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ค าน า 
องค์การทุนเพ่ือเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) ร่วมกับโรงเรียนนายร้อยต ารวจ โดยการสนับสนุน 

ของสหภาพยุโรป (EU) ได้ด าเนินโครงการ “มาตรการคุ้มครองเด็กในการบังคับใช้กฎหมาย นโยบาย ระเบียบ 
และค าสั่งของงานตรวจคนเข้าเมืองผ่านการประเมิน พัฒนาแนวปฏิบัติ ขั้นตอน กระบวนการ และการพัฒนา
ศักยภาพของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง (Child Protection Measures in Immigration Enforcement Policies, 
Regulations, Procedures and Practices through Assessment, Protocol Development and 
Capacity Building of Immigration Personnel)” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจกระบวนการบังคับใช้ระบบ
ตรวจคนเข้าเมืองที่ส่งผลกระทบต่อเด็ก ที่มุ่งเน้นการประเมินมาตรการคุ้มครองเด็กที่ใช้ในระบบตรวจ 
คนเข้าเมือง ผ่านการทบทวนกฎหมาย นโยบาย กระบวนการ และวิธีการปฏิบัติที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพ่ือระบุ
ช่องว่างและน าเสนอข้อแนะน าในการเสริมสร้างมาตรการคุ้มครองเด็กที่มีประสิทธิภาพ  

หลังจากสิ้นสุดกระบวนการศึกษาวิจัย คณะผู้จัดท าจึงได้ถอดบทเรียนและสกัดองค์ความรู้ 
มาพัฒนาเป็นคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติต่อเด็กที่เป็นมาตรฐาน และถ่ายทอดผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านการคุ้มครองเด็กของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยมีเนื้อหา
ส าคัญเกี่ยวกับกระบวนการด าเนินงานตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับตัว การควบคุม และการดูแลคนต่างด้าว 
ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง และกระบวนการด าเนินงานตามขั้นตอนปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน (Standard 
Operating Procedure – SOP) ภายใต้บันทึกความเข้าใจ เรื่อง การก าหนดมาตรการและแนวทางการกักตัว
เด็กไว้ในสถานกักตัวคนต่างด้าวเพ่ือรอการส่งกลับ เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการด าเนินงานของระบบ
ตรวจคนเข้าเมืองในภาพรวม อันจะน าไปสู่การพัฒนากระบวนการคุ้มครองเด็กอพยพโยกย้ายถิ่นฐาน 
ที่มีประสิทธิภาพ 

คณะผู้จัดท าขอขอบคุณองค์การทุนเพ่ือเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) ที่ได้ให้การสนับสนุน
งบประมาณการด าเนินงานวิจัยและจัดท าคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน (Standard Operating 
Procedure – SOP) และถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่ านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพ 
ด้านการคุ้มครองเด็กของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้อง  
ตามหลักกฎหมายสากลมากยิ่งขึ้น 

 
คณะผู้จัดท า  
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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

      

    ทีม่ำและควำมส ำคญัของกำรจัดท ำคู่มือ 
 

 การอพยพโยกย้ายถิ่นฐานของพ่อแม่หรือผู้ปกครองที่ไม่ได้รับการคุ้มครองดูแลอย่างเหมาะสม 
ส่งผลให้เด็กที่อพยพโยกย้ายถิ่นฐานตามพ่อแม่หรือผู้ปกครองมักถูกกีดกันออกจากระบบคุ้มครองเด็กของ
ประเทศที่ต้องอาศัยอยู่ ซึ่งเด็กอพยพโยกย้ายถิ่นฐานกว่าร้อยละ 40 จากทั้งหมดทั่วโลกอยู่ในภูมิภาคเอเชีย 
แม้ว่าการอพยพโยกย้ายถิ่นฐานจะเป็นประโยชน์ต่อเด็กและครอบครัวของพวกเขาเพ่ือแสวงหาโอกาสทาง
เศรษฐกิจที่ดีขึ้น หรือหนีภัยธรรมชาติหรือความขัดแย้ง แต่ก็สามารถท าให้เด็กตกอยู่ในสถานการณ์ที่มีความ
เสี่ยงจากขบวนการค้ามนุษย์ เด็กอพยพโยกย้ายถิ่นฐานมักถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าถึงบริการสิทธิขั้นพ้ืนฐาน ไม่ได้รับ
สถานะทางกฎหมาย และถูกละเมิดสิทธิเด็กในบริบทของการควบคุมการเข้าเมือง นอกจากนี้  เด็กอพยพ
โยกย้ายถิ่นฐานโดยทั่วไปยังต้องเผชิญสถานการณ์ที่ยุ่งยากและซับซ้อนที่เสี่ยงต่อความด้อยโอกาสและความไม่เสมอ
ภาคทางสังคมในหลายมิติ 

นอกจากผู้อพยพที่โยกย้ายมาจากประเทศเพ่ือนบ้านแล้ว ประเทศไทยยังเป็นถิ่นฐานและถิ่นพ านัก
ให้กับผู้อพยพที่เป็นผู้พลัดถิ่นจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาที่เข้ามาอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราว  
(ค่ายผู้ลี้ภัย) 9 แห่งตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีผู้ลี้ภัยในเมืองจากกว่า 40 ประเทศ
ที่เข้ามาขอสถานะผู้ลี้ภัยกับส านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติประจ าประเทศไทย (UNHCR) 
อาทิ ผู้อพยพจากประเทศปากีสถาน ประเทศโซมาเลีย ประเทศเวียดนาม ประเทศซีเรีย รัฐปาเลสไตน์  
ประเทศอิรัก ประเทศอิหร่าน ประเทศเมียนมา ประเทศกัมพูชา เป็นต้น ซึ่งผู้อพยพจากกลุ่มประเทศเหล่านี้ต่างก็
มีผู้ติดตามที่เป็นเด็กเพ่ือขอสถานะลี้ภัยกับทางส านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติด้วยเช่นกัน1  

ในปี พ.ศ. 2561 องค์การระหว่างประเทศเพ่ือการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) ได้ประมาณการเด็ก
อพยพโยกย้ายถิ่นฐานในประเทศไทย ซึ่งคาดว่ามีจ านวนอยู่ระหว่าง 300,000 ถึง 400,000 คน ส าหรับการเข้ามา
ของเด็กอพยพโยกย้ายถิ่นฐานในประเทศไทยนั้น แม้ประเทศไทยจะมีกฎหมายและนโยบายที่เปิดโอกาส  
ให้กับเด็กทุกคน รวมถึงเด็กอพยพโยกย้ายถิ่นฐานที่เข้ามาในประเทศไทยได้เข้าถึงบริการขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็น 
ไม่ว่าจะเป็นบริการด้านการศึกษา สุขภาพ และการคุ้มครองเด็ก ทว่าในทางปฏิบัติกลับพบว่าเด็กอพยพ
โยกย้ายถิ่นฐานจ านวนมากยังคงประสบปัญหาในการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพเหล่านั้น โดยมีสาเหตุมาจาก
อุปสรรคทางด้านภาษา การถูกเลือกปฏิบัติ การย้ายถิ่นที่อยู่บ่อยครั้ง ทัศนคติและความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ 
ต่อนโยบายในการท างานกับเด็ก ข้อจ ากัดด้านการจัดบริการที่มีประสิทธิภาพให้กับเด็ก การท างานด้านสิทธิเด็ก 
                                                           
1 The United Nations Children's Fund. (2015). Communication for Development: The Big Picture. Retrieved 
October 3, 2020, from http//:www.unicef.org. 
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ที่ผูกพันและติดขัดกับประเด็นความเชื่อและการนับถือศาสนาในแต่ละท้องที่ การถูกกลั่นแกล้งรังแก (Bullying) 
ในสถานศึกษาของรัฐ การขาดความรู้และความตระหนักในสิทธิของกลุ่มเด็กและครอบครัวผู้อพยพโยกย้ายถิ่นฐาน
ในการเข้าไปใช้บริการของรัฐ โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและครอบครัวที่มีปัญหาด้านเอกสารและสถานะทางกฎหมาย 
ซึ่งการไม่มีสถานะทางกฎหมายท าให้กลุ่มเด็กอพยพโยกย้ายถิ่นฐานและครอบครัวไม่กล้าที่จะเข้าไปใช้บริการ 
ขั้นพ้ืนฐานของรัฐ เพราะกลัวเรื่องการถูกจับกุมส่งส านักงานตรวจคนเข้าเมือง และอาจถูกส่งตัวออกนอก
ประเทศได้ 2 

ในบริบทของความซับซ้อนที่เพ่ิมขึ้นเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็กที่ได้รับผลกระทบจากการโยกย้าย
ถิ่นฐาน โดยเฉพาะในบริบทการข้ามพรมแดนที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งและมีความเร่งด่วนที่รัฐบาลไทยและ
รัฐบาลเพ่ือนบ้านจะต้องขยายขอบเขตของความร่วมมือ เพ่ือให้ครอบคลุมการคุ้มครองเด็กประเภทอ่ืน  ๆ  
ที่ได้รับผลกระทบจากการโยกย้ายถิ่นฐาน เช่น การแสวงประโยชน์จากเด็ก เด็กที่ถูกทอดทิ้ง เด็กในห้องกัก 
และปัญหาเด็กด้านอื่น ๆ เพื่อให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

ย้อนไปเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
ได้จัดพิธีลงนาม MOU ไทย – ลาว ต่อต้านการค้ามนุษย์ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง โดยรัฐบาลไทยและรัฐบาล
แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจในการด าเนินการต่อต้าน 
การค้ามนุษย์โดยเฉพาะสตรีและเด็ก ซึ่งมีสาระส าคัญประกอบด้วยความเข้าใจที่ตรงกันในเรื่องของค านิยาม
ของการค้ามนุษย์ การด าเนินงานร่วมกันในการส่งกลับและคืนสู่สังคม รวมทั้งการปราบปรามและการป้องกัน 
ต่อมารัฐบาลไทยและรัฐบาลเมียนมาได้ร่วมลงนามความร่วมมือเพ่ือต่อต้านการค้ามนุษย์โดยเฉพาะในสตรี 
และเด็กขึ้นเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2552 รวมถึงการออกข้อก าหนดเฉพาะเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและ 
การคุ้มครองเด็กในด้านอ่ืนๆ เช่น การสร้างความร่วมมือในการปราบปรามการค้ามนุษย์ การส่งตัวกลับประเทศ 
การกลับคืนสู่สังคม และการด าเนินการร่วมกันของรัฐบาลทั้งสองประเทศ เป็นต้น อีกทั้งยังมีการจัดตั้งกลไก
ความร่วมมือในการต่อต้านการค้ามนุษย์ตามแนวชายแดน (BCATIP) ระหว่างสองประเทศ เพ่ือสนับสนุน 
การประสานงานในกรณีการต่อต้านค้ามนุษย์ข้ามพรมแดน  

วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2557 รัฐบาลไทยได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับรัฐบาล 
แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เรื่อง "ความร่วมมือทวิภาคีว่าด้วยการขจัดการค้ามนุษย์และการคุ้มครองเหยื่อ 
ของการค้ามนุษย์" โดยมีสาระส าคัญเกี่ยวกับการส่งเสริมให้สาธารณชนตระหนักและเข้าใจในประเด็นการย้ายถิ่นฐาน
อย่างปลอดภัย และเฝ้าระวังปัญหาการค้ามนุษย์โดยชุมชนและเครือข่าย รวมถึงการเพ่ิมบทบาทของภาคเอกชน
ในการท างานเพ่ือต่อต้านการค้ามนุษย์ ซึ่งบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นส าคัญของการร่วมลงนาม
ในเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน (Standard Operating Procedure หรือ SOP) ว่าด้วย 
การบริหารจัดการการส่งกลับและคืนสู่สังคมของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562 
นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 

                                                           
2 Harkins, B. (2019). Thailand Migration Report 2019. Bangkok: United Nations Thematic Working Group on 
Migration in Thailand. 
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ของมนุษย์ในฐานะผู้แทนรัฐบาลไทย ได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย 
กับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  
ซึ่งครอบคลุมความร่วมมือในการด าเนินงานด้านการป้องกัน การสืบสวนสอบสวน การด าเนินคดี และการคุ้มครอง
ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 

ถึงแม้ว่าการกักตัวเด็ก ณ จุดตรวจคนเข้าเมืองจะไม่ถือเป็นมาตรการลงโทษทางกฎหมาย  
แต่ผู้อพยพโยกย้ายถิ่นฐานต้องถูกกักอยู่ ในศูนย์กักกันตรวจคนเข้าเมืองในช่วงระหว่างรอด าเนินการ 
ของส านักงานตรวจคนเข้าเมือง โดยผู้อพยพโยกย้ายถิ่นฐานจากประเทศเพ่ือนบ้านจะอยู่ภายใต้กระบวนการ 
ทีใ่ช้ระยะเวลาเพียงไม่ก่ีวันก่อนที่จะถูกส่งไปที่ชายแดนและส่งออกนอกประเทศ ในขณะที่ผู้ลี้ภัยหรือผู้แสวงหา
ที่พักพิงจากประเทศอ่ืน ๆ รวมทั้งในกรณีที่ผู้อพยพโยกย้ายถิ่นฐานเป็นเด็ก จะถูกคุมตัวอยู่ในศูนย์กักตัว 
ตรวจคนเข้าเมืองจนกระทั่งสามารถส่งกลับอย่างสมัครใจสู่ประเทศต้นทาง หรือตั้งถิ่นฐานใหม่ในประเทศที่สาม 
อย่างไรก็ตาม เมื่อประเทศไทยได้พยายามขับเคลื่อนและพัฒนากระบวนการคุ้มครองเด็กในกระบวนการยุติธรรม
อย่างเป็นระบบ ซึ่งรวมถึงการตั้งศาลยุติธรรมคดีเด็กเยาวชนและครอบครัว การมีกระบวนการด าเนินการกับ
เหยื่อและพยานที่เป็นเด็ก การให้ความส าคัญกับเด็กในกระบวนการยุติธรรม และการฝึกอบรมการคุ้มครอง
เด็กแก่ศาล พนักงานอัยการ และพนักงานสอบสวน ท าให้ระบบการตรวจคนเข้าเมืองเริ่มที่จะพัฒนาขึ้นเช่นเดียวกัน 
ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 จึงได้เกิดบันทึกความเข้าใจระหว่างหน่วยงานของรัฐในเรื่องการพิจารณา
ด าเนินการและมาตรการทางเลือกในการคุมตัวเด็กของศูนย์กักตัวตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. 2562 ขึ้น ซึ่งถือเป็น
การลงนามรว่มกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจ านวนทั้งสิ้น 7 หน่วย รวมถึงส านักงานต ารวจแห่งชาติ โดยมี
จุดมุ่งหมายส าคัญเพ่ือให้มั่นใจว่าจะไม่มีเด็กที่ถูกควบคุมอยู่ในศูนย์กักตัวตรวจคนเข้าเมือง และเด็กเหล่านั้น 
จะได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสม  

ผลจากการด าเนินโครงการวิจัย เรื่อง มาตรการคุ้มครองเด็กในการบังคับใช้กฎหมาย นโยบาย 
ระเบียบ และค าสั่งของงานตรวจคนเข้าเมือง ผ่านการประเมิน พัฒนาแนวปฏิบัติ  ขั้นตอน กระบวนการ  
และการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ได้พบปัญหาอุปสรรคส าคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ 
ของกระบวนการช่วยเหลือคุ้มครองเด็กและเยาวชนอพยพโยกย้ายถิ่นฐาน จ าแนกออกเป็น 4 ประการหลัก 
ได้แก่ 

1) ปัญหาเรื่องการคุ้มครองช่วยเหลือเด็กและเยาวชนอพยพโยกย้ายถิ่นฐานที่ไม่มีสถานะบุคคล
ตามกฎหมาย โดยเด็กกลุ่มนี้จะประสบกับขั้นตอนที่ยุ่งยากในการขอรับสิทธิพ้ืนฐานต่างๆ ที่พึงจะได้รับตาม
ระเบียบหรือข้อก าหนดของกฎหมาย รวมไปถึงกระบวนการส่งกลับประเทศต้นทางหรือประเทศที่สาม 
เนื่องจากไม่สามารถพิสูจน์ได้โดยชัดเจนว่าเป็นบุคคลสัญชาติใด  

2) ปัญหาด้านการสื่อสารและล่ามแปลภาษา โดยในปัจจุบันหลายหน่วยงานต้องใช้วิธีการ  
ขอความร่วมมือจากอาสาสมัครหรือเครือข่ายองค์กรไม่แสวงหาผลก าไรในพ้ืนที่เป็นหลัก  

3) ปัญหาด้านการจัดท าฐานข้อมูล เนื่องจากหน่วยงานส่วนใหญ่ไม่ได้มีการจัดเก็บสถิติหรือข้อมูล
การช่วยเหลือเด็กไว้อย่างเป็นระบบในลักษณะของฐานข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกหรือสามารถ
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เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานได้ ท าให้การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานไม่สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการวิเคราะห์และวางแผนการช่วยเหลือคุ้มครองในระยะยาว  

4) ปัญหาความไม่ต่อเนื่องของการประสานงานอันเนื่องมาจากการโยกย้ายของผู้บริหาร ซึ่งแนว
ปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการด าเนินงานโดยการใช้สัมพันธภาพแบบไม่เป็นทางการระหว่างเจ้าหน้าที่
เข้ามาช่วยไม่สามารถด าเนินการโดยต่อเนื่องได้ และต้องรอการประสานที่เป็นระบบทางการซึ่งมีความซับซ้อน
และมีขั้นตอนที่ใช้เวลาค่อนข้างนาน จนบางครั้งการให้ความคุ้มครองเด็กและเยาวชนอพยพโยกย้ายถิ่นฐาน 
ไม่สามารถด าเนินการได้อย่างทันท่วงที  

จากเหตุผลและความจ าเป็นดังกล่าว คณะผู้จัดท าได้ตระหนักถึงการได้รับการคุ้มครองของเด็ก
อพยพโยกย้ายถิ่นฐานที่พึงจะได้รับตามหลักสิทธิมนุษยชนและอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กอย่างเหมาะสม จึง ได้
ท าการศึกษาวิจัยเพ่ือส ารวจกระบวนการบังคับใช้ระบบตรวจคนเข้าเมืองที่ส่งผลกระทบต่อเด็กอพยพโยกย้าย
ถิ่นฐาน โดยมุ่งเน้นการประเมินมาตรการคุ้มครองเด็กที่ใช้ในระบบตรวจคนเข้าเมืองผ่านการทบทวนกฎหมาย 
นโยบาย กระบวนการ และวิธีการปฏิบัติที่มีอยู่ในปัจจุบัน และหลังจากสิ้นสุดกระบวนการศึกษาวิจัย ได้ด าเนินการ
ถอดบทเรียนมาพัฒนาเป็นคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติต่อเด็กท่ีเป็นมาตรฐาน (Standard Operating Procedure 
– SOP) พร้อมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านการคุ้มครองเด็ก
ของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการด าเนินงานของ
ระบบตรวจคนเข้าเมืองในภาพรวม อันจะน าไปสู่การพัฒนากระบวนการคุ้มครองเด็กอพยพโยกย้ายถิ่นฐาน 
ที่มีประสิทธิภาพต่อไป 

วัตถุประสงค์ในกำรจัดท ำคู่มือ  

เพ่ือสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนอพยพโยกย้ายถิ่นของเจ้าหน้าที่ ส านักงาน
ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องให้มีศักยภาพ และสามารถคุ้มครองเด็กและเยาวชนในราชอาณาจักร
ไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

กลุ่มเป้ำหมำยในกำรใช้คู่มือ 
1. กลุ่มเป้าหมายตรงที่จะใช้ประโยชน์จากคู่มือนี้ คือ เจ้าหน้าที่ต ารวจตรวจคนเข้าเมือง ประจ า

ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
2. กลุ่มเป้าหมายรอง คือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนอพยพโยกย้าย 

ถิ่นฐาน ได้แก่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ  
และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงการต่างประเทศ ส านักงานอัยการสูงสุด กระทรวงยุติธรรม 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน กระทรวงกลาโหม 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และองค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งเครือข่ายพันธมิตร  
และมูลนิธิหรือองคก์รพัฒนาเอกชนต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
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นิยำมศัพท์เชิงปฏิบัติกำรของคู่มือ 
1. กระบวนกำรบังคับใช้กำรตรวจคนเข้ำเมือง หมายถึง หลักการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ 

ตรวจคนเข้าเมือง ส านักงานต ารวจแห่งชาติ เกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และการปฏิบัติ ในกรณีของเด็กอพยพ
โยกย้ายถิ่นฐาน ในการตรวจค้น การจับกุม การคัดแยก การควบคุมตัวระหว่างรอการคุ้มครอง การใช้วิธีแทน
การกักตัวเด็กไว้ในห้องกัก การพิจารณาคดี การประกันตัว/ การรายงานตัว การประสานงานระหว่างรอ 
การส่งกลับ และการส่งกลับประเทศต้นทาง/ ประเทศท่ีสาม 

2. กำรคุ้มครองเด็กอพยพโยกย้ำยถิ่นฐำนในประเทศไทย หมายถึง การดูแล ช่วยเหลือ และ
จัดสรรบริการส าหรับเด็กอพยพโยกย้ายถิ่นฐานที่ย้ายถิ่นมากับผู้ปกครอง หรือมาคนเดียว หรือมากับผู้อ่ืน  
หรือถูกหลอกลวงมาจากต่างประเทศ และผ่านการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง และได้รับ  
การปฏิบัติจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องตั้งแต่การตรวจค้น การจับกุม การคัดแยก การควบคุมตัวระหว่าง
รอการคุ้มครอง การใช้วิธีแทนการกักตัวเด็กไว้ในห้องกัก การพิจารณาคดี การประกันตัว/  การรายงานตัว  
การประสานงานระหว่างรอการส่งกลับ และการส่งกลับประเทศต้นทาง/ ประเทศที่สาม ซึ่งเป็นการคุ้มครอง
ตามกฎหมายและการคุ้มครองตามท่ีเด็กร้องขอ 

3. ประเมินมำตรกำรคุ้มครองเด็กอพยพโยกย้ำยถิ่นฐำนในประเทศไทย หมายถึง การก าหนด
มาตรฐานการคุ้มครองเด็กอพยพโยกย้ายถิ่นฐานในประเทศไทยที่เกิดขึ้นจริงจากหลักการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่
ตรวจคนเข้าเมืองและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเปรียบเทียบกับการคุ้มครองเด็กอพยพโยกย้ายถิ่นฐาน
ตามหลักสากล 

4. เด็กอพยพโยกย้ำยถิ่นฐำน หมายถึง เด็กต่างชาติที่มีอายุไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ ที่เคลื่อนย้ายข้าม
พรมแดนระหว่างประเทศ โดยมีเอกสารเดินทางทั้งที่ถูกกฎหมายและไม่ถูกกฎหมาย หรืออาจไม่มีเอกสารใด ๆ 
ซึ่งเด็กอาจอพยพโยกย้ายถิ่นฐานโดยที่มีพ่อแม่  ผู้ปกครอง หรือญาติร่วมเดินทางด้วย หรือในบางกรณี 
เด็กอาจอพยพโยกย้ายถิ่นฐานด้วยตนเองโดยไม่มีพ่อแม่หรือผู้ปกครอง  

5. ศูนย์พักพิงเด็ก/ สถำนสงเครำะห์เอกชน หมายถึง หน่วยงานภาคเอกชนที่เป็นสถานแรกรับ 
ที่จะช่วยให้เด็กเร่ร่อน เด็กที่ตกเป็นเหยื่อของการแสวงหาผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ หรือเด็กที่ถูกทอดทิ้ง
ละเลย ให้ได้รับความคุ้มครอง ฟ้ืนฟู สภาพร่างกายและจิตใจให้กลับสู่สภาวการณ์ปกติ โดยทางศูนย์มีบริการ 
ที่พักพิงที่ปลอดภัย มีการบริการจัดหาสิ่งของจ าเป็นขั้นพื้นฐาน เช่น อาหาร เสื้อผ้า และยารักษาโรค รวมไปถึง 
มีการบริการให้ค าปรึกษาและวางแผนการให้ความช่วยเหลือจากนักจิตวิทยาและนักสังคมสงเคราะห์ เพ่ือร่วม
พิจารณารูปแบบและวิธีการให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็กในระยะสั้นและระยะยาว เช่น การด าเนินการ 
เรื่องสถานะบุคคล การให้ทุนการศึกษา การติดต่อและสืบหาครอบครัว  รวมไปถึงการส่งต่อเด็กเข้ารับ 
การสงเคราะห์และคุ้มครองในสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กในกรณีท่ีเด็กจ าเป็นต้องได้รับความคุ้มครอง 

6. บ้ำนพักเด็กและครอบครัวจังหวัด และสถำนสงเครำะห์ในสังกัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคม
และควำมม่ันคงของมนุษย์ หมายถึง หน่วยงานภาครัฐภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ ซึ่งเป็นสถานที่ในการจัดให้มีสถานที่พักพิงฉุกเฉิน/ ชั่วคราวและมีบริการพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับ 
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ผู้ประสบภาวะวิกฤต โดยเฉพาะส าหรับเด็กและครอบครัวในภาวะเสี่ยง ต่อการถูกละเมิดละเลยและแสวงหา
ประโยชน์ เช่น กรณีถูกล่วงละเมิด สตรีที่ถูกกระท าด้วยความรุนแรงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ถูกละเลย ทอดทิ้ง 
ตกเป็นเครื่องมือในการแสวงหาประโยชน์ต่าง ๆ จ าเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือ คุ้มครอง ฟ้ืนฟู ปรับสภาพ 
ตามกระบวนการวิชาชีพและมาตรการทางกฎหมาย เพ่ือให้เด็กและครอบครัวผ่านพ้นวิกฤตในระยะเบื้องต้น 
ก่อนส่งต่อให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสม หรือคืนสู่สังคมครอบครัวได้ตามปกติ 

7. ขั้นตอนกำรปฏิบัติที่ เป็นมำตรฐำน (Standard Operating Procedure – SOP)  
ในกำรคุ้มครองเด็กอพยพโยกย้ำยถิ่นฐำน หมายถึง แนวทางการปฏิบัติต่อเด็กอพยพโยกย้ายถิ่นฐาน 
ที่อยู่ระหว่างการตรวจค้น การจับกุม การคัดแยก การควบคุมตัวระหว่างรอการคุ้มครอง การใช้วิธีแทน 
การกักตัวเด็กไว้ในห้องกัก การพิจารณาคดี การประกันตัว/  การรายงานตัว การประสานงานระหว่าง 
รอการส่งกลับ และการส่งกลับประเทศต้นทาง/ ประเทศที่สาม ซึ่งเป็นการคุ้มครองตามกฎหมายและ 
การคุ้มครองตามที่ เด็กร้องขอเพ่ือให้ เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องสามารถ 
ใช้เป็นบรรทัดฐานในการคุ้มครองเด็กผู้อพยพในระบบการตรวจคนเข้าเมือง ส านักงานต ารวจแห่งชาติต่อไป 

หน่วยงำนท่ีได้รับประโยชน์ 

ผู้ที่จะได้รับประโยชน์โดยตรงจากคู่มือเล่มนี้ คือ เจ้าหน้าที่ต ารวจตรวจคนเข้าเมือง ประจ า
ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประโยชน์ที่จะได้รับ คือ 

1. ได้แนวทางในการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนอพยพโยกย้ายถิ่นของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
ตรวจคนเข้าเมืองให้มีศักยภาพ และสามารถคุ้มครองเด็กและเยาวชนในราชอาณาจักรไทยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

2. ได้รูปแบบ เทคนิค และวิธีการฝึกอบรมที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ในการปฏิบัติต่อเด็กและ
เยาวชนอพยพโยกย้ายถิ่นของเจ้าหน้าที่ต ารวจตรวจคนเข้าเมือง 

3. ได้ทราบขั้นตอน กฎหมาย ระเบียบ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติต่อเด็กและ
เยาวชนอพยพโยกย้ายถิ่นของเจ้าหน้าที่ต ารวจตรวจคนเข้าเมือง 

4. ได้เครือข่ายในการประสานงานเพ่ือช่วยเหลือเด็กและเยาวชนอพยพโยกย้ายถิ่นของเจ้าหน้าที่
ต ารวจตรวจคนเข้าเมือง 

นอกจากนี้ กลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรง คือ เด็กและเยาวชนอพยพโยกย้ายถิ่นที่จะได้รับ 
การคุ้มครองและช่วยเหลือขณะที่อยู่ในกระบวนการของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ให้สามารถกลับไปอยู่กับ
ครอบครัว หรือได้รับการช่วยเหลือในด้านปัจจัย 4 และได้รับการส่งต่อไปยังสถานที่ท่ีปลอดภัย 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี 2 
พันธสัญญาระหว่างประเทศ 

กฎหมาย และระเบียบปฏิบัติ 

ท่ีเก่ียวข้อง 

Photo by Jennifer, M. (2021, May 29) 
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ส่วนที่ 2  
พันธสัญญาระหว่างประเทศ กฎหมาย  

และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง  
 

              
                           อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 

 
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเป็นข้อตกลงระหว่างประเทศที่จัดท าขึ้นในปี พ.ศ. 2532 และได้รับการ

รับรองมากที่สุดในโลกถึง 196 ประเทศ ซึ่งเกิดจากการที่ผู้น าประเทศทั่วโลกได้มาร่วมให้สัญญากับเด็ก  
ทุกคนว่าจะให้ความคุ้มครองดูแลอย่างเต็มความสามารถและเท่าเทียมกัน อย่างไรก็ตาม ยังคงมีเด็กและ
เยาวชนหลายล้านคนทั่วโลกที่ยังไม่ได้รับสิทธิขั้นพ้ืนฐานที่นานาประเทศได้ให้สัญญาไว้ เนื่องด้วยปัจจัยต่างๆ 
เช่น ความยากจน ความรุนแรงต่อเด็ก รวมถึงความไม่เท่าเทียม เป็นต้น 

อนุสัญญาฯ ฉบับนี้ ได้ให้นิยามความหมายของ “เด็ก” ว่าคือบุคคลที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปี (เว้นแต่
กฎหมายของประเทศจะก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน) ซึ่งเป็นผู้ที่ต้องได้รับการคุ้มครองสิทธิด้านต่าง  ๆ ภายใต้
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก โดยประเทศไทยลงนามภาคยานุวัติรับรอง เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2535 รัฐบาล 
จึงมีพันธะผูกพันที่จะด าเนินการให้เด็กทุกคนในประเทศได้รับสิทธิเท่าเทียมกันตามอนุสัญญาฯ รวมทั้งรายงาน
ความก้าวหน้าการด าเนินงานต่อคณะกรรมการสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติอย่างต่อเนื่อง 

สาระส าคัญของอนุสัญญาฯ มีข้อก าหนดทั้งหมด 54 ข้อ ประกอบไปด้วยการคุ้มครองสิทธิ 
ของเด็กใน 4 ด้าน ได้แก่ สิทธิที่จะมีชีวิตรอด สิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครอง สิทธิในการพัฒนา และสิทธิ
ในการมีส่วนร่วม โดยตั้งอยู่บนหลักการไม่เลือกปฏิบัติและถือประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นที่ตั้ง ดังนี้ 

1) สิทธิที่จะมีชีวิตรอด เริ่มตั้งแต่เมื่อแรกเกิดเด็กมีสิทธิที่จะมีชีวิตรอด ได้รับการจดทะเบียนเกิด 
มีสิทธิที่จะมีชื่อ ได้สัญชาติ และได้รับการเลี้ยงดูจากบิดามารดาของตน ไม่ถูกแยกจากครอบครัว รวมทั้งได้รับ
การปกป้องคุ้มครองอย่างเหมาะสม โดยรัฐมีหน้าที่ประกันสิทธิเหล่านี้และจัดหาบริการพ้ืนฐานต่าง ๆ เพ่ือให้
เด็กๆ ได้มีชีวิตรอดและเติบโตขึ้นอย่างแข็งแรง ไม่ว่าจะเป็นการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานในยามเจ็บป่วย  
ด้านโภชนาการที่ต้องมีอาหารที่ดีมีประโยชน์ที่เหมาะส าหรับเด็ก มีน้ าดื่มที่สะอาด ได้อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ชุมชน  
ที่สะอาด ตลอดจนโอกาสเข้าถึงการพัฒนาต่อไปในอนาคต เป็นต้น 

2) สิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครอง เมื่อเด็กได้เกิดและรอดชีวิตมาแล้ว สิ่งต่อมาที่ควรได้รับคือ
การปกป้องคุ้มครองจากการใช้ความรุนแรงทั้งร่างกายและจิตใจ และยังรวมไปถึงการคุ้มครองจากการใช้
แรงงานผิดกฎหมาย การท างานอันตราย การขาดโอกาสทางการศึกษา การเกี่ยวข้องกับยาเสพติด การคุ้มครอง
จากสารอันตราย การค้ามนุษย์ การล่วงละเมิดทางเพศ และการแสวงประโยชน์กับเด็กในทุกรูปแบบ โดยรัฐ
จะต้องฟ้ืนฟูท้ังร่างกายและจิตใจได้กลับคืนสู่สังคมอย่างมีศักดิ์ศรี 
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3) สิทธิที่จะได้รับการพัฒนา เพราะเด็กในวันนี้คืออนาคตของชาติในวันข้างหน้า การศึกษาและ
พัฒนาการจึงเป็นอีกเรื่องที่ต้องให้ความส าคัญ เริ่มตั้งแต่ที่จะต้องได้รับบริการพัฒนาปฐมวัยและได้รับ
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ ได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อที่หลากหลาย โดยมีพ่อแม่เป็นผู้คอยช่วยแนะน า ขณะที่
เด็กที่มีความจ าเป็นพิเศษ เช่น เด็กพิการ ก็ต้องได้รับการดูแลให้มีชีวิตที่ปกติสุข ได้รับโอกาสพัฒนาและ
การศึกษาที่เหมาะสมให้สามารถเติบโตพึ่งพาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ เป็นต้น 

4) สิทธิที่จะมีส่วนร่วม เด็กในฐานะสมาชิกคนหนึ่งในสังคมย่อมมีสิทธิที่จะมีส่วนร่วมอย่างเต็มตัว 
ทั้งการแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรีหรือเข้ามามีบทบาทในเรื่องต่าง ๆ โดยเฉพาะกับเรื่องที่ส่งผลกระทบหรือ 
มีส่วนโดยตรงกับตัวเด็กและเยาวชนเอง โดยความคิดเห็นดังกล่าวของเด็กจะต้องได้รับการพิจารณาอย่าง
จริงจังตามสมควรแก่อายุและวุฒิภาวะของเด็กคนนั้น 

นอกจากนี้ อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กยังให้ความส าคัญกับหลักการไม่เลือกปฏิบัติต่อเด็ก 
และการให้ความส าคัญแก่เด็กทุกคนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่ค านึงถึงความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ สีผิว เพศ 
ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง ชาติพันธุ์หรือสังคม ทรัพย์สิน ความทุพพลภาพ การเกิด หรือสถานะ
อ่ืนๆ ของเด็ก หรือบิดามารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ทั้งนี้ เพ่ือให้เด็กได้มีโอกาสที่เท่าเทียมกัน อีกทั้ง
ยึดถือหลักประโยชน์สูงสุดของเด็ก (The best interests of the child) โดยให้ความส าคัญกับการคุ้มครอง 
การพัฒนาทั้งด้านจิตใจและร่างกายให้ได้มาตรฐานอย่างน้อยที่สุดจะต้องเป็นไปตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กนี้ 
โดยไม่กระท าการใดๆ ที่จะเป็นการท าลายชีวิตและอนาคตของเด็ก แต่จะต้องสนับสนุนและส่งเสริมให้เด็กได้มี
ความสามารถในการพัฒนาตนเองตามระดับความสามารถซึ่งจะเป็นการพัฒนาให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี  
ในอนาคต ดังนั้น การด าเนินการใดๆ เกี่ยวกับเด็ก รัฐจะต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นส าคัญ 3 

 
 

General Comment No.3 of CMW and No.22 of CRC 

 
ข้อคิดเห็นทั่วไปร่วมกันฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560) ของคณะกรรมการว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของ

แรงงานอพยพและสมาชิกในครอบครัว และฉบับที่ 22 (พ.ศ. 2560) ของคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิเด็ก  
(general comment No.3 (2017) of the Committee on the Protection of the Rights of All 
Migrant Workers and Members of their Families and No.22 of the Committee on the Rights of 
Child) เป็นข้อคิดเห็นที่ระบุถึงหลักการทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของเด็กในบริบทของการอพยพโยกย้าย  
ถิ่นฐานระหว่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ค าแนะน าส าหรับมาตรการทางนิติบัญญัติ นโยบาย และ
มาตรการอื่นๆ ที่เหมาะสม เพื่อให้การคุ้มครองสิทธิเด็กในบริบทของการอพยพโยกย้ายถิ่นฐานระหว่างประเทศ
เป็นไปอย่างครบถ้วน  
                                                           
3 องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย. (2562). อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กคอือะไร. กรุงเทพฯ: องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย. 
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ข้อคิดเห็นด้านมาตรการทั่วไปส าหรับการด าเนินการตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วย  
การคุ้มครองสิทธิแรงงานอพยพและสมาชิกในครอบครัว และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เพ่ือการคุ้มครองเด็ก 
ในบริบทของการอพยพโยกย้ายถิ่นฐานระหว่างประเทศ มีข้อแนะน าว่ารัฐต่างๆ ควรมีหลักประกันว่าเด็ก
จะต้องได้รับการปฏิบัติเป็นล าดับแรกและล าดับสูงสุด ด้วยการเคารพ ให้ความคุ้มครอง และส่งเสริมด้านสิทธิ 
แม้ว่าตัวเด็ก พ่อแม่ หรือผู้ปกครองตามกฎหมายจะมีสถานะเป็นผู้อพยพโยกย้ายถิ่นฐานก็ตาม ทั้งนี้ แผนงาน
หลักของระบบการคุ้มครองเด็กทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น จะต้องให้ความความส าคัญกับสถานการณ์ใน
ภาพรวมของเด็กอพยพโยกย้ายถิ่นฐาน ทั้งเด็กท่ีอยู่ในประเทศต้นทาง ประเทศทางผ่าน ประเทศจุดหมาย และ
ประเทศที่เด็กกลับไปพ านักอาศัย รวมไปถึงการประเมินและให้ความส าคัญกับผลประทบและความต้องการ
ของเด็กในทุกขั้นตอนของการจัดท านโยบายและการด าเนินการ 

การก าหนดนโยบายด้านการเก็บรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลเพ่ือการคุ้มครองสิทธิเด็กทั้งในเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ ควรมีการจ าแนกเป็นกลุ่มตามสัญชาติ สถานการณ์อพยพโยกย้ายถิ่นฐาน เพศ อายุ ชาติพันธุ์ 
ความทุพพลภาพ และสถานะอ่ืนๆ ที่ควรให้ความส าคัญ เพ่ือให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงการวิเคราะห์
สาเหตุของการอพยพโยกย้ายถิ่นฐานที่ไม่ปลอดภัยของตัวเด็กและครอบครัวได้อย่างครอบคลุม อย่ างไรก็ตาม 
ข้อมูลส่วนตัวของเด็ก โดยเฉพาะข้อมูลทางชีวภาพ (biometric) ควรถูกใช้เฉพาะกรณีของการให้การคุ้มครอง
เท่านั้น ซึ่งจ าเป็นจะต้องมีการก าหนดระเบียบการควบคุมข้อมูลอย่างเคร่งครัดตั้งแต่การรวบรวม การน ามาใช้ 
การเก็บรักษา และการเข้าถึง ส าหรับกรณีการแบ่งปันข้อมูลระหว่างหน่วยงานหรือระหว่างประเทศ จะต้องมี
การก าหนดมาตรฐานการเข้าถึงแบบ “ไฟร์วอลล์” อย่างเคร่งครัด และห้ามน าข้อมูลส่วนตัวของเด็กมาใช้เพ่ือ
การบังคับใช้กฎหมายคนเข้าเมือง 

ในการส่งเสริมสิทธิของเด็กอพยพโยกย้ายถิ่นฐานอย่างรอบด้านและครบถ้วน ประเทศต่างๆ  
ควรก าหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติให้สอดคล้องกับประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

1) นโยบายด้านการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานด้าน  
การคุ้มครองเด็ก หน่วยงานด้านสวัสดิการ หน่วยงานด้านการคุ้มครองทางสังคม สุขภาพ การศึกษา ความยุติธรรม 
และเพศ รวมถึงหน่วยงานด้านการปกครองทั้งในระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับท้องถิ่น 

2) รัฐบาลจะต้องจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอส าหรับการด าเนินการตามนโยบายด้านการคุ้มครอง
เด็กอย่างมีประสิทธิผล 

3) ควรจัดการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอส าหรับเจ้าพนักงานด้านการคุ้มครองเด็ก 
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง และเจ้าหน้าที่อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิเด็ก ผู้อพยพโยกย้ายถิ่นฐาน  
ผู้ลี้ภัย บุคคลไร้สัญชาติ รวมทั้งการเลือกปฏิบัติที่ทับซ้อนกัน (intersectional discrimination)  

4) ท าการพิจารณาประโยชน์สูงสุดของเด็กในกรณีที่ครอบครัวถูกเนรเทศ เพ่ือประเมินว่า 
การเนรเทศนั้นจะมีผลกระทบอย่างไรต่อสิทธิ พัฒนาการ และสุขภาพจิตของเด็ก 

5) เด็กจะต้องได้รับการระบุตัวตนโดยทันทีในกระบวนการควบคุมชายแดนและกระบวนการอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการอพยพโยกย้ายถิ่นฐานภายในเขตอ านาจรัฐ 
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6) ก าหนดแนวทางส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือปฏิบัติตามหลักผลประโยชน์สูงสุดของเด็ก
ส าหรับเด็กที่เป็นผู้อพยพโยกย้ายถิ่นฐาน 

7) พัฒนากระบวนการก าหนดประโยชน์สูงสุดส าหรับเด็กที่อยู่ตามล าพังและเด็กที่อยู่กับ
ครอบครัว เพ่ือหาวิธีการแก้ไขปัญหาได้อย่างรอบด้าน มั่นคง และยั่งยืน 

8) กรณีที่มีการก าหนดว่าการกลับสู่ประเทศถิ่นก าเนิดเป็นประโยชน์สูงสุดส าหรับเด็ก  ควรมี 
การจัดท าแผนด าเนินการรายกรณีเพ่ือให้เด็กได้กลับคืนสู่สังคมอย่างยั่งยืน 

ด้านสิทธิที่จะแสดงความคิดเห็นและสิทธิในการมีส่วนร่วม รัฐภาคีของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
ควรแต่งตั้งผู้แทนทางกฎหมายที่มีคุณสมบัติเหมาะสมส าหรับเด็กทุกคนรวมถึงเด็กที่อยู่กับพ่อแม่ และควร
แต่งตั้งผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมแล้วให้เป็นผู้ปกครองส าหรับเด็กที่อยู่ตามล าพังและเด็กที่ถูกแยกจากพ่อแม่  
โดยควรด าเนินการอย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้หลังจากที่เด็กเดินทางมาถึงโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย รวมถึง
ประกันให้มีกลไกการร้องทุกข์และการเปิดโอกาสให้สามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยภาษาของตนเองโดยมี
ล่ามช่วยแปลตลอดทั้งกระบวนการ  

ด้านสิทธิที่จะมีชีวิต อยู่รอด และมีการพัฒนาของเด็ก รัฐที่เป็นทางผ่านและจุดหมายของ 
การอพยพโยกย้ายถิ่นฐาน ควรให้การใส่ในเป็นพิเศษกับการคุ้มครองเด็กนอกระบบทะเบียนที่อยู่ตามล าพัง  
ถูกแยกจากครอบครัวหรืออยู่ร่วมกับครอบครัว เด็กที่แสวงหาที่ พักพิง เด็กไร้สัญชาติ เด็กที่ เป็นเหยื่อ
อาชญากรรมระหว่างประเทศ ซึ่งรวมถึงการขายเด็ก การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กเพ่ือการค้า และ
การแต่งงานของเด็ก โดยจัดท าเป็นมาตรการที่ช่วยให้เด็กเข้าถึงการเยียวยาอย่างเหมาะสม ปลอดภัย เป็นมิตร 
และค านึงถึงเพศสภาพ รวมถึงการส่งเสริมให้เด็กสามารถด าเนินชีวิตต่อไปโดยได้รับการเคารพและคุ้มครอง
สิทธิอย่างครบถ้วน 

ด้านการไม่ผลักดันกลับประเทศต้นทางโดยไม่สมัครใจและการห้ามขับออกจากประเทศเป็นกลุ่ม 
เป็นหลักการประกันที่มาจากข้อก าหนดในด้านการเคารพ คุ้มครอง และส่งเสริมสิทธิมนุษยชน โดยมีพันธกรณี
ที่ห้ามไม่ให้ขับบุคคลออกนอกเขตอ านาจรัฐ หากบุคคลนั้นต้องเสี่ยงต่อภยันตรายที่ไม่อาจแก้ไขได้เมื่อกลับสู่
ประเทศต้นทาง ซึ่งรวมถึงการลงโทษ การทรมาน และการกระท าที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง ไม่ว่า
บุคคลนั้นจะมีสถานะเป็นผู้อพยพโยกย้ายถิ่นฐาน ผู้แสวงหาที่พักพิง หรือสถานะอ่ืนๆ หรือมีสัญชาติใด ทั้งนี้  
รัฐต้องไม่ปฏิเสธเด็กที่อยู่ชายแดนหรือเด็กที่ถูกส่งกลับไปยังประเทศที่อาจมีความเสี่ยงต่ออันตรายที่ไม่อาจ
แก้ไขได้ในประเทศท่ีส่งเด็กกลับ หรือในประเทศท่ีส่งเด็กกลับทอดที่สอง หรือทอดต่อๆ ไป 

ดังนั้น การกักตัวเด็กจึงถือเป็นการละเมิดสิทธิเด็กในทุกกรณี เป็นสิ่งไม่ชอบธรรม และไม่สอดคล้อง
กับหลักประโยชน์สูงสุดของเด็ก ถึงแม้ว่าข้อ 37 ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กจะก าหนดให้การกักตัวเด็ก 
เป็นมาตรการสุดท้าย แต่คณะกรรมการทั้งสองฝ่ายยืนยันว่า “มาตรการสุดท้าย” ในข้อ 37b ของอนุสัญญา 
ว่าด้วยสิทธิเด็กนั้น ไม่มีผลบังคับใช้ในกรณีที่เป็นการกักตัวคนเข้าเมือง 4 

                                                           
4 United Nations. (2017). General Comment No.3 of CMW and No.22 of CRC.  
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                พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 
 
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 มีสาระส าคัญและรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการสงเคราะห์ 

คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติเด็ก ที่เหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบัน รวมถึงการก าหนด
ขั้นตอนและการปฏิบัติต่อเด็กเพ่ือให้ได้รับการอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน และมีพัฒนาการที่เหมาะสม  
อันเป็นการส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันครอบครัว รวมทั้งป้องกันมิให้เด็กถูกทารุณกรรม ตกเป็นเครื่องมือ
ในการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ หรือถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ตลอดจนการส่งเสริมความร่วมมือ  
ในการคุ้มครองเด็กระหว่างหน่วยงานของรัฐและเอกชน ซึ่งประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือคุ้มครองเด็ก
อพยพโยกย้ายถิ่นฐาน มีปรากฏในหลายมาตรา เช่น 

“…มาตรา 22 การปฏิบัติต่อเด็กไม่ว่ากรณีใด ให้ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นส าคัญ
และไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม...” 

“...มาตรา 24 ปลัดกระทรวง ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้อ านวยการเขต นายอ าเภอ ปลัดอ าเภอ  
ผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอ หรือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กที่อยู่ใน
พ้ืนที่รับผิดชอบ ไม่ว่าเด็กจะมีผู้ปกครองหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งมีอ านาจและหน้าที่ดูแลและตรวจสอบสถานรับ
เลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ สถานพัฒนาและฟ้ืนฟู และสถานพินิจ  
ที่ตั้งอยู่ในเขตอ านาจ...” 

“...มาตรา 30 เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ฯ  
มีอ านาจหน้าที่... 

(2) ซักถามเด็กเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าเด็กจ าต้องได้รับการสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพ
ในกรณีจ าเป็น เพ่ือประโยชน์แก่การสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กอาจน าตัวเด็กไปยังที่ท าการของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ เพ่ือทราบข้อมูลเกี่ยวกับเด็กและครอบครัว รวมทั้งบุคคลที่อาศัยอยู่ ทั้งนี้ จะต้องกระท า
โดยมิชักช้าฯ...” 

“...มาตรา 32 เด็กท่ีพึงได้รับการสงเคราะห์ ได้แก่ 
(3) เด็กที่ผู้ปกครองไม่สามารถอุปการะเลี้ยงดูได้ด้วยเหตุผลใด ๆ เช่น ถูกจ าคุก กักขัง พิการ 

ทุพพลภาพ เจ็บป่วยเรื้อรัง ยากจน เป็นผู้เยาว์ หย่า ถูกท้ิงร้าง เป็นโรคจิตหรือโรคประสาท...”5 
 

 
 
 

                                                           
5 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546. (2546, 24 กันยายน). ราชกิจจานุเบกษา. เลม่ 120 ตอนท่ี 95 ก. หน้า 1 - 28 . 
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                 พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 
 

พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 เป็นกฎหมายที่ควบคุมการเดินทางของคนต่างด้าว  
ที่เดินทางเข้ามาและออกนอกราชอาณาจักรตามเงื่อนไขท่ีก าหนด เช่น การเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเป็น
การชั่วคราว การท างานหรือประกอบอาชีพ การมีถิ่นที่อยู่ เป็นต้น โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือ
คุ้มครองเด็กอพยพโยกย้ายถิ่นฐานในหลายมิติ เช่น 

“...มาตรา 12 ห้ ามมิ ให้ คนต่างด้ าวซึ่ งมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ งดั งต่อไปนี้ เข้ามาใน
ราชอาณาจักร 

(8) มีพฤติการณ์เป็นที่น่าเชื่อว่าเข้ามาเพ่ือการค้าประเวณี การค้าหญิงหรือเด็ก การค้ายาเสพติด
ให้โทษ การลักลอบหนีภาษีศุลกากรหรือเพ่ือประกอบกิจการอ่ืนที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน…” 

“...มาตรา 19 ...ถ้ามีเหตุอันควรสงสัยว่าคนต่างด้าวผู้ใดเข้ามาในราชอาณาจักรเพ่ือการอันระบุ
ในมาตรา 12 (8) หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการนั้น หรือหญิงหรือเด็กคนใดเข้ามาเพ่ือการเช่นว่านั้น  พนักงาน
เจ้าหน้าที่อาจอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรได้ชั่วคราว โดยสั่งให้บุคคลดังกล่าวมารายงานตนและตอบ
ค าถามของพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือจะสั่งให้ไปรายงานตนและตอบค าถามของเจ้าพนักงานต ารวจ ณ สถานี
ต ารวจท้องที่ที่ผู้นั้นอาศัยอยู่ ตามระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่ก าหนดก็ได้ แต่ระยะเวลาที่ก าหนดให้รายงาน
ตนและตอบค าถามต้องห่างกันไม่น้อยกว่าเจ็ดวันต่อครั้ง...” 

“...มาตรา 20 ในการที่พนักงานเจ้าหน้าที่กักตัวคนต่างด้าวผู้ใดไว้ตามมาตรา 19 ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่มีอ านาจกักตัวคนต่างด้าวผู้นั้นได้เท่าที่จ าเป็นตามพฤติการณ์แห่งกรณี แต่ห้ามมิให้กักตัวไว้เกินสี่สิบแปด
ชั่วโมงนับแต่เวลาที่ผู้ถูกกักตัวมาถึงที่ท าการของพนักงานเจ้าหน้าที่ ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นจะยืดเวลาเกินสี่สิบแปด
ชั่วโมงก็ได้ แต่มิให้เกินเจ็ดวันและให้พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกเหตุจ าเป็นที่ต้องยืดเวลาไว้ให้ปรากฏด้วย 

ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นต้องกักตัวคนต่างด้าวผู้ใดไว้เกินก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ยื่นค าร้องต่อศาลขอให้มีอ านาจกักตัวคนต่างด้าวผู้นั้นไว้ต่อไปอีกได้ และศาลอาจสั่งให้มีอ านาจกักตัว
ไว้เท่าที่จ าเป็นครั้งละไม่เกินสิบสองวัน แต่ถ้าศาลเห็นสมควรจะสั่งให้ปล่อยตัวไปชั่วคราวโดยเรียกประกัน หรือ
เรียกทั้งประกันและหลักประกันก็ได้...”  

“...มาตรา 54 คนต่างด้าวผู้ใดเข้ามาหรืออยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการ
อนุญาตนั้นสิ้นสุดหรือถูกเพิกถอนแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่จะส่งตัวคนต่างด้าวผู้นั้นกลับออกไปนอก
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ราชอาณาจักรก็ได้ ถ้ากรณีต้องสอบสวนเพ่ือส่งตัวกลับตามวรรคหนึ่ง ให้น ามาตรา 19 และมาตรา 20  
มาบังคับใช้โดยอนุโลม 

ในกรณีที่มีค าสั่งให้ส่งตัวคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรแล้ว ในระหว่างรอการส่งกลับ 
พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจอนุญาตให้ไปพักอาศัยอยู่ ณ ที่ใด โดยคนต่างด้าวผู้นั้นต้องมาพบพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนด โดยต้องมีประกัน หรือมีทั้งประกันและหลักประกันก็ได้ หรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่จะกักตัวคนต่างด้าวผู้นั้นไว้ ณ สถานที่ใดเป็นเวลานานเท่าใดตามความจ าเป็นก็ได้ ค่าใช้จ่ายในการ
กักตัวนี้ให้คนต่างด้าวผู้นั้นเป็นผู้เสีย...”6 

 

  ประมวลกฎหมายอาญาและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 

ประมวลกฎหมายอาญา คือ กฎหมายที่บัญญัติห้ามมิให้มีการกระท าอย่างหนึ่งอย่างใดหรือบังคับ
ให้มีการกระท าอย่างหนึ่งอย่างใด โดยผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจะต้องได้รับโทษ โดยมีความมุ่งหมาย  
ในการควบคุมความประพฤติของบุคคลให้อยู่ในสังคมด้วยความเรียบร้อย และยังมีความมุ่งหมายเฉพาะ  
ที่จะคุ้มครองความปลอดภัยของสังคม โดยประมวลกฎหมายอาญา มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือ
คุ้มครองเด็กอพยพโยกย้ายถิ่นฐานในหลายมิติ เช่น  

“...มาตรา 59 บุคคลจะต้องรับผิดในทางอาญาก็ต่อเมื่อได้กระท าโดยเจตนา เว้นแต่จะได้กระท า
โดยประมาท ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องรับผิดเมื่อได้กระท าโดยประมาท หรือเว้นแต่ในกรณีที่กฎหมาย
บัญญัติไว้โดยแจ้งชัดให้ต้องรับผิดแม้ได้กระท าโดยไม่มีเจตนา 

กระท าโดยเจตนา ได้แก่กระท าโดยรู้ส านึกในการที่กระท าและในขณะเดียวกันผู้กระท าประสงค์
ต่อผล หรือย่อมเล็งเห็นผลของการกระท านั้น 

ถ้าผู้กระท ามิได้รู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบของความผิด จะถือว่าผู้กระท าประสงค์ต่อผล 
หรือย่อมเล็งเห็นผลของการกระท านั้นมิได้ 

กระท าโดยประมาท ได้แก่กระท าความผิดมิใช่โดยเจตนา แต่กระท าโดยปราศจากความระมัดระวัง
ซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ และผู้กระท าอาจใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นได้  
แต่หาได้ใช้เพียงพอไม ่ 

การกระท า ให้หมายความถึงการให้เกิดผลอันหนึ่งอันใดขึ้นโดยงดเว้นการที่จักต้องกระท า  
เพ่ือป้องกันผลนั้นด้วย...” 

 

“...มาตรา 73 เด็กอายุยังไม่ เกินสิบปีกระท าการอันกฎหมายบัญญัติ เป็นความผิด  เด็กนั้น 
ไม่ต้องรับโทษ 
                                                           
6 พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522. (2522, 1 มีนาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 96 ตอนท่ี 28. หน้า 45 – 92 . 
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ให้พนักงานสอบสวนส่งตัวเด็กตามวรรคหนึ่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก 
เพ่ือด าเนินการคุ้มครองสวัสดิภาพตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น...” 

 

“...มาตรา 74 เด็กอายุกว่าสิบปีแต่ยังไม่เกินสิบห้าปีกระท าการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิด 
เด็กนั้นไม่ต้องรับโทษ แต่ให้ศาลมีอ านาจที่จะด าเนินการตามเงื่อนไขท่ีก าหนด...” 

 

“...มาตรา 75 ผู้ใดอายุกว่าสิบห้าปีแต่ต่ ากว่าสิบแปดปีกระท าการอันกฎหมายบัญญัติเป็น
ความผิด ให้ศาลพิจารณาถึงความรู้ผิดชอบและสิ่งอ่ืนทั้งปวงเกี่ยวกับผู้นั้น ในอันที่จะควรวินิจฉัยว่าสมควร
พิพากษาลงโทษผู้นั้นหรือไม่ ถ้าศาลเห็นว่าไม่สมควรพิพากษาลงโทษก็ให้จัดการตามมาตรา 74 หรือถ้าศาล
เห็นว่าสมควรพิพากษาลงโทษ ก็ให้ลดมาตราส่วนโทษที่ก าหนดไว้ส าหรับความผิดลงก่ึงหนึ่ง...”7 

ส าหรับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา คือ กฎหมายที่บัญญัติขึ้นเพ่ือก าหนดวิธีการ
ด าเนินคดีทางอาญาต่อผู้ต้องหา ตั้งแต่การถูกจับกุม สอบสวน การพิจารณาคดีชั้นศาล และการสั่งลงโทษ  
ซึ่งกฎหมายนี้มีบทบาทเกี่ยวกับการวางกรอบการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่รัฐ ทั้งต ารวจ อัยการ และผู้พิพากษา  
ในการด าเนินการทางคดีที่เป็นธรรมแก่ผู้กระท าผิด โดยมีจุดมุ่งหมายให้การด าเนินกระบวนการยุติธรรมเป็นไป
อย่างเรียบร้อยและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ทั้งนี้ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับการช่วยเหลือคุ้มครองเด็กอพยพโยกย้ายถิ่นฐานในหลายมิติ เช่น  

“...มาตรา 13 ในกรณีที่ผู้เสียหาย ผู้ต้องหา จ าเลย หรือพยานไม่สามารถพูดหรือเข้าใจภาษาไทย
หรือสามารถพูดหรือเข้าใจเฉพาะภาษาไทยท้องถิ่นหรือภาษาถิ่น และไม่มีล่าม ให้พนักงานสอบสวน พนักงาน
อัยการ หรือศาล จัดหาล่ามให้โดยมิชักช้า...” 

“...มาตรา 133 ทวิ ในคดีความผิดฯ ซึ่งผู้เสียหายหรือพยานที่เป็นเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปีร้องขอ  
การถามปากค าผู้เสียหายหรือพยานที่เป็นเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปี ให้พนักงานสอบสวนแยกกระท าเป็นส่วนสัด
ในสถานที่ที่เหมาะสมส าหรับเด็ก และให้มีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์บุคคลที่เด็กร้องขอและพนักงาน
อัยการร่วมอยู่ด้วยในการถามปากค าเด็กนั้น และในกรณีที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์เห็นว่าการถาม
ปากค าเด็กคนใดหรือค าถามใดอาจจะมีผลกระทบกระเทือนต่อจิตใจเด็กอย่างรุนแรง ให้พนักงานสอบสวน 
ถามผ่านนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์เป็นการเฉพาะตามประเด็นค าถามของพนักงานสอบสวน โดยมิให้
เด็กได้ยินค าถามของพนักงานสอบสวนและห้ามมิให้ถามเด็กซ้ าซ้อนหลายครั้งโดยไม่มีเหตุอันสมควร...”8 

 
 

                                                           
7 พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499. (2499, 15 พฤศจิกายน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 73 ตอนท่ี 95 
ฉบับพิเศษ. หน้า 24-27. 
8 พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. 2477. (2478, 10 มิถุนายน). ราชกิจจานุเบกษา.  
เล่ม 52. หน้า 46. 
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พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการคา้ประเวณี พ.ศ. 2539 
 

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 เป็นกฎหมายที่ใช้ส าหรับ
การปราบปรามการค้าประเวณีและคุ้มครองบุคคลโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่อาจถูกล่อลวงหรือชักพาไป  
เพ่ือการค้าประเวณี โดยมีบทก าหนดโทษบุคคลผู้กระท าช าเราโสเภณีเด็กในสถานการค้าประเวณี บุคคลที่ 
หารายได้จากการค้าประเวณีของเด็กและเยาวชน และบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ที่มีส่วนร่วมรู้เห็นเป็นใจ  
ในการจัดหาผู้อยู่ในความปกครองไปเพ่ือการค้าประเวณี รวมถึงการให้อ านาจศาลที่จะถอนอ านาจปกครอง
ของบิดา มารดา หรือผู้ปกครองของผู้กระท าความผิดซึ่งเป็นเด็ก เพราะเหตุที่มีส่วนร่วมรู้เห็นเป็นใจให้ผู้อยู่ใน
ความปกครองกระท าการค้าประเวณี เป็นต้น โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือคุ้มครองเด็กอพยพ
โยกย้ายถิ่นฐานในหลายมิติ เช่น 

“...มาตรา 8 ผู้ใดกระท าช าเราหรือกระท าอ่ืนใดเพ่ือส าเร็จความใคร่ของตนเองหรือผู้ อ่ืน 
แก่บุคคลอายุกว่าสิบห้าปีแต่ยังไม่เกินสิบแปดปีในสถานการค้าประเวณี โดยบุคคลนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม  
ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสามปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหกหมื่นบาท 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระท าแก่เด็กอายุไม่เกินสิบห้าปี ต้องระวางโทษ
จ าคุกตั้งแต่สองปีถึงหกปีและปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงหนึ่งแสนสองหมื่นบาท...” 

“...มาตรา 9 ผู้ใดเป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือชักพาไปซึ่งบุคคลใดเพ่ือให้บุคคลนั้นกระท า 
การค้าประเวณีแม้บุคคลนั้นจะยินยอมก็ตามฯ ถ้าการกระท าความผิดดังกล่าวเป็นการกระท าแก่บุคคลอายุกว่า
สิบห้าปีแต่ยังไม่เกินสิบแปดปี ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาท
ถึงสามแสนบาท ถ้าการกระท าความผิดดังกล่าว เป็นการกระท าแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีผู้กระท าต้อง
ระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สิบปีถึงยี่สิบปีและปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงสี่แสนบาท...” 

“...มาตรา 11 ผู้ใดเป็นเจ้าของกิจการการค้าประเวณี ผู้ดูแล หรือผู้จัดการกิจการการค้าประเวณี
หรือสถานการค้าประเวณี หรือเป็นผู้ควบคุมผู้กระท าการค้าประเวณีในสถานการค้าประเวณีฯ มีบุคคล  
ซึ่งมีอายุกว่าสิบห้าปีแต่ยังไม่เกินสิบแปดปีท าการค้าประเวณีอยู่ด้วย ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ 
ห้าปีถึงสิบห้าปีและปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสามแสนบาท ถ้ากิจการหรือสถานการค้าประเวณีดังกล่าว  
มีเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีท าการค้าประเวณีอยู่ด้วย ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สิ บปีถึงยี่สิบปี 
และปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงสี่แสนบาท...”9 

 
 

                                                           
9 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539. (2539, 22 ตุลาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 113  
ตอนท่ี 54 ก. หน้า 1 – 13. 
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 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการคา้มนุษย์ พ.ศ. 2551 
 
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 เป็นกฎหมายที่ใช้ส าหรับ

การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ตลอดจนมุ่งเน้นให้การช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์อย่างเหมาะสม ทั้งในเรื่องการช่วยเหลือด้านปัจจัยพ้ืนฐานในการด ารงชีพ การบ าบัดฟ้ืนฟู
ร่างกายและจิตใจ และการให้ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย เพ่ือน าผู้เสียหายส่งกลับภูมิล าเนาเดิมได้อย่าง
ปลอดภัยและเป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือคุ้มครองเด็กอพยพ
โยกย้ายถิ่นฐานมีหลายมิติ ดังรายละเอียดในหมวดที่ 4 การช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหาย  
จากการค้ามนุษย์ ดังนี้ 

“…มาตรา 33 ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พิจารณาให้ความช่วยเหลือ
แก่บุคคลซึ่งเป็นผู้ เสียหายจากการกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์อย่างเหมาะสม ในเรื่องอาหาร ที่ พัก  
การรักษาพยาบาล การบ าบัดฟ้ืนฟูทางร่างกายและจิตใจ การให้การศึกษา การฝึกอบรม การให้ความช่วยเหลือ 
ทางกฎหมาย การส่งกลับไปยังประเทศเดิมหรือภูมิล าเนาของผู้นั้น การด าเนินคดีเพ่ือเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทนให้ผู้เสียหายตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด โดยค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และความแตกต่าง  
ทางเพศ อายุ สัญชาติ เชื้อชาติ ประเพณีวัฒนธรรมของผู้ เสียหาย การแจ้งสิทธิของผู้ เสียหายที่ พึงได้รับ 
การคุ้มครองในแต่ละขั้นตอน ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการช่วยเหลือ ตลอดจนขอบเขตระยะเวลาในการ
ด าเนินการช่วยเหลือในแต่ละขั้นตอน และต้องรับฟังความคิดเห็นของผู้เสียหายก่อนด้วย 

การให้ความช่วยเหลือตามวรรคหนึ่ง อาจจัดให้บุคคลซึ่งเป็นผู้ เสียหายได้รับการดูแล  
ในสถานแรกรับตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี สถานแรกรับตามกฎหมายว่า
ด้วยการคุ้มครองเด็กหรือสถานสงเคราะห์อื่นของรัฐหรือเอกชนก็ได้…” 

“…มาตรา 36 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดให้มีการคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ผู้เสียหาย
ระหว่างที่อยู่ในความดูแลไม่ว่าบุคคลนั้นจะพ านักอยู่ ณ ที่ใด ไม่ว่าก่อน ขณะ หรือหลังการด าเนินคดี ทั้งนี้  
ให้ค านึงถึงความปลอดภัยของบุคคลในครอบครัวของผู้เสียหายด้วย 

ในกรณี ที่ ผู้ เสี ยหายจะให้ การหรือเบิ กความเป็ นพยานในความผิดฐานค้ ามนุษย์ตาม
พระราชบัญญัตินี้ ให้ผู้เสียหายซึ่งเป็นพยานได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพยานในคดีอาญา 

ถ้าผู้เสียหายต้องเดินทางกลับประเทศท่ีเป็นถิ่นที่อยู่หรือภูมิล าเนา หรือถ้าบุคคลในครอบครัว
ของผู้เสียหายอาศัยอยู่ในประเทศอ่ืน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานในประเทศนั้น ๆ ไม่ว่าจะ
เป็นหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน และไม่ว่าจะกระท าผ่านสถานทูตหรือสถานกงสุลของประเทศนั้น  ๆ  
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หรือไม่ก็ตาม เพ่ือให้มีการคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ผู้เสียหายและบุคคลในครอบครัวอย่า งต่อเนื่อง 
ในประเทศนั้น...” 

“…มาตรา 37 เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  
การรักษาพยาบาล การบ าบัดฟ้ืนฟู การเรียกร้องสิทธิของผู้เสียหาย พนักงานเจ้าหน้าที่อาจด าเนินการ  
ให้มีการผ่อนผันให้ผู้ เสียหายนั้นอยู่ในราชอาณาจักรได้เป็นการชั่วคราว และได้รับอนุญาตให้ท างาน 
เป็นการชั่วคราวตามกฎหมายได้ ทั้งนี้ โดยค านึงถึงเหตุผลทางด้านมนุษยธรรมเป็นหลัก...” 

“…มาตรา 38 ภายใต้บังคับมาตรา 37 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งตัวผู้เสียหายซึ่งเป็นคนต่างด้าว
กลับประเทศที่ เป็นถิ่นที่อยู่หรือภูมิล าเนาโดยไม่ชักช้า เว้นแต่บุคคลนั้นเป็นผู้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ 
ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง หรือเป็นผู้ได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณี
พิเศษจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีหลักฐานเอกสารตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร์
หรือกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนคนต่างด้าว...”10 

 

พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน
และครอบครัวพ.ศ. 2553  

พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  
เป็นกฎหมายที่ใช้ส าหรับการพิจารณาความในคดีที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน ซึ่งมีการก าหนดวิธีการด าเนินคดี 
การควบคุมดูแลเด็กและเยาวชน เพ่ือคุ้มครองสิทธิของเด็กและเยาวชนให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้อง 
ตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กอันเป็นมาตรฐานสากล โดยประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการคดีของเด็กและ
เยาวชน โดยเฉพาะกลุ่มเด็กอพยพโยกย้ายถิ่นฐาน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

“… มาตรา 69/1 ในกรณี เด็กกระท าการอันชอบด้วยกฎหมายบัญญัติ เป็นความผิด  
โดยความผิดนั้นกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอ านาจเปรียบเทียบของพนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานอื่น หากเป็น
การกระท าครั้งแรก ให้พนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานนั้นเรียกเด็ก บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลหรือ
ผู้แทนองค์การซึ่งเด็กนั้นอาศัยอยู่ด้วยมาว่ากล่าวตักเตือน ถ้าเด็กส านึกในการกระท า และบิดา มารดา ผู้ปกครอง 
หรือบุคคลหรือองค์การซึ่งเด็กนั้นอาศัยอยู่ด้วยสามารถดูแลเด็กได้ ก็ให้งดการสอบสวนและปล่อยตัวไป 

ให้น าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับบุคคลซึ่งมีอายุไม่เกินกว่าอายุที่ก าหนดไว้ในมาตรา 73  
แห่งประมวลกฎหมายอาญาด้วย เว้นแต่บุคคลนั้นกระท าการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิดอ่ืนนอกจาก  

                                                           
10 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551. (2551, 6 กุมภาพันธ์). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 123  
ตอนท่ี 29 ก. หน้า 28. 
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วรรคหนึ่ง ให้พนักงานสอบสวนส่งตัวบุคคลนั้นให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก  
เพ่ือด าเนินการคุ้มครองสวัสดิภาพตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น ในโอกาสแรกที่กระท าได้ แต่ต้องภายในเวลา 
ไม่เกินยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่เวลาที่บุคคลนั้นมาถึงสถานที่ท าการของพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ 

ภายใต้บังคับวรรคหนึ่งและวรรคสอง ห้ามมิให้ผู้เสียหายฟ้องบุคคลซึ่งมีอายุไม่เกินกว่าอายุ 
ที่ก าหนดไว้ตามมาตรา 73 แห่งประมวลกฎหมายอาญา เป็นคดีอาญาต่อศาลใด 

“…มาตรา 70 เมื่อพนักงานสอบสวนได้รับตัวเด็กหรือเยาวชนซึ่งถูกจับ หรือเด็กหรือเยาวชน 
ซึ่งต้องหาว่ากระท าความผิดถูกเรียกมา ส่งตัวมา เข้าหาพนักงานสอบสวนเอง มาปรากฏตัวต่อหน้าพนักงาน
สอบสวน หรือมีผู้น าตัวเด็กหรือเยาวชนนั้นเข้ามอบตัวต่อพนักงานสอบสวน และคดีนั้นเป็นคดีที่ต้องพิจารณา
พิพากษาในศาลเยาวชนและครอบครัว ให้พนักงานสอบสวนรีบสอบถามเด็กหรือเยาวชนในเบื้องต้นเพ่ือทราบ 
ชื่อตัว ชื่อสกุล อายุ สัญชาติ ถิ่นที่อยู่ สถานที่เกิด และอาชีพของเด็กหรือเยาวชน ตลอดจนชื่อตัว ชื่อสกุล และ
รายละเอียดเกี่ยวกับบิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลหรือองค์การซึ่งเด็กและเยาวชนอาศัยอยู่ด้วย แล้วแจ้ง
เรื่องที่เด็กและเยาวชนถูกกล่าวหาให้บุคคลหรือผู้แทนองค์การดังกล่าวทราบ โดยให้โอกาสบุคคลหรือผู้แทน
องค์การดังกล่าวที่จะแสดงข้อเท็จจริงอันเป็นประโยชน์แก่เด็กหรือเยาวชนได้ และแจ้งให้ผู้อ านวยการสถานพินิจ
หรือเยาวชนนั้นอยู่ในเขตอ านาจเพ่ือด าเนินการตามมาตรา 82 

การสอบถามเบื้องต้นตามวรรคหนึ่ง ให้กระท าในสถานที่ที่เหมาะสม โดยไม่เลือกปฏิบัติและ 
ไม่ปะปนกับผู้ต้องหาอ่ืนหรือมีบุคคลอ่ืนที่ไม่เกี่ยวข้องอยู่ในสถานที่นั้นอันมีลักษณะเป็นการประจานเด็กหรือ
เยาวชน ทั้งนี้ โดยค านึงถึงอายุ เพศ สภาวะของเด็กและเยาวชนเป็นส าคัญ และต้องใช้ภาษาหรือถ้อยค าที่ท าให้
เด็กหรือเยาวชนสามารถเข้าใจได้โดยง่าย โดยค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ถ้าเด็กหรือเยาวชนไม่สามารถ
สื่อสารหรือไม่เข้าใจภาษาไทยก็ให้จัดหาล่ามให้ตามประมวลกฎหมายพิจารณาความอาญา หรือจัดหาเทคโนโลยี 
สิ่งอ านวยความสะดวกหรือความช่วยเหลือใดให้ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  
คนพิการ หากเด็กหรือเยาวชนประสงค์จะติดต่อสื่อสารหรือปรึกษาหารือกับบิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคล
หรือผู้แทนองค์การซึ่งเด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่ด้วยและอยู่ในวิสัยที่จะด าเนินการได้ ให้พนักงานสอบสวน
ด าเนินการให้ตามควรแก่กรณีโดยไม่ชักช้า...”  

“…มาตรา 86 ในคดีที่เด็กหรือเยาวชนต้องหาว่ากระท าความผิดอาญาซึ่งมีอัตราโทษอย่างสูง
ตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้จ าคุกไม่เกินห้าปี ไม่ว่าจะมีโทษปรับด้วยหรือไม่ ก็ตาม ถ้าปรากฏว่าเด็กหรือ
เยาวชน ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ หากเด็กหรือเยาวชนส านึกในการกระท าก่อนฟ้องคดี เมื่อค านึงถึงอายุ ประวัติ  
ความประพฤติ สติปัญญา การศึกษาอบรม สภาพร่างกาย สภาพจิต อาชีพ ฐานะ และเหตุแห่งการกระท าผิดแล้ว  
หากผู้อ านวยการสถานพินิจพิจารณาเห็นว่าเด็กหรือเยาวชนนั้นอาจกลับตนเป็นคนดีได้โดยไม่ต้องฟ้อง  
ให้จัดท าแผนแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูให้เด็กหรือเยาวชนปฏิบัติ และหากจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองเด็กหรือ
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เยาวชนอาจก าหนดให้บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลหรือผู้แทนองค์การซึ่งเด็กและเยาวชนอาศัยอยู่ด้วย
ปฏิบัติด้วยก็ได้ ทั้งนี้ เพ่ือแก้ไขปรับเปลี่ยนความประพฤติของเด็กหรือเยาวชน บรรเทา ทดแทน หรือชดเชย
ความเสียหายแก่ผู้ เสียหาย เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยแก่ชุมชนและสังคม แล้วเสนอความเห็นประกอบแผน 
แก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูต่อพนักงานอัยการเพ่ือพิจารณา โดยการจัดท าแผนแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูดังกล่าวต้องได้รับ 
ความยินยอมจากเด็กหรือเยาวชนและผู้เสียหายด้วย หากคดีนั้นเป็นคดีท่ีมีผู้เสียหาย 

เมื่อพนักงานอัยการได้รับแผนแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูและความเห็นของผู้อ านวยการสถานพินิจ  
ตามวรรคหนึ่งแล้ว หากมีข้อสงสัยอาจสอบถามผู้อ านวยการสถานพินิจหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือประกอบการ  
พิจารณาได้ ถ้าพนักงานอัยการไม่เห็นชอบกับแผนแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟู ให้สั่งแก้ไขแผนแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูหรือ 
สั่งด าเนินคดีต่อไป และให้ผู้อ านวยการสถานพินิจแจ้งค าสั่งของพนักงานอัยการให้พนักงานสอบสวนและ
ผู้ เกี่ยวข้องทราบ หากพนักงานอัยการเห็นว่าแผนแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูได้เป็นไปเพ่ือประโยชน์สู งสุดของ 
เด็กหรือเยาวชนแล้ว เพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรม ให้พนักงานอัยการเห็นชอบกับแผนดังกล่าวและ 
ให้มีการด าเนินการตามแผนแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูทันที พร้อมทั้งรายงานให้ศาลทราบ ทั้งนี้ แผนแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟู
ต้องได้รับความยินยอมจากเด็กหรือเยาวชนและผู้เสียหายด้วย หากคดีนั้นเป็นคดีท่ีมีผู้เสียหาย...”11 

 

พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 
 

พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 เป็นกฎหมายที่ใช้ส าหรับการควบคุม 
การขอทาน การสงเคราะห์ผู้ท าการขอทาน และการจัดระเบียบเกี่ยวกับการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู้ท าการขอทาน ทั้งนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาสังคมและด าเนินการคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลที่เป็นกลุ่มเปราะบาง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่เป็นเด็กให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น โดยประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือคุ้มครองเด็ก  
มีหลายมิติ ดังรายละเอียดตามมาตราที่เก่ียวข้องต่อไปนี้ 

“…มาตรา 13 ห้ามบุคคลใดท าการขอทาน การกระท าอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ให้ถือว่า
เป็นการขอทาน 

(1) การขอเงินหรือทรัพย์สินจากผู้อ่ืนเพ่ือเลี้ยงชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการขอด้วยวาจา ข้อความ 
หรือการแสดงกิริยาอาการใดๆ 

(2) การกระท าด้วยวิธีการใดให้ผู้อ่ืนเกิดความสงสารและส่งมอบเงินหรือทรัพย์สินให้ ...” 
 

                                                           
11 พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553. (2553, 22 พฤศจิกายน). 
ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 127 ตอนท่ี 72 ก. หน้า 12-73. 
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“…มาตรา 15 เมื่อปรากฏต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ว่ามีผู้ใดกระท าการฝ่าฝืนมาตรา 13 วรรคหนึ่ง 
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งตัวผู้ซึ่งฝ่าฝืนนั้นไปยังสถานคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือท าการคัดกรองและ
หากการคัดกรองพบว่าผู้ท าการขอทานเป็นเด็ก หญิงมีครรภ์ ผู้สูงอายุ คนวิกลจริต คนพิการหรือทุพพลภาพ  
ที่ต้องด าเนินการตามกฎหมายเฉพาะ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย
เฉพาะเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไป 

“…มาตรา 16 เมื่อปรากฏจากการคัดกรองว่าผู้ท าการขอทานไม่ใช่บุคคลตามมาตรา 15  
แต่เป็นบุคคลซึ่งไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ไม่มีญาติมิตรอุปการะเลี้ยงดูและไม่มีทางเลี้ยงชีพอย่างอ่ืน  
หรืออยู่ในสภาวะยากล าบาก ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดให้บุคคลดังกล่าวเข้ารับการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตตามพระราชบัญญัตินี้ 

การเข้ารับการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดี
ก าหนด12 

 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการคัดกรองคนต่างด้าวที่เข้ามา 
ในราชอาณาจักรและไม่สามารถเดินทางกลับประเทศอันเป็นภูมิล าเนาได้ 
พ.ศ. 2562 

ปัจจุบันมีคนต่างด้าวที่เข้ามาและอยู่ในประเทศไทยทั้งโดยชอบด้วยกฎหมายและไม่ชอบ 
ด้วยกฎหมาย ท าให้ประเทศไทยประสบกับปัญหาการบริหารจัดการคนต่างด้าวกลุ่มต่างๆ ในหลายๆ ด้าน  
จึงต้องมีการก าหนดกระบวนการคัดกรองคนต่างด้าวให้สอดคล้องกับสภาพสังคมไทยและสถานการณ์ระหว่าง
ประเทศอย่างเหมาะสม ซึ่งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการคัดกรองคนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักร
และไม่สามารถเดินทางกลับประเทศอันเป็นภูมิล าเนาได้ พ.ศ. 2562 ได้ก าหนดให้กระบวนการคัดกรองคนต่างด้าว
เพ่ือให้ความคุ้มครองในด้านต่าง ๆ เช่น 

“...ข้อ 25 เมื่อคนต่างด้าวรายใดได้รับสถานะเป็นผู้ ได้รับการคุ้มครองแล้ว ให้หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องด าเนินการกับผู้ได้รับการคุ้มครอง ดังนี้ 

1) ไม่ส่งตัวผู้ได้รับการคุ้มครองกลับไปยังประเทศอันเป็นภูมิล าเนา เว้นแต่เป็นกรณีที่ผู้ได้รับ
การคุ้มครองนั้นประสงค์จะกลับออกไปนอกราชอาณาจักรด้วยความสมัครใจหรือมีเหตุที่จะกระทบต่อ 
ความมั่นคงของประเทศ 

                                                           
12 พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559. (2559, 29 เมษายน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 133ตอนท่ี 38 ก. หน้า 1-7. 
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2) ให้ความช่วยเหลือในการกลับไปยังประเทศอันเป็นภูมิล าเนาตามสมัครใจเมื่อเหตุแห่ง 
การที่ไม่สามารถเดินทางกลับได้สิ้นสุดลง หรือพิจารณาให้ความช่วยเหลือในการติดต่อประสานงานเพ่ือให้  
ผู้ได้รับการคุม้ครองสามารถเดินทางไปประเทศที่จะพ านักต่อไปได้ 

3) ให้ผู้ ได้รับการคุ้มครองอยู่ในราชอาณาจักรได้เป็นกรณีพิเศษ หรืออนุญาตให้อยู่ใน
ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว แล้วส่งให้ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองต่อไป ทั้งนี้ ให้ค านึงถึง  
ผลของการคัดกรองตามระเบียบนี้ 

4) ด าเนินการตามสมควรเกี่ยวกับการให้การศึกษาแก่ผู้ ได้รับการคุ้มครองที่ เป็นเด็ก  
และการสาธารณสุข ทั้งนี้ ตามกฎหมายพันธกรณีระหว่างประเทศ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาล  
ที่เก่ียวข้อง...”13 

 

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับตัว การควบคุม และการดูแลคนต่างด้าว 
ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง  

เนื่องจากมาตรฐานของสถานกักตัวคนต่างด้าว ตามค าสั่งส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ 148/2553 
ลงวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2553 เรื่อง มาตรฐานของสถานกักตัวคนต่างด้าวเพ่ือรอการส่งกลับได้ใช้มาเป็น
เวลานานและมีแนวทางการปฏิบัติบางขั้นตอนไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและมาตรฐานสากล 
ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองจึงได้ร่วมกับด่านตรวจคนเข้าเมืองและตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดที่มีห้องกัก 
ในความรับผิดชอบ จัดประชุมพิจารณายกร่างแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับตัวและควบคุมตัวผู้ต้องกัก 
ภายในสถานกักตัวคนต่างด้าวของส านักงานตรวจคนตรวจคนเข้าเมืองขึ้นใหม่ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม  
พ.ศ. 2561 วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2562 และวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562 

ผลจากการประชุมดั งกล่ าว  ส านั กงานตรวจคนเข้าเมืองจึงได้ออกค าสั่ ง ที่  89/2562  
เรื่อง ก าหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับตัว การควบคุม และดูแลคนต่างด้าว ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง  
ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการของพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานสากล โดยก าหนดแนวปฏิบัติขึ้นใหม่ ดังนี้  

      ก. ค านิยามในค าสั่งนี้ 
คนต่างด้าว หมายความถึง คนต่างด้าวดังต่อไปนี้ 
(1) คนต่างด้าวที่เข้ามาหรืออยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ ได้รับอนุญาต หรือการอนุญาตนั้น 

ถูกเพิกถอนแล้ว ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้กักตัวไว้ เพื่อรอการส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ตามมาตรา 54 
แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522  

                                                           
13 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการคัดกรองคนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรและไม่สามารถเดินทางกลับประเทศ  
อันเป็นภูมิล าเนาได้ พ.ศ.2562. (2562, 25 ธันวาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 136. ตอนพิเศษ 314 ง. หน้า 7. 
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(2) คนต่างด้าวที่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522  
(3) คนต่างด้าวที่อยู่ระหว่างการพิจารณา ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522  
(4) คนต่างด้าวที่อพยพเข้ามาในประเทศไทยและอาศัยอยู่เป็นเวลานาน ไม่มีสถานะทางทะเบียน 

แต่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เช่น เวียดนามอพยพ 
ลาวอพยพ ผู้อพยพเชื้อสายไทยจากจังหวัดเกาะกง กัมพูชา ผู้พลัดถิ่นสัญชาติ เมียนมา เชื้อสายไทย จีนฮ่อ  
คนบนพื้นท่ีสูง เป็นต้น  

ผู้ต้องกัก หมายความถึง คนต่างด้าวที่เข้ามาหรืออยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือ
การอนุญาตนั้นสิ้นสุดหรือถูกเพิกถอนแล้ว ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้กักตัวไว้เพ่ือรอการส่งกลับออกไปนอก
ราชอาณาจักร ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522  

เด็ก หมายถึง บุคคลที่มีอายุต่ ากว่าสิบแปดปี 
สถานกักตัวคนต่างด้าว หมายถึง สถานที่ที่จัดไว้ส าหรับกักตัวผู้ต้องกักในความรับผิดชอบของ

ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 
พนักงานเจ้าหน้าที่ หมายถึง เจ้าหน้าที่ต ารวจที่ด ารงต าแหน่งในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 

และหมายความรวมถึงผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งเพ่ือปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยตรวจคนเข้าเมือง 

     ข. แนวทางการรับตัวและการปฏิบัติเกี่ยวกับคนต่างด้าว 

1. คนต่างด้าวตามค านิยาม (1) 
1.1 ให้เจ้าหน้าที่ที่รับตัวคนต่างด้าว ตรวจสอบชื่อ ชื่อสกุล อายุ สัญชาติ ของคนต่างด้าวกับ

หนังสือน าส่งและหนังสือเดินทางหรือส าเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี) และเอกสารอื่น เพ่ือยืนยันบุคคลให้ถูกต้อง
ตรงกันทุกรายทุกครั้งก่อนรับตัว  

1.2 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับตัวคนต่างด้าว ตรวจสอบสถานภาพการอนุญาตให้อยู่ใน
ราชอาณาจักรของคนต่างด้าว ดังนี้ 

1.2.1 คนต่างด้าวเดินทางเข้ามาและหรืออยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือ
การอนุญาตสิ้นสุด ถ้ายังไม่ถูกด าเนินคดีในความผิดดังกล่าวให้หน่วยงานที่ส่งตัวคนต่างด้าวด าเนินคดีกับคน
ต่างด้าวในความผิดนั้นๆ ให้เสร็จสิ้นก่อน แล้วจึงรับคนต่างด้าวนั้นในฐานะผู้ต้องกักเพ่ือรอการส่งกลับออกไป
นอกราชอาณาจักร 

1.2.2 กรณีคนต่างด้าวที่การอนุญาตสิ้นสุดในระหว่างการถูกควบคุมตัว ถูกคุมขัง 
ถูกกักขัง ซึ่งไม่ใช่เป็นความผิดของคนต่างด้าว ให้รับคนต่างด้าวนั้นในฐานะผู้ต้องกักเพ่ือรอการส่งกลับออกไป
นอกราชอาณาจักร 

1.2.3 คนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว หรือกัมพูชา ซึ่งกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติ
คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ฐาน “เป็นคนต่างด้าวเดินทางเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต” 
ให้ด าเนินการผลักดันออกนอกราชอาณาจักรโดยไม่ต้องด าเนินคดี ตามหนังสือส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
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ที่ 0022.122/1670 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2541 ซึ่งออกตามประกาศกระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 
2 มิถุนายน 2541 ให้รับคนต่างด้าวนั้นในฐานะผู้ต้องกักเพ่ือรอการส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร 

1.2.4 คนต่างด้าวเดินทางเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและการอนุญาต
ยังไม่สิ้นสุด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับตัวคนต่างด้าวพิจารณาว่าเป็นกรณีที่เข้าลักษณะต้องห้ามมิให้เข้ามา  
ในราชอาณาจักร หรือสมควรเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรหรือไม่ ถ้าเข้าลักษณะต้องห้ามมิให ้
เข้ามาในราชอาณาจักร หรือพฤติการณ์สมควรเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร ตามพระราชบัญญัติ
คนเข้าเมือง ให้ประมวลเรื่องเสนอเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรต่อผู้บังคับบัญชาโดยด่วน  
และให้คนต่างด้าวลงลายมือชื่อรับทราบค าสั่งในหนังสือแจ้งการเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร 
(แบบ ตม.83) ให้เรียบร้อยพร้อมลงประจ าวันไว้เป็นหลักฐาน การอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรของคนต่างด้าว
ยังไม่สิ้นสุด และไม่เข้าลักษณะเป็นคนต้องห้ามมิให้เข้ามาในราชอาณาจักร หรือสมควรเพิกถอนการอนุญาตให้
อยู่ในราชอาณาจักร ให้ประมวลเรื่องขอปล่อยตัวตามสิทธิฯ เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาโดยด่วน 

1.2.5 คนต่างด้าวเดินทางเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและการอนุญาต 
ถูกเพิกถอน ให้เจ้าหน้าที่ที่รับตัวคนต่างด้าวตรวจสอบชื่อ ชื่อสกุล อายุ สัญชาติของคนต่างด้าวในหนังสือน าส่ง 
หนังสือเดินทางหรือส าเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี) และเอกสารอ่ืน เพ่ือยืนยันบุคคลให้ถูกต้องตรงกัน  
รวมถึงหนังสือแจ้งการเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร (แบบ ตม.83) ให้เรียบร้อย 

1.3 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับตัวคนต่างด้าว พิจารณาว่าคนต่างด้าวตามค านิยาม (1)  
เป็นผู้ต้องกักเพ่ือรอการส่งกลับไปนอกราชอาณาจักร ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 

2. คนต่างด้าวตามค านิยาม (2) 
2.1 ให้ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหรือด่านตรวจคนเข้าเมือง ที่ตรวจพบคนต้องห้ามมิให้ 

เข้ามาในราชอาณาจักร สั่งให้คนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร โดยรับทราบค าสั่งตามแบบหนังสือ
แจ้งค าสั่งให้คนต่างด้าวเข้าเมืองทราบ (แบบ ตม.35) พร้อมพิจารณาให้คนต่างด้าวผู้นั้นไปพักอาศัยอยู่  
ณ ที่ที่เห็นสมควร โดยให้ค ารับรองว่าจะมาพบพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือรับทราบค าสั่ง ตามวัน เวลา และสถานที่ 
ที่ก าหนดก็ได้ ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นควรจะเรียกประกันหรือเรียกทั้งประกันและหลักประกันก็ได้ หรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่จะกักตัวผู้นั้นไว้ ณ สถานที่ใดตามท่ีเห็นเหมาะสม 

2.2 ในกรณีที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหรือด่านตรวจคนเข้าเมือง มีความจ าเป็นต้องกักตัวคน
ต่างด้าวนั้นไว้แต่ไม่มีสถานกักตัวคนต่างด้าว ให้ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหรือด่านตรวจคนเข้าเมืองน าฝากการ
กักตัวคนต่างด้าวต่อสถานีต ารวจท้องที่หรือสถานกักตัวคนต่างด้าวส านักงานตรวจคนเข้าเมืองที่ใกล้ที่สุด 

2.3 ให้ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหรือด่านตรวจคนเข้าเมือง จัดการส่งคนต่างด้าวผู้นั้น 
กลับออกไปนอกราชอาณาจักรโดยเร็ว เว้นแต่คนต่างด้าวยื่นอุทธรณ์ตามมาตรา 22 บัญญัติคนเข้าเมือง 
แล้วให้รอการส่งตัวคนต่างด้าวผู้นั้นไว้จนกว่าจะมีค าสั่งของรัฐมนตรีในขณะนั้น  
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3. คนต่างด้าวตามนิยาม (3) 
3.1 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหรือด่านตรวจคนเข้าเมือง ที่ท าการตรวจและพิจารณาว่า 

คนต่างด้าวผู้ใดต้องห้ามมิให้เข้ามาในราชอาณาจักรหรือไม่ พนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอ านาจพิจารณาอนุญาตให้
คนต่างด้าวผู้นั้นไปพักอาศัยอยู่ ณ ที่ที่เห็นสมควร โดยให้ค ารับรองว่าจะมาพบพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือรับทราบ
ค าสั่งตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนดก็ได้ หรือถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นสมควรจะเรียกประกัน หรือเรียก
ทั้งประกันและหลักประกันก็ได้ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่จะกักตัวผู้นั้นไว้ ณ สถานที่ใดตามที่เห็นเหมาะสม  
แต่ห้ามมิให้กักตัวไว้เกินสี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่เวลาที่ผู้ถูกกักมาถึงที่ท าการของพนักงานเจ้าหน้าที่ ในกรณีที่ 
มีเหตุจ าเป็นจะยืดเวลาเกินสี่สิบแปดชั่วโมงก็ได้ แต่มีให้เกินเจ็ดวัน และให้พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกเหตุจ าเป็น
ที่ต้องยืดเวลาไว้ให้ปรากฏด้วย 

3.2 ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นต้องกักตัวคนต่างด้าวผู้ใดไว้เกินก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง 
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ยื่นค าร้องต่อศาลขอให้มีอ านาจกักตัวคนต่างด้าวผู้นั้นไว้อีกต่อไปได้ และศาลอาจสั่ง  
ให้มีอ านาจกักตัวไว้เท่าที่จ าเป็นครั้งล่ะไม่เกินสองวัน แต่ถ้าศาลเห็นสมควรจะสั่ งให้ปล่อยตัวไปชั่วคราว 
โดยเรียกประกันหรือเรียกท้ังประกันและหลักประกันก็ได้ 

3.3 ในกรณีที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหรือด่านตรวจคนเข้าเมือง มีความจ าเป็นต้องกักตัวคน
ต่างด้าวนั้นไว้แต่ไม่มีสถานกักตัวคนต่างด้าว ให้ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหรือด่านตรวจคนเข้าเมือง น าฝาก 
การกักตัวคนต่างด้าวต่อสถานีต ารวจท้องที่หรือสถานกักตัวคนต่างด้าวส านักงานตรวจคนเข้าเมืองที่ใกล้ที่สุด 

4. คนต่างด้าวตามค านิยาม (4) 
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ท าการรับตัว ตรวจสอบบัตรประจ าตัวหรือเอกสารที่ทางราชการ 

ออกให้ และการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรของคนต่างด้าว ดังนี้  
4.1 เอกสารถูกต้องและการอนุญาตยังไม่สิ้นสุด ให้ลงประจ าวันไว้เป็นหลักฐาน แล้วให้

หัวหน้าหน่วยหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายซึ่งไม่ต่ ากว่าระดับสารวัตรอนุญาตให้ปล่อยตัวไป 
4.2 เอกสารไม่ถูกต้อง ให้ตรวจสอบว่ามีการปลอมหรือใช้เอกสารปลอม หรือมีการกระท าผิด

อาญาอ่ืนใดหรือไม่ แล้วให้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่  
4.3 การอนุญาตสิ้นสุด ให้ควบคุมตัวและด าเนินการส่งตัวคนต่างด้าวนั้นให้นายทะเบียน

ท้องที่ออกบัตร เพ่ือด าเนินการตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
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1. 

     ค. มาตรฐานสถานกักตัวคนต่างด้าว ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง  

 แนวทางการรับตัวคนต่างด้าวในฐานะผู้ต้องกัก การฝากกักตัวคนต่างด้าว ตามค านิยาม (2) (3)  
ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหรือด่านตรวจคนเข้าเมือง และการฝากควบคุมตัวคนต่างด้าวของกลุ่มงาน
สอบสวน ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 

1.1 ตัวคนต่างด้าวที่ต้องหาคดีอาญา ตามหนังสือสั่งการส านักงานต ารวจแห่งชาติ เกี่ยวกับ
แนวทางปฏิบัติกรณีคนต่างด้าวตกเป็นผู้ต้องหาคดีอาญา ให้มีเอกสารดังต่อไปนี้ 

1.1.1 หนังสือน าส่งให้ปรากฏ ชื่อ ชื่อสกุล (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) อายุ สัญชาติ  
เชื้อชาติ เพศ 

1.1.2 หนังสือแจ้งผลคดี  หมายเลขคดีด า หมายเลขคดีแดง วัน เดือนปีที่ พิพากษา  
ฐานความผิดที่ศาลลงโทษ และได้รับโทษอย่างไร หรือส าเนาค าพิพากษา (ถ้ามี) หรือส าเนาค าสั่งไม่ฟ้องของ
พนักงานอัยการ (ถ้ามี) 

1.1.3 ส าเนาหมายปล่อย ส าเนาใบเสร็จค่าปรับชั้นศาลหรือพนักงานสอบสวน แล้วแต่กรณี 
1.1.4 หนังสือเดินทาง หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี) 
1.1.5 ส าเนาบันทึกการจับกุม หรือส าเนาบันทึกการมอบตัว/รายงานตัว หรือส าเนาบันทึก

การแจ้งข้อกล่าวหา 
1.1.6 แบบพิมพ์ลายนิ้วมือคนต่างด้าว (แบบ พลม.25-ต.539) หรือผลการตรวจสอบอาชญา

กรจากกองประวัติอาชญากร (ถ้ามี) 
1.1.7 หนังสือการอนุมัติเพิกถอนการอนุญาต และหนังสือการแจ้งค าเพิกถอนการอนุญาต 

(แบบ ตม.83) พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1.1.8 ในกรณีที่ หน่วยงานผู้น าส่ งคนต่างด้าวยังไม่มี เอกสารตามข้อ 1.1.1 - 1.1.7  

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รับตัวคนต่างด้าวแจ้งเร่งรัดให้น าส่งภายใน 7 วัน นับแต่วันรับตัวคนต่างด้าว 
1.1.9 เอกสารตามข้อ 1.1.1 - 1.1.7 หากเป็นส าเนาเอกสาร ต้องมีข้าราชการต ารวจ 

ชั้นสัญญาบัตรรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 
1.2 กรณีตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหรือด่านตรวจคนเข้าเมือง ฝากกักตัวคนต่างด้าวตามนิยาม  

(2) (3) ต่อสถานกักตัวคนต่างด้าว ให้มีเอกสารดังนี้ 
1.2.1 หนังสือน าส่ง ชื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ วัน เวลา เดือน ปี ที่ เริ่มกักตัว 

คนต่างด้าว มูลเหตุ และอ านาจในการกักตัวคนต่างด้าว 
1.2.2 ส าเนารายงานประจ าวัน ในวันที่เริ่มกักตัวคนต่างด้าว 
1.2.3 เอกสารแสดงเหตุผลความจ าเป็นในการกักตัวคนต่างด้าว และค าร้องต่อศาลขอ 

กักตัวคนต่างด้าว แล้วแต่กรณี 



 

 

 

 28 

Standard Operating Procedure  
of Migrant Child Protection for Immigration Bureau 

2. 

1.3 กรณีกลุ่มงานสอบสวน ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฝากควบคุมตัวไว้ระหว่างรอการ
สอบสวนด าเนินคดี การรับตัวคนต่างด้าวที่คดียังไม่ถึงที่สุด ให้มีเอกสารน าส่งดังนี้ 

1.3.1 หนังสือน าส่ง ชื่อพนักงานสอบสวนเจ้าของคดี วันเดือนปี ฐานความผิด เวลารับคดี 
หมายเลขคดีในรายงานประจ าวัน 

1.3.2 ส าเนารายงานประจ าวันที่รับคดี 
1.3.3 บันทึกจับกุม 

 
แนวทางการปฏิบัติกับคนต่างด้าวในฐานะผู้ต้องกักของสถานกักตัวคนต่างด้าว ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด 
หรือด่านตรวจคนเข้าเมือง 

 

2.1 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ลงประจ าวันการรับตัวผู้ต้องกัก จัดท าบัญชีรายชื่อคนต่างด้าวในสมุดคุม 
พร้อมก าหนดหมายเลขประจ าตัว และให้บัตรประจ าตัวแก่ผู้ต้องกัก 

2.2 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ตรวจค้นตัวผู้ต้องกักและสัมภาระที่ติดตัวมาอย่างละเอียด ถ้าเป็น 
ผู้ต้องกักเพศหญิงให้พนักงานเจ้าหน้าที่หญิงเป็นผู้ตรวจค้น อย่าให้มีการน าสิ่งของผิดกฎหมายหรือสิ่งของ
ต้องห้ามเข้าไปในห้องกักโดยเด็ดขาด 

2.3 กรณีไม่ต้องมีการสอบสวนแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ แจ้งหนังสือแจ้งค าสั่งให้คนต่างด้าว 
เข้าเมืองทราบ (แบบ ตม.35) จ านวน 2 ฉบับ ให้คนต่างด้าวลงลายมือชื่อรับทราบ หากคนต่างด้าวไม่ยอม 
ลงลายมือชื่อรับทราบ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกไว้เป็นหลักฐาน หนังสือแจ้งค าสั่งฉบับแรกมอบให้  
คนต่างด้าว ส าหรับหนังสือแจ้งค าสั่งฉบับที่สอง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดแฟ้มเก็บรวบรวมไว้ 

2.4 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ จัดท าประวัติย่อต าหนิรูปพรรณ (แบบ ตม.41) ถ่ายภาพติดบัตร
ประจ าตัวผู้ต้องกัก พิมพ์ลายนิ้วมือผู้ต้องกัก ด าเนินการกรอกข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ลงในคอมพิวเตอร์  
(E - FINGERPRINT) ให้ถูกต้องครบถ้วนทุกครั้ง 

2.5 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ แจ้งสิทธิตามกฎหมายและขั้นตอนการปฏิบัติระหว่างที่คนต่างด้าวถูก 
กักตัวอยู่ภายในสถานกักตัวคนต่างด้าวให้ผู้ต้องกักทราบ หากไม่เข้าใจภาษาไทยให้จัดหาล่ามแปลความหมาย
ให้เข้าใจ 

2.6 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ แจ้งให้ผู้ต้องกักทราบเรื่องสิ่งของที่ทางสถานกักตัวคนต่างด้าวห้ามมิให้
น าเข้ามาภายในสถานกักตัวคนต่างด้าว และการรับฝากสิ่งของหรือทรัพย์สินที่มีค่า พร้อมทั้งจัดท าสมุดควบคุม
การรับฝากสิ่งของหรือทรัพย์สินที่มีค่านั้น หากผู้ต้องกักไม่เข้าใจภาษาไทยให้จัดหาล่ามแปลความหมาย  
ให้เข้าใจ 

2.7 กรณีคนต่างด้าวที่ถูกส่งมาเป็นบุคคลที่ทางการไทยและต่างประเทศต้องการตัว อันได้แก่ 
บุคคลที่ศาลไทยออกหมายจับ บุคคลที่หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการสอบสวนคดีอาญาของไทยขอ
อายัดตัวเพ่ือเป็นผู้ต้องหาในคดี บุคคลที่รัฐบาลต่างประเทศได้ออกหมายจับ บุคคลที่องค์กรต ารวจสากลได้
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3. 

4. 

ออกหมายจับหรือต้องการตัวไปด าเนินคดี ให้รายงานให้หัวหน้าหน่วยงานทราบ เพ่ือด าเนินการตามหนังสือ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติกรณีคนต่างด้าวตกเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญาฯ โดยด่วน 

2.8 ให้ผู้ก ากับการ 3 ด้านสืบสวนสอบสวน ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง หรือหัวหน้าตรวจคนเข้า
เมืองจังหวัด หรือหัวหน้าด่านตรวจคนเข้าเมือง ที่รับตัวผู้ต้องกลับมาท าการกักตัวไว้ในสถานกักตัวคนต่างด้าว 
มีหนังสือแจ้งสถานเอกอัครราชทูต/ สถานทูต/ สถานกงสุล เจ้าของสัญชาติของผู้ต้องกักทราบโดยเร็ว   

 การจ าแนกประเภทผู้ต้องกัก 
 

3.1 การจ าแนกเพศของผู้ต้องกักโดยสถานกักตัวคนต่างด้าว ให้จ าแนกผู้ต้องกักตามเพศ  
ห้ามมิให้น าผู้ต้องกักเพศชายและเพศหญิงมากักร่วมกันโดยเด็ดขาด 

3.2 การจ าแนกฐานความผิด ความหนักเบาของข้อกล่าวหา และประวัติการต้องโทษของผู้ต้องกัก 
ให้สถานกักตัวคนต่างด้าว ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด หรือด่านตรวจคนเข้าเมือง ท าการจ าแนกผู้ต้องกั กตาม 
ฐานความผิด ความหนักเบาของข้อกล่าวหา และประวัติการต้องโทษ โดยให้แยกผู้ต้องกักที่เคยกระท าความผิด 
ในคดีอุกฉกรรจ์ หรือมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวรุนแรง หรือพฤติการณ์ที่จะหลบหนีจากการควบคุม ออกจากผู้ต้องกัก
ทั่วไป  

3.3 การจ าแนกสัญชาติ  ศาสนา วัฒนธรรม ของผู้ต้องกัก ให้สถานกักตัวคนต่างด้าว  
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด หรือด่านตรวจคนเข้าเมือง ท าการจ าแนกผู้ต้องกักตามสัญชาติ ศาสนา วัฒนธรรม 
และภาษา เพ่ือป้องกันเหตุการณ์ความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นอันเนื่องจากเชื้อชาติ หรือความเห็นที่ไม่ตรงกัน 
ด้านศาสนาหรือวัฒนธรรม 

3.4 การจ าแนกผู้ป่วยทางกาย ทางจิต และอาการของโรค รวมทั้งสภาวะการแพร่ระบาด  
ให้สถานกักตัวคนต่างด้าว ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด หรือด่านตรวจคนเข้าเมือง ท าการจ าแนกผู้ต้องกักที่มี
อาการป่วยทางกาย ทางจิต รวมทั้งอาการของโรคที่อยู่ในสภาวะแพร่ระบาด โดยแยกกักตัวไว้เพ่ือป้องกัน
อันตรายจากการแพร่ระบาดไปสู่ผู้ต้องกักรายอ่ืน 

3.5 การจ าแนกเด็ก ให้สถานกักตัวคนต่างด้าว ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด หรือด่านตรวจ 
คนเข้าเมือง ท าการจ าแนกตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน (Standard Operating Procedure - 
SOP) ภายใต้บันทึกความเข้าใจ เรื่อง การก าหนดมาตรการและแนวทางแทนการกักตัวเด็กไว้ในสถานกักตัว  
คนต่างด้าวเพื่อรอการส่งกลับ พ.ศ. 2562  

  สิ่งของต้องห้าม 
 

ก าหนดสิ่งของต้องห้ามที่ห้ามมิให้ผู้ต้องกักน าเข้ามาหรือเก็บรักษาไว้ขณะถูกกักตัว ณ สถานกักตัว
คนต่างด้าว มีดังต่อไปนี้ 

4.1 ยาเสพติดให้โทษประเภทต่างๆ ตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ รวมทั้งวัตถุออกฤทธิ์
ต่อจิตประสาท ตามพระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตใจและประสาททุกประเภท 
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4.2 สุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมทุกประเภท ซึ่งเมื่อดื่มเข้าไปแล้วท าให้ผู้ดื่ม  
มีอาการมึนเมา 

4.3 เครื่องอุปกรณ์ส าหรับเล่นการพนันทุกประเภท 
4.4 เครื่องอุปกรณ์ท่ีคาดว่าน่าจะใช้เพื่อการหลบหนีออกจากห้องควบคุม 
4.5 ศาสตราวุธ หรือสิ่งเทียมอาวุธ 
4.6 อาหารที่เน่าเสีย หรือสิ่งของที่มีพิษต่อร่างกาย 
4.7 วัตถุระเบิด หรือน้ ามันเชื้อเพลิง 
4.8 สัตว์มีชีวิต 
4.9 วัตถุท่ีเป็นโลหะ ของมีคม หรือสิ่งของที่อาจท าให้เกิดอันตราย 
4.10 เครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ หรือเครื่องมือสื่อสารอ่ืน รวมทั้งอุปกรณ์ส าหรับสิ่งของดังกล่าว 

 การติดต่อสื่อสาร การรับรู้ข่าวสาร และการไปรษณีย์  
 

5.1 ให้สถานกักตัวคนต่างด้าว แจ้งให้ผู้ต้องกักทราบว่า ผู้ต้องกักมีสิทธิ์จะส่งไปรษณีย์หรือพัสดุ
ไปรษณีย์ถึงครอบครัว เพ่ือน ทนายความ หรือสถานทูต ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการส่งไปรษณีย์หรือพัสดุไปรษณีย์นั้น 
ให้ผู้ต้องกักเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง 

5.2 ให้สถานกักตัวคนต่างด้าว จัดเจ้าหน้าที่ในการรับฝากไปรษณีย์หรือพัสดุไปรษณีย์ของผู้ต้องกัก
เพ่ือจัดส่งยังที่ท าการไปรษณีย์ 

5.3 ให้สถานกักตัวคนต่างด้าว จัดให้มีบริการโทรศัพท์สาธารณะ เพ่ือติดต่อสื่อสารถึงครอบครัว 
เพ่ือน ทนายความ หรือสถานทูต ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายให้ผู้ต้องกักเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง 

5.4 ให้สถานกักตัวคนต่างด้าว จัดให้มีหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์หรือสื่อสิ่งพิมพ์อ่ืนใด เพ่ือให้ 
ผู้ต้องกักสามารถรับทราบข่าวสารทางสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ ได ้

 การจัดท าคู่มือผู้ต้องกัก 
 

6.1 ภายหลังการรับตัวคนต่างด้าวเป็นผู้ต้องกักแล้ว ให้สถานกักตัวคนต่างด้าวจัดให้มีการปฐมนิเทศ
ผู้ต้องกักใหม่ทุกราย 

6.2 ให้สถานกักตัวคนต่างด้าวแจ้งสิทธิ กฎหมาย กฎระเบียบ และตารางการปฏิบัติประจ าวัน  
ให้ผู้ต้องกักทราบทุกครั้งภายหลังการรับตัว 

6.3 ให้สถานกักตัวคนต่างด้าว ท าการแจกหนังสือคู่มือส าหรับผู้ต้องกัก เจ้าหน้าที่ล่ามแปล
ความหมายให้ในกรณีท่ีผู้ต้องกักไม่สามารถอ่านหรือเข้าใจภาษา 

6.4 ส าหรับหนังสือคู่มือผู้ต้องกัก ให้ปรากฏเนื้อหาในเรื่องสิทธิตามกฎหมาย และแนวทาง 
การปฏิบัติตน พร้อมทั้งช่องทางการร้องทุกข์ต่าง ๆ 
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  การจัดท าแฟ้มประวัติ 
 

ให้สถานกักตัวคนต่างด้าวจัดท าแฟ้มประวัติคนต่างด้าวที่เป็นผู้ต้องกัก โดยให้ปรากฏข้อมูลดังต่อไปนี้ 
7.1 ข้อมูลแสดงตน ได้แก่ ชื่อ ชื่อสกุล สัญชาติ เพศ อายุ วันเดือนปีเกิด ภาษา และหมายเลข

หนังสือเดินทาง 
7.2 ข้อมูลประวัติการกระท าความผิด ข้อมูลการคัดแยกเหยื่อ (กรณีที่น่าเชื่อถือว่าเป็นเหยื่อจาก

การค้ามนุษย์ โดยให้ด าเนินการสัมภาษณ์ตามแบบท่ีส านักงานต ารวจแห่งชาติก าหนด) 
7.3 ข้อมูลภาพถ่ายหน้าตรง ด้านข้าง และด้านหลังโดยละเอียด 
7.4 ข้อมูลพิมพ์ลายนิ้วมือ 10 นิ้ว ตามแบบที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติก าหนด หรือในระบบ

ฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7.5 ข้อมูลประวัติสุขภาพ ในกรณีที่ผู้ต้องกักมีอาการเจ็บป่วยร้ายแรง พิการ หรือเป็นโรคที่มี 

การแพร่ระบาด หรือสภาวะการตั้งครรภ์ 
 

  การรักษาวินัย 
 

 

ให้สถานกักตัวคนต่างด้าว คอยควบคุมผู้ต้องกักให้มีการรักษาวินัยในขณะที่ถูกกักตัว และหาก  
ผู้ต้องกักมีการกระท าความผิด หรือการกระท าอ่ืนใด อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ หรือค าสั่งของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

8.1 ผู้ต้องกักที่กระท าการใดๆ อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ให้สถานกักตัวคนต่างด้าวด าเนินคดี
ตามกฎหมายจนถึงท่ีสุด 

8.2 ผู้ต้องกักที่กระท าการใดๆ อันเป็นการฝ่าฝืนระเบียบ หรือค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่  
ให้ติดตามควบคุมความประพฤติอย่างเข้มงวด จนกว่าจะถูกส่งตัวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร 

8.3 ผู้ต้องกักที่มีพฤติการณ์ที่พยายามหลบหนีจากการควบคุม หน้าที่เพ่ิมความระมัดระวัง 
ในการดูแล จนกว่าจะถูกส่งตัวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร 

 การจัดท าแผนฉุกเฉิน 
 

9.1 ให้สถานกักตัวคนต่างด้าว หรือตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด หรือด่านตรวจคนเข้าเมือง จัดท า
แผนเผชิญเหตุ กรณีเกิดอัคคีภัย กรณีเกิดการจลาจล พร้อมทั้งด าเนินการประชุมซักซ้อมแผนกับหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

9.2 ให้สถานกักตัวคนต่างด้าว ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด หรือด่านตรวจคนเข้าเมือง ติดตาม
ข่าวสารที่เกี่ยวข้องทีอ่าจส่งผลกระทบต่อการท างานอย่างต่อเนื่อง 

9.3 ให้สถานกักตัวคนต่างด้าว ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด หรือด่านตรวจคนเข้าเมือง ให้มี
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์สถานที่ตั้ง ตลอด 24 ชั่วโมง 

7. 

8. 

9. 
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10. 

11. 

12. 

9.4 ให้สถานกักตัวคนต่างด้าว ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด หรือด่านตรวจคนเข้าเมือง จัดให้มี  
เวรอ านวยการ การปฏิบัติของเวรรักษาการณ์ ตลอด 24 ชั่วโมง  

 การรักษาสุขอนามัย 
 

 

10.1 ให้สถานกักตัวคนต่างด้าว ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด หรือด่านตรวจคนเข้าเมือง จัดให้มี
ระบบก าจัดน้ าเสียสิ่งปฏิกูลภายในบริเวณท่ีใช้กักตัวผู้ต้องกัก  

10.2 ให้สถานกักตัวคนต่างด้าวตรวจคนเข้าเมือง หรือด่านตรวจคนเข้าเมือง จัดให้มีระบบการ
คัดแยกขยะ และก าจัดขยะทุกวัน โดยในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ให้ประสานกับส านักงานเขต ส าหรับ
ต่างจังหวัดให้ท าการประสานกับเทศบาล หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องมาด าเนินการในเรื่องดังกล่าว  

10.3 ให้สถานกักตัวคนต่างด้าว ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด หรือด่านตรวจคนเข้าเมือง จัดให้มี
ระบบระบายอากาศภายในห้องควบคุมตัวผู้ต้องกัก  

10.4 ให้สถานกักตัวคนต่างด้าว ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด หรือด่านตรวจคนเข้าเมือง ด าเนินการ
ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือพ่นยาฆ่าเชื้อโรคภายในห้องควบคุมตัวผู้ต้องกัก หรือสถานที่อ่ืนภายใน
บริเวณเป็นประจ าเพ่ือป้องกันการเกิดโรคระบาด  

10.5 ให้สถานกักตัวคนต่างด้าว ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด หรือด่านตรวจคนเข้าเมือง ด าเนินการ
ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือฉีดพ่นสารเคมีก าจัดยุง แมลง หรือพาหะน าเชื้อโรคเป็นประจ าเพ่ือ
ป้องกันการเกิดโรคระบาดกับผู้ต้องกัก 

 

 การโภชนาการ  
 

11.1 ให้สถานกักตัวคนต่างด้าว ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด หรือด่านตรวจคนเข้าเมือง ด าเนินการ
จัดอาหารให้แก่ผู้ต้องกัก วันละ 3 มื้อ ทุกวัน พร้อมน้ าดื่มอย่างพอเพียง  

11.2 ให้สถานกักตัวคนต่างด้าว ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด หรือด่านตรวจคนเข้าเมือง จัดให้มีเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบในการตรวจสอบความสะอาด และคุณค่าทางโภชนาการ ทุกมื้อที่มีการจัดอาหารให้แก่ผู้ต้องกัก 

11.3 ให้สถานกักตัวคนต่างด้าว ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด หรือด่านตรวจคนเข้าเมือง จัดอาหาร
ตามศาสนาให้แก่ผู้ต้องกักเม่ือได้รับการร้องขอ  

11.4 ให้สถานกักตัวคนต่างด้าว ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด หรือด่านตรวจคนเข้าเมือง พิจารณา
อนุญาตให้ญาติหรือผู้ที่ เกี่ยวข้องกับผู้ต้องกักสามารถน าอาหารมาเยี่ยมผู้ต้องกักได้ ทั้งนี้  ให้ค านึงถึง 
ความสะอาด ความปลอดภัยและปริมาณที่เหมาะสม และตามเวลาที่ก าหนด 

การรับฝากทรัพย์สินของผู้ต้องกัก 
 

12.1 ให้สถานกักตัวคนต่างด้าว ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด หรือด่านตรวจคนเข้าเมือง จัดให้มี
เจ้าหน้าทีท่ี่รับผิดชอบการรับฝากทรัพย์สินหรือสิ่งของมีค่า อันได้แก่ ทองค ารูปพรรณ เงินสด อัญมณี หรือของ
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14. 

13. 

15. 

มีค่าอ่ืนๆ ของผู้ต้องกัก พร้อมทั้งจัดท าสมุดควบคุมการรับฝากทรัพย์สินหรือสิ่งของมีค่าดังกล่าว และจัด
สถานที่เก็บรักษาไว้ จนกระท่ังผู้ต้องกักถูกส่งตัวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร  

12.2 ให้สถานกักตัวคนต่างด้าว ตรวจคนเข้าเมือง หรือด่านตรวจคนเข้าเมือง แจ้งให้ผู้ต้องกั ก
ทราบว่า ผู้ต้องกักมีสิทธิ์ที่จะติดต่อให้ญาติหรือผู้ที่ผู้ต้องกักไว้วางใจ มารับทรัพย์สินหรือสิ่งของมีค่าจากผู้ต้องกัก
ไปเก็บรักษาไว้ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องการติดต่อประสานงานในเรื่องดังกล่าว  

 การร้องทุกข์  
 

13. 1 ให้สถานกักตัวคนต่างด้าว ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด หรือด่านตรวจคนเข้าเมือง แจ้งให้ผู้ต้องกัก
ทราบถึงช่องทางการร้องทุกข์ โดยผู้ต้องกักสามารถเข้าพบผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าหน่วยหรือเจ้าหน้าที่ได้
โดยตรงเพื่อร้องทุกข์  

13.2 การร้องทุกข์กับพนักงานเจ้าหน้าที่นั้น ผู้ต้องกักสามารถร้องทุกข์ด้วยวาจา จดหมาย  
หรือผ่านทางทนายความหรือผู้แทนก็ได้  

13.3 เมื่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ ให้ด าเนินการตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง และแจ้งผล 
การด าเนินการให้ผู้ต้องกักทราบทุกครั้ง พร้อมทั้งแจ้งผู้ต้องกักทราบด้วยว่า หากไม่พอใจผลการด าเนินการ
สามารถร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไปได้  

 พื้นที่แรกรับผู้ต้องกัก  
 

14.1 ให้สถานกักตัวคนต่างด้าว ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด หรือด่านตรวจคนเข้าเมือง จัดให้มีพ้ืนที่
แรกรับส าหรับด าเนินการในขั้นตอนการรับตัว และจัดท าประวัติผู้ต้องกัก รวมทั้งเป็นสถานกักตัวชั่วคราว ส าหรับ 
ผู้ต้องกักที่รอการส่งกลับภายในระยะเวลาไม่เกิน 24 ชั่วโมง นับจากเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับตัวผู้ต้องกักไว้  

14.2 ใหส้ถานกักตัวคนต่างด้าว ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด หรือด่านตรวจคนเข้าเมือง จัดให้มีพ้ืนที่
แรกรับส าหรับควบคุมผู้ต้องกักท่ีมีอาการเจ็บป่วย ผู้ต้องกักท่ีมีผู้ติดตามเป็นเด็ก หรือเด็ก  

การควบคุม 
 
 

15.1 ให้สถานกักตัวคนต่างด้าว ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด หรือด่านตรวจคนเข้าเมือง ท าการแบ่ง
พ้ืนที่ควบคุมผู้ต้องกัก ออกเป็น 3 ชั้น ได้แก่ ชั้นนอก ชั้นกลาง และชั้นใน  

15.2 ให้สถานกักตัวคนต่างด้าว ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด หรือด่านตรวจคนเข้าเมือง จัดก าหนด
พ้ืนที่ชั้นนอก อันได้แก่ พ้ืนที่ด้านนอกรั้วอาคารที่ใช้กักตัวผู้ต้องกัก และด าเนินการให้อยู่ในสภาพที่มั่นคง
แข็งแรงเพ่ือป้องกันการหลบหนีจากการควบคุม  

15.3 ให้สถานกักตัวคนต่างด้าว ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด หรือด่านตรวจคนเข้าเมือง ก าหนด
พ้ืนที่ชั้นกลาง อันได้แก่ พ้ืนที่ด้านภายในตัวอาคารที่ใช้กักตัวผู้ต้องกัก รวมถึงสถานที่ท างานของพนักงาน
เจ้าหน้าที่และด าเนินการให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรง เพ่ือป้องกันการหลบหนีจากการควบคุม  
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18. 

16. 

17. 

19. 

15.4 ให้สถานกักตัวคนต่างด้าว ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด หรือด่านตรวจคนเข้าเมือง ก าหนด
พ้ืนที่ชั้นใน อันได้แก่ ภายในห้องควบคุมผู้ต้องกัก และด าเนินการให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรง เพ่ือป้องกัน
การหลบหนีจากการควบคุม  

ห้องสมุดกฎหมาย  
 
 

16.1 ให้สถานกักตัวคนต่างด้าว ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด หรือด่านตรวจคนเข้าเมือง จัดให้มี
ห้องสมุดและหนังสือกฎหมายส าหรับให้บริการผู้ต้องกัก  

16.2 ให้สถานกักตัวคนต่างด้าว ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด หรือด่านตรวจคนเข้าเมือง จัดให้มี 
ล่ามแปลส าหรับคอยให้ค าแนะน าและช่วยเหลือผู้ต้องกักในการใช้บริการห้องสมุดกฎหมาย  

16.3 ให้สถานกักตัวคนต่างด้าว ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด หรือด่านตรวจคนเข้ าเมือง จัดให้มี
เจ้าหน้าที่ต ารวจหรืออาสาสมัครส าหรับตอบปัญหาข้อกฎหมายและให้ค าปรึกษาแก่ผู้ที่ต้องกัก 

 
 การคุ้มครองสิทธิ  

 

17.1 ให้สถานกักตัวคนต่างด้าว ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด หรือด่านตรวจคนเข้าเมืองอนุญาตให้
ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุลต่างๆ รวมทั้งเจ้าหน้าที่จากองค์กรเอกชนต่างๆ  เข้ามาเยี่ยม 
และดูแลผู้ต้องกักได้ตามห้วงเวลาที่ก าหนด หรือตามท่ีผู้บังคับบัญชาจะเห็นสมควรอนุญาต  

17.2 ให้สถานกักตัวคนต่างด้าว ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด หรือด่านตรวจคนเข้าเมือง ให้ความร่วมมือ
กับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เมื่อได้รับการร้องขอในเรื่องต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  

การสัมภาษณ์สื่อมวลชน  
 

18.1 ห้ามไม่ให้สื่อมวลชน เข้าไปภายในสถานกักตัวคนต่างด้าว หรือบริเวณภายในสถานที่ที่ใช้
กักตัวคนต่างด้าว เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาที่มีหน้าที่ควบคุมก ากับดูแลสถานที่ดังกล่าว  

18.2 ให้สถานกักตัวคนต่างด้าว ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด หรือด่านตรวจคนเข้าเมือง จัด พ้ืนที่
เฉพาะส าหรับสื่อมวลชน ในการเข้าไปภายในสถานที่ที่ใช้กักตัวคนต่างด้าว ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงสิทธิของผู้ต้องกัก
เป็นส าคัญ  

การช าระร่างกายและซักล้าง  
 

19.1 ให้สถานกักตัวคนต่างด้าว ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด หรือด่านตรวจคนเข้าเมือง จัดหาเครื่อง
แต่งกายส าหรับผู้ต้องกักตามที่ได้รับการร้องขอ หรืออนุญาตให้ผู้ต้องกักใช้เครื่องแต่งกายส่วนตัวได้ในขณะ  
ถูกควบคุมตัว  

19.2 ให้สถานกักตัวคนต่างด้าว ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด หรือด่านตรวจคนเข้าเมือง จัดให้มี
สถานที่ส าหรับซักเสื้อผ้าของผู้ต้องกัก 



 

 

 

 35 

Standard Operating Procedure  
of Migrant Child Protection for Immigration Bureau 

20. 

21. 

22. 

23. 

19.3 ให้สถานกักตัวคนต่างด้าว ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด หรือด่านตรวจคนเข้าเมือง จัดให้มีห้อง
อาบน้ า และห้องสุขาที่ถูกสุขลักษณะ ส าหรับผู้ต้องกักโดยแยกเพศชายและเพศหญิง  

19.4 ให้สถานกักตัวคนต่างด้าว ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด หรือด่านตรวจคนเข้าเมือง จัดให้มี 
ช่างตัดผมส าหรับผู้ต้องกักเป็นประจ าทุกเดือน  

 
 การนับจ านวนผู้ต้องกัก  

 

20.1 ให้สถานกักตัวคนต่างด้าว ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด หรือด่านตรวจคนเข้าเมือง  ท าการ
ตรวจจ านวนผู้ต้องกักทุกวันในช่วงเช้าและเย็น เพ่ือความปลอดภัยของผู้ต้องกักและเป็นการป้องกัน  
การหลบหนีจากการควบคุม  

20.2 ให้สถานกักตัวคนต่างด้าว ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด หรือด่านตรวจคนเข้าเมือง รายงาน
ยอดจ านวนผู้ต้องกักท่ีเป็นปัจจุบันให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกวัน และบันทึกไว้เป็นหลักฐาน  

 
การนันทนาการ  

 

21.1 ให้สถานกักตัวคนต่างด้าว ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด หรือด่านตรวจคนเข้าเมือง จัดให้มี
สถานทีส่ าหรับผู้ต้องกักไว้เล่นกีฬา ทั้งนี้ ให้พิจารณาถึงความปลอดภัยเป็นส าคัญ  

21.2 ให้สถานกักตัวคนต่างด้าว ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด หรือด่านตรวจคนเข้าเมือง จัดให้มี 
ห้องสันทนาการหรือสวนหย่อมส าหรับผู้ต้องกักเพ่ือผ่อนคลายความตึงเครียด ทั้ งนี้  ให้ พิจารณาถึง 
ความปลอดภัยเป็นส าคัญ  

การปฏิบัติศาสนกิจ  
 

22.1 ให้สถานกักตัวคนต่างด้าว ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด หรือด่านตรวจคนเข้าเมือง อนุญาตให้  
ผู้ต้องกักสามารถปฏิบัติศาสนกิจตามความเชื่อของศาสนา  

22.2 ให้สถานกักตัวคนต่างด้าว ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด หรือด่านตรวจคนเข้าเมือง จัดให้มีห้อง
หรือสถานที่ส าหรับปฏิบัติศาสนกิจตามความเหมาะสม  

การป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ  
 

23.1 ให้สถานกักตัวคนต่างด้าว ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด หรือด่านตรวจคนเข้าเมือง  
แยกห้องควบคุมตัวผู้ต้องกักเพศชายและหญิง  

23.2 ให้สถานกักตัวคนต่างด้าว ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด หรือด่านตรวจคนเข้าเมือง ติดตั้งระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดในพื้นที่อับ หรือพ้ืนที่ล่อแหลมเพ่ือป้องกันเหตุ  
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24.

3.. 

25. 

26. 

27. 

28. 

23.3 ให้สถานกักตัวคนต่างด้าว ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด หรือด่านตรวจคนเข้าเมือง จัดให้มี
เจ้าหน้าที่หรืออาสาสมัครรับผิดชอบในเรื่องการให้ความรู้ด้านการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศแก่ผู้ต้องกัก  
 

การติดต่อกับเจ้าหน้าที่  
 

24.1 ให้สถานกักตัวคนต่างด้าว ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด หรือด่านตรวจคนเข้าเมือง จัดเจ้าหน้าที่
ต ารวจท าหน้าที่เวรบริการ เพ่ือรับเรื่องร้องทุกข์หรือรับค าแนะน ารับฟังค าปรึกษาจากผู้ต้องกัก  

24.2 ให้สถานกักตัวคนต่างด้าว ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด หรือด่านตรวจคนเข้าเมืองพิจารณา
อนุญาตให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือองค์กรต่างๆ จัดเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน าผู้ต้องกักในเรื่องสิทธิ  

24.3 ให้ติดตั้งอุปกรณ์แจ้งสัญญาณเตือนภัยหรือเหตุฉุกเฉิน ส าหรับผู้ต้องกักเพ่ือให้ สามารถแจ้ง
เจ้าหน้าที่เวรได้ตลอดเวลา อาทิ กริ่งเตือนภัย เป็นต้น  
 

การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  
 

ให้สถานกักตัวคนต่างด้าว ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด หรือด่านตรวจคนเข้าเมือง จัดให้มี 
การฝึกอบรมเพ่ิมเติมในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การอบรมเกี่ยวกับความรู้กฎหมายคนเข้าเมืองและกฎหมาย  
ที่เกี่ยวข้องการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และการฝึกอบรมจรรยาบรรณ จริยธรรม และความประพฤติ 
เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่  

 การป้องกันการฆ่าตัวตาย  
 

26.1 ให้สถานกักตัวคนต่างด้าว ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด หรือด่านตรวจคนเข้าเมืองก าชับให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่เวร คอยตรวจสอบสิ่งของหรือวัสดุที่สามารถน าไปใช้เป็นอุปกรณ์ในการท าร้ายตนเองหรือฆ่าตัวตาย  

26.2 กรณีที่พบผู้ต้องกักท่ีมีลักษณะน่าเชื่อว่าเป็นผู้ป่วยโรคซึมเศร้า หรือมีพฤติการณ์ท่ีจะท าร้าย
ตนเอง หรือฆ่าตัวตาย ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบที่จะด าเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หรือส่งตัวเข้ารับการรักษาต่อไป  

 โทรศัพท์สาธารณะ  
 

ให้สถานกักตัวคนต่างด้าว ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด หรือด่านตรวจคนเข้าเมือง จัดให้มีการติดตั้ง
โทรศัพท์สาธารณะภายในบริเวณสถานที่กักตัวคนต่างด้าว เพ่ือสะดวกต่อการติดต่อสื่อสารของผู้ต้องกักตาม
ห้วงเวลาที่เหมาะสม  

การรักษาพยาบาล  
 

28.1 ให้สถานกักตัวคนต่างด้าว ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด หรือด่านตรวจคนเข้าเมือง จัดให้มี
ยานพาหนะและเจ้าหน้าที่ต ารวจรับผิดชอบในการน าผู้ต้องกักที่มีอาการเจ็บป่วย ส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล
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29. 

30. 

31. 

32. 

หรือสถานพยาบาลอ่ืน โดยพ้ืนที่กรุงเทพฯ ให้ส่งไปรักษาอาการเจ็บป่วยที่โรงพยาบาลต ารวจ ในส่วนภูมิภาค 
ให้ส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลประจ าจังหวัด หรือสถานพยาบาลที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียง  

28.2 ให้สถานกักตัวคนต่างด้าว ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด หรือด่านตรวจคนเข้าเมือง ประสานกับ
โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลในพ้ืนที่ที่มีการส่งตัวผู้ต้องกักไปรักษา โดยจัดให้มีสถานที่เฉพาะส าหรับ 
ผู้ต้องกักพ่ีเจ็บป่วยเพื่อสะดวกต่อการควบคุม พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด 

การจัดเก็บเครื่องมือ  
 

ให้สถานกักตัวคนต่างด้าว ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด หรือด่านตรวจคนเข้าเมือง จัดให้มีสถานที่
ส าหรับเก็บอาวุธปืน เครื่องมือช่าง และอุปกรณ์สิ่งของหลวงต่างๆ พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแล
เพ่ือป้องกันมิให้ผู้ต้องกักสามารถน าอาวุธ เครื่องมือช่าง และอุปกรณ์เหล่านั้น ไปก่อเหตุความไม่สงบหรือใช้
หลบหนีจากการควบคุมของเจ้าหน้าที่  

การขนย้ายและส่งกลับผู้ต้องกัก  
 

30.1 การส่งกลับผู้ต้องกักไปนอกราชอาณาจักร ให้สถานกักตัวคนต่างด้าว ตรวจคนเข้าเมือง
จังหวัด หรือด่านตรวจคนเข้าเมือง ปฏิบัติตามค าสั่งส านักงานตรวจคนเข้าเมืองเกี่ยวกับการมอบอ านาจหน้าที่
และก าหนดแนวทางปฏิบัติในการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
โดยเคร่งครัด  

30.2 หากไม่มีเหตุผลความจ าเป็นใดๆ ที่ต้องกักตัวผู้ต้องกักไว้ ให้สถานกักตัวคนต่างด้าว  
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด หรือด่านตรวจคนเข้าเมือง รีบด าเนินการส่งตัวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรโดยไม่ชักช้า  

 

ยานพาหนะ  
 

31.1 ในการส่งตัวผู้ต้องกักกลับออกไปนอกราชอาณาจักรนั้น กรณีเป็นผู้ต้องกักประเภทแรงงาน
ต่างด้าว 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว กัมพูชา) และต้องถูกส่งกลับผ่านทางด่านตรวจคนเข้าเมืองที่มีพรมแดนติด
กับประเทศเพ่ือนบ้านนั้น ให้สถานกักตัวคนต่างด้าว ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด หรือด่านตรวจคนเข้าเมือง  
ท าการขนส่งด้วยยานพาหนะประเภทรถยนต์บรรทุกที่มีสภาพปลอดภัยตามที่กฎหมายก าหนด  

31.2 ให้ยานพาหนะใช้ขนส่งผู้ต้องกักมีจ านวนที่นั่งเพียงพอกับผู้ต้องกักและไม่แออัดเกินไป ทั้งนี้ 
ให้แต่ละหน่วยงานทีร่ับผิดชอบพิจารณาตามความเหมาะสม โดยให้ค านึงถึงความปลอดภัยของผู้ต้องกักเป็นหลัก  

31.3 ให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะที่ใช้ขนส่งผู้ต้องหาต้องมีใบอนุญาตขับรถตามท่ีกฎหมายก าหนด  

 การค้นตัว 
 

32.1 ให้สถานกักตัวคนต่างด้าว ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด หรือด่านตรวจคนเข้าเมือง ก าชับ  
การปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ให้มีการตรวจค้นอาวุธหรือสิ่งที่สามารถใช้เป็นอาวุธ เพ่ือเป็น
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33. 

34. 

35. 

การรักษาความปลอดภัยและป้องกันเหตุร้าย ทั้งนี้ ในการตรวจค้นตัวให้ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาว่าด้วยการค้นโดยเคร่งครัด  

32.2 ให้สถานกักตัวคนต่างด้าว ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด หรือด่านตรวจคนเข้าเมือง ก าชับ 
การปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ให้มีการตรวจค้นหายาเสพติด สารเสพติด วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิต
ประสาท ภายในสถานที่ใช้ควบคุมผู้ต้องกัก โดยในการตรวจค้น ให้ประสานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
กองบัญชาการต ารวจปราบปรามยาเสพติด หรือส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
เพ่ือจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมตรวจค้น ทั้งนี้ ในการตรวจค้นตัวให้ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาว่าด้วยการค้นโดยเคร่งครัด  

32.3 ให้สถานกักตัวคนต่างด้าว ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด หรือด่านตรวจคนเข้าเมือง ก าชับ  
การปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ให้มีการตรวจค้นหาสิ่งของต้องห้าม  

กฎการใช้ก าลัง  
 

33.1 กรณีเกิดเหตุความไม่สงบขึ้นภายในสถานที่ส าหรับควบคุมตัวผู้ต้องกัก ให้สถานกักตัว 
คนต่างด้าว ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด หรือด่านตรวจคนเข้าเมือง ใช้การปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา  

33.2 การปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ ในกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่สงบนั้น ให้ปฏิบัติตามมาตรการ
จากเบาไปหาหนัก  

 การเยี่ยม  
 

34.1 ผู้ต้องกักมีสิทธิ์ที่จะได้รับการเยี่ยมจากญาติ พ่ีน้อง เจ้าหน้าที่สถานทูต เจ้าหน้าที่จาก
องค์กรสาธารณกุศลต่างๆ  

34.2 ผู้ต้องกักมีสิทธิ์ที่จะร้องขอทนายความ 
34.3 ให้สถานกักตัวคนต่างด้าว ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด หรือด่านตรวจคนเข้าเมือง จัดให้มี

สถานที่ส าหรับการเข้าเยี่ยมผู้ต้องกัก และก าหนดเวลาเข้าเยี่ยมให้เหมาะสม ทั้งนี้  ให้ค านึงถึงความสงบ
เรียบร้อยและปลอดภัยเป็นหลัก  

 อาสาสมัคร  
ให้สถานกักตัวคนต่างด้าว ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด หรือด่านตรวจคนเข้าเมือง พิจารณาอนุญาต

ให้มีโครงการนักศึกษาฝึกงาน โครงการล่ามอาสา โครงการผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน โครงการบริการตัดผม 
ผู้ต้องกัก หรือโครงการอ่ืน ที่ก่อให้เกิดประโยชน์หรือสนับสนุนต่อการปฏิบัติงาน14 

                                                           
14 ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง. (2562 , 27 กุมภาพันธ์). ก าหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับตัว การควบคุม และดูแล 
คนต่างด้าว. ค าสั่งส านักงานตรวจคนเข้าเมืองที่ 89/2562. 
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ขั้นตอนปฏิบัติงานที่ เป็นมาตรฐาน (Standard Operating Procedure –
SOP)  ภายใต้บันทึกความเข้าใจ เรื่อง การก าหนดมาตรการและแนวทางการ
กักตัวเด็กไว้ในสถานกักตัวคนต่างด้าวเพื่อรอการส่งกลับ 

ความเป็นมา 
นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ประกาศค ามั่นของไทยในการประชุมสุดยอด

ระดับผู้น าด้านผู้ลี้ภัยของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา  เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 ณ นครนิวยอร์ก  

โดยมีค ามั่นข้อที่ 4 เกี่ยวกับ “การไม่กักเด็กในห้องกักตรวจคนเข้าเมืองโดยคำนึงถึงประโยชน์
สูงสุดของเด็ก” ประกอบกับสถานการณ์ที่ เกิดขึ้นกับเด็กโยกย้ายถิ่นฐานที่มีจำนวนเพ่ิมขึ้นและ 
มีความสลับซับซ้อน อันเนื่องจากปัจจัยสาเหตุหลากหลายประการ จึงจำเป็นต้องอาศัยแนวทางความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานที่ครอบคลุมและเป็นองค์รวม สำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวง 
การต่างประเทศ ส านักงานอัยการสูงสุด กระทรวงยุติธรรมกระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงแรงงาน ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และองค์การระหว่างประเทศ 
รวมทั้งเครือข่ายภาคประชาสังคม จัดท าบันทึกความเข้าใจขึ้น เพ่ือด าเนินการและหามาตรการที่เหมาะสม
สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศและกฎหมายภายในของประเทศไทย  ส าหรับใช้เป็นแนวทาง 
ในการด าเนินงานช่วยเหลือและปกป้องคุ้มครองเด็กที่ถูกกักตัวไว้ในสถานกักตัวคนต่างด้าวเพ่ือรอการส่งกลับ
ของส านักงานตรวจคนเข้าเมือง  

นอกจากมาตรการทางด้านกฎหมายดังกล่าวข้างต้น รัฐบาลไทยยังให้ความส าคัญกับการพัฒนา
กลไกและมาตรการพิเศษต่าง ๆ เพ่ือท าให้เกิดความมั่นใจว่ากระบวนการในการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก 
ในสถานกักตัวคนต่างด้าวเพ่ือรอการส่งกลับของส านักงานตรวจคนเข้าเมืองมีประสิทธิภาพ ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงการต่างประเทศ มีความตระหนักถึง
ความส าคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน จัดท าขั้นตอน
การปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานว่าด้วยการก าหนดมาตรการและแนวทางแทนการกักตัวเด็กไว้ในสถานกักตัว 
คนต่างด้าวเพ่ือรอการส่งกลับของส านักงานตรวจคนเข้าเมืองขึ้น เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปในหลักการ 
และแนวทางเดียวกันทั่วประเทศ 

ความหมายของเด็กที่พึงได้รับการช่วยเหลือ 
เด็กท่ีพึงได้รับการช่วยเหลือตามข้ันตอนปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานฯ นี้ คือ คนต่างด้าวที่มีอายุต่ ากว่า 

18 ปี บริบูรณ์ ที่ถูกกักตัวไว้ในสถานกักตัวคนต่างด้าวเพ่ือรอการส่งกลับของส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ทั้งนี้ ให้ความส าคัญเป็นล าดับแรกกับเด็กที่มี
ลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
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1. เด็กท่ีอยู่ในสภาวะเปราะบาง ได้แก่ 
    1.1 เด็กที่เดินทางโดยล าพัง (Unaccompanied Children) หมายถึง เด็กที่ได้พลัดพราก 

จากบิดามารดาและญาติอ่ืนใด โดยมิได้อยู่ในการอุปการะจากผู้ใหญ่ใดๆ ที่ไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองตามกฎหมาย
หรือไม่ก็ตาม ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการอุปการะเลี้ยงดู 

    1.2 เด็กที่พลัดพรากจากบิดามารดา (Separated Children) หมายถึง เด็กที่พลัดพราก 
จากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายหรือไม่ก็ตาม แต่มิได้จ าเป็นว่าพลัดพรากจากญาติคนอ่ืน ดังนั้ น 
กรณีนี้อาจหมายรวมถึงเด็กที่เดินทางมาพร้อมสมาชิกอ่ืนใดในครอบครัวได้ด้วย 

ทั้งนี้ เด็กที่เดินทางโดยล าพังหรือเด็กที่พลัดพรากจากบิดามารดา อาจเป็นเด็กก าพร้าที่บิดา
มารดาเสียชีวิตแล้ว 

2. เด็กผู้ที่ได้รับสถานภาพเป็นผู้ลี้ภัยแล้วและอยู่ระหว่างรอการส่งตัวไปยังประเทศที่สาม  
หรือกรณียังไม่ได้สถานภาพเป็นผู้ลี้ภัยแต่อยู่ระหว่างขั้นตอนการด าเนินการเพ่ือขอลี้ภัยไปประเทศที่สาม โดยมี
หนังสือรับรองจากส านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) 

3. เด็กท่ีเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 
4. เด็กที่ต้องการได้รับการคุ้มครองเป็นพิเศษอ่ืน ๆ ได้แก่ เด็กอายุต่ ากว่า 3 ปี หรือเด็กที่อยู่

ระหว่างกินนมมารดา เด็กที่ถูกกระท าความรุนแรงหรือถูกทารุณกรรม เด็กที่กระท าความผิดและพ้นสภาพ  
การควบคุมของกระทรวงยุติธรรม เด็กเร่ร่อนหรือเด็กขอทาน เด็กที่มีปัญหาสถานะบุคคล เด็กที่มีปัญหา
สุขภาพหรือความพิการ และเด็กที่ประสบปัญหาอื่น ๆ ซึ่งควรได้รับการคุ้มครอง 

หลักปฏิบัติโดยทั่วไป 
หลักปฏิบัติโดยทั่วไป (General principles) ของขั้นตอนปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานภายใต้บันทึก

ความเข้าใจ เรื่อง การก าหนดมาตรการและแนวทางการกักตัวเด็กไว้ในสถานกักตัวคนต่างด้าวเพ่ือรอการส่งกลับ
ฉบับนี้ ก าหนดหลักการไว้โดยมีสาระส าคัญใน 6 ประเด็น ได้แก่ 

1. เด็กจะต้องไม่ถูกกักตัว เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ให้จัดอยู่ในสถานที่
ควบคุมคนต่างด้าวเพ่ือรอการส่งกลับเป็นมาตรการสุดท้าย และใช้ระยะเวลาที่สั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 

2. ในการตัดสินใจด าเนินการใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อเด็ก จะต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็ก
เป็นข้อพิจารณาล าดับแรก และจะต้องรับฟังความคิดเห็นจากเด็กด้วยเสมอ 

3. เด็กมีสิทธิที่จะได้รับมาตรฐานการด ารงชีวิตที่เพียงพอส าหรับพัฒนาการด้านร่างกาย สติปัญญา 
จิตใจ ศีลธรรม และสังคมของเด็ก 

4. ในการก าหนดวิธีการอุปการะเลี้ยงดูเด็กให้พิจารณาความส าคัญกับการอุปการะโดยใช้
ครอบครัวเป็นฐานมาเป็นอันดับแรก โดยใช้สถานรับรองของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง  
ของมนุษย์หรือสถานรองรับของเอกชนที่จดทะเบียนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นทางเลือกสุดท้าย และให้อยู่
ในระยะเวลาที่สั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 
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5. การจัดให้เด็กอยู่ในการอุปการะเลี้ยงดูในรูปแบบของการเลี้ยงดูทดแทนใด ๆ จะต้องพิจารณา
ถึงพัฒนาการทางด้านร่างกายและจิตใจของเด็กอย่างเหมาะสม ในขณะที่ต้องมีการแสวงหาทางออกที่ยั่งยืน  
ในการเลี้ยงดูเด็กไว้ด้วย 

6. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะด าเนินมาตรการอันเหมาะสม เพ่ือให้เด็กได้รับความคุ้มครองและ
ช่วยเหลืออย่างเหมาะสม 

คณะท างานสหวิชาชีพ 
บันทึกความเข้าใจฉบับนี้ ได้ก าหนดให้มีคณะท างานสหวิชาชีพซึ่งแต่งตั้งโดยส านักงานต ารวจ

แห่งชาติ มีองค์ประกอบดังนี้ 
1. ผู้บัญชาการส านักงานตรวจคนเข้าเมือง   ประธานคณะท างาน 

หรือผู้ที่ผู้บัญชาการส านักงาตรวจคนเข้าเมืองมอบหมาย 
2. อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน    รองประธานคณะท างาน 

หรือผู้ที่อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนมอบหมาย 
3. ผู้แทนส านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาชาติ คณะท างาน 
4. ผู้แทนองค์การระหว่างประเทศเพ่ือการโยกย้ายถิ่นฐาน คณะท างาน 
5. ผู้แทนองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ   คณะท างาน 
6. พนักงานเจา้หน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก คณะท างาน 
7. เจ้าหน้าที่กองบังคับการสืบสวนสอบสวน   คณะท างานและเลขานุการ 

ที่ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนมอบหมาย จ านวน 1 คน 
8. เจ้าหน้าที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน   คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

ที่อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนมอบหมาย จ านวน 1 คน 
 
ทั้งนี้ คณะท างานวิชาชีพควรมีความเชี่ยวชาญในการพิจารณาความเปราะบางของเด็ก และสามารถ

ปฏิบัติหน้าที่ได้ทันที หลังจากเด็กถูกน าตัวมาจากสถานที่ควบคุมคนต่างด้าว เพ่ือให้สามารถให้การดูแล  
และหาทางออกที่เหมาะสมได้ทันท่วงทีและไม่เกิดการกักเด็ก การประชุมคณะท างานวิชาชีพทุกครั้ง ต้องมี 
องค์ประชุมเข้าร่วมครบตามที่ได้รับการแต่งตั้ง ยกเว้นผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศซึ่งอาจมอบหมายองค์กร
หนึ่งองค์กรใดเข้าร่วมแทนได้ และหากมีความจ าเป็นต้องขอความเห็นเพ่ิมเติม อาจเชิญผู้แทนหน่วยงาน 
ที่ เกี่ยวข้อง ผู้แทนภาคประชาสังคม หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ในสาขาวิชาชีพที่ เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมกับ
คณะท างานสหวิชาชีพได้ 
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อ านาจหน้าที่ของคณะท างานสหวิชาชีพ 
คณะท างานสหวิชาชีพตามข้อก าหนดของมาตรการและแนวทางการกักตัวเด็กไว้ในสถานกักตัว

คนต่างด้าวเพื่อรอการส่งกลับ มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
1. พิจารณาก าหนดแนวทางการช่วยเหลือตามสภาพปัญหา ความต้องการ และความเสี่ยงของเด็ก 

เพ่ือประกอบการพิจารณาในการวางแผนช่วยเหลือรายบุคคล การจัดบริการดูแล และให้การช่วยเหลือเด็ก  
ที่เหมาะสมตามความต้องการ 

2. ให้ค าแนะน าและปรึกษาแก่หน่วยงานในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมืองและกรมกิจการเด็ก
และเยาวชนในระดับจังหวัด ในกรณีที่มีการรับตัวเด็กไว้ในสถานกักตัวเพ่ือรอการส่งกลับ 

3. ก าหนดคุณสมบัติและพิจารณารายชื่อองค์กรระหว่างประเทศ องค์กรภาคเอกชน และองค์กร
ภาคประชาสังคม หรือบุคคลที่เหมาะสมในการเป็นหน่วยจัดบริการ เ พ่ือสนับสนุนการช่วยเหลือเด็กและ
ครอบครัว (คุณสมบัติและรายชื่อองค์กร) 

4. ก าหนดผู้จัดการรายกรณี (Case Manager) ที่ เหมาะสม เพ่ือประสานหน่วยจัดบริการ 
ในการช่วยเหลือเด็กและครอบครัว 

5. ติดตามและก ากับดูแลหน่วยจัดบริการในการช่วยเหลือเด็กภาพรวม (แบบฟอร์มติดตาม 
การช่วยเหลือรายกรณี) 

6. จัดท ารายงานผลการช่วยเหลือเด็กภาพรวม และจัดเก็บข้อมูลเชิงสถิติเพ่ือให้สามารถน าไปใช้
ในการก าหนดกรอบนโยบายต่อไป (แบบฟอร์มรายงานการช่วยเหลือภาพรวมรายเดือน) 

นอกจากนี้ ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และกรมกิจการเด็กและ
เยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ต้องประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่ลงนาม
ตามบันทึกความเข้าใจ เรื่อง การก าหนดมาตรการและแนวทางการกักตัวเด็กไว้ในสถานกักตัวคนต่างด้าว  
เพ่ือรอการส่งกลับ เพ่ือจัดท าบัญชีรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานหลักในการด าเนินงานตามขั้นตอน 
การปฏิบัติงานฉบับนี้ ส าหรับติดต่อกรณีฉุกเฉิน รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านช่องทางการติดต่อ  
ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างสม่ าเสมอ ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ
เด็กและครอบครัวตามมาตรการและแนวทางแทนการกักตัวเด็กไว้ในสถานกักตัวคนต่างด้าวเพ่ือรอการส่งกลับ
ของส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 
 

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบช่วยเหลือเด็กต่างด้าวในสถานกักตัวเพ่ือรอการส่งกลับแต่ละแห่ง  

มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่แตกต่างกันตามภารกิจของหน่วยงาน ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน  
คือ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน และหน่วยงานแสวงหาความร่วมมือจากองค์กรระหว่างประเทศ
และองค์กรภาคเอกชน ดังนี้ 
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1. หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ประกอบด้วยหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ 
 ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ส านักงานต ารวจแห่งชาติ มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
(1) ในช่วงที่อยู่ในความดูแลของสถานกักตัวคนต่างด้าวเพ่ือรอการส่งกลับ

ของส านักงานตรวจคนเข้าเมืองก่อนที่จะส่งให้หน่วยงานอ่ืนช่วยเหลือ เมื่อมีการรับบุคคล
ต่างด้าวที่เป็นเด็กที่ถูกส่งมาจากหน่วยงานต่างๆ ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองจะด าเนินการ
ตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับตัวคนต่างด้าวของสถานกักตัวคนต่างด้าวเพ่ือรอการ
ส่งกลับ 

(2) จัดประชุมคณะท างานสหวิชาชีพ พร้อมจัดท าสรุปผลการให้ความช่วยเหลือแจ้งเวี ยน
คณะท างานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และรายงานต่อส านักงานต ารวจแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงการต่างประเทศ 

(3) จัดให้มีล่ามแปลภาษาในการประชุมคณะท างานสหวิชาชีพ เพ่ือจัดท าข้อมูลจากการคัดกรอง
การประเมินขั้นต้น โดยล่ามต้องมีคุณสมบัติอย่างเหมาะสม 

(4) รวบรวมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเด็กเพ่ือส่งต่อให้หน่วยงานจัดบริการแก่เด็ก 
(5) จัดหาสถานที่ท่ีเหมาะสมในการสัมภาษณ์เด็กและครอบครัว 
(6) ก าหนดแนวทางการปฏิบัติในการประกันและเงื่อนไขในการพิจารณาอนุญาต กรณีน าเด็ก

หรือครอบครัวของเด็กออกจากสถานกักตัวคนต่างด้าวให้เป็นไปอย่างเหมาะสม 
(7) พิจารณาเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยร่วมกับเจ้าหน้าที่ในสถานรองรับ ในกรณีเด็ก 

และครอบครัวอยู่ในการดูแลของสถานรองรับของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
(8) จัดให้มีระบบการรายงานตัวที่เหมาะสมกับเด็ก 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้ 
(1) จัดให้มีพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก หรือนักสังคมสงเคราะห์ 

นักจิตวิทยา และสหวิชาชีพอ่ืน ประเมินความเสี่ยงและความต้องการของเด็กและครอบครัว และจัดท าร่าง
แผนการให้ความช่วยเหลือเพ่ือเสนอให้คณะท างานสหวิชาชีพพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
รวมทั้งการประสานงานกับผู้จัดการรายกรณี (Case Manager) เพ่ือสนับสนุนและ 
ให้ค าแนะน าเก่ียวกับการเลี้ยงดูเด็กให้เป็นไปตามมาตรฐานการเลี้ยงดูเด็กขั้นต่ า 

(2) ร่วมจัดประชุมคณะท างานสหวิชาชีพ 
(3) รวบรวมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเด็กเพ่ือส่งต่อให้หน่วย

จัดบริการแก่เด็ก 
(4) ก าหนดมาตรฐานครอบครัวเลี้ยงดูทดแทน เพ่ือปกป้องคุ้มครองเด็กและมิให้เด็กได้รับ  

ภัยอันตราย ในกรณีที่ยังไม่มีกฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติรองรับ อาจพิจารณาก าหนดเกณฑ์และคุณสมบัติ
ส าหรับกรณีดังกล่าว โดยค านึงถึงความเป็นไปได้ในการจัดบริการและการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ 
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(5) จัดบริการในรูปแบบสถานรองรับพักพิงชั่วคราวระหว่างรอการส่งกลับประเทศต้นทางหรือ
ประเทศท่ีสาม ควบคู่ไปกับแสวงหาทางออกท่ียั่งยืนในการดูแลเด็ก 

(6) ร่วมจัดท าหลักสูตรและอบรมล่ามเพ่ืออ านวยความสะดวกในการสัมภาษณ์เด็กและ
ครอบครัว การจัดกิจกรรมภายในสถานรองรับเด็กในสังกัดการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
ของมนุษย์ และการจัดบริการของหน่วยจัดบริการที่เก่ียวข้อง 

(7) ตรวจสอบการจดทะเบียนองค์กรภาคเอกชนที่ เหมาะสมในการเป็นหน่วยจัดบริการ 
เพ่ือสนับสนุนการช่วยเหลือเด็กและครอบครัว ตามภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
ของมนุษย์  

 กระทรวงการต่างประเทศ มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
(1) ประสานงานกับส านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ 

เพ่ือให้ความช่วยเหลือแก่เด็กที่ได้รับสถานะผู้ลี้ภัยแล้ว เด็กที่เป็นผู้ขอสถานะผู้แสวงหา 
ที่พักพิง เด็กที่เป็นผู้แสวงหาที่พักพิงและอยู่ระหว่างการขอสถานะผู้ลี้ภยั และเด็กที่ถูกปฏิเสธ 
สถานะเป็นผู้ลี้ภัยจากส านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ ตามความจ าเป็น
และเหมาะสม 

(2) เร่งรัดองค์การระหว่างประเทศและองค์กรเอกชนในการสนับสนุนการส่งกลับประเทศต้น
ทาง หรือส่งไปประเทศที่สามตามแผนการให้ความช่วยเหลือ 

(3) ตรวจสอบสถานะขององค์กรเอกชนต่างประเทศที่เหมาะสมในการเป็นหน่วยจัดบริการ 
เพ่ือสนับสนุนการช่วยเหลือแก่เด็ก ตามภารกิจของกระทรวงการต่างประเทศ หากมีการร้องขอ 

2. หน่วยงานสนับสนุน ประกอบด้วยหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ 
กระทรวงมหาดไทย มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้  
(1) ตรวจสอบการจัดทะเบียนที่เหมาะสมในการเป็นหน่วยงานจัดบริการ 

เพ่ือสนับสนุนการช่วยเหลือเด็กและครอบครัว ตามภารกิจของกระทรวงมหาดไทย 
(2) แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้อ านวยการเขต นายอ าเภอ ปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประเภท

กิ่งอ าเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กที่อยู่ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ
ตามมาตรา 24 แห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้
ความช่วยเหลือแก่เด็ก 

(3) กรณีผู้ เสียหายจากการค้ามนุษย์ ให้ด าเนินการตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  
ผ่อนผันให้ผู้เสียหายและพยานในคดีค้ามนุษย์อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและท างานได้ 
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กระทรวงศึกษาธิการ มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
(1) จัดบริการด้านการศึกษาและการฝึกอบรมให้แก่ เด็ก 

ในรูปแบบที่เหมาะสม 
(2) ตรวจสอบการจดทะเบียนองค์กรเอกชน ที่เหมาะสมในการ

เป็นหน่วยจัดบริการการศึกษาเพ่ือสนับสนุนการช่วยเหลือแก่เด็กตามภารกิจของ
กระทรวงศึกษาธิการ  

 

กระทรวงสาธารณสุข มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
(1) จัดบริการตรวจสุขภาพกาย จิต และการรักษาพยาบาล การบ าบัด

ฟ้ืนฟู ตลอดจนการป้องกันและควบคุมโรคให้เด็กและครอบครัว ที่อยู่ในความดูแล 
ของส านักงานตรวจคนเข้าเมือง และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
                     (2) ตรวจสอบการจดทะเบียนองค์กรเอกชน ที่เหมาะสมในการเป็น
หน่วยจัดบริการสุขภาพเพ่ือสนับสนุนการช่วยเหลือแก่เด็ก ตามภารกิจของกระทรวงสาธารณสุข 

 

กระทรวงแรงงาน มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
(1 ) ประสานกับองค์กรเอกชนเพ่ือสนับสนุนการฝึกอาชีพและ 

การจัดหาสถานที่ฝึกท างานให้แก่ผู้ปกครองของเด็ก รวมทั้งกรณีเด็กมีอายุ 15 ปี ขึ้นไป  
(2) ตรวจสอบการจดทะเบียนองค์กรเอกชน ที่เหมาะสมในการเป็น

หน่วยงานจัดบริการเพ่ือสนับสนุนการช่วยเหลือแก่เด็ก ตามภารกิจของกระทรวงแรงงาน 

3. หน่วยงานแสวงหาความร่วมมือจากองค์กรระหว่างประเทศ และองค์กรภาคเอกชน 
ประกอบด้วยหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ 

ส านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
ในการตรวจสอบสถานะ และหากพบว่าเป็นบุคคลในความห่วงใยให้ด าเนินการ ดังนี้ 

(1) สนับสนุนข้อมูลประวัติ ได้แก่ ชื่อ สัญชาติ วันเดือนปีเกิด สถานะความ
เป็นผู้ลี้ภัยของเด็กที่อยู่ในห้องกักให้แก่ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง เพ่ือพิจารณาว่าเด็ก 
มีลักษณะตามกฎเกณฑ์ขั้นตอนการปฏิบัติงานฉบับนี้ รวมทั้งประสานงานกับเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน และคณะท างานสหวิชาชีพเพ่ือสนับสนุนข้อมูล อ่ืน  ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับ 
บุคคลในความห่วงใย ซึ่งข้อมูลดังกล่าวต้องได้รับอนุญาตจากบุคคลในความห่วงใยหรือผู้ปกครองแล้ว 

(2) จัดให้มีบริการแนะน าให้ค าปรึกษาและให้ความช่วยเหลือ   แก่เด็กและครอบครัว  
ตามนโยบายการคุ้มครองผู้ลี้ภัยของส านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ โดยพิจารณาถึงล าดับ
ความส าคัญและทรัพยากรที่มี  

(3) ด าเนินการหาทางออกในการส่งกลุ่มเด็กดังกล่าวกลับสู่ภูมิล าเนาโดยสมัครใจหรือ 
ไปตั้งถิ่นฐานใหม่ในประเทศที่สาม โดยพิจารณาตามทรัพยากรที่มี และความเร่งด่วนในกรณีเป็นกลุ่มเปราะบางที่สุด  
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องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM)  
มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

(1) สนับสนุนส านักงานตรวจคนเข้าเมืองและกรมกิจการเด็ก
และเยาวชน ในการคัดกรองความต้องการเบื้องต้นของเด็กและครอบครัว 
ที่มอบความยินยอมอย่างสมัครใจล่วงหน้า 

(2) สนับสนุนข้อมูลเด็กและครอบครัวที่ มอบความยินยอมอย่างสมัครใจล่วงหน้า  
โดยหน่วยงานจะต้องมีการก าหนดนโยบายและวางแผนการด าเนินงานให้ความช่วยเหลือที่ยั่งยืน 

(3) สนับสนุนการจัดอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่  ซึ่ งรวมถึงการอบรมล่าม 
ในการดูแลเด็กและครอบครัวที่ได้รับการดูแลภายใต้ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงการจัด
กิจกรรมทางด้านการศึกษา สันทนาการ และการจัดกิจกรรมการดูแลด้านจิตสังคม  

(4) สนับสนุนการเดินทางไปประเทศที่สามหรือประเทศต้นทางโดยสมัครใจและปลอดภัย 
และการแสวงหาทางออกอย่างยั่งยืน  

(5) สนับสนุนด้านการสาธารณสุข เช่น การตรวจและดูแลสุขภาพและจิต รวมถึงการ 
คัดกรองสุขภาพเบื้องต้นให้แก่เด็กและครอบครัวที่ได้รับการดูแลภายใต้ขั้นตอนการการปฏิบัติงานที่เป็น
มาตรฐาน 

(6) สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สนับสนุนการดูแลเด็กเป็นรายกรณี 

องค์การทุน เพื่ อเด็กแห่ งสหประชาชาติ  (UNICEF)  
มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการสนับสนุนและให้การช่วยเหลือ 
ด้านองค์ความรู้และงบประมาณในการพัฒนานโยบายระบบ กระบวนการ  
หลักปฏิบัติ และการเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
เช่น การอบรมล่าม การคุ้มครองเด็กและครอบครัว เป็นต้น 

องค์กรเอกชนและภาคประชาสังคม  ที่จะมาช่วยเหลือเด็กและครอบครัว ต้องได้รับ 
ความเห็นชอบจากคณะท างานสหวิชาชีพที่จัดตั้งขึ้นตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน 

 

กระบวนการคุ้มครองเด็กรายกรณี  
การคัดกรองและการขึ้นทะเบียนประวัติของเด็ก  
1. ให้ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับตัวคนต่างด้าว

ของสถานกักตัวคนต่างด้าวเพ่ือรอการส่งกลับ โดยหากมีความจ าเป็นต้องการข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับเด็กและ
ครอบครัว ให้ประสานกับสถานทูต ส านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) และองค์การ
ระหว่างประเทศเพ่ือการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) แล้วแต่กรณี รวมทั้งสามารถร้องขอหน่วยงานอ่ืน ๆ เข้ามามี
ส่วนร่วมตามความเหมาะสม  
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1.1 คัดแยกเด็กและครอบครัว โดยค านึงถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการก าหนดแนวทาง  
การให้การคุ้มครองและความช่วยเหลือ โดยให้ความส าคัญแก่เด็กที่เดินทางโดยล าพัง เด็กที่พลัดพราก 
จากบิดามารดา เด็กที่น่าเชื่อว่าเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ หรือเด็กผู้ติดตามผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 
เด็กท่ีมีปัญหาสุขภาพหรือพิการ และหญิงตั้งครรภ์  

1.2 จัดท าแฟ้มประวัติเด็กและครอบครัวและบันทึกข้อมูลลงในระบบคอมพิวเตอร์ และ
จัดส่งข้อมูลให้กรมกิจการเด็กและเยาวชน ดังนี้  

1) ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ประสานกองคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมกิจการเด็ก
และเยาวชน  

2) ในเขตจังหวัดอ่ืน ให้ประสานส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัด หรือบ้านพักเด็กและครอบครัวในจังหวัดนั้น  

2. เมื่อกรมกิจการเด็กและเยาวชนได้รับแฟ้มประวัติเด็กและครอบครัวแล้ว ให้ด าเนินการตาม
มาตรการการสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็กโดยเร็ว จัดให้มี  
การประเมินความเสี่ยงและความต้องการ เพ่ือน าไปสู่การก าหนดร่างแผนการช่วยเหลือระยะสั้นและระยะยาว 
โดยให้ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองจัดสถานที่เฉพาะส าหรับการสัมภาษณ์ที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม  
เพ่ือให้เด็กรู้สึกปลอดภัยและไว้วางใจต่อการให้ข้อมูล รวมถึงจัดล่ามแปลภาษาที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญ  
โดยสามารถร้องขอหน่วยงานอื่น ๆ เข้ามามีส่วนร่วมตามความเหมาะสม  

การพิจารณาก าหนดวิธีการที่เหมาะสมในการดูแลเด็ก  
ให้กรมกิจการเด็กและเยาวชนจัดท าแผนการช่วยเหลือเด็กและครอบครัวเฉพาะหน้า กรณีเด็ก  

มีความเสี่ยงหรือไม่ปลอดภัย ให้แจ้งส านักงานตรวจคนเข้าเมืองก าหนดมาตรการเฉพาะหน้า เพ่ือท าให้เด็ก
ปลอดภัย 

การจัดท าแผนการให้ความช่วยเหลือเป็นรายกรณี 
ให้ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง จัดประชุมคณะท างานสหวิชาชีพ พิจารณาให้ความเห็นชอบ

แผนการให้ความช่วยเหลือเด็กและครอบครัว เพ่ือให้การสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการคุ้มครองเด็กทั้งในระยะสั้นและระยะยาวแทนการกักตัวเด็ก โดยให้กรมกิจการเด็กและเยาวชน 
จัดท ารายละเอียดแผนการช่วยเหลือ ระบุความต้องการในการได้รับบริการเฉพาะ อาทิ บริการทางการศึกษา 
บริการทางสุขภาพ การฝึกอบรม การช่วยเหลือทางกฎหมาย และระยะเวลาของแผนการช่วยเหลือ รวมทั้ง
ก าหนดรูปแบบการให้บริการของหน่วยที่จะรับเด็กไปดูแล หน่วยจัดบริการ และก าหนดผู้จัดการรายกรณี 
(Case Manager) เพ่ือเป็นผู้รับผิดชอบการประสานงานการส่งต่อเด็กเข้ารับบริการ การติดตาม และ 
การรายงานผลการช่วยเหลือให้แก่คณะท างานสหวิชาชีพได้รับทราบต่อไป  
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ในเขตจังหวัดอ่ืน ให้ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดประสานส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดหรือบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด ร่วมกันก าหนดแผนการให้ความช่วยเหลือเด็กและ
ครอบครัวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองและกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก 

การประสานงานและการส่งต่อเพื่อเข้ารับบริการที่เหมาะสม  
1) ให้คณะท างานสหวิชาชีพ แจ้งให้ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาด าเนินการตามความเห็น

ของคณะท างานสหวิชาชีพ  
2) ให้คณะท างานสหวิชาชีพ ประสานหน่วยจัดบริการเพ่ือเตรียมความพร้อมในการด าเนินการ

ตามแผนการให้ความช่วยเหลือรายกรณี  
3) ให้ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง แจ้งผลการพิจารณาแผนการช่วยเหลือเด็กและครอบครัว  

ให้คณะท างานสหวิชาชีพและกรมกิจการเด็กและเยาวชนทราบโดยเร็ว ทั้งนี้  ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง  
อาจร้องขอข้อมูลจากคณะท างานสหวิชาชีพ เพ่ือพิจารณาทบทวนให้ความเห็นชอบแผนการให้ความช่วยเหลือ
เด็กและครอบครัวเพ่ิมเติมก็ได้  

4) ให้คณะท างานสหวิชาชีพประสานและส่งต่อเด็กและครอบครัว ให้กับผู้จัดการรายกรณี (Case 
Manager) โดยอาจมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก ก ากับดูแลและ
ติดตามการด าเนินงานตามแผนการช่วยเหลือเด็กและครอบครัว  

5) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนทรัพยากรด้านบุคลากร การจัดบริการ และงบประมาณ 
ให้แก่หน่วยงานที่รับเด็กไปดูแล โดยให้หน่วยที่รับเด็กไปดูแลและหน่วยจัดบริการ จัดท ารายงานการด าเนินงาน
ตามแผนการให้ความช่วยเหลือให้แก่ผู้จัดการรายกรณี เพ่ือรายงานให้คณะท างานสหวิชาชีพได้รับทราบต่อไป  

ในเขตจังหวัดอ่ืน ให้ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด ประสานส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง  
ของมนุษย์จังหวัด หรือบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด ด าเนินการจัดบริการร่วมกันตามแผนการให้ 
ความช่วยเหลือเด็กและครอบครัว ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง และกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก  

การก าหนดวิธีการให้บริการและการเลี้ยงดูทดแทน  
1) การก าหนดวิธีการให้บริการและการเลี้ยงดูทดแทนให้สอดคล้องกับความจ าเป็นและ 

ความเหมาะสมจากผลการประเมินเด็ก โดยให้ค านึงถึงความเปราะบางของเด็กในกรณีเร่งด่วน และการไม่แยก
เด็กออกจากมารดา หรือบิดาแล้วแต่กรณี ได้แก่ เด็กที่เดินทางโดยล าพัง เด็กที่พลัดพรากจากบิดามารดา  
เด็กเล็กท่ียังดื่มนมมารดา เด็กท่ีมีปัญหาสุขภาพ เป็นต้น รวมถึงหญิงที่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์  

2) รูปแบบในการให้บริการและการเลี้ยงดูทดแทน หมายความรวมถึง การจัดให้เด็กและ
ผู้ปกครองอยู่เป็นกลุ่มช่วยเหลือดูแลตนเองในชุมชน การจัดให้เด็กอยู่ในครอบครัวอุปถัมภ์ การจัดให้มารดา
หรือเด็กอยู่ในสถานรองรับของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือสถานรองรับเด็ก
เอกชนที่จดทะเบียนตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง หรือรูปแบบอื่นใดท่ีคณะท างานสหวิชาชีพก าหนด  
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การก าหนดมาตรฐานการเลี้ยงดูทดแทนครอบครัว  
ให้คณะท างานสหวิชาชีพ ก าหนดมาตรฐานการเลี้ยงดูทดแทนครอบครัว ทั้งนี้ กรณีที่ยังไม่มี

กฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติ ให้ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก  

กระบวนการส่งกลับคืนสูค่รอบครัวและสังคมและการหาทางออกอย่างยั่งยืน  
ให้คณะท างานสหวิชาชีพ แจ้งให้ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ด าเนินการดังนี้  
1) ประสานสถานทูตประเทศต้นทาง องค์การระหว่างประเทศ องค์กรเอกชน และภาคประชาสังคม 

ในการกลับสู่ภูมิล าเนาโดยสมัครใจและปลอดภัย การเดินทางไปประเทศที่สามและการหาทางออกที่ยั่งยืน
ให้แก่เด็กและครอบครัว ตามสถานการณ์ของเด็กและครอบครัวนั้น ๆ 

2) ประสานส านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ กรณีเด็กและครอบครัวเป็นบุคคล  
ในความห่วงใยของส านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติให้ด าเนินการ ดังนี้  

(1) กรณีเด็กที่เดินทางโดยล าพัง หรือเด็กที่พลัดพรากจากครอบครัว ให้ประสานงานกับ
คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ ในการติดตามครอบครัวเพ่ือให้เด็กกลับคืนสู่ครอบครัวในประเทศ
ภูมิล าเนาหรือประเทศท่ีสาม 

(2) ในการไปตั้งถ่ินฐานใหม่ในประเทศท่ีสามตามความเหมาะสมและความเป็นไปได้  
(3) ในการกลับสู่ภูมิล าเนาโดยสมัครใจ เมื่อสถานการณ์เอ้ืออ านวย โดยร่วมกับองค์การ

ระหว่างประเทศเพ่ือการโยกย้ายถิ่นฐาน  
(4) ในการรวมกับครอบครัวในประเทศที่สาม โดยครอบครัวเป็นผู้ร้องขอประเทศที่สามด้วยตนเอง 

                3) ประสานกรมกิจการเด็กและเยาวชน กรณีเด็กที่เดินทางโดยล าพัง หรือเด็กที่พลัดพรากจาก
ครอบครัวกรณีเด็กและครอบครัว ที่ไม่เป็นบุคคลในความห่วงใยของส านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่ง
สหประชาชาติ ในการติดตามครอบครัวเพ่ือให้เด็กกลับคืนสู่ครอบครัวในประเทศภูมิล าเนาหรือประเทศท่ีสาม 

การติดตามและประเมินผลรายกรณี  
ให้คณะท างานสหวิชาชีพ อาจมอบหมายเจ้าหน้าที่ เพ่ือท าหน้าที่ติดตามและประเมินผลการ

จัดบริการตามแผนการช่วยเหลือเด็กและครอบครัวเป็นรายกรณี ดังต่อไปนี้  
1) พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก มีหน้าที่ ดังนี้  

(1) เข้าร่วมการประชุมคณะท างานสหวิชาชีพเพ่ือก าหนดวิธีการสงเคราะห์และคุ้มครอง
สวัสดิภาพเด็กตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก  

(2) ก าหนดผู้จัดการรายกรณี (Case Manager )หรือผู้ที่ เหมาะสมเพ่ือแต่งตั้งให้เป็น 
ผู้คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก  

(3) ก ากับดูแลภาพรวมและให้ค าแนะน าการจัดบริการส าหรับเด็กและครอบครัว  
(4) ก ากับดูแลและติดตามการด าเนินงานตามแผนช่วยเหลือเด็กและครอบครัว  
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 (5) ด าเนินการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กกรณีที่ได้รับแจ้งว่าเด็กจ าเป็นต้องได้รับการคุ้มครอง 
สวัสดิภาพ 

 (6) รวบรวมเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเด็กและครอบครัวจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามอ านาจหน้าที่เพ่ือส่งต่อให้หน่วยงานที่รับเด็กไปดูแล  

2) ผู้จัดการรายกรณี (Case Manager) มีหน้าที่ ดังนี้  
(1) ประสานหน่วยจัดบริการเพ่ือให้การช่วยเหลือให้แก่เด็กและครอบครัว  
(2) รายงานความคืบหน้าการด าเนินงานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก  
(3) แจ้งเหตุกรณีเด็กมีความจ าเป็นต้องได้รับความการคุ้มครองสวัสดิภาพหรือกรณีจ าเป็นต้อง

เปลี่ยนวิธีการสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็กไปยังพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วย  
การคุ้มครองเด็ก  

(4) จัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องในกรณีท่ีเกิดปัญหาหรือมีความจ าเป็นต้องมีการปรับแผนการช่วยเหลือ  
3) หน่วยจัดบริการ (Service Provider) มีหน้าที่ดังนี้ 

(1) จัดบริการตามแผนที่ก าหนดไว้ 
(2) สนับสนุนและให้บริการเด็กและครอบครัวอย่างสม่ าเสมอ  
(3) ประสานการท างานอย่างใกล้ชิดกับผู้จัดการรายกรณี  
(4) รายงานความคืบหน้าการด าเนินงานต่อคณะท างานสหวิชาชีพ  

ทั้งนี้ ให้คณะท างานสหวิชาชีพจัดการประชุมร่วมกับ 1) 2) 3) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
รับทราบผลความก้าวหน้าการด าเนินงาน ทบทวนการด าเนินงาน และปรับปรุงแผนการด าเนินงานให้
เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง  

ในเขตจังหวัดอ่ืน ให้ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด ประสานส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์หรือบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด ร่วมกันติดตามแผนการให้ความช่วยเหลือเด็กและครอบครัว  
ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง และกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก  

การติดตามและการจัดท ารายงาน  
ให้ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง จัดท ารายงานผลการช่วยเหลือเด็กและครอบครัวเป็นรายเดือน 

โดยรวบรวมจากตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด เพ่ือเสนอต่อคณะท างานสหวิชาชีพ ตามแบบฟอร์มที่คณะท างาน  
สหวิชาชีพก าหนด ดังนี้  

1) ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 
เป็นผู้รับผิดชอบการจัดท ารายงาน  

2) ในเขตจังหวัดอื่น ให้ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบการจัดท ารายงาน  
ทั้งนี้ ให้ส่งรายงานผลการช่วยเหลือรายเดือน ไปยังกองบังคับการสืบสวนสอบสวน ส านักงาน

ตรวจคนเข้าเมืองภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป 



 

 

 

 51 

Standard Operating Procedure  
of Migrant Child Protection for Immigration Bureau 

การทบทวนและยกเลิก  
1) ให้คณะท างานสหวิชาชีพ พิจารณาทบทวนขั้นตอนและการปฏิบัติงานเป็นระยะ เพื่อประมวล

อุปสรรคปัญหาและข้อขัดข้องในการปฏิบัติ และจัดท าข้อเสนอการแก้ไขปัญหาต่อส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
2) กรณีส านักงานต ารวจแห่งชาติ พิจารณาแล้วเห็นว่า มีความจ าเป็นต้องทบทวนการปฏิบัติงาน

ก็ให้เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบ  
3) กรณีบันทึกความเข้าใจ เรื่อง การก าหนดมาตรการและแนวทางแทนการกักตัวเด็กไว้ในสถาน 

กักตัวคนต่างด้าวเพ่ือรอการส่งกลับ มีการทบทวนหรือเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากบริบททางกฎหมายหรือระเบียบ
ข้อบังคับอ่ืน ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับปรุงหรืออาจพิจารณายกเลิกขั้นตอนการปฏิบัติงานฉบับนี้ 15 

ระเบียบส านักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดท าทะเบียนประวัติ 
ส าหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน พ.ศ. 2562 

เด็กอพยพโยกย้ายถิ่นฐานที่อยู่ในสถานะของ “เด็กไร้รัฐไร้สัญชาติ” ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เกิดใน
ประเทศหรือนอกประเทศไทย รวมไปถึงกรณีที่ไม่สามารถระบุสถานที่เกิดได้ หรือเป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างการ
ด าเนินการพิสูจน์สถานะทางกฎหมายไม่ว่าในทางใด ๆ หากปรากฏอย่างชัดเจนว่ามีภูมิล าเนาอาศัยอยู่ใน
ประเทศไทยแล้ว ก็มีสิทธิที่จะได้รับเอกสารแสดงตนด้วยการยื่นค าขอรับการจัดท าทะเบียนประวัติและบัตร
ประจ าตัว “บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน” ซึ่งจะได้รับการก าหนดเลขประจ าตัว 13 หลัก เป็นบุคคล
ประเภท 0 กลุ่ม 00 โดยจะได้รับการก าหนดเลขประจ าตัว คือ 0-XXXX-00XXX-XX-X 

กล่าวอีกนัยหนึ่ง เด็กอพยพโยกย้ายถิ่นฐานซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน จึงหมายถึง
บุคคลที่รัฐไทยรับฟังว่ายังพิสูจน์สถานะทางกฎหมายว่าด้วยสิทธิในสัญชาติไม่ได้ หรือพิสูจน์ได้แล้วว่าเป็นคน
ต่างด้าวแต่ยังไม่สามารถส่งกลับประเทศต้นทางได้ การจัดท าทะเบียนประวัติและบัตรประจ าตัว “บุคคล 
ที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน” จึงด าเนินการโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้บุคคลดังกล่าวได้ใช้เป็นเอกสารรับรองตัว
บุคคลในระหว่างรอการก าหนดสถานะบุคคลตามกฎหมายใหม่ หรือรอการส่งกลับออกนอกประเทศไทย 

ระเบียบส านักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดท าทะเบียนประวัติส าหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทาง
ทะเบียน พ.ศ. 2562 ก าหนดว่า บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน หมายถึง บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร 
แต่ไม่มีรายการในทะเบียนบ้านหรือทะเบียนบ้านกลาง (ท.ร.13 และ ท.ร.14) หรือเอกสารการทะเบียนราษฎรอ่ืน
ที่มีเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ประกอบด้วย  

1) เด็กที่ถูกบิดามารดาทอดทิ้ง  เด็กเร่ร่อน เด็กที่ไม่ปรากฏบุพการี ที่อยู่ในการอุปการะของ
หน่วยงานสงเคราะห์ของรัฐหรือเอกชน หรือบุคคลทั่วไป ซึ่งไม่สามารถแจ้งการเกิดได้เนื่องจากขาดพยานหลักฐาน

                                                           
15 ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย. (2562, 18 กุมภาพันธ์). ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน ภายใต้บันทึกความเข้าใจ 
เรื่องการก าหนดมาตรการและแนวทางการกักตัวเด็กไว้ในสถานกักตัวตนต่างด้าวเพื่อรอการส่งกลับ. หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0204.2/ว 1090. 
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ยืนยันถิ่นก าเนิดหรือประวัติบุคคล และบุคคลที่ไม่อาจขอเพ่ิมชื่อในทะเบียนบ้านเนื่องจากขาดพยานหลักฐาน
ไม่เพียงพอที่นายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นจะเชื่อได้ว่าเป็นผู้มีสัญญชาติไทย หรือเป็นคนซึ่งไม่มี
สัญชาติไทยที่สามารถมีชื่อในทะเบียนบ้านได้ 

2) คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยซึ่งเป็นคนไร้รัฐไร้สัญชาติที่เข้ามามีภูมิล าเนาอาศัยอยู่ในประเทศไทย 
โดยไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง 

3) คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่รัฐบาลมีนโยบายให้ส ารวจและจัดท าทะเบียนประวัติเพ่ือการแก้ไข
ปัญหาสถานะบุคคลและสัญชาติ หรือเพ่ือการอ่ืนใด 

ทั้งนี้ ข้อ 8 แห่งระเบียบฯ นี้ ได้ก าหนดให้นายทะเบียนอ าเภอและนายทะเบียนท้องถิ่น ก าหนด
เลขประจ าตัวคนที่ได้รับการจัดท าทะเบียนประวัติคนละ 1 เลขไม่ซ้ ากัน ซึ่งเลขประจ าตัวของบุคคลที่ไม่มี
สถานะทางทะเบียน ประกอบด้วยเลข 13 หลัก แบ่งออกเป็น 5 ส่วน (0-0000-00000-00-0) ได้แก่ 

ส่วนที่ 1 ประกอบด้วยเลข 1 หลัก เป็นเลขศูนย์ (0) เรียกว่าบุคคลประเภทศูนย์ 
ส่วนที่ 2 ประกอบด้วยเลข 4 หลัก หมายถึง เลขรหัสส านักทะเบียนอ าเภอหรือส านักทะเบียน

ท้องถิ่นท่ีจัดท าทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน 
ส่วนที่ 3 และส่วนที่ 4 รวมกัน ประกอบด้วยเลข 7 หลัก หมายถึง ล าดับที่ของบุคคลในแต่ละ

ส านักทะเบียน โดยสองหลักแรกของส่วนที่ 3 อาจก าหนดเป็นเลขที่บ่งบอกถึงกลุ่มคนหรือที่มาของการจัดท า
ทะเบียนประวัติก็ได้ เช่น เลข 89 หมายถึงกลุ่มคนที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนที่ได้รับการส ารวจจัดท าทะเบียน
ประวัติตามยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 
มกราคม 2548 เป็นต้น 

ส่วนที่ 5 ประกอบด้วยเลข 1 หลัก หมายถึง เลขตรวจสอบความถูกต้องของเลขประจ าตัว  
แต่ละชุดตัวเลข 

ในส่วนของการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนและการใช้ประโยชน์
ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ ได้มีก าหนดไว้ใน ข้อ 10 แห่งระเบียบฯ นี้ ว่า ให้ส านักทะเบียนกลางจัดเก็บ
ข้อมูลทะเบียนประวัติฯ ไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ โดยแยกต่างหากจากฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎรของคนท่ีมี
ชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน (ท.ร.13 และ ท.ร.14) 

รายการทะเบียนประวัติที่จัดเก็บในฐานข้อมูล อย่างน้อยต้องมีรายการตามทะเบียนประวัติ  
(ท.ร.38 ก) ภาพใบหน้า ลายพิมพ์นิ้วมือ (ส าหรับผู้ที่ได้จัดท าบัตรประจ าตัวแล้ว) และจะมีข้อมูลที่จ าเป็นอ่ืน ๆ  
อีกก็ได้ตามท่ีผู้อ านวยการทะเบียนกลางก าหนด 

กรณีส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐมีความจ าเป็นต้องขอข้อมูลประวัติของบุคคลที่ไม่มีสถานะ
ทางทะเบียนเพ่ือใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน นายทะเบียนสามารถคัดหรือคัดและรับรองส าเนารายการ
ข้อมูลให้ได้ หรือผู้อ านวยการทะเบียนกลางอาจอนุญาตให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีความพร้อม 
เชื่อมโยงข้อมูลจากระบบคอมพิวเตอร์ของส านักทะเบียนกลางได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้อ านวยการ
ทะเบียนกลางก าหนด16 

                                                           
16 ระเบียบส านักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดท าทะเบียนประวัติส าหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน พ.ศ. 2562.  
(2562, 21 มิถุนายน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 136. ตอนพิเศษ 158 ง. หน้า 17-25. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส่วนท่ี 3 
กระบวนการคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

อพยพโยกย้ายถ่ินฐาน 

ท่ีผา่นเข้าสู่ระบบการตรวจคนเข้าเมือง 

Photo by Adrees Latif. (2021, May 22) 
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ส่วนที่ 3  
กระบวนการคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

อพยพโยกย้ายถิ่นฐานที่ผ่านเข้าสู่ระบบการตรวจคนเข้าเมือง 
 
เด็กอพยพโยกย้ายถิ่นฐานถือได้ว่าเป็นกลุ่มเปราะบางที่ต้องได้รับการคุ้มครองตามแนวปฏิบัติ  

ของข้อตกลงระหว่างประเทศและบทบัญญัติทางกฎหมายของรัฐ ส าหรับการด าเนินงานเกี่ยวกับการคุ้มครอง 
สวัสดิภาพเด็กอพยพโยกย้ายถิ่นฐานผ่านกระบวนการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยนั้น ได้มีการด าเนินงาน 
อย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมภายหลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดระดับผู้น าด้านผู้ลี้ภัย
ของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา (Leaders’ Summit on Refugees) เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2559  
ณ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้ประกาศค ามั่นในการไม่กักตัวเด็กในห้องกักตรวจคนเข้าเมือง 
โดยค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของเด็ก รวมทั้งการปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้กติการะหว่างประเทศว่าด้วย
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง โดยได้เน้นย้ าถึงความส าคัญของการคุ้มครองเด็กอพยพโยกย้ายถิ่นฐาน 

ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติในวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560 เห็นชอบในหลักการให้มีระบบคัด
กรองคนเข้าเมืองผิดกฎหมายตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยมอบให้ส านั กงานต ารวจ
แห่งชาติเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในเรื่องนี้ และให้รับร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหาร
จัดการคนเข้าเมืองผิดกฎหมายและผู้ลี้ภัย พ.ศ. .... ไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ส านั กงานอัยการสูงสุด และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล้วส่งให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี 

ประเด็นที่  2 ของมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ยังเห็นชอบให้นายกรัฐมนตรีร่วมกับรัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้มีอ านาจออกกฎกระทรวงตามร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. .... และเห็นชอบให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกรรมการพิจารณาคนเข้าเมือง แล้วมอบให้
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับไปปรับปรุงแก้ไขร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 

ประเด็นที่ 3 คณะรัฐมนตรียังได้มีมติมอบหมายให้คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการรับไป
ศึกษาผลกระทบและพิจารณาความจ าเป็นในการจัดตั้ง “กรมกิจการคนเข้าเมือง” โดยให้รับความเห็นของ
ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเกี่ยวกับการแก้ปัญหาผู้ลี้ภัยและผู้อพยพ ในการใช้กลไกและการบริหาร
จัดการในเชิงนโยบายภายใต้ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรีหรือค าสั่งสภาความมั่นคงแห่งชาติ โดยมีระบบคัดกรอง
และการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพในลักษณะที่มีความยืดหยุ่นและอ่อนตัว ควบคู่กับการปฏิบัติตามหลัก
มนุษยธรรมและสิทธิมนุษยชนอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ข้อเสนอของกระทรวงมหาดไทยต่อกรณีการขอ
ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองเพ่ือจัดตั้งกรมกิจการคนเข้าเมือง มีความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับภารกิจ
อ านาจหน้าที่ของหน่วยงานด้านความมั่นคงอ่ืน ๆ ทั้งฝ่ายทหาร ต ารวจ และศุลกากร จึงเห็นควรพิจารณา
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ศึกษาเชื่อมโยงกับมิติงานด้านความมั่นคงในภาพรวม เพ่ือน าไปสู่การปฏิรูปทั้งระบบไปประกอบการพิจารณา
ด้วยเช่นกัน 

จากมติคณะรัฐมนตรีข้างต้น ส านักงานต ารวจแห่งชาติได้รับหลักการดังกล่าวมาด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง โดยประเด็นส าคัญที่มีการด าเนินการมาอย่างจริงจังคือเรื่องเกี่ยวกับมาตรการไม่กักเด็กไว้ในห้องกัก
และระบบคัดกรองผู้ลี้ภัย ซึ่งความส าเร็จเบื้องต้นที่ปรากฏได้ในเชิงประจักษ์คือการลงนามบันทึกความเข้าใจ 
(Memorandum of Understanding – MOU) เรื่อง การก าหนดมาตรการและแนวทางแทนการกักตัวเด็ก 
ไว้ในสถานกักตัวคนต่างด้าวเพ่ือรอการส่งกลับ เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ ตึกสันติไมตรี ท าเนียบ
รัฐบาล ระหว่างหัวหน้าส่วนราชการ 7 หน่วยงาน ได้แก่ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง 
ศึกษาธิการ และกระทรวงแรงงาน โดยมีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน 

บันทึกความเข้าใจฯ ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและแนวทาง 
การปฏิบัติงานของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการแก้ปัญหาการกักตัวเด็กของส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 
ให้เป็นระบบและเกิดประสิทธิภาพ และเพ่ือแสดงถึงความพยายามของรัฐบาลไทยในการช่วยเหลือและปกป้อง
คุ้มครองเด็กที่ถูกกักไว้ในสถานกักตัวคนต่างด้าวเพ่ือรอการส่งกลับ โดยยึดหลักการส าคัญ คือ การไม่กักตัวเด็ก 
ในห้องกักตรวจคนเข้าเมืองและค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของตัวเด็ก ซึ่งความส าเร็จในการจัดท าบันทึก 
ความเข้าใจฯ ในครั้งนี้ ถือได้ว่าประเทศไทยได้ด าเนินการตามค ามั่นที่นายกรัฐมนตรีได้ประกาศไว้ และเป็น 
การส่งเสริมภาพลักษณ์ของไทยในเวทีระหว่างประเทศในการส่งเสริมปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยการบูรณาการ
การท างานร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของไทยกับประชาคมระหว่างประเทศ 

ดังนั้น เนื้อหาส าคัญของคู่มือฉบับนี้ จึงแบ่งกระบวนการคุ้มครองเด็กและเยาวชนอพยพโยกย้าย 
ถิ่นฐานที่ผ่านเข้าสู่ระบบการตรวจคนเข้าเมืองออกเป็น 2 มิติ ได้แก่ 1) กระบวนการด าเนินงานตามแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการรับตัว การควบคุม และการดูแลคนต่างด้าว ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง และ 2) กระบวนการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน (Standard Operating Procedure – SOP) ภายใต้บันทึก
ความเข้าใจ เรื่อง การก าหนดมาตรการและแนวทางการกักตัวเด็กไว้ในสถานกักตัวคนต่างด้าวเพ่ือรอการส่งกลับ 
โดยมีจุดมุ่งหมายส าหรับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองและ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สามารถสะท้อนให้เห็นถึงมาตรการและวิธีการปฏิบัติต่อเด็กอพยพโยกย้ายถิ่นฐาน 
ในประเทศไทยที่เป็นมาตรฐานและมีศักยภาพเพียงพอต่อการคุ้มครองเด็กอพยพโยกย้ายถิ่นฐานกลุ่มต่าง ๆ 
ดังแสดงกระบวนการคุ้มครองเด็กและเยาวชนอพยพโยกย้ายถิ่นฐานที่ผ่านเข้าสู่ระบบการตรวจคนเข้ าเมือง 
ในแผนภาพที่ 3.1 
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แผนภาพที่ 3.1 กระบวนการตรวจคนเข้าเมืองในกรณีของเด็กอพยพโยกย้ายถิ่นฐาน 
 

การคุ้มครองเด็กอพยพโยกย้ายถิ่นฐานที่ผ่านเข้าสู่ระบบการตรวจคนเข้าเมือง  จึงนับว่าเป็น
กระบวนการที่ต้องด าเนินการภายใต้การค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นหลัก เนื่องจากปัญหาการอพยพ
โยกย้ายถิ่นฐานของเด็กต่างด้าวอาจเป็นจุดเริ่มต้นของผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยในหลาย ๆ ด้าน 
อีกทั้งยังอาจเกี่ยวข้องกับขบวนการลักลอบน าพาในลักษณะของการค้ามนุษย์ซึ่งท าให้การคุ้มครองมี 
ความยุ่งยากซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ดังนั้น กระบวนการด าเนินงานต่างๆ จึงต้องพิจารณาถึงขั้นตอนนับตั้งแต่ 
ก้าวแรกที่เด็กเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยจนกระทั่งเมื่อเดินทางกลับประเทศต้นทางหรือไปต่อยัง
ประเทศท่ีสาม โดยมีรายละเอียดของการด าเนินการที่ส าคัญ ดังนี้ 

กระบวนการคุ้มครองเด็กและเยาวชนอพยพ 
โยกย้ายถิ่นฐานที่ผ่านเข้าสู่ระบบการตรวจคนเข้าเมือง 

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับตัว  
การควบคุม และการดูแลคนต่างด้าว 

ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 

กระบวนการด าเนินงานตามมาตรการ 
และแนวทางการกักตัวเด็กไว้ในสถานกักตัว 

คนต่างด้าวเพื่อรอการส่งกลับ 

การสืบสวน สอบสวน 
และข้ันตอนทางคดี 

การคุ้มครองสวัสดิภาพ 

 การตรวจค้น 
 การจับกุม 
 การคัดแยก 
 การควบคุมตัวระหว่างรอการคุ้มครอง 
 การใช้วิธีแทนการกักตัวเด็กไว้ในห้องกัก 
 การพิจารณาคด ี

 การประกันตัว/การรายงานตัว 
 การประสานงานระหว่างรอการส่งกลับ 
 การส่งกลับประเทศต้นทาง/ประเทศที่สาม 
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กระบวนการด าเนินงานด้านระบบการตรวจคนเข้าเมือง ได้อาศัยพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง  

พ.ศ. 2522 เป็นหลักปฏิบัติร่วมกับระเบียบหรือกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเจ้าพนักงานของรัฐที่มีอ านาจ  
ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจคนเข้าเมืองได้ถูกก าหนดโดยประกาศกระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 10)  
พ.ศ. 2537 ลงวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2537 โดย การแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งต่อไปนี้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ตามพระราชบัญญัติตรวจคนเข้าเมือง ได้แก่  

(1) อธิบดีกรมต ารวจ รองอธิบดีกรมต ารวจ ผู้ช่วยอธิบดีกรมต ารวจ หรือข้าราชการต ารวจ  
ผู้ด ารงต าแหน่งเทียบเท่า 

(2) ข้าราชการต ารวจในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 
(3) แพทย์ตรวจคนเข้าเมือง 
(4) พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจนอกจาก (1) – (3) ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง 

มาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ก าหนดว่าพนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจ 
ตรวจบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรตามช่องทาง ด่านตรวจคนเข้าเมือง เขตท่า 
สถานี หรือท้องที่ และหากพบว่าผู้นั้นเป็นคนต่างด้าวต้องยื่นรายการตามแบบที่ก าหนดในกฎกระทรวงด้วย  
ซึ่งขั้นตอนส าคัญของการด าเนินงานคือการตรวจหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางที่ถูกต้อง
และมีสภาพสมบูรณ์ โดยเอกสารดังกล่าวต้องได้รับการตรวจลงตราจากสถานทูตหรือสถานกงสุลไทย 
ในต่างประเทศ หรือจากกระทรวงการต่างประเทศ เว้นแต่จะได้รับการยกเว้นส าหรับคนต่างด้าวบางประเภท
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ ลักษณะส าคัญของหนังสือเดินทางจะต้องเป็นเอกสารที่ออกให้ โดยรัฐบาล 
ของประเทศที่ผู้ถือสังกัดอยู่ มีการระบุชื่อ สกุล อาชีพ ต าหนิรูปพรรณ และรูปถ่ายของผู้ถือ รวมทั้งต้องมี
ข้อความระบุให้ผู้ถือหนังสือเดินทางฉบับนั้นเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรได้ หรือข้อความระบุให้ใช้เดินทาง
ได้เป็นการทั่วไป และต้องไม่มีข้อความห้ามมิให้เข้ามาในราชอาณาจักรไทย 

ในกรณีที่พบเหตุอันควรสงสัย แนวปฏิบัติในการตรวจสอบหรือตรวจค้นคนต่างด้าวของส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ ตามหนังสือ ตร. ที่ 0029.132/ ว85 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ได้ก าหนดหลักการทั่วไป
ของการตรวจค้นคนต่างด้าวไว้ว่า เมื่อพบบุคคลที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าน่าจะอยู่ในราชอาณาจักรโดยมิชอบ  
ด้วยกฎหมาย ให้เจ้าหน้าที่ท าการขอตรวจสอบหนังสือเดินทาง หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง หรือหนังสือ
ผ่านแดน หรือบัตรผ่านแดนชั่วคราว หรือบัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย โดยสาระส าคัญของการ
ตรวจสอบหรือตรวจค้น เบื้องต้นประกอบไปด้วย  

- การสอบถามชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด ว่าตรงกับท่ีระบุในหนังสือเดินทางหรือไม่ 
- การดูภาพถ่ายเปรียบเทียบกับส่วนสูง 

การตรวจค้น 
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- การดูการเปลี่ยนแปลงภาพถ่าย 
- การดูวันหมดอายุของหนังสือเดินทาง 
- การดูลายมือชื่อ โดยให้เขียนลายมือชื่อแล้วเปรียบเทียบกับลายมือชื่อในหนังสือเดินทาง 
- การประเมินอายุคนต่างด้าวกับอายุที่แจ้งอยู่ในหนังสือเดินทางว่าต่างกันหรือไม่ 

 
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ต้องท าการตรวจสอบรอยตราประทับขาเข้าว่าคนต่างด้าวนั้นเดินทางเข้ามา  

ในราชอาณาจักรโดยถูกต้องหรือไม่ หรือมีระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรสิ้นสุดหรือไม่ รวมไปถึง
การตรวจสอบการออกนอกเขตพ้ืนที่อนุญาต
ของคนต่างด้าวที่ถือบัตรผ่านแดน หรือบัตร
ผ่านแดนชั่วคราว หรือบัตรประจ าตัวบุคคล
ซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ว่าเป็นไปตามข้อตกลง
ระหว่างรัฐไทยกับรัฐบาลของประเทศเครือข่าย
หรือไม่ ตลอดจนตรวจสอบการท างานของ 
คนต่างด้าวว่ามี ใบอนุญาตการท างานที่
ถูกต้องหรือท างานถูกต้องตามที่ก าหนด 
ในใบอนุญาตหรือไม่ เป็นต้น 

คนต่างด้าวที่เป็นเด็กอายุไม่เกิน
สิบแปดปีซึ่งเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร
ไทยทั้งกรณีการอพยพโยกย้ายโดยถูกต้อง
ตามกฎหมายหรือการลักลอบเข้าเมือง การ
ด าเนินการในขั้นตอนของการตรวจค้นเป็น
เช่นเดียวกับกรณีของผู้ใหญ่ตามขั้นตอนของ
ระบบการตรวจคนเข้าเมือง แต่ต้องมีการค านึงถึงสิทธิพ้ืนฐานและการปฏิบัติที่เหมาะสมกับช่วงวัยตามหลักการ
ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กฯ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กฯ หรือระเบียบปฏิบัติอ่ืน  ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ 
ในทางปฏิบัติอาจมีเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายได้เข้ามามีส่วนร่วมด าเนินงาน เช่น ต ารวจตรวจคนเข้าเมือง ต ารวจท้องที่ 
ต ารวจตระเวนชายแดน ทหารหรือเจ้าหน้าทีฝ่่ายความมั่นคง เป็นต้น  

 
 
 
 
 
 

ข้อควรค ำนึง 
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจค้น จะต้อง

ค านึงถึงประเด็นเรื่องการคุ้มครองเด็กเป็นส าคัญ เช่น  
- การด าเนินการโดยปราศจากอาวุธและความรุนแรง 
- การไม่ใช้วาจาหรือกิริยาที่แสดงถึงการใช้ความรนุแรง  
- การให้ผู้ปกครองเป็นผู้ท าการตรวจค้นหรือให้เด็ก

ตรวจค้นตัวเองต่อหน้าเจ้าหน้าที่  
- การให้เด็กและเยาวชนแสดงหนังสือเดินทางและ

บัตรประจ าตัว กรณีเป็นเด็กทารกหรือเด็กที่ไม่
สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ให้บิดา มารดา หรือ
ผู้ปกครอง แสดงบัตรแทนเด็กต่อหน้าเจ้าหน้าที่  

- การมีพนักงานเจ้าหน้าที่หญิงหรือทีมสหวิชาชีพ
ร่วมตรวจค้น  
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โดยสรุปแล้วกระบวนการตรวจค้นเด็กอพยพโยกย้ายถิ่นฐานเป็นหนึ่งในมาตรการตรวจสอบและ  

คัดกรองเบื้องต้นของระบบตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งสามารถจ าแนกออกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ การตรวจค้น 
ตามขั้นตอนปกติของด่านตรวจคนเข้าเมืองเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่เกี่ยวกับการเข้าออก
ประเทศ และการตรวจค้นในกรณีที่พบเหตุอันควรสงสัยหรือได้รับแจ้งว่ามีเหตุอันควรสงสัย โดยผู้มีอ านาจ
หน้าที่ในการด าเนินการเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แต่หลักการด าเนินงานต้องค านึงถึงหลักปฏิบัติ 
ด้านการพิทักษ์และคุ้มครองเด็กตามกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายของรัฐเป็นส าคัญ  

ขั้นตอนปกติของด่านตรวจคนเข้าเมือง 
การตรวจหนังสือเดินทางหรือเอกสาร

ใช้แทนหนังสือเดินทาง ตามมาตรา 12 
แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมืองฯ 

กรณีมีเหตุอันควรสงสัย 
ขอตรวจสอบเอกสารโดยพิจารณาจาก 
 ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด  
 ภาพถ่ายเปรียบเทียบกับส่วนสูง 
 การเปลี่ยนแปลงภาพถ่าย 
 วันหมดอายุของหนังสือเดินทาง 
 เปรียบเทียบลายมือชื่อที่เขียน

กับลายมือชื่อในหนังสือเดินทาง 
 ประเมินอายุ 

การตรวจค้น 

เจ้าพนักงานของรัฐที่มีอ านาจ  
(1) ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ รองผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 

ผู้ช่วยผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ  
หรือข้าราชการต ารวจผู้ด ารงต าแหน่งเทียบเท่า 

(2) ข้าราชการต ารวจในสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 
(3) แพทย์ตรวจคนเข้าเมือง 
(4) พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจนอกจาก (1) – (3)  

ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง 

แผนภาพที่ 3.2 กระบวนการตรวจค้น 
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มาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ก าหนดว่าบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในหรือ

ออกไปนอกราชอาณาจักร จะต้องเดินทางเข้ามาหรือออกไปตามช่องทางด่านตรวจคนเข้าเมือง เขตท่า สถานี 
หรือท้องที่ และตามก าหนดเวลา และมาตรา 12 ก าหนดห้ามมิให้คนต่างด้าวซึ่งมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง
ตามที่ก าหนดเข้ามาในราชอาณาจักร เช่น ไม่มีหนังสือเดินทางหรือเอกสารแทนหนังสือเดินทางอันถูกต้องและ
มีสภาพสมบูรณ์ หรือมีเอกสารแต่ไม่ได้รับการตรวจลงตราโดยถูกต้อง มีพฤติการณ์เป็นที่น่าเชื่อว่าเข้ามา 
เพ่ือการค้าประเวณี  การค้าหญิงหรือเด็ก การค้ายาเสพติดให้โทษ การลักลอบหนีภาษีศุลกากร หรือ  
เพ่ือประกอบกิจการอื่นอันขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เป็นต้น  

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจทางกฎหมาย อาจจับกุมคนต่างด้าวเหล่านั้นเพ่ือด าเนินการทางคดี 
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 หรืออาศัยข้อบัญญัติแห่งประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 78 เช่น การจับกุมเมื่อพิจารณาว่าบุคคลนั้นได้กระท าผิดซึ่งเป็นความผิด 
ซึ่งหน้า การจับกุมเมื่อพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่าผู้นั้นน่าจะก่อเหตุร้ายโดยใช้อาวุธ หรือการจับกุมในกรณี  
ที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม หลักการทั่วไปของพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ได้ก าหนดห้ามมิให้จับกุมเด็ก (อายุไม่เกิน 15 ปีบริบูรณ์) ซึ่งต้องหาว่า
กระท าผิด เว้นแต่เด็กนั้นจะได้กระท าผิดซึ่งหน้า หรือมีหมายจับหรือค าสั่งศาล นั่นหมายความว่าเจ้าหน้าที่
ต ารวจหรือผู้มีอ านาจไม่สามารถจับกุมเด็กได้ไม่ว่ากรณีใดๆ นอกจากสองกรณีที่ได้รับยกเว้นนี้ ส าหรับ  
การจับกุมเด็ก (อายุไม่เกิน 15 ปีบริบูรณ์) หรือเยาวชน (อายุเกิน 15 ปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์)  
ที่ต้องหาว่ากระท าผิด ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยเมื่อจับกุมได้แล้วพนักงาน
สอบสวนจะต้องเร่งน าตัวเด็กและเยาวชนไปส่งศาลเพ่ือตรวจสอบการจับกุมภายใน 24 ชั่วโมงนับตั้งแต่เด็ก
หรือเยาวชนไปถึงที่ท าการของพนักงานสอบสวน แต่มีข้อยกเว้นว่าพนักงานสอบสวนอาจมอบตัวเด็กและ
เยาวชนให้แก่บิดามารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลหรือองค์กรซึ่งเด็กและเยาวชนนั้นอยู่ด้วยไปปกครองดูแลแทนก่อน 
แล้วจึงสั่งให้บุคคลหรือองค์กรนั้นน าตัวเด็กและเยาวชนไปศาลภายใน 24 ชั่วโมง จากนั้นศาลจะพิจารณา 
การจับว่ามีการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ถ้าศาลพบว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายก็จะสั่งให้
ปล่อยตัวไป หรือหากด าเนินการถูกต้องตามขั้นตอนทางกฎหมาย ศาลอาจสั่งให้มอบตัวเด็กและเยาวชนให้แก่
บิดามารดาหรือผู้ปกครองในการดูแลเด็กและเยาวชนในระหว่างการพิจารณาคดีได้ แต่หากเป็นพฤติการณ์ 
การกระท าผิดที่อาจเป็นภัยร้ายแรงต่อบุคคลอ่ืน หรือเมื่อศาลพิจารณาแล้วเป็นเห็นว่ามีเหตุสมควรอ่ืน ก็อาจสั่งให้
ควบคุมเด็กและเยาวชนนั้นไว้ในสถานพินิจหรือสถานที่อ่ืนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายได้  

 

   การจับกุม 
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ในทางปฏิบัติ กระบวนการจับกุมเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิดซึ่งเจ้าหน้าที่มีอ านาจ
ด าเนินการได้ตามกฎหมายไม่ว่าจะเป็นกรณีของเด็กสัญชาติไทยหรือเด็กต่างด้าวซึ่งเป็นผู้อพยพโยกย้ายถิ่นฐาน 
มีข้ันตอนการด าเนินงานที่คล้ายคลึงกันภายใต้กรอบการปฏิบัติงานตามกรอบของพระราชบัญญัติศาลเยาวชน
และครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 
ความอาญา โดยหัวใจส าคัญของการด าเนินการจะต้องค านึงถึงการคุ้มครองสิทธิเด็กเป็นหลัก ซึ่งตลอด
ระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ส านักงานต ารวจแห่งชาติมีหลักปฏิบัติเกี่ ยวกับการให้พนักงานสอบสวนหญิง 
เป็นผู้ปฏิบัติงานหลักหรือร่วมเป็นคณะท างานในกรณีที่เป็นการด าเนินคดีกับเด็กและสตรี 

จากประกาศกระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2537 ลงวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2537  
ที่มกีารแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจตามพระราชบัญญัติตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ในกรณีท่ีเด็กและ
เยาวชนมีการกระท าความผิดกระบวนการจับของพนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องด าเนินการภายใต้ข้อก าหนด  
ของพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 นับตั้งแต่ 
การออกหมายจับที่ต้องค านึงถึงการคุ้มครองสิทธิเด็กเป็นส าคัญ โดยเฉพาะในเรื่องอายุ เพศ และอนาคต 
ของเด็กหรือเยาวชนที่พึงได้รับการพัฒนาและปกป้องคุ้มครอง หากการออกหมายจับจะมีผลกระทบกระเทือน
ต่อจิตใจของเด็กอย่างรุนแรงโดยไม่จ าเป็น ต้องพยายามเลี่ยงการออกหมายจับโดยใช้วิธีติดตามตัวเด็กนั้น 
ด้วยวิธีอ่ืนก่อน  

เมือ่จ าเป็นต้องใช้กระบวนการจับกุมตามข้อก าหนดของกฎหมาย พนักงานผู้จับกุมต้องแจ้งแก่ตัว
เด็กและผู้ปกครองให้ทราบถึงเหตุแห่งการจับกุม และต้องแจ้งข้อกล่าวหารวมทั้งสิทธิตามกฎหมายให้ทราบ
พร้อมแสดงหมายจับให้ชัดเจน แล้วน าตัวผู้ถูกจับไปยังที่ท าการของพนักงานสอบสวนในท้องที่ที่ถูกจับทันที 
หรืออาจสั่งให้ผู้ปกครองเป็นผู้น าตัวเด็กไปเองก็ได้ในกรณีที่การกระท าผิดนั้นมีอัตราโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี โดย
วิธีการจับกุมหรือควบคุมตัวเด็กต้องกระท าโดยละมุนละม่อม ซึ่งต้องค านึงถึงศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์และ
ไม่เป็นการประจานที่จะส่งผลกระทบทั้งโดยตรงและโดยอ้อมต่อตัวเด็ก ประการส าคัญคือห้ามมิให้ 
ใช้วิธีการควบคุมตัวโดยเกินความจ าเป็นและต้องไม่ใช้เครื่องพันธนาการไม่ว่ากรณีใด ๆ เว้นแต่จะมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ เพ่ือป้องกันการหลบหนีหรือเพ่ือความปลอดภัยของเด็กผู้ถูกจับหรือบุคคลอ่ืน 

นอกจากนี้ มาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน
และครอบครัว พ.ศ. 2553 ยังได้มีข้อก าหนดเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของเด็กและเยาวชนซึ่งกระท าความผิด
และถูกจับกุม โดยห้ามมิให้เจ้าพนักงานหรือพนักงานสอบสวนด าเนินการเองหรือยินยอมให้มีการถ่ายภาพ 
หรือบันทึกภาพเด็ก เว้นแต่การด าเนินการดังกล่าวจะใช้เพ่ือประโยชน์ในการสอบสวนเท่านั้น 

ดังนั้น การจับกุมเด็กอพยพโยกย้ายถิ่นฐานจึงอาจเกิดข้ึนได้ใน 2 สถานการณ์หลัก ได้แก่  
1) การจับกุมแบบเตรียมการโดยการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ต ารวจตรวจ 

คนเข้าเมือง ต ารวจท้องที่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง กรมกิจการเด็กและเยาวชน ส านักงานพัฒนาสังคมและ 
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด บ้านพักเด็กและครอบครัว หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยการได้รับแจ้ง
เบาะแสหรือการข่าวของเครือข่ายความร่วมมือทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม หลังจากนั้นจึงบูรณาการ 
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ความร่วมมือในการลงพ้ืนที่ตรวจค้นและจับกุมผู้กระท าความผิดตามกฎหมายคนเข้าเมืองในพ้ืนที่ต่าง  ๆ เช่น  
ที่พักคนงานในเขตโรงงานอุตสาหกรรม ที่พักคนงานก่อสร้าง สถานประกอบการ เป็นต้น ซึ่งการจับกุมลักษณะนี้
จะเป็นการด าเนินการกับกลุ่มคนต่างด้าวกลุ่มใหญ่ที่พักอาศัยหรือรวมตัวกัน ณ ที่ใดที่หนึ่ง 

2) การจับกุมแบบซึ่งหน้าเมื่อพบเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นเด็กอพยพโยกย้ายถิ่นฐานที่เดินทาง 
เข้าเมืองโดยมิชอบด้วยกฎหมาย โดยอาจพบได้จากการด าเนินการในขั้นตอนปกติของด่านตรวจคนเข้าเมืองหรือ
การพบเห็นโดยทั่วไปของเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจ ซึ่งการจับกุมในลักษณะนี้จะเป็นการด าเนินการกับผู้กระท าผิด
รายบุคคลหรือกลุ่มเล็ก ๆ  

การด าเนินการจับกุมทั้งสองลักษณะข้างต้น ส่วนใหญ่จะมีเจตนาด าเนินการกับกลุ่มผู้ใหญ่ที่เดินทาง 
เข้ามาในประเทศไทยโดยมิชอบด้วยกฎหมาย แต่หลายกรณีที่พบว่ามีเด็กท่ีผู้อพยพโยกย้ายถิ่นฐานรวมอยู่ด้วย 
การด าเนินการจึงต้องใช้วิธีการที่ ต้องค านึ งถึงการคุ้มครองสิทธิและปร ะโยชน์ของเด็กเป็นส าคัญ  
ดังนั้น การพิจารณาคัดแยกในเบื้องต้นก่อนว่าเด็ก
เหล่านั้นเป็นผู้กระท าผิดหรือผู้ เสียหายจึงเป็น
ประเด็นที่ต้องเร่งด าเนินการให้เร็วที่สุด เพ่ือให้
สามารถด าเนินการให้ความคุ้มครองหรือส่งต่อ 
ไปยังหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม
นอกจากนี้ ในกรณีที่พบเด็กที่เดินทางโดยล าพัง
หรือเด็กท่ีพลัดพรากจากบิดามารดาหรือผู้ปกครอง
อาจสามารถด าเนินการในขั้นตอนต่อไปได้เลย  
แต่ส าหรับเด็กที่เดินทางมาพร้อมบิดามารดาหรือ
ผู้ปกครองต้องมีการท าบันทึกประวัติและข้อมูล
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใหญ่กับเด็กให้ครบถ้วน 
เพ่ือป้องกันการแยกจากที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่มี
การผลักดันพ่อแม่หรือผู้ปกครองออกนอกประเทศ
แล้วเด็กตกค้างอยู่ในประเทศไทย หรือเกิดจาก
กรณีที่พ่อแม่หรือผู้ปกครองถูกจับแต่เด็กถูกปล่อยให้อยู่ในชุมชนโดยล าพัง ในบางกรณีที่พบเด็กทารกที่ยังต้อง
รับนมแม่อาจต้องพิจารณาด าเนินการให้เหมาะสม เช่น การประสานกับบ้านพักเด็กและครอบครัวในพื้นที่หรือ
หน่วยงานอื่นๆ ที่มีภารกิจด้านการคุ้มครองแม่และเด็ก เป็นต้น 

 
 
 
 
 

ข้อควรค ำนึง 
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจับกุม หากพบว่า 

มีเด็กรวมอยู่กับผู้ ใหญ่ด้วย จะต้องจัดท าบันทึก
เบื้องต้นเก่ียวกับข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับ
บิดา มารดา หรือผู้ ปกครองไว้ โดยละเอียด  เช่น  
ชื่ อ -สกุ ล  หรือชื่ อแทน  เพศ สัญ ชาติ  ลั กษณ ะ
ความสัมพันธ์ เป็นต้น หลังจากนั้นจึงส่งต่อข้อมูล
ดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือป้องกันการ
แยกจากที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่มีการผลักดันพ่อแม่
หรือผู้ปกครองออกนอกประเทศแล้วเด็กตกค้างอยู่ใน
ประเทศไทย หรือเกิดจากกรณีที่พ่อแม่หรือผู้ปกครอง
ถูกจับแต่เด็กถูกปล่อยให้อยู่ในชุมชนโดยล าพัง 
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ประเด็นส าคัญที่น่าสนใจอีกประเด็นหนึ่ง คือ กรณีที่เด็กอพยพโยกย้ายถิ่นฐานไม่ใช่ผู้กระท าผิด

ตามประมวลกฎหมายอาญาแต่เป็นผู้เสียหายหรือเป็นเหยื่อจากการกระท าความผิด ลักษณะเช่นนี้อาจ  
ไม่สอดคล้องกับการใช้ค าว่า “จับกุม” แต่เจ้าหน้าที่หรือผู้มีอ านาจด าเนินการจะใช้ค าว่า “รับตัว” เพ่ือแสดงถึง
การน าตัวเด็กมาให้การช่วยเหลือและคุ้มครองสิทธิ ซึ่งเด็กอพยพโยกย้ายถิ่นฐานที่เป็นผู้เสียหายหรือเหยื่ออาจ
เป็นได้ทั้งผู้ที่เข้าเมืองมาโดยถูกต้องหรือผู้ที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย กระบวนการรับตัวนี้จะต้องมีการ
ประสานการด าเนินงานจากหลายหน่วยงาน เช่น ต ารวจ เจ้าหน้าที่ปกครอง นักสังคมสงเคราะห์ ที่ปรึกษา
กฎหมาย องค์กร พัฒนาเอกชน  ผู้ น าชุมชน  เป็ นต้น  โดยการรับตั ว เพ่ือให้ การช่วย เหลือจะเน้ น 
การใช้กระบวนการทางจิตวิทยาเข้ามาช่วยเพ่ือป้องกันผลกระทบทางด้านจิตใจที่อาจเกิดขึ้นต่อเด็ก เช่น การ
ให้ผู้ปกครองอยู่กับเด็กตลอดกระบวนการจนกระทั่งส่งตัวเด็กไปยังสถานคุ้มครอง การให้ผู้ปกครองไปอยู่ 
สถานคุ้มครองร่วมกับเด็กในกรณีที่เป็นเด็กเล็ก การพูดคุยเพ่ือสอบถามข้อมูลเบื้องต้นจากเด็กโดยเจ้าหน้าที่
หรืออาสาสมัคร (ล่าม) เพศหญิง เป็นต้น 

การจับกุม 
แบบเตรียมการ 

การจับกุม 
ซึ่งหน้า 

พบเด็กทีเ่ดนิทางโดยล าพังหรอืพลัดพราก
จากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง 

เป็นผู้กระท าผิด 

เป็นเหย่ือ/
ผู้เสียหาย 

กรณีเป็นเด็กทารกที่ต้องรับนมแม่ต้อง
ประสานหน่วยงานคุ้มครองโดยด่วน 

จัดท าบันทึกประวัติความสัมพันธ์เบื้องต้น 
เช่น ชื่อ-สกุล หรือชื่อแทน เพศ สัญชาติ 

ลักษณะความสัมพันธ์ 

พบเด็กทีเ่ดินทางมาพร้อมบิดา มารดา 
หรือผู้ปกครอง 

แผนภาพที่ 3.3 รูปแบบหลักของการจับกุม 

จ าแนกเบ้ืองต้น 
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 แผนภาพที่ 3.4 กระบวนการจับกุม 

การจับกุม 

เหยื่อ/ผู้เสียหาย 

เข้ารับตัวเพื่อคุ้มครอง 

ประสาน  
ดย./พมจ. 

ประสาน ดย./พมจ. 

เพื่อส่งบ้านพักเด็กฯ

หรือสถานคุ้มครอง 

ส่งบ้านพักเด็กฯ/สถาน

คุ้มครอง 

แจ้งเหตุแห่งการจับและสิทธิตามกฎหมาย 
และห้ามใช้เครื่องพันธนาการ 

น าส่งพนักงานสอบสวนในพื้นที่ให้ส่งศาล 
เพื่อตรวจสอบการจับภายใน 24 ชั่วโมง 

ไม่ชอบ 
ด้วยกฎหมาย 

ศาลสั่งปล่อยตัว 

ชอบ 
ด้วยกฎหมาย 

พฤติการณ์ไม่รุนแรง พฤติการณ์รุนแรง 

มอบผู้ปกครอง
ดูแล 

ส่งสถานพินิจฯ 

แบบเตรียมการ แบบซ่ึงหน้า 

 พบเด็กที่เดินทางโดยล าพังหรือพลัดพรากจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง 
 พบเด็กที่เดินทางมาพร้อมบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง 

ผู้กระท าผิด 

หรือ 

จ าแนกเบื้องต้น 
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โดยสรุปแล้ว การด าเนินการโดยใช้กระบวนการจับกุมตามขั้นตอนตามกฎหมายจะต้องพิจารณาใช้
กับเด็กท่ีกระท าผิดกฎหมายอาญาเป็นหลัก ในขณะที่กลุ่มเด็กท่ีเป็นเหยื่อหรือผู้เสียหายจากการกระท าความผิด
จะต้องใช้วิธีการรับตัวมาเพ่ือให้การคุ้มครอง ซึ่งขั้นตอนการด าเนินการในกระบวนการจับกุมหรือการรับตัวเด็ก
อพยพโยกย้ายถิ่นฐาน มีแนวปฏิบัติตามข้อก าหนดทางกฎหมายที่ไม่แตกต่างจากการด าเนินการกับเด็กไทย  
โดยต้องค านึงถึงการคุ้มครองไม่ให้เกิดผลกระทบต่อตัวเด็กทั้งทางตรงและทางอ้อมตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึง
ขั้นตอนสุดท้าย อย่างไรก็ตาม การคุ้มครองสิทธิและพิทักษ์ประโยชน์สูงสุดของตั วเด็กจะต้องมีการบูรณาการ
ร่วมกันระหว่างพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจตามกฎหมายและภาคีเครือข่ายหน่วยงานอ่ืนๆ ทั้งภาคเอกชน 
องค์กรพัฒนาเอกชน หรือผู้น าชุมชน และบางครั้งอาจต้องประยุกต์ใช้มาตรการทางสังคมและวิธีการทางเลือก
อ่ืนๆ เข้ามาร่วมด้วย เพราะการด าเนินการตามข้ันตอนทางกฎหมายเพียงอย่างเดียวอาจไม่สามารถตอบสนอง
ต่อความต้องการหรือความจ าเป็นพื้นฐานในการพิทักษ์สิทธิของเด็กนั้น ๆ ได้อย่างเต็มที ่
 

 

กระบวนการคัดแยก เป็นหนึ่งในขั้นตอนของการจ าแนกเด็กอพยพโยกย้ายถิ่นฐานภายหลัง 
การจับกุม เพ่ือด าเนินการในขั้นตอนต่างๆ ตามความเหมาะสมของการอพยพโยกย้ายถิ่นฐานในแต่ละมิติ  
ทั้งในเรื่องของการปฏิบัติต่อเด็กที่เป็นผู้กระท าความผิดตามกฎหมาย เด็กที่เป็นผู้เสียหายหรือตกเป็นเหยื่อ  
ของการกระท าความผิด และเด็กที่อยู่ในกลุ่มผู้ลี้ภัยซึ่งไม่สามารถเดินทางกลับประเทศอันเป็นภูมิล าเนาได้  
โดยสามารถจ าแนกแนวปฏิบัติต่อเด็กอพยพโยกย้ายถิ่นฐานกลุ่มต่าง ๆ ได้ ดังนี้ 

1) เด็กอพยพโยกย้ายถิ่นฐานที่เป็นผู้กระท าความผิดตามกฎหมาย 
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 

ก าหนดแนวทางของการสอบสวนเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิด ว่าต้องกระท าในสถานที่ที่เหมาะสมหรือ
สถานที่เฉพาะโดยไม่เลือกปฏิบัติและไม่ปะปนกับผู้กระท าผิดอ่ืนๆ หรือบุคคลอ่ืนๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง และ 
ต้องค านึงถึงอายุ เพศ สภาวะ และศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ของเด็กหรือเยาวชนเป็นส าคัญ ต้องใช้ภาษา
และถ้อยค าท่ีท าให้เด็กหรือเยาวชนสามารถเข้าใจง่าย ในกรณีที่เด็กหรือเยาวชนไม่สามารถสื่อสารหรือไม่เข้าใจ
ภาษาไทย ต้องมีการจัดหาล่ามหรือเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกให้ตามความเหมาะสม ในระหว่าง  
การสอบสวนหรือการถามปากค าจะต้องมีที่ปรึกษากฎหมายอยู่ร่วมด้วยทุกครั้ง โดยอาจให้บิดามารดา 
ผู้ปกครอง หรือผู้แทนองค์กรที่เด็กอาศัยอยู่ เข้าร่วมการรับฟังด้วยก็ได้ 

การปฏิบัติเม่ือพบเด็กอพยพโยกย้ายถิ่นฐาน 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว กัมพูชา) 
หนังสือส านักงานต ารวจแห่งชาติ ที่ 0022.122/1670 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2541 ซึ่งออกตาม

ประกาศกระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2541 ได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติต่อคนต่างด้าว
สัญชาติ เมียนมา ลาว หรือกัมพูชา ซึ่ งกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522  
ฐาน “เป็นคนต่างด้าวเดินทางเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต” ให้ด าเนินการผลักดันออก

การคัดแยก 
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นอกราชอาณาจักรโดยไม่ต้องด าเนินคดี โดยให้ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือหน่วยงานในสังกัดรับคนต่างด้าว
นั้นในฐานะผู้ต้องกักเพ่ือรอการส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร 

ดังนั้น กรณีที่เมื่อท าการคัดแยกเด็กอพยพโยกย้ายถิ่นฐานที่ได้รับตัวมาจากกระบวนการจับกุม
แล้วพบว่ามเีด็กและเยาวชนสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา รวมอยู่ด้วย สามารถด าเนินการได้ดังนี้ 

(1) กรณีเป็นเด็กสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา กระท าผิดตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง 
พ.ศ. 2522 ให้ต ารวจตรวจคนเข้าเมืองประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการผลักดันและส่งกลับ
ประเทศต้นทางไดโ้ดยไม่ต้องด าเนินคดี  

(2) กรณีเป็นเด็กสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่กระท าความผิดตามกฎหมายอ่ืนนอกจาก
ความผิดฐาน “เป็นคนต่างด้าวเดินทางเข้ามาและอยู่ ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต ” ตาม
พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 หรือกรณีเป็นเด็กสัญชาติอ่ืน ๆ เช่น เวียดนาม ไนจีเรีย อุยกูร์ โรฮีนจา 
โซมาเลีย อินเดีย เป็นต้น ให้ต ารวจตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาตามดุลยพินิจในการน าตัวเด็กเข้าสู่กระบวนการ
ยุติธรรม โดยใช้อ านาจตามกฎหมายในการส่งเด็กให้กับพนักงานสอบสวนในท้องที่ที่มีอ านาจ หรือพนักงาน
สอบสวนของส านักงานตรวจคนเข้าเมืองที่มีอ านาจน าตัวเด็กเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญา และ
ด าเนินการสอบสวนได้โดยตรวจคนเข้าเมืองที่มีอ านาจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เด็กสัญชาติเมียนมา ลาว 
กัมพูชา ที่กระท าผิดตาม 

พ.ร.บ.คนเข้าเมืองฯ 

ผลักดันและส่งกลับประเทศต้นทางโดยไม่ต้อง
ด าเนินคดี ตามหลักเกณฑ์ของ หนังสือ ตร. 
ที่ 0022.122/1670 ลงวันที่ 11 ธ.ค. 41 

เด็กสัญชาติเมียนมา ลาว 
กัมพูชา ที่กระท าผิดตาม

กฎหมายอ่ืน 

ส่งให้กับพนักงานสอบสวนในท้องท่ี 
ที่มีอ านาจ หรือพนักงานสอบสวนของ
ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองที่มีอ านาจ 
น าตัวเด็กเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม 
ทางอาญาและด าเนินการสอบสวนได้ 

โดยตรวจคนเข้าเมืองที่มีอ านาจ เด็กสัญชาติอ่ืน ๆ เช่น 
เวียดนาม ไนจีเรีย อุยกูร์ 
โรฮีนจา โซมาเลีย อินเดีย 

เป็นต้น 

แผนภาพที่ 3.5 การปฏิบัติต่อเด็กอพยพโยกย้ายถิ่นฐาน 3 สัญชาติ 
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นอกจากนี้ หากปรากฏโดยแน่ชัดว่าเด็กนั้นมีอายุไม่เกินสิบปีบริบูรณ์ ในระหว่างการสอบสวน
พนักงานสอบสวนต้องมอบตัวเด็กให้อยู่ในความปกครองดูแลของบิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลหรื อ
องค์กรที่เด็กอาศัยอยู่ด้วย กรณีที่เด็กไม่มีผู้ดูแลดังกล่าว เด็กจะต้องถูกส่งตัวไปให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็กโดยเร็วที่สุด แต่ต้องภายในเวลาไม่เกินยี่สิบสี่ชั่วโมงนับตั้งแต่เวลาที่เด็กนั้น
มาถึงสถานที่ท าการของพนักงานสอบสวนที่รับผิดชอบ ทั้งนี้ เมื่อสอบสวนแล้วพนักงานอัยการเห็นชอบว่าเด็ก
ไม่ได้กระท าความผิดหรือพยานหลักฐานรับฟังไม่ได้ว่ากระท าผิดตามที่ถูกกล่าวหา พนักงานสอบสวนต้องแจ้ง
ผู้ดูแลเด็กนั้นให้ทราบทันทีหรือภายในเวลาไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันที่ทราบความเห็นของพนักงานอัยการ  
แต่หากพนักงานอัยการเห็นว่าเด็กนั้นกระท าความผิดจริง พนักงานสอบสวนต้องส่งเด็กไปให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็กโดยเร็วที่สุดหรือไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันที่ทราบความเห็นของพนักงาน
อัยการ เพ่ือด าเนินการตามข้ันตอนทางกฎหมายต่อไป 

2) เด็กอพยพโยกย้ายถิ่นฐานที่เป็นผู้เสียหายหรือเหยื่อของการกระท าความผิดหรือผู้ติดตาม 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 133 ทวิ การถามปากค าผู้เสียหายหรือพยาน 

ที่เป็นเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปี พนักงานสอบสวนต้องแยกกระท าเป็นสัดส่วนในสถานที่ที่เหมาะสมส าหรับเด็ก 
และให้มีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ บุคคลที่เด็กร้องขอ และพนักงานอัยการร่วมอยู่ด้วยในการถาม
ปากค าเด็กนั้น ในกรณีที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์เห็นว่าการถามปากค าอาจมีผลกระทบกระเทือน
ต่อจิตใจของเด็กอย่างรุนแรง พนักงานสอบสวนต้องไม่ถามเด็กโดยตรงหรือถามค าถามซ้ าซ้อนหลายครั้ง  
โดยไม่มีเหตุอันควร แต่สามารถถามผ่านนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์เป็นการเฉพาะตามประเด็นค าถาม
ของพนักงานสอบสวนได้ ในกรณีมีความจ าเป็นต้องชี้ตัวบุคคลใด พนักงานสอบสวนต้องจัดสถานที่ให้เหมาะสม
โดยไม่ให้ผู้ถูกชี้ตัวนั้นสามารถเห็นตัวเด็กได้ และในระหว่างนั้นจะต้องมีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ 
บุคคลที่เด็กร้องขอ และพนักงานอัยการร่วมอยู่ด้วยเช่นกัน 

ทั้งนี้ สถานกักตัวคนต่างด้าวและตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดที่มีห้องกัก ควรด าเนินการสัมภาษณ์
และคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ต ารวจตรวจคนเข้าเมืองต้องท าการตรวจสอบเด็กอพยพโยกย้ายถิ่นฐานที่จะท า 
การสัมภาษณ์ในแต่ละวัน พร้อมจัดเก็บประวัติและจัดเตรียมแบบสัมภาษณ์เบื้องต้นเพ่ือคัดแยกผู้เสียหาย 
จากการค้ามนุษย์  

ขั้นตอนที่ 2 ต ารวจตรวจคนเข้าเมืองต้องร่วมกันสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่จากกรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ เจ้าหน้าที่จากมูลนิธิผู้หญิง เจ้าหน้าที่จากมูลนิธิพิทักษ์สตรี เจ้าหน้าที่จากศูนย์ธารทิพย์  
หรือล่ามท่ีได้รับการสนับสนุนจากองค์กรระหว่างประเทศเพ่ือการย้ายถิ่นฐาน (IOM) โดยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน
ในการร่วมสัมภาษณ์ 

ขั้นตอนที่ 3 กรณีที่พบว่าเด็กอพยพโยกย้ายถิ่นฐานที่รับการสัมภาษณ์นั้นไม่เป็นผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์ ต ารวจตรวจคนเข้าเมืองต้องด าเนินการประสานเพื่อท าการคุ้มครองตามข้ันตอนปกติหรือผลักดัน
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ส่งกลับทางด่านตรวจคนเข้าเมืองต่อไป และหากกรณีที่น่าเชื่อว่าเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จะต้องท าการ
ประสานให้กองก ากับการ 1 และ 2 กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ส านักงานตรวจคนเข้ามือง ท าการสืบสวน
ขยายผลต่อไป และสอบสวนปากค าเพ่ือพิจารณาว่าเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์หรือไม่ 

ขั้นตอนที่ 4 เมื่อพนักงานสอบสวนพิจารณาแล้วลงความเห็นว่าเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 
ต้องท าการส่งตัวผู้ต้องกักรายดังกล่าวเข้ารับการคุ้มครองยังกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

3) เด็กอพยพโยกย้ายถิ่นฐานที่เป็นผู้ลี้ภัยซึ่งไม่สามารถเดินทางกลับประเทศอันเป็นภูมิล าเนาได้ 
ข้อมูล ณ เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 จากส านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ 

(United Nations High Commissioner for Refugees - UNHCR) แสดงให้เห็นว่าในปัจจุบันประเทศไทย 
มีผู้ลี้ภัยประมาณ 97,000 คน โดยเป็นผู้ลี้ภัยที่หนีจากความขัดแย้งภายในประเทศเมียนมาซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อย 
ชาวกะเหรี่ยงและกะเหรี่ยงแดงเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้ยังมีผู้ลี้ภัยและผู้ขอลี้ภัยในเขตเมืองอีกประมาณ 5,000 คน 
จาก 40 ประเทศทั่วโลก ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลไทยจึงให้ความส าคัญกับการให้ความคุ้มครองและให้การช่วยเหลือ 
ผู้ลี้ภัยโดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนผ่านระบบคัดกรองคนต่างด้าว ซึ่งได้มอบหมายให้กองก ากับการ 4  
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง เป็นผู้รับผิดชอบหลักเกี่ยวกับการดูแลผู้ลี้ภัยในเขต
เมืองและระบบคัดกรองโดยตรง   

ความส าเร็จด้านการคุ้มครองเด็กอพยพโยกย้ายถิ่นฐานซึ่งเป็นผู้ลี้ภัยที่ถือได้ว่าเป็นการผลักดัน
ระดับชาติในเชิงรูปธรรม คือการออกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการคัดกรองคนต่างด้าวที่เข้าม า 
ในราชอาณาจักรและไม่สามารถเดินทางกลับประเทศอันเป็นภูมิล าเนาเดิมได้ พ.ศ. 2562 โดยมีจุดมุ่งหมาย
ส าคัญในการเพ่ิมประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาคนต่างด้าวที่เข้ามาและอยู่ในประเทศไทยทั้งโดยชอบและ  
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผ่านกระบวนการสร้างกลไกการคัดกรองคนต่างด้าวกลุ่มที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย
และไม่สามารถเดินทางกลับประเทศอันเป็นภูมิล าเนาได้ ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมไทยและสถานการณ์
ระหว่างประเทศ ซึ่งเมื่อคนต่างด้าวผ่านระบบการคัดกรองและได้รับสถานะเป็นผู้ได้รับการคุ้มครองแล้ว 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องด าเนินการต่าง ๆ ดังนี้ 

ก. ไม่ส่งตัวผู้ได้รับการคุ้มครองกลับไปยังประเทศอันเป็นภูมิล าเนา เว้นแต่เป็นกรณีที่ผู้ได้รับ 
การคุ้มครองนั้นประสงค์จะกลับออกไปนอกราชอาณาจักรด้วยความสมัครใจ หรือมีเหตุที่จะกระทบต่อ 
ความมัน่คงของประเทศ 

ข. ให้ความช่วยเหลือในการกลับไปยังประเทศอันเป็นภูมิล าเนาตามความสมัครใจเมื่อเหตุแห่ง
การที่ไม่สามารถเดินทางกลับได้สิ้นสุดลง หรือพิจารณาให้ความช่วยเหลือในการติดต่อประสานงาน 
เพ่ือให้ผู้ได้รับการคุ้มครองสามารถเดินทางไปประเทศท่ีจะพ านักต่อไปได้ 

ค. ให้ผู้ได้รับการคุ้มครองอยู่ในราชอาณาจักรได้เป็นกรณีพิเศษ หรืออนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
เป็นการชั่วคราว แล้วส่งให้ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองต่อไป ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงผลของการคัดกรอง
ตามระเบียบนี้ 
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ง. ด าเนินการตามสมควรเกี่ยวกับการให้การศึกษาแก่ผู้ได้รับการคุ้มครองที่เป็นเด็ก และ 
การสาธารณสุข ทั้งนี้ ตามกฎหมาย พันธกรณีระหว่างประเทศ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาล 
ที่เก่ียวข้อง 

การใช้ความคุ้มครองและการช่วยเหลือคนต่างด้าวที่เป็นเด็กและผู้ใหญ่มีรายละเอียดของ  
การด าเนินการที่ค่อนข้างแตกต่างกัน ประเด็นที่เห็นชัดโดยเชิงประจักษ์คือเรื่องของสถานที่ในการกักตัวหรือ
การให้ความคุ้มครอง โดยในกรณีผู้ใหญ่เจ้าหน้าที่สามารถให้อยู่ในห้องกักของส านักงานตรวจคนเข้าเมืองได้  
แต่ ในกรณีที่ เป็นเด็กมีแนวปฏิบัติที่ ห้ ามไม่ ให้มีการกักตัวไม่ว่ากรณี ใดก็ตาม ดังนั้น การพิสูจน์อายุ 
จึงเป็นขั้นตอนส าคัญของกระบวนการคัดกรองเพ่ือให้การช่วยเหลือตรงตามกลุ่มเป้าหมายและเป็น ไปตาม
ระเบียบที่ก าหนด เนื่องจากเด็กบางคนมีลักษณะทางกายภาพที่เจริญเติบโตเหมือนวัยผู้ใหญ่ ในขณะที่คนต่างด้าว
บางคนมีอายุเกินสิบแปดปีบริบูรณ์ แต่มีลักษณะทางกายภาพคล้ายเด็ก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อควรค ำนึง 
      การด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจพิสูจน์อายุของเด็กอพยพโยกย้ายถิ่นฐาน ในทางปฏิบัติจะด าเนินการ
เมื่อเกิดข้อสงสัยอันเนื่องมากจากลักษณะของร่างกายที่อาจไม่สอดคล้องกับการประเมินอายุจริง ซึ่งจะมีการ
ประสานไปยังโรงพยาบาลเครือข่ายหรือโรงพยาบาลประจ าจังหวัดโดยใช้วิธีการตรวจจากฟัน 
   อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองสิทธิเด็ก ในระหว่างการด าเนินการหรือ
ระหว่างการรอผลการตรวจพิสูจน์อายุ ควรสันนิษฐานไว้เบื้องต้นก่อนว่าผู้นั้นเป็นเด็ก 
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โดยสรุปแล้ว กระบวนการคัดแยกเด็กอพยพโยกย้ายถิ่นฐาน เป็นหนึ่งในกระบวนการจ าแนก

ประเภทเพ่ือให้การช่วยเหลือคุ้มครองได้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องมีการประสาน 
การด าเนินงานกับหลายหน่วยงาน เช่น ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง สถานีต ารวจในพื้นที่ ส านักงานพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด โรงพยาบาล องค์กรไม่แสวงหาผลก าไรต่าง ๆ เป็นต้น โดยในการด าเนินการ
ด้านการคัดกรองนี้ มุ่งที่จะให้การช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องและตรงตามกลุ่มเป้าหมาย ทั้งกลุ่มที่เป็นผู้กระท าผิด
ทางอาญา กลุ่มที่เป็นเหยื่อหรือผู้เสียหาย และกลุ่มผู้ลี้ภัยที่ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศอันเป็นภูมิล าเนาได้ 

แผนภาพที่ 3.6 กระบวนการคัดแยก 

การคัดแยก 

บูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 
 ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 
 กรมกิจการเด็กและเยาวชน 
 สถานีต ารวจ 
 สหวิชาชีพ 
 ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
 บ้านพักเด็กและครอบครัว 
 โรงพยาบาล 
 องค์กรไม่แสวงหาผลก าไร/ อาสาสมัคร 

ผู้กระท าความผิด เหยื่อ/ ผู้เสียหาย/ ผู้ติดตาม ผู้ลี้ภัย 

เข้าสู่ 
กระบวนการยุติธรรม 

(ยกเว้นกรณี 3 สัญชาติ) 

เข้ารับการคุ้มครอง 
โดยบ้านพักเด็กและ

ครอบครัว/ สถานคุ้มครอง
สวัสดิภาพผู้เสียหาย 
จากการค้ามนุษย์ 

ประสานการด าเนินงาน
กับ UNHCR 

ตรวจพิสูจน์อายุโดยวิธีการตรวจฟัน 
(เฉพาะกรณีที่เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับอายุอันเนื่องมาจากลักษณะทางกายภาพ) 
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การควบคุมตัวเด็กเป็นขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการรอการจัดท าประวัติ การสืบเสาะข้อเท็จจริง และ
การพิจารณาคดี โดยหลักการควบคุมตัวคนต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองของตรวจคนเข้าเมืองส่วนใหญ่จะ
ด าเนินการกับผู้ใหญ่ ซึ่งมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ก าหนดว่าในกรณีที่เจ้าหน้าที่
กักตัวคนต่างด้าวผู้ใดซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจและพิจารณาว่าเป็นผู้ต้องห้ามมิให้เข้ามาในราชอาณาจักรหรือไม่ 
ให้เจ้าหน้าที่มีอ านาจกักตัวคนต่างด้าวผู้นั้นได้เท่าท่ีจ าเป็นตามพฤติการณ์แห่งกรณี แต่ห้ามมิให้กักตัวไว้เกิน 48 
ชั่วโมง นับแต่เวลาที่ผู้ถูกกักตัวมาถึงที่ท าการของพนักงานเจ้าหน้าที่ ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นจะยืดเวลาเกิน 48 
ชั่วโมงก็ได้ แต่มิให้เกิน 7 วัน และให้พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกเหตุจ าเป็นที่ต้องยืดเวลาไว้ให้ปรากฏด้วย 

ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นต้องกักตัวคนต่างด้าวผู้ใดไว้เกินก าหนดเวลาตามข้างต้น ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ยื่นค าร้องต่อศาลขอให้มีอ านาจกักตัวคนต่างด้าวผู้นั้นไว้อีกต่อไปได้ และศาลอาจสั่งให้มีอ านาจกักตัว
ไว้เท่าที่จ าเป็นครั้งละไม่เกิน 12 วัน แต่ถ้าศาลเห็นสมควรจะสั่งให้ปล่อยตัวไปชั่วคราวโดยเรียกประกัน หรือ
เรียกทั้งประกันและหลักประกันก็ได้ 

ส าหรับกรณีของเด็กอพยพโยกย้ายถิ่นฐาน เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติ 
ตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชนโดยเคร่งครัด ซึ่งจะต้อง
หลีกเลี่ยงการควบคุมตัวเด็กไว้ในสถานที่ที่ไม่เหมาะสม เช่น ห้องกัก ห้องขัง หรือสถานที่ที่มีลักษณะของ 
การควบคุมตัวโดยการจ ากัดอิสรภาพหรือสิทธิขั้นพื้นฐานของเด็กตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก พระราชบัญญัติ
คุ้มครองเด็ก หรือพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว เป็นต้น 
โดยในทางปฏิบัติ เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับตัวเด็กจากกระบวนการต่าง ๆ ของระบบตรวจคนเข้าเมืองแล้ว จะต้อง
ประสานไปยังหน่วยงานที่ให้การช่วยเหลือคุ้มครองเด็กโดยเร่งด่วน เพ่ือให้การคุ้มครองดูแลตามกระบวนการ  
ที่เหมาะสมในระหว่างการพิจารณาในขั้นตอนอื่น ๆ หรือในระหว่างรอการส่งกลับประเทศต้นทางหรือประเทศ
ที่สาม 

 
 
 
 
 
 
 
 

   การควบคุมตัวระหว่างรอการคุ้มครอง 
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เช่นเดียวกับกระบวนการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจในพ้ืนที่ ในกรณีท่ีจับกุมผู้ต้องหาซึ่งเป็น
บุคคลต่างด้าวที่กระท าความผิดแล้วพบว่ามีเด็กติดตามมาด้วย จะด าเนินการสอบสวนเบื้องต้นว่าเด็กนั้นมีส่วน
ในการกระท าความผิดหรือไม่ หากพบว่ามีส่วนในการกระท าความผิดก็จะมีการด าเนินการตามขั้นตอน 
ทางคดีโดยใช้วิธีการตามมาตรา 70 มาตรา 71 และมาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว
และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553  ซึ่ งจะต้องน าตัวเด็กไปศาลภายใน 24 ชั่วโมง  
เพ่ือตรวจสอบการจับและถามปากค าประกอบส านวนคดีพร้อมกับทีมสหวิชาชีพ หลังจากนั้นต้องส่งต่อไปยัง
สถานพินิ จหรือหน่ วยงานในสั งกัดกรมพินิ จและคุ้ มครองเด็กและเยาวชนเพ่ือให้การดูแลต่อไป  
แต่หากพบว่าเด็กนั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดของพ่อแม่หรือผู้ปกครองที่ตนติดตามมาด้วย  
จะมีการประสานไปยังชุมชน ญาติ หรือนายจ้าง ให้น าตัวเด็กกลับไปดูแลทันที 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อควรค ำนึง 
     กรณีจ าเป็นที่ต้องด าเนินการควบคุมตัวเด็กอพยพโยกย้ายถิ่นฐานในระหว่างรอการคุ้มครองในขั้นตอน
ต่าง ๆ ควรด าเนินการดังนี้ 
    - ต ารวจตรวจคนเข้าเมือง ควรพิจารณาสถานที่ส าหรับพักรอให้เหมาะสม โดยต้องไม่ให้เข้าไปพักรอ
ในห้องกัก  
   - ต ารวจท้องที่ อาจพิจารณาใช้ห้องสวบสวนคดีเด็ก (ถ้ามี) หรือสถานที่อ่ืน ๆ เป็นที่พักรอ โดยต้อง
ไม่ให้เด็กเข้าไปพักรอในห้องขังของสถานีต ารวจ 
     กรณีที่พบว่าหน่วยงานไม่มีสถานที่ส าหรับพักรอที่เหมาะสม ควรเร่งประสานกรมกิจการเด็กและ
เยาวชน หรือส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดโดยด่วน เพ่ือส่งต่อไปยังบ้านพักเด็กฯ 
สถานคุ้มครองฯ หรือผู้น าชุมชนต่อไป 
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ทั้งนี้ สถานที่ในการควบคุมตัวเด็กที่เหมาะสมในระหว่างการรอพิจารณาคดี ขึ้นอยู่ กับความ

เหมาะสมของอายุและฐานความผิด โดยพิจารณาตามที่ศาลก าหนด ซึ่งประกอบด้วยสถานที่ต่าง ๆ ได้แก ่
1) บ้านพักเด็กและเยาวชน 
2) สถานแรกรับ 
3) สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
4) สถานคุ้มครองเด็กและเยาวชนตามที่ศาลก าหนด 

 

แผนภาพท่ี 3.7 กระบวนการควบคุมตัวระหว่างรอการคุ้มครอง 

การควบคุมตัว 

หลีกเลี่ยงการด าเนินการเนื่องจากไม่สอดคล้องกับ 
หลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเด็ก 

ผู้กระท าความผิด 

น าส่งศาลเพื่อตรวจสอบ 
การจับและส่งไปคุ้มครอง 
ยังสถานพินิจฯ หรือมอบให้

ผู้ปกครองดูแล 

ไม่เป็นผู้กระท าความผิด 

ส่งไปคุ้มครองที่บ้านพักเด็ก
และครอบครัวหรือสถาน
รองรับที่จดทะเบียนตาม

กฎหมาย 

ส่งมอบให้ชุมชน นายจ้าง
ของผู้ปกครอง หรือญาติ  

รับไปดูแล 

จัดที่พักรอที่เหมาะสมโดยต้องไม่ให้เด็กอยู่ในห้องกัก 
หรือห้องขัง หากไม่มีสถานที่ท่ีเหมาะสมให้ประสาน ดย. หรือ พมจ. 
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โดยสรุปแล้ว กระบวนการบังคับใช้ระบบตรวจคนเข้าเมืองที่เกี่ยวกับเด็กอพยพโยกย้ายถิ่นฐาน
จะหลีกเลี่ยงขั้นตอนของการควบคุมตัว เนื่องจากไม่สอดคล้องกับหลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเด็ก
ตามอนุสัญญาระหว่างประเทศและข้อบัญญัติทางกฎหมายของรัฐ แต่จะใช้วิธีการประสานงานไปยังหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือรับตัวเด็กไปดูแลคุ้มครองในสถานที่ที่เหมาะสม ทั้งในส่วนของเด็กผู้กระท าความผิดที่จะต้อง
ด าเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นส าคัญ และในส่วน
ของเด็กที่ไม่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดก็จะต้องได้รับการคุ้มครองอย่างถูกต้องตามหลักสิทธิมนุษยชน
ด้วยเช่นกัน 

 
 
 
 
เมื่อสถานกักตัวคนต่างด้าวเพ่ือรอการส่งกลับของส านักงานตรวจคนเข้าเมือง มีการรับบุคคล 

ต่างด้าวที่เป็นเด็กซ่ึงถูกส่งมาจากหน่วยงานต่างๆ ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองจะด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติ 
ตามค าสั่งส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ 89/2562 เรื่อง ก าหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับตัว การควบคุม 
และดูแลคนต่างด้าว ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 หลังจากนั้นสถานกักตัว 
คนต่างด้าว ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด หรือด่านตรวจคนเข้าเมือง จะต้องท าการจ าแนกคนต่างด้าวที่เป็นเด็กซึ่ง
เป็นบุคคลที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปี ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน (Standard Operating Procedure 
- SOP) ภายใต้บันทึกความเข้าใจ เรื่อง การก าหนดมาตรการและแนวทางแทนการกักตัวเด็กไว้ในสถานกักตัวคน
ต่างด้าวเพื่อรอการส่งกลับ พ.ศ. 2562 เพ่ือให้สามารถให้การคุ้มครองได้อย่างเหมาะสม  

ประเด็นด้านการกักตัวเด็กอพยพโยกย้ายถิ่นฐานเป็นประเด็นส าคัญเนื่องจากมีความละเอียดอ่อน
และมีความเกี่ยวข้องกับการพิทักษ์สิทธิเด็กตามอนุสัญญาระหว่างประเทศหลายฉบับ รวมถึงการด าเนินการ
ตามกฎหมายของประเทศไทยที่มุ่งคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กทุกกลุ่ม ดังนั้น เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมายและการคุ้มครองเด็ก ซึ่งประกอบไปด้วย ส านักงานต า รวจ
แห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงแรงงาน ได้ร่วมกันลงนามในบันทึกความเข้าใจ เรื่อง 
การก าหนดมาตรการและแนวทางแทนการกักตัวเด็กไว้ในสถานกักตัวคนต่างด้าวเพ่ือรอการส่งกลับ  

วัตถุประสงค์หลักของบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติร่วมกันของหน่วยงาน
ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการก าหนดกลไกและหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจนของแต่ละหน่วยงาน  
ในการสร้างหลักประกันว่าเด็กจะได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายภายในประเทศและพันธกรณีระหว่าง
ประเทศ ทั้งนี้ การตัดสินใจด าเนินการใดๆ ที่มีผลกระทบต่อตัวเด็กจะต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของตัวเด็ก
เป็นอันดับแรก และต้องรับฟังความคิดเห็นจากเด็กด้วยเสมอ อีกทั้งต้องค านึงถึงสิทธิที่เด็กจะได้รับมาตรฐาน
การด ารงชีวิตที่เพียงพอส าหรับการพัฒนาทางด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ ศีลธรรม และสังคมของเด็กด้วย 

  การใช้วิธีแทนการกักตัวเด็กไว้ในห้องกัก 
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นอกจากนี้ ในการก าหนดวิธีการอุปการะเลี้ยงดูจะต้องให้ความส าคัญกับการอุปการะโดยใช้ครอบครัวเป็นฐาน
เป็นอันดับแรก แต่หากต้องจัดให้เด็กอยู่ในการอุปการะเลี้ยงดูในรูปแบบของการเลี้ยงดูทดแทนใด ๆ จากสถาน
รองรับของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือสถานรองรับเอกชนที่จดทะเบียนตาม
กฎหมาย จะต้องใช้ระยะเวลาสั้นที่สุดเท่าที่จะ
เป็นไปได้และต้องค านึงถึงพัฒนาการทางด้าน
ร่างกายและจิตใจของเด็กอย่างเหมาะสม 

บทบาทส าคัญของส านักงาน
ตรวจคนเข้าเมืองในขั้นตอนของการกักตัวเด็ก
อพยพโยกย้ายถิ่นฐาน คือการด าเนินการ 
ตามแนวทางของบันทึกความเข้าใจข้างต้น 
โดยส านักงานต ารวจแห่งชาติได้ออกค าสั่งที่ 
655/2563 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานสหวิชาชีพตามบันทึกความเข้าใจ 
เรื่อง การก าหนดมาตรการและแนวทางแทนการกักตัวเด็กไว้ในสถานกักตัวคนต่างด้าวเพ่ือรอการส่งกลับ โดยมี
ผู้บัญชาการส านักงานตรวจคนเข้าเมือง เป็นประธานคณะท างาน มีอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นรอง
ประธานคณะท างาน และมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ ผู้แทนส านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่ง
สหประชาชาติ ผู้แทนองค์การทุนเพ่ือเด็กแห่งสหประชาชาติ พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วย 
การคุ้มครองเด็ก ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนส านักงานตรวจคนเข้าเมือง และเจ้าหน้าที่กรมกิจการเด็กและ
เยาวชน เป็นคณะท างาน  

คณะท างานสหวิชาชีพเหล่านี้  มีอ านาจหน้าที่ ในการพิจารณาก าหนดก าหนดแนวทาง 
การช่วยเหลือตามสภาพปัญหา ความต้องการ และความเสี่ยงของเด็ก เพื่อประกอบการวางแผนช่วยเหลือและ
การจัดบริการดูแล ให้ค าปรึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีที่มีการรับตัวเด็กไว้ในสถานกักตัวเพ่ือรอ  
การส่งกลับ ก าหนดคุณสมบัติและพิจารณารายชื่อองค์การระหว่างประเทศ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม หรือ
บุคคลที่เหมาะสมในการให้เป็นหน่วยจัดบริการเพ่ือสนับสนุนการช่วยเหลือเด็กและครอบครัว รวมไปถึง  
การก าหนดผู้จัดการรายกรณี (Case Manager) ที่เหมาะสมเพ่ือประสานหน่วยจัดบริการ ตลอดจนการก ากับ
ติดตามดูแลหน่วยจัดบริการในภาพรวม และจัดท ารายงานการช่วยเหลือพร้อมจัดเก็ บข้อมูลสถิติส าหรับ 
การน าไปใช้ในการก าหนดกรอบนโยบายในอนาคต 

 
 
 
 
 
 

ข้อควรค ำนึง 
หลักการปฏิบัติที่เป็นหัวใจส าคัญของการด าเนินงาน

เก่ียวกับเด็กอพยพโยกย้ายถิ่นฐาน คือ “เด็กจะต้องไม่ถูก
กักตัว โดยหำกมีควำมจ ำเป็นที่ไม่สำมำรถหลีกเลี่ยงได้
จะต้องใช้ระยะเวลำสั้นที่สุดเท่ำที่จะเป็นไปได้” 
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ส่งเรื่องและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ส่วนงานคนต้องห้ามด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 

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

ท าการคัดแยกเพื่อจ าแนกประเภทคนต่างด้าวว่าเป็นผู้กระท าผิดหรือเหย่ือ 

เมื่อร้อยเวรตรวจสอบและรับตัวแล้ว ให้ลงบันทึกประจ าวันรับตัวและลงบัญชีคุม / 
ลงหมายเลขก ากับ และแยกประเภท 

เจ้าหน้าที่เวรตรวจค้นตัวคนต่างด้าว ตรวจสิ่งของท่ีน าติดตัวมาอย่างละเอียด  
และลงบัญชีรับฝากของไว้เป็นหลักฐาน 

เจ้าหน้าที่เวรจัดท าประวัติ รูปพรรณ ถ่ายรูป และพิมพ์ลายนิ้วมือ 

เจ้าหน้าที่เวรน าตัวไปควบคุมแยกตามประเภทผู้ต้องกัก 

แผนภาพที่ 3.8 ขั้นตอนการรับตัวคนต่างด้าวของส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 
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เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้ออกคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ที่เป็นมาตรฐาน (Standard Operating Procedure – SOP) ภายใต้บันทึกความเข้าใจ เรื่อง การก าหนด
มาตรการและแนวทางแทนการกักตัวเด็กไว้ในสถานกักตัวคนต่างด้าวเพ่ือรอการส่งกลับ  ซึ่งได้ก าหนดขั้นตอน
การด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเกี่ยวกับการรับเด็กอพยพโยกย้ายถิ่นฐานที่ถูกส่งตัวมาที่ห้องกัก
ของส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) การรับตัว 
กระบวนการแรกรับเมื่อเด็กถูกส่งตัวมาที่ห้องกักของส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ให้เจ้าหน้าที่

ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการรับตัวคนต่างด้าวเพ่ือรอการส่งกลับ โดยเริ่มจากการบันทึกรายละเอียดของตัวเด็ก
และครอบครัว พร้อมสัมภาษณ์เบื้องต้นเพ่ือท าประวัติและคัดกรองโดยทันที และต้องพิจารณาเอกสารการรับตัว
ประกอบการจัดท าข้อมูลด้วย ได้แก่ หนังสือน าส่ง บันทึกการจับกุม หนังสือเดินทางหรือเอกสารประจ าตัว  
(ถ้ามี) ส าเนาเอกสารที่เกี่ยวกับการด าเนินคดีในชั้นศาล ใบราชทัณฑ์ หนังสือค าสั่งเพิกถอนการอยู่ใน

รับตัว 

จัดสถานที่เหมาะสมระหว่างกระบวนการคัดกรอง 

ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าร่วมกระบวนการคัดกรอง 

คัดกรองและขึ้นทะเบียนประวัติ 

ประชุมคณะท างานสหวิชาชีพเพื่อจัดมาตราการแทนการกักส าหรับเด็กและครอบครัว 

จัดหาสถานที่ท่ีเหมาะสมกรณีกระบวนการคัดกรองเกิดความยืดเยื้อ 

แผนภาพที่ 3.9 ขั้นตอนการด าเนินงานเกี่ยวกับการรับเด็กอพยพโยกย้ายถิ่นฐาน
ที่ถูกส่งตัวมายังห้องกักของส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 
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ราชอาณาจักรฉบับสมบูรณ์กรณีตรวจคนเข้าเมืองน าส่ง และแบบสัมภาษณ์ เบื้องต้นกรณีผู้ เสียหาย 
จากการค้ามนุษย์ 

2) การจัดสถานที่เหมาะสมระหว่างกระบวนการคัดกรอง  
ในระหว่างกระบวนการรวบรวมข้อเท็จจริงเพ่ือคัดกรองและขึ้นทะเบียนประวัติเด็กอพยพ

โยกย้ายถิ่นฐาน เจ้าหน้าที่จะต้องจัดสถานที่ที่เหมาะสมแก่เด็กและครอบครัว โดยต้องค านึงถึงความปลอดภัย
ของสถานที่ และการจัดสภาพแวดล้อมที่ 
ไม่ส่งผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจ ประการ
ส าคัญต้องไม่น าตัวเด็กและครอบครัวไปพักรอ
ในห้องกักโดยเด็ดขาด 

3) การประสานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อเข้าร่วมกระบวนการคัดกรอง 

ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองใน
ฐานะหน่วยแรกรับเด็กอพยพโยกย้ายถิ่นฐาน  
มีหน้าที่หลักในการประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือเข้าร่วมในกระบวนการคัดกรอง
และการจัดท าประวัติ ซึ่งหน่วยงานที่ต้องเข้า
ร่วมการสัมภาษณ์ ได้แก่ หน่วยงานที่มีภารกิจด้านการคุ้มครองเด็ก หน่วยงานที่สนับสนุนล่ามแปลภาษา  
และส านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติในกรณีที่พบว่าเป็นเด็กที่ไม่ได้มีสัญชาติ เมียนมา ลาว  
และกัมพูชา เนื่องจากอาจมีสถานะเป็นผู้ลี้ภัยหรือผู้แสวงหาแหล่งพักพิง เป็นต้น 

4) การคัดกรองและการขึ้นทะเบียนประวัติ 
แนวทางในการรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตัวเด็กอพยพโยกย้ายถิ่นฐานเพ่ือจัดท าบันทึกประวัติ 

สามารถด าเนินการได้โดยการใช้วิธีการสัมภาษณ์ตัวเด็กและบุคคลที่เก่ียวข้อง การตรวจสอบเอกสารที่เก่ียวข้อง
หรือเอกสารที่เด็กมีอยู่ติดตัว และการสังเกตพฤติกรรมของเด็กหรือปฏิสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับบุคคลที่อยู่
ใกล้ชิด โดยต้องค านึงถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการก าหนดแนวทางการให้การคุ้มครองและความช่วยเหลือ 
ซึ่งต้องให้ความส าคัญต่อเด็กที่เดินทางโดยล าพัง เด็กที่พลัดพรากจากบิดามารดา เด็กที่น่าเชื่อว่าเป็นผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์หรือเด็กผู้ติดตามผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เด็กที่มีปัญหาสุขภาพหรือพิการ และหญิง
ตั้งครรภ์ เป็นต้น ทั้งนี้ ข้อเท็จจริงส าคัญท่ีต้องรวบรวมในข้ันตอนนี้ ได้แก่ 

- รายละเอียดที่ระบุถึงตัวตนของเด็ก เช่น เอกสารที่มี ชื่อ-สกุล ชื่อที่ใช้เรียกในชุมชน เป็นต้น 
- อายุ ในกรณีที่มี เอกสารระบุชี้ชัด แต่หากไม่มีเอกสารยืนยั นหรืออายุที่ระบุในเอกสาร 

มีความแตกต่างจากสภาพการเจริญเติบโตของตัวเด็กที่สังเกตเห็นได้ เจ้าหน้าที่ต้องส่งตัวเด็กไปยังโรงพยาบาล
ในพ้ืนที่เพ่ือท าการตรวจพิสูจน์อายุ 

ข้อควรค ำนึง 
ตัวอย่างสถานที่ที่เหมาะสมส าหรับกระบวนการ

คัดกรอง เช่น  
ห้องรับรอง/ห้องประชุมของส านักงานตรวจ

คนเข้าเมือง ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด สถานกักตัว 
คนต่างด้าว หรือด่านตรวจคนเข้าเมือง 

ห้องสอบสวนคดีเด็กและเยาวชนของสถานี
ต ารวจในพื้นที ่

ห้องประชุมของ ดย. หรือ พมจ. 
บ้านพักเด็กและครอบครัว 
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- ข้อมูลเกี่ยวกับเครือญาติ โดยอาจจัดท าเป็นแผนผังครอบครัวโดยสังเขปเพ่ือให้ทราบว่า 
มีเครือข่ายที่ถกูน ามาพร้อมกันหรือไม่ หรือมีเครือญาติท่ีอยู่ในประเทศไทยหรือไม่ 

- เอกสารแสดงสถานภาพทางกฎหมาย โดยเฉพาะเด็กอพยพโยกย้ายถิ่นฐานซึ่งเป็นบุคคลที่อยู่ใน
ความห่วงใยของส านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ ซึ่งจะต้องมีการจัดท าบันทึกข้อมูลแยกไว้เป็น
ส่วนหนึ่ง 

- ข้อมูลความเป็นมาและสภาพความเป็นอยู่ของตัวเด็ก เช่น วิธีเดินทางเข้ามาประเทศไทย 
ระยะเวลาที่อยู่ในประเทศไทย บุคคลที่พักอาศัยอยู่ด้วย เป็นต้น 

นอกจากนี้ หากมีความจ าเป็นต้องการข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับเด็กและครอบครัว ให้ส านักงาน
ตรวจคนเข้าเมืองประสานกับสถานทูต ส านักงาน
ข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) 
และองค์การระหว่างประเทศเพ่ือการโยกย้ายถิ่น
ฐาน (IOM) แล้วแต่กรณี  รวมทั้งสามารถร้องขอ
หน่ วยงาน อ่ืน  ๆ  เข้ ามามี ส่ วน ร่ วมตามความ
เหมาะสม 

ภายหลั งจากรวบรวมข้อเท็ จจริ ง
เกี่ยวกับตัวเด็กอพยพโยกย้ายถิ่นฐานครบถ้วนแล้ว 
ขั้นตอนต่อมาคือการจัดท าแฟ้มประวัติเด็กและ
ครอบครัวพร้อมบันทึกข้อมูลลงในระบคอมพิวเตอร์ 
และจัดส่งข้อมูลให้กรมกิจการเด็กและเยาวชน  
โดยสามารถด าเนินการได้ ดังนี้  

1) ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ประสาน
กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมกิจการเด็ก 
และเยาวชน  

2) ในเขตจังหวัดอ่ืน ให้ประสานส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด หรือ
บ้านพักเด็กและครอบครัวในจังหวัดนั้น 

เมื่อกรมกิจการเด็กและเยาวชนได้รับแฟ้มประวัติเด็กและครอบครัวแล้ว ให้ด าเนินการตาม
มาตรการการสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็กโดยเร็ว โดยจัดให้มีการ
ประเมินความเสี่ยงและความต้องการ เพ่ือน าไปสู่การก าหนดร่างแผนการช่วยเหลือระยะสั้นและระยะยาว  
ซึ่งในขั้นตอนนี้ ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองจะต้องจัดสถานที่เฉพาะส าหรับการสัมภาษณ์ที่มีสภาพแวดล้อม 
ที่เหมาะสมเพ่ือให้เด็กรู้สึกปลอดภัยและไว้วางใจต่อการให้ข้อมูล รวมถึงจัดล่ามแปลภาษาที่มีทักษะและ 
ความเชี่ยวชาญ โดยสามารถร้องขอหน่วยงานอื่น ๆ เข้ามามีส่วนร่วมตามความเหมาะสม 

ข้อควรค ำนึง 
เมื่ อจัดแฟ้มประวัติที่ รวบรวมข้อเท็จจริง

เกี่ยวกับ รายละเอียดที่ระบุถึงตัวตนของเด็ก อายุ 
ข้อมูลเกี่ยวกับเครือญาติ เอกสารแสดงสถานภาพทาง
กฎหมาย ข้อมูลความเป็นมา และสภาพความเป็นอยู่
ของตัวเด็ก เป็นต้น ควรด าเนินการส่งต่อข้อมูลให้กับ
หน่วยงาน ดังต่อไปนี้  
 กรุงเทพมหานคร ประสานกองคุ้มครอง

เด็กและเยาวชน กรมกิจการเด็กและ
เยาวชน  

 ต่างจังหวัด ประสานส านักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 
หรือบ้านพักเด็กและครอบครัวในจังหวัด 
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นอกจากกระบวนการคัดกรองเด็กอพยพโยกย้ายถิ่นฐานเพ่ือจ าแนกเป็นกลุ่มต่าง ๆ ตามความเหมาะสม

ของการให้ความคุ้มครองช่วยเหลือแล้ว อีกหนึ่งขั้นตอนส าคัญที่เจ้ าหน้าที่ต้องด าเนินการตามข้อก าหนดของ
กฎหมายอย่างเคร่งครัด คือ การคัดกรองโรค โดยเฉพาะในสภาวการณ์ปัจจุบันที่อยู่ในช่วงของการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด 19 ซึ่งส านักงานต ารวจแห่งชาติได้ออกระเบียบการต ารวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 34 การ
ตรวจคนเข้าเมือง (Regulations of the Royal Thai Police on code of police regulations unrelated 
to cases Category 34 Immigration) ให้มีแพทย์ตรวจคนเข้าเมืองซึ่ งเป็นข้าราชการสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข เป็นผู้ปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีหน้าที่
เกี่ยวกับการตรวจโรคคนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรตามช่องทางด่านตรวจคนเข้าเมือง ฉีดวัคซีน
ป้องกันโรค ให้การรักษาพยาบาล และจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานประจ าเดือนเสนอต่อหน่วยงานงานที่
เกี่ยวข้อง เป็นต้น 

 
5) การจัดหาสถานที่ท่ีเหมาะสมกรณีกระบวนการคัดกรองเกิดความยืดเยื้อ 
ในกรณีที่กระบวนการสืบค้นข้อเท็จจริง

เพ่ือการคัดกรองและการจัดท าประวัติไม่สามารถ
ด าเนิ นการได้ เสร็จสิ้ นภายในวันที่ รับตั ว เด็ ก 
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองต้องหารือกับผู้เข้าร่วม
กระบวนการคัดกรองในการส่งตัวเด็กไปพักใน
สถานที่ที่เหมาะสม โดยในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
ให้พิจารณาส่งตัวเด็กไปที่อาคารผู้ต้องกักหญิง 
และเด็ก ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองบางเขน  
แต่ต้องไม่น าเด็กเข้าไปในห้องกัก ส่วนในพ้ืนที่
ต่างจังหวัด ให้พิจารณาส่งตัวเด็กไปที่บ้านพักเด็ก
และครอบครัวหรือสถานรองรับ เด็ กที่ ได้ รับ 
การจดทะเบียนตามกฎหมาย  

 
 

ข้อควรค ำนึง 
กรณี ที่ กระบวนการคัดกรองไม่ สามารถ

ด าเนินการให้แล้วเสร็จในวันที่รับตัวเด็ก ควรส่งตัว
เด็กไปพักรอในสถานที่ต่อไปนี้ 
 กรุงเทพมหานคร อาคารผู้ต้องกักหญิง

และเด็ก ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 
 ต่างจังหวัด บ้านพักเด็กและครอบครัว

หรือสถานรองรับเด็กที่ได้รับการจดทะเบียน
ตามกฎหมาย 

ข้อควรค ำนึง 
การจัดหาล่ามแปลภาษา ควรเป็นที่ผ่านการฝึกอบรมทักษะและความเชี่ยวชาญด้านการสื่อสาร

ตามบริบทภารกิจของการตรวจคนเข้าเมือง หรือหน่วยงานที่จัดหาล่ามอาจร้องขอล่ามจากหน่วยงาน 
อ่ืน ๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมตามความเหมาะสม โดยควรหลีกเลี่ยงการใช้ล่ามท่ีเป็นผู้ต้องกักด้วยกันเอง 
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6) การประชุมคณะท างานสหวิชาชีพเพื่อจัดมาตราการแทนการกักส าหรับเด็กและครอบครัว 
หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนของการคัดกรองและการขึ้นทะเบียนประวัติ ให้ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 

จัดประชุมคณะท างานสหวิชาชีพ (ตามบันทึกความเข้าใจ เรื่อง การก าหนดมาตรการและแนวทางการกักตัว
เด็กไว้ในสถานกักตัวคนต่างด้าวเพ่ือรอการส่งกลับ) เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการให้ความช่วยเหลือ
เด็กและครอบครัว ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวแทนการกักตัวเด็ก โดยให้กรมกิจการเด็กและเยาวชนจัดท า
รายละเอียดแผนการช่วยเหลือ และการระบุความต้องการในการได้รับบริการเฉพาะ เช่น บริการทางการศึกษา 
บริการทางสุขภาพ การฝึกอบรม การช่วยเหลือทางกฎหมาย และระยะเวลาของแผนการช่วยเหลือ เป็นต้น 
ในเขตจังหวัดอ่ืน ให้ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดประสานส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด
หรือบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด ร่วมกันก าหนดแผนการให้ความช่วยเหลือเด็กและครอบครัว 
ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองและกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็กตามความเหมาะสม 
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แผนภาพท่ี 3.10  มาตรการและแนวทางแทนการกักตัวเด็กไว้ในสถานกักตัวคนต่างด้าว 
เพื่อรอการส่งกลับ 

การใช้วิธีแทนการกักตัวเด็กไว้ในห้องกัก 

หลักการ :  เด็กจะต้องไม่ถูกกักตัว โดยหากมีความจ าเป็นที่ ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ 
               จะต้องใช้ระยะเวลาสั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 

มาตรการและแนวทางแทนการกักตัวเด็กไว้ในสถานกักตัวคนต่างด้าวเพื่อรอการส่งกลับ 

การรับตัว 

การจัดสถานที ่
ที่เหมาะสมระหว่าง

กระบวนการคัดกรอง 

จัดหาสถานที่พักรอ
ระหว่างการคัดกรอง 

ประสานหน่วยงาน 
เพื่อร่วมคัดกรอง 

คัดกรอง/ท าประวัติ 

พิจารณาเอกสาร เช่น หนังสือน าส่ง บันทึกการจับกุม หนังสือเดินทางหรือเอกสาร
ประจ าตัว (ถ้ามี) ส าเนาเอกสารที่เกี่ยวกับการด าเนินคดีในชั้นศาล ใบราชทัณฑ์ 
หนังสือค าสั่งเพิกถอนการอยู่ในราชอาณาจักรฉบับสมบูรณ์กรณีตรวจคนเข้าเมือง
น าส่ง และแบบสัมภาษณ์เบื้องต้นกรณีผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 

ค านึงถึงความปลอดภัยของสถานที่และการจัดสภาพแวดล้อมที่ไม่ส่งผลกระทบต่อ
ร่างกายและจิตใจ โดยต้องไม่น าตัวเด็กและครอบครัวไปพักรอในห้องกักโดยเด็ดขาด 

เช่น หน่วยงานที่มีภารกิจด้านการคุ้มครองเด็ก หน่วยงานที่สนับสนุนล่ามแปลภาษา 
และส านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ เป็นต้น 

รวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ รายละเอียดที่ระบุถึงตัวตนของเด็ก อายุ ข้อมูลเกี่ยวกับ
เครือญาติ เอกสารแสดงสถานภาพทางกฎหมาย ข้อมูลความเป็นมาและสภาพ 
ความเป็นอยู่ของตัวเด็ก เป็นต้น พร้อมจัดส่งให้ ดย./พมจ./บ้านพักเด็กฯ 

ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้พิจารณาส่งตัวเด็กไปที่อาคารผู้ต้องกักหญิงและเด็ก 
ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองบางเขน ส่วนในพื้นที่ต่างจังหวัด ให้พิจารณาส่งตัวเด็กไปที่
บ้านพักเด็กและครอบครัวหรือสถานรองรับเด็กที่ได้รับการจดทะเบียนตามกฎหมาย 

ประชุมคณะท างาน 
สหวิชาชีพ 

คณะท างานสหวิชาชีพร่วมพิจารณาแผนแผนการให้ความช่วยเหลือเด็กและครอบครัว 
- กทม. ให้ สตม. ประสาน ดย. เพื่อจัดท าแผนการช่วยเหลือและการให้บริการเฉพาะ 
- ต่างจังหวัด ให้ ตม.จว. ประสาน พมจ. เพื่อก าหนดแผนฯ ตามความเหมาะสม 
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โดยสรุปแล้ว ในขั้นตอนการกักตัวจะมีการบังคับใช้อย่างจริงจังกับคนต่างด้าวที่เป็นผู้ใหญ่เท่านั้น 
ส่วนในกรณีเด็กอพยพโยกย้ายถิ่นฐาน รัฐบาลไทยได้มีความพยายามในการผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีบันทึกความเข้าใจฯ เป็นแนวทางการปฏิบัติร่วมกัน อย่างไรก็ตาม
เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองได้รับตัวเด็กอพยพโยกย้ายถิ่นฐานมาที่ห้องกักของส านักงานตรวจคนเข้าเมืองแล้ว 
ก็จะต้องด าเนินการตามระเบียบและขั้นตอนการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ แต่หัวใจหลักส าคัญของการด าเนินงาน 
คือ “เด็กจะต้องไม่ถูกกักตัว” ไม่ว่ากรณีใด ๆ 

 
 
 
 
ความผิดฐานหลบหนีเข้าเมืองตามข้อบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ก าหนด

ว่าผู้ใดเดินทางเข้ามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย หรือเป็นคนต่างด้าวที่อยู่ในราชอาณาจักร
โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการอนุญาตสิ้นสุดลงหรือถูกเพิกถอน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับ 
ไม่เกิน 20,000 บาท ซึ่งในกรณีนี้คนต่างด้าวจะต้องถูกส่งไปจ าคุกหรือกักขั งแทนค่าปรับที่ทัณฑสถานของ
กระทรวงยุติธรรม เมื่อพ้นโทษแล้วจึงจะถูกส่งตัวไปยังสถานกักตัวของตรวจคนเข้าเมืองเพ่ือเตรียมการส่งกลับ 
หรือหากคนต่างด้าวสามารถจ่ายค่าปรับได้ก็ไม่ต้องถูกส่งตัวไปยังทัณฑสถาน แต่จะถูกส่งต่อให้ตรวจคนเข้าเมือง 
เพ่ือด าเนินการในขั้นตอนของการกักตัวและขั้นตอนอื่น ๆ ต่อไป 

ในการพิจารณาคดีส าหรับเด็กอพยพโยกย้ายถิ่นฐาน อาจน าบทบัญญัติของพระราชบัญญัติ 
ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มาปรับใช้ โดยมาตรา 86 
ก าหนดไว้ว่าในกรณีที่เด็กไม่เคยได้รับโทษมาก่อน อัยการสามารถพิจารณาองค์ประกอบต่าง ๆ ของเด็ก ทั้งในเรื่อง
อายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปัญญา การศึกษาอบรม สภาพร่างกาย สภาพจิตใจ อาชีพ ฐานะ เพิ่มเติมได้ 
ซึ่งหากเห็นว่าเด็กหรือเยาวชนนั้นอาจกลับตนเป็นคนดีได้ก็จะไม่สั่งฟ้อง แต่จะให้จัดท าแผนแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูให้
เด็กหรือเยาวชน เพ่ือบ าบัดฟ้ืนฟูเด็กหรือเยาวชนให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ อาจมีการก าหนดให้บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือ
บุคคลหรือผู้แทนองค์การซึ่งเด็กอาศัยอยู่ด้วยปฏิบัติร่วมด้วยได้ เพ่ือร่วมกันดูแลและคุ้มครองเด็กในระยะยาว 
อย่างไรก็ตาม เมื่อเด็กถูกจับกุมโดยล าพังจะมีความผิดฐานหลบหนีเข้าเมืองและจะต้องถูกส่งตัวไปยังศาลเยาวชน
และครอบครัว แต่หากถูกจับกุมพร้อมผู้ปกครองและถูกส่งตัวไปยังศาลอาญาจะไม่ถือว่ามีความผิดและอาจถูกส่ง
ตัวไปยังสถานคุ้มครองตามความเหมาะสม 

เมื่อเด็กอพยพโยกย้ายถิ่นฐานต้องเข้าสู่การพิจารณาคดีตามขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรม  
หากศาลพิจารณาแล้วเห็นว่ามีพฤติการณ์ยังไม่ควรจะมีค าพิพากษา ศาลอาจมีค าสั่งให้ปล่อยตัวชั่วคราวแล้วมอบให้
บิดามารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ที่เด็กอาศัยอยู่ด้วยรับไปดูแลโดยอาจมีหลักประกันหรือไม่ก็ได้และก าหนดเงื่อนไข 
ให้ให้มารายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หรือองค์กรที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบ าบัดฟ้ืนฟู
พฤตินิสัยเด็ก ตามระยะเวลาที่ศาลเห็นสมควร แต่ต้องไม่เกินกว่าที่เด็กนั้นมีอายุครบยี่สิบสี่ปีบริบูรณ์ 

   การพิจารณาคดคีวามผิดฐานหลบหนีเขา้เมือง 
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ส าหรับในบางกรณี ศาลอาจพิจารณาใช้วิธีอ่ืนแทนการลงโทษโดยให้จัดท าแผนการบ าบั ดฟ้ืนฟู
โดยมอบหมายหน้าที่ให้สถานพินิจเป็นผู้ด าเนินการ แต่ในการลงพ้ืนที่สัมภาษณ์เชิงลึกพบว่าการจัดท าแผน  
เพ่ือบ าบัดฟ้ืนฟูเด็กต่างด้าวค่อนข้างมีข้อจ ากัดหลายประการ ทั้งในเรื่องของการดูแลและก ากับติดตามให้
ปฏิบัติตามแผน ความเสี่ยงด้านการหลบหนี รวมไปถึงการด าเนินการที่ต้องเกี่ยวข้องกับการผลักดันกลับ
ประเทศต้นทางหรือการผลักดันไปยังประเทศที่สาม ดังนั้น บางกรณีศาลจึงใช้วิธีการตัดสินลงโทษตามความผิด
และให้รอลงอาญาไว้ตามก าหนดระยะเวลาที่เหมาะสม 

หลังจากสิ้นสุดกระบวนการทางคดี ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองต้องรับตัวเด็กอพยพโยกย้ายถิ่นฐาน
มาด าเนินการเก่ียวกับการผลักดันกลับประเทศต้นทางหรือประเทศที่สามต่อไป 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ศาลเยาวชนและครอบครัวพิจารณา 

การพิจารณาคดีกรณีเป็นผู้กระท า
ความผิดฐานหลบหนีเข้าเมือง 

อัยการสั่งฟ้อง 

พิพากษาคดีและสั่งให้เข้า
รับการฝึกอบรม  

ณ ศูนย์ฝึกอบรมเด็ก 
และเยาวชน 

ใช้มาตรการพิเศษอ่ืน
แทนการลงโทษ 

ปล่อยตัวช่ัวคราว 
โดยอาจเรียกหลักประกัน
หรือไม่ก็ได้ และมอบให้อยู่ 
ในการดแูลของผู้ปกครอง 

ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองรับตัวมาด าเนินการเพื่อรอ
การผลักดันเมื่อสิ้นสุดกระบวนการทางคดี 

แผนภาพที่ 3.11 กระบวนการพิจารณาคดีกรณีเป็นผู้กระท าความผิดฐานหลบหนีเข้าเมือง 

อาจประสาน  
ดย./ พมจ./ NGOs 

ที่เกี่ยวข้อง 
 

อาจปล่อยตัว 
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กรณีที่ เป็นเด็กอพยพโยกย้ายถิ่นฐาน 
ซึ่งมีสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ซึ่งกระท าผิด
ต าม พ ระราชบั ญ ญั ติ ค น เข้ า เมื อ ง  พ .ศ . 2 522   
“ฐาน เป็ นคนต่ างด้ าว เดิ นท างเข้ ามาและอยู่ ใน
ราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต” ให้ต ารวจตรวจคน
เข้าเมืองประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการ
ผลักดันและส่งกลับประเทศต้นทางได้ โดยไม่ต้อง
ด าเนิ นคดี  ตามหนั งสื อส านั กงานต ารวจแห่ งชาติ  
ที่ 0022.122/1670 ลงวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2541  
ซึ่งออกตามประกาศกระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 11)  
ลงวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2541 นั่นหมายความว่าเด็ก
อพยพโยกย้ายถิ่นฐานกลุ่มนี้จะไม่เข้าสู่กระบวนการทางคดีหรือกระบวนการพิจารณาของศาล แต่ส านักงาน
ตรวจคนเข้าเมืองหรือหน่วยงานในสังกัดจะรับเด็กอพยพโยกย้ายถิ่นฐานนั้นเข้าสู่กระบวนการรอการส่งกลับ
ออกไปนอกราชอาณาจักร โดยอาจมีการประสานงานกับหน่วยงานด้านการคุ้มครองเด็กที่เกี่ยวข้องให้ร่วม
ด าเนินการ เช่น กรมกิจการเด็กและเยาวชน ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด  
องค์กรพัฒนาเอกชนในเครือข่าย เป็นต้น 

 ส าหรับกรณีที่ เป็นเด็กและเยาวชนสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ซึ่งกระท าความผิด 
ตามกฎหมายอ่ืนนอกจากความผิดฐาน “เป็นคนต่างด้าวเดินทางเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับ
อนุญาต” ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 หรือกรณีเป็นเด็กและเยาวชนสัญชาติอ่ืน ๆ ให้ต ารวจ
ตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาตามดุลยพินิจในการน าตัวเด็กและเยาวชนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม โดยใช้อ านาจ
ตามกฎหมายในการส่งเด็กและเยาวชนให้กับพนักงานสอบสวนในท้องที่ที่มีอ านาจ หรือให้พนักงานสอบสวน
ของส านักงานตรวจคนเข้าเมืองที่มีอ านาจท าการสอบสวนและน าตัวเด็กเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญา
โดยปกต ิ

 
 
 
 

 
 

 
 
 

ข้อควรค ำนึง 
กระบวนการรอการส่งเด็กกลับออกไป

นอกราชอาณาจักร โดยเฉพาะเด็กที่เดินทาง
โดยล าพังหรือพลัดพรากจากผู้ปกครอง จะต้อง
มั่ น ใจ ได้ ว่ า เมื่ อ ส่ ง เด็ ก ก ลั บ ไป แล้ ว จ ะมี
ผู้ปกครองหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องมารับตัว
เด็กไป โดยที่จะไม่ปล่อยให้เด็กอยู่โดยล าพัง
หรือไม่ได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสม 
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นอกจากกระบวนการพิจารณาคดีในกลุ่มเด็กอพยพโยกย้ายถิ่นฐานที่กระท าความผิดทางอาญาและ
กลุ่มที่กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 แล้ว ยังมีกลุ่มเด็กที่เป็นผู้ติดตาม ซึ่งพ่อแม่ 
หรือผู้ปกครองต้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาทางคดี โดยหากเด็กอพโยกย้ายถิ่นฐานเหล่านี้ไม่ได้เป็นผู้เกี่ยวข้อง
กับกระบวนการทางคดีหรือเกี่ยวข้องกับการเป็นผู้เสียหายหรือเหยื่อของการค้ามนุษย์ จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
ได้รับการคุ้มครองที่เหมาะสม ซึ่งส านักงานตรวจคนเข้าเมืองควรประสานกับหน่วยงานด้านการคุ้มครองเด็ก  
เช่น กรมกิจการเด็กและเยาวชน ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด บ้านพักเด็กและ
ครอบครัว องค์กรพัฒนาเอกชน หรือสถานรองรับที่ขึ้นทะเบียนตามกฎหมาย เป็นต้น เพ่ือน าตัวไปดูแลในระหว่าง
ที่พ่อแม่หรือผู้ปกครองอยู่ในระหว่างการเข้าสู่กระบวนการทางคดี พร้อมการจัดท าแฟ้มประวัติความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ใหญ่กับเด็กไว้โดยละเอียด ภายหลังจากที่กระบวนการทางคดีสิ้นสุดแล้ว จึงน าตัวเด็กเข้าสู่กระบวนการ
ผลักดัน หรือหากสามารถประสานกับครอบครัว ญาติ หรือหน่วยงานด้านการคุ้มครองเด็กในประเทศต้นทางได้ 
อาจไม่จ าเป็นต้องรอจนถึงกระบวนการทางคดีของพ่อแม่หรือผู้ปกครองสิ้นสุดก็ได้ 

การพิจารณาคด ี
กรณีความผิดตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมืองฯ 

เด็กสัญชาติเมียนมา ลาว 
กัมพูชา 

เด็กสัญชาติอื่น หรือเด็กสัญชาติเมียนมา ลาว 
กัมพูชา ที่กระท าผิดตามกฎหมายอ่ืน 

เข้าสู่กระบวนการผลักดัน
โดยไม่ต้องด าเนินคดี 

 

น าส่งพนักงาน
สอบสวนในพื้นที่ 

น าส่งพนักงานสอบสวนของ
ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 

เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม อาจประสาน  
ดย./ พมจ./ NGOs  

ที่เกี่ยวข้อง 
 

แผนภาพที่ 3.12 กระบวนการพิจารณาคดีกรณีความผิดตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมืองฯ 

สถานีต ารวจรับตัวเพื่อส่งต่อไปยังส านักงานตรวจ 
คนเข้าเมืองส าหรับด าเนินการเพื่อรอการผลักดัน 

เมื่อสิ้นสุดกระบวนการทางคดี 
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โดยสรุปแล้ว เด็กอพยพโยกย้ายถิ่นฐานที่เข้ามาสู่ขั้นตอนของการพิจารณาคดีส่วนใหญ่จะเป็น  
ผู้ที่กระท าผิดหรือมีพฤติการณ์ทางคดีอย่างใดอย่างหนึ่ง อย่างไรก็ตาม การพิจารณาคดีอยู่ภายใต้ข้อบัญญัติ  
ทางกฎหมายแห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
เช่นเดียวกับเด็กไทย ซึ่งในทางปฏิบัติแล้วศาลมีนโยบายใช้มาตรการพิเศษอ่ืนแทนการพิพากษาลงโทษ โดยให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าแผนการบ าบัดฟื้นฟูพฤตินิสัยพร้อมก ากับดูแลไม่ให้มีการกระท าความผิดซ้ าได้อีก 

 

เด็กเป็นผู้เกี่ยวข้องกับคดี หรือ 
เป็นผู้เสยีหาย/ เหย่ือของการค้ามนุษย์ 

การคุ้มครองกรณีพ่อแม่หรือผู้ปกครอง 
อยู่ระหว่างกระบวนการทางคดี 

เด็กไม่เป็นผู้เกี่ยวข้องกับคดี หรือ 
ไม่เป็นผู้เสียหาย/ เหย่ือของการค้ามนุษย์ 

เข้าสู่กระบวนการทางคดี 
หรือส่งหน่วยงานคุ้มครองที่เกี่ยวข้อง 

ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองรับตัว 
มาด าเนินการเพื่อรอการผลักดัน 

ประสานหน่วยงานคุ้มครองระหว่างที่พ่อแม่
หรือผู้ปกครองอยู่ในกระบวนการทางคดี 

 

ผลักดันกลับหากสามารถประสานกับ
ครอบครัว ญาติ หรือหน่วยงาน 

ด้านการคุ้มครองเด็กในประเทศต้นทางได้ 

หรือ 

จัดท าบันทึกประวัติความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใหญ่ 
(พ่อ แม่ หรือผู้ปกครองท่ีเด็กติดตาม) 

แผนภาพท่ี 3.13 กระบวนการคุ้มครองกรณีพ่อแม่หรือผู้ปกครองอยู่ระหว่างกระบวนการทางคดี 
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มาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ก าหนดว่าในกรณีที่มีค าสั่งให้ส่งคนต่างด้าว

กลับออกไปนอกราชอาณาจักร ในระหว่างรอการส่งกลับ พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจอนุญาตให้ไปพักอาศัยอยู่ 
ณ ที่ใด โดยคนต่างด้าวผู้นั้นต้องมาพบพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนด โดยต้องมีประกัน 
หรือมีทั้งประกันและหลักประกันก็ได้ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่จะกักตัวคนต่างด้าวผู้นั้นไว้ ณ สถานที่ใด  
เป็นเวลานานเท่าใดตามความจ าเป็นก็ได้ โดยค่าใช้จ่ายในการกักตัวนี้ให้คนต่างด้าวผู้นั้นเป็นผู้เสีย 

ค าสั่งส านักงานตรวจคนเข้าเมืองที่ 53/2559 เรื่อง มอบหมายการพิจารณาเกี่ยวกับการประกัน
ตัวคนต่างด้าวที่รอการส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 
2522 และหลักเกณฑ์การประกันตัว ก าหนดเหตุผลความจ าเป็นในการขอประกันตัวไว้ ดังนี้ 

1) ขอประกันตัวเพ่ือไปติดต่อท าหนังสือเดินทาง หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง 
2) เป็นผู้ลี้ภัยและอยู่ระหว่างรอการส่งตัวไปยังประเทศที่สาม หรือกรณียังไม่ได้สถานภาพเป็น  

ผู้ลี้ภัยแต่อยู่ระหว่างข้ันตอนเพ่ือขอลี้ภัยไปประเทศท่ีสาม 
3) เจ็บป่วยและต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด หรือต้องรักษาตัวอย่างต่อเนื่อง  

หรือเกรงว่าจะถึงอันตรายแก่ชีวิตสุขภาพอนามัยหรือจิตใจขั้นรุนแรง 
4) มีพฤติการณ์พิเศษหรือเหตุจ าเป็นอ่ืน หรือมีเหตุสุดวิสัยท าให้ไม่สามารถส่งคนต่างด้าวกลับ

ออกไปนอกประเทศไทยได้ เช่น มีค าสั่งศาล หรือค าสั่งห้ามออกนอกประเทศในระหว่างด าเนินคดี หรือมีเหตุ
จลาจล ภัยสงคราม หรือภัยพิบัติต่างๆ เป็นต้น 

นอกจากนี้ ยังได้ก าหนดเหตุยกเว้นที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขท่ีจะขอประกันได้ตามค าสั่งข้างต้น คือ ได้รับ
โทษตามค าพิพากษาของศาลไทยตามกฎหมาย ได้แก่ 

1) ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ 
2) ความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย ์
3) ความผิดเกีย่วกับความม่ันคงตามประมวลกฎหมายอาญา 
4) ความผิดอื่นที่เป็นที่สนใจของประชาชน หรือเป็นผู้ต้องกักส าคัญ หรือถูกอายัดตัว 
อย่างไรก็ตาม ในการด าเนินการก็จะพบข้อท้าทายใหม่ ๆ เกี่ยวกับการให้เหตุผลในการขอประกัน

ซึ่งเป็นดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ว่าจะเข้าหลักเกณฑ์พฤติการณ์พิเศษหรือเหตุจ าเป็นอ่ืนหรือไม่ เช่น การขอประกันตัว
บิดามารดาให้ออกมาท าหน้าที่ในการเลี้ยงดูลูกที่อยู่นอกชุมชน ตามบันทึกความเข้าใจ เรื่องการก าหนด
มาตรการและแนวทางแทนการกักตัวเด็กไว้ในสถานกักตัวคนต่างด้าวเพ่ือรอการส่งกลับ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 
พ.ศ. 2562 หรือในกรณีเป็นผู้ลี้ภัยที่ไม่ได้ถือเป็น “บุคคลในความห่วงใย” ของส านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัย
แห่งสหประชาชาติ (UNHCR) ที่ต้องการได้รับประกันตัวออกมาเพ่ือจัดเตรียมเอกสารยื่นค าร้องขอเป็นผู้ได้รับ 

การประกันตัว/ การรายงานตัว 
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ความคุ้มครอง ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการคัดกรองคนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักร 
และไม่สามารถเดินทางกลับประเทศอันเป็นภูมิล าเนาได้ พ.ศ. 2562 เป็นต้น 

ในกรณีของเด็กอพยพโยกย้ายถิ่นฐาน ขั้นตอนการประกันตัวหรือรายงานตัวจะเป็นกรณี 
ที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่กระท าความผิด โดยเป็นดุลพินิจของศาลในการใช้มาตรการอ่ืนแทนการลงโทษเพ่ือให้เด็ก  
ได้มีโอกาสกลับไปอยู่ในสังคมตามสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับพัฒนาการตามช่วงวัย ซึ่งการพิจารณาของศาล
หากพบว่าเด็กอพยพโยกย้ายถิ่นฐานที่กระท าผิดนั้นไม่มีพฤติการณ์ที่รุนแรงหรือสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อ่ืน
มากนัก ศาลมักก าหนดเงื่อนไขให้เด็กปฏิบัติตามโดยมีผู้พิพากษาสมทบเป็นผู้ก ากับดูแล และในบางครั้งศาล
อาจไม่เรียกหลักประกันเลยก็ได้เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าเด็กหรือครอบครัวไม่มีศักยภาพในการหาหลักทรัพย์  
มาประกันได ้

นอกจากนี้ การประกันตัวพ่อแม่หรือผู้ปกครองของเด็กก็ถือเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเด็ก
อพยพโยกย้ายถิ่นฐานเช่นกัน โดยพบว่ามีหลายกรณีที่ผู้ปกครองของเด็กถูกจับตัวและต้องถูกกักตัวในห้องกัก
ของส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ในขณะที่เด็กไม่ได้อยู่ในข้อก าหนดให้สามารถกักตัวอยู่กับผู้ปกครองได้  
จึงต้องถูกส่งตัวไปรับการคุ้มครองดูแลที่บ้านพักเด็กและครอบครัวหรือสถานรองรับที่จดทะเบียนถูกต้อ ง 
ตามกฎหมาย กรณีเช่นนี้มีหน่วยงานภาคเอกชนและองค์กรไม่แสวงหาผลก าไรหลายหน่วยงานพยายาม  
ให้การช่วยเหลือ โดยการระดมทุนเพ่ือเป็นงบประมาณในการวางหลักประกันให้พ่อแม่ได้ออกมาดูแล   
อย่างไรก็ตาม หากค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นที่ตั้งและความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน
เป็นส าคัญ การวางเงินประกันควรอยู่ในเกณฑ์ที่สมเหตุสมผลโดยที่ต้องไม่เป็นภาระต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มากเกินไป หรืออาจพิจารณาใช้หลักประกันอ่ืนแทนเงินประกันก็ได้ 
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กรณีเด็ก กรณีผู้ปกครอง 

การประกันตัว/รายงานตัว 
(สถานกักตัวคนต่างด้าวของ ตม.) 

ปล่อยตัวช่ัวคราว 
โดยอาจเรียกหลักประกัน 

หรือไม่ก็ได้ 

ผู้ปกครองที่ได้รับ 
การประกันรายงานตัว 

พร้อมแสดงหลักฐานการคงอยู่
ของเด็กต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามวันและสถานที่ที่ก าหนด 

มีความจ าเป็นเกี่ยวข้องกับ
การเลี้ยงดูบุตร 

ก าหนดวงเงินประกัน  
ไม่น้อยกว่า 50,000 บาท 

รายงานตัวต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามวันและสถานที่ 

ที่ก าหนด 

ยื่นเรื่องที่งานคนต้องห้าม 
กก.3 บก.สส. สตม. 

เฉพาะกรณีเด็ก 

มาพร้อมผู้ปกครอง 

แผนภาพที่ 3.14 กระบวนการประกันตัว/ รายงานตัว 

กรณีเด็กเดินทางโดยล าพังหรือพลัดพราก
จากพ่อแม่หรือผู้ปกครองต้องส่งไป

คุ้มครองที่ ดย./ พมจ./ บ้านพักเด็กฯ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ประเด็นเรื่องการประกันตัวเด็กอพยพโยกย้ายถิ่นฐาน ยังไม่ค่อยปรากฏการด าเนินงานของ

หน่วยงานต่าง ๆ อย่างเด่นชัด อาจเนื่องมาจากกระบวนการพิจารณาของศาลที่มีนโยบายการใช้มาตรการอ่ืน
แทนการลงโทษอยู่แล้ว ส่วนการด าเนินการที่พบบ่อยคือการยื่นขอประกันตัวคนต่างด้าวที่เป็นกรณีผู้ใหญ่
เท่านั้น ซึ่งค่อนข้างมีขั้นตอนที่ยุ่งยากและมีค่าใช้จ่ายสูง 
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ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือหน่วยงานในสังกัด เมื่อรับตัวเด็กอพยพโยกย้ายถิ่นฐานมาเข้าสู่

กระบวนการคุ้มครองตามกฎหมายแล้ว ในขั้นตอนของการติดต่อประสานงาน การจัดท าเอกสาร  
และลงทะเบียนประวัติ หรือกระบวนการต่างๆ ในระหว่างรอการส่งกลับประเทศต้นทางหรือไปประเทศที่สาม  
มีหลักปฏิบัติที่ส าคัญคือจะต้องไม่มีการกักตัว การควบคุมตัว หรือการน าเด็กไปยังห้องที่มีลักษณะเหมือน 
การควบคุม และจะต้องให้เด็กอยู่ในพ้ืนที่ที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากอายุ เพศ และลักษณะทางกายภาพ  
ซึ่งต ารวจตรวจคนเข้าเมืองควรประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือเข้าร่วมก าหนดแผนการหาสถานที่
รองรับแทนการกักตัว กรณีในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครควรประสานงานไปยังกองคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรม
กิจการเด็กและเยาวชน กรณีพ้ืนที่ต่างจังหวัดสามารถประสานไปยังส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษย์จังหวัดหรือบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดในพ้ืนที่ หรืออาจประสานงานไปยังส านักงานข้าหลวงใหญ่
ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) ในกรณีที่เด็กอาจเป็นบุคคลที่อยู่ในความห่วงใยของ UNHCR และต้องท า
การรวบรวมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเด็กแล้วส่งต่อให้กรมกิจการเด็กและเยาวชนเพ่ือด าเนินการ
จัดบริการตามความเหมาะสมให้เด็กต่อไป  

เมื่อส านักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือหน่วยงานในสังกัดท าการรวบรวมเอกสารหรือแฟ้มประวัติ 
ที่เกี่ยวข้องกับเด็กอพยพโยกย้ายถิ่นฐานและส่งให้กรมกิจการเด็กและเยาวชนด าเนินการต่อแล้ว ต ารวจ  
ตรวจคนเข้าเมืองอาจร่วมกับนักสังคมสงเคราะห์หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ท าการเตรียมความพร้อมให้แก่เด็ก
เพ่ือลดผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนที่อยู่ของเด็ก โดยมีประเด็นที่ควรท าการเตรียมความพร้อมดังนี้ 

1) การชี้แจงวัตถุประสงค์ของการไปอยู่ในสถานรองรับให้เด็กทราบว่าเพราะเหตุใดเด็กจึงต้อง 
ไปอยู่ท่ีสถานรองรับ 

2) การชี้แจงให้เด็กทราบถึงวิธีการเดินทางว่าจะเดินทางด้วยวิธีใด และมีใครเดินทางร่วมไปกับเด็กด้วย 
3) การชี้แจงให้เด็กทราบสภาพความเป็นอยู่ที่สถานรองรับรวมถึงผู้ดูแลที่จะท าหน้าที่ดูแล 

ในระหว่างอยู่ที่สถานรองรับ 
4) กรณีที่ผู้ปกครองเด็กบางคนไม่สามารถไปอยู่ที่สถานรองรับร่วมกับเด็กได้เนื่องจากเงื่อนไขของ

สถานรองรับหรือเงื่อนไขของกระบวนการทางคดีของผู้ปกครอง ต้องอธิบายให้เด็กทราบเหตุผลและสอบถาม
ข้อกังวลของเด็กว่ามีอะไรบ้าง พร้อมให้ผู้ปกครองลงนามยินยอมให้เด็กอยู่ในความดูแลของสถานรองรับ 

5) การสอบถามเด็กเก่ียวกับของใช้หรือยาประจ าตัวที่จ าเป็นต้องใช้ 
6) นอกจากการเตรียมความพร้อมเด็กแล้ว ต ารวจตรวจคนเข้าเมืองอาจร่วมกับนักสังคม

สงเคราะห์หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเตรียมความพร้อมผู้ปกครองของเด็กด้วย ทั้งผู้ปกครองที่จะไปอยู่
กับเด็ก (โดยปกติจะเป็นมารดา) และผู้ปกครองที่ไม่ได้ไปอยู่กับเด็ก ให้ทราบวัตถุประสงค์ของการส่งเด็กไปอยู่
สถานรองรับ วิธีการดูแลเด็ก และวิธีการติดต่อสื่อสารระหว่างเด็กกับผู้ปกครอง  

  การประสานงานระหว่างรอการส่งกลบั 
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หน่วยงานหรือสถานรองรับในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดที่ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง
สามารถประสานกรมกิจการเด็กและเยาวชนหรือส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 
เพ่ือส่งเด็กอพยพโยกย้ายถิ่นฐานเข้ารับการคุ้มครอง ดังแสดงในตารางที่ 3.1  

ตารางท่ี 3.1 สถานรองรับที่ให้การคุ้มครองเด็กอพยพโยกย้ายถิ่นฐานระหว่างรอการส่งกลับ 

สถานรองรับ พื้นที่ กลุ่มเป้าหมาย ข้อก าหนดในการดูแลเด็ก 
อาคารผู้ต้องกักหญิง
และเด็ก และศูนย์
ดูแลเด็ก ส านักงาน
ตรวจคนเข้าเมือง 

กรุงเทพฯ เด็กและมารดาเด็กท่ีถูกส่งตัวมา
จากห้องกัก ส านักงานตรวจคน

เข้าเมือง (สวนพลู) 

เป็นสถานที่ดูแลเด็กชั่วคราว
ระหว่างกระบวนการหา 

สถานรับรองระยะยาวให้เด็ก 

บ้านพักเด็ก 
และครอบครัว 

กรุงเทพฯ 
และต่างจังหวัด 

เด็กท่ีพึงได้รับการสงเคราะห์
และคุ้มครองสวัสดิภาพ 

ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กฯ 

ดูแลเด็กได้ในระยะเวลาสูงสุด 
3 เดือน เพ่ือกระบวนการแรกรับ
หรือคืนสู่สังคมส าหรับเด็กท่ีไม่
ต้องการการสงเคราะห์หรือ
คุ้มครองสวัสดิภาพระยะยาว 

สถานแรกรับ 
สถานสงเคราะห์ 

และคุ้มครองฟื้นฟู
สวัสดิภาพ 

กรุงเทพฯ 
และต่างจังหวัด 

เด็กท่ีพึงได้รับการสงเคราะห์
และคุ้มครองสวัสดิภาพ 

ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กฯ 

ให้การดูแลเด็กท่ีผ่านการ
ประเมินสภาวะจากสถานแรก
รับหรือเด็กที่ต้องการได้รับการ
คุ้มครองสวัสดิภาพและการ

ฟ้ืนฟูระยะยาว 
การช่วยเหลือดูแล 

ในชุมชน 
กรุงเทพฯ 

และต่างจังหวัด 
เด็กท่ีพึงได้รับการสงเคราะห์

และคุ้มครองสวัสดิภาพ 
ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กฯ 

ให้การดูแลเด็กตามแผน
คุ้มครองสวัสดิภาพ 

ครอบครัวอุปถัมภ์ กรุงเทพฯ 
และต่างจังหวัด 

เด็กท่ีพึงได้รับการสงเคราะห์
และคุ้มครองสวัสดิภาพ 

ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กฯ 

ให้การดูแลเด็กตามแผน
คุ้มครองสวัสดิภาพ 

 
ดังนั้น การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระหว่างรอการส่งกลับ จึงต้องมีการพิจารณา

ถึงสถานะและบันทึกประวัติที่เกี่ยวกับตัวเด็กอพยพโยกย้ายถิ่นฐานจากกระบวนการคัดกรอง จึงจะทราบได้ว่า
เด็กนั้นจะได้รับการปฏิบัติหรือการคุ้มครองที่เหมาะสมอย่างไร ซึ่งสามารถจ าแนกออกเป็น 3 ประเภทหลัก ได้แก่ 
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1) เด็กอพยพโยกย้ายถิ่นฐานที่เป็นผู้กระท าความผิดตามกฎหมาย  
เด็กอพยพโยกย้ายถิ่นฐานกลุ่มนี้หากมีสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา เจ้าหน้าที่สามารถ

ประสานประเทศต้นทางเพ่ือด าเนินการผลักดันได้ทันที หากเป็นสัญชาติอ่ืนจะยังไม่สามารถผลักดันได้  
ต้องได้รับการพิจารณาว่าเป็นผู้เสียหายหรือผู้ลี้ภัยหรือไม่ก่อนส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหากพบว่า
เป็นผู้ที่กระท าผิดกฎหมายอื่นนอกเหนือจากพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง จะต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและ 
การด าเนินการตามกฎหมาย โดยในระหว่างกระบวนการพิจารณาทางคดี หากเป็นคดีเล็กน้อยที่สามารถ 
ใช้วิธีอ่ืนแทนการลงโทษ ศาลอาจพิจารณาให้ผู้ปกครองหรือองค์กรที่เด็กอาศัยอยู่รับไปดูแลพร้อมปฏิบัติ  
ตามเงื่อนไข ส่วนกรณีที่มีพฤติการณ์แห่งคดีที่เป็นความผิดร้ายแรงหรือมีกระบวนการพิจารณาที่ต้ องใช้
ระยะเวลายาวนาน หรือศาลมีค าสั่งพิพากษาให้ได้รับการฟื้นฟูพฤตินิสัย จะต้องส่งตัวเด็กนั้นไปอยู่ในการดูแล
ของหน่วยงานในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เพื่อด าเนินการคุ้มครองดูแลจนกว่ากระบวนการ
ทางคดีจะสิ้นสุด 

2) เด็กอพยพโยกย้ายถิ่นฐานที่เป็นผู้เสียหายหรือเหยื่อของการกระท าความผิด 
ในกรณีของการเป็นผู้เสียหายหรือเป็นเหยื่อจากการกระท าความผิด รวมทั้งเด็กที่มีสถานะ 

เป็นผู้ติดตามผู้ปกครองซึ่งเป็นผู้ต้องกัก เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะมีการประสานงานไปยังบ้านพักเด็กและ
ครอบครัวซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือสถานรองรับ
เอกชนที่มีการจดทะเบียนตามกฎหมาย โดยในทางปฏิบัติแล้ว กรณีที่เป็นเด็กเล็กหรือเด็กผู้หญิงจะถูกส่งตัวไป
รับการคุ้มครองที่บ้านพักเด็กและครอบครัวในพ้ืนที่ ส่วนกรณีเด็กผู้ชายที่อยู่ในช่วงวัยรุ่น จะถูกส่งตัวไปรับ  
การคุ้มครองที่สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เพ่ือความสะดวกต่อการดูแลและป้องกัน
ปัญหาอื่นที่อาจเกิดข้ึนอันเนื่องมาจากพัฒนาการของช่วงวัย 

นอกจากนี้ กรณีหากพบผู้ต้องกักเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการค้ามนุษย์ ทางเจ้าหน้าที่ต ารวจจะท า 
การส่งตัวไปให้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเพ่ือเข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟู และเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการ
คุ้มครองและฟ้ืนฟูแล้ว กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการจะท าการส่งตัวมายังกองก ากับการ 3 กองบังคับการ
สืบสวนสอบสวน เพ่ือจัดท าประวัติและจัดเจ้าหน้าที่ต ารวจร่วมเดินทางในการส่งกลับ โดยกรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการเป็นผู้จัดพาหนะ และประสานงานไปยังประเทศปลายทางในการรับตัวคนต่างด้าวต่อไป 

3) เด็กอพยพโยกย้ายถิ่นฐานที่เป็นผู้ลี้ภัยซึ่งไม่สามารถเดินทางกลับประเทศอันเป็นภูมิล าเนาได้ 
กรณีเด็กอพยพโยกย้ายถิ่นฐานที่เป็นผู้ลี้ภัยและไม่สามารถเดินทางกลับประเทศอันเป็นภูมิล าเนา

ได้นี้ ตามข้อก าหนดของบทบัญญัติทางกฎหมายของประเทศไทยยังไม่มีการรับรองสถานะผู้ลี้ภัยอย่างชัดเจน 
กระบวนการด าเนินงานจึงยังไม่ค่อยมีผลการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมมากนัก เนื่องจากส่วนใหญ่จะเป็นบทบาท
ส าคัญขององค์กรระหว่างประเทศที่เป็นผู้ประสานงานหลักในการด าเนินการ อย่า งไรก็ตามกรณีที่พบได้ 
ในประเทศไทยคือกลุ่มเด็กชาวโรฮีนจา ซึ่งถือได้ว่าเป็นกลุ่มที่อยู่ในความห่วงใยของส านักงานข้าหลวงใหญ่  
ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ ดังนั้น เมื่อกระบวนการคัดกรองพบข้อมูลเด็กกลุ่มนี้ จะต้องมีการประสานงานไปยัง
หน่วยงานดังกล่าว เพ่ือด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบสถานะหรือการให้สถานะเป็นผู้ลี้ภัย โดยในระหว่าง 
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ที่รอการส่งตัวไปยังประเทศที่สาม เด็กกลุ่มนี้จะได้รับการคุ้มครองอยู่ที่บ้านพักเด็กและครอบครัวหรือ
หน่วยงานอื่นในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เด็กสัญชาติอ่ืน 

แผนภาพที่ 3.15 กระบวนการประสานงานระหว่างรอการส่งกลับ 

การประสานงานระหว่างรอการส่งกลับ 

เด็กที่เดินทางโดยล าพัง เด็กที่เดินทางพร้อมผู้ปกครอง 

เด็กสัญชาติเมียนมา 
ลาว กัมพูชา 

เด็กสัญชาติอ่ืน 

ประสาน ดย./พมจ. 

ส่งสถานรองรับ 

เด็กสัญชาติเมียนมา 
ลาว กัมพูชา 

ประสานด่านตรวจ

คนเข้าเมืองเพื่อ

ผลักดันกลับ

ประเทศต้นทาง ส่งชุมชน  
บ้านพักเด็กฯ 

สถานสงเคราะห์ฯ 

ประสาน ดย./พมจ. 
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กระบวนการประสานงานหรือส่งต่อเด็กอพยพโยกย้ายถิ่นฐานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส านักงาน
ตรวจคนเข้าเมืองจะพิจารณาความเหมาะสมจากข้อมูลการคัดกรองร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ โดยหากเป็น 
กลุ่มเด็กสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา เจ้าหน้าที่
สามารถผลักดันกลับประเทศได้ตามกฎหมาย หากเป็น
กลุ่มผู้กระท าผิดก็จะถูกส่งตัวไปยังสถานพินิจเพ่ือ 
ความสะดวกในกระบวนการพิจารณาคดี กรณีที่เป็น
ผู้เสียหายหรือมีสถานะเป็นผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยไม่มี
ความผิดอ่ืนร่วมด้วย จะเป็นบทบาทของหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ และหากเป็นผู้ลี้ภัยซึ่งอยู่ในความห่วงใยของ
ส านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ จะ
ได้รับการคุ้มครองในบ้านพักเด็กและครอบครัวเพ่ือรอ 
การผลักดันไปยังประเทศที่สามต่อไป 

 
 
 

 

 
กระบวนการผลักดันออกไปนอกราชอาณาจักรของเด็กอพยพโยกย้ายถิ่นฐาน สามารถแบ่งได้เป็น 

2 ลักษณะ ได้แก่ 
1) การผลักดันกลับประเทศต้นทาง (Deportation)  
การผลักดันเด็กอพยพโยกย้ายถิ่นฐานกลับประเทศต้นทาง สามารถด าเนินการได้ใน 2 กรณี คือ 

การผลักดันโดยการบังคับ (Forced deportation) และการผลักดันโดยสมัครใจ (Voluntary repatriation) 
ซึ่งการด าเนินการทั้งสองกรณีดังกล่าวนี้ ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองจะร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาความพร้อมของตัวเด็กและประเทศปลายทางเป็นอันดับแรก โดยต้องตรวจสอบสถานะบุคคล  
ตามกฎหมายและเงื่อนไขของการส่งกลับโดยละเอียด รวมไปถึงการประสานงานทางการทูตกับประเทศต้นทาง
เพ่ือติดตามญาติหรือหน่วยงานที่จะต้องรับช่วงต่อในการดูแลเมื่อเด็กกลับสู่ประเทศต้นทาง หลังจากนั้น
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง นักสังคมสงเคราะห์ หรือตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะน าตัวเด็กส่งไปยัง
ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่ใกล้กับภูมิล าเนามากที่สุด และส่งมอบให้กับญาติหรือผู้แทนหน่วยงานของประเทศต้นทาง
รับไปดูแลต่อไป ส าหรับกลุ่มเด็กที่เกิดในประเทศไทย คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับรองสถานะเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 
2559 จึงไม่จ าเป็นต้องผลักดันกลับประเทศต้นทาง 

ข้อควรค ำนึง 
เพ่ือให้ เกิดความมั่นใจว่าการส่งตัวเด็ก 

ไปคุ้มครองยังสถานรองรับต่าง ๆ จะไม่เกิดปัญหา 
การพลัดพรากกับผู้ปกครอง จ าเป็นอย่างยิ่ง
จะต้องจัดท าแฟ้มประวัติที่มีข้อมูลความสัมพันธ์
ระหว่างเด็กกับผู้ปกครองโดยละเอียด พร้อมทั้ง
แจ้งข้อมูลการคุ้มครองในสถานรองรับให้เด็ก
และผู้ปกครองทราบ และให้ผู้ปกครองลงนาม
ยินยอมการส่งตัวเด็กไปยังสถานรองรับด้วย 
 

การส่งกลับประเทศต้นทาง/ 
การไปประเทศทีส่าม 
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2) การผลักดันไปยังประเทศที่สาม (Resettlement)  
การผลักดันเด็กอพยพโยกย้ายถิ่นฐานไปยังประเทศที่สาม ไม่ค่อยพบในกระบวนการด าเนินงาน

ของเจ้าหน้าที่ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง เนื่องจากเป็นภารกิจหลักของหน่วยงานระหว่างประเทศต่างๆ เช่น 
ส านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNCHR) องค์การระหว่างประเทศเพ่ือการโยกย้ายถิ่นฐาน 
(IOM) เป็นต้น โดยส านักงานตรวจคนเข้าเมืองเป็นผู้สนับสนุนและอ านวยความสะดวกเป็นหลัก ซึ่งปัจจุบัน 
การผลักดันไปยังประเทศที่สามค่อนข้างมีความล่าช้าเนื่องจากต้องได้รับการยืนยันและยอมรับจากประเทศ
ปลายทางเสียก่อนจึงจะสามารถผลักดันได้ ประกอบกับช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 
ที่หลายประเทศมีมาตรการควบคุมอย่างเคร่งครัด จึงส่งผลให้การด าเนินการส่งตัวเด็กอพยพโยกย้ายถิ่นฐาน
พร้อมครอบครัวไปยังประเทศที่สามต้องชะลอออกไปก่อน 

การตั้งถิ่นฐานใหม่ในประเทศที่สามเป็นวิธีการที่มีการถือปฏิบัติกันมานับแต่อดีต ซึ่งค่อนข้างมี
ความยั่งยืนในแง่ของการแก้ไขปัญหาในกลุ่มผู้ลี้ภัยหรือผู้อพยพโยกย้ายถิ่นฐาน กรณีการผลักดันเด็กอพยพ
โยกย้ายถิ่นฐานที่ด าเนินการโดย UNHCR นั้น ประกอบด้วยแนวปฏิบัติหลัก 3 วิธี ได้แก่  

1) การผลักดันโดยสมัครใจ  
2) การจัดพื้นที่พักพิงชั่วคราว  
3) การผลักดันไปยังไประเทศท่ีสาม  
ในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการตามวิธีที่ 1) และ 2) ได้ จะด าเนินการตามวิธีที่ 3) โดยพิจารณา 

จากอันดับความส าคัญ ความเสี่ยง และความเปราะบางของผู้อพยพโยกย้ายถิ่นฐาน อย่างไรก็ตาม การส่งเสริม
การตั้งถิ่นฐานใหม่ในประเทศที่สามทั่วโลกเกิดผลส าเร็จในอัตราน้อยกว่า 1% ของผู้ลี้ภัยทั้งหมด และในแต่ละปี
โควต้าการรับผู้ลี้ภัยของประเทศต่าง ๆ มีแนวโน้มที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จ 
ของการด าเนินงานจึงไม่ได้มีเพียงนโยบายหรือแนวทางการด าเนินงานของ UNHCR เท่านั้น แต่ยังต้อง
เกี่ยวข้องกับนโยบาย กฎหมาย และหลักเกณฑ์ของประเทศปลายทางแต่ละประเทศด้วย 
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การผลักดันกลับประเทศต้นทาง 

การผลักดัน 

โดยการบังคับ 

การผลักดันไปยังประเทศที่สาม 

โดยความสมัคร

ส่งต่อให้ญาติหรือเจ้าหน้าที่ 
ของประเทศปลายทาง  

ณ จุดผ่านแดน 

ประสานการด าเนินงานกับ 

UNHCR/IOM 

ให้การสนับสนุนและอ านวยความ
สะดวกในกระบวนการผลักดัน 

กรณี 3 สัญชาติ  
ให้ด่าน ตม. ประสานประเทศปลายทาง  

(กรณีเป็นเด็ก 3 สัญชาติที่เดินทางโดยล าพัง หรือ
สัญชาติอ่ืนให้ประสาน ดย./พมจ. ด าเนินการ) 

ตม.ต้นทางประเมินความพร้อม 
(กรณีเป็นเด็กท่ีเดินทางโดยล าพังให้

ประสาน ดย./พมจ. ด าเนินการ) 

แผนภาพที่ 3.16 กระบวนการผลักดันกลับประเทศต้นทาง/ ประเทศที่สาม 
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การผลักดันออกไปนอกราชอาณาจักรของเด็กอพยพโยกย้ายถิ่นฐาน สามารถด าเนินการได้ทั้งใน
ลักษณะของการเดินทางโดยเครื่องบินและการเดินทางผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละภูมิภาค ซึ่งมีขั้นตอน
การด าเนินการตามค าสั่งส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ 88/2544 เรื่อง แนวทางการพิจารณาเกี่ยวกับการประกันตัว
คนต่างด้าวที่รอการส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับโอนเอกสารผู้ต้องกักเพื่อรอการส่งกลับ 
จากงาน 3 กก.5 บก.อก.สตม. 

ญาติผู้ต้องกัก หรือ เจ้าหน้าที่ สอท.ฯ ยื่นค าร้อง 
ขอส่งผู้ต้องกักกลับออกนอกราชอาณาจักร  

พร้อมตั๋วพาหนะการเดินทาง 

รอง สว. ตรวจสอบเอกสารผู้ต้องกัก เอกสารการเดินทาง  
ตั๋วพาหนะการเดินทาง ค าสั่งห้ามเดินทางออกนอก

ราชอาณาจักร หรือการอายัด 

กลับประเทศของผู้ต้องกัก 
ประมวลงานเสนอ ผกก.3 บก.สส.สตม. 

อนุมัติ/หากมีพฤติการณ์ 
ต้องห้ามเข้าราชอาณาจักร และให้จัดท า
ตารางบุคคลต้องห้ามในคราวเดียวกัน

เพื่อเสนอ ผบช.สตม.อนุมัติ 

ขอเดินทางไปประเทศที่สาม 
ประมวลงานเสนอ ผบก.อก.สตม. 

อนุมัติ/หากมีพฤติการณ์ 
ต้องห้ามเข้าราชอาณาจักร  

ให้ด าเนินการเช่นเดียวกับการกลับ
ประเทศของผู้ต้องกัก 

หลังจากได้รับอนุมัติให้เดินทางออกนอกราชอาณาจักร
ให้โอนเอกสารให้ งาน 2 กก.5 บก.อก.สตม. เพื่อน าส่ง 

เก็บเอกสารการส่งกลับ (ต้นเรื่อง) 
เพื่อรวมกับเอกสารที่ส่งกลับมาจาก ตม.2 

แผนภาพที่ 3.17 ขั้นตอนการส่งกลับออกนอกราชอาณาจักรทางท่าอากาศยานดอนเมือง 
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รับโอนเอกสารผู้ต้องกัก 
เพื่อรอการส่งกลับ 

รวบรวมผู้ต้องกักแต่ละสัญชาติ 

(เมียนมา ลาว หรือกัมพูชา)  

ใหค้รบจ านวนตามหลักเกณฑ์  

และขออนุมัติรถยนต์ส่งกลับทางด่าน

ตม. ภูมิภาค ต่อ กก.3 บก.อก.สตม. 

ญาติ/ สทอ./ กรมพัฒนาสังคมฯ  

ยื่นค าร้อง หรือมีหนังสือของทางราชการ

ขอให้ส่งกลับโดยออกค่าใช้จ่าย 

ในการส่งกลับเอง 

รอง สว. ตรวจสอบรายชื่อ สัญชาติและการอายัดตัว/

ประมวลเรื่องเสนอ ผกก.5 บก.อก.สตม.อนุมัติ 

ผกก.5 บก.อก.สตม. อนุมัติ / โอนเอกสาร
การส่งกลับให้ งาน 2 กก.5 บก.อก.สตม. 
จัดเจ้าหน้าที่ส่งกลับทางด่าน ตม.ภูมิภาค 

แผนภาพที่ 3.18 ขั้นตอนการส่งกลับออกนอกราชอาณาจักรทางด่านภูมิภาค 

เก็บเอกสารการส่งกลับ (ต้นเรื่อง)  
เพื่อรวมกับเอกสารที่ส่งกลับมาจากด่าน ตม.ภูมิภาค 
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กระบวนการส่งกลับประเทศต้นทางหรือ
ประเทศที่สาม ถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการช่วยเหลือ
เด็กอพยพโยกย้ายถิ่นฐานผ่านระบบตรวจคนเข้าเมือง  
ซึ่งต้องพิจารณาถึงความพร้อมทั้งตัวเด็ก ครอบครัว และ
การรับช่วงต่อของหน่วยงานในประเทศต้นทาง มิเช่นนั้น
แล้วอาจเกิดความเสี่ยงที่เด็กจะถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน
ด้านต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นผลกระทบต่อตัวเด็กต่อเด็กโดยตรง 
และอาจเกิดปัญหาการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายซ้ า
ได้อีกในอนาคต 

กล่าวโดยสรุปแล้ว กระบวนการช่วยเหลือ
คุ้มครองเด็กอพยพโยกย้ายถิ่นฐานที่ผ่านเข้าสู่ระบบการ
ตรวจคนเข้าเมืองตั้งแต่ขั้นตอนของการตรวจค้นจนถึงการส่งกลับประเทศต้นทางหรือการผลักดันไปยังประเทศ
ที่สาม เป็นความร่วมมือของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรพัฒนาเอกชนต่างๆ โดยมี
แนวปฏิบัติในทิศทางเดียวกันภายใต้พันธกรณีระหว่างประเทศ ข้อก าหนดทางกฎหมายของรัฐ และบันทึก
ความเข้าใจระหว่างหน่วยงาน อย่างไรก็ตาม ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจ
รับผิดชอบหลักตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้าย ได้มีความพยายามในการประสานความร่วมมือกับทุก
หน่วยงาน เพ่ือให้การช่วยเหลือเด็กอพยพโยกย้ายถิ่นฐานเกิดการบูรณาการการท างานและอ านวยประโยชน์
สูงสุดให้แก่เด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อควรค ำนึง 
กระบวนการส่งกลับประเทศต้นทางหรือ

ประเทศที่สาม จะต้องมีการจัดการเดินทางที่
เป็นมิตรต่อเด็ก โดยเฉพาะในกรณีที่ เดินทาง
จากตรวจคนเข้าเมืองแห่งใดแห่งหนึ่ งไปยัง 
ด่านตรวจคนเข้าเมืองเพ่ือรอกลับประเทศ 
ต้นท างห รือ ไปยั งป ระ เทศที่ ส าม  และใน 
การตัดสินใจที่มีผลกระทบต่อชีวิตของเด็กควร
จะต้องรับฟังความคิดเห็นของเด็กด้วย 
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มีข้อบัญญัติถึงการใช้อ านาจขององค์กร
ภาครัฐที่ต้องค านึงถึงสิทธิและเสรีภาพของบุคคล โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ พร้อมทั้งให้รัฐพึงช่วยเหลือเด็กให้
สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ คุ้มครองป้องกันมิให้เด็กถูกกระท าด้วยความรุนแรงหรือปฏิบัติอย่าง  
ไม่เป็นธรรม พร้อมทั้งให้มีการจัดสรรงบประมาณบนพ้ืนฐานของความจ าเป็นและความต้องการที่แตกต่างกัน
ของเพศ วัย และสภาพของเด็กเพ่ือความเป็นธรรม เช่นเดียวกับหลักการของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วย
การคุ้มครองสิทธิของแรงงานอพยพโยกย้ายถิ่นฐานและสมาชิกในครอบครัว ที่ก าหนดให้รัฐภาคีต้องด าเนินการ
ด้านการคุ้มครองสิทธิคนงานอพยพและสมาชิกในครอบครัวทุกคน โดยปราศจากการแบ่งแยก เพศ เชื้อชาติ  
สีผิว ภาษา ศาสนาหรือความเชื่อ ความเห็นทางการเมืองหรืออ่ืน ๆ ต้นก าเนิดทางชาติ ชาติพันธุ์หรือสังคม 
สัญชาติ อายุ ฐานะทางเศรษฐกิจ ทรัพย์สิน สถานภาพการสมรส การเกิดหรือสถานภาพอ่ืน ๆ ทั้งนี้ ยกเว้น 
แต่จะมีการก าหนดเป็นอื่นภายหลัง 

การปฏิบัติต่อเด็กอพยพโยกย้ายถิ่นฐานที่มีความแตกต่างกันทางประชากรศาสตร์ของส านักงาน
ตรวจคนเข้าเมืองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงต้องค านึงถึงประเด็นความเหมาะสมด้านมนุษยธรรมเป็นส าคัญ 
โดยสามารถจ าแนกการปฏิบัติเพ่ืออ านวยประโยชน์สูงสุดแก่เด็กอพยพโยกย้ายถิ่นฐานซึ่งมีความแตกต่างกัน  
ในมิติต่าง ๆ ดังนี้ 

1) ความแตกต่างทางเพศ  
ความแตกต่างทางเพศเป็นประเด็นส าคัญที่หน่วยงานด้านการคุ้มครองเด็กพึงค านึงถึงเป็นอันดับแรก 

เนื่องจากมีความอ่อนไหวและมีรายละเอียดที่แตกต่างกันระหว่างเพศหญิงและเพศชาย เริ่มตั้งแต่ลักษณะ 
ทางกายภาพ บุคลิกภาพ ภาวะทางอารมณ์ และการแสดงออกทางพฤติกรรม เป็นต้น กระบวนการปฏิบัติ  
จึงต้องเริ่มตั้งแต่การคัดกรองและจัดท าประวัติ การสนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวกและอุปกรณ์ของใช้ส่วนตัว  
ไปจนถึงการส่งตัวเข้าสู่สถานรองรับหรือสถานคุ้มครองที่มีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะและวิธีปฏิบัติที่เหมาะสม
ตามลักษณะเพศสภาพของตัวเด็ก อย่างไรก็ตามการด าเนินงานในปัจจุบันพบว่าส่วนใหญ่มีหน่วยงานที่เป็น
หน่วยงานเฉพาะด้านการให้ความคุ้มครองเด็กโดยจ าแนกตามเพศที่ชัดเจนในพ้ืนที่กรุง เทพมหานครเท่านั้น 
ส่วนในพ้ืนที่ต่างจังหวัดยังคงเป็นบทบาทของหน่วยงานด้านการคุ้มครองเด็กของรัฐหรือเอกชนซึ่งให้การดูแล
แบบรวมกันทั้ งเด็กเพศชายและเพศหญิง แต่ใช้วิธีการบริหารจัดการภายในเพ่ือจ าแนกการคุ้มครอง  
ให้เหมาะสมตามเพศสภาพ เช่น การแยกเรือนนอน การให้ความรู้ด้ านการดูแลความสะอาดด้านสุขภาวะ  
การสนับสนุนของใช้ส่วนตัวที่จ าเป็น เป็นต้น 

 

วิธีปฏิบั ติต่อเด็กอพยพโยกย้ายถิ่นฐาน 

ที่มีความแตกต่างกันทางประชากรศาสตร์ 
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2) ความแตกต่างของช่วงวัย  
เด็กที่ก าลังเจริญเติบโตตามพัฒนาการของช่วงวัยย่อมมีรายละเอียดและความซับซ้อนของ  

การให้การดูแล เนื่องจากเป็นช่วงที่มีการพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย ฮอร์โมน สภาวะทางอารมณ์ และการปรับตัว 
เข้ากับสถานที่หรือกลุ่มเพ่ือน การคุ้มครองดูแลจึงต้องพิจารณาความเหมาะสมเพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหาอ่ืน  ๆ  
ที่อาจตามมา เช่น การทะเลาะวิวาท การกลั่นแกล้ง การมีพฤติกรรมในเชิงชู้สาว เป็นต้น ซึ่งการด าเนินงาน  
ในพ้ืนที่ส่วนกลางไม่ค่อยประสบกับปัญหาและความยุ่งยาก เนื่องจากมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
ที่สามารถรองรับการให้ความช่วยเหลือได้ ในขณะที่ในพ้ืนที่ต่างจังหวัด ต้องมีการบูรณาการร่วมกันของ  
หลายภาคส่วนเนื่องจากหน่วยงานที่ให้การคุ้มครองแบบเฉพาะยังมีอยู่ไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ในทางปฏิบัติ  
จึงให้เด็กเล็กและเด็กวัยรุ่นเพศหญิงอยู่ในการดูแลของบ้านพักเด็กและครอบครัว ส่วนเด็กวัยรุ่นเพศชาย
มอบหมายให้เป็นภารกิจของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 

3) ความแตกต่างกันด้านความเชื่อและศาสนา 
ความเชื่อและศาสนาเป็นประเด็นละเอียดอ่อนที่แต่ละหน่วยงานต้องมีแผนการบริหารจัดการ

อย่างรัดกุม เพ่ือให้สามารถให้การดูแลที่เหมาะสมและไม่เกิดประเด็นความขัดแย้งขึ้นในระหว่างการให้  
การคุ้มครอง โดยเฉพาะในเรื่องของการรับประทานอาหาร การท ากิจวัตรประจ าวัน หรือแม้กระทั่งการมี
สถานที่ส าหรับการท ากิจกรรมทางศาสนา ซึ่งกระบวนการด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะให้ความส าคัญ
เป็นพิเศษในเรื่องของการจัดการเรื่องเมนูอาหาร โดยแนวปฏิบัติของหลายหน่วยงานต้องเลือกเมนูอาหาร  
ที่สามารถรับประทานได้ทุกศาสนา แต่ยังให้ความส าคัญกับหลักโภชนาการที่ต้องได้รับอย่างครบถ้วน 
ด้วยเสมอ เช่น การไม่ปรุงอาหารที่ใช้วัตถุดิบเป็นเนื้อหมูแต่ใช้เนื้อปลาหรือเนื้อไก่ทดแทน การไม่ใช้เครื่องปรุงรส 
ที่มีส่ วนผสมของ เนื้ อหมูแต่ ใช้ เครื่องปรุงรสที่ มีส่ วนประกอบของวัตถุดิบจากธรรมชาติ  เป็นต้น  
ในบางหน่วยงานจ าเป็นต้องแยกอุปกรณ์ท าครัวออกเป็นเฉพาะกลุ่ม เนื่องจากได้รับการร้องขอโดยผู้ปกครอง
ของเด็กและองค์กรทางศาสนาที่ให้การช่วยเหลือ เพ่ือให้เด็กสามารถด าเนินชีวิตได้โดยปกติและไม่ขัดกับ  
หลักค าสอนทางศาสนา 

 ประเด็นเรื่องการปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาก็เป็นประเด็นส าคัญที่ไม่อาจมองข้ามได้ โดยเฉพาะ
ในช่วงเทศกาลที่ต้องปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอย่างเคร่งครัด ซึ่งอาจต้องมีการผ่อนปรนมาตรการในภาพรวม
ของการปกครองดูแลในบ้านพักให้เกิดความเหมาะสม เช่นกรณีตัวอย่างเกี่ยวกับกับถือศีลอดในช่วงเดือน
รอมฎอน ซึ่งเป็นกิจกรรมศักดิ์สิทธิ์ของชาวมุสลิมที่เป็นที่คุ้นเคยของคนต่างศาสนาเป็นอย่างดี โดยจะต้อง  
ไม่รับประทานอาหารและเครื่องดื่มใด ๆ ตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตกดิน เพ่ือเป็นการฝึกความอดทน
และให้เห็นใจผู้ที่ยากจนและขาดโอกาสในสังคม ในขณะที่หลักปฏิบัติร่วมกันของเด็กท่ีอยู่ในการดูแลของสถาน
รองรับโดยทั่วไปจะมีการก าหนดเวลาการรับประทานอาหารที่ชัดเจน ดังนั้น ในช่วงเทศกาลทางศาสนา
ดังกล่าวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องก าหนดมาตรการด าเนินการในกรณีพิเศษตรงนี้ไว้ด้วย 
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การปฏิบัติต่อเด็กอพยพโยกย้ายถิ่นฐาน 

ที่มีความแตกต่างกัน 

คัดกรองและจัดท าประวัติ 

 
สิ่งอ านวยความสะดวก

และของใช้ส่วนตัว 

 
การส่งตัวเข้าสู่สถาน

รองรับหรือสถานคุ้มครอง 

 

- ลักษณะทางกายภาพ 
- บุคลิกภาพ 
- ภาวะทางอารมณ ์
- พฤติกรรม 

หญิง 

ชาย 

 
อ่ืนๆ 

 

ความแตกต่าง 

ทางเพศ 

ความแตกต่าง 

ของช่วงวัย 

พัฒนาการด้านร่างกาย 

ฮอร์โมน 

สภาวะทางอารมณ์ 

การปรับตัวเข้ากับสถานที่

หรือกลุ่มเพื่อน 

ความแตกต่าง 

ด้านความเชื่อและศาสนา 

การจัดเมนูอาหาร 

กิจกรรมทางศาสนา 

พุทธ 

คริสต์ 

อิสลาม 

อ่ืน ๆ 

แผนภาพท่ี 3.19 วิธีปฏิบัติต่อเด็กอพยพโยกย้ายถิ่นฐานที่มีความแตกต่างกันทางประชากรศาสตร์ 
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แนวปฏิบัติของหน่วยงานด้านการคุ้มครองดูแลเด็กอพยพโยกย้ายถิ่นฐานที่มีความแตกต่างกัน 
ทางประชากรศาสตร์ที่มีการด าเนินการอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม จึงสามารถจ าแนกออกเป็นประเด็นหลัก 
ได้ใน 3 มิติ ทั้งเรื่องของความแตกต่างกันทางด้านเพศสภาพที่ต้องให้การดูแลเป็นการเฉพาะเนื่องจาก  
มีรายละเอียดที่แตกต่างกัน ความแตกต่างกันของช่วงวัยที่ต้องได้รับการดูแลให้เหมาะสมตามพัฒนาการ 
รวมถึงความแตกต่างกันทางความเชื่อและหลักปฏิบัติทางศาสนาซึ่งเป็นประเด็นละเอียดอ่อนที่ต้องให้
ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ เพ่ือให้การคุ้มครองสิทธิเด็กอพยพโยกย้ายถิ่นฐานเป็นไปตามหลักการที่ก าหนดไว้
ในรัฐธรรมนูญและพันธกรณีระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการด าเนินการที่ต้องให้ความเสมอภาค 
เป็นธรรม และไม่มีการเลือกปฏิบัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี 4 
กรณีศึกษาเก่ียวกับการช่วยเหลือ 

เด็กอพยพโยกย้ายถ่ินฐาน 

Photo by Kyaw Kyaw Winn. (2018).  
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ส่วนที่ 4  
กรณีศึกษาเกี่ยวกับการช่วยเหลือเด็กอพยพโยกย้ายถิ่นฐาน 

 

 

 

 

งานคัดกรองเด็กเพ่ือเข้าสู่กระบวนการคุ้มครองสวัสดิภาพก่อนส่งกลับประเทศต้นทาง จังหวัดตาก
ด าเนินการตามหลักปฏิบัติบันทึกความเข้าใจ เรื่อง การก าหนดมาตรการและแนวทางแทนการกักตัวเด็กไว้ใน
สถานกักตัวคนต่างด้าวเพ่ือรอการส่งกลับ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนากลไกและระบบในการคัดกรองเด็ก
ก่อนถูกส่งกลับประเทศต้นทาง ณ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก อ าเภอแม่สอด เพ่ือรองรับสถานการณ์  
หลังการประกาศใช้พระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ฉบับ 2 (พ.ศ. 2561) และพัฒนาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กร
ชุมชน ในรูปแบบของเครือข่ายคุ้มครองเด็กอ าเภอแม่สอด ในการประสานความร่วมมือกับประเทศต้นทาง  
ในการปฏิบัติงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก มีกลุ่มเป้าหมายหลักในการด าเนินงาน ได้แก่  

1) เด็กท่ีถูกผลักดันเพียงล าพัง  
2) เด็กท่ีเดินทางกับบุคคลที่ไม่ใช่ญาติ  
3) เด็กท่ีไม่ได้ถูกจับมาพร้อมผู้ปกครอง  
4) ผู้หญิงทีม่ีอาการทางจิตหรือปัญหาด้านสติปัญญา  

ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวมาจากหลากหลายช่องทาง เช่น สถานีต ารวจภูธร สถานพินิจ 
และคุ้มครองเด็กและเยาวชน ด่านตรวจคนเข้าเมืองต่าง ๆ และตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอ่ืน ๆ เป็นต้น 
โดยมีแบบคัดกรองเด็กก่อนส่งกลับประเทศต้นทางเป็นเครื่องมือในการท างาน ซึ่ง ได้ถูกพัฒนามาจาก
แบบฟอร์มของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากและส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก 
โดยมีองค์กรไรท์บียอนบอร์เดอร์ (Right Beyond Border) และองค์กรพัฒนาเอกชนอ่ืน ๆ ในพ้ืนที่ร่วมพัฒนา
ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการส่งตัวเด็กกลับประเทศแบบรัฐต่อรัฐ (จังหวัดตาก - จังหวัดเมียวดี) ซึ่งจาก 
การด าเนินงานที่ผ่านมาพบว่ามีกระบวนการช่วยเหลือใน 2 กรณี คือ กรณีที่สามารถติดตามครอบครัวและส่ง
ตัวกลับได้ทันที และกรณีที่ไม่สามารถติดตามครอบครัวได้จึงต้องได้รับการคุ้มครองชั่วคราว 

 
 

กระบวนการคัดกรองเด็ก 
ของตรวจคนเข้าเมืองแม่สอด จังหวัดตาก 



 

 

 

 107 

Standard Operating Procedure  
of Migrant Child Protection for Immigration Bureau 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานคัดกรองเด็กเพ่ือเข้าสู่กระบวนการคุ้มครองสวัสดิภาพก่อนส่งกลับประเทศต้นทางจังหวัดตาก 
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กร UNICEF ในการจัดจ้างเจ้าหน้าที่คัดกรองเด็ก จ านวน 1 คน  
ให้ปฏิบัติหน้าที่ ณ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก มีหน้าที่ในการคัดกรองเด็กที่ถูกส่งมายังตรวจคนเข้าเมือง
จังหวัดตากก่อนส่งกลับประเทศต้นทางโดยใช้แบบคัดกรองและท างานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง
จังหวัดตากและล่ามจากองค์กรพัฒนาเอกชนในพ้ืนที่แม่สอด จัดท าสถิติข้อมูลเด็กส่งกลับประเทศต้นทาง 
จัดท าท าเนียบ และเป็นผู้ประสานงานกลางเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประสาน
ประเทศต้นทางในการส่งต่อข้อมูลของเด็กเพ่ือติดตามเยี่ยมบ้าน สอบข้อเท็จจริงก่อนส่งกลับประเทศต้นทาง 
รวมถึงการรับเรื่องกรณีมีผู้แจ้งการเคลื่อนย้ายเด็กในพ้ืนที่ก่อนประสานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

นอกจากนี้ งานคัดกรองเด็กเพ่ือเข้าสู่กระบวนการคุ้มครองสวัสดิภาพก่อนส่งกลับประเทศต้นทาง
จังหวัดตาก ได้มีการจัดท าโครงการน าร่องพ้ืนที่ปลอดภัยส าหรับเด็กเพ่ือลดปัญหาการน าเด็กเข้ าห้องกักของ
ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก (Child Safe Place - CSP) โดยมีองค์กร Rights Beyond Border 
เป็นผู้ประสานงานหลัก ซึ่งได้เสนอผ่านคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดตากรับทราบผลการด าเนินงานเมื่อ
คราวประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 โดยมีแนวคิดจากกรณีเด็กพลัดพรากจาก 

คืนสู่
ครอบครัว 

 

ตรวจคนเข้าเมือง 
รับ Case 

สัมภาษณ์ 
คัดกรอง 

ประสานครอบครัว/
พม.เมียวดี 

แผนภาพที่ 4.1 กระบวนการช่วยเหลือกรณีที่สามารถติดตามครอบครัวและส่งตัวกลับได้ทันที 

ส่งกลับประเทศ
ต้นทาง/ 

ครอบครัว 

ตรวจคนเข้าเมือง 
รับ Case 

สัมภาษณ์ 
คัดกรองและ 

ให้การ
คุ้มครอง
ชั่วคราว 

ประสานครอบครัว/
พม.เมียวดี 

แผนภาพที่ 4.2 กระบวนการช่วยเหลือกรณีที่ไม่สามารถติดตามครอบครัวและส่งตัวกลับได้ทันที 
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บิดามารดาที่ถูกจับกุมในชุมชนอิสลาม จึงได้รับการสนับสนุนสถานที่จากประธานชุมชนไทย -มุสลิมและ 
การเคหะ เป็นสถานที่ในการดูแลเด็กท่ีพลัดพรากจากผู้ปกครองอันสืบเนื่องมาจากการถูกจับกุมชั่วคราว 

รูปแบบของพ้ืนที่ปลอดภัยส าหรับเด็ก คือ เป็นพ้ืนที่พักพิงชั่วคราวส าหรับเด็กที่พลัดพราก 
จากบิดามารดาในระหว่างการเข้าจับกุมของเจ้าหน้าที่ มีระยะเวลาในการดูแลเด็กไม่เกิน 18.00 น. เป็นพ้ืนที่
สร้างสรรค์และจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อเด็ก รวมถึงการให้ความรู้ด้านการเข้าเมืองอย่างปลอดภัย 
การศึกษา การปกป้องคุ้มครองครัวเองเบื้องต้น และะเป็นศูนย์กลางประสานงานให้ความช่วยเหลือเด็ก 
ที่พลัดพรากจากบิดามารดา โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย 

■ เด็กท่ีพลัดพรากจากบิดามารดาในระหว่างการเข้าจับกุมของเจ้าหน้าที่ในเขตชุมชนไทย-มุสลิม 
อ าเภอแม่สอด   

■ เด็กที่ถูกจับกุมโดยล าพังและผ่านการคัดกรองจากตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก และถูกส่งกลับมา
ในชุมชนเพ่ือติดตามครอบครัว 

 
 

 

 

  

 

 

 

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลาประมาณ 20.00 น. เจ้าหน้าที่ต ารวจสถานีต ารวจภูธร 
แม่ระมาด อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก รับตัวเด็กชายอายุ 14 ปี ส่วนสูง 154 เซนติเมตร น้ าหนัก 40 
กิโลกรัม สัญชาติเมียนมา ณ ถนนในหมู่บ้านหมู่ที่ 7 ต าบลแม่จะเรา อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ในข้อหา 
เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย (เป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาพักอาศัยในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาต)  
ซ่ึงจากการสอบถามข้อมูลเบื้องต้น พบว่า เด็กไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง ไม่มีบิดามารดาหรือผู้ปกครองดูแล 
เจ้าหน้าต ารวจสถานีต ารวจภูธรแม่ระมาดจึงได้ประสานและส่งเด็กไปยังตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก  
เพ่ือผลักดันกลับภูมิล าเนา ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากจึงได้ประสานงานไปยังส านักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เพ่ือให้ด าเนินการตามกระบวนการคัดกรองเด็กก่อนส่งกลับประเทศต้นทาง 
และเพ่ือให้เป็นไปตามบันทึกความเข้าใจเรื่องการก าหนดมาตรการและแนวทางแทนการกักตัวเด็กไว้ใน  
สถานกักตัวคนต่างด้าวเพื่อรอการส่งกลับ 

     รับและจดัท า 

ประวัติเด็ก 

บันทึกข้อมูลเด็ก 

ในฐานข้อมูล 

ประเมินสภาพ 

การให้ความช่วยเหลือ 

จัดกิจกรรม 

ที่เหมาะสมกับช่วงวัย 

การส่งกลับ 

คืนสู่ครอบครัว 

แผนภาพที่ 4.3 กระบวนการ Child Safe Place - CSP 

 
กรณีศึกษา : 

การดูแลเด็กอพยพโยกย้ายถิ่นฐานระหว่างรอการส่งตัวกลับ 
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กรณีศึกษานี้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดตาก เป็นกรณีที่เด็กหญิงสัญชาติเมียนมาอายุ 7 ปี ถูกกระท า
ความรุนแรงโดยแม่เลี้ยง ในขณะที่ผู้ที่เป็นพ่อซึ่งมีเอกสารการเข้าเมืองและเอกสารการท างานอย่างถูกต้อง
ได้รับโทษจ าคุกในคดีลักทรัพย์ โดยตัวเด็กเองมีบุคลิกท่ีค่อนข้างซุกซน ชอบท าลายข้าวของ และขับถ่ายไม่เป็นที่ 
ประกอบกับผู้เป็นแม่เลี้ยงมีความเครียดเนื่องจากสามีได้รับโทษจ าคุก จึงระบายความเครียดด้วยการทุบตีเด็ก
เป็นประจ า กรณีนี้เด็กได้รับการช่วยเหลือและน าตัวมาอยู่ ในความดูแลของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด
ตาก เนื่องจากได้รับแจ้งจากเพ่ือนบ้าน และเมื่อลงพ้ืนที่ส ารวจข้อมูลแล้วพบว่าแม้จะมีบ้านพักอาศัยและ
สภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างถูกสุขลักษณะและมีความเหมาะสมกับความเป็นอยู่ของตัวเด็ก แต่เพ่ือป้องกันไม่ให้
เด็กถูกกระท าความรุนแรงซ้ าจึงจ าเป็นต้องช่วยเหลือและให้การดูแลจนกว่าผู้เป็นพ่อจะได้รับการปล่อยตัว 

ในระหว่างที่อยู่ในบ้านพักเด็กและครอบครัว เจ้าหน้าที่ใช้เทคนิคในการปรับพฤติกรรมโดยก าหนด
เงื่อนไขในการปฏิบัติเพ่ือให้ตัวเด็กได้เรียนรู้ว่าสิ่งใดถูกต้องหรือสิ่งใดไม่ควรท า จนเด็กมีพฤติกรรมดีขึ้นและ
พร้อมที่จะกลับไปอยู่กับครอบครัว ปัจจุบันพ่อของเด็กได้รับการปล่อยตัวแล้วแต่อยู่ระหว่างการรอมีงานท า 
หลังจากนี้ เมื่อพ่อของเด็กมีความพร้อม บ้านพักเด็กและครอบครัวจะมีการจัดท าบันทึกข้อตกลง  
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กร่วมกับครอบครัว เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการใช้ความรุนแรงกับเด็กอีกต่อไป 

 
ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับกรณีศึกษานี้  
คือมาตรฐานของกระบวนการคุ้มครองเด็กที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานสากล 

โดยในขณะที่ พ่อของเด็กอยู่ในเรือนจ า บ้านพักเด็กและครอบครัวได้ประสานเพ่ือพาเด็กไปเยี่ยม 
อย่างสม่ าเสมอ ซึ่งทางเรือนจ ามีการจัดห้องไว้ให้ส าหรับการเยี่ยมของญาติที่ เป็นเด็กและเยาวชน
โดยเฉพาะ โดยไม่ให้มีการปะปนกับผู้ใหญ่หรืออยู่ในสภาพห้องขังที่ไม่เหมาะสม รวมถึงการประเมินความ
พร้อมของครอบครัวร่วมกับหน่วยงานภาคเอกชนและองค์กรไม่แสวงหาผลก าไรต่าง ๆ เพ่ือการวางแผน
ชีวิตให้เด็กได้กลับไปอยู่กับครอบครัวได้อย่างปกติสุข ทั้งด้านอาชีพของผู้ เป็นพ่อภายหลังพ้นโทษ  
ด้านการให้ความรู้ความเข้าใจในการดูแลเด็กแก่แม่เลี้ยง รวมไปถึงด้านความร่วมมือจากเพ่ือนบ้าน 
และชุมชนในการสอดส่องดูแลไม่ให้เกิดการกระท าความรุนแรงกับเด็กซ้ าอีก 

 
 
 
 

 
กรณีศึกษา :  
การช่วยเหลือเด็กอพยพโยกย้ายถิ่นฐานที่ถูกกระท าความรุนแรง 
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กรณีศึกษานี้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดระนอง เป็นการประสานการด าเนินงานร่วมกันระหว่าง

ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ต ารวจพื้นที่ ต ารวจตรวจคนเข้าเมือง และผู้น าชุมชน 
โดยเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดได้รับแจ้งว่ามีเด็กสัญชาติเมียนมาอายุระหว่าง  
7 – 9 ปี จ านวน 5 คน ซึ่งทั้งหมดไม่มีสถานะบุคคลตามกฎหมาย ถูกกระท าอนาจารโดยคนไทย 1 คน ที่อาศัย
อยู่ในชุมชนเดียวกัน โดยพฤติการณ์ของผู้กระท าผิดคือพยายามล่วงละเมิดเด็กทั้ง 5 คนนี้มาหลายเดือน  
แต่ด้วยความที่ผู้ปกครองเข้าเมืองมาโดยไม่ถูกต้อง จึงถูกผู้กระท าผิดขู่ว่าหากถือสาเอาความจะแจ้ง เจ้าหน้าที่ 
ให้มาจับกุมและส่งกลับเมียนมา จนล่าสุดผู้กระท าผิดพยายามล่วงละเมิดทางเพศเด็ก ครูที่โรงเรียนจึงแจ้งไปยัง
ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพ่ือขอความช่วยเหลือ 

ภายหลังจากที่ได้รับแจ้ง เจ้าหน้าที่ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 
จึงลงพ้ืนที่พาผู้เสียหายเข้าแจ้งความที่สถานีต ารวจ แต่กระบวนการค่อนข้างยุ่งยากเนื่องจากผู้ปกครองของเด็ก
ไม่ยอมพาลูกไปพบเจ้าหน้าที่ต ารวจเนื่องจากกลัวว่าจะถูกจับด าเนินคดีไปด้วยในความผิดฐานลักลอบเข้าเมือง
ผิดกฎหมาย กระทั่งมีทีมสหวิชาชีพ หน่วยงานภาคเอกชน และผู้น าชุมชน เข้าไปพูดคุยพร้อมให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
การพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิของเด็กซึ่งเป็นผู้เสียหาย จนในที่สุดผู้ปกครองยินยอมและเดินทางไปยังสถานี
ต ารวจ โดยมีผู้น าชุมชนและเพ่ือนบ้านร่วมติดตามไปด้วย เจ้าหน้าที่ใช้เวลาตั้งแต่  16.30 น. ถึง 24.00 น.  
ในการถามปากค าเพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบทางคดี ผลสุดท้ายผู้กระท าผิดได้ถูกเจ้าหน้าที่จับกุมตัวด าเนินคดี
ในข้อหากระท าอนาจารเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี 

ประเด็นที่น่าสนใจจากกรณีศึกษานี้  
คือการที่ผู้เสียหายไม่กล้าแจ้งความด าเนินคดีเนื่องจากกลัวว่าจะถูกจับไปด้วย จึงเป็นช่องว่าง 

ที่ผู้กระท าผิดใช้เป็นโอกาสในการข่มขู่เรื่อยมา นอกจากนี้ ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แต่ละฝ่าย 
ก็มีความไม่คล่องตัวในหลายประเด็น เช่น การไม่ยินยอมให้ข้อมูลหรือให้ข้อมูลเพียงบางส่วน 
ของผู้ปกครอง ความล าบากใจของเจ้าหน้าที่ต ารวจที่ต้องบังคับใช้กฎหมายเนื่องจากเป็ นผู้ลักลอบ 
เข้าเมืองโดยไม่ถูกต้อง ความกดดันจากชุมชนและเพ่ือนบ้านกรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องบังคับใช้กระบวนการ
ตรวจคนเข้าเมือง เป็นต้น อย่างไรก็ตาม กรณีศึกษานี้สามารถสะท้อนให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีเด็ก
อพยพโยกย้ายถิ่นฐานอีกเป็นจ านวนมาก ที่อาจตกเป็นเหยื่อหรือผู้ เสียหายจากการกระท า 
ของผู้ ไม่ประสงค์ดี ในลักษณะต่าง ๆ ในขณะที่ตัวเด็กหรือผู้ปกครองเกรงกลัวการให้ข้อมูล 
และเจ้าหน้าที่รัฐไม่สามารถเข้าถึงและให้การช่วยเหลือได้  แนวทางในการแก้ปัญหาจึงต้องมี 
การประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายต ารวจ ตรวจคนเข้าเมือง และ
หน่วยงานด้านการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก โดยต้องก าหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติร่วมกันอย่าง
ชัดเจนว่าจะสามารถบูรณาการระหว่างการใช้หลักนิธิธรรม (Rule of Law) และกระบวนการอันควร
แห่งกฎหมาย (Due Process of Law) ได้อย่างไรบ้าง 

 
กรณีศึกษา:  
การช่วยเหลือเด็กอพยพโยกย้ายถิ่นฐานที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี 5 
หน่วยงานเครือข่ายการคุ้มครอง 

เด็กและเยาวชนอพยพโยกย้ายถ่ินฐาน 

ท่ีผา่นเข้าสู่ระบบการตรวจคนเข้าเมือง 

Photo by Bulent Kilic. (2014, December 28).  
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                                     ส่วนที่ 5  
หน่วยงานเครือข่ายการคุ้มครองเด็กและเยาวชนอพยพ 
โยกย้ายถิ่นฐานที่ผ่านเข้าสู่ระบบการตรวจคนเข้าเมือง 

 

 

 

ชื่อหน่วยงาน : ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 
ภารกิจ : - ถวำยควำมปลอดภัยพระมหำกษัตริย์และพระบรมวงศำนุวงศ์ 

- บังคับใช้กฎหมำยและอ ำนวยควำมยุติธรรมทำงอำญำ 
- รักษำควำมสงบเรียบร้อยและควำมมั่นคงของรำชอำณำจักร 

ที่อยู่ : ถนนพระรำม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330 
เบอร์โทรศัพท์ : 1599 
เว็บไซต์ : https://www.royalthaipolice.go.th 

 
 

 

 

ชื่อหน่วยงาน : ส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง 
ภารกิจ : ให้บริกำรในกำรเดินทำงข้ำมแดนและกำรรักษำควำมมั่นคงของ

ประเทศ ในกำรสกัดกั้นบุคคลต้องห้ำมหรือไม่พึงประสงค์มิให้เดิน
ทำงเข้ำมำในหรือออกไปนอกรำชอำณำจักรได้ รวมทั้งป้องกันภัย
คุกคำมต่อควำมมั่นคงในรูปแบบต่ำง ๆ 

ที่อยู่ : 507 ซอยสวนพลู แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120 
เบอร์โทรศัพท์ : 1178 / 0 2287 3101 
เว็บไซต์ : https://www.immigration.go.th 
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ชื่อหน่วยงาน : กองบังคับกำรปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ 
ภารกิจ : - รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย ป้องกันและปรำบปรำม

อำชญำกรรมท่ีเกี่ยวกับกำรค้ำมนุษย์ 
- สืบสวนสอบสวน ปฏิบัติงำนตำมประมวลกฎหมำยพิจำรณำควำมอำญำ

และตำมกฎหมำยอ่ืนที่มี โทษทำงอำญำเกี่ยวกับกำรค้ำมนุษย์  
กำรกระท ำควำมผิดต่อเด็ก เยำวชน และสตรี ตลอดจนควำมผิด
เกี่ยวกับแรงงำน กำรจัดระเบียบสังคมและตำมกฎหมำยอ่ืนที่เกี่ยวเนื่อง 

- กำรปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืน 
ที่เก่ียวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย 

ที่อยู่ : ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ อำคำร B ถนนแจ้งวัฒนะ 
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 

เบอร์โทรศัพท์ : 1191 / 0 2142 1068 
เว็บไซต์ : https://www.atpdpolice.com 

 

 

 

ชื่อหน่วยงาน : กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ 
ภารกิจ : - พัฒนำคนและสังคมให้มีคุณภำพเต็มศักยภำพและมีภูมิคุ้มกัน 

ต่อกำรเปลี่ยนแปลง 
- สร้ำงเสริมเครือข่ำยจำกทุกภำคส่วนในกำรมีส่วนร่วมพัฒนำสังคม 
- พัฒนำองค์ควำมรู้ ขีดควำมสำมำรถ และระบบกำรบริหำรจัดกำร 

ด้ำนกำรพัฒนำสังคม 
- จัดระบบสวัสดิกำรที่เหมำะสมกับบริบทของประเทศไทย  

เพ่ือให้ประชำชนมีหลักประกันและมีควำมม่ันคงในชีวิต 
ที่อยู่ : เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหำนำค เขตป้อมปรำบศัตรูพ่ำย 

กรุงเทพมหำนคร 10100 
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2659 6443 / 0 2659 6526 – 7  
เว็บไซต์ : https://www.m-society.go.th 
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ชื่อหน่วยงาน : กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน 
ภารกิจ : ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพของเด็กและเยำวชน คุ้มครองและ

พิทักษ์สิทธิเด็กและเยำวชน รวมถึงส่งเสริมสวัสดิกำรเด็กและ
ครอบครัว โดยกำรก ำหนดนโยบำย มำตรกำร กลไก เพ่ือส่งเสริม
และสนับสนุนภำครัฐและภำคเอกชน ตลอดจนติดตำมและ
ประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยและมำตรกำรที่ก ำหนด 
เพ่ือให้ เด็กและเยำวชนมีคุณภำพชีวิตที่ดีและมีควำมมั่นคง 
ในกำรด ำรงชีวิต 

ที่อยู่ : 618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
เบอร์โทรศัพท์ : 2255 5850 – 7 / 0 2253 9116 – 7 (อัตโนมัติ) 
เว็บไซต์ : https://www.dcy.go.th 

 

 

 

ชื่อหน่วยงาน : ศำลเยำวชนและครอบครัวกลำง 
ภารกิจ : อ ำนวยควำมยุติธรรมแก่เด็ก เยำวชน ผู้เสียหำย และครอบครัว 

ด้วยควำมรวดเร็ว เป็นธรรม เสมอภำค และมีมำตรฐำนระดับสำกล โดย 
- ป้องกัน แก้ไข บ ำบัด ฟื้นฟู เด็ก เยำวชน ให้กลับตนเป็นคนดี 
และไม่กระท ำผิดซ้ ำ 

- คุ้มครอง ช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู เยียวยำผู้เสียหำยในคดีอำญำอย่ำงเป็นธรรม 
- ไกล่เกลี่ย ประนีประนอม และรักษำสถำนภำพสถำบันครอบครัว 
- พิทักษ์ รักษำ และคุ้มครองประโยชน์สูงสุดของเด็กและผู้เยำว์ 

ที่อยู่ : ถนนก ำแพงเพชร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900 
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2272 5201 – 2 / 0 2272 5223 – 5  
เว็บไซต์ : https://jvnc.coj.go.th 
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ชื่อหน่วยงาน : ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด 
ภารกิจ : ยกระดับคุณภำพมำตรฐำนงำนตำมภำรกิจ ด้ำนกำรอ ำนวยควำมยุติธรรม 

กำรรักษำผลประโยชน์ของรัฐและประชำชน และกำรคุ้มครองสิทธิ
เสรีภำพและช่วยเหลือทำงกฎหมำยแก่ประชำชนให้มีคุณภำพ โปร่งใส
และตรวจสอบได้ เพ่ือให้ประชำชนเชื่อมั่นและศรัทธำ 

ที่อยู่ : ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติฯ อำคำรรำชบุรีดิเรกฤทธิ์ 
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ 
กรุงเทพมหำนคร 10210 

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2142 1436 / 0 2142 1444 
เว็บไซต์ : https://www2.ago.go.th/ 

 

 

 

 

 

ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์อภิบำลผู้เดินทำงทะเลสงขลำ (บ้ำนสุขสันต์) 
ภารกิจ : ให้บริกำรเป็นสถำนที่พักผ่อนและพบปะระหว่ำงลูกเรือผู้ใช้แรงงำน

ด้วยกัน เพ่ือให้ค ำปรึกษำ ให้บริกำร ศำสนบริกำร และศีลศักดิ์สิทธิ์ 
ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกรณีที่ลูกเรือถูกเอำเปรียบ
หรือไม่ได้รับควำมยุติธรรมในเรื่องแรงงำน หรือสวัสดิกำร เป็นต้น 

ที่อยู่ : 4/17 ถนนรำษฎร์อุทิศ 2 ต ำบลบ่อยำง อ ำเภอเมือง  
จังหวัดสงขลำ 90000 

เบอร์โทรศัพท์ : 0 7431 3409 
เว็บไซต์ : https://aos-nccs.caritasthailand.net 
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ชื่อหน่วยงาน : สภำเครือข่ำยช่วยเหลือด้ำนมนุษยธรรม 
ภารกิจ : ให้ควำมช่วยเหลือด้ำนมนุษยธรรมโดยไม่จ ำกัดเชื้อชำติ ศำสนำ โดยได้

จัดตั้งศูนย์ประสำนงำนระดับภูมิภำคและระดับจังหวัด ซึ่งจะท ำหน้ำที่
เป็นส ำนักงำนของสภำเครือข่ำยฯ ในพ้ืนที่ เพ่ือประสำนกำรท ำงำนกับ
องค์กร เครือข่ำย หน่วยงำนภำครัฐ เอกชน องค์กรกลุ่ม NGOs ต่ำง ๆ 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งประสำนกำรให้ควำมช่วยเหลือให้ถึงมือผู้ประสบ
ควำมเดอืดร้อนหรือควำมยำกล ำบำกให้ได้มำกท่ีสุด 

ที่อยู่ : อำคำรส ำนักจุฬำรำชมนตรี ชั้น 3 ศูนย์บริหำรกิจกำรศำสนำอิสลำม
แห่งชำติ เฉลิมพระเกียรติ ถนนคลองเก้ำ แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก 
กรุงเทพมหำนคร 10530 

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2949 4278 / 0 2949 4312 – 3  
เว็บไซต์ : https://www.skthai.org 

 

 

 

 

ชื่อหน่วยงาน : องค์กรระหว่ำงประเทศเพ่ือกำรโยกย้ำยถิ่นฐำน 
ภารกิจ : ด ำเนินโครงกำรที่เกี่ยวกับแรงงำนข้ำมชำติ กำรท ำงำนร่วมกับภำคเอกชน 

ท ำงำนวิจัยด้ำนกำรย้ำยถิ่น กำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ย้ำยถิ่น กำรต่อต้ำน
กำรค้ำมนุษย์ กำรรับมือกับสถำนกำรณ์ฉุกเฉินและวิกฤตกำรณ์  
กำรตรวจคนเข้ำเมืองและบริหำรจัดกำรพรมแดน กำรให้บริกำรด้ำน
สุขภำพของผู้ย้ำยถิ่น และกำรจัดส่งผู้ย้ำยถิ่นไปประเทศท่ีสำม เป็นต้น 

ที่อยู่ : ชั้น18 อำคำรรัจนำกำร ซอย 3 ถนนสำทรใต้ กรุงเทพ 10120 
เบอร์โทรศัพท์ : 02 234 7950 – 5  
เว็บไซต์ : https://thailand.iom.int 
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ชื่อหน่วยงาน : ส ำนักงำนข้ำหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชำชำติ 
ภารกิจ : - คุ้มครองสิทธิและสวัสดิภำพของผู้ลี้ภัย 

- มอบควำมคุ้มครองและควำมช่วยเหลือแก่ผู้ลี้ภัยและผู้ขอลี้ภัย 
ในเขตเมือง รวมไปถึงกำรพิจำรณำสถำนะผู้ลี้ภัย 

- ช่วยผู้ลี้ภัยให้ได้กลับบ้ำนหรือตั้งถ่ินฐำนใหม่ในประเทศท่ีสำม 
- ลดปัญหำกำรไร้สัญชำติและปกป้องบุคคลไร้สัญชำติ 
- สนับสนุนให้รัฐและสถำบันอื่นๆ สร้ำงเงื่อนไขท่ีเอ้ือต่อกำรคุ้มครอง

สิทธิมนุษยชน และทำงออกท่ีสันติภำพของข้อพิพำท 
ที่อยู่ : ชั้น 3 อำคำรสหประชำชำติ ถนนรำชด ำเนินนอก กรุงเทพ 10200 
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2056 0000 
เว็บไซต์ : https://www.unhcr.org/th 

 

 

 

  

ชื่อหน่วยงาน : องค์กำรทุนเพ่ือเด็กแห่งสหประชำชำติ 
ภารกิจ : - แก้ปัญหำเรื่องควำมเหลื่อมล้ ำ 

- พัฒนำเด็กปฐมวัยแบบองค์รวม 
- สนับสนุนให้เด็กทุกคนเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ 
- ปกป้องคุ้มครองเด็กจำกควำมรุนแรง กำรถูกท ำร้ำย กำรถูกละเลย

ทอดทิ้ง และกำรถูกแสวงประโยชน์ 
- ส่งเสริมสุขภำวะวัยรุ่น และป้องกันกำรติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อ

ทำงเพศสัมพันธ์ 
- ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของเด็กและวัยรุ่น 
- เสริมสร้ำงควำมคุ้มครองทำงสังคมส ำหรับเด็ก 
- ให้ควำมช่วยเหลือด้ำนมนุษยธรรมในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน 

ที่อยู่ : 19 ถนนพระอำทิตย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2356 9499 / 0 2356 9299 
เว็บไซต์ : https://www.unicef.org/thailand 



 

 

 

 118 

Standard Operating Procedure  
of Migrant Child Protection for Immigration Bureau 

 

 

 

ชื่อหน่วยงาน : มูลนิธิไลฟ์ อิมแพค ไทยแลนด์ 
ภารกิจ : - ให้ที่พักอำศัยแก่เด็กท่ีด้อยโอกำส เด็กก ำพร้ำ เด็กถูกทอดทิ้ง 

- ให้ชำยหรือหญิงและเด็กๆ ได้ใช้ควำมสำมำรถในกำรท ำประโยชน์แก่
ประเทศไทย 

- ให้กำรดูแลคุ้มครองเด็กที่ถูกล่วงละเมิดและถูกละเลยโดยกำรให้
บ้ำนพักอำศัยและให้กำรศึกษำ 

ที่อยู่ : 360/7 หมู่ที่ 7 ต ำบลแม่เหียะ อ ำเภอเมืองเชียงใหม่  
จังหวัดเชียงใหม่ 50110 

 

 

 

 

 

ชื่อหน่วยงาน : องค์กำรเฟรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย 
ภารกิจ : ปกป้องคุ้มครองเด็กและเยำวชนจำกอันตรำย ควำมรุนแรง และควำมเสื่ยง 

ต่อกำรล่วงละเมิดทุกรูปแบบ รวมทั้งกำรแสวงหำประโยชน์ทำงเพศ  
พัฒนำเด็กและเยำวชนด้วยกำรศึกษำและกำรฝึกทักษะอำชีพที่เหมำะสม 
เพ่ือสร้ำงศักยภำพในกำรด ำรงชีพด้วยตนเอง ช่วยเหลือครอบครัว และ
เป็นพลเมืองที่มีศักยภำพ เป็นพลังในกำรพัฒนำสังคม และประเทศชำติ 

ที่อยู่ : 448 ซอยแสนสบำย แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2391 4781 
เว็บไซต์ : https://friends-international.org/in-thailand 
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ชื่อหน่วยงาน : มูลนิธิประชำชนเพื่อประชำชน (ศูนย์ช่วยเหลือผู้ลี้ภัย – CAP) 
ภารกิจ : สนับสนุนและพิทักษ์สิทธิ์ผู้แสวงหำที่ลี้ภัยและผู้ลี้ภัย โดยกำรให้ค ำปรึกษำ 

กำรเป็นตัวแทนทำงกฎหมำย และให้ควำมคุ้มครองแก่ผู้ที่ยื่นขอสถำนะ
ลี้ภัยต่อส ำนักงำนข้ำหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชำชำติในประเทศไทย 
เพ่ือส่งเสริมให้ผู้แสวงหำที่ลี้ภัยและผู้ลี้ภัยตระหนักถึงสิทธิของตนเอง 
ในประเทศไทย โดยท ำงำนร่วมกับประชำกรผู้ลี้ภัยเขตเมืองในประเทศไทย
เป็นหลัก 

ที่อยู่ : 40/32 ซอยอินทมำระ 8 ถนนสุทธิสำรวินิจฉัย แขวงสำมเสนใน 
เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400 

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2116 0405 - 6 / 0 2116 6664 
เว็บไซต์ : https://www.pspfoundation.org 

 

 

 

 

 

ชื่อหน่วยงาน : มูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย 
ภารกิจ : ให้ควำมช่วยเหลือเด็กเร่ร่อนที่อำศัยอยู่ในสภำพแวดล้อมทำงสังคมที่ 

ไม่เหมำะสม ผ่ำนบริกำรสำธำรณกุศลที่มูลนิธิฯ ได้จัดหำไว้ให้ เช่น  
ศูนย์พักพิงเด็ก (Drop-in Center) ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภำพและพัฒนำ
เด็กบ้ำนเอ้ืออำรี (CPDC) รวมถึงโครงกำรกำรฝึกอบรมเคลื่อนที่ (Mobile 
Training Unit) ซึ่งเปรียบเสมือนห้องสมุดและโรงภำพยนต์เคลื่อนที่
เพ่ือให้ควำมรู้กับเด็กตำมสถำนทีต่่ำง ๆ 

ที่อยู่ : 384/127 หมู่ 6 ซอยพัทยำสุขุมวิท 34 ต ำบลนำเกลือ  
อ ำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 

เบอร์โทรศัพท์ : 0 3848 8956 
เว็บไซต์ : http://www.hhnthailand.org 
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ชื่อหน่วยงาน : ส ำนักงำนกฎหมำย NSP 
ภารกิจ : ให้ค ำปรึกษำด้ำนกฎหมำยเกี่ยวกับกำรคุ้มครองเด็กต่ำงด้ำว และเป็น 

ที่ปรึกษำกฎหมำยในกระบวนกำรทำงคดีท่ีเกี่ยวกับกำรคุ้มครองหรือให้
กำรช่วยเหลือเด็กต่ำงด้ำว 

ที่อยู่ : 111 ซอยสิทธิชน ถนนสุทธิสำรวินิจฉัย เขตสำมเสนนอก 
กรุงเทพมหำนคร  

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2275 3954 
เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/nsplegalofficethailand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อหน่วยงาน : มูลนิธิคำริตัสกรุงเทพฯ 
ภารกิจ :  - เป็นผู้จัดกำรรำยกรณี (Case Management) ส ำหรับเด็กและครอบครัว

ที่ออกจำกห้องกักตำมกระบวนกำร MOU/SOP 
- ช่วยเหลือด้ำนอำหำรส ำหรับผู้แสวงหำที่พักพิง (Asylum seeker)  

ผู้ลี้ภัย (Refugee) และกลุ่มบุคคลที่ถูกปฏิเสธสถำนะผู้ลี้ภัย (Close 
case) 

- ประสำนงำนภำยในเครือข่ำยและหน่วยงำนคำทอลิก และประสำนกับ
องค์กรช่วยเหลือผู้ลี้ภัยอื่นๆ 

- ให้ค ำปรึกษำในเรื่องต่ำงๆ เช่น ในเรื่องขั้นตอนกลับประเทศต้นทำง 
ที่อยู่ : 3-5 ถนน เกษมรำษฎร์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  

กรุงเทพมหำนคร 10110 
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2249 5779        
เว็บไซต์ : https://caritasthailand.net 
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ชื่อหน่วยงาน : มูลนิธิส่งเสริมสันติวิธี (RRLP) 
ภารกิจ :  ให้ควำมช่วยเหลือทำงกฎหมำยแก่ผู้ลี้ภัยเกี่ยวกับสถำนกักตัวคนต่ำงด้ำว

ของส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง เช่น ปัญหำในกำรยื่นขอประกันตัว 
ปัญหำกำรเข้ำถึงบริกำรสำธำรณสุขของผู้ต้องกัก กำรเข้ำถึงทนำยควำม 
กำรส่งกลับผู้ลี้ภัยโดยฝ่ำฝืนหลักควำมสมัครใจ เป็นต้น 

ที่อยู่ : อำคำร Inn Office ห้อง B7 เลขที่ 466/23 ถนนพหลโยธิน 
แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400 

เบอร์โทรศัพท์ : 09 2698 8292 
เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/pg/RRLP.Thailand/ 

 
ชื่อหน่วยงาน : 

 
Asylum Access Thailand (AAT)  

ภารกิจ : - ให้ค ำปรึกษำทำงกฎหมำยกำรสู้คดีแก่ผู้แสวงหำที่พักพิง ผู้ลี้ภัย  
และกลุ่มบุคคลที่ถูกปฏิเสธสถำนะผู้ลี้ภัย  

- ให้ค ำปรึกษำเกี่ยวกับกำรตั้งถิ่นฐำนใหม่ และกระบวนกำรขอรับรอง
สถำนะผู้ลี้ภัย (RSD) จำก UNHCR   

- บริกำรล่ำมแปลภำษำ อูดู (ปำกีสถำน) ม้ง เวียดนำมจะไร เขมร  
กำซี (เปอร์เซีย) อำระบิก โซมำเลีย ฝรั่งเศส และจีน 

ที่อยู่ : 1111/151 ถนนลำดพร้ำว แขวงจันทร์เกษม เขตจตุจักร กรุงเทพ  
และชุมชนผู้ลี้ภัยในกรุงเทพมหำนคร 

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2513 5228 
เว็บไซต์ : https://asylumaccess.org/where-we-work/thailand/ 

https://www.facebook.com/aatthai 

https://www.facebook.com/aatthai
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ชื่อหน่วยงาน : องค์กำรช่วยเหลือเด็กระหว่ำงประเทศ (Save the Children 
Thailand) 

ภารกิจ :  สร้ำงเสริมศักยภำพในเรื่องกำรจัดกำรรำยกรณี ผลประโยชน์สูงสุด 
ของเด็ก สิทธิเด็ก วินัยเชิงบวกส ำหรับครูและผู้ปกครอง กำรปฐมพยำบำล
ทำงจิตใจเบื้องต้น วิธีกำรสัมภำษณ์และกำรท ำงำนกับเด็ก เป็นต้น 

ที่อยู่ : 518/5 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 
10330 

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2684 1286 - 88 
เว็บไซต์ : https://thailand.savethechildren.net 

 
ชื่อหน่วยงาน : 

 
มูลนิธิโฮสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย 

ภารกิจ : -  เป็นผู้จัดกำรรำยกรณี (Case Manager) ส ำหรับเด็กและครอบครัว 
ที่ถูกปล่อยตัวชั่วครำวจำกห้องกักตำมกระบวนกำร MOU/SOP 

- ประสำนงำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และองกรณ์ ในกำรให้ควำม
ช่วยเหลือผู้ลี้ภัย 

- กิจกรรมฝึกอบรมและพัฒนำสร้ำมเสริมศักยภำพ ทักษะชีวิตในด้ำน
ต่ำงๆ (life skills) 

- กิจกรรมกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชนผู้ลี้ภัยอย่ำงมีส่วนร่วม 
(community engagement) เช่นกำรส่งเสริมในท ำกำรเกษตรเพ่ือน ำ
ผลผลิตมำใช้บริโภคภำยในครัวเรือน 

ที่อยู่ : เซเวียร์ฮอล์ เลขที่ 43 ซอยรำชวิถี 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน 
เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400   

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2004 8311 
เว็บไซต์ : https://www.hostint.org 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี 6 
แบบฟอร์มเก่ียวกับการด าเนินงาน 

ด้านการคุ้มครอง 

เด็กอพยพโยกย้ายถ่ินฐาน 

Photo by John Moore. (2018, May 28) 
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ส่วนที่ 6  
แบบฟอร์มเกี่ยวกับการด าเนินงานด้านการคุ้มครอง 

เด็กอพยพโยกย้ายถิ่นฐาน 

 
 

 
 
หมายเลขเอกสาร………………………………………… 

วันที่…………./………………/……………… 
สถานที่จัดท าบันทึก............................................................................   

1. ข้อมูลส่วนตัว 
1.1 ชื่อ………………………………สกุล…………………..………………ชื่อเรียกแทน……………….……………….......... 
 วัน/เดือน/ปี ที่เดินทางเข้าประเทศไทย............................................................ ................................. 
1.2 เพศ  ชาย  หญิง 
1.3 เชื้อชาติ……………………………………สัญชาติ……………………………..ศาสนา……….....……………………….. 
1.4 วัน/เดือน/ปีเกิด……………………..…………อายุ…………..…ปี………..……เดือน       ไม่ทราบ 
1.5 รูปพรรณ/สัณฐาน  ผิว…………..……สว่นสูง…..……….เซนติเมตร  น้ าหนัก………………..... กิโลกรัม 

 ลักษณะผม…………………… จมูก …………………. ปาก ……………………..ตา ……………….....…............…    
    คาง ……………………………… คิ้ว …………ลักษณะรูปร่าง ……………………………....…………….....…………
 ต าหนิรูปพรรณอ่ืนๆ …………………………………………………………………………..........……………………….. 

1.6 วัตถุประสงค์ในการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร………………………………………………………………… 
1.7 เดินทางเข้าประเทศไทยกับ บิดา มารดา หรือญาติ 

 ใช่ (โปรดระบุความเกี่ยวข้อง)  …………………………………………………………………………………. 
 ชื่อ…………………………….................…สกุล…………………………………………………..อายุ…………ปี 
 เพศ  ชาย  หญิง 
 สัญชาติ……………ศาสนา…………………..เลขประจ าตัว……………………………………….....………… 
 ไม่ใช่ (โปรดระบุความเกี่ยวข้อง) ……………………….……………………………………………………….. 
 ชื่อ…………………............…………………..…สกุล………………………………..อายุ………………………ป ี
 เพศ  ชาย  หญิง 
สัญชาติ…….....……………ศาสนา………………………..เลขประจ าตัว…………………..................……………..

 สาเหตุที่มากับบุคคลอ่ืน ………………………………………......................................................... .....……… 

แบบคัดกรองเด็กและเยาวชนก่อนส่งกลับประเทศต้นทาง 
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  1.8 ช่องทางการเข้าประเทศไทย....................................................................................และเดินทางโดย  
  เครื่องบิน 

 รถโดยสารประจ าทาง / รถทัวร์ 
 เดินข้ามสะพานมิตรภาพไทย - เมียนมา 
 ช่องทางอ่ืนๆ (ระบุ) ...................................................................... ......................................... 

1.9 สาเหตุที่ถูกส่งตัวกลับประเทศต้นทาง 
 ไม่มีเอกสารประจ าตัว 
 อยู่ในประเทศไทยนานเกินกว่าได้รับอนุญาต (วีซ่าหมดอายุ) 
 หนังสือเดินทางหรือวีซ่าผู้ติดตามหมดอายุ 
 ช่องทางอ่ืนๆ (ระบุ) ...................................................................... ......................................... 

1.10  เอกสารประจ าตัว (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 หนังสือเดินทาง (Passport) เลขที…่……………..........……ออกโดย……………………………………. 
 วันหมดอายุ ............................................................................... ............................................ 
 ประเภทวีซ่า......................................................... ออกโดย…………………………………………..... 
 วันหมดอายุ ........................................................................................................................... 
 เอกสารผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรของแรงงานต่างด้าวที่อายุไม่เกิน 18 ปี 
 ออกโดย......................................................วันหมดอาย ุ........................................................ 
 บัตรประจ าตัวนักเรียนที่สถานศึกษาออกให้ 
 ออกโดย........................................วันหมดอายุ ................................. .....................................
 หนังสือรับรองการเกิด ออกโดย............................................................... ............................... 
 บัตรที่ออกให้โดยหน่วยงานอ่ืนๆ………………………………………วันหมดอายุ ……………………….. 
 ไม่มีเอกสารประจ าตัว 

1.11  การศึกษา/อาชีพ 
 อยู่ระหว่างศึกษา ระดับชั้น………………..ชื่อสถานศึกษา…………………………………………........... 
 ประกอบอาชีพ ระบุอาชีพ……………………………….ชื่อสถานที่ท างาน………………………………... 
 ไม่ได้ศึกษาและไม่ได้ประกอบอาชีพ 

1.12  ภาษาท่ีใช้ในการสื่อสาร (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  ภาษาไทย  ภาษาเมียนมา  ภาษากัมพูชา  
  ภาษาอังกฤษ  ภาษามาลายู  ภาษาโซมาเลีย 
  ภาษาอ่ืนๆ (โปรดระบุ) ..................................................................... ..................................... 
1.13 ที่พักในประเทศไทย (โปรดระบุ) ………………..……………………………………………………………………… 
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2. ข้อมูลเพื่อประเมินด้านการให้ความคุ้มครองเบื้องต้น 

 เต็มใจกลับประเทศต้นทาง     ไม่เต็มใจกลับประเทศต้นทาง 
2.1 สาเหตุที่ถูกส่งตัวกลับประเทศต้นทาง……………..................................………………………………………… 
2.2 บุคคลที่เดินทางกลับประเทศด้วย 

 บิดา มารดา 
 บิดา หรือมารดา (โปรดระบุ) ……………………………………………………..…….............................. 
 กลับตามล าพัง 
 นายหน้า (โปรดระบุชื่อ) ………………………………….......................………………………………..…… 
 บุคคลอื่น (โปรดระบุชื่อ) ………………………………………………………....…………………………..…… 

         2.3 ความต้องการความช่วยเหลือของเด็กหรือครอบครัว 
  ติดตามครอบครัว    เร่งด่วน   ไม่เร่งด่วน  
  ที่พักชั่วคราว     เร่งด่วน   ไม่เร่งด่วน  
  สุขภาพ / รักษาพยาบาล    เร่งด่วน   ไม่เร่งด่วน 
  ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย  เร่งด่วน   ไม่เร่งด่วน 
  ด้านอื่นๆ  (โปรดระบุ)……………    เร่งด่วน   ไม่เร่งด่วน 

 
3.  ข้อมูลด้านการส่งต่อ 
  ส่งต่อให้กับหน่วยงาน / องค์กร (ระบุชื่อหน่วยงานและสถานที่ติดต่อ) …………………………………….. 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ไม่ได้ด าเนินการส่งต่อเนื่องจาก ................................................................. ....................................... 
 
4.  ความคิดเห็นของผู้สัมภาษณ์ 
  ด าเนินการส่งกลับได้ เนื่องจาก................................................................... ...................................... 
  ไม่สามารถส่งกลับได้ เนื่องจาก................................................................... ...................................... 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
******************************************** 
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เอกสารชุดนี้ได้รับค ายินยอมจากผู้ให้ข้อมูล จึงลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน 
 
 

 (ลงชื่อ) ...................................เด็กและเยาวชน   (ลงชื่อ) ..................................ผู้ที่มากับเด็กและเยาวชน 
  (......................................)             (...................................) 
  
 
  (ลงชื่อ) ..................................ผู้บันทึกข้อมูล      (ลงชื่อ) ...........................................ล่าม 
           (......................................)                 (..........................................) 
 ต าแหน่ง ...................................................            ต าแหนง่ ...................................................  
      องค์กร/หน่วยงาน.....................................      องค์กร/หน่วยงาน..................................... 
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สถานที่ท าการบันทึก ..................................................................................... ..................................................... 
.......................................................................................................... ....................................................................
วัน/เดือน/ปี ที่บันทึก ........................................................................................................................................... 
.................................................................... .........................................................................................................
วัน/เดือน/ปี ที่จับกุม ................................................................................... ........................................................ 
............................................................................................... ..............................................................................
สถานที่จับกุม ............................................................................................ ........................................................... 
.......................................................................................................... .................................................................... 
เจ้าหน้าที่ต ารวจผู้จับ ...................................................................... ..................................................................... 
.......................................................................................................... .................................................................... 
ได้แจ้งแก่ผู้ที่ถูกจับตามรายชื่อข้างล่าง 
.......................................................................................................... .................................................................... 
..............................................................................................................................................................................
.......................................................................................................... .................................................................... 
ได้แจ้งให้ผู้ถูกจับ ทราบว่า 

1. ผู้ถูกจับมีสิทธิที่จะไม่ให้การหรือให้การก็ได้ 
2. ถ้อยค าของผู้ถูกจับนั้นอาจใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้ 
3. ผู้ถูกจับมีสิทธิจะพบและปรึกษาทนายหรือผู้ซึ่งจะเป็นทนายความ 
4. ถ้าผู้ถูกจับประสงค์จะแจ้งให้ญาติ หรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจทราบถึงการจับกุมที่สามารถด าเนินการได้

โดยสะดวกและไม่เป็นการขัดขวางการจับหรือการควบคุมถูกจับ หรือท าให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่
บุคคลหนึ่งบุคคล เจ้าพนักงานสามารถอนุญาตให้ผู้ถูกจับด าเนินการได้ตามสมควรแก่กรณี 

เจ้าหน้าที่ต ารวจผู้จับได้แจ้งข้อกล่าวหาให้แก่ผู้ถูกจับทราบว่า 
.......................................................................................................... .................................................................... 
.......................................................................................................... .................................................................... 
ผู้ถูกจับรับทราบสิทธิแล้ว ( ) ไม่ขอด าเนินการตามข้อ 4 
    ( ) ขอด าเนินการตามข้อ 4 และได้ด าเนินการเรียบร้อย 
    ( ) ขอให้การรับว่าเป็นบุคคลตามหมายจับ และยังไม่เคยถูกด าเนินคดีนี้มา
ก่อนในการจับกุมผู้ต้องหาครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ต ารวจชุดจับกุมได้กระท าไปตามอ านาจและหน้าที่ โดย 

บันทึกการจับกุมผู้กระท าผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน 
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 มีหมายจับ 

     มีค าสั่งศาล 
     กระท าความผิดซึ่งหน้าดังได้บัญญัติไว้ในมาตรา 80 
     มีพฤติการณ์อันควรสงสัยว่าผู้นั้นน่าจะก่อเหตุร้ายให้เกิดภยันตรายแก่
บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นโดยมีเครื่องมือ อาวุธ หรือวัตถุอย่างอ่ืนอันสามารถอาจใช้ในการกระท าความผิด 
     เมื่อมีเหตุที่จะออกหมายจับบุคคลนั้นตามมาตรา 66(2) แต่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่ไม่ขอให้ศาลออกหมายจับบุคคลนั้นได้ 
     เป็นการจับกุมผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่หนีหรือหลบหนีไประหว่างถูกปล่อย
ชั่วคราว ตามมาตรา 117 
การปฏิบัติของเจ้าพนักงานผู้จับต่อเม่ือเด็กและเยาวชนผู้ถูกจับ กระท าโดย (ม.29) 
     แจ้งแก่เด็กและเยาวชนว่าเขาต้องถูกจับ 
     แจ้งข้อกล่าวหารวมทั้งสิทธิตามกฎหมายให้ทราบ 
     กรณีมีหมายจับได้แสดงต่อผู้ถูกจับ 
     น าตัวไปยังที่ท าการของพนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ท่ีถูกจับทันที 
     แจ้งเหตุแห่งการจับกุมให้บิดา มารดา ผู้ปกครอง บุคคลหรือผู้แทน
องค์การซึ่งเด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่ด้วย กรณีอยู่ด้วยในขณะที่จับกุม / ในโอกาสแรกท่ีเท่าที่สามารถท าได้ 
   ท าบันทึกการจับกุม โดยแจ้งข้อกล่าวหาและรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุแห่งการจับให้ผู้ถูกจับ
ทราบ และได้กระท าต่อหน้าผู้ปกครอง บุคคล หรือผู้แทนองค์กรซึ่งเด็กและเยาวชนอยู่ด้วย ในกรณีที่ขณะท า
บุคคลดังกล่าวอยู่ด้วย 
   ในการจับกุมและควบคุมได้กระท าโดยละมุนละม่อม โดยค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
และไม่เป็นการประจานมิได้ใช้วิธีการเกินกว่าที่จ าเป็นเพ่ือป้องกันการหลบหนีหรือเพ่ือความปลอดภัยของเด็ก
หรือเยาวชนผู้ถูกจับหรือบุคคลอ่ืน และมิได้ใช้เครื่องพันธนาการแก่เด็ก 
   เจ้าหน้าที่ต ารวจผู้จับได้อ่านบันทึกให้ผู้ถูกจับฟังแล้วและผู้ถูกจับได้อ่านด้วยตนเองแล้ว  
รับว่าถูกต้องและได้มอบส าเนาบันทึกการจับกุมให้แก่ผู้ถูกจับเรียบร้อย จึงให้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
(ลงชื่อ)............................................. ผู้ต้องหา 
(ลงชื่อ).............................................. ผู้ปกครอง (ถ้ามี) 
(ลงชื่อ) ............................................. ผู้จับกุม  (ลงชื่อ) ............................................. ผู้จับกุม  
(ลงชื่อ) ............................................. ผู้จับกุม  (ลงชื่อ) ............................................. ผู้จับกุม  
(ลงชื่อ) ............................................. ผู้จับกุม    (ลงชื่อ) ............................................. ผู้จบักุม/บันทึก 
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หนังสือแจ้งค าสั่งให้คนต่างด้าวเข้าเมืองทราบ 
A LEGAL NOTICE TO THE ALIENS 

ที ่            ที่ท าการ....................................... 
IMMIGRATION OFFICE  

       วันที่...........................................................
  

เรื่อง     แจ้งค าสั่งส่งออกนอกประเทศ  
SUBJECT : Notification of the expulsion 
ถึง    ............................................................... 
TO  
 อาศัยอ านาจตามมาตรา 19,มาตรา 22 และมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พุทธศักราช 2522 
พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองขอแจ้งค าสั่งให้ท่านทราบ ดังต่อไปนี้  
 By virtue of the Provisions under Sections 19, 22 and 54 of the Immigration Act, B.E. 2522,  
the Immigration Authorities taking the opportunity to notify you, that. 
 1. ท่านเป็นคนต้องห้ามเข้าเมืองหรือเป็นคนที่อยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตตามความ 
ในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พุทธศักราช 2522 มาตรา 12 (  ) (  ) หรือมาตรา 54, มาตรา 81 หรือ มาตรา 82 
โดย....................................................................................................................................................................... 
 You are prohibited from entering the Kingdom or an alien who staying in the Kingdom 
without the permission as required by the Immigration Act, B.E. 2522, Section 12 (  ) (  ) or 
Section 54, Section 81  or Section 82 for ……………………………………………………………………………………… 
 2. พนักงานเจ้าหน้าที่จะจัดส่งท่านกลับออกไปนอกราชอาณาจักรไทย ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง
พุทธศักราช 2522  
 You shall be expelled from the Kingdom of Thailand in accordance with the 
Immigration Act, B.E. 2522. 

หนังสือแจ้งค าสั่งให้คนต่างด้าวเข้าเมืองทราบ (ตม.35) 
A LEGAL NOTICE TO THE ALIENS 

ตม.35 
TM.35 

Ref. No. 
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 3. ท่านจะต้องพักอยู่ใน..........................................................................ตลอดเวลา และพร้อมที่จะให้
พนักงานเจ้าหน้าที่จัดการส่งท่านกลับออกไปนอกราชอาณาจักรได้ทุกโอกาส ห้ามหลีกเลี่ยง ขัดขืน หลบหนี 
หรือออกไปนอกสถานที่ดังกล่าวโดยมิได้รับอนุญาต 
 You must be resided at ………………………………………………………………….always, and be ready 
for the expulsion which shall be set up by the authorities at any moment. Any offense, 
evasion, escaping or leaving the premise without permission is forbidden. 
 4. ถ้าท่านจะยื่นค าคัดค้านโดยยื่นอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีหรือค าร้องขอผ่อนผันต่อคณะกรรมการพิจารณา
คนเข้าเมืองประการใด ก็ให้ยื่นภายใน 48 ชั่วโมง นับแต่เวลาที่ได้ค าสั่งนี้  หากเป็นบุคคลต้องห้ามเข้าเมือง  
ตามมาตรา 12 (1) หรือ (10) ห้ามมิให้อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรี 
 Objection to this action may be done by making an appeal to the Minister of Interior 
or the Immigration Commission. Such appeal must be submitted within 48  hours after this 
legal notice has been received. The aliens who are prohibited from entering the Kingdom of 
Thailand under Section 12(1) or (10) are not allow to appeal.  

 
ลงชื่อ......................................................... ................. 

          Signature 
          พนักงานเจ้าหน้าที่ 

                              Immigration Officer 
   

  ใบรับ 
                        ACKNOWLEDGEMENT OF THE EXPULSION ORDER 

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งค าสั่งที่...................................ลงวนัที่...................... ........................................ 
The legal notice number                              Dated 

เรื่องแจ้งค าสั่งออกนอกประเทศ                       ตั้งแต่วันที่....................เวลา............. นาฬิกา 
Subjected the notification of expulsion has been received on at hours 
…………………..นาที และเข้าใจข้อความโดยตลอดแล้ว  
      minutes. The notification is clearly understood. 
       ลงชื่อ.....................................................ผู้รับ 
       Signature    Receiver 
       พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือขวา 
       Fingerprint of right thumb 
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แบบการแจ้งอยู่เกินกว่า 90 วัน ของบุคคลต่างด้าว 
FORM FOR ALIEN TO NOTIFY OF STAYING LONGER THAN 90 DAYS 

        เขียนที่................................................... 
WRITTEN AT 

วันที่............. เดือน........................พ.ศ................ 
DATE            MONTH                YEAR  

เรียน พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง 
TO THE IMMIGRATION OFFICER 

ด้วยข้าพเจ้า....................................................................................... ..................................................... 
(FULL NAME IN BLOCK LETTERS) 

สัญชาติ................................................................................................... ...ประเภทวีซ่า           TOURIST 
NATIONALITY                                                                    VISA          NON-IMM 
เดินทางเข้ามาเมื่อวันที่.....................เดือน...............................พ.ศ.................. โดยพาหนะ................................. 
ENTERED THAILAND ON          MONTH                    YEAR            BY 
หนังสือเดินทางเลขท่ี.......................................................ตามบัตรขาเข้าเลขที่..................................................... 
PASSPORT NO.                                              ARRIVAL CARD NO. 
 บัดนี้ ได้อยู่ในราชอาณาจักรไทย ครบ 90 วันแล้ว และพ านักอยู่ที่......................................................... 
I HAVE NOW BEEN STAYING IN THAILAND FOR 90 DAYS AND MY PRESENT ADDRESS IS 
ซอย/ถนน............................................. ต าบล................................................อ า เภอ........................................... 
LANE/ROAD                               TAMBOL                               AMPHUR 
จังหวัด.......................................................... โทรศัพท์ ............................... ......................................................... 
PROVINCE                                       PHONE 

ลงชื่อ................................................................ ............................... 
SIGNATURE 

หมายเหตุ คนต่างด้าวต้องแจ้งกองตรวจคนเข้าเมืองทุกระยะ 90 วัน 
NOTICE: ALIEN MUST NOTIFY THE IMMIGRATION OFFICE EVERY 90 DAYS 

แบบการแจ้งอยู่เกินกว่า 90 วัน ของบุคคลต่างด้าว (ตม.47) 
FORM FOR ALIEN TO NOTIFY OF STAYING LONGER THAN 90 DAYS 

ตม.47 
TM.47 



 

 

 

 133 

Standard Operating Procedure  
of Migrant Child Protection for Immigration Bureau 

 
ใบรับแจ้งการอยู่เกิน 90 วัน ของบุคคลต่างด้าว 

RECEIPT OF NOTIFICATION 
ส าหรับเจ้าหน้าที่  

FOR OFFICIAL USE ONLY 
 

ข้าพเจ้า.................................................................. ต าแหน่ง.................................................................. 
     I                                                        TITLE 
ได้รับแจ้งการอยู่ในราชอาณาจักรไทยครบ 90 วัน ของ........................................................... ............................. 
HAVE RECEIVED NOTIFICATION OF STAYING IN THAILAND FOR 90 DAYS FROM 
สัญชาติ.........................................................ไว้แล้ว เมื่อวันที่ ................. เดือน ..................... พ.ศ. ................... 
NATIONALITY                                  ON     DATE                 MONTH              YEAR 
เวลา....................น. 
HOUR 

ลงชื่อ......................................................... .......ผู้รับแจ้ง 
SIGNATURE                    IMMIGRATION OFFICER 
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หนังสือแจ้งการเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร (ตม.83) 
NOTICE OF VISA REVOCATION 

 
 
 

 

หนังสือแจ้งการเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร 
NOTICE OF VISA REVOCATION 

ที่................/................. 
        เขียนที่................................................... 

Written at ……………………………………. 
วันที่....................เดือน................... พ.ศ.............. 
Date………………..Month……………Year…………. 

เรื่อง แจ้งค าสั่งเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร 
Subject : Notice of Visa Revocation 
ถึง ......................................................................................  
TO ......................................................................................  

1. ด้วยขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ผู้บัญชาการส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งได้รับมอบอ านาจจาก 
ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ ได้มีค าสั่งเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวของท่าน
ตั้งแต่วันที่.............................................เป็นต้นไป เนื่องจากเป็นผู้มีพฤติการณ์ ตามมาตรา 12 (  ) และ (   )  
แห่ง พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522  
 You are hereby notified that the Commissioner of the Immigration Bureau. By order 
of the Director-General of the Royal Thai Police has revoked permission of your Temporary 
stay in Thailand effective on…………………….……….reason of visa revocation: -section. 12 (  ), (   ) 
 2. หากท่านประสงค์จะอุทธรณ์ค าสั่งตามข้อ 1. แล้ว จะต้องยื่นหนังสืออุทธรณ์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามแบบ ตม.12 และเสียค่าธรรมเนียม จ านวน 1,900 บาท ทั้งนี้ ภายใน 48 ชั่วโมง นับแต่เวลาที่ได้รับทราบ
ค าสั่งนี้ ซึ่งจะครบก าหนดในวันที่...................................................เวลา........................ ...................................น.  
 If you wish to appeal to the above (1) You are to submit your petition on the official  
from TM.12 (ตม.12) to the authorized immigration Officer together with the legal fee of 1,900 bath 
within 48 hours of having received this notice, which is due by (day, date, year).............................. 
at…………………………………….O’clock 
     ลงชื่อ.............................................................พนกังานเจา้หน้าท่ี 

Signature                                    Immigration Officer 
ต าแหน่ง.......................................... .... 
Position..………...........…………………… 

ตม.83 
TM.83 
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ใบรับ 

THE ACKNOWLEDGEMENT OF THE NOTICE 
 

 ข้าพเจ้า....................................................................ได้รบัทราบหนงัสอืแจง้การเพิกถอนการอนญุาตให้
อยู่ในราชอาณาจักร ที่.............................../...............................ลงวันที่................... .....................................แล้ว 
 I……………………………………………………………………….have received the Notice of the Visa 
Revocation for the stay in the Kingdom    No………………./……….....…….dated……………..........………….. 
ตั้งแต่วันที่........................................ ..............เวลา.....................................น. และเข้าใจข้อความตามหนังสือ
On…………………………………………..at…………………………………………………..……hrs. and the Notice is clearly 
ดังกล่าวโดยตลอดแล้ว 
Understood 
 

ลงชื่อผู้รับ........................................................ 
Signature……………………………………………… Receiver 
            (......................................................) 

 
 

  พิมพ์ลายนิ้วมือหัวแม่มือขวา 
  Fingerprint of the right thumb   

 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ...................................................พยาน/ล่ามแปล  
Signature……………………………………..Witness 

                (............................................) 
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แบบพิมพ์ลายน้ิวมือ (พลม.25-ต.539) 
 
  

 

แบบพิมพ์ลายนิ้วมือ ผู้ต้องหา ฯลฯ 

วัน เดือน ปี ที่พิมพ์ลายนิ้วมือ ................................................ ส่วนราชการ................................................. 

ผู้ถูกพิมพ์ลายนิ้วมือ เพศ   ชาย   หญิง 
                         เกิด พ.ศ. ............................................... 

หมายเลขสารบบ 
ลายพิมพ์นิ้วมือ 

ชื่อ นามสกุล .......................................................................... 
ลายมือชื่อ .............................................................................. 

หมายเลขบัญชีประวัติ 
การกระท าความผิด 

เจ้าหน้าที่ผู้พิมพ์ลายนิ้วมือ  

ชื่อ นามสกุล .......................................................................... 
ลายมือชื่อ .............................................................................. 

 
รหัสลายพิมพ์นิ้วมือ..................................... 

  แยกรหัสอื่น................................................. 
 

     

1. นิ้วหัวแม่มือขวา 2. นิ้วชี้ขวา 3. นิ้วกลางขวา 4. นิ้วนางขวา 5. นิ้วก้อยขวา 
     

6. นิ้วหัวแม่มือซ้าย 7. นิ้วชี้ซ้าย 8. นิ้วกลางซ้าย 9. นิ้วนางซ้าย 10. นิ้วก้อยซ้าย 
    

มือซ้ายพิมพ์กดพร้อมกัน 4 นิ้ว นิ้วหัวแม่มือ
ซ้าย 

นิ้วหัวแม่มือ
ขวา 

มือขวาพิมพ์กดพร้อมกัน 4 นิ้ว 
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คดีท่ี........................................./25........................... 

 
ส่วนราชการ................................................................ 

ข้อหา................................................................................................... ............................................................. 
วัน เดือน ปี ที่เกิดเหตุ .................................................. วัน เดือน ปี ที่ถูกจับกุม ........................................ 

ประวัติและต าหนิรูปพรรณ ผลการตรวจสอบประวัติ 

 

 

 
ลงชื่อ..........................  (ลงชือ่)........................... 
       (........................)         (........................) 
       ......./........../........        ......./........../....... 
   เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ      เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจเก็บ 

เลขประจ าตัวประชาชน  

      

บัตรประจ าตัว ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ฯลฯ 

สังกัด................................... เลขที่ ............................. 

ใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว เลขท่ี.............................. 

หนังสือเดินทาง ประเทศ.................. เลขที่ ................ 

เพศ  ชาย   หญิง 
ชื่อ นามสกุล................................................................... 

เกิดวันที่ .............. เดือน............... พ.ศ. ................. ผลคดี 

เชื้อชาติ .............. สัญชาติ ........................................ ชั้นพนักงานสอบสวน ............................................ 
สูง ................ ซม. น้ าหนัก ............................. กก. ชั้นพนักงานอัยการ ............................................... 
รูปร่าง ................. สีผิว .............................................. ศาล ....................................................................... 
ต าหนิ/พิการ/ลายสัก ....................................................       คดีด า ..................... คดแีดง ......................... 
ลักษณะและนิสัยอันเป็นที่น่าสังเกต ..............................       ค าพิพากษา .................................................. 
ภูมิล าเนา ......................................................................       ฐาน .............................................................. 
อาชีพ ..................................................... ....................... ต้องตามกฎหมาย ......................................... 
สถานที่ท างาน ............................................................... วันพิพากษา .................................................. 
ชื่อบิดา ............................ชื่อมารดา ............................. ก าหนดวันพ้นโทษ ........................................ 
ชื่อภรรยา/สามี .............................................................. 
 

เรือนจ า ................................................................. 

ลงชื่อ ......................................  ผู้บนัทกึ               ลงชื่อ......................................ผู้บันทึก 
                        (.......................................) 
              ต าแหน่ง .................................................... 

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