
ระเบียบท่ีประชุมใหญ่ตุลาการพระธรรมนูญในศาลทหารสูงสุด 

ว่าด้วยการด าเนินคดีค้ามนุษย์ในศาลทหาร 

พ.ศ. 2560 

 

  
โดยที่เป็นการสมควรมีระเบียบที่ประชุมใหญ่ตุลาการพระธรรมนูญในศาลทหารสูงสุดว่าด้วยการ

ด าเนินคดีค้ามนุษย์ในศาลทหาร 

  
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 4 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ 

พ.ศ. 2559 และข้อ 7 แห่งระเบียบราชการศาลทหารว่าด้วยการประชุมใหญ่และการวางระเบียบที่ประชุม
ใหญ่ตุลาการพระธรรมนูญในศาลทหารสูงสุด พ.ศ. 2554 จึงออกระเบียบที่ประชุมใหญ่ตุลาการพระธรรมนูญใน
ศาลทหารสูงสุดไว้ ดังต่อไปนี้ 

  
ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบที่ประชุมใหญ่ตุลาการพระธรรมนูญในศาลทหารสูงสุดว่าด้วย

การด าเนินคดีค้ามนุษย์ในศาลทหาร พ.ศ. 2560” 

  
ข้อ 21  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  
ข้อ 3  ให้หัวหน้าส านักตุลาการทหารรักษาการตามระเบียบนี้ 
  

หมวด 1 

บททั่วไป 

 

  
ข้อ 4  วิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์เป็นวิธีพิจารณาโดยใช้ระบบไต่สวนตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่า

ด้วยวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์และระเบียบนี้ 
การน าบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หรือประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับในศาลทหารตามมาตรา 8 วรรคหนึ่ง ให้ด าเนินการตามหลักกฎหมายทั่วไปว่าด้วย
วิธีพิจารณาความอาญาทหาร 

  
                                                           
1 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134/ตอนพิเศษ 130 ง/หน้า 3/11 พฤษภาคม 2560 



ข้อ 5  การติดต่อระหว่างศาล หรือระหว่างศาลกับคู ่ความหรือผู ้เกี ่ยวข้องในคดี  ศาลจะ
กระท าโดยทางโทรสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อทางเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอ่ืนก็ได้ 

  
ข้อ 6  ในกรณีที่มีปัญหาว่าคดีใดเป็นคดีค้ามนุษย์ ให้ศาลทหารสูงสุดเป็นผู้วินิจฉัยค าวินิจฉัยของ

ศาลทหารสูงสุดให้เป็นที่สุด และไม่กระทบถึงกระบวนพิจารณาที่ได้ด าเนินการไปก่อนที่จะมีค าวินิจฉัยนั้น 

การขอให้ศาลทหารสูงสุดวินิจฉัยปัญหาตามวรรคหนึ่ ง ให้กระท าอย่างช้าในวันตรวจ
พยานหลักฐานหรือวันสืบพยานในกรณีไม่มีการตรวจพยานหลักฐาน หากพ้นก าหนดเวลาดังกล่าว ห้ามมิให้มีการ
ขอให้วินิจฉัยปัญหาดังกล่าวอีก และเม่ือได้รับค าขอจากศาลทหารชั้นต้นแล้ว ให้ศาลทหารสูงสุดมีค าวินิจฉัยโดยท า
เป็นค าสั่ง และแจ้งผลไปยังศาลทหารชั้นต้นโดยเร็ว ในกรณีเช่นว่านี้ ให้ศาลทหารชั้นต้นรอการพิจารณาคดีไว้
ชั่วคราว 

 

หมวด 2 

การเบิกความในลักษณะการประชุมทางจอภาพ 

 

 

ข้อ 7  หลักเกณฑ์และวิธีด าเนินการให้พยานเบิกความที่ศาลอ่ืน หรือสถานที่ท าการของทาง
ราชการ หรือสถานที่แห่งอ่ืนซึ่งอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศ โดยจัดให้มีการถ่ายทอดภาพและเสียงในลักษณะ
การประชุมทางจอภาพตามมาตรา 9 ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในระเบียบนี้ 

  
ข้อ 8  คู่ความอาจยื่นค าร้องต่อศาลที่พิจารณาคดีเพ่ือขออนุญาตให้พยานไปเบิกความที่ศาลอ่ืน

หรือสถานที่ท าการของทางราชการ หรือสถานที่แห่งอ่ืนซึ่งอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศในลักษณะการประชุม
ทางจอภาพได้ ค าร้องเช่นว่านี้ให้ยื่นในระยะเวลาพอสมควร เพ่ือให้ศาลมีเวลาเตรียมความพร้อมของห้องพิจารณา
และระบบการประชุมทางจอภาพ 

การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้ศาลค านึงถึงเหตุจ าเป็นอันไม่อาจน าพยานมาเบิกความในห้อง
พิจารณาคดีได้ ผลกระทบต่อสิทธิในการต่อสู้คดีของจ าเลยจากการที่พยานเบิกความโดยไม่ได้อยู่ในห้องพิจารณา
ของศาล และการที่คู่ความจะได้รับการพิจารณาที่เป็นธรรมประกอบด้วย 

ให้ศาลจดแจ้งเหตุผลที่ศาลอนุญาตหรือไม่อนุญาตไว้ในรายงานพิจารณาให้ชัดเจน 

  
ข้อ 9  ในกรณีที่ศาลอนุญาตให้พยานไปเบิกความที่ศาลอ่ืนในลักษณะการประชุมทางจอภาพให้

ศาลที่พิจารณาคดีประสานงานไปยังศาลที่จะให้พยานไปเบิกความ เกี่ยวกับวันเวลาที่พร้อมจะให้พยานเบิกคว าม 
แล้วมีหนังสือแจ้งยืนยันวันเวลา ชื่อและจ านวนพยานบุคคลไปยังศาลนั้นพร้อมทั้งส่งส าเนาพยานเอกสารหรือ



ภาพถ่ายพยานวัตถุที่คู่ความทุกฝ่ายรับรองแล้ว เพ่ือใช้ประกอบค าเบิกความของพยานบุคคล ในกรณีที่มีความ
จ าเป็นต้องให้พยานยืนยันความถูกต้องแท้จริงของพยานเอกสารหรือพยานวัตถุก็ให้ส่งเอกสารหรือวัตถุนั้นไป 

  
ข้อ 10  ในการด าเนินกระบวนพิจารณากรณีสถานที่ที่พยานไปเบิกความเป็นศาลอ่ืนให้องค์คณะ

ตุลาการออกนั่งพิจารณาพร้อมทั้งคู่ความและทนายความท าการสืบพยานภายในห้อง พิจารณาของศาลที่
พิจารณาคดี โดยมีการถ่ายทอดภาพและเสียงในลักษณะการประชุมทางจอภาพระหว่างศาลที่พิจารณาคดีกับศาลที่
พยานไปเบิกความในเวลาเดียวกันตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นการสืบพยาน 

ให้ศาลที่พิจารณาคดีบันทึกค าเบิกความพยาน และจดแจ้งให้ปรากฏด้วยว่าพยานเบิกความโดย
จัดให้มีการถ่ายทอดภาพและเสียงในลักษณะการประชุมทางจอภาพ 

ให้ตุลาการพระธรรมนูญซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประจ าศาลที่พยานไปเบิกความหนึ่งนายออกนั่งพิจารณา
ควบคุมการสืบพยานให้ด าเนินไปโดยเรียบร้อย เมื่อพยานเบิกความเสร็จสิ้นแล้ว ให้พยานลงชื่อในรายงานพิจารณา 
แล้วส่งรายงานพิจารณานั้นและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสืบพยานพร้อมด้วยพยานเอกสารหรือพยานวัตถุตามข้อ 
9 ไปยังศาลที่พิจารณาคดีโดยเร็ว 

  
ข้อ 11  ในกรณีที่ศาลอนุญาตให้พยานไปเบิกความที่สถานที่ท าการของทางราชการ หรือสถานที่

แห่งอ่ืนซึ่งอยู่ในประเทศในลักษณะการประชุมทางจอภาพ ให้ศาลที่พิจารณาคดีประสานงานไปยังสถานที่ ที่จะให้
พยานไปเบิกความ เกี่ยวกับวันเวลาที่พร้อมจะให้พยานเบิกความ แล้วมีหนังสือแจ้งยืนยันวันเวลา ชื่อและจ านวน
พยานบุคคลไปยังผู้มีอ านาจหน้าที่ดูแลสถานที่นั้น และส่งพยานเอกสารหรือพยานวัตถุตามข้อ 9 ไปยังศาลที่มีเขต
อ านาจเหนือท้องที่ที่สถานที่นั้นตั้งอยู่ เพ่ือให้ตุลาการพระธรรมนูญซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประจ าศาลนั้นท าหน้าที่ตามข้อ 
10 วรรคสาม 

  
ข้อ 12  ในกรณีที่พยานมีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ ศาลอาจให้พยานเบิกความในต่างประเทศใน

ลักษณะการประชุมทางจอภาพได้ โดยค านึงถึงความเหมาะสมและความพร้อมของสถานที่ที่จะให้พยานเบิกความ 
ตลอดจนบุคคลที่ศาลจะมอบหมายให้ท าหน้าที่ตามข้อ 10 วรรคสาม ประกอบด้วย 

ถ้าสถานที่ที่จะให้พยานเบิกความเป็นศาลในต่างประเทศ หรือสถานที่ของหน่วยงานของรัฐใน
ต่างประเทศ หรือสถานที่ขององค์กรระหว่างประเทศ ให้ศาลด าเนินการตามความตกลงระหว่างกันถ้าไม่มีความตก
ลงเช่นว่านั้น ให้ส านักตุลาการทหารแจ้งกรมพระธรรมนูญเพ่ือรายงานให้กระทรวงกลาโหมติดต่อประสานงานตาม
หลักการปฏิบัติระหว่างประเทศ เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนอย่างยิ่งซึ่งหากล่าช้าไปอาจเป็นการยากต่อการน า
พยานบุคคลมาเบิกความหรือเสียหายต่อคดี ให้ส านักตุลาการทหารติดต่อประสานงานกับศาลในต่างประเทศ หรือ



หน่วยงานของรัฐในต่างประเทศ หรือองค์กรระหว่างประเทศได้โดยตรง แล้วแจ้งกรมพระธรรมนูญเพ่ือรายงานให้
กระทรวงกลาโหมทราบ 

  
ข้อ 13  เมื่อศาลที่พิจารณาคดีได้รับค าขอรับเงินค่าตอบแทน ค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่

พัก หรือค่าใช้จ่ายอ่ืน และหลักฐานประกอบค าขอจากผู้มีสิทธิรับเงินตามระเบียบว่าด้วยการนั้นแล้วให้ศาลสั่งจ่ายและ
จัดส่งเงินนั้นโดยท าเป็นตั๋วแลกเงินหรือโอนเงินผ่านทางธนาคารไปให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินโดยเร็ว 

  
ข้อ 14  ให้น าความในข้อ 10 มาใช้บังคับแก่การด าเนินกระบวนพิจารณากรณีสถานที่ที่พยานไป

เบิกความในลักษณะการประชุมทางจอภาพเป็นสถานที่ท าการของทางราชการหรือสถานที่แห่งอ่ืนซึ่งอยู่ในประเทศ
หรือต่างประเทศโดยอนุโลม 

  
หมวด 3 

การปกปิดช่ือและท่ีอยู่ของบุคคลหรือข้อมูลที่ระบุตัวบุคคล 

 

 

ข้อ 15 หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการปกปิดชื่อและที่อยู่ของบุคคลหรือข้อมูลอย่างอ่ืนที่
สามารถระบุตัวบุคคลได้ตามมาตรา 27 ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในระเบียบนี้ 

  
ข้อ 16  ในกรณีที่คู่ความฝ่ายใดมีความจ าเป็นต้องปกปิดชื่อและที่อยู่ของบุคคลหรือข้อมูลอย่าง

อ่ืนที่อาจระบุตัวบุคคลได้ ซึ่งปรากฏอยู่ในพยานเอกสารหรือพยานวัตถุที่ส่งศาล เพ่ือความปลอดภัยของบุคคล ให้
แถลงให้ศาลทราบกับให้จัดท าส าเนาหรือภาพถ่ายพยานหลักฐานนั้นโดยปิดหรือลบชื่อและที่อยู่หรือข้อมูลใดที่อาจ
ระบุตัวบุคคลนั้นได้ แต่หากการปิดหรือลบชื่อและที่อยู่หรือข้อมูลอย่างอ่ืนนั้นไม่อาจกระท าได้ให้คู่ความฝ่ายที่อ้าง
พยานหลักฐานท าบันทึกสรุปเรื่องเกี่ยวกับพยานหลักฐานรวมไว้กับพยานหลักฐานอ่ืนที่ส่งศาล และให้น า
พยานหลักฐานที่ต้องการปกปิดใส่ซองหรือบรรจุภัณฑ์ปิดผนึกประทับตรา “ลับ” ยื่นต่อศาล 

  
ข้อ 17  ในกรณีที่คู่ความยื่นค าร้องขอตรวจหรือคัดส าเนาพยานหลักฐาน หากศาลเห็นว่า

พยานหลักฐานที่คู่ความขอตรวจหรือคัดส าเนาเป็นพยานหลักฐานที่คู่ความอีกฝ่ายต้องการปกปิดให้ศาลอนุญาตให้
คู่ความฝ่ายนั้นตรวจหรือคัดส าเนาพยานหลักฐานที่ได้มีการปิดหรือลบชื่อและที่อยู่หรือข้อมูลใดที่อาจระบุตัวบุคคล
หรือบันทึกสรุปเรื่อง แล้วแต่กรณี 

  
  



หมวด 4 

การด าเนินกระบวนพิจารณาคดีค้ามนุษย์ในศาลทหารชั้นต้น 

 

  
ข้อ 18  คดีที่อัยการทหารเป็นโจทก์ เมื่อโจทก์ยื่นฟ้องและส่งตัวจ าเลยพร้อมฟ้อง ให้ศาลมีค าสั่ง

เกี่ยวกับฟ้องโดยเร็ว 

ในวันยื่นฟ้องให้ศาลพิจารณาว่าจะสั่งขังจ าเลยไว้หรือปล่อยชั่วคราวตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา ในกรณีที่ศาลมีค าสั่งให้ปล่อยชั่วคราว ให้ศาลพิจารณาถึงการห้ามจ าเลยเดินทางออกนอก
ราชอาณาจักรด้วย 

  
ข้อ 19  เมื่อจ าเลยมาอยู่ต่อหน้าศาลแล้ว ให้ศาลตรวจสอบบัตรประจ าตัวประชาชนหรือเอกสาร

อ่ืนใดที่ทางราชการออกให้ และศาลเชื่อว่าเป็นจ าเลยจริง ให้ถ่ายส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือเอกสารนั้น 
หรือด าเนินการอ่ืนใดเท่าท่ีจ าเป็นและสมควรเพ่ือให้มีข้อมูลของจ าเลยเพียงพอเก็บไว้ในส านวน 

  
ข้อ 20  ในคดีท่ีจ าเลยให้การปฏิเสธ เมื่ออัยการทหารผู้เป็นโจทก์ได้ส่งส านวนการสอบสวนพร้อม

ส าเนาต่อศาลตามมาตรา 26 แล้ว จ าเลยมีสิทธิขอตรวจหรือคัดส าเนาส านวนการสอบสวนเมื่อมีค าขอเช่นว่านั้น ให้
ศาลสั่งอนุญาตให้จ าเลยตรวจหรือคัดส าเนาส านวนการสอบสวนได้ 

การอนุญาตให้คัดส าเนาส านวนการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง ศาลจะอนุญาตให้คัดส าเนาในรูป
เอกสารหรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 

ในกรณีที่ศาลอนุญาตให้จ าเลยคัดส าเนาในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หากส าเนาส านวนการ
สอบสวนที่โจทก์ส่งตามวรรคหนึ่งมิใช่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ให้ศาลสั่งให้โจทก์จัดท าส าเนาในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
ส่งต่อศาลภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ศาลมีค าสั่ง 

  
ข้อ 21  ในคดีที่ผู้เสียหายซึ่งเป็นบุคคลที่อยู่ในอ านาจศาลทหารเป็นโจทก์ หากความปรากฏต่อ

ศาลว่ามีการกล่าวหาในเรื่องเดียวกันกับที่โจทก์ยื่นฟ้องต่อหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ในการสอบสวนคดีค้ามนุษย์
ใด ให้ศาลสอบถามไปยังหน่วยงานนั้น และมีอ านาจเรียกส านวนการสอบสวนจากหน่วยงานนั้นมาเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาได ้

ถ้าปรากฏว่าหน่วยงานตามวรรคหนึ่งยังสอบสวนไม่เสร็จ และศาลเห็นว่าหากด าเนินคดีต่อไปอาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายอันกระทบต่อความยุติธรรมแก่การสอบสวนของหน่วยงานนั้น ศาลจะสั่งให้รอการไต่สวนมูล
ฟ้องหรือการพิจารณาคดีไว้ก่อนตามท่ีเห็นสมควรก็ได้ 



การพิจารณาว่าสมควรรอการไต่สวนมูลฟ้องหรือการพิจารณาคดีไว้ก่อนหรือไม่ ให้ศาลค านึงถึง
ความล่าช้าในการสอบสวน ความสุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ และความเดือดร้อนของผู้เสียหายประกอบด้วย 

  
ข้อ 22  ในกรณีที่โจทก์ยื่นค าร้องขอถอนฟ้อง ให้ศาลพิจารณาสั่งค าร้องขอถอนฟ้องโดยค านึงถึง

ประโยชน์สาธารณะและความเสียหายที่มีผลกระทบต่อรัฐเป็นส าคัญ และจะไต่สวนข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาสั่งค าร้องก็ได้ 

  
ข้อ 23  ถ้าโจทก์ไม่มาศาลตามก าหนดนัด หรือโจทก์เพิกเฉยไม่ด าเนินคดีภายในเวลาตามที่ศาล

เห็นสมควรก าหนด ให้ศาลด าเนินกระบวนพิจารณาต่อไป โดยมิให้น าบทบัญญัติมาตรา 166 แห่งประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และบทบัญญัติมาตรา 174 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้
บังคับ 

  
ข้อ 24  ในกรณีที่พยานทราบวันนัดสืบพยานโดยชอบแล้วไม่มาศาลตามก าหนดนัด หากเป็น

พยานส าคัญ ให้ศาลเลื่อนการสืบพยานนั้นออกไปเพื่อติดตามพยานมาเบิกความโดยเร็ว 

  
ข้อ 25  ในการสืบพยานบุคคล ศาลมีอ านาจสั่งให้พยานเข้าเบิกความก่อนหรือหลังได้ตาม

ความส าคัญและความสะดวกในการพิจารณาคดี 
  
ข้อ 26  ในชั้นไต่สวนมูลฟ้องและชั้นพิจารณา เมื่อพยานเบิกความด้วยตนเองหรือตอบค าถามศาล

เสร็จ ถ้าคู่ความฝ่ายใดแถลงขออนุญาตต่อศาลเพ่ือขอถามพยานเพ่ิมเติม ให้ศาลสอบถามคู่ความฝ่ายนั้นเกี่ยวกับ
เนื้อหาแห่งเรื่องที่จะถามพยานและลักษณะค าถาม ค าถามท่ีคู่ความถามพยานได้นั้นต้องเป็นค าถามที่ท าให้ได้ความ
แจ้งชัดในข้อเท็จจริงแห่งคดี และให้ถามตามประเด็นที่ศาลอนุญาต 

ในกรณีที่ศาลเห็นว่าค าถามที่คู่ความจะถามพยานไม่เป็นประโยชน์ต่อคดีมากไปกว่าที่พยานได้
เบิกความด้วยตนเองหรือตอบค าถามศาลไปแล้ว หรือถามพยานแล้วจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อคดี ให้ศาลสั่งไม่
อนุญาตให้คู่ความถามค าถามนั้น 

  
ข้อ 27  ในคดีที่มีการไต่สวนมูลฟ้อง ให้ศาลถือเอาบันทึกค าเบิกความพยานในชั้นไต่สวนมูล

ฟ้องเป็นส่วนหนึ่งของค าเบิกความพยานในชั้นพิจารณา โดยพยานไม่ต้องเบิกความใหม่ทั้งหมดถ้าจ าเลยไม่ได้มา
ศาลในชั้นไต่สวนมูลฟ้องและขออนุญาตถามพยานโดยอ้างเหตุเช่นว่านั้น ศาลอาจอนุญาตให้จ าเลยถามพยานได้ 

  



ข้อ 28  การรับฟังพยานหลักฐาน ให้ศาลแสวงหาความจริงจนกว่าจะแน่ใจว่ามีการกระท าผิด
จริงและจ าเลยเป็นผู้กระท าความผิดนั้น โดยมิให้น าบทบัญญัติมาตรา 227 วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญามาใช้บังคับ 

  
ข้อ 29  ในคดีซึ่งอัยการทหารเป็นโจทก์ ให้ศาลน าส านวนการสอบสวนของโจทก์มาเป็นแนวทาง

ในการพิจารณา แต่ไม่ผูกพันศาลว่าจะต้องฟังข้อเท็จจริงเป็นเช่นนั้น ศาลมีอ านาจแสวงหาข้อเท็จจ ริงจากพยาน
วัตถุ พยานเอกสาร พยานบุคคล หรือพยานหลักฐานอ่ืนใดนอกเหนือจากพยานหลักฐานที่คู่ความอ้างอิงได้ตามที่
ศาลเห็นสมควร 

  
ข้อ 30  ศาลอาจรับฟังข้อมูลที่บันทึกส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์หรือประมวลผลโดยเครื ่อง

คอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลที ่บันทึกไว้ในหรือได้มาจากไมโครฟิล์ม สื ่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื ่อ ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศประเภทอ่ืนเป็นพยานหลักฐานในคดีได้ แต่การประมวลผลหรือการบันทึกนั้นต้องเป็นไปโดยถูกต้องและ
มีค ารับรองของบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือด าเนินการนั้น 

ในกรณีที่คู่ความประสงค์จะเสนอข้อมูลตามวรรคหนึ่ง ให้ระบุข้อมูลที่ประสงค์จะอ้างอิงในบัญชี
ระบุพยาน และยื่นค าร้องแสดงค ารับรองของบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือด าเนินการนั้น พร้อมกับส าเนาสื่อที่บันทึกข้อมูล
นั้นในจ านวนที่เพียงพอแก่คู่ความฝ่ายอื่น 

  
ข้อ 31  คดีท่ีศาลเห็นว่ามีข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้แล้วศาล

จะมีค าสั่งให้งดการสืบพยานเสียก็ได้ 
  
ข้อ 32  เมื่อคดีเสร็จการพิจารณาแล้ว ถ้าศาลเห็นว่าข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่สืบมานั้นยัง

ไม่เพียงพอที่จะวินิจฉัยได้ ก่อนศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งศาลอาจสืบพยานหลักฐานเพ่ิมเติม หรือ เรียก
พยานหลักฐานที่สืบแล้วมาสืบใหม่ได้ 

  
ข้อ 33  การริบทรัพย์สินในคดีค้ามนุษย์ หากข้อเท็จจริงปรากฏต่อศาลว่ามีบุคคลใดเกี่ยวข้องกับ

ทรัพย์สินที่จะริบให้ศาลแจ้งบุคคลนั้นส่งข้อมูลที่จ าเป็นต่อศาลเพ่ือประกอบการพิจารณาสั่ง 

  
ข้อ 34  การสั่งให้จ าเลยจ่ายค่าเสียหายเพ่ือการลงโทษ ให้ศาลพิจารณาจากพฤติการณ์ของจ าเลย

เป็นรายคน โดยก าหนดค่าเสียหายเป็นจ านวนเงินพอสมควรแก่พฤติการณ์ และให้แสดงเหตุผลที่น ามาใช้ก าหนด
ค่าเสียหายเพ่ือการลงโทษไว้ในค าพิพากษาด้วย 

 



ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

พลเรือโท ปรีชาญ  จามเจริญ 
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