าท่ีดังกล่าวมีอ านาจหน้าท่ีดังนี้ 

(๑) เข้าไปในโรงแรมในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตกเพื่อตรวจสอบ 
(๒) มีหนังสือเรียกผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม  ผู้จัดการและในการปฏิบัติหน้าที่ พนักงาน

เจ้าหน้าท่ีต้องแสดงบัตรดังกล่าวเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย 
ค าว่า “สถานบริการ” หมายความว่า สถานท่ีท่ีต้ังขึ้นเพื่อให้บริการโดยหวังประโยชน์ในทาง

การค้าซึ่งได้ก าหนดไว้ในมาตรา ๓ ดังต่อไปนี้ 
(๑) สถานเต้นรำ (Disco theque มีฟลอร์สำหรับเต้น) 
(๒) สถานที่ที่มีอาหาร สุราหรือเครื ่องดื่มอย่างอื่นจ าหน่าย โดยมีผู้บ าเรอส าหรับปรนนิบัติ

ลูกค้า 
(๓) สถานอาบ อบ นวดหรืออบตัว 

(ก) สถานท่ีซึ่งผู้บริการได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลป์สาขา 
การแพทย์แผนไทย ประเภทการนวดไทยตามกฎหมาย 

(ข) สถานท่ีเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวย 
(ค) สถานท่ีอื่นตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

(๔) สถานท่ีท่ีมีอาหาร สุราหรือเครื่องด่ืมอย่างอื่นจ าหน่ายหรือให้บริการ ดังต่อไปนี้ 
(ก) มีดนตรี มีการแสดงดนตรีหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง 
(ข)  มีการจัดอุปกรณ์การร้องเพลงประกอบดนตรีให้แก่ลูกค้า (คาราโอเกะหรือร้านท่ี 

ลูกค้าสามารถขึ้นร้องเพลงได้) 
(ค) มีการเต้นหรือยินยอมให้มีการเต้นหรือการเต้นบริเวณโต๊ะอาหารหรือเครื่องด่ืม 

โดยเฉพาะ 
(ง) มีลักษณะของสถานท่ี การจัดแสงหรือเสียงหรืออุปกรณ์อื่นใดตามท่ีก าหนดใน 

กฎกระทรวง 
(๕) สถานท่ีท่ีมีอาหาร สุราหรือเครื่องด่ืมอย่างอื่นจ าหน่าย โดยจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือ 

การแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง (ร้านอาหารท่ีมีดนตรีแต่ไม่มีนักร้อง นักแสดงหรือพนักงานนั่งกับ
ลูกค้า) 

(๖) สถานท่ีอื่นตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
 
 
 



ผู้ใดเปิดด าเนินกิจการเพื่อหวังประโยชน์ทางการค้า อันมีลักษณะตาม ๖ ข้อดังกล่าวต้องได้รับ
การอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ หากผู้ใดเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต ก็จะมีโทษจ าคุกไม่เกิน
หนึ่งป ีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ  

ใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการนั้นไม่ว่าจะอนุญาต ณ วันท่ีเท่าใดก็ตาม จะมีอายุถึงแค่ส้ินปี
นั้นๆ เท่านั้น ใบอนุญาตจะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับผู้รับใบอนุญาต สถานท่ี ขนาดพื้นท่ี เวลาเปิด-ปิด
ของสถานบริการนั้นๆ หากมีการเปล่ียนต้องแจ้งและยื่นขออนุญาตต่อผู้มีอ านาจ ผู้ยื่นขอต้ังสถาน
บรกิารจะต้องได้รับการตรวจสอบประวัติว่ามีคุณสมบติัเหมาะสม ดังนี้ 

๑. อายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ 
๒. ไม่เป็นผู้ประพฤติเส่ือมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรม 
๓. ไม่เป็นผู้วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
๔. ไม่เป็นผู้เจ็บป่วยด้วยโรคติดต่ออันเป็นท่ีรังเกียจของสังคม โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือโรคยา

เสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง 
๕. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษในความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญาในความผิด

ว่าด้วยการค้าหญิงและเด็ก โดยผู้ประสงค์จะรับอนุญาต ต้องยื่นขอทำ ณ ท่ีว่าการอำเภอ (ส าหรับใน
ต่างจังหวัด) และสถานีตำรวจ (สำหรับกรุงเทพมหานคร) เมื่อได้รับการพิมพ์มือที่สถานีต ารวจและ
ส่งไปตรวจสอบประวัติการต้องโทษแล้ว  หากเป็นการขออนุญาตในปีแรก ก็ต้องรอจนได้รับการ
อนุญาตเป็นท่ีเรียบร้อย จึงจะสามารถเปิดด าเนินกิจการได้ แต่หากเป็นการขออนุญาตในปีต่อๆไป 
เมื่อได้รับหนังสือจากท่ีว่าการอ าเภอส่งถึงสถานีต ารวจให้ท าการพิมพ์มือ ตรวจสอบประวัติแล้วให้
อนุโลมเปิดสถานบริการต่อไปได้ แมใ้บอนุญาตฯ ยังไม่ได้รับการอนุญาต 

หลังจากที่ได้รับอนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้รับอนุญาตก็มีหน้าท่ีต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
หลายประการ เพื่อควบคุมสถานบริการให้ด าเนินกิจการได้อย่างสงบเรียบร้อย  โดยมีข้อกฎหมาย
หลายข้อไว้ควบคุมผู้รับใบอนุญาต เจ้าของ ผู้ดูแล นิติบุคคล กรรมการผู้จัดการของสถานบริการ
ดังกล่าว พอสรุปได้เป็นข้อๆ ดังนี้ 

- สถานบริการต้องไม่ปล่อยปละละเลยให้มีอายุต่ ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ ซึ่งมิได้ท างานในสถาน
บริการนั้นเข้าไปในสถานบริการ โดยสถานบริการต้องจัดผู้ตรวจสอบบัตรประชาชนหรือเอกสารแสดง
อายุของผู้ท่ีจะเข้าใช้บริการทุกครั้ง (มาตรา ๑๖/๑) 

- สถานบริการต้องจัดท าบัตรประวัติของพนักงาน ก่อนเริ่มเข้าท างานในสถานบริการและคอย
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ รวมทั้งให้พนักงานติดหมายเลขประจ าตัวในสถานบริการให้
ชัดเจน (มาตรา ๑๔),(มาตรา ๑๗) 

- สถานบริการต้องไม่ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีการน าอาวุธเข้าไปในสถานบริการ
เว้นแต่เป็นเจ้าหน้าท่ีซึ่งอยู่ในเครื่องแบบ และน าไปเพื่อปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมาย (มาตรา ๑๖ (๖)) 

- สถานบริการต้องไม่รบัเด็กอายุต่ ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์เข้าท างาน (มาตรา ๑๖(๒)) 
- สถานบริการต้องไม่จ าหน่ายสุรา ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอาการมึนเมาจน

ประพฤติวุ่นวายหรือครองสติไม่ได้เข้าไป หรืออยู่ในสถานบริการระหว่างเวลาท าการ (มาตรา ๑๖
(๒),(๓)) 

 
 



- สถานบริการต้องไม่ยินยอมให้ผู้ท่ีไม่มีหน้าท่ีเฝ้าดูแลสถานบริการนั้นพักอาศัยหลับนอนใน
สถานบริการ (มาตรา ๑๖ (๔))  

- สถานบริการต้องควบคุมมิให้มีการแสดงในทางลามกหรืออนาจาร และมิให้มีสัตว์ร้ายเข้าร่วม
การแสดงในสภาพที่อาจก่อใหเ้กดิอันตรายแก่ผู้ชม (มาตรา ๑๙) 

ท้ังนี้ การควบคุมสถานบริการนอกจากมาตรการทางกฎหมาย ท่ีเจ้าหน้าท่ีสามารถจับได้ใน
ขณะท่ีเข้าท าการตรวจสอบแล้ว ยังมีมาตรการทางการปกครองคอยควบคุมสถานบริการดังนี้ 

- หากตรวจพบการกระท าความผิดสถานเบา ตามมาตรา ๑๔ ,๑๕ ,๑๖ (๒ ) (๓) หรือ
กฎกระทรวงตามมาตรา ๑๗ ผู้จับกุมหรือเจ้าหน้าท่ีท่ีตรวจพบการกระท าผิดสามารถท าหนังสือไปยังผู้
อนุญาต (ผู้บัญชาการต ารวจนครบาลเป็นผู้อนุญาตสำหรับเขตกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการ
จังหวัดส าหรับจังหวัดอื่น) ให้พิจารณาส่ังพักใบอนุญาตได้ครั้งละไม่เกินสามสิบวัน  

- หากตรวจพบการกระท าความผิดขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
ย ินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีการมั่วสุมเพื่อกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดหรือมีการกระท า
ความผิด เกี่ ย ว กับย า เสพ ติด ในสถานบริ กา รและความตามมาตร า  ๑๖ /๑  วร รค ๑ ,๑๖
(๑), (๔), (๕), (๖), และมาตรา ๑๙ หรือกฎกระทรวงซึ่งก าหนดเวลาเปิด- ปิดสถานบริการ สามารถ
เสนอส่ังพักใบอนุญาตได้ครั้งละไม่เกิน ๙๐ วัน 
 
๓.๙ พระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการ แพ ปลา  พ.ศ. ๒๔๙๖  

พระราชบญัญัตินี้เรียกว่า “พระราชบญัญัติจัดระเบยีบกิจการแพปลา พ.ศ. ๒๔๙๖”  
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี ้ “กิจการแพปลา” หมายความว่า การกระท าอันเป็นปกติ

ธุระอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
(ก) การให้กู้ยืมเงินหรือให้เช่า ให้เช่าซื้อ ให้ยืมเรือ เครื่องมือ ท าการประมงหรือส่ิง 

อุปกรณ์การประมง เพื่อให้ผู้กู้ยืมหรือผู้เช่า ผู้เช่าซื้อ ผู้ยืม ประกอบกิจการประมงหรือท าการค้าสินค้า
สัตว์น้ าโดยมีข้อตกลงกันโดยตรงหรือโดยปริยายว่า ผู้กู้ยืม หรือผู้เช่า ผู้เช่าซื้อ ผู้ยืม จะต้องน าสินค้า
สัตว์น้ ามาให้ผู้ให้กู้ยืม หรือผู้ให้เช่า ผู้ให้เช่าซื้อ ผู้ให้ยืม เป็นตัวแทนท าการขายสินค้าสัตว์น้ านั้น 

   (ข) การรับเป็นตัวแทนท าการขายสินค้าสัตว์น้ าของบุคคลอื่น 
   (ค) การขายสินค้าสัตว์น้ าโดยวิธีขายทอดตลาด 
   (ง) กิจการค้าสินค้าสัตว์น้ า  โดยวิธีอื่นใดตามท่ีจะได้มีพระราชกฤษฎีกา ระบุว่าเป็นกิจการ 

แพปลา 
“สินค้าสัตว์น้ า” หมายความว่า สัตว์น้ าตามความหมายแห่งกฎหมาย ว่าด้วยการประมง ไม่ว่า

ยงัมีชีวิตอยูห่รือไม่ และรวมตลอดถงึผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ าทุกชนิด ซึ่งเป็นวัตถุสินค้า 
“สะพานปลา” หมายความว่า สถานที่หรือบริเวณซึ่งได้มีประกาศให้เป็นท่ีประกอบกิจการ

แพปลาตามพระราชบัญญัตินี้ 
“ค่าบริการ” หมายความว่า เงินค่าจัดสถานที่และอ านวยความสะดวกในการซื้อขายสินค้า

สัตว์น้ าท่ีสะพานปลา 
มาตรา ๒๙ ห้ามมิให้ผู ้ใดประกอบกิจการแพปลา  เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตและเสีย

ค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
 



มาตรา ๓๐ ห้ามมิให้ผู้ใดกระท าการเป็นผู้ขายทอดตลาดสินค้าสัตว์น้ าท่ีสะพานปลา เว้นแต่
จะได้รับใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัตินี้  

มาตรา ๓๕ ห้ามมิให้ผู้ประกอบกิจการแพปลาท่ีสะพานปลา รับซื้อสินค้าสัตว์น้ าเสียเอง เว้นแต่
จะได้รับความยินยอมจากเจ้าของสินค้าสัตว์น้ านั้น ในกรณีเช่นนี้ ห้ามมิให้เรียกเก็บค่านายหน้าจาก
เจ้าของสินค้าสัตว์น้ านั้น  

มาตรา ๓๘ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๙ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่ต่ ากว่าห้าพันบาท แต่ไม่เกิน
กว่าหนึ่งหมืน่บาท หรือจ าคุกไมเ่กินหกเดือน หรือท้ังปรับท้ังจ า 

มาตรา ๓๙ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๐ มาตรา ๓๕ หรือฝ่าฝืนข้อก าหนดของอธิบดีออกตาม
ความในมาตรา ๓๑ (๑) (๒) (๓) และ (๕) หรือขัดขวางการขายทอดตลาดสินค้าสัตว์น้ าโดยองค์การ
สะพานปลา ตามความในมาตรา ๓๓ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาทหรือจ าคุกไม่
เกินสามเดือน หรือท้ังปรับท้ังจ า 

มาตรา ๔๐  ผู้ ใดไม่กรอกแบบพิมพ์ยื่ น  หรือแกล้งกรอกแบบพ ิมพ์ ท่ีอธิบดีกำหนดไม่
ครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของอธิบดีว่าด้วยการกรอกแบบพิมพ์นั้น หรือกรอกแบบพิมพ์
เช่นว่านั้นโดยรู ้อยู ่ว่าเป็นเท็จ หรือไม่ยอมให้พนักงานเจ้าหน้าที่ท าการตรวจสอบสมุดบัญชีหรือ
เอกสารตามค าส่ังของอธิบดี หรือไม่อ านวยความสะดวกในการตรวจสอบเช่นว่านั้นตามความใน
มาตรา ๓๒ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 
สถานที่เกิดเหตุอยู่บนเรือไทยหรือเรือต่างประเทศ 

(ก) กองทัพเรือ มีภารกิจและพื้นท่ีรับผิดชอบทางทะเล นอกจากการรักษาความมั่นคงของ
ช า ติ แ ล  ้ว  ยั ง มี อ า น า จ ห น้ า ท่ี ใ น ก า ร รั ก ษ า ก ฎ ห ม า ย ใ น ท ะ เ ล ต า ม ก ฎ ห ม า ย
ต่างๆ รวม ๒๙ ฉบับ เช่น พระราชบัญญัติอ านาจทหารเรือปราบปรามการกระท าความผิดบางอย่าง
ทางทะเล พ.ศ. ๒๔๙๐ มาตรา ๔ เมื่อปรากฏว่ามีการกระทำ หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า มีการกระทำ
เกี่ยวกับการน าข้าวหรือสินค้าอื่นหรือยาเสพติดออกไปนอกหรือเข้ามาในราชอาณาจักร หรือการที่คน
ต่างด้าวเข้ามาหรือน าคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักร  ท้ังนี้ โดยทางทะเล ทางล าน้ าซึ่งติดต่อกับ
ต่างประเทศหรือทางล าน้ าซึ่งออกไปสู่ทะเลได้ หรือท าการประมงทางทะเลอันเป็นความผิดต่อ
กฎหมายว่าด้วยการส ารวจและห ้ามกักกันข้าว กฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องอุปโภคบริโภคและ
ของอื่นๆ ในภาวะคับขัน กฎหมายว่าด้วยการส่งออกไปนอกและการน าเข้ามาในราชอาณาจัก รซึ่ง
สินค้า กฎหมายว่าด้วยแร่ กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือกฎหมาย
เกี่ยวกับการประมง ให้เจ้าหน้าท่ีทหารเรือมีอ านาจสืบสวนสอบสวนได้ และมีอำนาจท าการหรือส่ังให้
ทำการเฉพาะเท่าท่ีจำเปน็ดังต่อไปนี้ 

(๑) ตรวจค้น  
(๒) จับเรือ  
(๓) ยึดเรือ 
(๔) จับและควบคุมผู้ต้องหา  

นอกจากนี้อ านาจหน้าท่ีดังกล่าวแล้ว กองทัพเรือยังมีอ านาจหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติการ
เดินเรือในน่านน้ าไทย พ.ศ.๒๕๔๑ และพระราชบัญญัติเรือไทย พ.ศ.๒๔๘๑ พระราชบัญญัติการ
ท างานของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๕๑ และพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.๒๔๖๙ เป็นต้น 
 
 



เจ้าหน้าท่ีทหารเรือจึงเป็นท้ังพนักงานเจ้าท่า พนักงานศุลกากร พนักงานประมง พนักงานตรวจ
แรงงาน และเป็นเจ้าพนักงานหรือเจ้าหน้าท่ีตามกฎหมายอื่นๆ ในขณะดียวกัน รวมท้ังมีสิทธิในการขึน้ 
ตรวจเรือในเขตเศรษฐกิจจ าเพาะและทะเลหลวงในกรณีมีเหตุอันควรสงสัย ๕ กรณี และสิทธิในการไล่ 
ตามติดพันเรือต่างชาติออกไปนอกเขตเศรษฐกิจจ าเพาะและทะเลหลวงตามอนุสัญญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ.๑๙๘๒ ดังนั้น ในการปฏิบัติการท่ีเกี่ยวข้องกับการปราบปรามการกระทำ
ผิดตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะกรณีที่ต้องการปฏิบัติโดยล าพัง
หรือปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานอื ่นๆ ที่เกี ่ยวข้องในขั ้นตอนต่างๆ ต้ังแต่การรับแจ้งเหตุการณ์
ตรวจสอบข้อเท็จจริง การเข้าช่วยเหลือ ตรวจค้น จับกุมตามแต่สถานการณ์ โดยกองทัพเรือมีพร้อม
ท้ังด้านบุคคลในการปฏิบัติการในทะเล 

(ข) กองบังคับการต ารวจน้ า มีอำนาจหน้าท่ีรักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมท่ัวราชอาณาจักร ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมาย
อื ่นอ ันเกี ่ยวกับความผิดทางอาญาในเขตน่านน้ าไทย ท่าเรือชายฝั่งทะเลซึ ่งเป็นอาณาเขตของ
ประเทศไทย รวมท้ังเขตเศรษฐกิจจำเพาะ และในทะเลหลวงเฉพาะเรือไทย และความผิดอันท่ี
เกี่ยวเนื่องปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับ
มอบหมายโดยถือปฏิบัติในพื้นท่ีรับผิดชอบตามหน้าท่ีคือ พื้นที่ในทะเลอาณาเขต ๑๒ ไมล์ทะเลจาก
เส้นฐานและพื้นท่ีในทะเลเขตต่อเนื่องอีก ๑๒ ไมล์ทะเล รวมท้ังพื้นท่ีในแม่น้ าใกล้ฝ่ังทะเลและพื้นท่ี
ตามล าแม่น้ าโขงโดยมีเรือตรวจการณ์เป็นยานพาหนะในการออกตรวจทางทะเลและแม่น้ า  สามารถ
ประสานงานโดยตรงกับตำรวจน้ าได้ท่ีโทรศัพท์สายด่วนหมายเลข ๐-๒๓๘๔-๒๓๔๒  

นอกจากนี้อธิบดีกรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชย์นาวี (หรือกรมเจ้าท่า) ได้มอบอ านาจให้
ต ารวจน้ า มีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 

(๑) ส่ังห้ามหรือจ ากดัมิให้เรือรบัจ้างในเขตใดๆ เมื่อเห็นว่าการเดินเรือรับจ้างนั้นจะ 
เ ป็ น เ ห ตุ ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม ไ ม่ ส ง บ เ รี ย บ ร้ อ ย ห รื อ เ กิ ด ค ว า ม เ สี ย ห า ย แ ก่ ท รั พ ย์ สิ น ข อ ง
ประชาชน (มาตรา ๕ พระราชบญัญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย พ.ศ. ๒๔๕๖) 

(๒) การฝ่าฝืนตามข้อ (๑) จะส่ังงดการเดินเรือหรือยึดใบอนุญาตช่ัวคราวได้ไม่เกิน 
๖ เดือน (มาตรา ๗ พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย พ.ศ. ๒๔๕๖)  

(๓) ส ั่งยึดใบอนุญาตใช้เรอืไว้ มีกำหนดไม่เกนิ ๖ เดือน หากฝ่าฝืนใช้เรือท่ีไม่มี 
ใ บ อ น ุญ า ต ใ ช ้เ ร ือ ห ร ือ ใ บ อ น ุญ า ต ใ ช ้เ ร ือ สิ ้น อ า ย ุห ร ือ ผ ิด ไ ป จ า ก เ ข ต ก า ร เ ด ิน เ ร ือ
(มาตรา ๙ พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย พ.ศ. ๒๔๕๖)  

(๔) เมือ่มีเหตุจ าเป็นเพื่อความปลอดภัยแก่การเดินเรือใหม่ อำนาจประกาศก าหนด 
เส ้นทางเดินเรือในแม่น้ าลำคลองเป็นการช่ัวคราว หากฝ่าฝืนมีอำนาจให ้ยึดประกาศนียบัตรควบคุมเรือ
ได้ (มาตรา ๕๒ ทวิ พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย พ.ศ. ๒๔๕๖)  

(๕) ยึดใบอนุญาตหรอืประกาศนียบัตรของผู้ท่ีฝ่าฝืนในเรื่องความเร็วเรือเกินอัตราท่ี 
เจ้าหน้าท่ีเจ้าท่าก าหนด (มาตรา ๑๐๑ พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย พ.ศ. ๒๔๕๖) 

(๖) มีอำนาจออกคำส่ังห้ามใช้เรือท่ีมีสภาพไม่ปลอดภัยหรือไม่เหมาะสมกับการใช้ 
งานจนกว่าจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้เรียบร้อย (มาตรา ๑๓๙ พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ า
ไทย พ.ศ. ๒๔๕๖)  
 
 



(๗) มีอ านาจขึน้ไปตรวจตราเรือทุกล าเพื่อความเรียบร้อยถูกต้อง (มาตรา 158 
พระราชราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย พ.ศ.๒๔๕๖)  

(๘) มีอ านาจส่ังพักใบอนุญาตใช้เรือ ส าหรับเรือไทยท่ีได้รับอนุญาตแล้วมีอุปกรณ์ 
การเดินเรือที่ไม่ถูกต้องครบถ้วน (มาตรา ๑๖๐ วรรคแรกและวรรคสอง พระราชบัญญัติการ
เดินเรือในน่านน้ าไทย พ.ศ. ๒๔๕๖)  

(๙) ส่ังห้ามเรือโดยสาร หรือเรือบรรทุกสินค้าโดยสารท่ีมีสภาพไม่ปลอดภัยต่อคน 
โดยสารหร ือไม ่เหมาะก ับการใช ้งาน  (มาตรา ๑๗๐ พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ า
ไทย พ.ศ. ๒๔๕๖) 

(๑๐) ส่ังกักเรือล าใดท่ีบรรทุกเกินกว่าเส้นแนวน้ าท่ีกำหนดในใบสำคัญการตรวจ 
เรือ จนกว่าจะด าเนินการให้ เรียบร้อย (มาตรา ๑๗๖ พระราชบัญญัติการเดิน เรือในน่านน้ า
ไทย พ.ศ. ๒๔๕๖) 

(๑๑) ออกคำส ั่งงดใช้ใบอนุญาตหรือใบประกาศนียบตัร กรณีผู้ได้รับหย่อน 
ความสามารถหรือประพฤติตนไม่สมควรแก่หน้าท่ี (มาตรา ๒๙๑ พระราชบัญญัติการเดินเรือใน
น่านน้ าไทย พ.ศ. ๒๔๕๖) 

(ค) กรมเจ้าท่า มีอ านาจหน้าท่ีในการควบคุม ก ากับดูแลด้านความปลอดภัยต่อการสัญจรทาง
น้ าและระบบการขนส่งทางน้ าของประเทศในภาพรวม มีเครื่องมือหรือกลไกในการปฏิบัติงานของ
พนักงานเจ้าหน้าที่โดยใช้อำนาจกฎหมายท่ีอยู่ในความรับผิดชอบท้ังส้ิน ๑๑ ฉบับ ท้ังนี้ กฎหมายท่ีมี
ความส าคัญและเกี่ยวข้องกับการปราบปรามการกระท าผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ในด้านการบังคับใช้
แรงงานและบริการในเรือประมง ได้แก่ พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย พ.ศ. ๒๔๕๖ และ
พระราชบัญญัติเรือไทย พ.ศ. ๒๔๘๑ ซึ่งกฎหมายได้ให้อ านาจแก่พนักงานเจ้าหน้าท่ีเจ้าท่าคนใดก็
ด ี หรือผู้ท่ีได้รับมอบอ านาจจากเจ ้าท่า มีอำนาจในการขึ้นตรวจเรือได้ทุกล าท่ีอยู่ในราชอาณาจักร
ไทย เพื่อใหท้ราบว่าได้มีการละเมดิต่อขอ้บงัคับในพระราชบัญญัตินี้หรือไม่ 

การขึ ้นตรวจตราจับกุมผู้กระท าผิดเกี ่ยวกับการค้ามนุษย์ในเรือประมงนั ้น  กรมเจ้าท่า
สามารถเป็นหน่วยงานสนับสนุนข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเรือ และบุคคลประจ าเรือ และเจ้าของเรือ
ได้ เพื่อจัดเป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนสอบสวน รวบรวมเอกสารหลักฐานในการดำเนินคดีต่อผู้กระทำ
ผิด โดยประสานการติดต่อกับหน่วยงานเจ้าท่า ท้ังในส่วนภูมิภาคและส่วนกลางได้ท่ีโทรศัพท์สายด่วน
หมายเลข ๑๑๙๙ 

(ง) กรมประมง พนักงานเจ้าหน้าจะออกตรวจตราจับกุมผู้กระทำผิดในน่านน้ าภายในทะเล
อาณาเขตของประเทศไทย ๑๒ ไมล์ทะเลนับจากเส้นฐานที่ใช้ก าหนดในการวัดทะเลอาณาเขตตาม
หลักกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเล เนื่องจากความผิดตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ประมง เป็นความผิดที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ภายในน่านน้ าซึ่งเป็นท่ีจับสัตว์น้ า หรือ
เขตการประมงของประเทศไทย ดังนั้น อ านาจการจับกุมของพนักงานเจ้าหน้าท่ีจึงอยู่ภายในเขต
ดังกล่าวเท่านั้น มิได้มีอ านาจออกไปท าการจับกุมนอกน่านน้ าหรือในเขตทะเลหลวง (High Sea) แต่
ประการใด เว ้นแต่ เป็นกรณีที ่อยู ่ระหว่างการไล ่ต ิดตามจับกุม ผู้กระท าผิด (Hot pursuit) ซึ่ ง
ความผิดได้เกิดขึ้นก่อนหน้านี้แล้วในน่านน้ าท่ีรัฐชายฝ่ังมีอ านาจจับกุมเท่านั้น 

 
 



การเข้าตรวจเรือ พนักงานเจ้าหน้าท่ีของกรมประมงจะใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติเรือ
ไทย พ.ศ. ๒๔๘๑ พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย พ.ศ. ๒๔๕๖ เพื่อตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับ
เรื่องต่างๆ เช่น ใบทะเบียนเรือ ใบอนุญาตให้เช ่าเรือ ใบอนุญาตผู้ควบคุมเรือ ตามท่ีได้รับมอบอำนาจ
จากท่า ตลอดจนจะใช้อำนาจพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ ในการตรวจสอบอาชญา
บัตร (ใบอนุญาตให้ใช้เครื่องมือท าการประมง) ว่าได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ มีการ
ระบุบุคคลผู้มีสิทธิ ์ใช้เครื่องมือทำการประมงอยู่ในอาชญาบัตรถ ูกต้องหรือไม่เท่านั้น โดยสามารถ
ประสานงานโดยตรงกับส านักงานประมงประจ าจังหวัดนั้นๆ หรือส านักบริหารจัดการด้านการ
ประมง ได้ท่ีโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๕๖๑-๓๖๙๑ 

4. กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
4.1 พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 
 

มาตรา ฐานความผิด บทกำหนดโทษ 

มาตรา ๑๐ 
- ไม่ไปให้ข้อเทจ็จริง เก่ียวกบัเร ื่องที่อยู่ ตามหนังสือเรียกของ
คณะกรรมการ 

มาตรา ๖๑ 

- ปรับไมเ่กิน ๕,๐๐๐ บาท 

มาตรา ๑๑ 
- ไม่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร หรือออกไปนอก
ราชอาณาจกัรตามช่องทางด่านตรวจคนเข้าเมืองตามสถานี
หรือท้องที่ตามท่ีก าหนดและตามเวลาท่ีก าหนดไว้ 

มาตรา ๖๒ 

- ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 2 ปี และ
ปรับไม่มเกิน 20,000 บาท 

มาตรา ๑๒(๑) - คนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักร โดยไม่มีหนังสอืเดินทาง
หรือเอกสารใช้แทนหนังสอืเดินทางอันถูกต้องและยังสมบรูณ์
อยู่ 

- คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับการตรวจลงตรา
ในหนังสือเดินทาง หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางจาก
สถานทูตหรือจากกระทรวงการต่างประเทศหรือสถานกงสุลใน
ต่างประเทศ  

มาตรา ๗๐ 

-ปรับเรียงรายตัวตนต่างด้าว คนละไม่
เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท 

มาตรา ๑๘ 
- เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรหรือออกไปนอกราชอาณาจักร
ไม่ย่ืนรายการตามแบบที่ก าหนดในกฎกระทรวงและไม่ผ่านการ
ตรวจอนุญาตของพนักงานเจ้าหน้าที่  

มาตรา ๖๒ 

- ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 2 ปีและปรับ
ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท 

มาตรา ๒๓ - เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะไม่น าพาหนะเข้ามาใน
ราชอาณาจักรหรือออกไปนอกราชอาณาจักรตามช่องทางด่าน
ตรวจคนเข้าเมือง เขตท่า สถานีหรือท้องที่ตามก าหนดเวลา 

มาตรา ๖๕ 

- ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 5 ปีหรือ 
ปรับไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท หรือทัง้ 
จ าท้ังปรับ 

มาตรา ๒๕ - เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะไม่แจ้งก าหนดวันและ
เวลาที่พาหนะเข้ามาถึงหรือออกจากเขตท่า สถานีหรือท้องที่
ตามแบบที่ก าหนดต่อพนักงานตรวจคนเข้าเมืองภายใน
ก าหนดเวลา  

มาตรา ๖๖ 

- ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 2 เดือน 
หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือ 
ทั้งจ าทั้งปรับ  

มาตรา ๒๖ 
- เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะน าพาหนะเข้ามาหรือออก
ไม่ย่ืนรายการตามแบบที่ก าหนดในกฎกระทรวงและ 

ผ่านการตรวจของพนักงานเจ้าหน้าท่ี 

มาตรา ๖๖ 

- ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 2 เดือน 
หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือ 
ทั้งจ าทั้งปรับ 
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มาตรา ๒๖ 

วรรค ๑ 

- เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะน าพาหนะเข้ามาในหรือ
น าออกไปนอกราชอาณาจักรโดยไม่ย่ืนรายการตามแบบที่ก าหนด
ไว้และไม่ผ่านการตรวจของพนักงานเจ้าหน้าท่ี 

มาตรา ๖๖ 

- ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 2 เดือน 
หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือ
ทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๒๗ 

(๑) วรรค ๑ 

- เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะน าพาหนะเข้ามาหรือออกไป
นอกราชอาณาจักร ให้คนโดยสารหรือหรือคนประจ าพาหนะไปเสีย
จากพาหนะหรือสถานที่ก าหนดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงาน
เจ้าหน้าที่ (ดูข้อยกเว้นประกอบด้วย) 

มาตรา ๖๗ 

- ปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท 

มาตรา ๒๗ 

(๒) 
- เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะ น าพาหนะเข้ามาหรือ
ออกไปนอกราชอาณาจักรไม่ย่ืนบัญชีคนโดยสารและบัญชีคน
ประจ าพาหนะและผู้ควบคุมพาหนะต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
แบบที่ก าหนด 

มาตรา ๖๖ 

- ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 2 เดือน 
 หรือปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท 
หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา ๒๗ 

(๓) 
- เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะน าพาหนะเข้ามาหรือออกไป
นอกราชอาณาจัรก ไม่ให้ความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย 

มาตรา ๖๗ 

- ปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท 

มาตรา ๒๘ 

วรรค ๑ 

- เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะไม่แจ้งการเพ่ิมหรือลดหรือ
เปลี่ยนคนประจ าพาหนะหรือไม่แจ้งการไม่กลับออกไปนอก
ราชอาณาจักรของคนประจ าพาหนะต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่
กฎหมายก าหนด 

มาตรา ๖๘ 

- ปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท 

มาตรา ๒๘ 

วรรค ๒ 

- เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะไม่มอบคนประจ าพาหนะที่
เป็นคนต่างด้าว และจะไม่กลับออกไปนอกราชอาณาจักรแก่
พนักงานเจ้าหน้าท่ีโดยมิชักชา้ 

มาตรา ๖๙ 

- ปรับเรียบรายตัวคนประจ าพาหนะ 
ที่มิได้น ามามอบ คนละไม่เกิน 
๑๐,๐๐๐ บาท 

มาตรา ๒๙ 

วรรค ๑ 

- เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะไม่ควบคุมคนต่างด้าว
ต้องห้ามเข้าเมืองไว้ในพาหนะหรือไม่ส่งตัวคนต่างด้าวที่ห้ามเข้า
เมืองไปตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

มาตรา ๗๑ 

- ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๕ ปี หรือ
ปรับไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท (วรรค 

๑)  ถ้าการไม่ปฏบิัติตามพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีเป็นเหตุใหค้นต่างด้าว
หลบหนี จ าคุกไม่เกิน 10 ปีและ
ปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (วรรค
๒) 

มาตรา ๒๙ 

วรรค ๒ 

-  คนต่างด้าวหลบหนีการควบคุมตามค าสั่งของพนักงาน
เจ้าหน้าท่ี 

มาตรา ๗๒ 

- ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๒ ปี หรือ
ปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้ง
จ าทั้งปรับ 

มาตรา ๓๐ - เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะไม่หยุดพาหนะหรือไม่น า
พาหนะไปตรวจตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

มาตรา ๗๓ 

- ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๕ ปี หรือ
ปรับไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท หรือทั้ง
จ าท้ังปรับ 
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มาตรา ๒๖ 

วรรค ๑ 

- เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะน าพาหนะเข้ามาในหรือ
น าออกไปนอกราชอาณาจักรโดยไม่ย่ืนรายการตามแบบที่ก า 
หนดไว้และไม่ผ่านการตรวจของพนักงานเจ้าหน้าท่ี 

มาตรา ๖๖ 

- ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 2 เดือน 
หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือ
ทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๒๗ 

(๑) วรรค ๑ 

- เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะน าพาหนะเข้ามาหรือออก 
ไปนอกราชอาณาจักร ให้คนโดยสารหรือหรือคนประจ าพาหนะไป
เสียจากพาหนะหรือสถานที่ก าหนดโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
พนักงานเจ้าหน้าที่ (ดูข้อยกเว้นประกอบด้วย) 

มาตรา ๖๗ 

- ปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท 

มาตรา ๓๑ - ข้ึนไปบนพาหนะที่เข้ามาในราชอาณาจักรหรือน ายาน 
พาหนะอื่นเข้าเทียบยานพาหนะที่เข้ามาในราชอาณาจกัรซึ่ง 
พนักงานเจ้าหน้าท่ียังไม่ได้ตรวจหรือยังตรวจไม่เสร็จหรือ 
เข้าไปในบริเวณหรือสถานที่ที่จัดไว้เพ่ือการตรวจโดยมิได้รบั 
อนุญาต (ว.๑) 
- เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะยินยอมหรือละเลย 
ให้ผู้อื่นข้ึนไปบนพาหนะหรือน าาพาหนะอื่นเข้าเทยีบ หรือ 
เข้าไปในบริเวณหรือสถานที่ที่จัดไว้เพ่ือการตรวจที่พนักงาน 
เจ้าหน้าท่ียังไม่ได้ตรวจหรือยังตรวจไม่เสรจ็ (ว.๒) 

มาตรา ๗๔ 
- ปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท 

มาตรา ๓๒ - ข้ึนไปบนพาหนะที่จะออกไปนอกราชอาณาจักร หรือน า 
ยานพาหนะอื่นเข้าเทียบยานพาหนะที่ออกไปนอกราชอาณา 
จักรในระหว่างพนักงานเจ้าหน้าท่ีท าการตรวจหรือหลังจาก
พนักงานที่ท าการตรวจแล้วแต่อยู่ในราชอาณาจกัร โดยมิได้รับ
อนุญาต (ว.๑) 
- เข้าไปในบริเวณหรือสถานที่ที่จัดไว้เพ่ือการตรวจในระหว่าง 
ผู้ซึ่งจะออกไปนอนราชอาณาจกัรยังมิได้ข้ึนไปบนพาหนะ (ว.๒) 
- เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะยินยอมหรือน าพาหนะ 
อื่นเข้ามาเทียบในระหว่างพนักงานเจ้าหน้าที่ท าการตรวจ 
หรือหลังจากตรวจแล้วแต่ยังอยู่ในราชอาณาจักรหรอืให้ผูอ้ื่น 
เข้ามาในบริเวณหรือสถานที่ที่จัดไว้เพ่ือการตรวจในระหว่างผู ้
ซึ่งจะออกไปนอกราชอาณาจกัรยังมิได้ข้ึนไปบนพาหนะ (ว.๓) 

มาตรา ๗๔ 
- ปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท 

มาตรา ๓๗(๑) - คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการ 
ชั่วคราวไม่ประกอบอาชีพหรือรับจ้างท างานโดยมิได้รับอนุญาต 

มาตรา ๗๕ 
- ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๑ ปี และ 
ปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้ง 
จ าทั้งปรับ 

มาตรา ๓๗(๒) - คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการ 
ชั่วคราวไม่พักอาศัย ณ ที่ที่ได้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี (ดูข้อ 
ยกเว้นประกอบด้วย) 

มาตรา ๗๖ 
- ปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท และ 
ปรับอีกไม่เกินวันละ ๒๐๐ บาท 
จนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง 

มาตรา ๓๗(๓) - คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการ 

ชั่วคราวไม่แจง้การย้าย หรือการเปลี่ยนที่พักอาศัยต่อเจ้า 

พนักงานต ารวจท้องที่ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 

มาตรา ๗๖ 

- ปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท และ 

ปรับอีกไม่เกินวันละ ๒๐๐ บาท 

จนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง 
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มาตรา 37 (4) - คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้าราชอาณาจักรเป็นการ

ชั่วคราวไม่แจง้ต่อเจ้าพนักงานต ารวจ ณ สถานีต ารวจท้องที่
ของจังหวัดที่ตนเดินทางไปอยู่เกินย่ีสิบสี่ชั่วโมงภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 

มาตรา ๗๖ 

- ปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท และ 

ปรับอีกไม่เกินวันละ ๒๐๐ บาท 

จนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง 

มาตรา ๓๗(๕) - คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการ 

ชั่วคราวไม่แจง้เป็นหนังสอืให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้า 

เมืองทราบถึงที่พักอาศัยเมื่ออยู่ในราชอาณาจักรเกินเก้าสบิวัน 

มาตรา ๗๖ 

- ปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท และ 

ปรับอีกไม่เกินวันละ ๒๐๐ บาท 

จนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง 

มาตรา ๓๘ - เจ้าบ้าน เจ้าของ หรือผูค้รอบครองเคหสถาน หรือผู้จัดการ 
โรงแรมรบัคนต่างด้าวซึ่งได้รบัอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจกัร 
เป็นกาชั่วคราวเข้าพักอาศัยโดยไม่แจง้ต่อพนักงานเจา้หน้าท่ี 
ภายในระยะเวลาทีกฎหมายก าหนด 

มาตรา ๗๗ 
- ปรับไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท 
- ถ้าเป็นผู้จัดการโรงแรมปรับต้ัง 
แต่ ๒,๐๐๐ – ๑๐,๐๐๐ บาท 

มาตรา ๔๙ - ผู้ถือ หรือครอบครองไม่สง่คืนใบส าคัญถ่ินที่อยู่ใช้ไม่ได้ต่อ 
พนักงานเจ้าหน้าท่ี 

มาตรา ๗๘ 
- ปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท 

มาตรา ๕๖ 

วรรค ๑ 

- เจ้าของพาหนะผูค้วบคุมพาหนะหรือผู้ที่ออกต๋ัว เอกสาร 

หรือหลักฐานไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าท่ีที่สัง่ม ิ

ให้ยกเลิกคืน หรือเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญในต๋ัวเอกสารหรือ 

หลักฐาน 

มาตรา ๗๙ 

- จ าาคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรบั 

ไม่เกินวันละ ๕๐๐ บาทจนกว่า 

คนต่างด้าวจะกลับออกไปนอก 

ราชอาณาจักรแต่มิให้ปรับเกิน 

๕๐,๐๐๐ บาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับ 

มาตรา ๕๖ 

วรรค ๒ 

- ท าลาย หรือท าให้ลบเลือนซึง่ค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่ง 

ได้ติดไว้หรือประทับข้อความไว้บนต๋ัวเอกสารหรือหลักฐาน 

มาตรา ๘๐ 

- ปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท 

มาตรา ๖๓ - น าหรือพาคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรหรือกระท าด้วย 

ประการใดๆ อันเป็นอุปการะหรือช่วยเหลอืหรอืใหค้วาม 
สะดวกแก่คนต่างด้าวให้เข้ามาในราชอาณาจกัรโดยผิด 
กฎหมาย 

มาตรา ๖๓ 

- ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๑๐ ปี 
และปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

มาตรา ๖๔ - ให้ที่พักอาศัยซ่อนเร้น หรือช่วยด้วยประการใดๆแก่บุคคล 

ต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเพ่ือใหค้นต่างด้าวน้ันจาก 
การจับกุม 

- ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๕ ปี  
และปรบัไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท 

มาตรา ๘๑ - คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการ
อนุญาตสิ้นสุดหรือถูกเพิกถอน 

- ระวางโทษจ าาคุกไม่เกิน ๒ ปี หรือ 

ปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท 

มาตรา 82 - คนต่างด้าวหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตาม ขัดขืน หรือไม่ยอมรบั
ทราบค าสั่งตามกฎหมาย (เป็นค าสั่งลับให้เดินทางออกไปนอก
ราชอาณาจกัร) 

- ปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท ถ้าไม่
เดินทางออกนอกราชอาณาจักร
จ าาคุกไมเ่กิน ๒ ปีและปรับไม่
เกิน ๒๐,๐๐๐บาท (วรรค๒) 
 

 
 
 
 
 



 
 
4.2 พระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551  
  

มาตรา ฐานความผิด บทกำหนดโทษ 
มาตรา ๙ - ผู้รับใบอนุญาตผู้ใด ท างานนอกจากงานตามมาตรา ๗ และ 

นอกจากได้รบัใบอนุญาตจากนายทะเบียน 

มาตรา ๕๒ 

- ปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท 

มาตรา ๑๓ - ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดท างานอันเป็นการฝ่าฝืนเงื่อนไขตามที่ 
กฎหมายก าหนด 

มาตรา ๕๒ 

- ปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท 

มาตรา ๑๔ - ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดท างานนอกจากงานที่ได้รับอนุญาต มาตรา ๕๒ 

- ปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท 

มาตรา ๒๒ - ผู้รับใบอนุญาตไม่แจ้งเก่ียวกับการรับการขยายเวลาท างานต่อ 

นายทะเบียน 

มาตรา ๕๓ 

- ปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท 

มาตรา ๒๔ - ไม่มีใบอนุญาตอยู่กับตัวหรืออยู่ ณ สถานที่ท างานใน 

ระหว่างเวลาท างานเพ่ือแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี 
นายทะเบียน 

มาตรา ๕๓ 

- ระวางโทษปรบัไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ 

บาท 

มาตรา ๒๖ 

วรรค ๑ 

- ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดท างานนอกประเภทหรือลักษณะงานกับ 

นายจ้าง ณ ท้องที่หรือสถานที่และเงือ่นไขตามท่ีได้รับอนุญาต 

มาตรา ๕๒ 

- ปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท 

มาตรา ๒๖ 

วรรค ๒ 

- ผู้รับใบอนุญาตเปลี่ยนหรอืเพ่ิมประเภท หรือลักษณะงาน 

โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน 

มาตรา ๕๒ 

- ปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท 

มาตรา ๒๗ 

วรรค ๓ 

- รับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตเข้าท าางาน มาตรา ๕๔ 

- ระวางโทษปรับต้ังแต่ ๑๐,๐๐๐ 

- ๑๐๐,๐๐๐ บาทต่อคนต่างด้าว 

๑ คน 

มาตรา ๔๘ - ไม่ปฏิบัติตามหนังสอืสอบถามหรือหนังสือเรียกของนาย 

ทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ี 

มาตรา ๕๕ 

- ระวางโทษปรบัไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ 

บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.3 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 
 

มาตรา ฐานความผิด บทกำหนดโทษ 
มาตรา ๖(๑) - ผู้ใดกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ มาตรา ๕๒ 

- ระวางโทษจ าคุก ๔ - ๑๐ ปี และ 

ปรับ ๘๐,๐๐๐ - ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

มาตรา ๖ (๒) - ผู้ใดกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์โดยกระท าแก่บุคคล
อายุเกิน ๑๕-๑๘ ปี 

- ระวางโทษจ าคุก ๖-๑๒ ปี และ 

ปรับ ๑๒๐,๐๐๐ - ๒๔๐,๐๐๐ บาท 

มาตรา ๖ (๒) - ผู้ใดกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์โดยกระท าแก่บุคคล 
อายุไม่เกิน ๑๕ ปี 

- ระวางโทษจ าคุก ๘-๑๕ ปี และ
ปรับ ๑๖๐,๐๐๐ - ๓๐๐,๐๐๐ บาท 

มาตรา ๗ (๑) - สนับสนุนการกระท าผิดฐานค้ามนุษย์ - ระวางโทษตามมาตรา ๕๒ 

มาตรา ๗ (๒) อุปการะโดยใหท้รัพย์สิน จัดหาที่ประชุม หรือที่พ านัก
ให้แก่ผู้กระท าผิดฐานค้ามนุษย์ 

- ระวางโทษตามมาตรา ๕๒ 

มาตรา ๗ 

(๓) 
- ช่วยเหลือด้วยประการใดเพ่ือให้ผู้กระท าฐานค้ามนุษย์ 
ให้พ้นจากการถูกจับกมุ 

- ระวางโทษตามมาตรา ๕๒ 

มาตรา ๗ 

(๔) 
- เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 

จากผู้กระท าผิดฐานค้ามนุษย์ เพ่ือมิให้ผู้กระท าผิดถูก
ลงโทษ 

- ระวางโทษตามมาตรา ๕๒ 

มาตรา ๗ 

(๕) 
- ชักชวน ชี้แนะ หรือติดต่อบุคคลให้เข้าเป็นสมาชิกองค ์
กรอาชญากรรมเพ่ือประโยชน์ในการกระท าผิดฐานค้า
มนุษย์ 

- ระวางโทษตามมาตรา ๕๒ 

มาตรา ๘ - ตระเตรียมเพ่ือค้ามนุษย์ - ระวางโทษ ๑ ใน ๓ 

มาตรา ๙ - สมคบค้ามนุษย์โดยตกลงกันต้ังแต่ ๒ คนข้ึนไป - ระวางโทษไม่เกินกึ่งหน่ึง 
มาตรา ๑๐ - ร่วมกันค้ามนุษย์ต้ังแต่ ๓ คนข้ึนไปหรือโดยสมาชิกของ

องค์กรอาชญากรรม 
- ระวางโทษหนักกว่าโทษที่บัญญัติ 
ไว้กึ่งหน่ึง 

มาตรา ๑๑ - ค้ามนุษย์นอกราชอาณาจกัร - รับโทษในราชอาณาจักร 
มาตรา ๑๒ - กระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ โดยแสดงตนเป็นเจ้า

พนักงานและกระท าการเป็นเจ้าพนักงานโดยไม่ได้มี 
อ านาจหน้าที่ 

- ระวางโทษเป็น ๒ เท่า 

มาตรา ๑๓ 
วรรค ๑ 

- เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าผิดฐานค้ามนุษย์ - ระวางโทษเป็น ๒ เท่า 

มาตรา ๑๓ 
วรรค ๒ 

- กรรมการ ปกค. อนุกรรมการ พนักงานเจ้าหน้าท่ี 
กระท าผิดฐานค้ามนุษย์ 

- ระวางโทษเป็น ๓ เท่า 

มาตรา ๑๔ - ค้ามนุษย์เป็นความผิดมูลฐาน ตามกฎหมายฟอกเงิน - ระวางโทษตามกฎหมายฟอกเงิน 
มาตรา ๕๓ - นิติบุคคลกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ - ปรับ ๒๐๐,๐๐๐-๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
มาตรา ๕๓ 
วรรค ๒ 

- กรรมการผู้จัดการของนิติบุคคลกระท าความผิดฐานค้า 
มนุษย์ 

- ระวางโทษจ าคุก ๖-๑๒ปี และ 
ปรับต้ังแต่ ๑๒๐,๐๐๐-๒๔๐,๐๐๐ บาท 

มาตรา ๕๔ - ขัดขวางกระบวนการสืบสวนสอบสวนฟ้องร้องด าเนิน 
คดีความผิดฐานค้ามนุษย์ 

- ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๑๐ ปี 
หรือปรับไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

หรือทัง้จ าทัง้ปรบั 

 
 



มาตรา ฐานความผิด บทกำหนดโทษ 
มาตรา ๕๕ - เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการค้ามนุษย์ตาม

มาตรา ๓๐ ให้แก่ผู้ไม่มีอ านาจหน้าที่ 
- ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๕ ปี หรือ 

ปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

มาตรา ๕๖ - เผยแพร ่โฆษณา ภาพหรือเสียงของผู้เสียหายจาก 
การค้ามนุษย์ 

- ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๖ เดือน 

หรือปรับไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท 

 
 
4.4 ประมวลกฎหมายอาญา 
 

มาตรา ฐานความผิด บทกำหนดโทษ 
มาตรา 

๒๖๙/๑ 

- ท าาบัตรอิเล็กทรอนิกส์ปลอมข้ึนทั้งฉบับหรือแต่ส่วนหน่ึง
ส่วนใดเติม หรือตัดทอนข้อความหรือแกไ้ขด้วยประการ
ใดๆ ในบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่แท้จรงิโดยประการที่น่าจะเกดิ
ความเสียหายแก่ผู้อื่น หรือประชาชน ถ้าได้กระท าเพ่ือให้ผู้
หน่ึงผู้ใดหลงเชื่อว่าเป็นบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่แท้จริง หรือ 
เพ่ือใช้ประโยชน์อย่างหน่ึงอย่างใด ผู้น้ันกระท าความผิดฐาน
ปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส ์

มาตรา ๒๖๙/๑ 

- จ าคุกต้ังแต่ ๑ -๕ ปี และปรับ 

ต้ังแต่ ๒๐,๐๐๐ – ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

มาตรา 

๒๖๙/๒ 

- ท าเครื่องมือหรือวัตถุส าหรับปลอมหรือแปลงบัตร 

อิเล็กทรอนิกส ์

- ท าเครื่องมือหรือวัตถุส าหรับให้ได้ข้อมูลในการปลอมหรือ 

แปลงสิ่งใดๆ เก่ียวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส ์

- มีเครื่องมือหรือวัตถุเพ่ือใช้ให้ได้เป็นข้อมูลในการปลอม
หรือแปลง 

มาตรา ๒๘๙/๒ 

- จ าาคุกต้ังแต่ ๑ – ๕ ปี และปรับ 

ต้ังแต่ ๒๐,๐๐๐ – ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

มาตรา 

๒๖๙/๓ 

-น าาเข้าในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจกัรซึง่บัตร
อิเล็กทรอนิกส์ปลอม 

- น าเข้าในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งเครื่องมือฯ 

มาตรา ๒๖๙/๓ 

- จ าาคุกต้ังแต่ ๓ – ๑๐ ปี และปรับ 

ต้ังแต่ ๖๐,๐๐๐ – ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

มาตรา 

๒๖๙/๔ 

วรรค ๑ 

- ใช้หรือมีไว้เพ่ือใช้ซึ่งสิ่งใดๆ เก่ียวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ 
อันได้มาโดยรู้ว่าเป็นของที่ท าปลอมหรือแปลงข้ึน 

มาตรา ๒๖๙/๔ วรรค ๑ 

- ระวางโทษจ าคุกต้ังแต่ ๑ – ๗ ปี หรือ
ปรับต้ังแต่ ๒๐,๐๐๐ –  
4๐,000 บาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับ 

มาตรา 

๒๖๙/๔ 

วรรค ๒ 

- จ าหน่าย หรือมีไว้เพ่ือจ าหน่ายซึง่สิง่ใดๆ ที่ท าปลอมหรือ
แปลงข้ึนตามมาตรา ๒๖๙/๑ 

- ผู้ใช้และจ าหน่ายเป็นผู้ปลอมเองลงโทษตาม มาตรา๒๙๔/
๔ กระทงเดียว 

มาตรา ๒๖๙/๔ วรรค ๒ 

- ระวางโทษจ าคุกต้ังแต่ ๑ –๑๐ ปี หรือ
ปรับต้ังแต่ ๒๐,๐๐๐ – 

๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ าทั้งปรบั 

มาตรา 

๒๖๙/๕ 

- ใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบในประการที่
น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน 

มาตรา ๒๖๙/๕ 

-ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๕ ปี หรือ 

ปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือ 

ทัง้จ าทั้งปรับ 

 
 
 
 



มาตรา ฐานความผิด บทกำหนดโทษ 
มาตรา ๒๖๙/๖ - มีไว้เพ่ือน าออกใช้ซึ่งบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่น โดยม ิ

ชอบในประการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือ 

ประชาชน 

หมายเหต: ุ - มาตรา ๒๖๙/๑,๒๖๙/๒, ๒๖๙/๓, ๒๖๙/๔, 
๒๖๙/๕, ๒๖๙/๖, ๒๖๙/๗ เพ่ิม เติมโดยมาตรา ๕ แห่ง 

พ.ร.บ.แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๑๗) 
พ.ศ. ๒๕๔๗ 

บทเพ่ิมเติมโทษมาตรา ๒๖๙/๗ 

ถ้าการกระท าดังกล่าวในหมวดน้ีเป็นการกระท าเกี่ยวกับ
บัตรอิเล็กทรอนิกส์ผู้ที่ออกได้ออกให้แก่ผู้มีสิทธ์ิใช ้เพ่ือใช้
ประโยชน์ในการช าระค่าสินค้า ค่าบริการหรือหน้ีอื่นแทน
การช าระด้วยเงินสดหรือใชเ้บิกถอนเงินสด ผู้กระท า 

ต้องระวางโทษหนักกว่าท่ีบัญญัติไว้ในมาตราน้ัน ๆ กึ่งหน่ึง 

มาตรา ๒๖๙/๖ 

- ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๓ ปี หรือ 

ปรับไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท หรือทั้ง 

จ าทั้งปรับ 

มาตรา ๒๖๙/๘ - ท าาหนังสือเดินทางปลอมข้ึนทั้งฉบับ หรือแต่ส่วนหน่ึง 
ส่วนใด เติมหรือตัดทอนข้อความหรือแก้ไขด้วยประการ
ใด ๆ ในหนังสือเดินทางที่แท้จรงิ หรือประทับตราลอมหรอื
ลงลายมือชื่อปลอมในหนังสือเดินทางโดยประการที่น่าจะ
เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น หรือประชาชนถ้าได้กระท าเพ่ือ 
ให้ผู้หน่ึงผู้ใดsลงเชื่อว่าเป็นหนังสอืเดินทางที่แท้จริง 
 (กระท าผิดฐานปลอมหนังสือเดินทาง) 

มาตรา ๒๖๙/๘ 

- ระวางโทษจ าคุกต้ังแต่ ๑- ๑๐ 

ปี และปรับต้ังแต่ ๒๐,๐๐๐ – 

๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ าทั้งปรบั 

มาตรา ๒๖๙/๙ 

วรรค ๑ 

- ใช้หรือมไีว้เพ่ือใช้ซึง่หนังสือเดินทางปลอม มาตรา ๒๖๙/๙ วรรค ๑ 

- ระวางโทษจ าคุกต้ังแต่ ๑- ๑๐ปี และ
ปรับต้ังแต่ ๒๐,๐๐๐ –
๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ าทั้งปรบั 

มาตรา๒๖๙/๙ 

วรรค ๒ 

- จ าหน่ายหรือมีไว้เพ่ือจ าหน่ายซึ่งหนังสือเดินทางปลอม 

หมายเหต: ุ -การมีหนังสอืเดินทางปลอมจ านวน ๒ ฉบับข้ึนไป
ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่ามีไว้เพ่ือจ าหน่าย 

มาตรา ๒๖๙ วรรค ๒ 

- ระวางโทษจ าคุกต้ังแต่ ๓- ๒๐ ปี หรือ
ปรับต้ังแต่ ๖๐,๐๐๐ – 

๔๐๐,๐๐๐ บาท ( ถ้าผู้กระท าความผิด
ตาม วรรคหน่ึง หรือวรรคสองเป็นผู้
ปลอมซึ่งหนังสือเดินทางให้ลงโทษตาม
มาตราน้ีแต่กระทงเดียว ) 

มาตรา๒๖๙/๑๐ 

วรรค ๑ 

- น าเข้าหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งหนังสอืเดิน 
ทางปลอม 

มาตรา ๒๖๙/๑๐ วรรค ๑ 

- ระวางโทษจ าคุกต้ังแต่ ๑- ๑๐ปี และ
ปรับต้ังแต่ ๒๐,๐๐๐ – 

๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ าทั้งปรบั 

มาตรา ๒๖๙/๑๐ 

วรรค ๒ 

- น าเข้าหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งหนังสอืเดินทาง 

ปลอมเพ่ือจ าหน่าย 

มาตรา ๒๖๙/๑๐ วรรค ๒ 

- ระวางโทษจ าคุกต้ังแต่ ๓- ๓๐ปี และ
ปรับต้ังแต่ ๖๐,๐๐๐ –๔๐๐,๐๐๐บาท 

มาตรา๒๖๙/๑๑ 

วรรค ๑ 

- ใช้หนังสอืเดินทางของผู้อื่นโดยมชิอบในประการที่น่าจะ 

เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน 

มาตรา ๒๖๙/๑๑ วรรค ๑ 

- ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๑๐ ปี 
และปรับไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

 



มาตรา ฐานความผิด บทกำหนดโทษ 
มาตรา ๒๖๙/๑๑ 

วรรค ๒ 

- จัดหาหนังสอืเดินทางใหผู้้กระท าความผิดตามวรรคหน่ึง มาตรา ๒๖๙/๑๑ วรรค ๑ 

- ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๑๐ ปี 
และปรับ ๒,๐๐๐-๒๐๐,๐๐๐ บาท 

มาตรา 

๒๖๙/๑๒ 

- ท าปลอมข้ึนซึ่งดวงตรา รอยตรา หรือแผ่นประตรวจลง 
ตราอันใช้ในการตรวจลงตราส าหรับการเดินทางระหว่าง
ประเทศ 

มาตรา ๒๖๙/๑๒ 

- ระวางโทษจ าคุกต้ังแต่ ๑-๑๐ ปี 
และปรับไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

มาตรา ๒๖๙/๑๓ - ใช้ดวงตรา รอยตรา หรือแผ่นปะตรวจลงตราที่ท าปลอม 
ข้ึน 

มาตรา ๒๖๙/๑๓ 

- ระวางโทษจ าคุกต้ังแต่ ๑-๑๐ปี และ
ปรับต้ังแต่ ๒๐,๐๐๐-
๒๐๐,๐๐๐ บาท (ถ้าผู้กระท าความผิด
เป็นผู้ปลอมซึ่งดวงตรา รอยตรา หรือ
แผ่นปะตรวจลงตราใหล้งโทษตาม
มาตราน้ีแต่กระทงเดียว) 

มาตรา๒๖๙/๑๔ - น าเข้าในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึง่ดวงตรา 
 รอยตรา หรือแผ่นปะตรวจลงตราอันเป็นของปลอม 

มาตรา ๒๖๙/๑๔ 

- ระวางโทษจ าคุกต้ังแต่ ๑- ๑๐ ปี หรือ
ปรับต้ังแต่ ๒๐,๐๐๐ – ๒๐๐,๐๐๐บาท 

มาตรา๒๖๙/๑๕ - ใช้ดวงตรา รอยตรา หรือแผ่นปะตรวจลงตราอันแท้จรงิที่
ใช้ในการตรวจลงตราส าหรับการเดินทางระหว่างประเทศโดย
มิชอบในประการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือ 

ประชาชน 

หมายเหตุ :- มาตรา ๒๖๙/๘ ถึงมาตรา ๒๖๙/๑๕ เพ่ิมเติม
โดยมาตรา ๕ แห่ง พ.ร.บ.แก้ไขเพ่ิมเติม ป.อาญา (ฉบับ
ที ่๑๘) พ.ศ.๒๕๕๐ 

มาตรา ๒๖๙/๑๕ 

- ต้องระวางโทษ ๒ ใน ๓ ส่วนของ 

โทษที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖๙/๑๓ 

มาตรา ๒๘๒ 

วรรค ๑ 

- ความผิดฐานเพ่ือสนองความใคร ่เป็นธุระจัดหาเพ่ือการ 

อนาจารซึ่งชายหรือหญิง แม้ผู้น้ันจะยินยอมก็ตาม 

มาตรา ๒๖๙/๑๑ วรรค ๒ 

- ระวางโทษจ าคุกต้ังแต่ ๑-๑๐ ปี 
และปรับต้ังแต่ ๒,๐๐๐- ๒๐,๐๐๐บาท 

มาตรา๒๘๒ 

วรรค ๒ 

- ความผิดฐานเป็นธุระจัดหาบคุคลอายุเกิน๑๕ ปี แต่ไม่ 
เกิน ๑๘ ปี ไปเพ่ือการอนาจารแม้บคุคลน้ันจะยินยอม 

- ระวางโทษจ าคุก ๓-๑๕ ปี และ 

ปรับ ๖,๐๐๐-๓๐,๐๐๐ บาท 

มาตรา๒๘๒ 

วรรค ๓ 

- ความผิดฐานเป็นธุระจัดหาบคุคลอายุไม่เกิน๑๕ ปีไปเพ่ือ 

การอนาจาร 

- ระวางโทษจ าคุกต้ังแต่ ๕-๒๐ ปี 
และปรบั๑๐,๐๐๐-๔๐,๐๐๐ บาท 

มาตรา ๒๘๒ 

วรรค ๔ 

- ความผิดฐานรับตัวบุคคลหรือเด็กซึ่งมผีู้จัดหาล่อไปหรือ 
ชักพาไปเพ่ือสนองความใคร่ของผู้อื่น หรือสนับสนุนในการ
กระท าาความผิด 

- ระวางโทษตามมาตรา ๒๘๒ 

วรรค ๑, วรรค ๒ ,วรรค ๓ แล้ว 

แต่กรณี 
มาตรา ๒๘๓ 

วรรค ๑ 

- ความผิดฐานเป็นธุระจัดหาชายหรือหญิงเพ่ือสนองความ
ใคร่ของผู้อื่นโดยชายหรือหญิงน้ันไม่ยินยอม 

- ระวางโทษจ าคุก ๕-๒๐ปี และ 

ปรับต้ังแต่ ๑๐,๐๐๐-๔๐,๐๐๐บาท 

มาตรา ๒๘๓ 

วรรค ๒ 

- ความผิดฐานเป็นธุระจัดหาบคุคลอายุเกิน๑๕ ปี แต่ยังไม่ 
เกิน ๑๘ ปี ไปเพ่ือสนองความใคร่ของผู้อื่นโดยบุคคลน้ันไม่ 
ยินยอม 

- ระวางโทษจ าคุกต้ังแต่ ๗-๒๐ปี 
และปรับ ๑๔,๐๐๐-๔๐,๐๐๐ บาท 

หรือจ าคุกตลอดชีวิต 

มาตรา ๒๘๓ 

วรรค ๓ 

- ความผิดฐานเป็นธุระจัดหาเด็กอายุไม่เกิน๑๕ ปี ไปเพ่ือ
สนองความใคร่ของผู้อื่นโดยเด็กน้ันไม่ยินยอม 

- ระวางโทษจ าคุกต้ังแต่ ๑๐-๒๐ปี 
และปรับ ๒๐,๐๐๐-๔๐,๐๐๐ บาท 

หรือจ าคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิต 

 



มาตรา ฐานความผิด บทกำหนดโทษ 
มาตรา ๒๖๙/๑๑ 

วรรค ๒ 

- จัดหาหนังสอืเดินทางใหผู้้กระท าความผิดตามวรรคหน่ึง มาตรา ๒๖๙/๑๑ วรรค ๑ 

- ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๑๐ ปี 
และปรับ ๒,๐๐๐-๒๐๐,๐๐๐ บาท 

มาตรา ๒๖๙/๑๒ - ท าปลอมข้ึนซึ่งดวงตรา รอยตรา หรือแผ่นประตรวจลง 
ตราอันใช้ในการตรวจลงตราส าหรับการเดินทางระหว่าง
ประเทศ 

มาตรา ๒๖๙/๑๒ 

- ระวางโทษจ าคุกต้ังแต่ ๑-๑๐ ปี 
และปรับไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

มาตรา ๒๘๓ 
วรรค ๔ 

- ความผิดฐานรับตัวบุคคลหรือเด็กซึ่งมีผู้จัดหาล่อไปหรือ 
ชักไปเพ่ือสนองความใคร่ของผู้อื่นโดยบุคคลหรือเด็กน้ันไม่
ยินยอม 

- ระวางโทษตามมาตรา ๒๘๓ 
วรรค ๑, วรรค ๒,วรรค ๓ แล้วแต่ 
กรณ ี

มาตรา ๒๘๓ 
ทวิ วรรค ๑ 

- ความผิดฐานพาบคุคลอายุเกิน ๑๕ ปี แต่ไม่เกิน๑๘ ปี ไป
เพ่ือการอนาจาร แม้บุคคลน้ันจะยินยอม 

- ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๕ ปี หรือ 
ปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้ง 
จ าทั้งปรับ 

มาตรา ๒๘๓ ทวิ 
วรรค ๒ 

- ความผิดฐานพาบคุคลอายุยังไม่เกิน ๑๕ ปีไปเพ่ือการ
อนาจารแม้บุคคลน้ันจะยินยอม 

- ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๗ ปี หรือ 
ปรับไม่เกิน ๑๔,๐๐๐ บาท หรือทั้ง 
จ าทั้งปรับ 

มาตรา ๒๘๓ ทวิ 
วรรค ๓ 

- ความผิดฐานซ่อนเร้นบุคคลที่ถูกพาไปเพ่ือการอนาจาร -ระวางโทษตามมาตรา ๒๘๓ ทวิ 
วรรค ๑ หรือวรรค ๒ แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๒๘๔ - ความผิดฐานพาผู้อื่นไปเพ่ือการอนาจาร โดยบุคคลน้ันไม่
ยินยอม 

- ระวางโทษจ าคุก ๑-๑๐ ปี และ 
ปรับต้ังแต่ ๒,๐๐๐-๒๐,๐๐๐ บาท 

มาตรา ๒๘๔ 
วรรค ๒ 

- ความผิดฐานซ่อนเร้นบุคคลที่ถูกพาไปเพ่ือการนาจารโดย 
บุคคลน้ันไม่ยินยอม 

- ระวางโทษตามมาตรา ๒๘๔ 
วรรคแรก (มาตรา๒๘๔ เป็นความ 
ผิดอันยินยอมความได้) 

มาตรา ๒๘๕ - ถ้ากระท าความผิดตามมาตรา ๒๘๒ หรือ ๒๘๓เป็นการ
กระท าแก่ผู้สืบสันดาน ศิษย์ซึ่งอยู่ในความดูแล ผู้อยู่ใน 
ความควบคุมตามหน้าที่ราชการ หรือผู้อยู่ใน ความ
ครอบครอง พิทักษ์ หรืออนุบาล 

- ระวางโทษหนักกว่าท่ีบัญญัติในมา 

ตราน้ันๆ ๑ ใน ๓ 

มาตรา ๒๘๖ - ความผิดฐานบคุคลอายุยังไม่เกิน ๑๖ ปีด ารงชีพอยู่ด้วย
รายได้ของผู้ค้าประเวณี 

- ระวางโทษจ าคุก ๗-๒๐ปี และ 

ปรับ ๑๔,๐๐๐-๔๐,๐๐๐ บาท 

หรือจ าคุกตลอดชีวิต 

มาตรา ๒๘๗ (๑) - ความผิดฐานท า ผลิต ,มีไว้ ,น าเข้า ,ส่งออก เพ่ือการค้า 
หรือแจกจ่าย หรือแสดงออกแก่ประชาชนซึ่งสิ่งลามก
อนาจาร 

- ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๓ ปี หรือ 

ปรับไม่เกิน ๖,๐๐๐ บาท หรือทั้ง 

จ าทั้งปรับ 

มาตรา ๒๘๗ (๒) - ความผิดฐานประกอบการค้าหรือส่วนเก่ียวข้องกับสิ่ง 
ลามกอนาจาร 

- ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๓ ปี หรือ 

ปรับไม่เกิน ๖,๐๐๐ บาท หรือทั้ง 

จ าทั้งปรับ 

มาตรา ๒๘๗ (๓) - ความผิดฐานค้า โฆษณา บอกแหล่งที่สิง่ลามกจะหาได้ - ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๓ ปี หรือ 

ปรับไม่เกิน ๖,๐๐๐ บาท หรือทั้ง 

จ าทั้งปรับ 

มาตรา ๒๙๕ - ท าาร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กาย 
หรือจิตใจ 

- ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๒ ปี หรือ 

ปรับไม่เกิน ๔,๐๐๐ บาท หรือทั้ง 

จ าทั้งปรับ 

 



มาตรา ฐานความผิด บทกำหนดโทษ 
มาตรา ๒๙๖ - ความผิดตามมาตรา ๒๙๕ ถ้าความผิดน้ันมีลักษณะ

ประการหน่ึงประการใดดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๘๙ 
-ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๓ ปี หรือ 
ปรับไม่เกิน ๖,๐๐๐ บาท หรือทั้ง 
จ าทั้งปรับ 

มาตรา ๒๙๗ - ท าร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้ผู้ถูกท าร้ายรับอันตรายสาหัส - ระวางโทษจ าคุกต้ังแต่ ๖ เดือน 
ถึง ๑๐ ปี 

มาตรา ๒๙๘ - ความผิดตามาตรา ๒๙๗ ถ้าความผิดน้ันมีลักษณะ 
ประการหน่ึงประการใดดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา๒๘๙ 

- ระวางโทษจ าคุกต้ังแต่ ๒ ปีถึง 
๑๐ ปี 

มาตรา ๓๐๙ - ความผิดฐานข่มขืนใจผู้อื่นให้กระท าหรือไม่กระท าการ - ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๓ ปี หรือ 
ปรับไม่เกิน ๖,๐๐๐ บาท หรือทั้ง 
จ าปรับ 

มาตรา ๓๑๐ - ความผิดฐานท าให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในร่างกายโดย
หน่วงเหน่ียวกักขัง 

- ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๓ ปี หรือ 
ปรับไม่เกิน ๖,๐๐๐ บาท หรือทั้ง 
จ าทั้งปรับ 

มาตรา ๓๑๐ ทวิ - ความผิดฐานท าให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพและให้กระท า 
การใดแก่ผู้กระท าหรือบุคคลอื่น 

- ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๕ ปี และ 
ปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท 

มาตรา ๓๑๒ - ความผิดฐานค้าทาสหรอืเอาคนลงเป็นทาส 

- น าเข้า,ส่งออกซึ่งขาย จ าหน่าย รับหรือหน่วงเหน่ียวเอา 
คนลงเป็นทาส 

- ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๗ ปี และ 

ปรับไม่เกิน ๑๔,๐๐๐ บาท 

มาตรา ๓๑๗ 

วรรค ๑ 

- พรากเด็กอายุยังไม่เกิน ๑๕ ปี ไปเสียจากบิดา 

มารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแล 

- ระวางโทษจ าคุกต้ังแต่ ๓-๑๕ ปี 
และปรับต้ังแต่ ๖,๐๐๐-๓๐,๐๐๐บาท 

มาตรา ๓๑๗ 

วรรค ๒ 

- โดยทุจริต ซื้อ ขาย จ าหน่ายหรือรับตัวเด็กที่ถูกพราก - ระวางโทษเช่นเดียวกับมาตรา 

๓๑๗ วรรค ๑ 

มาตรา ๓๑๗ 

วรรค ๓ 

- พรากเด็กเพ่ือหาก าไรหรือการอนาจาร - ระวางโทษจ าคุกต้ังแต่ ๕-๒๐ ปีและ
ปรับต้ังแต่ ๑๐,๐๐๐-๔๐,๐๐๐บาท 

มาตรา ๓๑๘ 

วรรค ๑ 

- พรากผู้เยาว์อายุกว่า ๑๕ ปี แต่ยังไม่เกิน ๑๘ ปีโดย 
ผู้เยาว์ไม่เต็มใจไปด้วย 

- ระวางโทษจ าคุกต้ังแต่ ๒-๑๐ ปีและ
ปรับต้ังแต่ ๔,๐๐๐-๒๐,๐๐๐ บาท 

มาตรา ๓๑๘ 

วรรค ๒ 

- โดยทุจริต ซื้อขาย จ าหน่ายหรือรับตัวผู้เยาว์ซึ่งถูกพราก - ระวางโทษเช่นเดียวกับมาตรา 

๓๑๘ วรรค ๑ 

มาตรา ๓๑๘ 

วรรค ๓ 

- พรากผู้เยาว์เพ่ือหาก าไร หรือเพ่ือการอนาจาร - ระวางโทษจ าคุกต้ังแต่ ๓-๑๕ ปีและ
ปรับต้ังแต่๖,๐๐๐-๓๐,๐๐๐บาท 

มาตรา ๓๑๙ 

วรรค ๑ 

- พรากผู้เยาว์อายุกว่า ๑๕ ปี แต่ยังไม่เกิน ๑๘ ปีโดยผู ้
เยาว์เต็มใจไปด้วย 

- ระวางโทษจ าคุกต้ังแต่ ๒-๑๐ ปี 
และปรบัต้ังแต่๔,๐๐๐-๒๐,๐๐๐ 

บาท 

มาตรา ๓๑๙ 

วรรค ๒ 

- โดยทุจริต ซื้อขาย จ าหน่ายหรือรับตัวผู้เยาว์ที่เต็มใจไป 
ด้วย 

- ระวางโทษเช่นเดียวกับมาตรา 

๓๑๙ วรรค ๒ 

มาตรา ๓๒๐ 

วรรค ๑ 

- ความผิดฐานพาหรือส่งคนออกนอกราชอาณาจักรโดยมิ
ชอบ 

-ระวางโทษจ าคุกต้ังแต่ ๒-๑๐ ปี 
หรือปรับต้ังแต่๔,๐๐๐-๒๐,๐๐๐ 

บาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับ 

มาตรา ๓๒๐ 

วรรค ๒ 

-ความผิดฐานพาหรือส่งคนออกนอกราชอาณาจักร 

โดยมิชอบกรณีพิเศษ 

- ระวางโทษจ าคุกต้ังแต่ ๓-๑๕ ปี 
และปรบัต้ังแต่๖,๐๐๐-๓๐,๐๐๐บาท 

 
 



4.5 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 
 

มาตรา ฐานความผิด บทกำหนดโทษ 
มาตรา ๖ - เข้าไปมั่วสุมในสถานการคา้ประเวณีเพ่ือประโยชน์ในการ 

ค้าประเวณีของตนเองหรือผู้อื่น 
- ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๑ เดือน 
หรือปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท 
หรือทัง้จ าทัง้ปรบั 

มาตรา ๙ 
วรรค ๑ 

- เป็นธุระจัดหาซึ่งบุคคลใดเพ่ือให้บุคคลน้ันกระท าการค้า 
ประเวณ ี

- ระวางโทษจ าคุก ๑-๑๐ ปี  
ปรับ ๒๐,๐๐๐-๒๐๐,๐๐๐ บาท 

มาตรา ๙ 
วรรค๒ 

- เป็นธุระจัดหาโดยกระท าแก่บุคคลอายุกว่า ๑๕ ปีแต่ยังไม่ 
เกิน ๑๘ ปี 

- ระวางโทษจ าคุก ๕-๑๕ ปีและปรับต้ัง
แต่๑๐๐,๐๐๐-๓๐๐,๐๐๐บาท 

มาตรา ๙ 
วรรค ๓ 

- เป็นธุระจัดหาโดยกระท าแก่เด็กอายุยังไม่เกิน ๑๕ ปี - ระวางโทษจ าคุก ๑๐-๒๐ ปี และ 
ปรับ ๒๐๐,๐๐๐-๔๐๐,๐๐๐ บาท 

มาตรา ๑๑ 
วรรค ๑ 

- เป็นเจ้าของกิจการการค้าประเวณผีู้ดูแล หรือผู้จัดการ 
หรือเป็นผู้ควบคุม ผู้กระท าการค้าประเวณีในสถานการค้า 
ประเวณ ี

- ระวางโทษจ าคุก ๓-๑๕ ปี และปรับต้ัง
แต่๖๐,๐๐๐-๓๐๐,๐๐๐ บาท 

มาตรา ๑๑ 
วรรค ๒ 

- สถานการค้าประเวณีมีบคุคลซึง่มีอายุกว่า ๑๕ ปีแต่ยังไม่ 
เกิน ๑๘ ปี ท าการค้าประเวณีอยู่ด้วย 

- ระวางโทษจ าคุก ๕-๑๕ ปี และปรับ 
ต้ังแต่๑๐๐,๐๐๐-๓๐๐,๐๐๐บาท 

มาตรา ๑๑ 

วรรค ๓ 

- สถานการค้าประเวณีมีเด็กอายุยังไม่เกิน ๑๕ ปี ท าการค้า 

ประเวณีด้วย 

- ระวางโทษ ๑๐-๒๐ ปี และปรับ 

๒๐๐,๐๐๐-๔๐๐,๐๐๐ บาท 

มาตรา ๑๒ - หน่วงเหน่ียว กักขัง ท าร้ายร่างกาย หรือขู่เข็ญ ด้วย
ประการใดๆ เพ่ือให้ผู้อื่นกระท าการคา้ประเวณ ี

-ระวางโทษจ าคุก ๑๐-๒๐ ปี และ 

ปรับ ๒๐๐,๐๐๐-๔๐๐,๐๐๐บาท 

 
 
 
 
4.6 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 
 

มาตรา ฐานความผิด บทกำหนดโทษ 
มาตรา ๒๖ - ความผิดฐานกระท าการอันเป็นข้อห้ามปฏิบัติต่อเด็ก มาตรา ๗๘ ระวางโทษจ าคกุไม่

เกิน ๓ เดือน หรือปรับไม่
เกิน ๓๐,๐๐๐ บาทหรือทัง้จ าทัง้ปรับ 

มาตรา ๒๗ - ความผิดฐานโฆษณาหรือเผยแพร่ข้อมลูเก่ียวกับเด็ก 

หรือผูป้กครองอันก่อให้เกิดความเสียหายหรือดสิทธิ
ประโยชน์อื่นใดของเด็ก 

มาตรา ๗๙ ระวางโทษจ าคกุไม่
เกิน ๖ เดือนหรือปรบัไม่
เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท 

หรือทัง้จ าทัง้ปรบั 

 
 
 
 
 
 



4.7 พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 
 

มาตรา ฐานความผิด บทกำหนดโทษ 
มาตรา ๑๔ - ไม่จัดท าบัตรประวัติของพนักงานก่อนเริ่มเข้าท างานใน 

สถานบริการ และคอยปรับปรงุข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่ 
เสมอรวมทั้งให้พนักงานติดหมายเลขประจ าตัวในสถาน
บริการให้ชัดเจน 

มาตรา ๒๗ - ระวางโทษปรับไม่
เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท 

มาตรา ๑๖(๑) - รับเด็กอายุต่ ากว่า ๑๘ ปี บริบรูณ ์เข้าท างาน มาตรา ๒๗ ระวางโทษปรับไม่
เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท 

มาตรา ๑๖  
(๒),(๓) 

- จ าหน่ายสุรา, ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยใหผู้้มีอาการ 
มึนเมาจนประพฤติวุ่นวายหรือครองสติไม่ได้เข้าไปหรืออยู่ 
ในสถานบริการระหว่างเวลาท าการ 

มาตรา ๒๗ ระวางโทษปรับไม่
เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท 

มาตรา ๑๖(๔) - ยินยอมให้ผู้ที่ไม่มีหน้าท่ีเฝ้าดูแลสถานบริการน้ัน พัก 
อาศัยหลบันอนในสถานบริการ 

มาตรา ๒๗ ระวางโทษปรับไม่
เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท 

มาตรา ๑๖ (๕) - ยินยอมหรือปลอ่ยปละละเลย ให้มีการกระท าความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติดในสถานบริการ 

มาตรา ๒๘ ระวางโทษปรับไม่
เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท 

มาตรา ๑๖(๖) - ไม่เปิดปิดตามเวลา และไม่จัดสถานที่รวมถึงจัดโคมไฟให้
เป็นไปตามที่กฎกระทรวงก าาหนด 

มาตรา ๒๘ ระวางโทษปรับไม่
เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท 

มาตรา ๑๖/๑ 

วรรค ๑ 

- ปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอายุต่ ากว่า ๒๐ ปีบริบูรณ ์ซึ่งมิได้ 

ท างานในสถานบริการน้ัน เข้าไปในสถานบริการระหว่าง 
เวลาท าการ, ไม่จัดผู้ตรวจสอบบัตรประชาชนหรือเอกสาร
แสดงอายุของผู้ที่จะเข้าใช้บริการทุกครัง้ 

มาตรา ๒๗, ๒๘/๑ ระวางโทษปรับไม่
เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท 

มาตรา ๑๖/๒ 
 

- ยินยอมหรือปลอ่ยปละละเลยให้มีการน าอาวุธเข้าไปใน
สถานบริการ เว้นแต่เป็นกรณีที่เจ้าหน้าท่ีซึ่งอยู่ในเครื่อง 
แบบและน าเข้าไปเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย 

มาตรา ๒๘/๒  ระวางโทษจ าคุกไม่
เกิน ๖ เดือน ปรับไม่เกิน 
60,00 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ หาก 
เป็นอาวุธปืนโทษจ าคุก ๑-5 ปี
ปรับ ๒๐,๐๐๐-๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้ง
จ าทั้งปรับ หากเป็นวัตถุระเบิดหรือ 
อาวุธสงคราม โทษจ าคุก ๒-๒๐ ปี ปรับ 

๔๐,๐๐๐-๔๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้ง 

จ าทั้งปรับ 

มาตรา ๑๙ - ปล่อยให้มีการแสดงในทางลามกหรืออนาจารและมีสัตว์
ร้ายเข้าร่วมการแสดงในสภาพที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่
ผู้ชม 

มาตรา ๒๘/๓  จ าคุกไม่เกิน ๓ ปี หรือ
ปรับไม่เกิน ๖๐,๐๐๐บาท หรือทัง้จ า 
ทั้งปรบั 

มาตรา ๒๖ - เปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือด าเนินกิจการ 

สถานบริการระหว่างถูกพักใชใ้บอนุญาตหรือด าเนินกิจการ
สถานบริการผิดประเภททีร่ะบุไว้ในใบอนุญาต 

- ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือ 

ปรับไม่เกิน๖๐,๐๐๐ บาท หรือทั้ง 

จ าทั้งปรับ 

 
 
 
 
 
 



4.8  พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2551 
 

มาตรา ฐานความผิด บทกำหนดโทษ 
มาตรา ๒๓ - นายจ้างไม่ประกาศเวลาท างานปกติให้ลูกจ้างทราบ - ระวางโทษปรบัไม่เกิน ๕,๐๐๐บาท 

มาตรา ๒๔ - นายจ้างให้ลูกจ้างท างานล่วงเวลาในวันท างานโดยไม่ได้รับ 

ความยินยอมจากลูกจ้าง 

- ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๖ เดือน 

หรือปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

หรือทัง้จ าทัง้ปรบั 

มาตรา ๒๕ - นายจ้างให้ลูกจ้างท างานในวันหยุดโดยไม่ได้รับความ 

ยินยอมจากลูกจ้าง 

- ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๖ เดือน 

หรือปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

หรือทัง้จ าทัง้ปรบั 

มาตรา ๒๖ - นายจ้างให้ลูกจ้างท างานล่วงเวลา ท างานในวันหยุดรวม 
ทั้งท างานล่วงเวลาในวันหยุดเกินกว่าสัปดาห์ละ ๓๖ ชั่วโมง 

- ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๖ เดือน 

หรือปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

หรือทัง้จ าทัง้ปรบั 

มาตรา ๒๗ - ในวันที่มีการท างาน นายจ้างไม่จัดให้ลูกจ้างมีเวลาพัก 

ระหว่างการท างาน 

- ระวางโทษปรบัไม่เกิน ๒๐,๐๐๐บาท 

มาตรา ๒๘ - นายจ้างไม่จัดให้ลูกจ้างมีวันหยุดประจ าสัปดาห์ - ระวางโทษปรบัไม่เกิน ๒๐,๐๐๐บาท 

มาตรา ๓๘ - ให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงท างานตามที่ก าหนดในมาตราน้ี - ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๖ เดือน 

หรือปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

หรือทัง้จ าทัง้ปรบั 

มาตรา ๓๙ - ให้ลูกจ้างซึง่เป็นหญิงมคีรรภ์ท างานอย่างใดอย่าง
หน่ึง ตามท่ีก าหนดในมาตราน้ี 

- ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๖ เดือน 

หรือปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

หรือทัง้จ าทัง้ปรบั 

มาตรา ๓๙/๑ - ให้ลูกจ้างซึง่เป็นหญิงมคีรรภ์ท างานในระหว่างเวลา 
 ๒๒.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๐๖.๐๐ นาฬิกา ท างาน
ล่วงเวลา หรือท างานในวันหยุด 

- ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือ 

ปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้ง 
จ าทั้งปรับ 

มาตรา ๔๔ - จ้างเด็กอายุต่ ากว่า ๑๕ ปีเป็นลูกจ้าง - ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือ 

ปรับไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้ง 
จ าทั้งปรับ 

มาตรา ๔๕ - ความผิดฐานไม่ปฏิบัติตามกฎหมายในกรณีที่มีการจ้าง 
เด็กอายุต่ ากว่า ๑๘ ปีเป็นลูกจ้าง 

- ระวางโทษปรบัไม่เกิน ๒๐,๐๐๐บาท 

มาตรา ๔๖ -ไม่จัดให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กมีเวลาพัก - ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๖ เดือน 

หรือปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

หรือทัง้จ าทัง้ปรบั 

มาตรา ๔๗ - ให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ ากว่า ๑๘ ปี ท างานในระหว่าง 

เวลา ๒๒.๐๐ น. ถึงเวลา๐๖.๐๐ น.โดยไม่ได้รบัอนุญาต 

- ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๖ เดือน 

หรือปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

หรือทัง้จ าทัง้ปรบั 

มาตรา ๔๘ - นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ ากว่า ๑๘ ปีท าางานล่วง 

เวลาหรอืในวันหยุด 

- ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๖ เดือน 

หรือปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

หรือทัง้จ าทัง้ปรบั 

มาตรา ๔๙ - นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ ากว่า ๑๘ ปีท างาน 
อย่างหน่ึงอย่างใด ตามที่ก าหนดในมาตราน้ี 

- ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๖ เดือน 

หรือปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

หรือทัง้จ าทัง้ปรบั 
 



มาตรา ฐานความผิด บทกำหนดโทษ 
มาตรา ๕๐ - นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ ากว่า ๑๘ ปีท างานใน 

สถานที่ตามที่ก าหนดในมาตราน้ี 

- ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๖ เดือน 

หรือปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือ
ทั้งจ าทัง้ปรบั 

มาตรา ๕๑ 

วรรค ๑ 

- นายจ้างเรียกหรอืรับหลักประกันเพ่ือการใดๆ จากฝ่าย 

ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็ก 

- ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๖ เดือน 

หรือปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

หรือทัง้จ าทัง้ปรบั 

มาตรา ๕๑ 

วรรค ๒ 

หักค่าจ้างของลูกจ้าง จ่ายค่าจา้งของลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กให ้

แก่บุคคลอื่น 

- ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๖ เดือน 

หรือปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

หรือทัง้จ าทัง้ปรบั 

มาตรา ๕๕ ไม่จ่ายค่าตอบแทนอันเน่ืองจากการจ้างงานให้แก ่

ลูกจ้าง ณ สถานที่ท างานของลูกจ้างหรือจ่ายใหโ้ดยวิธีอื่น 

โดยลูกจา้งไม่ยินยอม 

- ระวางโทษปรบัไม่เกิน ๑๐,๐๐๐บาท 

มาตรา ๗๐ - นายจ้างค้างจา่ยค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท างานในวันหยุด 

ค่าล่วงเวลาในวันหยุด 

- ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๖ 

เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ 

บาทหรอืทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๗๖ - ห้ามมิให้นายจ้างหัก ค่าล่วงเวลา ค่าท างานในวันหยุด 
ค่าล่วงเวลาในวันหยุด เว้นแต่เป็นการหักตามที่ก าหนดใน 

มาตราน้ี 

- ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๖ 

เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ 

บาทหรอืทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๙๐ - จ่ายค่าจ้างใหลู้กจ้างน้อยกว่าอัตราค่าจ้างข้ันต่ า - ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๖ 

เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ 

บาทหรอืทั้งจ าทั้งปรับ 

 
๔.๙ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 

 

มาตรา ฐานความผิด บทกำหนดโทษ 
 - นายจ้างรับเด็กอายุต่ ากว่า ๑๖ ปีท างานเว้นแต่เด็กน้ันอายุ

ไม่ต่ ากว่า ๑๕ ปีและบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก
น้ันท างานอยู่ในเรือประมงน้ันด้วย หรือบิดามารดา หรือ
ผู้ปกครองของเด็กน้ันให้ความยินยอมเป็นหนังสือ 

- นายจ้างไม่ได้จัดท าทะเบียนลูกจ้าง 

- ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๖ เดือน 

หรือปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

หรือทัง้จ าทัง้ปรบั มาตรา ๑๔๔ แห่ง 

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 

พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 - นายจ้างไม่จ่ายค่าจา้งและคา่ท างานในวันหยุดให้ถูกต้อง

และตามก าหนดเวลา 

 

 - นายจ้างไม่จัดวันหยุดประจ าปีให้ลูกจ้างปีหน่ึง ไม่น้อย
กว่า ๓๐ วันโดยได้รับค่าจ้าง- นายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างให้แก ่

ลูกจ้างในวันลาป่วยเท่ากับค่าจ้างในวันท างานตลอดระยะ 

เวลาท่ีลา 

- ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๖ เดือน 

หรือปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

หรือทัง้จ าทัง้ปรบั มาตรา ๑๔๔ แห่ง 

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 

พ.ศ. ๒๕๔๑ 

 
 
 
 



มาตรา ฐานความผิด บทกำหนดโทษ 
 - ในกรณีที่ลูกจ้างตกค้างอยู่ต่างประเทศเน่ืองจากการ 

ท างานให้แก่นายจ้าง นายจ้างไม่จ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๕๐ ของค่าจ้างในส่วนที่ค านวณจ่ายตาม
ระยะเวลาตลอดระยะเวลาที่ลูกจ้างไม่ได้ท างาน นายจ้าง
ไม่ได้จัดการหรือออกค่าใชจ้่ายในการเดินทางกลับ 

ภูมิล าเนาของลูกจ้างในกรณ ี

(๑) เรืออับปางหรือไมอ่าจใช้การได้โดยสิ้นเชงิ 

(๒) ลูกจ้างประสบอันตรายหรอืเจ็บป่วยเน่ืองจากการ 
ท างาน 

(๓) นายจ้างบอกเลกิสัญญาจ้างก่อนครบก าหนดอายุสัญญา 

หรือเปลี่ยนแปลงเงือ่นไขในสัญญาจ้างโดยลูกจ้างไม่ยินยอม 

- สัญญาจ้างครบก าหนดในระหว่างเวลาที่ลูกจ้างท างานอยู่ 

ในที่อื่นอันมิใช่สถานที่ท าสัญญาจ้าง 

 

 
๔.๑๐ พระราชบัญญัติความปลอดภัย ชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554 
 

มาตรา ฐานความผิด บทกำหนดโทษ 
มาตรา ๘ - นายจ้างไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ที่ออกตามมาตรา ๘ 

มาตรา ๕๓  ระวางโทษจ าาคุกไม่
เกิน ๑ ปี หรือปรบัไม่เกิน 
๔๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ าทั้งปรบั 

มาตรา ๓๖ 

วรรค ๑ 

- ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานตรวจความปลอดภัย 

กรณีสัง่ใหห้ยุดการใช้เครือ่งจักร อุปกรณ ์อาคารสถานที ่
หรือผกูมัดประทับตราสัง่ที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายอย่าง
ร้ายแรงต่อลูกจ้างดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วน 

มาตรา ๖๕  ระวางโทษจ าาคุกไม่
เกิน ๖ เดือนหรือปรบัไม่
เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๓๖ 

วรรค ๒ 

- ท าให้สิ่งที่พนักงานตรวจความปลอดภัยสัง่ใหร้ะงบั การใช้ 
หรือผกูมัดประทับตราไว้กลับมาใชง้านได้อีก 

มาตรา ๖๖  ระวางโทษจ าคุกไม่
เกิน ๒ ปี หรือปรบัไม่เกิน
๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ าทั้งปรบั 

 

4.11 พระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. 2596 
 

มาตรา ฐานความผิด บทกำหนดโทษ 
มาตรา ๒๙ - ประกอบกิจการแพปลาโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่เสีย 

ค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย 

มาตรา ๓๘ 

-ระวางโทษปรับไม่ต่ ากว่า ๕,๐๐๐ 

บาทแต่ไม่เกินกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท 

หรือจ าคุกไม่เกิน ๖ เดือนหรือทั้ง 

ปรับทัง้จ า 

มาตรา ๓๒ - ไม่กรอกแบบพิมพ์ ย่ืน หรือแกล้งกรอกแบบพิมพ์ไมค่รบ 

ถ้วน หรือกรอกแบบพิมพ์อันเป็นเท็จ หรือไม่ยอมให้เจ้า 

หน้าที่ท าการตรวจสอบหรือไม่อ าานวยความสะดวกในการ
ตรวจสอบเช่นว่าน้ัน 

มาตรา ๓๘ 

- ระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงพันบาท 

 



4.12 พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย พ.ศ. 2456 
 

มาตรา ฐานความผิด บทกำหนดโทษ 
มาตรา ๙ - ใช้เรือก่อนได้รบัใบอนุญาตใช้เรือ 

- ใช้เรือที่ใบอนุญาตใช้เรือสิ้นอายุ 

- ใช้เรือผิดจากเขตหรือต าบลการเดินเรือที่ก าหนดไว้ในใบ 

อนุญาต 

- น าเรือที่สั่งถูกยึดใบอนุญาตใช้เรือมาใช้ 

- ระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000บาท 

- นายเรือหรือผู้ที่ควบคุมเรือเจ้าของ 

เรือ หรือเจ้าของกิจการเดินเรือต้อง 

ระวางโทษปรับไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท 

มาตรา ๑๕๒ - ความผิดฐานน าเอาใบอนุญาตส าหรับเรือล าอื่นออกแสดง
และใช้เป็นใบอนุญาตส าหรับเรือของตน 

- ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๖ เดือน 

หรือปรับต้ังแต่๑,๐๐๐-๑๐,๐๐๐ 

บาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับ 

มาตรา ๑๗๕ - ความผิดฐานใช้เรือผิดเงื่อนไขและข้อก าหนดในใบอนุญาต 

ใช้เรือ 

- ระวางโทษปรับ ๑,๐๐๐-๑๐,๐๐๐ 

บาท 

มาตรา ๒๘๒ - ความผิดฐานกระท าการในเรือในต าแหน่งที่กฎข้อบังคับ 

ส าหรับการตรวจเรือก าหนดโดยมิได้รับประกาศนียบัตร  
หรือประกาศนียบัตรสิ้นอายุ 

- ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๖ เดือน 

หรือปรับต้ังแต่๑,๐๐๐-๑๐,๐๐๐ 

บาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับ 

มาตรา ๒๘๓ - ความผิดฐานเอาประกาศนียบัตรของคนอื่นออกอ้างหรือ 
ใช้ส าหรับตนด้วยประการใด 

- ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือ 

ปรับปรับต้ังแต่ ๒,๐๐๐-๒๐,๐๐๐ 

บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๒๘๔ - ความผิดฐานไม่เก็บประกาศนียบัตรไว้ในเรือ - ระวางโทษปรับ ๕๐๐-๕,๐๐๐บาท 

มาตรา ๒๘๕ - ความผิดฐานท างานในเรือโดยไม่ได้รับอนุญาต - ระวางโทษปรับ ๕๐๐-๕,๐๐๐บาท 

 
4.13 พระราชบัญญัติเรือไทย พ.ศ. 2481 
 

มาตรา ฐานความผิด บทกำหนดโทษ 
มาตรา ๙ - ใช้เรือก่อนได้รบัใบอนุญาตใช้เรือ 

- ใช้เรือที่ใบอนุญาตใช้เรือสิ้นอายุ 

- ใช้เรือผิดจากเขตหรือต าบลการเดินเรือที่ก าหนดไว้ในใบ 

อนุญาต 

- น าเรือที่สั่งถูกยึดใบอนุญาตใช้เรือมาใช้ 

- ระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000บาท 

- นายเรือหรือผู้ที่ควบคุมเรือเจ้าของ 

เรือ หรือเจ้าของกิจการเดินเรือต้อง 

ระวางโทษปรับไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท 

มาตรา ๑๕๒ - ความผิดฐานน าเอาใบอนุญาตส าหรับเรือล าอื่นออกแสดง
และใช้เป็นใบอนุญาตส าหรับเรือของตน 

- ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๖ เดือน 

หรือปรับต้ังแต่ ๑,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ 

บาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับ 

มาตรา ๑๗ - ความผิดกรณีผูค้วบคมุเรือไม่รักษาใบทะเบียนใหใ้ช้เป็น 

เอกสารประจ าเรือ และไว้ในเรือ 

มาตรา ๖๓ 

- ระวางโทษปรบัไม่เกิน ๒๐๐ บาท 

มาตรา ๑๘ - ความผิดกรณีไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายก าหนดในกรณ ี

ใบทะเบียนสูญหายหรือเป็นอันตรายไปด้วยประการอื่น 

หรือช ารุดในสาระส าคัญ 

มาตรา ๖๓ 

- ระวางโทษปรบัไม่เกิน ๒๐๐ บาท 

 
 
 
 



มาตรา ฐานความผิด บทกำหนดโทษ 
มาตรา ๑๙ - ความผิดกรณีผูค้วบคมุเรือไม่สง่ใบทะเบียนเก่าแก่นาย 

ทะเบียนเรือประจ าเมืองท่าเมื่อได้ออกใบทะเบียนใหม่แทน
ใบเก่าแล้ว 

มาตรา ๖๓ 

- ระวางโทษปรบัไม่เกิน ๒๐๐ บาท 

มาตรา ๖๔ - ความผิดกรณีผูค้วบคมุเรือมิได้มีเอกสารประจ าเรือตาม 

มาตรา ๔๙ ในระหว่างใช้เรือ 

- ระวางโทษปรบัไม่เกิน ๕๐๐ บาท 

มาตรา ๖๗ ความผิดกรณีผูค้วบคุมเรอืหรอืเจ้าของเรือกระท าการ
ใดๆ โดยเจตนาจะให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้มีอ านาจตรวจเรือ
เข้าใจผิดไปว่าเรือน้ันเป็นเรือต่างประเทศตามมาตรา ๕๓ 

- ระวางโทษปรบัไม่เกิน ๒,๐๐๐ 

บาท หรือจ าคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือทั้ง 

จ าทั้งปรับ 

 
 
 
๔.๑๔ พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ 

 

มาตรา ฐานความผิด บทกำหนดโทษ 
มาตรา ๒๘ - ความผิดฐานใช้เครื่องมือท าการประมงซึง่ต้องมีอาชญา 

บัตร โดยไม่มีอาชญาบัตร 

- ระวางโทษปรับ ๓ เท่าของเงินอากร 

มาตรา ๒๙ - ความผิดฐานฝา่ฝืนการท าประมง หรือมไิด้เสียเงินอากร 

เพ่ิมเติม 

- ระวางโทษปรับ ๓ เท่าของเงินอากร 

 - ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่อง ห้ามใช้เครื่องมือ
ท าการประมงบางชนิดท าการประมงในที่จับสัตว์น้ าประเภทที่ 
สาธารณะประโยชน์ในบริเวณแมน้่ า ล าคลอง หนอง บึง  
อ่างเก็บน้ า และล าน้ าสาขาทุกแหง่ทั่วราชอาณาจักร
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

มาตรา ๖๕ 

- ผู้ใดฝ่าฝืนประกาศของรฐัมนตร ี

หรือผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งประกาศ 

ตาความในมาตรา ๓๒ ต้องระวาง 

โทษปรับต้ังแต่ ๕,๐๐๐ บาทถึง 

๑๐,๐๐๐บาท หรือจ าคุกไม่เกิน ๑ 

ปี หรือทั้งปรับทัง้จ า 

 
 
 
๔.๑๕ พระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย พ.ศ. 2482 

 
มาตรา ฐานความผิด บทกำหนดโทษ 

มาตรา ๑๑ - ใช้เรือท าการประมงหรือพยายามท าการประมงในเขตการ
ประมงไทยโดยฝา่ฝืนกฎหมาย 

- ระวางโทษปรบัไม่เกิน 

๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

มาตรา ๑๑ ทวิ - คนต่างด้าวท าหน้าที่เป็นลูกเรือในเรือประมงในเขตประมง 

ไทยโดยไม่ได้รบัอนุญาตตามมาตรา ๕ ทวิ 

- ระวางโทษปรบัไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท 

 
 
 
 



4.16 พระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 
 

มาตรา ฐานความผิด บทกำหนดโทษ 
มาตรา ๒๗ - ขายเครื่องด่ืมแอลกอฮอลใ์นสถานที่ห้ามขาย - ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๖ เดือน 

หรือปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท 

หรือทัง้จ าทัง้ปรบั 

มาตรา ๒๘ ฝ่าฝืนขายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ในวันหรือเวลาท่ีรฐัมนตร ี

ก าหนด 

- ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๖ เดือน 

หรือปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท 

หรือทัง้จ าทัง้ปรบั 

มาตรา ๒๙ - ฝ่าฝืนขายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ให้แก่บุคคลที่อายุต่ า 

ากว่า ๒๐ ปีบริบูรณ ์

- ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือ 

ปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้ง 

จ าทั้งปรับ 

 
๔.๑๗ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

มาตรา ฐานความผิด บทกำหนดโทษ 
มาตรา ๑๔ (๔) น าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลใดๆ ที่มลีักษณะอัน 

ลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์น้ันประชาชนอาจเข้าถึงได้ 

- ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๕ ปี หรือ 

ปรับไม่เกิน๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้ง 

จ าทั้งปรับ 

มาตรา ๑๔ (๕) - เผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลคอมพิวเตอรโ์ดยรู้อยู่แล้วว่า 

เป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะอันลามก 

- ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๕ ปี หรือ 

ปรับไม่เกิน๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้ง 

จ าทั้งปรับ 

มาตรา ๑๕ - ผู้ให้บริการผู้ใดจงใจสนับสนุน หรือยินยอมให้มี 
การกระท าความผิดตามมาตรา ๔ ในระบบคอมพิวเตอร์ที ่
อยู่ในคอมพิวเตอร์ของตน 

- ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๕ ปี หรือ 

ปรับไม่เกิน๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้ง 

จ าทั้งปรับ 

 
๔.๑๘ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 

 

มาตรา ฐานความผิด บทกำหนดโทษ 
มาตรา ๕ ฟอกเงิน (บุคคลธรรมดา) - ระวางโทษปรับต้ังแต่ ๒๐๐,๐๐๐ -

๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

มาตรา ๖๐ - ฟอกเงิน (นิติบุคคล) - ระวางโทษจ าาคุกต้ังแต่ ๑-๑๐ 

ปี หรือปรบัต้ังแต่๒๐,๐๐๐ - 
๒๐๐,๐๐o บาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับ 

มาตรา ๖ - ฟอกเงิน แม้กระท านอกราชอาณาจักรให้รับโทษใน 

อาณาจักร 

 

มาตรา ๗ - สนับสนุนการฟอกเงิน - ระวางโทษปรับต้ังแต่ ๒๐๐,๐๐๐ 

- ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

มาตรา ๘ - พยายามฟอกเงิน - ระวางโทษปรับต้ังแต่ ๒๐๐,๐๐๐-
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 



มาตรา ฐานความผิด บทกำหนดโทษ 
มาตรา ๕ ฟอกเงิน (บุคคลธรรมดา) - ระวางโทษปรับต้ังแต่ ๒๐๐,๐๐๐ -

๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

มาตรา ๙ - ร่วมกันฟอกเงินต้ังแต่สองคนข้ึนไป - ระวางโทษปรับต้ังแต่ ๒๐๐,๐๐๐ 

- ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

มาตรา ๑๐ 

วรรค ๑ 

- เจ้าพนักงานของรัฐกระท าความผิดฐานฟอกเงิน - ต้องระวางโทษเป็น ๒ เท่า 

มาตรา ๑๐ 

วรรค ๒ 

- กรรมการ อนุกรรมการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่กระท า 

ความผิดฐานฟอกเงิน 

- ต้องระวางโทษเป็น ๓ เท่า 

 

 


