๓

การคุ้มครองสวัสดิภาพ
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

๑. การคุ้มครองชั่วคราวตามมาตรา ๒๙
ภายหลังการคัดแยกผู้เสียหายแล้วพบว่าข้อเท็จจริงเบื้องต้นไม่ชัดเจน อันเนื่องมาจากการสื่อสาร
ทางด้านภาษา การไม่ให้ถ้อยค�ำของบุคคล การเจ็บป่วย หรือการอื่นใดจ�ำเป็นต้องใช้เวลาในการแสวงหา
ข้อเท็จจริงเพิ่มเติม เพื่อให้ทราบว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์หรือไม่ พนักงานเจ้าหน้าที่
อาจจัดให้บุคคลอยู่ในความคุ้มครองเป็นการชั่วคราว ในสถานที่อันควรซึ่งมิใช่ห้องขัง หรือสถานที่คุมขัง หรือ
ส่งต่อให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (บ้านพักเด็กและครอบครัว
หรือส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ๗๗ จังหวัด) แต่ต้องไม่เกิน ๒๔ ชั่วโมง ทั้งนี้ ให้รายงาน
ต่อผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ หรือ
ผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณีทราบโดยไม่ชักช้า
ในกรณี ที่ มี ค วามจ� ำ เป็ น ต้ อ งให้ ก ารคุ ้ ม ครองบุ ค คลซึ่ ง อาจจะเป็ น ผู ้ เ สี ย หายเกิ น กว่ า ก�ำ หนดเวลา
๒๔ ชั่วโมง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ยื่นค�ำร้องต่อศาลเพื่อมีค�ำสั่งอนุญาต ทั้งนี้ ศาลจะอนุญาตได้ไม่เกิน ๗ วัน
โดยจะก�ำหนดเงื่อนไขใดๆ ไว้ด้วยก็ได้
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ ได้ออกระเบียบว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือแก่บคุ คล
ซึ่งเป็นผู้เสียหายจากการกระท�ำความผิดฐานค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ ให้ปฏิบัติดังนี้
– เพื่อประโยชน์ในการแสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ และเพื่อคุ้มครองป้องกันภัยแก่บุคคล
ที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเป็นผู้เสียหายจากการกระท�ำความผิดฐานค้ามนุษย์ พนักงานเจ้าหน้าที่อาจจัดให้บุคคล
ดังกล่าวอยู่ในการคุ้มครองเป็นการชั่วคราวในสถานแรกรับ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การค้าประเวณี หรือสถานแรกรับตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก สถานสงเคราะห์อื่นของรัฐหรือเอกชน
หรือสถานที่อื่นใด ซึ่งไม่ใช่ห้องขัง หรือสถานคุมขังก็ได้ โดยค�ำนึงถึงความเหมาะสม รวดเร็ว และปลอดภัย
– สถานที่ที่รับตัวบุคคลไว้คุ้มครองเป็นการชั่วคราวจัดให้มีการดูแลอย่างเหมาะสม
– การคุ้มครองชั่วคราวสามารถกระท�ำได้แต่ต้องไม่เกิน ๒๔ ชั่วโมง นับแต่เวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่
ด�ำเนินการคุ้มครองชั่วคราว เว้นแต่จะมีค�ำสั่งศาลเป็นอย่างอื่น
– พนักงานเจ้าหน้าที่จัดท�ำบันทึกข้อมูลแสดงรายละเอียดพฤติการณ์ วัน เวลา และสถานที่ที่ด�ำเนินการ
คุ้มครองชั่วคราวบุคคลซึ่งอาจจะเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
– ภายในก�ำหนดระยะเวลาการคุ้มครองชั่วคราวเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าบุคคลที่ได้รับการคุ้มครอง
ชั่วคราวไม่ใช่ผู้เสียหายจากการกระท�ำความผิดฐานค้ามนุษย์ ให้การคุ้มครองสิ้นสุดลง ทั้งนี้ หากมีกรณีที่ต้อง
ด�ำเนินการตามกฎหมายอื่นให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อด�ำเนินการต่อไป
– ในกรณีที่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า บุคคลดังกล่าวเป็นผู้เสียหายจากการกระท� ำความผิดฐานค้ามนุษย์
ให้ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ พิ จ ารณาให้ มี ก ารช่ ว ยเหลื อ และคุ ้ ม ครองสวั ส ดิ ภ าพตามความในมาตรา ๓๓ แห่ ง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑
– ห้ามเปิดเผยชือ่ ตัว ชือ่ สกุล ทีอ่ ยู่ ภาพ หรือข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับบุคคลทีอ่ ยูใ่ นความคุม้ ครองเป็นการชัว่ คราว
ตามระเบียบนี้ เว้นแต่เป็นการให้ข้อมูลเพื่อประโยชน์ของทางราชการ
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– การด�ำเนินการตามระเบียบนี้ให้ค�ำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนโดยเคร่งครัด
การพิจารณาเหตุอันควรเชื่อว่าบุคคลใดอาจเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์หรือไม่อาจพิจารณาจาก
1) อายุ เช่น อายุที่ก�้ำกึ่งระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ ต้องจัดให้บุคคลนั้นได้ตรวจร่างกายทางการแพทย์
โดยการตรวจฟันหรือตรวจร่างกายด้วยวิธีอื่นใด
2) สภาพร่างกายและจิตใจ เช่น มีบาดแผลร่องรอยการถูกท�ำร้าย มีอาการตื่นตระหนก หวาดกลัว
เศร้าซึม เจ็บป่วย
3) สถานที่ที่ไปพบเป็นสถานที่ที่มีการค้ามนุษย์
4) การอยู่ร่วมกับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
5) การรับแจ้งหรือการขยายผลจากผู้เสียหาย
6) สภาพที่ท�ำงาน ที่อยู่อาศัย น่าจะมีการกักขัง หน่วงเหนี่ยวขาดอิสรภาพ
7) ข้อมูลอื่นที่ได้จากการสอบถามแล้วน่าเชื่อว่าเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

๑.๑ กรณียินยอมหรือไม่ยินยอมเข้ารับการคุ้มครองชั่วคราว
– ท�ำบันทึกการรับ–ส่งตัวโดยก�ำหนดวันและเวลาให้ชัดเจน และด�ำเนินการตามเงื่อนก�ำหนดเวลาใน
มาตรา ๒๙
– ท�ำบันทึกใบแจ้งสิทธิผเู้ สียหายจากการค้ามนุษย์ เพือ่ ใช้เป็นเอกสารยินยอมเข้ารับการคุม้ ครองชัว่ คราว
(หน้า ๒๓๒-๒๓๓)
– กรณีเป็นเด็กให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
– กรณีคนไทยและไม่มหี ลักฐานแสดงสถานะบุคคล ให้ดำ� เนินการตรวจสอบหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์
ทะเบียนบัตรประจ�ำตัวประชาชน หรือเอกสารหลักฐานอื่นจากหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยประสาน
บ้านพักเด็กและครอบครัว หรือส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูมิล�ำเนา เพื่อสืบค้น
ข้อมูลเพิม่ เติม ประเมินครอบครัว และให้การคุม้ ครองช่วยเหลือทีเ่ หมาะสม เช่น ส่งกลับภูมลิ �ำเนาเดิม จัดหางาน
ให้ท�ำ หรือส่งต่อหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
– กรณีต่างชาติพิจารณาแล้วไม่ใช่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ หรือเป็นผู้เสียหายแต่ไม่ยินยอมเข้ารับ
การช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพ ตามมาตรา ๓๓ ให้สิ้นสุดการคุ้มครอง แล้วประสานส่งต่อส�ำนักงาน
ตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) เพื่อรอการส่งกลับประเทศภูมิล�ำเนาตามช่องทางของรัฐ และหากบุคคลนั้นมีเอกสาร
หลักฐานและมีสิทธิอยู่ในราชอาณาจักร ให้ส่งคืนถิ่นที่อยู่ตามที่ได้รับอนุญาต แต่กรณีบุคคลนั้นมีสิทธิอยู่ใน
ราชอาณาจักรชั่วคราวเพื่อการท�ำงาน หากไม่สามารถกลับไปอยู่กับนายจ้างเดิม และไม่สามารถหานายจ้างใหม่
ได้ ถือว่าการอนุญาตนั้นสิ้นสุด ให้น�ำส่งส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.)

208 คู่มือส�ำหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

– หากพิจารณาแล้วบุคคลนั้นเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ภายหลังยินยอมเข้ารับการช่วยเหลือ
และคุ้มครองสวัสดิภาพตามมาตรา ๓๓ ให้ส่งต่อหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ ๙ หน่วยหลัก
(๑) ผู้เสียหายหญิง เด็กหญิง และผู้เสียหายหญิงและบุตรที่เป็นเด็กชายอายุไม่เกิน ๖ ปี น�ำส่ง
สถานคุม้ ครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ จังหวัดนนทบุรี สถานคุม้ ครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์
จังหวัดนครราชสีมา สถานคุม้ ครองและพัฒนาอาชีพบ้านสองแคว จังหวัดพิษณุโลก และสถานคุม้ ครองและพัฒนา
อาชีพบ้านศรีสุราษฎร์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี
(๒) ผู ้ เ สี ย หายเด็ ก ชายอายุ ๖ ปี แต่ ไ ม่ เ กิ น ๑๕ ปี น�ำ ส่ ง สถานแรกรั บ เด็ ก ชายปากเกร็ ด
(บ้านภูมิเวท) จังหวัดนนทบุรี
(๓) ผู้เสียหายชายอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป และผู้เสียหายที่มาในรูปแบบครอบครัวสามี ภรรยา และบุตร
น�ำส่งสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ (ชาย) ๔ แห่ง ได้แก่ จังหวัดเชียงราย ปทุมธานี ระนอง และสงขลา

๑.๒ กรณีคนขอทาน
– กรณีคนไทยอายุ ๑๘ ปีขนึ้ ไป หากพิจารณาแล้วไม่ใช่ผเู้ สียหายจากการค้ามนุษย์ ให้น�ำส่งหน่วยงานใน
สังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้แก่ สถานแรกรับ
คนไร้ทพี่ งึ่ นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และสถานสงเคราะห์คนไร้ทพี่ งึ่ อีก ๑๐ แห่ง ตัง้ อยูใ่ นจังหวัดเชียงใหม่ พิษณุโลก
นครราชสีมา ศรีสะเกษ สระบุรี ปทุมธานี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และนครศรีธรรมราช
– กรณีชาวต่างชาติอายุ ๑๘ ปีขึ้นไป ที่ไม่ใช่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ให้นำ� ส่งส�ำนักงานตรวจคน
เข้าเมือง (ตม.)
– กรณีเด็กอายุต�่ำกว่า ๑๘ ปี ทั้งคนไทยและต่างชาติที่ไม่ใช่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ด�ำเนินการ
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ น�ำส่งสถานแรกรับตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก (บ้านพัก
เด็กและครอบครัว ๗๗ จังหวัด)
– กรณีคนต่างชาติที่มาในรูปแบบมารดาและเด็ก และไม่ใช่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ให้น� ำส่ง
สถานแรกรับคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อ
จัดระเบียบขอทานในเขตกรุงเทพมหานคร ระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ ส�ำนักงาน
ต�ำรวจแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก มูลนิธิกระจกเงา และองค์กรเฟรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล
ประเทศไทย ลงวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อรอพิสูจน์และยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างมารดาและเด็ก
เป็นการป้องกันมิให้เด็กถูกน�ำไปแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
– กรณี เ ป็ น ผู ้ เ สี ย หายจากการค้ า มนุ ษ ย์ ให้ ด� ำ เนิ น การส่ ง ต่ อ หน่ ว ยงาน ๙ หน่ ว ยงานหลั ก ของ
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อด�ำเนินการตาม
มาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑
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๑.๓ กรณีค้าประเวณี
– ในกรณีเป็นเด็กอายุต�่ำกว่า ๑๘ ปี ทั้งชาวไทยและต่างชาติที่ไม่ใช่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และ
ไม่ปรากฏว่าต้องหาหรืออยู่ในระหว่างถูกด�ำเนินคดีในความผิดฐานอื่น ซึ่งเป็นความผิดที่มีโทษจ�ำคุกหรือ
ต้องค�ำพิพากษาให้จำ� คุก ให้พนักงานสอบสวนในกรณีที่ได้เปรียบเทียบคดีแล้ว ด�ำเนินการจัดส่งตัวเด็กผู้นั้นไป
เพื่อรับการดูแลในสถานแรกรับตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก (บ้านพักเด็กและครอบครัว ๗๗ จังหวัด)
– กรณีคนไทยอายุ ๑๘ ปีขึ้นไป ศาลพิพากษาลงโทษแล้วและศาลเห็นสมควรให้ผู้กระท�ำความผิด
รับการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพด้วย หรือถ้าบุคคลนั้นประสงค์ที่จะได้รับการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ
ให้พนักงานสอบสวนด�ำเนินการจัดส่งตัวผู้นั้นไปเพื่อรับการดูแลในสถานแรกรับ (บ้านพักเด็กและครอบครัว
๗๗ จังหวัด) หรือสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ ๔ แห่ง (บ้านเกร็ดตระการ จังหวัดนนทบุรี บ้านสองแคว
จังหวัดพิษณุโลก บ้านนารีสวัสดิ์ จังหวัดนครราชสีมา และบ้านศรีสุราษฎร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี)
– กรณีชาวต่างชาติอายุ ๑๘ ปีขึ้นไป ที่ไม่ใช่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ให้นำ� ส่งส�ำนักงานตรวจคน
เข้าเมือง (ตม.)
– กรณี เ ป็ น ผู ้ เ สี ย หายจากการค้ า มนุ ษ ย์ ให้ ด� ำ เนิ น การส่ ง ต่ อ หน่ ว ยงาน ๙ หน่ ว ยงานหลั ก
ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อด�ำเนินการ
ตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑

๒. การคุ้มครองสวัสดิภาพตามมาตรา ๓๓
ภายหลังจากขัน้ ตอนการคัดแยกผูเ้ สียหายแล้วพบว่า บุคคลนัน้ เป็นผูเ้ สียหายจากการกระท�ำความผิดฐาน
ค้ า มนุ ษ ย์ พนั ก งานสอบสวน หรื อ พนั ก งานอั ย การแจ้ ง สิ ท ธิ ที่ จ ะเรี ย กค่ า สิ น ไหมทดแทน สิ ท ธิ ที่ จ ะได้ รั บ
ความช่ ว ยเหลื อ ทางกฎหมายตามมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
พ.ศ. ๒๕๕๑ และผู้เสียหายมีความยินยอมเข้ารับการคุ้มครองภายใต้การดูแลของหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้หน่วยงานน� ำส่งจัดท�ำหนังสือ
ส่งตัวผู้เสียหาย พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน ดังนี้
๑) ส�ำเนาแบบสัมภาษณ์เบื้องต้นส�ำหรับการคัดแยกผู้เสียหาย
๒) ส�ำเนาบันทึกการจับกุมของพนักงานสอบสวน
๓) ส�ำเนาทะเบียนบ้านและส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน (กรณีคนไทย)
๔) เอกสารทางการแพทย์ (ถ้ามี)
๕) ส�ำเนาหลักฐานทางการศึกษา (กรณีคนไทย)
๖) ส�ำเนาหนังสือเดินทาง/ส�ำเนาหนังสือคนประจ�ำเรือ (SEAMAN BOOK) (ถ้ามี)
๗) ส�ำเนาแบบรับรองรายการทะเบียนประวัติของคนต่างด้าว (ท.ร.๓๘/๑) (ถ้ามี)

210 คู่มือส�ำหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

๘) ส�ำเนาใบอนุญาตท�ำงานของคนต่างด้าว (ถ้ามี)
๙) ทรัพย์สินส่วนตัวของผู้เสียหาย (ถ้ามี)
๑๐) ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
ให้หน่วยงานที่รับตัวผู้เสียหายปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลซึ่งเป็นผู้เสียหายจากการกระท� ำความผิดฐานค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๒
ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๒

หมวด ๑ บททั่วไป
“สถานคุ้มครอง” หมายความว่า สถานแรกรับตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้า
ประเวณี หรือสถานแรกรับตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก หรือสถานสงเคราะห์อื่นของรัฐหรือเอกชน
ที่จดทะเบียนเป็นองค์กรด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ก�ำหนด
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการให้
ความช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ของสถานคุ้มครอง
– เจ้าหน้าที่ต้องแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิผู้เสียหายที่พึงจะได้รับการคุ้มครองแต่ละขั้นตอน ทั้งก่อน
ระหว่าง และหลังการช่วยเหลือ และขอบเขตระยะเวลาในการด�ำเนินการช่วยเหลือ วิธีการปฏิบัติตัว และ
สิทธิหน้าที่ ให้ผู้เสียหายทราบ ทั้งนี้ หากผู้เสียหายไม่เข้าใจภาษาไทย หรือไม่สามารถพูด ไม่ได้ยิน ไม่สามารถ
สื่อสารได้ ให้เจ้าหน้าที่จัดล่าม หรือล่ามภาษามือให้
– ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใด ทีไ่ ด้จากการสอบข้อเท็จจริงหรือจากการให้ความช่วยเหลือผูเ้ สียหาย เจ้าหน้าที่
ต้องเก็บรักษาเป็นความลับ เว้นแต่เพื่อประโยชน์ของทางราชการ
– การให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหาย โดยค�ำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความปลอดภัย
สภาพร่างกาย จิตใจ ความแตกต่างทางเพศ อายุ สัญชาติ เชื้อชาติ และประเพณีวัฒนธรรม
– ก่อนเจ้าหน้าที่จะด�ำเนินการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบนี้ ต้องจัดให้ผู้เสียหาย ลงลายมือชื่อ หรือ
เครื่องหมายอื่นท�ำนองเช่นว่านั้นแทนการลงลายมือชื่อ

หมวดที่ ๒ การบริการของสถานคุ้มครอง
เมื่อผู้เสียหายเข้ารับการช่วยเหลือในสถานคุ้มครอง ให้เจ้าหน้าที่จัดให้มีบริการดังนี้
– อาหาร ที่พัก เครื่องนุ่งห่ม เครื่องใช้ส่วนตัว การศึกษา และการฝึกอบรม โดยค�ำนึงถึงความแตกต่าง
ทางเพศ เชื้อชาติ ศาสนา และประเพณีวัฒนธรรม ผู้เสียหายมีสิทธิขอให้เจ้าหน้าที่แจ้งให้ญาติ หรือบุคคล
ที่ไว้วางใจทราบถึงการเข้ารับการช่วยเหลือ รวมทั้ง จัดให้ผู้เสียหายได้พบปะบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ ให้ค� ำนึงถึง
ความปลอดภัยของผู้เสียหายด้วย
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– ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งตัวผู้เสียหายเข้ารับการตรวจสุขภาพ อายุ ตามที่เห็นสมควร
ในกรณีผู้เสียหายเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีสภาพร่างกาย จิตใจ ไม่ปกติ จัดให้ผู้เสียหายได้รับการดูแลจาก
สถานพยาบาล เพื่อรักษาพยาบาล บ�ำบัดฟื้นฟู ดูแล ตามความเหมาะสม
– การจัดอาหาร และที่พักเป็นสัดส่วนตามความเหมาะสมแก่ผู้เสียหายที่เป็นเด็ก หรือเป็นหญิงมีครรภ์
ใกล้คลอดบุตร หรือเพิง่ คลอดบุตรไม่ถงึ ๓ เดือน ทัง้ นี้ หากมีบคุ คลในครอบครัวของผูเ้ สียหายเข้ารับการช่วยเหลือ
ในสถานคุ้มครองเดียวกัน จัดให้บุคคลดังกล่าวพักอาศัยในบริเวณเดียวกันก็ได้

หมวด ๓ การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย
– เจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองที่ดูแลผู้เสียหายจัดให้ค�ำปรึกษา หรือให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่
ผู้เสียหาย หรือประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อด�ำเนินการให้ค�ำปรึกษา หรือให้ความช่วยเหลือ
ทางกฎหมายแก่ผู้เสียหาย
– ในกรณีที่ผู้เสียหายเป็นคนต่างด้าว และมีความจ�ำเป็นที่จะต้องอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการด� ำ เนิ น คดี กั บ ผู ้ ก ระท� ำ ความผิ ด ฐานค้ า มนุ ษ ย์ การรั ก ษาพยาบาล การบ� ำ บั ด ฟื ้ น ฟู
การเรียกร้องสิทธิ ให้เจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อด�ำเนินการผ่อนผันให้อยู่ใน
ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง หากเจ้าหน้าที่เห็นสมควรให้ผู้เสียหายได้ทำ� งาน
เป็นการชั่วคราวให้ด�ำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการท�ำงานของคนต่างด้าว
– หากเจ้าหน้าที่พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้เสียหายซึ่งเป็นพยานหรือบุคคลในครอบครัวของผู้เสียหาย
อาจไม่ได้รับความปลอดภัยให้ประสานไปยังเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วย
การคุ้มครองพยาน เพื่อด�ำเนินการคุ้มครองพยาน
– การด�ำเนินการเพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้ผู้เสียหาย ในกรณีที่ผู้เสียหายมีสิทธิและประสงค์
จะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจากการกระท�ำความผิดฐานค้ามนุษย์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
หรื อ ส� ำ นั ก งานพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ จั ง หวั ด ด� ำ เนิ น การเพื่ อ ก� ำ หนดค่ า สิ น ไหมทดแทน
โดยพิจารณาร่วมกับผูเ้ สียหายหรือผูแ้ ทน พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ ผูท้ เี่ กีย่ วข้องและบุคคลทีเ่ ห็นสมควร
ให้เข้าร่วมพิจารณาแล้วรายงานให้ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือผู้แทนที่ได้รับ
มอบหมายทราบ (ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ มีค�ำสัง่ ที่ ๕๑๓/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๗
พฤศจิกายน ๒๕๕๒ มอบอ�ำนาจให้ผวู้ า่ ราชการจังหวัดเรียกค่าสินไหมทดแทน ตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑) เพือ่ แจ้งให้พนักงานอัยการด�ำเนินการต่อไป ทัง้ นี้ การพิจารณา
ก�ำหนดค่าสินไหมทดแทนให้ผู้เสียหายดังกล่าวให้ด�ำเนินการโดยไม่ชักช้า
– การก�ำหนดค่าสินไหม ให้พจิ ารณารวมถึงเหตุทไี่ ด้รบั ความเสียหาย หรือได้รบั อันตรายแก่ชวี ติ ร่างกาย
จิตใจ เสรีภาพ ชื่อเสียง ทรัพย์สิน หรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใด ตลอดจนความเสียหายอื่นที่สามารถค�ำนวณ
เป็นเงินได้
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หมวด ๔ การส่งกลับภูมิล�ำเนา
– การส่งผู้เสียหายกลับภูมิล�ำเนา ให้เจ้าหน้าที่ค�ำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เสียหายและมีหน่วยงาน
รองรับในภูมลิ ำ� เนาหรือถิน่ ทีอ่ ยู่ เพือ่ ป้องกันไม่ให้ผเู้ สียหายกลับเข้าสูก่ ระบวนการค้ามนุษย์อกี การน�ำส่งผูเ้ สียหาย
กลับสู่ภูมิล�ำเนาให้ประสานข้อมูลของผู้เสียหาย หรือข้อมูลที่ผู้เสียหายอ้างถึงเหตุของการกระท�ำความผิดฐาน
ค้ามนุษย์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการวางแนวทางการส่งผู้เสียหายกลับสู่ภูมิล�ำเนา และการให้
ความช่วยเหลือต่อไป
– การส่งผู้เสียหายที่เป็นบุคคลต่างด้าว ที่ได้รับการฟื้นฟูจนมีสภาพร่างกาย จิตใจปกติ หรือไม่มี
ความจ�ำเป็นต้องอยู่ในราชอาณาจักร หรือไม่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ให้เจ้าหน้าที่
ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งกลับประเทศภูมิล�ำเนา โดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ ต้องค�ำนึงถึงความปลอดภัย
และสวัสดิภาพ
– กรณียังไม่ทราบประเทศภูมิล�ำเนาของผู้เสียหาย แต่มีเหตุอันควรเชื่อหรือพิสูจน์ได้ว่า ผู้เสียหาย
เคยมีภูมิล�ำเนาอยู่ในประเทศใด ให้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศนั้น เพื่อด�ำเนินการส่งกลับ
– การส่งผูเ้ สียหายทีเ่ ป็นบุคคลต่างด้าวกลับภูมลิ ำ� เนา ให้เจ้าหน้าทีป่ ระสานกับส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
เพื่อด�ำเนินการตามขั้นตอนการส่งกลับ
– การก�ำหนดระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหาย ให้เจ้าหน้าที่พิจารณาถึงสภาพร่างกาย จิตใจ
สวัสดิภาพ ความปลอดภัยของผู้เสียหาย และการด�ำเนินคดีกับผู้กระท�ำความผิดฐานค้ามนุษย์ด้วย

๒.๑ การให้ความช่วยเหลือ ตามมาตรา ๓๓
ผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์จะได้รบั ความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมในเรือ่ งอาหาร ทีพ่ กั การรักษาพยาบาล
การบ�ำบัดฟื้นฟูทางร่างกายและจิตใจ การให้การศึกษา การฝึกอบรม การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย
การส่งกลับไปยังประเทศเดิมหรือภูมิล� ำเนาเดิม การด�ำเนินคดีเพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนโดยไม่เสีย
ค่าธรรมเนียม หน่วยงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
มีภารกิจในการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ตามมาตราดังกล่าว ดังนี้
ก. จัดที่พักที่เหมาะสมแก่เพศและวัยของผู้เสียหาย รวมทั้งอาหาร ๓ มื้อ
ข. การรักษาพยาบาล สถานคุ้มครองมีคลินิกพยาบาลประจ�ำ ๒๔ ชั่วโมง ให้การดูแลตรวจรักษาอาการ
เจ็บป่วยเบือ้ งต้น ในกรณีทเี่ จ็บป่วยรุนแรงหรือภาวะฉุกเฉิน จะน�ำส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงโดยขอความอนุเคราะห์
ยกเว้นค่ารักษาพยาบาล หากไม่สามารถยกเว้นค่ารักษาพยาบาลได้จะขอสนับสนุนค่ารักษาพยาบาลจาก
เงินกองทุนเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
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ค. การบ�ำบัดฟืน้ ฟูทางร่างกายและจิตใจ นักจิตวิทยา และนักสังคมสงเคราะห์ในสถานคุม้ ครองและพัฒนา
อาชีพ จัดท�ำประวัติ วินจิ ฉัยปัญหาส่วนตัวและครอบครัว รวมทัง้ อาการเจ็บป่วยทางจิตใจ วัดระดับเชาวน์ปญ
ั ญา
เพื่อให้ค�ำแนะน�ำปรึกษาด้วยวิธีการสังคมสงเคราะห์เฉพาะราย สังคมสงเคราะห์กลุ่ม และส่งต่อผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน นอกจากนี้ สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพได้จัดกิจกรรมเพื่อมุ่งพัฒนาจิตใจและบุคลิกภาพของ
ผูเ้ สียหายให้ผอ่ นคลายจากความวิตกกังวล สร้างเสริมความเคารพ และเชือ่ มัน่ ในตนเอง ตลอดจนปลูกฝังลักษณะ
นิสัยให้มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม สามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคม และด�ำรงชีวิตอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข รวมทั้งการปลูกฝังคุณธรรม การอบรมธรรมะ และศีลธรรมจรรยาอันดี
ง. การให้การศึกษา สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพจัดบริการในระบบการศึกษานอกโรงเรียนตาม
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ แบ่งออกเป็นระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย
ในกรณีผู้เสียหายต่างชาติ จัดให้มีการเรียนการสอนภาษาถิ่นของผู้เสียหายโดยอาสาสมัครองค์กรภาคเอกชน
และผู้เสียหายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาถิ่นและภาษาไทยด้วยกันเองในระบบพี่สอนน้อง หรือเพื่อนช่วยเพื่อน
หรือกับเจ้าหน้าที่ของสถานคุ้มครอง
จ. การฝึกอบรม สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพให้บริการฝึกอาชีพแก่ผู้เสียหายตามความถนัดและ
ความสนใจ และเน้นการฝึกแบบอาชีวะบ�ำบัด แต่ค�ำนึงถึงความต้องการของตลาดแรงงานในท้องถิ่นด้วย
ฉ. การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย ผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์เป็นผูถ้ กู เอารัดเอาเปรียบ และถูกละเมิด
สิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรง สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพตระหนักถึงความจ�ำเป็นในการด�ำเนินคดีกับนายหน้า
นายจ้าง และผู้ที่เกี่ยวข้อง จึงได้อ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เสียหายในทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นการเตรียม
ความพร้อมผู้เสียหายก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม การจัดเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ
อันเกี่ยวเนื่องกับการด�ำเนินคดีกับผู้กระท�ำความผิด การเข้าร่วมการสอบสวน และการสืบพยานของผู้เสียหาย
ไม่ว่าจะเป็นกรณีคดีอาญา หรือคดีแรงงาน
กรณีคดีอาญา เจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพจะน�ำผู้เสียหายไปแจ้งความร้องทุกข์ ชี้ที่เกิดเหตุ
ชี้ตัวหรือภาพหรือวาดภาพผู้ต้องหา นายหน้า และผู้เกี่ยวข้อง น�ำผู้เสียหายไปสอบปากค�ำในชั้นสอบสวน
กรณีผู้เสียหายอายุเกิน ๑๘ ปี จะสอบปากค�ำตามปกติ ถ้าผู้เสียหายอายุต�่ำกว่า ๑๘ ปี (หรือเกิน ๑๘ ปี
แต่มีความประสงค์ให้นักสังคมสงเคราะห์ เข้าร่วมการสอบปากค� ำ) จะสอบปากค�ำตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา โดยมีพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ นักสังคมสงเคราะห์ หรือนักจิตวิทยา
หรือบุคคลที่ผู้เสียหายร้องขอและไม่ส่งผลเสียต่อรูปคดีเข้าร่วมสอบปากค� ำด้วย กรณีผู้เสียหายต่างชาติ
สถานคุม้ ครองและพัฒนาอาชีพจะประสานพนักงานสอบสวน เพือ่ ขอสืบพยานล่วงหน้าในชัน้ ศาล เพือ่ ประโยชน์
สูงสุดในการเดินทางกลับประเทศภูมิล�ำเนาโดยไม่ชักช้า
นอกจากนี้สามารถขอรับการสนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือในด้านกฎหมาย
การฟ้องร้องด�ำเนินการจากกองทุนยุติธรรม กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ในเรื่องดังต่อไปนี้
๑) ผู้ขอรับการสนับสนุน อาจขอรับการสนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือในด้าน
กฎหมาย การฟ้องร้อง การด�ำเนินคดี หรือการบังคับคดี การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพที่ได้รับความเดือดร้อน
หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือการคุ้มครองคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ รวมถึง
อาจขอรับการสนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกระท�ำการใดๆ เพื่อปกป้อง คุ้มครอง หรือรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมจากกองทุน ในกรณีดังต่อไปนี้
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(๑) การวางเงินค่าธรรมเนียมศาล
(๒) การจ้างทนายความเพื่อว่าความในคดี
(๓) การวางเงินเป็นหลักประกันในการปล่อยตัวชั่วคราว
(๔) สนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายในการตรวจพิสูจน์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ
ที่ใช้ในการแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐาน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมเอกสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การเดินเผชิญสืบของศาล ค่าใช้จา่ ยในการสอบแนวเขตรังวัดทีด่ นิ หรือค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับแผนทีภ่ าพถ่ายทางอากาศ
หรือทางดาวเทียม และการอ่าน แปล ตีความ และวิเคราะห์ภาพถ่ายดังกล่าว
(๕) สนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายอื่นของผู้รับการสนับสนุน ได้แก่ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าที่พัก
ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ�ำเป็นและเหมาะสมตามวัตถุประสงค์กองทุน
(๖) สนั บ สนุ น เงิ น หรื อ ค่ า ใช้ จ ่ า ยอื่ น เพื่ อ คุ ้ ม ครองช่ ว ยเหลื อ ให้ ไ ด้ รั บ ความปลอดภั ย จาก
การก่ออาชญากรรมหรือป้องกันการถูกปองร้ายเพราะได้เข้าช่วยเหลือภารกิจของเจ้าหน้าที่รัฐหรือประชาชน
(๗) สนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากความเสียหายที่เกิดจากการกระท� ำความผิดทาง
อาญา การกระท�ำโดยมิชอบทางการปกครองหรือการกระท�ำละเมิดในลักษณะที่มีผลกระทบต่อประชาชนหรือ
กลุ่มบุคคลตั้งแต่สิบรายขึ้นไป หรือที่มีอาจมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
(๘) สนับสนุนเงินหรือค่าใช้จา่ ยในการจ้างผูท้ มี่ คี วามรู้ ประสบการณ์ หรือทนายความเพือ่ ช่วยเหลือ
ทางคดี หรือสนับสนุนเงินหรือค่าใช้จา่ ย เพือ่ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ขอ้ ๕ ของระเบียบกระทรวงยุตธิ รรมว่าด้วย
กองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๓
๒) ผูข้ อรับการสนับสนุนหรือผูท้ ยี่ นื่ แทนอาจยืน่ ค�ำขอด้วยตนเองหรือส่งค�ำขอทางไปรษณียก์ รณีทยี่ นื่ ผ่าน
ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุตธิ รรม เมือ่ ส่วนราชการนัน้ ได้ด�ำเนินการ ตามอ�ำนาจหน้าทีไ่ ด้รบั มอบหมายแล้ว
ให้สง่ เรือ่ งต่อมายังกรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพเพือ่ ด�ำเนินการต่อไป โดยขอยืน่ ทีก่ รมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ
หรือคลินิกยุติธรรมที่ส�ำนักงานยุติธรรมจังหวัด กระทรวงยุติธรรมทุกจังหวัด
– กรณีคดีแรงงาน เจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพจะประสานเรียกร้องค่าจ้างค้างจ่ายให้กับ
ผู้เสียหายในกรณีที่ผู้เสียหายไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องของค่าจ้างจากนายจ้าง โดยประสานไปยังกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ส�ำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด หรือกลุ่มงานสวัสดิการและ
คุม้ ครองแรงงานพืน้ ที่ เพือ่ สอบถามในเบือ้ งต้นหากอยูใ่ นอ�ำนาจหน้าทีแ่ ละผูเ้ สียหายมีความประสงค์จะเขียนค�ำร้อง
ตามแบบ คร. ๗ พนักงานตรวจแรงงานจะรับค�ำร้องและสอบสวนข้อเท็จจริงจากผู้ร้องและนายจ้าง หรือเจ้าของ
สถานประกอบกิจการเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานที่ได้และมีค�ำสั่งภายในระยะเวลา ๖๐ วัน หากด�ำเนินการ
ไม่แล้วเสร็จสามารถขยายระยะเวลาออกค�ำสั่งได้อีก ๓๐ วัน พนักงานตรวจแรงงานจะออกค�ำสั่งให้นายจ้าง
จ่ายเงินค่าจ้างค้างจ่ายให้แก่ลูกจ้าง โดยให้นายจ้างปฏิบัติตามค�ำสั่งของพนักงานตรวจแรงงานภายใน ๓๐ วัน
หากนายจ้าง ไม่ปฏิบัติตามและไม่น�ำคดีไปสู่ศาลภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด พนักงานตรวจแรงงานจะด�ำเนินคดี
อาญากับนายจ้างที่ไม่ปฏิบัติตาม ในส่วนคดีแพ่งผู้ร้องสามารถน�ำค�ำสั่งพนักงานตรวจแรงงานไปฟ้องด้วยตนเอง
หรือแต่งตั้งให้นิติกรของกรมฯ เป็นทนายฟ้องคดีแทน หรือเจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองฯ น�ำผู้เสียหายไปฟ้องต่อ
ศาลแรงงานเพื่อบังคับตามค�ำสั่งพนักงานตรวจแรงงานก็ได้
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๒.๒ การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ตามมาตรา ๓๕
ผูเ้ สียหายมีสทิ ธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอันเนือ่ งมาจากการกระท�ำความผิดฐานค้ามนุษย์ โดยพนักงาน
อัยการเรียกค่าสินไหมทดแทน แทนผูเ้ สียหายตามทีไ่ ด้รบั แจ้งจากปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุษย์ หรือผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมายตามค�ำสั่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ ที่ ๕๑๓/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
การด�ำเนินการเพือ่ เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้ผเู้ สียหาย ในกรณีทผี่ เู้ สียหายมีสทิ ธิและประสงค์ทจี่ ะเรียก
ค่าสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจากการกระท�ำความผิดฐานค้ามนุษย์ ให้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ หรือ
ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแล้วแต่กรณี ด�ำเนินการเพื่อก�ำหนดค่าสินไหมทดแทน
โดยพิจารณาร่วมกับผูเ้ สียหายหรือผูแ้ ทน พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ ผูท้ เี่ กีย่ วข้องและบุคคลทีเ่ ห็นสมควร
ให้เข้าร่วมพิจารณา แล้วรายงานให้ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือผู้แทนที่ได้รับ
มอบหมายทราบ เพื่อแจ้งให้พนักงานอัยการด�ำเนินการต่อไป ทั้งนี้ การก�ำหนดค่าสินไหมทดแทนให้ผู้เสียหาย
ดังกล่าวให้ด�ำเนินการโดยไม่ชักช้า
การก�ำหนดค่าสินไหมทดแทนให้ผเู้ สียหาย ให้พจิ ารณารวมถึงเหตุทไี่ ด้รบั ความเสียหายหรือได้รบั อันตราย
แก่ชีวิต ร่างกาย จิตใจ เสรีภาพ ชื่อเสียง ทรัพย์สิน หรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดตลอดจนความเสียหายอื่นใด
ที่สามารถค�ำนวณเป็นเงินได้
นอกจากนี้ ผูเ้ สียหายยังสามารถขอรับค่าตอบแทนความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ จากการกระท�ำผิดทางอาญาของ
ผู้อื่นโดยตนมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท�ำความผิดนั้น ได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ หรือส�ำนักงาน
ยุติธรรมจังหวัดทุกจังหวัด สังกัดกระทรวงยุติธรรม ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทน
และค่าใช้จ่ายแก่จ�ำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔

๒.๓ การคุ้มครองความปลอดภัย ตามมาตรา ๓๖
ผู้เสียหายมีสิทธิได้รับความคุ้มครองความปลอดภัยระหว่างที่อยู่ในความดูแล ไม่ว่าจะพ�ำนักอยู่ที่ใด ไม่ว่า
ก่อน ขณะ หรือหลังการด�ำเนินคดี รวมถึงความปลอดภัยของบุคคลในครอบครัวของผูเ้ สียหายด้วย และสิทธิทไี่ ด้
รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพยานในคดีอาญา ในกรณีที่ผู้เสียหายเข้ารับการคุ้มครองใน
สถานคุม้ ครองและพัฒนาอาชีพ หรือหน่วยงานในสังกัดของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และมีเหตุอันน่าเชื่อว่าผู้เสียหายรวมถึงครอบครัวอาจไม่ได้รับความปลอดภัย
ผู้อ�ำนวยการสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ หรือหัวหน้าหน่วยงานนั้น หรือเลขานุการศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัด ร้องขอต่อเจ้าหน้าที่ตำ� รวจให้ความคุ้มครองได้ตามความจ�ำเป็น และหรือ
ปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองพยาน กรณีผเู้ สียหายจ�ำเป็นต้องเข้าสูโ่ ปรแกรมคุม้ ครองพยาน หากผูเ้ สียหาย
มีความประสงค์ขอรับการคุ้มครองพยาน สามารถติดต่อได้ที่ส�ำนักงานคุ้มครองพยาน กรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม หรือส�ำนักงานยุติธรรมจังหวัดทุกจังหวัด ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานใน
คดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖
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๒.๔ การพ�ำนักอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชัว่ คราว และท�ำงานเป็นการชัว่ คราว
ได้ตามกฎหมาย ตามมาตรา ๓๗
เพื่อประโยชน์ในการด�ำเนินคดีกับผู้กระท�ำความผิด เพื่อการรักษาพยาบาล การบ�ำบัดฟื้นฟูทางร่างกาย
และจิตใจ หรือการเรียกร้องสิทธิของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถด� ำเนินการให้มี
การผ่อนผันให้ผู้เสียหายนั้นอยู่ในราชอาณาจักรได้เป็นการชั่วคราว ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง และได้รับ
อนุญาตให้ท�ำงานเป็นการชั่วคราว ตามกฎหมายว่าด้วยการท�ำงานของคนต่างด้าว โดยค�ำนึงถึงเหตุผลทางด้าน
มนุษยธรรมเป็นหลัก กระทรวงมหาดไทยได้ออกประกาศ เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจ�ำพวกอยู่ใน
ราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ส�ำหรับผู้เสียหายจากการกระท�ำผิดฐานค้ามนุษย์ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
โดยให้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ ส่งหลักฐานคนต่างด้าว
ที่พนักงานสอบสวนพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และหนังสือยินยอมของผู้เสียหายที่
สมัครใจยินยอมเข้ารับการช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพในหน่วยงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมทั้งเสนอระยะเวลาตามความเหมาะสมที่จะอนุญาต
ให้ผเู้ สียหายอยูใ่ นราชอาณาจักรได้ แต่ไม่ควรเกินหกเดือน ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณาก�ำหนดระยะเวลา
การอนุญาต และสามารถขยายระยะเวลาการอนุญาตได้จนกว่าการคุ้มครองสวัสดิภาพสิ้นสุดลง
ส�ำนักทะเบียนกลาง กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือแจ้งเวียน ที่ มท ๐๓๐๙/ว๓๑ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน
๒๕๕๔ เรื่อง การจัดท�ำทะเบียนประวัติและบัตรประจ�ำตัวส�ำหรับคนต่างด้าวซึ่งเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
ให้ส�ำนักทะเบียนอ�ำเภอและส�ำนักทะเบียนท้องถิ่นในท้องที่ที่สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพตั้งอยู่ คือ จังหวัด
เชียงราย พิษณุโลก นครราชสีมา ปทุมธานี นนทบุรี ระนอง สุราษฎร์ธานี และสงขลา ถือปฏิบัติ ดังนี้
๑) การจัดท�ำประวัติและบัตรประจ�ำตัวให้กบั คนต่างด้าวซึง่ เป็นผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ ให้ใช้แนวทาง
ปฏิบัติตามระเบียบส�ำนักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการส�ำรวจและจัดท�ำทะเบียนบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน
พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยอนุโลมก�ำหนดให้เลขบัตรประจ�ำตัวประชาชนเป็นบุคคลประเภท ๐ กลุ่ม ๗๔ (เลขหลักแรก
เป็นเลข ๐ ส่วนหลักที่หกและเจ็ดเป็นเลข ๗๔) โดยให้เพิ่มชื่อในทะเบียนประวัติ ทร. ๓๘ ก ของบ้านเลขที่
ของสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพแห่งที่ให้การช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพเหยื่อการค้ามนุษย์รายนั้นๆ
๒) ให้ เจ้ า หน้ า ที่ ส ถานคุ ้ ม ครองเป็ นผู ้ยื่ นค� ำ ร้ องต่ อนายทะเบี ยนอ� ำ เภอ หรือ นายทะเบี ยนท้ อ งถิ่ น
แทนคนต่างด้าวที่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดยน�ำตัวผู้เสียหายพร้อมหนังสือของกระทรวงมหาดไทย
ทีก่ ำ� หนดระยะเวลาการอนุญาตให้อาศัยอยูใ่ นราชอาณาจักร และหลักฐานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องไปแสดงต่อนายทะเบียน
เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
๓) การแจ้งย้ายที่อยู่ผู้เสียหายตามทะเบียนประวัติคนต่างด้าวซึ่งเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จะท�ำได้
เฉพาะเมื่อเกิดเหตุจำ� เป็น และจะต้องเป็นการย้ายที่อยู่ระหว่างสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพเท่านั้น โดยต้อง
มีหนังสือแจ้งเหตุความจ�ำเป็นดังกล่าวจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และได้รับความเห็นชอบจาก
ปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้ว นายทะเบียนอ�ำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่นจึงรับแจ้งย้ายได้
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๔) การเคลื่อนย้ายคนต่างด้าวออกนอกเขตจังหวัดที่ได้จัดท�ำทะเบียนประวัติเพื่อการท�ำงาน ให้สามารถ
ท�ำได้ เมื่อกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการได้รับอนุญาตจากปลัดกระทรวงมหาดไทย หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายใน
เขตกรุงเทพมหานคร หรือผูว้ า่ ราชการจังหวัด หรือผูซ้ งึ่ ได้รบั มอบหมายในเขตท้องทีจ่ งั หวัดอืน่ โดยให้เคลือ่ นย้าย
คนต่างด้าวเพื่อการท�ำงานได้เฉพาะในจังหวัดที่มีเขตติดต่อกับจังหวัดที่ได้จัดท�ำทะเบียนประวัติไว้ ภายใต้
การก�ำกับดูแลของเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ส�ำหรับการเคลื่อนย้ายคนต่างด้าวเพื่อด�ำเนินการ
ด�ำเนินคดี การรักษาพยาบาล หรือเพื่อเหตุผลทางด้านมนุษยธรรม หรือกิจกรรมสาธารณอื่น ให้กระท� ำได้
เมื่ออยู่ภายใต้การก�ำกับดูแลของเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ในกรณีที่ผู้เสียหายประสงค์จะท�ำงาน และกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการพิจารณาความเหมาะสมแล้ว
ให้ด�ำเนินการดังนี้
๑) ส่งผู้เสียหายเข้ารับการตรวจสุขภาพตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ณ สถานพยาบาลของรัฐ
๒) สถานคุม้ ครองและพัฒนาอาชีพจัดหานายจ้าง/สถานประกอบการ แล้วให้นายจ้าง/สถานประกอบการ
ยื่นแบบค�ำร้องขอจ้างแรงงานต่างด้าวที่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และอยู่ในความดูแลของสถานคุ้มครอง
และพัฒนาอาชีพ
๓) พาผู้เสียหายไปรายงานตัวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการท� ำงานของคนต่างด้าว
(ส�ำนักงานแรงงานจังหวัด) เพือ่ ขอรับใบอนุญาตท�ำงานตามเงือ่ นไขทีอ่ ธิบดีกรมการจัดหางานก�ำหนด และไม่เกิน
ระยะเวลาทีก่ ระทรวงมหาดไทยก�ำหนด ทัง้ นี้ ต้องเป็นไปตามประกาศส�ำนักนายกรัฐมนตรี เรือ่ ง ก�ำหนดประเภท
งานให้คนต่างด้าวตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติการท�ำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงวันที่
๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ซึ่งก�ำหนดประเภทงานให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ท�ำได้ ๒ ประเภท คือ งานกรรมกร
และงานรับใช้ในบ้าน
๔) ผู้เสียหายที่เป็นคนต่างด้าวและได้รับอนุญาตท�ำงานรับใช้ในบ้าน ให้เคลื่อนย้ายออกนอกเขตจังหวัด
ที่ได้รับอนุญาต เพื่อติดตามสามีหรือภรรยาของนายจ้างไปท�ำหน้าที่การงานที่รับผิดชอบได้ โดยนายจ้าง สามี
หรือภรรยาของนายจ้างและลูกจ้างจะต้องเดินทางไปด้วยกัน และต้องแสดงบัตรประจ�ำตัวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ทุกครั้งที่มีการขอตรวจ
(๕) การเคลือ่ นย้ายผูเ้ สียหายเพือ่ ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เป็นพยานในศาล ได้รบั หมาย
เรียกจากพนักงานสอบสวน หรือเพือ่ การรักษาพยาบาล หรือการบ�ำบัดฟืน้ ฟูทางร่างกาย และจิตใจของผูเ้ สียหาย
จากการค้ามนุษย์ กระท�ำได้โดยให้หน่วยงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จัดเจ้าหน้าที่ก�ำกับดูแลในการ
เดินทางไปด�ำเนินการดังกล่าว
(๖) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักร หรือสิ้นสุดการด�ำเนินการ
ช่วยเหลือหรือคุ้มครองสวัสดิภาพ ให้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ แจ้งส�ำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง
จ�ำหน่ายคนต่างด้าวดังกล่าวออกจากฐานข้อมูลทะเบียนประวัติและเรียกบัตรประจ�ำตัวคืน
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๒.๕ การส่งกลับประเทศที่เป็นถิ่นที่อยู่หรือภูมิล�ำเนา ตามมาตรา ๓๘
ผู้เสียหายจะได้รับการส่งกลับประเทศที่เป็นถิ่นที่อยู่หรือภูมิลำ� เนาอย่างปลอดภัย โดยไม่ชักช้า เว้นแต่
จะได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง หรือได้รับการผ่อนผันให้อยู่ใน
ราชอาณาจักรเป็นกรณีพเิ ศษ สถานคุม้ ครองและพัฒนาอาชีพจะด�ำเนินการสอบประวัตผิ เู้ สียหาย และด�ำเนินการ
ตามกระบวนการเพื่อส่งกลับผู้เสียหายตามภูมิล�ำเนา ดังนี้
– ผู้เสียหายไทย สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพประสานส่งข้อมูลประวัติ และประเด็นส�ำคัญในการส่ง
ผู้เสียหายกลับภูมิล�ำเนาให้หน่วยงานในท้องถิ่น (บ้านพักเด็กและครอบครัว) เพื่อสืบหาและประเมินความพร้อม
ของครอบครัว ก่อนส่งกลับผู้เสียหาย หรือส่งต่อผู้เสียหายเข้ารับการดูแล หรือฝึกอาชีพในหน่วยงานที่เหมาะสม
– ผู้เสียหายต่างชาติ สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพประสานส่งข้อมูลประวัติ ภาพถ่าย หรือเอกสาร
ทีป่ ระเทศภูมลิ ำ� เนาของผูเ้ สียหายต้องการ ให้สำ� นักป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก กรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ เพื่อประสานประเทศต้นทางในการสืบหา ประเมินความพร้อมของครอบครัว และยืนยันสัญชาติ
ในบางประเทศ เมื่อกระบวนการคุ้มครอง และการให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ เสร็จสิ้น ประกอบกับ
ประเทศต้นทางยืนยันการรับกลับ จึงส่งผู้เสียหายนั้นกลับประเทศภูมิล�ำเนาโดยช่องทางของรัฐ เจ้าหน้าที่
สถานคุม้ ครองและพัฒนาอาชีพจะติดต่อประสานงานทัง้ ภายใน และภายนอกหน่วยงาน เพือ่ อ�ำนวยความสะดวก
ในการส่งกลับ เช่น จัดเตรียมเอกสารการเดินทาง และเอกสารประจ�ำตัว โดยประสานกับกระทรวงมหาดไทย
ส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุล ทัง้ นี้ สถานคุม้ ครองและพัฒนาอาชีพจะจัดกิจกรรม
เตรียมความพร้อมให้แก่ผู้เสียหายก่อนกลับคืนสู่สังคม ตามความเหมาะสมกับประเภทของผู้เสียหาย และจะ
ร่วมเดินทางในการส่งกลับผู้เสียหายทั้งชาวไทยและต่างชาติ โดยยึดถือหลักแห่งความปลอดภัย มีหน่วยงาน
ในพื้นที่ หรือประเทศต้นทางรองรับเพื่อดูแลหรือให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการติดตามประเมินผล
การกลับคืนสู่ครอบครัวของผู้เสียหาย เพื่อมิให้ผู้เสียหายต้องกลับมาตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ซ�้ำอีก หรือ
มีส่วนร่วมในการค้ามนุษย์

๒.๖ การช่วยเหลือผูม้ สี ญ
ั ชาติไทยและตกเป็นผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ ในต่างประเทศ
ตามมาตรา ๓๙
ในกรณีที่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยตกเป็นผู้เสียหายจากการกระท� ำความผิดฐานค้ามนุษย์ในต่างประเทศ
ประสงค์จะกลับเข้ามาในประเทศ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบว่าผู้เสียหายนั้นมีสัญชาติไทยจริงหรือไม่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายภาคส่วนจะประสานงานกัน เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายนั้นกลับประเทศอย่าง
ปลอดภัย ได้แก่
– สถานเอกอัครราชทูตไทย หรือสถานกงสุลใหญ่ประจ�ำประเทศปลายทาง แจ้งกองคุ้มครองและดูแล
ผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อส่งต่อข้อมูลให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง คือ ส่วนช่วยเหลือและคุ้มครองผู้ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์และกลุ่มเสี่ยงชาวไทย ส�ำนักป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ และส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
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– ส่วนช่วยเหลือและคุ้มครองผู้ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์และกลุ่มเสี่ยงชาวไทย จัดเตรียมเจ้าหน้าที่
พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ต�ำรวจในการรับตัวผู้เสียหาย ณ ท่าอากาศยาน เพื่อสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น ประเมินสภาพ
ความปลอดภัย ความเสี่ยง และความต้องการ รวมทั้งวางแผนการช่วยเหลือ ในบางกรณีจะส่งผู้เสียหาย
เข้ารับการคุ้มครองในสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ
– สถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุลใหญ่ในประเทศปลายทาง จัดเตรียมเงินให้ผู้เสียหายยืมเพื่อ
เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับประเทศซึ่งผู้เสียหายไม่ต้องรับสภาพหนี้ เนื่องจากกระทรวงการต่างประเทศ
จะด�ำเนินการขอรับการสนับสนุนค่าเดินทางกลับประเทศไทยของผู้เสียหายจากเงินกองทุนเพื่อป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์
– กรณีเป็นคนต่างด้าวทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้มถี นิ่ ทีอ่ ยูใ่ นประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุล
ใหญ่ในประเทศปลายทาง ด�ำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๖ มิถนุ ายน ๒๕๔๘ โดยส่งข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง
ให้ส่วนช่วยเหลือและคุ้มครองผู้ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์และกลุ่มเสี่ยงชาวไทย ประสานกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย ตรวจสอบสถานะบุคคล และเมื่อได้รับแจ้งผลการยืนยันตัวบุคคลแล้วจะด� ำเนินการ
เช่นเดียวกับกรณีผู้เสียหายที่มีสัญชาติไทย
ทั้งนี้ เพื่อให้การปราบปรามการค้ามนุษย์มีประสิทธิภาพสูงสุด และค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เสียหาย
ส่วนช่วยเหลือและคุ้มครองผู้ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์และกลุ่มเสี่ยงชาวไทย อาจประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการส่งกลับผู้เสียหายในประเทศปลายทางเพื่อขอข้อมูล รวมทั้งการด�ำเนินคดีในประเทศปลายทางเพิ่มเติม
และจะให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุนเพื่อผู้เสียหายสามารถประกอบอาชีพที่เหมาะสมและสุจริตต่อไป

๒.๗ การไม่ถกู ด�ำเนินคดีอาญาในความผิดทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงกับความผิดฐานค้ามนุษย์
ตามมาตรา ๔๑
ผู ้ เ สี ย หายจะไม่ ถู ก ด�ำ เนิ น คดี ใ นฐานเข้ า มา ออกไป หรื อ อยู ่ ใ นราชอาณาจั ก รโดยไม่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าต
ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยคนเข้ า เมื อ ง ความผิ ด ฐานแจ้ ง ความเท็ จ ต่ อ เจ้ า พนั ก งาน ฐานปลอมหรื อ ใช้ ซึ่ ง
หนังสือเดินทางปลอมตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การค้าประเวณีเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อ ชักชวน แนะน�ำตัว ติดตามหรือรบเร้าบุคคลเพื่อค้าประเวณี
และเข้าไปมั่วสุมในสถานการค้าประเวณีเพื่อค้าประเวณี และความผิดฐานเป็นคนต่างด้าวท�ำงานโดยไม่ได้รับ
อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการท�ำงานของคนต่างด้าว พนักงานสอบสวน หรือพนักงานอัยการจะแจ้งให้
ผู้เสียหายทราบในสิทธิที่จะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจากการกระท�ำความผิดฐานค้ามนุษย์ และ
สิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมาย รวมถึงสิทธิที่จะได้รับการยกเว้นไม่ถูกด�ำเนินคดีบางประการด้วย
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๒.๘ การช่ ว ยเหลื อ จากเงิ น กองทุ น เพื่ อ ป้ อ งกั น และปราบปรามการค้ า มนุ ษ ย์
ตามมาตรา ๔๔
ผูเ้ สียหายจะได้รบั ความช่วยเหลือจากเงินกองทุนเพือ่ ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ตามมาตรา ๓๓,
๓๖ และ ๓๙ นักสังคมสงเคราะห์ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายของสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพจะพิจารณา
ตามหลักเกณฑ์และเงือ่ นไข เพือ่ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนซึง่ มีหน้าทีพ่ จิ ารณาอนุมตั กิ ารจ่ายเงิน ดังนี้
– ค่าใช้จ่ายในการครองชีพ ไม่เกินวงเงินครั้งละ ๓,๐๐๐ บาท และจะช่วยได้ไม่เกิน ๓ ครั้ง/ราย/ปี
– ค่าใช้จา่ ยในการรักษาพยาบาล ให้จา่ ยเท่าทีจ่ า่ ยจริง แต่ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท และให้รวมถึงค่าใช้จา่ ย
เกี่ยวกับค่าพาหนะ ค่าอาหารระหว่างติดต่อรักษาพยาบาล ไม่เกินวงเงินครั้งละ ๒,๐๐๐ บาท และจะช่วยได้
ไม่เกิน ๓ ครั้ง/ราย/ปี
– ค่าใช้จ่ายในการบ�ำบัดฟื้นฟูทางร่างกายและจิตใจ ให้จ่ายเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท
– ค่าขาดประโยชน์ท�ำมาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ ให้จ่ายในอัตรา
ไม่เกิน ๒๐๐ บาท เป็นระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ
– ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือเป็นเครื่องอุปโภคบริโภค ไม่เกินวงเงินครั้งละ ๓,๐๐๐ บาท และจะช่วย
ได้ไม่เกิน ๓ ครั้ง/ราย/ปี
– ค่าใช้จ่ายในการจัดหาที่พักตามความเหมาะสม
– ค่าใช้จ่ายในการศึกษาหรือฝึกอบรม
– ค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายหรือการด�ำเนินคดี เพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
หรือตามค�ำสั่งศาล
– ค่าใช้จ่ายในการส่งกลับไปยังประเทศเดิมหรือภูมิล�ำเนาของผู้เสียหายนั้น
– ค่าใช้จา่ ยในการช่วยเหลือผูเ้ สียหายในต่างประเทศให้เดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรหรือถิน่ ทีอ่ ยู่
– ค่าใช้จ่ายในการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการอนุมัติเป็นการเฉพาะราย
กรณีทผี่ เู้ สียหายไม่ได้อยูใ่ นความคุม้ ครองของสถานคุม้ ครองและพัฒนาอาชีพ และมีภมู ลิ �ำเนาหรือถิน่ ทีอ่ ยู่
ในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้เสียหายสามารถยื่นค�ำขอรับความช่วยเหลือจากเงินกองทุนนี้ได้ ณ ส�ำนักป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ส�ำหรับผูเ้ สียหายทีม่ ภี มู ลิ ำ� เนาหรือถิน่ ทีอ่ ยูใ่ นเขต
จังหวัดอื่น ให้ยื่นค�ำขอ ณ ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนั้นๆ

๒.๙ การคุ้มครองความเป็นส่วนตัว ตามมาตรา ๕๖
ผู้เสียหายมีสิทธิอย่างเต็มที่ในการได้รับความคุ้มครองความเป็นส่วนตัว ทั้งของตัวผู้เสียหายเองและ
ครอบครัวของผู้เสียหาย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องรักษาความลับของผู้เสียหาย และห้ามมิให้อนุญาต หรือจัดให้
ผู้ใดด�ำเนินการในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้
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– บันทึกภาพ แพร่ภาพ พิมพ์รูป หรือบันทึกเสียง แพร่เสียง หรือสิ่งอื่นที่สามารถแสดงได้ว่าบุคคลใด
เป็นผู้เสียหายจากการกระท�ำความผิดฐานค้ามนุษย์
– โฆษณาหรือเผยแพร่ข้อความ ซึ่งปรากฏในทางสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือในทางพิจารณา
คดีของศาล ที่ท�ำให้บุคคลอื่นรู้จักชื่อตัว ชื่อสกุลของผู้เสียหายจากการกระท�ำความผิดฐานค้ามนุษย์ หรือบุคคล
ในครอบครัวผู้เสียหายนั้น ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นสื่อสารสนเทศประเภทใด
– โฆษณาหรือเผยแพร่ข้อความ ภาพหรือเสียง ไม่ว่าโดยสื่อสารสนเทศประเภทใด เปิดเผยประวัติ
สถานที่อยู่ สถานที่ท�ำงาน หรือสถานศึกษาของบุคคลซึ่งเป็นผู้เสียหายจากการกระท�ำความผิดฐานค้ามนุษย์
แม้ว่าการให้ข้อมูลจ�ำเป็นต้องกระท�ำเพื่อประโยชน์ของทางราชการในการคุ้มครองหรือช่วยเหลือผู้เสียหาย
หรือผู้เสียหายยินยอมโดยบริสุทธิ์ใจ แต่ต้องกระท�ำด้วยความระมัดระวังและค�ำนึงถึงสิทธิความเป็นส่วนตัวของ
ผู้เสียหายเป็นส�ำคัญ ผู้ใดที่กระท�ำการละเมิดสิทธินี้ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน
๖๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ

๓. การคุ้มครองผู้เสียหายตามกฎหมายอื่น
๓.๑ สิทธิที่จะได้รับค่าตอบแทนผู้เสียหาย (พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและ
ค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ�ำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔)
หลักเกณฑ์ มีดังนี้
(๑) ต้องเป็นผู้เสียหายซึ่งได้รับความเสียหายถึงแก่ชีวิตหรือร่างกายหรือจิตใจ เนื่องจากการกระท� ำ
ความผิดอาญาของผู้อื่น โดยตนมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท�ำความผิดนั้น
(๒) ความผิดที่กระท�ำต่อผู้เสียหายอันอาจขอรับค่าตอบแทนได้ต้องเป็นความผิดตามรายการที่ระบุไว้
ท้ายพระราชบัญญัตินี้ กล่าวคือ ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาภาค ๒ ความผิด
ลักษณะ ๙ ความผิดเกี่ยวกับเพศ มาตรา ๒๗๖ ถึงมาตรา ๒๘๗
ลักษณะ ๑๐ ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
หมวด ๑ ความผิดต่อชีวิต มาตรา ๒๘๘ ถึงมาตรา ๒๙๔
หมวด ๒ ความผิดต่อร่างกาย มาตรา ๒๙๕ ถึงมาตรา ๓๐๐
หมวด ๓ ความผิดฐานท�ำให้แท้งลูก มาตรา ๓๐๑ ถึงมาตรา ๓๐๕
หมวด ๔ ความผิดฐานทอดทิ้งเด็ก คนป่วยเจ็บหรือคนชรา มาตรา ๓๐๖ ถึงมาตรา ๓๐๘
(๓) ค่าตอบแทน คือ เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ผู้เสียหายมีสิทธิได้รับ เพื่อตอบแทน
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากหรือเนื่องจากมีการกระท�ำความผิดอาญาของผู้อื่น อันได้แก่
(๑) ค่าใช้จ่ายที่จ�ำเป็นในการรักษาพยาบาล รวมทั้งค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ
(๒) ค่าตอบแทนในกรณีที่ผู้เสียหายถึงแก่ความตาย จ�ำนวนไม่เกินที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
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(๓) ค่าขาดประโยชน์ท�ำมาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ
(๔) ค่าตอบแทนความเสียหายอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
(๔) คณะกรรมการจะก�ำหนดให้ผเู้ สียหายได้รบั ค่าตอบแทนเพียงใดหรือไม่กไ็ ด้ โดยค�ำนึงถึงพฤติการณ์
และความร้ายแรงของการกระท�ำความผิดและสภาพความเสียหายที่ผู้เสียหายได้รับ รวมทั้งโอกาสที่ผู้เสียหาย
จะได้รับการบรรเทาความเสียหายโดยทางอื่นด้วย
วิธีการยื่นค�ำขอ
๑. ให้ผู้มีสิทธิยื่นค�ำขอต้องยื่นค�ำขอด้วยตนเองโดยแนบเอกสารและหลักฐาน โดยในกรณีที่ผู้มีสิทธิ
ยื่นค�ำขอเป็นผู้เสียหาย ต้องแนบเอกสาร ดังนี้
(ก) บัตรประจ�ำตัวประชาชน บัตรประจ�ำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรหรือหลักฐานแสดงตัว
ของทางราชการที่มีรูปถ่ายสามารถแสดงตนได้พร้อมส�ำเนาจ�ำนวน ๑ ชุด
(ข) สูติบัตร หรือหนังสือรับรองการเกิดที่ทางราชการออกให้ พร้อมส�ำเนา จ�ำนวน ๑ ชุด กรณี
ผู้เสียหายเป็นผู้เยาว์
(ค) ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล พร้อมส�ำเนาจ�ำนวน ๑ ชุด กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล
(ง) ส�ำเนาบันทึกประจ�ำวันของสถานีต�ำรวจที่ได้มีการร้องทุกข์
๒. บุคคลอื่นจะยื่นค�ำขอแทนได้เฉพาะกรณีดังต่อไปนี้
(๒.๑) ผู้แทนโดยชอบธรรม กรณีผู้มีสิทธิยื่นค�ำขอเป็นผู้เยาว์
(๒.๒) ผู้อนุบาล กรณีผู้มีสิทธิยื่นค�ำขอเป็นผู้ไร้ความสามารถ
(๒.๓) ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน สามีหรือภรรยา หรือบุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นหนังสือ กรณีที่
ผู้มีสิทธิยื่นค�ำขอมีเหตุจ�ำเป็น ในกรณีดังต่อไปนี้
(ก) เจ็บป่วยจนไม่สามารถมายื่นค�ำขอด้วยตนเองได้
(ข) เป็นคนสูงอายุหรือเป็นบุคคลทุพพลภาพไม่สะดวกในการเดินทาง
(ค) เดินทางไปต่างประเทศโดยมีกิจธุระจ�ำเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้และไม่อาจมายื่น
ค�ำขอได้ภายในก�ำหนดเวลาตามมาตรา ๒๒
(ง) เหตุจ�ำเป็นอย่างอื่นที่คณะกรรมการเห็นชอบก�ำหนดเป็นรายกรณี
ในการยืน่ ค�ำขอแทน นอกจากผูย้ นื่ ค�ำขอต้องยืน่ เอกสารและหลักฐานของผูม้ สี ทิ ธิยนื่ ค�ำขอตามแต่กรณีแล้ว
ยังต้องแนบเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ด้วย
(๑)

ในการยื่นค�ำขอแทนโดยผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้อนุบาล

(ก) บัตรประจ�ำตัวประชาชน บัตรประจ�ำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรหรือหลักฐานแสดงตัวของ
ทางราชการที่มีรูปถ่ายสามารถแสดงตนได้ของผู้ยื่นค�ำขอแทน พร้อมส�ำเนาจ�ำนวน ๑ ชุด
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(ข) เอกสารหรือหลักฐานเกี่ยวกับการมีอ�ำนาจปกครองผู้เยาว์ พร้อมส�ำเนาจ�ำนวน ๑ ชุด กรณี
ผู้มีสิทธิยื่นค�ำขอเป็นผู้เยาว์ (ถ้ามี)
(ค) ส�ำเนาค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งศาลที่ให้ผู้มีสิทธิยื่นค�ำขอเป็นผู้ไร้ความสามารถและแต่งตั้ง
ผู้ยื่นค�ำขอแทนเป็นผู้อนุบาล (ถ้ามี)
(๒)

ในการยื่นค�ำขอแทนโดยผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน สามีหรือภรรยา

(ก) บัตรประจ�ำตัวประชาชน บัตรประจ�ำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรหรือหลักฐานแสดงตัวของ
ทางราชการที่มีรูปถ่ายสามารถแสดงตนได้ของผู้ยื่นค�ำขอแทน พร้อมส�ำเนาจ�ำนวน ๑ ชุด
(ข) ส�ำเนาทะเบียนสมรส กรณีผู้มีสิทธิยื่นค�ำขอเป็นสามีหรือภรรยา
(ค) ส�ำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีสิทธิยื่นค�ำขอและผู้ยื่นค�ำขอแทน
(ง) ส�ำเนาเอกสารการรับรองบุตร (ถ้ามี)
(จ) เอกสารแสดงเหตุจ�ำเป็นที่ท�ำให้ผู้มีสิทธิยื่นค�ำขอไม่สามารถมายื่นค�ำขอด้วยตนเอง
(๓)

ในการยื่นค�ำขอแทนโดยผู้ได้รับการแต่งตั้งโดยหนังสือ

(ก) บัตรประจ�ำตัวประชาชน บัตรประจ�ำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรหรือหลักฐานแสดงตัวของ
ทางราชการที่มีรูปถ่ายสามารถแสดงตนได้ของผู้ยื่นค�ำขอแทน พร้อมส�ำเนาจ�ำนวน ๑ ชุด
ด้วยตนเอง

(ข) เอกสารหรื อ หลั ก ฐานแสดงเหตุ จ�ำ เป็ น ที่ ท� ำ ให้ ผู ้ มี สิ ท ธิ ยื่ น ค�ำ ขอไม่ ส ามารถมายื่ น ค�ำ ขอ
(ค) หนังสือมอบอ�ำนาจหรือหนังสือแต่งตั้งให้เป็นผู้ยื่นค�ำขอแทน

การอุทธรณ์
กรณีที่ผู้ยื่นค�ำขอไม่เห็นด้วยกับค�ำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค�ำวินิจฉัย ค�ำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด
การยืน่ อุทธรณ์จะยืน่ ต่อส�ำนักงานหรือศาลจังหวัดทีผ่ นู้ นั้ มีภมู ลิ ำ� เนาอยูใ่ นเขตเพือ่ ส่งให้แก่ศาลอุทธรณ์กไ็ ด้
และให้ถือว่าเป็นการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์แล้ว
ในการวินิจฉัยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์มีอ�ำนาจไต่สวนหลักฐานเพิ่มเติมโดยสืบพยานเอง หรืออาจแต่งตั้ง
ให้ศาลชั้นต้นตามที่เห็นสมควรท�ำแทนก็ได้
กรณีทผี่ เู้ สียหายถึงแก่ความตายก่อนทีจ่ ะได้รบั ค่าตอบแทน ให้สทิ ธิในการเรียกร้องและการรับค่าตอบแทน
ตกแก่ทายาทซึ่งได้รับความเสียหายของผู้เสียหายนั้น ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการก�ำหนด
การเรียกร้องหรือการได้มาซึ่งสิทธิหรือประโยชน์ตามกฎหมายนี้ ไม่เป็นการตัดสิทธิหรือประโยชน์ที่
ผู้เสียหายหรือจ�ำเลยพึงได้ตามกฎหมายอื่น

224 คู่มือส�ำหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

๓.๒ สิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองพยาน (พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา
พ.ศ. ๒๕๔๖)
พยานบุคคล หมายถึง บุคคลที่มาให้ข้อเท็จจริงด้วยการให้การต่อพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ
หรือเบิกความต่อศาล โดยการที่พยานเล่าเรื่อง หรือตอบค�ำถามของพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ ศาล
และคู่ความเกี่ยวกับข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ที่พยานได้เห็นได้ฟังหรือได้ทราบมาก่อน
การคุ้มครองพยานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้ก�ำหนดมาตรการไว้
๒ มาตรการด้วยกัน ได้แก่
๑. มาตรการทั่วไปในการคุ้มครองพยาน
บุคคลที่ร้องขอ
– ตัวพยานเองหรือบุคคลอืน่ ซึง่ มีผลประโยชน์เกีย่ วข้องมีสทิ ธิรอ้ งขอให้เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจหรือเจ้าหน้าทีอ่ นื่
คุ้มครองพยานได้
– พนักงานผูม้ อี ำ� นาจสืบสวนคดีอาญา พนักงานผูม้ อี ำ� นาจสอบสวนคดีอาญา พนักงานผูม้ อี ำ� นาจฟ้องคดี
ศาลหรือส�ำนักงานคุ้มครองพยาน หากเห็นว่าพยานอาจไม่ได้รับความปลอดภัยหรือ
ถูกข่มขู่ คุกคาม ก็สามารถจัดให้ใช้มาตรการทั่วไปในการคุ้มครองพยานได้ แต่ทั้งนี้ จะต้องได้รับ
ความยินยอมจากพยานด้วย
ข้อสังเกต–สามี ภริยา ผู้บุพการี ผู้สืบสันดานของพยานหรือบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพยาน
ซึ่งมีผลต่อการที่พยานจะมาเป็นพยาน อาจไม่ได้รับความปลอดภัยและพยานได้ร้องขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาน�ำมาตรการทั่วไปในการคุ้มครองพยานมาใช้บังคับแก่บุคคลดังกล่าวได้ตามความจ�ำเป็นที่เห็นสมควร
โดยบุคคลดังกล่าวจะต้องให้ความยินยอมด้วย
วิธีการคุ้มครองพยาน
วิธีการที่จะน�ำมาคุ้มครองพยานตามมาตรการทั่วไปนั้น หน่วยงานที่ให้ความคุ้มครองจะต้องด�ำเนินการ
โดยค�ำนึงถึงความเหมาะสมแก่สถานะและสภาพของพยาน ลักษณะและพฤติการณ์ความร้ายแรงของคดีอาญา
พฤติการณ์การข่มขู่ คุกคามพยาน โดยมีวิธีการให้ความคุ้มครองพยานตามมาตรการทั่วไปหลายวิธี เช่น
– การประสานงานกับเจ้าหน้าที่ต�ำรวจไปท�ำการติดตั้งตู้สายตรวจ (ตู้แดง) ที่พักอาศัยของพยาน
– การจัดให้พยานอยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัย
– การปกปิดมิให้มีการเปิดเผยชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ หรือข้อมูลอย่างอื่นที่สามารถระบุตัวพยานได้
– การจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปอารักขาพยาน ณ ที่พ�ำนักอาศัยหรือในวันที่พยานจะไปศาล
โดยอาจใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายวิธีประกอบกัน
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๒. มาตรการพิเศษในการคุ้มครองพยาน
การคุ้มครองพยานตามมาตรการพิเศษได้ก�ำหนดไว้ในหมวด ๒ ตั้งแต่มาตรา ๘–๑๒ ตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งมาตรการพิเศษมีเงื่อนไขในการคุ้มครอง คือ ใช้กับพยานเฉพาะกรณี
ที่ก�ำหนดไว้ เนื่องจากเป็นคดีที่มีความส� ำคัญและมีความเสี่ยงสูงเป็นอย่างยิ่งว่าอาจเกิดภยันตรายร้ายแรง
กับพยานได้ จ�ำเป็นต้องใช้วิธีการคุ้มครองที่เข้มงวดเป็นพิเศษไปจากมาตรการทั่วไป ทั้งนี้ พยานที่อาจได้รับ
การคุ้มครองตามมาตรการพิเศษได้ ต้องเป็นพยานเฉพาะในคดีอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๑) คดีความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต หรือกฎหมายศุลกากร
๒) คดีความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรตามประมวลกฎหมายอาญา
๓) คดีความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา เฉพาะที่เกี่ยวกับการเป็นธุระจัดหา ล่อไป
หรือพาไปเพื่อการอนาจาร เพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่น และความผิดฐานพรากเด็กและผู้เยาว์
ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก หรือความผิด
ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และปราบปรามการค้ า ประเวณี หรื อ ความผิ ด เกี่ ย วกั บ การเป็ น เจ้ า ของ
กิจการค้าประเวณี ผู้ดูแลหรือผู้จัดการกิจการค้าประเวณี หรือสถานการค้าประเวณี หรือเป็นผู้ควบคุม
ผู้กระท�ำการค้าประเวณีในสถานการค้าประเวณี
๔) คดีความผิดเกี่ยวกับองค์กรอาชญากรรม ได้แก่ ความผิดฐานอั้งยี่และซ่องโจรตามประมวลกฎหมาย
อาญา และให้หมายความรวมถึงความผิดอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการกระท�ำร่วมกันโดยกลุ่มอาชญากร ที่มี
การวางแผนอย่างซับซ้อนและเป็นสัดส่วน
๕) คดีความผิดที่มีอัตราโทษอย่างต�่ำให้จ�ำคุกตั้งแต่สิบปีขึ้นไปหรือโทษสถานที่หนักกว่านั้น
๖) คดีซึ่งส�ำนักงานคุ้มครองพยานเห็นสมควรให้ความคุ้มครองพยาน
โดยเมื่อปรากฏชัดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าพยานจะไม่ได้รับความปลอดภัย พยานหรือบุคคลอื่นใด
ซึง่ มีประโยชน์เกีย่ วข้อง พนักงานผูม้ อี ำ� นาจสืบสวนคดีอาญา พนักงานผูม้ อี ำ� นาจสอบสวนคดีอาญา หรือพนักงาน
ผู้มีอ�ำนาจฟ้องคดีอาญา อาจยื่นค�ำร้องต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายเอง ขอใช้
มาตรการพิเศษในการคุ้มครองพยาน ประการส�ำคัญตัวพยานเองต้องให้ความยินยอมด้วย
วิธีการคุ้มครองพยานตามมาตรการพิเศษ กฎหมายก�ำหนดให้ส�ำนักงานคุ้มครองพยานด�ำเนินการ
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
๑) ย้ายที่อยู่หรือจัดที่พักอันเหมาะสม
๒) จ่ายค่าเลี้ยงชีพที่สมควรแก่พยานหรือบุคคลที่อยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของพยานเป็นระยะเวลา
ไม่เกิน 1 ปี เว้นแต่มีเหตุจ�ำเป็นอาจขอขยายระยะเวลาครั้งละไม่เกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 2 ปี ทั้งนี้ ให้เป็น
ไปตามอัตราตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยค่าตอบแทนฯ ปี ๒๕๔๗
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๓) ประสานงานกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ด�ำเนินการเปลีย่ นชือ่ ตัว ชือ่ สกุล และหลักฐานทีส่ ามารถระบุ
พยาน รวมทั้ง การด�ำเนินการเพื่อกลับคืนสู่ฐานะเดิมตามค�ำขอของพยานด้วย
๔) ด�ำเนินการเพื่อให้มีอาชีพหรือให้มีการศึกษาอบรม หรือด�ำเนินการใดเพื่อให้พยานสามารถด�ำรงชีพ
อยู่ได้ตามที่เหมาะสม
๕) ช่วยเหลือในการเรียกร้องสิทธิที่พยานพึงได้รับ
๖) ด�ำเนินการให้มีเจ้าหน้าที่คุ้มครองความปลอดภัยในระยะเวลาที่จ�ำเป็น
๗) ด�ำเนินการอื่นใดให้พยานได้รับความช่วยเหลือหรือได้รับความคุ้มครองตามที่สมควร
การด�ำเนินการดังกล่าวถือเป็นความลับและห้ามมิให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูล เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ส�ำหรับการด�ำเนินการคุ้มครองปลอดภัยตามมาตรการพิเศษ ก็เช่นเดียวกับมาตรการทั่วไป กล่าวคือ
พยานอาจร้องขอให้น�ำมาตรการพิเศษมาใช้คุ้มครองสามี ภริยา ผู้บุพการี ผู้สืบสันดานของพยาน หรือบุคคลอื่น
ทีม่ คี วามสัมพันธ์ใกล้ชดิ กับพยานซึง่ มีผลต่อการทีพ่ ยานจะมาเป็นพยาน โดยบุคคลดังกล่าวจะต้องให้ความยินยอม
ในการเข้ารับการคุ้มครองด้วย
การอุทธรณ์ค�ำสั่ง
กรณีที่ผู้ร้องขอได้รับทราบค�ำสั่งเกี่ยวกับการคุ้มครองพยาน ตามมาตรการทั่วไป มาตรการพิเศษ หรือ
ค่าตอบแทนหรือค่าใช้จ่ายแก่พยาน และไม่พอใจค�ำสั่งดังกล่าว มีสิทธิอุทธรณ์ค�ำสั่งนั้นได้โดยยื่นค�ำร้องต่อ
ศาลยุติธรรมชั้นต้น ซึ่งมิใช้ศาลแขวงและมีอ�ำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาที่มีเขตอ�ำนาจเหนือคดีนั้นหรือ
ศาลทหารชั้นต้นที่มีเขตอ�ำนาจเหนือคดีนั้น หรือที่บุคคลเหล่านั้นมีที่อยู่ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค�ำสั่ง
นอกจากนี้ พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญาได้มีการก� ำหนดบทลงโทษแก่ผู้เปิดเผยความลับ
เกี่ยวกับพยาน รวมทั้งการเพิ่มโทษแก่ผู้กระท�ำผิดอาญาต่อพยานและบุคคลใกล้ชิดไว้ด้วย (ดู มาตรา ๒๑
และ ๒๒)

๓.๓ สิทธิประโยชน์ทจี่ ะได้รบั ตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
การด�ำเนินการให้ความช่วยเหลือแก่ลูกจ้างผู้ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ผู้เสียหาย
สามารถใช้สิทธิในการยื่นค�ำร้องเพื่อเรียกร้องสิทธิให้ได้รับเงินตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
เช่น ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท�ำงานในวันหยุด ค่าล่วงเวลาในวันหยุด เป็นต้น
ทั้ ง นี้ กรณี น ายจ้ า งปฏิ บั ติ ไ ม่ ถูกต้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ พนั ก งาน
ตรวจแรงงานสามารถด�ำเนินคดีอาญากับนายจ้างดังกล่าวได้
การเรียกร้องสิทธิประโยชน์ดังกล่าว ผู้เสียหายสามารถติดต่อขอค�ำปรึกษาหรือยื่นค�ำร้องกับพนักงาน
ตรวจแรงงานของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ดังนี้

การคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 227

๑) ส่วนกลาง ในกรุงเทพมหานคร ติดต่อที่
- กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ส�ำนักคุ้มครองแรงงาน กลุ่มงานป้องกันและแก้ไขปัญหา
การคุ้มครองแรงงาน หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๕ ๗๐๒๐, ๐ ๒๒๔๕ ๖๖๙๖
-

กลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพื้นที่ทุกพื้นที่ ซึ่งมีอยู่ ๑๐ พื้นที่

๒) ส่วนภูมิภาค ติดต่อที่ส�ำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด
ที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท์ของกลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพื้นที่ และส�ำนักงานสวัสดิการ
และคุม้ ครองแรงงานจังหวัด สามารถติดต่อสอบถามได้ทสี่ �ำนักคุม้ ครองแรงงาน กลุม่ งานป้องกันและแก้ไขปัญหา
การคุ้มครองแรงงาน หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๕ ๗๐๒๐, ๐ ๒๒๔๕ ๖๖๙๖
๓) ศูนย์ Call Center กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (๑๕๔๖)

228 คู่มือส�ำหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

ขั้นตอนการท�างานของทีมสหวิชาชีพ
ในการคุ้มครองช่วยเหลือผู้ที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์
ประชาชน/พลเมืองดี/
ผูปกครอง/
ญาติ/ผูที่ตกเปนเหย�อ

พิจารณาจากองคประกอบ
ตามมาตรา ๖(๑) (๒)

การรับแจงเหตุ/
เบาะแสการคามนุษย

หนวยงานภาครัฐ/เอกชน/อปท.

ประสาน ศปคม.จังหวัด/
ตำรวจและพนักงานเจาหนาที่

ทีมสหวิชาชีพ

ใหความชวยเหลือเบื้องตน

- จัดหาสถานที่ที่เหมาะสมและปลอดภัย
- เตรียมนักสังคมฯ/ลาม/ยานพาหนะ/
เคร�องมือและอุปกรณที่จำเปน

สอบขอเท็จจริง/คัดแยกผูเสียหาย
(ตางชาติผานลาม/
แจงสิทธิที่จะไดรับ)

โดยทีมสหวิชาชีพ
(พนักงานสอบสวน/นักสังคมฯ/
นักจิตฯลฯ)

บุคคลตามมาตรา ๒๙
(มีเหตุอันควรเช�อวา)

ผูเสียหายตามมาตรา ๓๓
- ใหการชวยเหลือ/คุมครอง
(สงเขา ส.คุมครอง ช-ญ ๘ แหง
- บานภูมิเวท (กรณีเด็กชาย)
- บานพักเด็กฯ (ชั่วคราวรอสงตอ)
การใหความชวยเหลือ

-ใหความคุมครองชั่วคราวในสถานที่อันสมควร
ตามระเบียบที่กำหนด ไมเกิน ๒๔ ชั่วโมง
- หากเกินกำหนดเวลา ให พนง.จนท.ย�นคำรอง
ใหศาลมีคำสั่งอนุญาตไมเกิน ๗ วัน
(รายงาน ผบ.ตร. อธิบดีกรมสอบสวน
คดีพิเศษอธิบดีกรมพัฒนาสังคมฯ หรือ
ผวจ. ทราบโดยไมชักชา

ดานการแพทย

ดานสังคม

ดานกระบวนการยุติธรรม

ตรวจประเมินอายุ

บำบัด/
ฟนฟูรางกายและจิตใจ

เรียกรองคาแรง/
คาชดเชย/
คาสินไหมทดแทน

รักษาพยาบาล

ใหการศึกษา/
ฝกอาชีพ/หางานใหทำ

ชวยเหลือ
ดำเนินคดีแพง/ อาญา

ไมใชผูเสียหาย
ใหคำปรึกษาแนะนำ
ชวยเงินสงเคราะห/
ฝกอาชีพ/หางานใหทำ
สงกลับภูมิลำเนา/
สงคืนครอบครัว/
สงตอหนวยงานอ�น/
(กรณีตางชาติสงตอ
สำนักงานตรวจคนเขาเมือง)

ติดตามประเมินครอบครัว
เตรียมความพรอมกอนสงกลับ

สงกลับคืนครอบครัว

ติดตามประเมินผล
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บันทึกการรับตัวบุคคลเข้ารับการคุ้มครองชั่วคราว
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๒๙
เขียนที่ .......................................................
วันที่ .............. เดือน .......................................... พ.ศ. ...................
วันนี้ เวลา ............................ น. ................................... (หน่วยงานที่น�าส่ง)................................ได้น�าส่งบุคคล
ที่มีเหตุควรเชื่อได้ว่าเป็นผู้เสียหายจากการกระท�าความผิดฐานค้ามนุษย์ ชื่อ ..........................................................................
อายุ ................ ปี สัญชาติ ................................... ภูมิล�าเนา .......................................................................................
เข้ารับการคุ้มครองในหน่วยงาน ............................................................................................................................................
ตั้งอยู่เลขที่ ................... หมู่ที่ .................... ถนน .............................................. ต�าบล ...................................................
อ�าเภอ .......................................................... จังหวัด ................................................................................ ซึ่งเป็นสถานที่ตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก�าหนด เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติม
และเพือ่ คุม้ ครองป้องกันภัยแก่ ............................................................................. ตามพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๒๙
หน่ ว ยงานที่ น� า ส่ ง จะด� า เนิ น การแสวงหาข้ อ เท็ จ จริ ง ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานที่ รั บ ตั ว ให้ แ ล้ ว เสร็ จ
ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง นับตั้งแต่วันที่ .................. เดือน .............................. พ.ศ. ...................... เวลา ............................. น. และ
หากมีความจ�าเป็นต้องด�าเนินการเกินกว่าก�าหนดเวลายี่สิบสี่ชั่วโมง พนักงานเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่น�าส่ง
อาจด�าเนินการยื่นค�าร้องต่อศาล เมื่อศาลมีค�าสั่งประการใดให้ส่งส�าเนาค�าสั่งแจ้งหน่วยงานที่รับตัวทราบ
และหากไม่มีค�าสั่งศาลให้หน่วยงานน�าส่งรับตัวกลับไปด�าเนินการที่เหมาะสมต่อไป
จึงบันทึกไว้เป็นหลักฐาน
(ลงชื่อ) ................................................ ผู้น�าส่ง
(...............................................)
(ลงชื่อ) ................................................ ผู้รับตัว
(...............................................)
(ลงชื่อ) ................................................. พยาน
(................................................)
(ลงชื่อ) ................................................ พยาน
(...............................................)
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ใบแจ้งสิทธิภาษาไทย

ใบแจ้งสิทธิผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

ที.่ ...........................................................................................
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
วันที.่ ............... เดือน................................................ พ.ศ. ......................
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง .....................................................................................................
อายุ............ปี เชื้อชาติ.................. สัญชาติ..................... เลขที่บัตรประชาชน/เอกสารแสดงตน.................................................
ได้เข้ารับการคุ้มครองที.่ ......................................................................................................................กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
การเข้ า รั บ การคุ ้ ม ครองในฐานะผู ้ เ สี ย หายจากการค้ า มนุ ษ ย์ ตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ้ อ งกั น และ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ผู้เข้ารับการคุ้มครองมีสิทธิ ดังนี้
๑. สิทธิที่จะได้รับการช่วยเหลือตามความเหมาะสมในเรื่องอาหาร ที่พัก การรักษาพยาบาล
การบ�าบัดฟื้นฟูทางด้านจิตใจ การให้การศึกษา การอบรม การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย และการส่งกลับ
ภูมิล�าเนาโดยปลอดภัย
๒. สิทธิในการเรียกค่าสินไหมทดแทน อันเนื่องมาจากการกระท�าความผิดฐานค้ามนุษย์
๓. สิทธิในการคุ้มครองความปลอดภัย ไม่ว่าก่อน ขณะ หรือหลังการด�าเนินคดี โดยค�านึงถึง
ความปลอดภัยของบุคคลในครอบครัวของผู้เข้ารับการคุ้มครองด้วย
๔. สิทธิในการผ่อนผันให้อยูใ่ นราชอาณาจักรเป็นการชัว่ คราว และอาจจะได้รบั การพิจารณาอนุญาต
ให้ท�างานเป็นการชั่วคราวตามที่กฎหมายก�าหนด
๕. สิทธิในการไม่ถูกด�าเนินคดีในความผิดฐานเข้ามา ออกไป หรืออยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับ
อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน ปลอมหรือใช้หนังสือเดินทาง
ปลอมตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี เฉพาะทีเ่ กีย่ วกับการ
ติดต่อ ชักชวน แนะน�าตัว ติดตามหรือรบเร้าบุคคลเพื่อค้าประเวณี และการเข้าไปมั่วสุมในสถานการค้าประเวณีเพื่อ
ค้าประเวณี หรือความผิดฐานเป็นคนต่างด้าวท�างานโดยไม่ได้รบั อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการท�างานของคนต่างด้าว
แต่ทงั้ นี้ พนักงานสอบสวนสามารถด�าเนินคดีกบั ผูเ้ สียหายได้ตามความผิดข้างต้น ในกรณีทไี่ ด้รบั อนุญาตจากรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงยุติธรรม อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
ข้าพเจ้าได้รับทราบและเข้าใจสิทธิของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ดังกล่าวแล้ว โดยผ่าน ..........................
..........................................................................................................................................ล่าม
£ มีความประสงค์เข้ารับการคุ้มครองด้วยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง และยินยอมปฏิบัติตาม
กฎระเบียบที่สถานคุ้มครองก�าหนดทุกประการ
£ ไม่มีความประสงค์เข้ารับการคุ้มครอง เนื่องจาก..................................................................................................
ลงชื่อ .............................................................. ผู้เข้ารับการคุ้มครอง ลงชื่อ .............................................................. เจ้าหน้าที่
(..............................................................)
(..............................................................)
ลงชื่อ .............................................................. พยาน
(..............................................................)

ลงชือ่ .............................................................. พยาน/ล่าม
(..............................................................)
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ใบแจ้งสิทธิภาษาอังกฤษ

Information Form on the Rights of Trafﬁcking Victims
Under Government Custodial Care
No. ……….……………...............................………….
Department of Social Development and Welfare
Date ……. Month ……...………………. Year ………….….….
I, Mr./Mrs./Miss/Master …………..…………………....................………………. age ………………. ethinicity ………......................…
nationality …….......................… ID card no./other document …………….........….....................…. is taken in government’s
custody at(name of the shelter) ………................................................…………………. as service recipient under the
supervision of the Department of Social Development and Welfare
Under the protection of trafﬁcking victim scheme stated in the Anti-Trafﬁcking in Persons
Act B.E.255, the service recipient is entitled to the following rights;
1. The right to receive assistances as appropriate, on food, shelter, medical treatment,
social and psychological recovery support and treatment, basic education, training, legal assistance,
and safe return to country of origin
2. The right to ask for compensation for damages resulting from the being a victims of
trafﬁcking in persons
3. The right to be protected prior and after the court procedure with regard to the
safety of recipient’s family members
4. A permission to stay in the Kingdom temporarily will be granted and to work
temporarily in accordance with the law will be considered.
5. Unless the Minister of Justice grants a permission in writing, the government ofﬁcial
investigators are barred from ﬁling criminal charges against trafﬁcked persons on the offenses of
1) entering, leaving, or residing in the Kingdom without permission under the law on immigration,
2) giving false information to the ofﬁcial, 3) forging or using a forged travel document under the
Penal Code, 4) violating the law on prevention and suppression of prostitution, particularly on
contacting, persuading, introducing and soliciting a person for the purpose of prostitution
assembling together in the place of prostitution for the purpose of prostitution, or 5) working
without permission under the law on working of the alien.
I have been fully informed on through the translator and I understand the rights of
trafﬁcking victims and
£ I am willing to be protected according to the Thai government’s scheme. I give my
consent and agree to follow the shelter’s regulations.
£ I don’t want to be protected according to the Thai government’s scheme. Reason (s)
……....…………………………………………………………………………………………………

Signature: …………….……………………… (service recipient)
(..............................................................)
Signature: …………..………………………... (witness)
(..............................................................)

Signature: ……….……...……………………..(Ofﬁcial)
(..............................................................)
Signature: ………………….…………...…(witness/translator)
(..............................................................)
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ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจ�ำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ
ส�ำหรับผู้เสียหายจากการกระท�ำผิดฐานค้ามนุษย์
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยโดยอนุมตั ขิ องคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษตามประกาศนี้ หมายถึง
คนต่างด้าวที่พนักงานสอบสวนพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ตามพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และผู้เสียหายนั้นสมัครใจยินยอมเข้ารับการช่วยเหลือและคุ้มครอง
สวัสดิภาพในหน่วยงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
เพื่อด�ำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) เพือ่ ประโยชน์ในการด�ำเนินคดีกบั ผูก้ ระท�ำความผิดตามพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑
(๒) เพื่อการรักษาพยาบาล การบ�ำบัดฟื้นฟูทางร่างกายและจิตใจ หรือการเรียกร้องสิทธิของ
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
ข้อ ๒ ให้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ส่งหลักฐานของคนต่างด้าวตามข้อ ๑ พร้อมทัง้ เสนอระยะเวลา
ตามความเหมาะสมที่จะอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรได้ แต่ไม่ควรก�ำหนดระยะเวลาเกินหกเดือน
ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณาก�ำหนดระยะเวลาการอนุญาต เพือ่ ใช้ในการรายงานตัวต่อนายทะเบียนอ�ำเภอ
หรือนายทะเบียนท้องถิ่น เพื่อจัดท�ำทะเบียนประวัติและบัตรประจ�ำตัวตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร
ตามเงื่อนไขและวิธีการที่ผู้อ� ำนวยการทะเบียนกลางก�ำหนด โดยให้ขยายระยะเวลาการอนุญาตได้จนกว่า
การช่วยเหลือหรือคุ้มครองสวัสดิภาพจะสิ้นสุดลง
หากคนต่างด้าวที่ประสงค์จะท�ำงาน และกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการพิจารณาความเหมาะสมแล้ว
ให้ไปรายงานตัวต่อพนักงานเจ้าหน้าทีต่ ามกฎหมายว่าด้วยการท�ำงานของคนต่างด้าว เพือ่ ขอรับใบอนุญาตท�ำงาน
ตามเงื่อนไขที่อธิบดีกรมการจัดหางานก�ำหนด และไม่เกินระยะเวลาที่กระทรวงมหาดไทยก�ำหนด
ข้อ ๓ การเคลื่อนย้ายคนต่างด้าวออกนอกเขตพื้นที่จังหวัดที่ได้จัดท�ำทะเบียนประวัติ เพื่อการท�ำงาน
ให้สามารถกระท�ำได้ เมื่อกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการได้รับอนุญาตจากปลัดกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ซึ่ง
ได้รับมอบหมายในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร หรือ ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายในเขตท้องที่
จังหวัดอื่น
โดยให้เคลือ่ นย้ายคนต่างด้าวเพือ่ การท�ำงานได้เฉพาะในจังหวัดทีม่ เี ขตติดต่อกับจังหวัดทีไ่ ด้จดั ท�ำทะเบียน
ประวัติไว้ ภายใต้การก�ำกับดูแลของเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ส�ำหรับการเคลือ่ นย้ายคนต่างด้าวเพือ่ ด�ำเนินการตามข้อ ๑ (๑) และ (๒) หรือเพือ่ เหตุผลด้านมนุษยธรรม
หรือกิจกรรมสาธารณะอืน่ ให้กระท�ำได้เมือ่ อยูภ่ ายใต้การก�ำกับดูแลของเจ้าหน้าทีก่ รมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
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ข้อ ๔ มิให้น�ำมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ มาใช้บังคับแก่คนต่างด้าวตาม
ข้อ ๑ ทีไ่ ด้จดั ท�ำทะเบียนประวัตแิ ละบัตรประจ�ำตัวแล้ว และได้รบั อนุญาตให้อยูใ่ นราชอาณาจักรเป็นการชัว่ คราว
เพือ่ รอการส่งกลับไปนอกราชอาณาจักรยังประเทศทีค่ นต่างด้าวนัน้ มีถนิ่ ทีอ่ ยูห่ รือมีภมู ลิ �ำเนา จนกว่าการช่วยเหลือ
หรือการคุ้มครองสวัสดิภาพสิ้นสุด
ข้อ ๕ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายมีอ� ำนาจเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ใน
ราชอาณาจักรได้เป็นการชั่วคราวของคนต่างด้าวตามประกาศนี้ ในกรณีที่คนต่างด้าวดังกล่าวมีพฤติการณ์
ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีพฤติการ์น่าเชื่อว่าเป็นภัยต่อสังคมหรือจะ
ก่อเหตุรา้ ยให้เกิดอันตรายต่อความสงบสุข หรือความปลอดภัยของประชาชน หรือความมัน่ คงแห่งราชอาณาจักร
ข้อ ๖ การอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรได้เป็นการชั่วคราวตามประกาศนี้เป็นอันสิ้นผล
เมื่อคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตมีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) พ้นจากสภาพการให้ความช่วยเหลือของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ตามมาตรา ๓๓
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑
(๒) ต้องโทษจ�ำคุกตามค�ำพิพากษาถึงที่สุดของศาล เว้นแต่ความผิดซึ่งได้กระท�ำโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ
(๓) ออกนอกเขตพื้นที่จังหวัดโดยไม่ได้รับอนุญาตตามข้อ ๓ เว้นแต่
(ก) ได้รบั อนุญาตท�ำงานรับใช้ในบ้าน ให้เคลือ่ นย้ายคนต่างด้าวออกนอกเขตท้องทีจ่ งั หวัด
ที่ได้รับอนุญาต เพื่อติดตามนายจ้าง สามีหรือภรรยาของนายจ้างไปท�ำหน้าที่การงานที่รับผิดชอบ โดยนายจ้าง
สามีหรือภรรยาของนายจ้างและลูกจ้างจะต้องเดินทางไปด้วยกันและต้องแสดงบัตรประจ�ำตัวต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ทุกครั้งที่มีการขอตรวจ
(ข) เพื่ อ ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เป็นพยานศาล ได้รับหมายเรียก
จากพนักงานสอบสวน หรือเพื่อการรักษาพยาบาลหรือการบ�ำบัดฟื้นฟูทางร่างกายและจิตใจของผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์ โดยให้หน่วยงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการจัดเจ้าหน้าที่ก�ำกับดูแลในการเดินทาง
เพื่อไปด�ำเนินการดังกล่าว
(๔) ถูกเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรตามข้อ ๕
ข้อ ๗ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรตามข้อ ๖ หรือสิ้นสุด
การด�ำเนินการช่วยเหลือหรือคุ้มครองสวัสดิภาพ ให้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการแจ้งส� ำนักทะเบียนกลาง
กรมการปกครอง จ�ำหน่ายคนต่างด้าวออกจากฐานข้อมูลทะเบียนประวัติและเรียกบัตรประจ�ำตัวคืน
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔
(นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
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ที่ มท. o๓o๙/ว ๓๑

ส�ำนักทะเบียนกลาง
ถนนล�ำลูกกา ปท.๑๓๑๕o
๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔

เรื่อง การจัดท�ำทะเบียนและบัตรประจ�ำตัวส�ำหรับคนต่างด้าวซึ่งเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
เรียน นายทะเบียนจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี นครราชสีมา พิษณุโลก เชียงราย ระนอง สุราษฎร์ธานี และสงขลา
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจ�ำพวกอยู่ในราชอาณาจักร
		 เป็นกรณีพเิ ศษ ส�ำหรับผูเ้ สียหายจากการะท�ำผิดฐานค้ามนุษย์ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
๒. บัญชีรายชื่อสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ
ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ อนุมัติหลักการตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์เสนอเกี่ยวกับการผ่อนผันให้คนต่างด้าวซึ่งเป็นผู้เสียหายจากการกระท� ำความผิด
ฐานค้ามนุษย์ตามมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ อยู่ใน
ราชอาณาจักรเป็นกรณีพเิ ศษ และเพือ่ ด�ำเนินการให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดงั กล่าว รัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
มหาดไทยอาศัยอ�ำนาจตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ ออกประกาศกระทรวง
มหาดไทย เรื่องการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจ�ำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ส�ำหรับผู้เสียหายจาก
การกระท�ำผิดฐานค้ามนุษย์ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ปรากฎรายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมกันนี้
เนื่องจากความตามข้อ ๒ ของประกาศกระทรวงมหาดไทยฯ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ก�ำหนดให้
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการส่งหลักฐานของคนต่างด้าวให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณาก�ำหนดระยะเวลา
การอนุญาต เพื่อใช้ในการรายงานตัวต่อนายทะเบียนอ�ำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นเพื่อจัดท�ำทะเบียนประวัติ
และบัตรประจ�ำตัวตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร์ ตามเงื่อนไขและวิธีการที่ผู้อ�ำนวยการทะเบียนกลาง
ก�ำหนด โดยให้ขยายระยะเวลาการอนุญาตได้จนกว่าการช่วยเหลือหรือคุ้มครองสวัสดิภาพสิ้นสุด ดังนั้น
เพื่อด�ำเนินการให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว ส�ำนักทะเบียนกลางจึงก�ำหนดเงื่อนไขและ
วิธีการปฏิบัติในการจัดท�ำทะเบียนประวัติและบัตรประจ�ำตัวให้กับคนต่างด้าวซึ่งเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
เพื่อให้ส�ำนักทะเบียนอ�ำเภอและส�ำนักทะเบียนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ ดังนี้
๑. การจัดท�ำทะเบียนประวัติและบัตรประจ�ำตัวให้กับคนต่างด้าวซึ่งเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ตาม
ประกาศกระทรวงมหาดไทยฯ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ให้ใช้แนวทางปฏิบัติตามระเบียบส�ำนักงานกลาง
ว่าด้วยการส�ำรวจและจัดท�ำทะเบียนส�ำหรับบุคคลทีไ่ ม่มสี ถานะทางทะเบียน พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยอนุโลม ก�ำหนดให้
เลขประจ�ำตัวประชาชนเป็นบุคคลประเภท o กลุ่ม ๗๔ (เลขหลักแรกเป็นเลข o ส่วนหลักที่หกและหลักที่เจ็ด
เป็นเลข ๗๔) โดยให้เพิ่มชื่อในทะเบียนประวัติ ท.ร.๓๘ ก ของบ้านเลขที่ของสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ
แห่งทีใ่ ห้การช่วยเหลือและคุม้ ครองสวัสดิภาพเหยือ่ การค้ามนุษย์รายนัน้ ๆ ซึง่ จะมีจำ� นวน ๘ แห่ง ในพืน้ ทีจ่ งั หวัด
นนทบุรี ปทุมธานี นครราชสีมา พิษณุโลก เชียงราย ระนอง สุราษฎร์ธานี และสงขลา ตามรายชื่อสถานคุ้มครอง
และพัฒนาอาชีพ ที่ส่งมาพร้อมกันนี้
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๒. ในการจัดท�ำทะเบียนประวัติตามข้อ ๑ ให้เจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพเป็นผู้ยื่นค�ำร้อง
ต่อนายทะเบียนอ�ำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นแทนคนต่างด้าวซึ่งเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดยจะต้อง
น�ำคนต่างด้าวพร้อมด้วยหนังสือของกระทรวงมหาดไทยที่ก�ำหนดระยะเวลาการอนุญาตให้คนต่างด้าวผู้นั้น
อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรและหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องไปแสดงต่อนายทะเบียนเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
๓. การแจ้งย้ายทีอ่ ยูต่ ามทะเบียนประวัตขิ องคนต่างด้าวซึง่ เป็นผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์จะท�ำได้เฉพาะ
เมื่อเกิดเหตุจ�ำเป็นและจะต้องเป็นการย้ายที่อยู่ระหว่างสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพเท่านั้นโดยต้องมีหนังสือ
แจ้งเหตุจำ� เป็นดังกล่าวจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และได้รบั ความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงมหาดไทย
แล้ว นายทะเบียนอ�ำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นจึงรับแจ้งย้ายได้
ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งส�ำนักทะเบียนอ�ำเภอและส�ำนักทะเบียนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

(นายมงคล สุระสัจจะ)
อธิบดีกรมการปกครอง
ผู้อ�ำนวยการทะเบียนกลาง

ส�ำนักบริหารการทะเบียน
ส่วนการทะเบียนราษฎร
โทร o–๒๗๙๑–๗๓๑๓–๖
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ประกาศส�ำนักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง ก�ำหนดประเภทงานให้คนต่างด้าวตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติ
การท�ำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ ท�ำได้
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติการท� ำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑
คณะรัฐมนตรีโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาการท�ำงานของคนต่างด้าว จึงก�ำหนดประเภทงาน
ดังต่อไปนี้ เป็นงานทีค่ นต่างด้าวทีเ่ ป็นผูเ้ สียหายจากการกระท�ำความผิดฐานค้ามนุษย์ ตามพระราชบัญญัตปิ อ้ งกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อรอการส่ง
กลับออกไปนอกราชอาณาจักร และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ออกประกาศอนุญาตให้อยู่ในราช
อาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ท�ำได้
๑. งานกรรมกร
๒. งานรับใช้ในบ้าน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕
(นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)
นายกรัฐมนตรี

การคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 239

แบบค�าร้องขอจ้างแรงงานต่างด้าว

(เฉพาะเจ้าหน้าที่)
เลขที่รับ .....................................
วันที่รับ .......................................
เจ้าหน้าที่ผู้รับ .........................

ส�านักงานจัดหางานจังหวัด.....................................................................
ข้อมูลนายจ้าง
ชื่อนายจ้าง/สถานประกอบการ ......................................................................... ประเภทกิจการ .........................................................
เลขประจ�าตัวประชาชนนายจ้าง
เลขประจ�าตัวผู้เสียภาษี (นิติบุคคล)
สถานที่ที่ให้คนต่างด้าวท�างาน เลขที่ .................. หมู่ที่ ............. ซอย ............................................ ถนน .......................................
ต�าบล/แขวง ................................................ อ�าเภอ/เขต ......................................................... จังหวัด .......................................................
โทรศัพท์ ................................................... มือถือ ............................................................ อีเมล์ .......................................................................
ขอจ้างคนต่างด้าว จ�านวน .............. คน สัญชาติ พม่า .............. คน ลาว .............. คน กัมพูชา .............. คน
เพื่อท�างานในต�าแหน่ง
กรรมกร ........................... คน
ผู้รับใช้ในบ้าน ......................... คน
พร้อมนี้ได้แนบหลักฐาน
ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนและส�าเนาทะเบียนบ้านนายจ้าง
ส�าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
แบบ ท.ต.๑ ฉบับจริงจ�านวน ................... ฉบับ พร้อมส�าเนา จ�านวน ................ ฉบับ
ขอรับรองว่าเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ ..................................................... นายจ้าง
(.......................................................)
เฉพาะเจ้าหน้าที่
ได้รับแบบค�าร้องขอจ้างคนต่างด้าวพร้อมหลักฐานครบถ้วน
ลงชื่อ ................................................. เจ้าหน้าที่
(..........................................................)
ประทับตรากรมการจัดหางาน
หมายเหตุ

๑. แบบค�าร้องขอจ้างคนต่างด้าวเมื่อกรอกข้อมูลแล้วต้องจัดท�าส�าเนาจ�านวนอีก ๒ ชุด
๒. แบบ ท.ต.๑ เมื่อกรอกข้อมูล ติดรูปถ่ายคนต่างด้าวขนาด ๑ นิ้ว จ�านวน ๒ รูปแล้ว ต้องจัดท�า
ส�าเนาอีก ๒ ชุด ให้ครบตามจ�านวนคนต่างด้าวที่แจ้ง เพื่อน�าไปยื่นค�าร้องขอจดทะเบียนประวัติคนต่างด้าว
กับส�านักทะเบียนอ�าเภอ/ท้องถิ่น และไปขอรับนัดตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพกับโรงพยาบาลที่กระทรวง
สาธารณสุขก�าหนด
๓. เมื่อได้รับส่วนที่๓ ของแบบ ท.ต.๑ จากส�านักทะเบียนอ�าเภอ/ท้องถิ่น และใบนัดตรวจสุขภาพ
จากโรงพยาบาลแล้วต้องยื่นค�าขออนุญาตท�างานกับส�านักงานจัดหางานจังหวัด
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ท.ต.1

ค�าร้องขอจดทะเบียนประวัติของคนต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2554

ติดรูปถาย

1 นิ้ว
เลขที่ ……...…… /2554
ส่วนที่ 1
ส�ารวจวันที่ ……… เดือน …………………… พ.ศ. 2554
ส�านักทะเบียนอ�าเภอ/ท้องถิ่น ……………………………….…………..จังหวัด …………….......................………
ประวัติคนต่างด้าว (M.L.C.)
เลขประจ�าตัวคนต่างด้าว (ถ้ามี)
ชื่อ …………………………...............................…………….. ชื่อสกุล …………………………………………………………………………………………………………………
NAME ……………………………..........................………… SURNAME ……………………...................……………………………………………………………………
วัน/เดือน/ปี (พ.ศ.) เกิด ……../…./……/เพศ ชาย หญิง สัญชาติ พม่า ลาว กัมพูชา
สถานภาพ โสด สมรส หย่า หม้าย ร้าง
ชื่อ–ชื่อสกุลบิดา ………....................................………………………… ชื่อ–ชื่อสกุลมารดา..................................................................................
เลขประจ�าตัวประชาชนนายจ้าง/เจ้าบ้านสถานประกอบการ/เจ้าบ้านบ้านเช่า
(ต้องกรอก)
ชื่อ–ชื่อสกุลนายจ้าง/เจ้าบ้านสถานประกอบการ/เจ้าบ้านบ้านเช่า
(ต้องกรอก)
ที่อยู่นายจ้าง/เลขรหัสประจ�าบ้าน/เจ้าบ้านสถานประกอบการ/เจ้าบ้านบ้านเช่า
(ต้องกรอก)
เลขที่ ……......….. หมูท่ ี่ ………...….. ซอย ……………….........……….. ถนน …………………...........…....………..….. แขวง/ต�าบล ……....….…………………
เขต/อ�าเภอ ………………………....…………....…………....…………………… จังหวัด ………………....……....…………....…………....……………………………………
เดินทางเข้ามาประเทศไทย ณ จุดพรมแดน/ทางจังหวัด …………………....…………....…………....………………………………....………………..
(ลงชื่อ) …………………………....……………..คนต่างด้าว
(ลงชื่อ) ……………………....……………………นายจ้าง
(…....…………....…………....…………....………)
(…....…………....…………....…………....………)
ส่วนที่ 2 (เจ้าหน้าที่ส�านักทะเบียน)
ส�านักทะเบียน ………………………………..

(ลงชื่อ) ……………………............…………นายทะเบียน
(…....…………....…………....…………....………)

%…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ส่วนที่ 3 (เจ้าหน้าที่ส�านักทะเบียน) มอบให้คนต่างด้าวเพื่อติดต่อกับส�านักทะเบียน ในวันที.่ ......./….../2554
ส�านักทะเบียน……...................……..เลขประจ�าตัวคนต่างด้าว
ชื่อ–ชื่อสกุล ……………………………..............................................………
(ลงชื่อ)……………………………….คนต่างด้าว
(ลงชื่อ)………………………..……นายทะเบียน
ติดรูปถาย
(…………………...…………..)
(……………………...………..)
1 นิ้ว
วันที่ ……..… เดือน …..…… พ.ศ. …..……
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ราชกิจจานุเบกษา
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุมัติการใช้เงินและทรัพย์สินของ
กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
---------------------------------------------------------------อาศัยอ�ำนาจตามความในข้อ ๑๑ ของระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์วา่ ด้วย
การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน์ และการจัดการกองทุนเพื่อการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๒ คณะกรรมการบริหารกองทุนเพือ่ การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ เรือ่ ง หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขการอนุมตั กิ ารใช้เงินและทรัพย์สนิ ของกองทุนเพือ่ การป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ส�ำนักงานปลัดกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
“คณะกรรมการ” หมายความว่า กรรมการบริหารกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
“ผู้เสียหาย” หมายความว่า ผู้เสียหายจากการกระท�ำความผิดฐานค้ามนุษย์ตามพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑
“ปลัดกระทรวง” หมายความว่า ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ข้อ ๔ การใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน ให้ใช้จ่ายเพื่อกิจการ ดังต่อไปนี้
(๑) การช่วยเหลือผู้เสียหาย
(๒) การคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ผู้เสียหาย
(๓) การช่วยเหลือผู้เสียหายในต่างประเทศให้เดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักร หรือถิ่นที่อยู่
(๔) การบริหารกองทุน
ข้อ ๕ การใช้เงินหรือทรัพย์สินของกองทุนส�ำหรับการช่วยเหลือผู้เสียหาย การคุ้มครองความปลอดภัย
ให้แก่ผู้เสียหาย หรือการช่วยเหลือผู้เสียหายในต่างประเทศให้เดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรหรือถิ่น
ที่อยู่ ให้คณะกรรมการอนุมัติตามความจ�ำเป็นและเหมาะสม โดยค�ำนึงถึงพฤติการณ์และความร้ายแรงของ
การกระท�ำความผิด ตลอดจนความเสียหายที่ผู้เสียหายได้รับ รวมทั้งโอกาสที่ผู้เสียหายจะได้รับการช่วยเหลือ
หรือบรรเทาความเสียหายจากทางราชการโดยทางอื่นด้วย ทั้งนี้ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้
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(๑) ค่าใช้จา่ ยในการครองชีพ ไม่เกินวงเงินครัง้ ละสามพันบาท และจะช่วยได้ไม่เกินสามครัง้ ต่อรายต่อปี
(๒) ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ใช้จ่ายเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินสามหมื่นบาท และให้รวมถึงค่าใช้
จ่ายเกี่ยวกับค่าพาหนะ ค่าอาหารระหว่างติดต่อรักษาพยาบาล ไม่เกินวงเงินครั้งละสองพันบาทและจะช่วยได้
ไม่เกินสามครั้งต่อรายต่อปี
(๓) ค่าใช้จ่ายในการบ�ำบัดฟื้นฟูร่างกายและจิตใจ ให้จ่ายเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินสองหมื่นบาท
(๔) ค่าขาดประโยชน์ท�ำมาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติให้จ่ายในอัตรา
วันละไม่เกินสองร้อยบาท เป็นระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี นับแต่วันที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ
(๕) ค่าใช้จา่ ยในการช่วยเหลือเป็นเครือ่ งอุปโภคบริโภค ไม่เกินวงเงินครัง้ ละสามพันบาท และจะช่วยได้
ไม่เกินสามครั้งต่อรายต่อปี
(๖) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาที่พักตามความเหมาะสม
(๗) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาหรือฝึกอบรม
(๘) ค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายหรือการด�ำเนินคดีเพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
หรือตามค�ำสั่งศาล
(๙) ค่าใช้จ่ายในการส่งกลับไปยังประเทศเดิมหรือภูมิล�ำเนาของผู้เสียหายนั้น
(๑o) ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้เสียหายในต่างประเทศให้เดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรหรือ
ถิ่นที่อยู่
(๑๑) ค่าใช้จ่ายในกรณีอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการอนุมัติเป็นการเฉพาะราย
หากปรากฎในภายหลั ง ว่ า การกระท� ำ ที่ ผู ้ เ สี ย หายหรื อ ผู ้ มี สิ ท ธิ รั บ เงิ น อาศั ย เป็ น เหตุ ใ นการขอรั บ
ค่าตอบแทนนั้น ไม่เป็นความผิดหรือไม่มีการกระท�ำเช่นว่านั้น ให้มีหนังสือแจ้งผู้เสียหายหรือผู้มีสิทธิรับเงิน
คืนค่าตอบแทนที่ได้รับไปแก่กองทุนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
ข้อ ๖ การยื่นค�ำขอรับความช่วยเหลือตามข้อ ๕ ในกรณีที่ผู้ยื่นค� ำขอมีภูมิล�ำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร ให้ยนื่ ค�ำขอ ณ ส�ำนักป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ส�ำหรับผูย้ นื่ ค�ำขอทีม่ ภี มู ลิ ำ� เนาหรือถิน่ ทีอ่ ยูใ่ นเขตจังหวัดอืน่ ให้ยนื่ ค�ำขอ ณ ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุษย์จังหวัดซึ่งผู้ยื่นค�ำขอรับความช่วยเหลือมีภูมิล�ำเนาหรือถิ่นที่อยู่ ตามแบบที่ก�ำหนดท้ายประกาศนี้
ข้อ ๗ การอนุมัติการใช้เงินหรือทรัพย์สินของกองทุนส�ำหรับการบริหารกองทุนให้ด�ำเนินการตาม
ความจ�ำเป็นและเหมาะสม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
วัลลภ พลอยทับทิม
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประธานกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
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แบบค�าขอรับความช่วยเหลือตามประกาศ
คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุมัติการใช้เงินและทรัพย์สินของกองทุน
เพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ล�าดับที่ .......๑/๒๕๕๓.....
เขียนที่ พมจ.สุรินทร์
วันที่ .....๓.... เดือน .....พฤษภาคม....... พ.ศ. ...๒๕๕๔..
ตอนที่ ๑ ส�าหรับผู้ที่ยื่นค�าขอรับความช่วยเหลือ
๑. ชื่อ–นามสกุล ..............................................นายเหลือ บุญช่วย.......................................................... อายุ ..............๑๖..........ปี
เลขทีบ่ ตั รประจ�าตัวประชาชน ............๑–๒๓๔๕–๖๗๘๙o–๑๒–๓............. อาชีพ .........................นักเรียน............................
ที่อยู่ปจจุบัน ..............................................................(กรอกที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้).......................................................
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ..............................................................(กรอกที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน)...........................................................
เบอร์โทรศัพท์ ......................(กรอกเบอร์โทรศัพท์ของตนเองหรือบุคคลอืน่ ทีส่ ามารถติดต่อได้ เช่น ผูป้ กครอง )................
หมายเลขลงทะเบียนคนจน ...................................................(ถ้ามี)........................................................
๒. สภาพครอบครัว/ปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการช่วยเหลือ เนื่องจากเป็นผู้เสียหายจากการกระท�า
ความผิดฐานค้ามนุษย์ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑
๒.๑ สภาพครอบครัว
นายบุญเหลือ บุญช่วย อายุ ๑๖ ปี เป็นคนจังหวัดสกลนคร เป็นบุตรคนที่ ๒ ของนายกอ บุญช่วย
และนางขอ บุญช่วย มีพี่สาว ๑ คนคือ นางสาวบุญเกิน บุญช่วย อายุ ๒o ปี บิดามารดาหย่าร้างกันตั้งแต่
นายบุญเหลือ อายุ ๖ ปี ปัจจุบันมีครอบครัวใหม่ นายบุญเหลืออาศัยอยู่กับนางบุญผ่อง มีบุญ อายุ ๗๔ ปี
ซึ่งเป็นยายที่จังหวัดสุรินทร์ มารดาประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป บิดาอยู่กับครอบครัวใหม่ที่จังหวัดสกลนคร
ไม่เคยติดต่อกันแต่อย่างใด นายบุญเหลือ ก�าลังศึกษาอยูช่ นั้ มัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนท่าสว่างวิทยา อ�าเภอเมือง
จังหวัดสุรินทร์
สมาชิกครอบครัวปัจจุบัน
๑. นายบุญเหลือ บุญช่วย (ผู้ขอรับความช่วยเหลือ) อายุ ๑๖ ปี

นักเรียน

๒. นางบุญผ่อง

อายุ ๗๔ ปี

ไม่ได้ประกอบอาชีพ

อายุ ๒๐ ปี

รับจ้างทั่วไป
ประมาณเดือนละ ๒,๐๐๐ บาท

มีบุญ (ยาย)

๓. นางสาวบุญเกิน บุญช่วย (พี่สาว)
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รายได้ของครอบครัว
รายได้ของครอบครัว ได้รบั จาการรับจ้างทัว่ ไปของนางสาวบุญเกิน (พีส่ าว) ซึง่ มีรายได้ไม่แน่นอน ประมาณ
เดือนละ ๒,๐๐๐ บาท และมารดาที่ท�างานที่กรุงเทพฯจะส่งมาให้ประมาณเดือนละ ๑,๐๐๐ บาท รวมทั้ง
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของนางบุญผ่อง (ยาย) เดือนละ ๕๐๐ บาท
สภาพที่อยู่อาศัย
ทีอ่ ยูป่ จั จุบนั เป็นบ้านเช่า โดยต้องจ่ายค่าเช่าบ้านเดือนละ ๑,๕๐๐ บาท อาศัยอยูด่ ว้ ยกัน ๓ คน สภาพบ้าน
เป็นบ้านไม้ชั้นเดียว ค่อนข้างมั่นคง สภาพดี มีเครื่องใช้สอยตามความจ�าเป็น
๒.๒ ปญหาความเดือดร้อน
ในเดือนมีนาคม ๒๕๕๓ เป็นช่วงปิดภาคการศึกษา นายบุญเหลือได้เดินทางมาหามารดาที่กรุงเทพฯ
เพื่อหางานท�า เดินทางโดยสารรถไฟจากจังหวัดสุรินทร์ถึงสถานีหัวล�าโพง ในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๓
เวลาประมาณ ๑๙.๐๐ น. นายบุญเหลือได้ไปรอรถเมล์สาย ๑๑๓ ซึ่งจะวิ่งจากหัวล�าโพงไปคลองตัน แต่ปรากฏ
ว่า รถเมล์มีผู้โดยสารเต็มคัน จึงได้เดินทางไปขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินแทน แต่ขณะเดินทางไปได้พบกับชายไทยอ้างชื่อ
ว่า นายชวลิต ได้เข้ามาชักชวนให้ไปท�างานด้วยพร้อมกับยื่นบุหรี่ให้สูบ ๑ มวน จากนั้นนายชวลิต พาไปนั่งคุย
บริเวณที่รถแท็กซี่จอด นายบุญเหลือสูบบุหรี่แล้วรู้สึกมีอาการมึนศีรษะแต่ยังพอจ�าเหตุการณ์ต่างๆ ได้ จากนั้น
นายชวลิตได้พาขึ้นแท็กซี่เขียวเหลือง ยี่ห้อโตโยต้า อัลติส ไปยังหมู่บ้านศิวารัตน์ ต�าบลนาดี อ�าเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสาคร ได้มชี ายไทยอายุประมาณ ๕o ปีเข้ามาพูดคุยและชักชวนเข้าไปในบ้าน แต่นายบุญเหลือไม่ยอมเข้าไป
นายชวลิตได้เข้าไปในบ้านพูดคุยกับชายคนดังกล่าวประมาณ ๑๕ นาที นายบุญเหลือถูกบังคับให้ขึ้นรถยนต์
นิสสัน ทะเบียน บจ ๕๕๙๔ สุรินทร์ บังคับให้ไปท�างานกับนายรังสรรค์ เข็มมา นายบุญเหลือเห็นว่าถูกขู่บังคับ
อาจจะไม่ปลอดภัย จึงยินยอมไปท�างานกับนายรังสรรค์ จากนั้นถูกน�าตัวไปกักขังไว้ในห้องเช่าหลังวัดโกรกกราก
จั ง หวั ด สมุ ท รสาคร และบั ง คั บ ให้ เขี ย นใบยิ น ยอมที่ จ ะลงเรื อ ประมง โดยนายบุ ญ เหลื อ ถู ก พาไปที่ ท ่ า เรื อ
บ้านอ่าวน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ท�างานในเรือประมง อ�าเภออุดมโชคชัย อยู่กลางทะเล นายบุญเหลือ
มีหน้าทีค่ ดั แยกปลาและกูอ้ วน ต้องท�างานอยูใ่ นเรือเป็นเวลา ๖ วัน ท�างานไม่มเี วลาพักผ่อน นายบุญเหลือพยายาม
หลบหนีแต่หาทางหนีไม่ได้ จึงโดนท�าร้ายร่างกาย ในระหว่างทีค่ ดั แยกปลา ไต้กง เรือเผลอ นายบุญเหลือจึงกระโดด
ลงทะเลหนีเพือ่ หวังให้คนมาช่วย นาบุญเหลือลอยคออยูก่ ลางทะเล ๒ วัน ๒ คืน บังเอิญเรือต�ารวจน�า้ ผ่านมาเห็น
จึงเข้าช่วยเหลือและน�าตัวส่งโรงพยาบาล เพื่อรักษาบาดแผลที่โดนท�าร้ายและอาการปอดบวมที่แช่น�้านาน
นายบุญเหลือได้รับการช่วยเหลือจากทีมสหวิชาชีพ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ต�ารวจน�้า เจ้าหน้าที่ต�ารวจ สภานี
ต�ารวจภูธรอ�าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเจ้าหน้าที่นักสังคมสงเคราห์จากส�านักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และได้รับการคัดแยกว่าเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๓ โดยพนักงานสอบสวน
สภานีต�ารวจภูธรอ�าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รับแจ้งความฐานความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ กับ
นายรังสรรค์และนายชวลิต พร้อมพวก ตามหมายเลขคดีอาญาที่ ๑๕/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๓
โดยมีพนั ต�ารวจโททวน ค�าดี เป็นพนักงานสอบสวน ขณะนีอ้ ยูใ่ นระหว่างการสอบสวน ในการนีเ้ จ้าหน้าทีส่ า� นักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ส่งตัวนายบุญเหลือกลับไปอยู่กับครอบครัว
ที่จังหวัดสุรินทร์เรียบร้อยแล้ว
๒.๓ ความช่วยเหลือที่ต้องการได้รับ
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(๑) ค่าใช้จ่ายในการครองชีพ
(๒) ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
(๓) ค่าใช้จ่ายในการบ�าบัดฟื้นฟูร่างกายและจิตใจ
(๔) ค่าขาดประโยชน์ท�ามาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ
(๕) เครื่องอุปโภคบริโภค
(๖) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาที่พักตามความเหมาะสม
(๗) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาหรือฝึกอบรม
(๘) ค่ า ใช้ จ ่ า ยในการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ทางกฎหมายหรื อ การด� า เนิ น คดี เ พื่ อ เรี ย กร้ อ ง
สินไหมทดแทนหรือตามค�าสั่งศาล
(๙) ค่าใช้จ่ายในการส่งกลับไปยังประเทศเดิมหรือภูมิล�าเนาของผู้เสียหาย
หรือถิ่นที่อยู่

(๑o) ค่าใช้จา่ ยในการช่วยเหลือผูเ้ สียหายในต่างประเทศให้เดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักร
(๑๑) ค่าใช้จ่ายในกรณีอื่นๆ ตามที่ได้อนุมัติเป็นการเฉพาะราย

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และหากปรากฏในภายหลังว่า
การกระท�าที่ข้าพเจ้าหรือผู้มีสิทธิรับเงิน อาศัยเป็นเหตุในการขอรับค่าตอบแทนนั้นไม่เป็นความผิดหรือไม่มี
การกระท�าเช่นว่านั้น ข้าพเจ้าจะคืนค่าตอบแทนที่ได้รับไปทั้งหมดแก่กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ ส�านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้ง
ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง มาพร้อมกับค�าขอนี้แล้วด้วย จ�านวน ..๒.. ฉบับ ได้แก่
ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนหรือบัตรประจ�าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ส�าเนาทะเบียนบ้าน
ส�าเนามรณะบัตร
ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล
อื่นๆ (โปรดระบุ) ..............................
ลงชื่อ .........นายบุญเหลือ บุญช่วย.........
(นายบุญเหลือ บุญช่วย)
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ตอนที่ ๒ ส�าหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่อง
ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานในเบื้องต้นแล้ว ปรากฏสถานะของผู้ยื่นค�าร้อง ดังนี้
ผู้เสียหายจากการกระท�าความผิดฐานค้ามนุษย์
ทายาทของผู้เสียหายจากการกระท�าความผิดฐานค้ามนุษย์
บุคคลอื่น (ระบุความเกี่ยวพันกับผู้เสียหาย)
ความเห็น
ครอบครัวของนายบุญเหลือ มีฐานะยากจน บิดามารดาหย่าร้างกัน มารดาประกอบอาชีพรับจ้าง มีรายได้
น้อยไม่เพียงพอต่อค่าครองชีพและใช้จ่ายในครอบครัว นายบุญเหลือ อาศัยอยู่กับยาย ซึ่งชราภาพ ไม่มีอาชีพ
และรายได้ นายบุญเหลือก�าลังจะศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ในช่วงปิดภาคเรียน จึงเดินทางเข้ามาหามารดา
ทีก่ รุงเทพฯ เพือ่ หางานท�าและเก็บเงินเป็นค่าใช้จา่ ยในการศึกษาในภาคเรียนต่อไป แต่ถกู มอมยาและตกเป็นเหยือ่
จากการค้ามนุษย์ ถูกบังคับไปท�างานในเรือประมงโดยไม่มีเวลาพักผ่อน และถูกท�าร้ายร่างกาย จึงท�าให้ได้รับ
ความเดือดร้อน สมควรได้รับความช่วยเหลือตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุมัติการใช้เงินและทรัพย์สินของกองทุน
เพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
ลงชื่อ ..........นางรุ่งราตรี ใจการุณ........ เจ้าหน้าที่
(นางรุ่งราตรี ใจการุณ)
ต�าแหน่ง ....................................................
วัน/เดือน/ปี
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ตอนที่ ๓ ส�าหรับนักสังคมสงเคราะห์
ความเห็น (เมื่อได้ด�าเนินการตามหลักการสังคมสงเคราะห์เฉพาะรายแล้ว)
ครอบครัวของนายบุญเหลือ บุญช่วย มีฐานะยากจน เข้ามาหางานท�าที่กรุงเทพฯ เพื่อน�าเงินรายได้
ไปใช้จ่ายเป็นทุนการศึกษา และช่วยแบ่งเบาภาระจากมารดาและพี่สาว แต่ถูกมอมยาและพาตัวลงไปท�างาน
ในเรือประมง โดยนายบุญเหลือ ไม่มีความประสงค์จะท�างานในเรือประมงแต่ประการใด ประกอบกับปัจจุบัน
ยังอยู่ในระหว่างการศึกษา ซึ่งไม่มีอาชีพและรายได้ พิจารณาแล้วเห็นควรให้กลับไปศึกษาต่อ และเห็นสมควร
พิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นเงินค่าครองชีพ เพื่อน�ากลับไปใช้จ่ายในครอบครัว จ�านวน ๓,๐๐๐ บาท และ
ค่ารักษาพยาบาล จ�านวน ๕,๐๐๐ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๐๐๐ บาท (แปดพันบาทถ้วน)
ลงชื่อ ...นางรุ่งทิวา ใจการุณ... เจ้าหน้าที่
(นางรุ่งทิวา ใจการุณ)
ต�าแหน่ง ........นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ.......
วัน/เดือน/ปี

ตอนที่ ๔ ส�าหรับผู้บังคับบัญชา
เห็นควรให้ความช่วยเหลือตามที่ยื่นค�าขอ
ไม่เห็นควรให้ความช่วยเหลือตามที่ยื่นค�าขอ เนื่องจาก ...............................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................

อื่นๆ (โปรดระบุ)..............................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ นายก่อเกื้อ อ�านวยการ
(นายก่อเกื้อ อ�านวยการ)
ต�าแหน่ง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุรินทร์
วัน/เดือน/ปี
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