ກ າ ນ ແ ຈ້ ງ ສິ ດ

ຕາມກົດໝາຍກ່ ຽວກັບຜ້ ຖືກຄ້ າມະນຸດ
ຖ້ າເຂົາເຈ້ົ າ
ລາຍຮັບ
ຮັບການ
ຄ້ າງ
ຕ້ ອງການ ທ່ ຈະໄດ້
ກອງທຶນ
ຈາກວຽກໃນ
້
ກປອງຈາກ
ຕ້ ານການຄ້ າ ຄ່ າຈ້ າງຈາກ
ຮັບການປົກປ້ອງ ອປົ ົ ງການຕ່
າງໆ ໄລຍະການ
ນາຍຈ້ າງ
ມະນຸດ
ປົກປ້ອງ
ຄີ່ າລູ້ ຽງຊບ,
ໄດູ້ ຮັບຄີ່ າແຮງ
ສູ ນຈາກ
ຄີ່ າດູ ແລສຸຂະພາບ,
ງານຕີ່ າສຸດ
ລັດຖະບານ ຫຼື
ຄີ່ າຊົດເຊຍ,
ີ່
ີ່
ອົງການທບີ່ ແມີ່ ນ ສາລັບຜູູ້ ທ
ລັດຖະບານ
ຕູ້ ອງການເຮັດ ຄີ່ າໃຊູ້ ຈີ່າຍໃນການ
ສົີ່ງກັບ, ກອງທຶນ
ວຽກຢູ ີ່ ນອກ
ໃນການລູ້ ຽງຊບ ,
ສູ ນ
ອຼືີ່ນໆເປັນຕົູ້ນ.

ຖ້ າຫາກເຂົາເຈ້ົ າ
ບ່ ຕ້ ອງການໄດ້ ຮັບ
ການປົກປ້ອງ*

ກອງທຶນ
ຕ້ ານການຄ້ າ
ມະນຸດ

ຄ່ າຊົດເຊຍ
ເປັນພະຍານ
ໃນຄະດອາຍາ

ການທົດແທນ
ຈາກຜ້
ກະທາຜິດ

ຂຼືູ້ນຢູ ີ່ ກັບການ
ກລະນທີ່ ມ ສານມອານາດໃນ
ເຈລະຈາກັບ ການກະທາຜິດ ການສີ່ັ ງຜູູ້ ກະທາ
ນາຍຈູ້ າງເຊີ່ັ ນ:
ຜິດຈີ່ າຍຄີ່ າທົດ
ທາງເພດ
ແທນໃຫູ້ ແກີ່ ຜູູ້
ຄີ່ າແຮງງານ,
ເຄາະຮູ້ າຍ
ຄີ່ າລີ່ ວງເວລາ
ແລະ ອຼືີ່ນໆ.

ຄ້ າງ
ຄ່ າຈ້ າງຈາກ
ນາຍຈ້ າງ

* ໝາຍເຫດ: ຜ້ ຖືກຄ້ າມະນຸ ດອາດຈະຖືກເຊນມາໃຫ້ ຂ້ ມນຕາມພາຍຫັ ງ. ຄ່ າໃຊ້ ຈ່ າຍໃນການເດນທາງຈະຕ້ ອງແມ່ ນ

ອົງການເຊນເປັນຜ້ ຮັບຜິດຊອບ ໂດຍພິຈາລະນາເຖິງຄວາມປອດໄພຂອງຜ້ ຖືກຄ້ າມະນຸ ດ ແລະ ຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ຄ່ າຊົດເຊຍ
ເປັນພະຍານ
ໃນຄະດອາຍາ

ການທົດແທນ
ຈາກຜ້
ກະທາຜິດ

ໄດ້ ຮັບການ
ປົກປ້ອງຈາກ
ອົງການຕ່ າງໆ

ບລິການທີ່ ພັກເຊົາ

ສນລັດຖະບານ

ສນຜ້ ຊາຍ ທ່ ຊຽງ
ຮາຍ

ສູ ນລັດຖະບານ
ແລະ
ີ່ບແມີ່ ນອົງການ
ລັດຖະບານ

ບ້ ານ ຊອງຂຽວ
ພິສະນຸ ໂລກ

ບ້ ານ ນາລສະ
ຫວັດ ນະຄອນ
ລາຊະສມາ

ບ້ ານປາກ
ເກັດສາລັບ
ເດັກຊາຍ

ບ້ານເກດ
ຕະການ, ນົນ
ທະບລ

ເດັກຊາຍ ແລະ ຜ້
ຊາຍ ຕ່ າກວ່ າ 18 ປ

ເດັກຍິງ/ ຜ້ ຍິງ

02202 9074 – 6

ສນປະຊາບດ (ສນ
ຮ້ ອງທຸກ)
1300 ( 24 ຊົວໂມງ)

ອາຫານ 3 ຄາບຕີ່ ມູ້ຼື

ໃຫູ້ ຄາປຶກສາ

ຝຶກວິຊາຊບ

ກຽມເປັນພະຍານ

ການສຶກສາ

ການຈູ້ າງງານ

ກິດຈະກາຍາມຫວີ່ າງ

ການກັບຄຼືນສູ ີ່ ສັງຄົມ

ປະທຸ ມທານ ສນ
ຜ້ ຊາຍ

ສນຜ້ ຊາຍ
ລະນອງ

ພະແນກຕ້ ານ
ການຄ້ າມະນຸດ

ແນະນາ

ບ້ານ ສ
ສຸ ຣາດ
ສຸ ຣາດທານ

ຜ້ ຊາຍເກນ 18 ປ/
ຄອບຄົວ

ສນຜ້ ຊາຍ ສົງຂາ

ສະເລ່ ຍໄລຍະເວລາຢ່ ສນ

3 – 6 ເດືອນ

0 – 3 ເດືອນ

ຢ້ັ ງຢືນເອກະສານ
ແຈ້ ງສິດ
ຂຂ້ ມນ
ການຕ້ ອນຮັບຄ້ັ ງທາອິດ
ແນະນາ/ປຶກສາ
ບລິການສຸຂະພາບ/ ກວດຮ່ າງກາຍ
ຟ້ື ນຟຮ່ າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈ
ຊ່ ວຍທາງດ້ ານກົດໝາຍ
ຮຽກຮ້ ອງຄ່ າຊົດເຊຍ
ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊບ
ຕາແໜ່ ງງານ

ລາຍຮັບ
ຈາກວຽກໃນ
ໄລຍະ
ການປົກປ້ອງ

ໄດ້ ຮັບການປົກປ້ອງໃນສນ

ໄດູ້ ຮັບຄີ່ າ
ແຮງງານຕີ່ າສຸດ
ສາລັບຜູູ້ ທີ່
ຕູ້ ອງການ
ເຮັດວຽກ
ຢູ ີ່ ນອກສູ ນ

ໃນກລະນທ່ ບ່ ແມ່ ນຄົນໄທ,
ຍ່ື ນເພ່ື ອຂຢ່ ໃນປະເທດ
ຊ່ົ ວຄາວ
ບ່ ເກນ 1 ອາທິດ

ປະສານງານກັບກົມຈັດຫາງານ
ເພ່ື ອຊອກວຽກທ່ ເໝາະສົມ

ໃນ 15 ວັນ

ກຽມເປັນພະຍານໃນ
ຂະບວນການຍຸດຕິທາ

ເຮັດຂ້ ຕົກລົງກັບຜ້ ຈ້ າງງານ
ກ່ ຽວກັບຊົວໂມງເຮັດວຽກ
ແລະ ຄ່ າແຮງງານ

ຝຶກອົບຮົມທັກສະຊວິດ
ກ່ ອນກັບຄືນ
ກັບຄືນ ແລະ ຄືນສ່
ຄອບຄົວ / ສະຖານທ່
ຕ້ົ ນທາງ

ບ່ ເກນ 1 ອາທິດ

ພາກທ 37, ກົດໝາຍ
ວີ່ າດູ້ ວຍການຕູ້ ານ
ການຄູ້ າມະນຸດ
ພ.ສ. 2551 (2008)

ໝາຍເຫດ:
• ຜູູ້ ຖຼືກຄູ້ າມະນຸ ດອາດຈະສາມາດເຮັດວຽກໃນສູ ນ.
• ຜູູ້ ຖຼືກຄູ້ າມະນຸ ດຖຼືກອະນຸ ຍາດໃຫູ້ ເຮັດວຽກນອກ
ສູ ນ, ພຽງແຕີ່ ພາຍໃນພູ້ຼື ນທີ່ ແຂວງທີ່ ສູ ນຕູ້ັ ງຢູ ີ່
ເທີ່ົ ານູ້ັ ນ

ກອງທຶນຕ້ ານ
ການຄ້ າມະນຸດ

ຄີ່ າຄອງຊບ

3,000 ບາດຕ່ ຄົນ ຈາກັດ 3 ຄ້ັ ງຕ່ ປ

ຄີ່ າດູ ແລສຸຂະພາບ

30,000 ບາດຕ່ ຄົນ ຈາກັດ 3 ຄ້ັ ງຕ່ ປ

ຄີ່ າໃຊູ້ ຈີ່າຍໃນການຟູ້ຼື ນຟູ ສະມັດຕະພາບ

ຈາກັດ ຮອດ 20,000 ບາດ

ຄີ່ າຊົດເຊຍເນີ່ຼື ອງຈາກບີ່ ສາມາດເຮັດວຽກໄດູ້

300 ບາດຕ່ ມ້ື ຈາກັດຮອດ 1 ປ

ເຄີ່ຼື ອງອຸປະໂພກບລິໂພກ

3,000 ບາດຕ່ ຄົນ ຈາກັດ 3 ຄ້ັ ງຕ່ ປ

ທີ່ ພັກອາໃສ ບີ່ ມໄດູ້ ຈີ່າຍ
ຄີ່ າການສຶກສາ/ ຝຶກອົບຮົມ
ຮຽກຮູ້ ອງຄີ່ າຂະບວນການທາງກົດໝາຍ/ຄີ່ າສິນໃໝທົດແທນ
ຄີ່ າກັບຄຼືນຫາສະຖານທີ່ ຕູ້ົ ນທາງ(ເຊີ່ັ ນ ຄີ່ າໂດຍສານ, ຄີ່ າລົດໄຟ, ອີ່ຼື ນໆ.)

ຄີ່ າກັບຄຼືນມາປະເທດໄທ (ປູ້ ຍົນ)

ຂ້ື ນຢ່ ກັບການອະນຸມັດ
ຂອງຄະນະກາມະການ
ກອງທຶນຕ້ ານການຄ້ າ
ມະນຸດ, ຕາມແຕ່ ລະ
ກລະນ.
ພະແນກຕ້ ານ
ການຄ້ າມະນຸດ
0 2202 9024-5
0 2202 9031-2

ຄ້ າງ
ຄ່ າຈ້ າງຈາກ
ນາຍຈ້ າງ

ຈານວນຄີ່ າແຮງ
ງານທີ່ ຍັງບີ່ ທັນ
ໄດູ້ ຊາລະທີ່ ຜູູ້ ຖຼືກຄູ້ າ
ມະນຸດໄດູ້ ຮັບ
ຈາກນາຍຈູ້ າງ

•
•
•
•

ອິງຕາມ
ການເຈລະຈາ
ກັບນາຍຈູ້ າງ
ຄີ່ າແຮງງານ
ຄີ່ າລີ່ ວງເວລາ
ຄີ່ າມູ້ຼື ພັກ
ຄີ່ າລີ່ ວງເວລາມູ້ຼື ພັກ

ຄ່ າຊົດເຊຍ
ເປັນພະຍານ
ໃນຄະດອາຍາ

ບຸກຄົນທີ່ ໄດູ້ ຮັບ
ບາດເຈັບທາງຄະດ
ອາຍາທີ່ ພົວພັນກັບ
ຄວາມຜິດທາງ
ເພດ
(ຕາມກົດໝາຍວີ່ າດູ້ ວຍ
ການປົກປູ້ອງ ແລະ ປາບ
ປາມໂສເພນ)

ການທົດແທນ
ຈາກຜ້
ກະທາຜິດ

ສານມອານາດ
ໃນການສີ່ັ ງ
ຜູູ້ ກະທາຜິດໃຫູ້
ຈີ່ າຍຄີ່ າທົດແທນ
ແກີ່ ຜູູ້ເຄາະຮູ້ າຍ

ຄ່ າຊົດເຊຍ*
ຄວາມເສຍຫາຍຕີ່ ຊັບສິນ
 ຄີ່ າໃຊູ້ ຈີ່າຍໃນການເດນທາງ
 ຄະນະກາມະທິການ
 ຄີ່ າຊັບສິນທີ່ ຜູູ້ ກະທາຄວາມ
ຜິດຍຼືດ/ ທາລາຍ.
 ຄີ່ າຮັກສາສຸຂະພາບ(ຈີ່ າຍຕົວຈິງ)
 ການສູ ນເສຍລາຍໄດູ້
 ເສຍໂອກາດໃນການເຮັດວຽກ

ຄວາມເສຍຫາຍໃນຮູ ບແບບອີ່ຼື ນໆ
 ການລະເມດກຽດສັກສຄວາມເປັນມະນຸດ

 ຄວາມທລະມານທາງດູ້ ານຮີ່ າງກາຍ
ແລະ ຄວາມຮູ ູ້ ສຶກ
 ເສຍຊີ່ຼື ສຽງ
 ຄວາມເສຍຫາຍຕີ່ ຄວາມສາມາດທາງ
ດູ້ ານຮີ່ າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈ
 ເສຍຄວາມສຸກ ແລະ ຄວາມເປັນຢູ ີ່ ທີ່ ດ
 ເສຍອິດສິຫະພາບ ແລະ ເສລພາບ

ກົມຄຸູ້ມຄອງສິດ
ແລະ ເສລພາບ
ຈີ່ າຍເງິນໃຫູ້ ບີ່ ເກນ
30,000 ບາດ

ພາກທ 35,
ກົດໝາຍວີ່ າດູ້ ວຍ
ການຕູ້ ານ
ການຄູ້ າມະນຸດ
ພ.ສ. 2551 (2008)

* ຄີ່ າຊົດເຊຍທີ່ ແຕີ່ ລະຄົນຈະໄດູ້ ຮັບແມີ່ ນ

ຂຼືູ້ນຢູ ີ່ ກັບຄວາມຈິງໃນແຕີ່ ລະກລະນ,
ຄວາມຮຸນແຮງ, ໄລຍະເວລາຜົນກະທົບ
ຕີ່ ການດາເນນການ.
* ຈານວນເງິນສູ ງສຸດແມີ່ ນ 900,000 ບາດ
, ໄດູ້ ຮັບນັບຈາກມຼືູ້ທີ່ ມການລົງໂທດ.

ພະແນກຕ້ ານການຄ້ າມະນຸດ

0-2202-9074-6

ສນປະຊາບດ (ສນຮ້ ອງທຸກ) 1300 ( 24 ຊົວໂມງ))

້ັ ນຄົງຂອງມະນຸດ
ກະຊວງພັດທະນາສັງຄົມ ແລະ ຄວາມໝ

