
 หน้า   ๓๘ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๗๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   มีนาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ประกาศคณะกรรมการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เก่ียวข้องกับการค้ามนุษย์ 
เร่ือง  หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการรายงานการดําเนินการทางวินัยและการดําเนินคดี 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการรายงานการดําเนินการทางวินัย
และการดําเนินคดี  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยมาตรการทางบริหารในการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
มิให้เก่ียวข้องกับการค้ามนุษย์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ของรัฐถือปฏิบัติ 

อาศัยความในข้อ  ๑๐  (๘)  และข้อ  ๑๗  แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยมาตรการทางบริหาร
ในการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เก่ียวข้องกับการค้ามนุษย์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  คณะกรรมการป้องกันเจ้าหน้าที่  
ของรัฐมิให้เก่ียวข้องกับการค้ามนุษย์  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศน้ีเรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เก่ียวข้องกับ  
การค้ามนุษย์  เร่ือง  หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการรายงานการดําเนินการทางวินัยและการดําเนินคดี” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในประกาศนี้  
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับ  

การค้ามนุษย์ 
“เจ้าหน้าที่ของรัฐ”  หมายความว่า  ข้าราชการ  พนักงาน  หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ  

และให้หมายความรวมถึงเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ด้วย 
“ผู้บังคับบัญชา”  หมายความว่า  หัวหน้าส่วนราชการของเจ้าหน้าที่ของรัฐในส่วนราชการ 
ข้อ ๔ เม่ือคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยในเบ้ืองต้นว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําความผิด

เก่ียวกับการค้ามนุษย์หรือเข้าไปเก่ียวข้องกับการค้ามนุษย์  หรือกระทําการตามข้อ  ๑๓  แห่งระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยมาตรการทางบริหารในการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เก่ียวข้องกับการค้ามนุษย์  
พ.ศ.  ๒๕๕๘  ให้ผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ดําเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) นําผลการวินิจฉัยและเอกสารหรือพยานหลักฐานที่คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัย 
ในเบ้ืองต้นดําเนินการตามอํานาจหน้าที่กับเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นภายในสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลจาก
สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

(๒) รายงานผลการดําเนินการทางวินัย  และการดําเนินคดีให้คณะกรรมการทราบภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด   

ข้อ ๕ การรายงานการดําเนินการทางวินัย  ให้ดําเนินการดังต่อไปนี้ 
(๑) ในกรณีมีการสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องต้นก่อนการดําเนินการทางวินัยเพื่อพิจารณาว่า  

กรณีมีมูลควรกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําความผิดหรือเข้าไปเก่ียวข้องกับการค้ามนุษย์หรือไม่   
ให้รายงานความคืบหน้าในการดําเนินการเป็นระยะทุก ๆ  สามสิบวันนับแต่วันที่ได้มีการส่ังให้สืบสวน   
หรือพิจารณาในเบ้ืองต้นหรือนับแต่วันที่ได้รับเร่ือง  แล้วแต่กรณี  ตามแบบรายงาน  ๑  ท้ายประกาศน้ี 



 หน้า   ๓๙ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๗๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   มีนาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

เม่ือผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ของรัฐได้พิจารณาในเบ้ืองต้นแล้ว  มีคําสั่งให้ยุติเร่ืองหรือสั่งให้
ดําเนินการทางวินัย  ให้รายงานภายในสิบวันนับแต่วันที่มีคําสั่ง  ตามแบบรายงาน  ๑  ท้ายประกาศน้ี 

(๒) ในกรณีมีการสอบสวนทางวินัย  ให้รายงานความคืบหน้าในการดําเนินการเป็นระยะทุก ๆ  
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้มีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือสั่งให้ดําเนินการทางวินัย  ตามแบบ
รายงาน  ๒  ท้ายประกาศนี้ 

เม่ือผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ดําเนินการทางวินัยแล้ว  ไม่ว่าจะมีคําสั่งลงโทษหรือไม่ก็ตาม
ให้รายงานภายในสิบวันนับแต่วันที่มีคําสั่งหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําสั่ง  ตามแบบรายงาน  ๒  ท้ายประกาศนี้  
พร้อมทั้งสําเนาคําสั่งด้วย 

ข้อ ๖ การรายงานการดําเนินคดีอาญาให้ผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ถูกจับกุม
รายงานความคืบหน้าและผลคดีให้คณะกรรมการทราบ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในชั้นพนักงานสอบสวน  ให้รายงานเป็นระยะทุก ๆ  สามสิบวันนับแต่วันจับกุม  ตามแบบ
รายงาน  ๓  ท้ายประกาศนี้ 

(๒) ในชั้นพนักงานอัยการ  ให้รายงานเป็นระยะทุก ๆ  สามสิบวันนับแต่วันที่ส่งสํานวนไปให้  
พนักงานอัยการพิจารณา  ตามแบบรายงาน  ๔  ท้ายประกาศน้ี 

(๓) การดําเนินคดีในศาล  ให้รายงานเป็นระยะทุก ๆ  หกสิบวันนับแต่วันที่ถูกฟ้องต่อศาล  
จนกว่าคดีถึงที่สุด  ตามแบบรายงาน  ๕  ท้ายประกาศน้ี 

 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
พลเรือเอก  ณรงค์  พิพัฒนาศัย 

รองนายกรัฐมนตรี 
ประธานกรรมการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เก่ียวข้องกับการค้ามนุษย์ 



แบบรายงาน ๑ 

รายงานการสืบสวนหรือพิจารณาในเบ้ืองต้นก่อนการดําเนินการทางวินัย 
ของ 

(ช่ือหน่วยงาน) ................................................................................... 
ตอนท่ี  ๑  ข้อมูลบุคคล 
ช่ือ/นามสกุล (ผู้ถูกกล่าวหา) ........................................................................................................................... 
เลขประจําตัวประชาชน...........................................ประเภทของเจ้าหน้าที่ของรัฐ...........................................
ตําแหน่ง………………………………………………………………………………………………………………....……………………… 
สังกัด............................................................................................................................................................... 
อายุตัว.............ปี อายุราชการ (งาน)..............ปี..............เดือน 
ตอนท่ี   ๒   ประเภทของข้อกล่าวหาที่เก่ียวข้องกับการค้ามนุษย์ที่ต้องดําเนินการทางวินัย (ตามข้อ ๑๓ 
แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยมาตรการทางบริหารในการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เก่ียวข้อง
กับการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๘) 
(  ) (๑) สนับสนุนหรือช่วยเหลือผู้ที่เก่ียวข้องกับการค้ามนุษย์โดยรู้หรือควรจะได้รู้ว่าผู้น้ันเก่ียวข้องกับการค้ามนุษย์ 
(  ) (๒) จัดหาหรือให้เงินหรือทรัพย์สิน ยานพาหนะ สถานที่ หรือวัตถุใดๆ เพ่ือประโยชน์หรือให้ความสะดวก         
 แก่ผู้ที่เก่ียวข้องกับการค้ามนุษย์โดยรู้หรือควรจะได้รู้ว่าผู้น้ันเก่ียวข้องกับการค้ามนุษย์ 
(  ) (๓) รับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์โดยรู้หรือควรจะได้รู้ว่าผู้น้ัน         
 เก่ียวข้องกับการค้ามนุษย์ 
(  ) (๔) คบค้าสมาคมเป็นอาจิณกับผู้ที่เก่ียวข้องกับการค้ามนุษย์โดยรู้หรือควรจะได้รู้ว่าผู้น้ันเก่ียวข้องกับ             

การค้ามนุษย์ 
(  ) (๕) ใช้หลักทรัพย์หรือสถานะของการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาเป็นประกันผู้ต้องหาหรือจําเลยในช้ัน

พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาลในคดีความผิดเก่ียวกับการค้ามนุษย์ 
ตอนท่ี  ๓  ข้อเท็จจริงเก่ียวกับข้อกล่าวหา 
เหตุเกิดเม่ือ   :  .............................................................................................................................................. 
พฤติการณ์ทีเ่ก่ียวข้องกับขอ้กล่าวหา   :   ................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………...………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………...……………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………...……………………………… 
ตอนท่ี   ๔   ความเห็นของคณะกรรมการสืบสวน / ความเห็นของผู้บังคับบญัชา 
ข้อเท็จจริงได้ความโดยสรุปว่า………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…...................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 



๒ 

 

ความเห็นของคณะกรรมการสืบสวน (ถ้ามี) ……………………………………………………….....………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………...………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………...................................................……… 
ความเห็นของผู้บังคับบัญชา ……….………………………………………………………………………………....……....……… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………...………………………… 
 
 



แบบรายงาน ๒ 

 

รายงานการดําเนินการทางวินัย 
ของ 

(ช่ือหน่วยงาน) .................................................................................. 
ตอนท่ี  ๑  ข้อมูลบุคคล 
ช่ือ/นามสกุล (ผู้ถูกกล่าวหา) ................................................................................................................................
เลขประจําตัวประชาชน……………….………................ประเภทของเจ้าหน้าที่ของรัฐ............................................... 
ตําแหน่ง………………………………………………………………………………………………………………………………………………
สังกัด..................................................................................................................................................................... 
อายุตัว.............ปี อายุราชการ (งาน).............ปี..............เดือน 
ตอนที่  ๒  ประเภทของข้อกล่าวหาที่เก่ียวข้องกับการค้ามนุษย์ที่ต้องดําเนินการทางวินัย (ตามข้อ ๑๓   
แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยมาตรการทางบริหารในการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เก่ียวข้องกับ
การค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๘) 
(  ) (๑) สนับสนุนหรือช่วยเหลือผู้ที่เก่ียวข้องกับการค้ามนุษย์โดยรู้หรือควรจะได้รู้ว่าผู้น้ันเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ 
(  ) (๒) จัดหาหรือให้เงินหรือทรัพย์สิน ยานพาหนะ สถานที่ หรือวัตถุใดๆ เพ่ือประโยชน์หรือให้ความสะดวก         
 แก่ผู้ที่เก่ียวข้องกับการค้ามนุษย์โดยรู้หรือควรจะได้รู้ว่าผู้น้ันเก่ียวข้องกับการค้ามนุษย์ 
(  ) (๓) รับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ที่เก่ียวข้องกับการค้ามนุษย์โดยรู้หรือควรจะได้รู้ว่าผู้น้ัน         
 เก่ียวข้องกับการค้ามนุษย์ 
(  ) (๔) คบค้าสมาคมเป็นอาจิณกับผู้ที่เก่ียวข้องกับการค้ามนุษย์โดยรู้หรือควรจะได้รู้ว่าผู้น้ันเก่ียวข้องกับ             

การค้ามนุษย์ 
(  ) (๕) ใช้หลักทรัพย์หรือสถานะของการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาเป็นประกันผู้ต้องหาหรือจําเลยในช้ัน   

พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาลในคดีความผิดเก่ียวกับการค้ามนุษย์ 
ตอนท่ี  ๓  ข้อเท็จจริงเก่ียวกับข้อกล่าวหา 
เหตุเกิดเม่ือ  :  ...................................................................................................................................................  
พฤติการณ์ทีเ่ก่ียวข้องกับขอ้กล่าวหา  :  .......................................................................................................... 
..………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 
…….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
............................................................................................................................................................................. 
ประเภทการดําเนินการทางวินัย  (  ) ไม่ร้ายแรง  (  ) ร้ายแรง 
ตอนท่ี  ๔  ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวน / ความเห็นของผู้บงัคับบญัชา 
ข้อเท็จจริงได้ความโดยสรุปว่า……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.............................................................................................................................................................................. 
 
 



๒ 

 

ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวน  ......…………………………………………………………………….....…………….….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
ความเห็นของผู้บังคับบญัชา ……….………………………………………………………………………………………………....….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ตอนท่ี  ๕  การสั่งลงโทษ / ให้ออกจากราชการ 
โทษ....................................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ให้ออกจากราชการเพราะ..................................................................................................................................... 
ตามมาตรา............................................................................................................................................................ 
มีการเพ่ิมโทษ / ลดโทษ  จาก.........................................................เป็น.............................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………..
....…….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.............................................................................................................................................................................. 
 



แบบรายงาน ๓ 

 

รายงานการดําเนินคดีอาญากับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ถูกจับกุม 
ในช้ันพนักงานสอบสวน 

ของ 
(ช่ือหน่วยงาน) .................................................................................. 

ตอนท่ี  ๑  ข้อมูลบุคคล 
ช่ือ/นามสกุล (ผู้ถูกจับกุม) ...................................................................................................................................
เลขประจําตัวประชาชน………………………..................ประเภทของเจ้าหน้าที่ของรัฐ.............................................. 
ตําแหน่ง………………………………………………………………………………………………………………………………………………
สังกัด.................................................................................................................................................................... 
อายุตัว.............ปี อายุราชการ (งาน).............ปี..............เดือน 
ตอนที่   ๒   ประเภทของข้อกล่าวหาที่เก่ียวข้องกับการค้ามนุษย์ที่ถูกจับกุม (ตามข้อ ๑๓ แห่งระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยมาตรการทางบริหารในการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เก่ียวข้องกับการค้ามนุษย์ 
พ.ศ. ๒๕๕๘) 
(  ) (๑) สนับสนุนหรือช่วยเหลือผู้ที่เก่ียวข้องกับการค้ามนุษย์โดยรู้หรือควรจะได้รู้ว่าผู้น้ันเก่ียวข้องกับการค้ามนุษย์ 
(  ) (๒) จัดหาหรือให้เงินหรือทรัพย์สิน ยานพาหนะ สถานที่ หรือวัตถุใดๆ เพ่ือประโยชน์หรือให้ความสะดวก         
 แก่ผู้ที่เก่ียวข้องกับการค้ามนุษย์โดยรู้หรือควรจะได้รู้ว่าผู้น้ันเก่ียวข้องกับการค้ามนุษย์ 
(  ) (๓) รับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ที่เก่ียวข้องกับการค้ามนุษย์โดยรู้หรือควรจะได้รู้ว่าผู้น้ัน         
 เก่ียวข้องกับการค้ามนุษย์ 
(  ) (๔) คบค้าสมาคมเป็นอาจิณกับผู้ที่เก่ียวข้องกับการค้ามนุษย์โดยรู้หรือควรจะได้รู้ว่าผู้น้ันเก่ียวข้องกับ             

การค้ามนุษย์ 
(  ) (๕) ใช้หลักทรัพย์หรือสถานะของการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาเป็นประกันผู้ต้องหาหรือจําเลยในช้ัน                     

พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาลในคดีความผิดเก่ียวกับการค้ามนุษย์ 
ตอนท่ี  ๓  ข้อเท็จจริงเก่ียวกับข้อกล่าวหาที่ถูกจับกุม 
เหตุเกิดเม่ือ  :  ...................................................................................................................................................  
พฤติการณ์ทีเ่ก่ียวข้องกับขอ้กล่าวหา  :  .......................................................................................................... 
..……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 
…….……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….................
.............................................................................................................................................................................
ตอนท่ี   ๔   ความคืบหน้าในการดําเนินการชั้นพนักงานสอบสวน 
ข้อเท็จจริงได้ความโดยสรุปว่า………………………………………………………………………………………………………………
..……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 
…….……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….................
.............................................................................................................................................................................
ความเห็นของพนักงานสอบสวน ……………………………………………………………………………….....…………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
 



แบบรายงาน ๔ 

 

รายงานการดําเนินคดีอาญากับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ถูกจับกุม 
ในช้ันพนักงานอัยการ 

ของ 
(ช่ือหน่วยงาน) .................................................................................. 

ตอนท่ี  ๑  ข้อมูลบุคคล 
ช่ือ/นามสกุล (ผู้ถูกจับกุม) ..................................................................................................................................
เลขประจําตัวประชาชน…………………............…..…....ประเภทของเจ้าหน้าที่ของรัฐ.............................................. 
ตําแหน่ง………………………………………………………………………………………………………………………………………………
สังกัด.................................................................................................................................................................... 
อายุตัว.............ปี อายุราชการ (งาน).............ปี..............เดือน 
ตอนที่   ๒   ประเภทของข้อกล่าวหาที่เก่ียวข้องกับการค้ามนุษย์ที่ถูกจับกุม (ตามข้อ ๑๓ แห่งระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยมาตรการทางบริหารในการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เก่ียวข้องกับการค้ามนุษย์ 
พ.ศ. ๒๕๕๘) 
(  ) (๑) สนับสนุนหรือช่วยเหลือผู้ที่เก่ียวข้องกับการค้ามนุษย์โดยรู้หรือควรจะได้รู้ว่าผู้น้ันเก่ียวข้องกับการค้ามนุษย์ 
(  ) (๒) จัดหาหรือให้เงินหรือทรัพย์สิน ยานพาหนะ สถานที่ หรือวัตถุใดๆ เพ่ือประโยชน์หรือให้ความสะดวก         
 แก่ผู้ที่เก่ียวข้องกับการค้ามนุษย์โดยรู้หรือควรจะได้รู้ว่าผู้น้ันเก่ียวข้องกับการค้ามนุษย์ 
(  ) (๓) รับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ที่เก่ียวข้องกับการค้ามนุษย์โดยรู้หรือควรจะได้รู้ว่าผู้น้ัน         
 เก่ียวข้องกับการค้ามนุษย์ 
(  ) (๔) คบค้าสมาคมเป็นอาจิณกับผู้ที่เก่ียวข้องกับการค้ามนุษย์โดยรู้หรือควรจะได้รู้ว่าผู้น้ันเก่ียวข้องกับ             

การค้ามนุษย์ 
(  ) (๕) ใช้หลักทรัพย์หรือสถานะของการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาเป็นประกันผู้ต้องหาหรือจําเลยในช้ัน                     

พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาลในคดีความผิดเก่ียวกับการค้ามนุษย์ 
ตอนท่ี  ๓  ข้อเท็จจริงเก่ียวกับข้อกล่าวหาที่ถูกจับกุม 
เหตุเกิดเม่ือ   :  ...................................................................................................................................................  
พฤติการณ์ทีเ่ก่ียวข้องกับขอ้กล่าวหา   :   ........................................................................................................ 
..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…….………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
............................................................................................................................................................................. 
 
ตอนท่ี   ๔   ความคบืหนา้ในการดําเนินการชั้นพนักงานอัยการ 
ข้อเท็จจริงได้ความโดยสรุปว่า……………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
........................................................................................................................................................................…… 
 
 



๒ 

 

ความเห็นของพนักงานสอบสวน ……………………………………………………………………………………………………....... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
ความเห็นของพนักงานอัยการ ……….…………………………………………………………………………………………….....….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 



 

แบบรายงาน ๕ 

                                                                                      
รายงานการดําเนินคดีอาญากับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ถูกจับกุม 

ในช้ันศาล 
ของ 

  (ช่ือหน่วยงาน) .................................................................................. 
ตอนท่ี  ๑  ข้อมูลบุคคล 
ช่ือ/นามสกุล (ผู้ถูกดําเนินคดี) .............................................................................................................................
เลขประจําตัวประชาชน...........................................ประเภทของเจ้าหน้าที่ของรัฐ............................................... 
ตําแหน่ง………………………………………………………………………………………………………………………………………………
สังกัด.................................................................................................................................................................... 
อายุตัว.............ปี อายุราชการ (งาน).............ปี..............เดือน 
ตอนที่   ๒   ประเภทของข้อกล่าวหาที่เก่ียวข้องกับการค้ามนุษย์ที่ถูกจับกุม (ตามข้อ ๑๓ แห่งระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยมาตรการทางบริหารในการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เก่ียวข้องกับการค้ามนุษย์ 
พ.ศ. ๒๕๕๘) 
(  ) (๑) สนับสนุนหรือช่วยเหลือผู้ที่เก่ียวข้องกับการค้ามนุษย์โดยรู้หรือควรจะได้รู้ว่าผู้น้ันเก่ียวข้องกับการค้ามนุษย์ 
(  ) (๒) จัดหาหรือให้เงินหรือทรัพย์สิน ยานพาหนะ สถานที่ หรือวัตถุใดๆ เพ่ือประโยชน์หรือให้ความสะดวก         
 แก่ผู้ที่เก่ียวข้องกับการค้ามนุษย์โดยรู้หรือควรจะได้รู้ว่าผู้น้ันเก่ียวข้องกับการค้ามนุษย์ 
(  ) (๓) รับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ที่เก่ียวข้องกับการค้ามนุษย์โดยรู้หรือควรจะได้รู้ว่าผู้น้ัน         
 เก่ียวข้องกับการค้ามนุษย์ 
(  ) (๔) คบค้าสมาคมเป็นอาจิณกับผู้ที่เก่ียวข้องกับการค้ามนุษย์โดยรู้หรือควรจะได้รู้ว่าผู้น้ันเก่ียวข้องกับ             

การค้ามนุษย์ 
(  ) (๕) ใช้หลักทรัพย์หรือสถานะของการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาเป็นประกันผู้ต้องหาหรือจําเลยในช้ัน                     

พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาลในคดีความผิดเก่ียวกับการค้ามนุษย์ 
ตอนท่ี  ๓  ข้อเท็จจริงเก่ียวกับข้อกล่าวหาที่ถูกดําเนินคดี 
ข้อเท็จจริงได้ความโดยสรุปว่า……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
ตอนท่ี  ๔  ความคืบหน้าในการดําเนินคดีในชั้นศาล 
......................................................……….…………………………………………………………………………………………….….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
.............................................................................................................................................................................. 


