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พวกเราเป็นสมาชิกกลุ่มหญิงสู้ชีวิต ซึ่งเคยประสบปัญหาจากการไป

ท�างานในต่างประเทศ ถูกล่อลวงและตกเป็นผู้เสยีหายจากการค้ามนษุย์ พวก

เราหลายคนที่ได้ด�าเนินคดีเพื่อให้พวกเอเยนต์หรือคนที่ล่อลวงถูกน�าตัวเข้าสู่ 

กระบวนการยุติธรรม และเห็นว่ามีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่เพื่อนผู้เสียหาย 

ควรจะต้องมข้ีอมูลเกี่ยวกบักฎหมายและมคีวามเข้าใจในกระบวนการยตุธิรรม 

เพื่อจะสามารถเตรยีมตวัและมคีวามพร้อมในการด�าเนนิการแต่ละขั้นตอน

ทางกลุ่มหญิงสู้ชีวิตหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือนี้จะช่วยให้ผู้เสียหาย

สามารถตัดสินใจและเข้าร่วมในการด�าเนินคดีได้อย่างมั่นใจมากขึ้น พวกเรา

ขอเป็นก�าลงัใจให้กบัเพื่อนทกุ ๆ  คนในการต่อสู้เรยีกร้องความเป็นธรรมให้กบั

ตนเอง 



ตอนที่ 1
ข้อควรรู้เพื่อการตัดสินใจดำาเนินคดี 

ขอให้เพื่อน ๆ  ลองพิจารณาเหตุการณ์ต่อไปนี้ หากเป็นปัญหาที่เรา

ประสบมาอย่างใดอย่างหนึ่ง เรากอ็าจตกเป็นผู้เสยีหายจากการค้ามนษุย์

 

• งานที่ไปท�า ไม่ตรงกบัที่เอเยนต์ชกัชวน

• ถูกบงัคบัค้าบรกิารทางเพศ

• ถูกยดึหนงัสอืเดนิทาง

• ไม่ได้รบัค่าจ้างตามที่ตกลงกนัไว้

• รายได้ส่วนใหญ่ต้องถูกหกัไปใช้หนี้ 

  ให้กบัค่านายหน้า

• ถูกข่มขู่ ควบคมุ กงัขงั บงัคบัให้ท�างาน

• ไม่ให้ตดิต่อพูดคยุกบัเพื่อนหรอืคนในครอบครวั

• ถูกบงัคบัท�าร้ายร่างกายหรอืละเมดิทางเพศ
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การค้ามนษุย์ เป็นอาชญากรรมรปู

แบบหนึ่ง ผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วยเอเยนต์ 

หรอืนายหน้าที่ ช่วยน�าพา ชกัชวน ล่อลวง

ให้เราไปตกอยูใ่นสภาพบงัคบัท�างานหรอื 

แสวงประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ  

การค้ามนษุย์มอีงค์ประกอบ 

ดงัต่อไปนี้

1) การจัดหา นำาพาเคลื่อนย้าย

เงื่อนไขแรกที่จะพจิารณา ต้องเป็น 

การย้ายถิ่นทีมีคนติดต่อชักชวน ช่วย

ประสานงาน หรือช ่วยอ�านายความ 

สะดวกให้เดินทาง หรือมีเอเยนต์มาติด

ต่อและช่วยให้เดนิทางจากประเทศไทยไป

ยังประเทศปลายทาง และช่วยติดต่อจน

เราได้ท�างาน เอเยนต์อาจช่วยจัดเตรียม

เอกสาร เพื่อให้เรายื่นขอวีซ่าได้สะดวก 

บางคนอาจจะเดินทางไปพร้อมกับเรา 

1. การค้ามนุษย์ 
หมายถึงอะไร

หรือเราอาจจะเดินทางโดยล�าพัง และมี

คนมาช่วยรับเราจากสนามบิน ยังที่พัก

หรอืไปส่งให้กบันายจ้าง

2) การล่อลวง หรอื บงัคบั ข่มขู่ 

ใช้อุบายหลอกลวง ส่วนใหญ่เอเยนต์ 

นายหน้า หรือคนที่ชักชวนจะเสนองาน 

ในประเทศปลายทางที่ม ีรายได้ด ีเป็นการ

จงูใจเพื่อให้เราสนใจ โดยมกีารชกัชวนใน

รูปแบบต่าง ๆ  ทั้งเรียกค่านายหน้าหรือ

ออกค่าใช้จ่ายให้ก่อน วิธีการติดต่อมีทั้ง

ชักชวนโดยตรง หรือประกาศโฆษณา

ชวนทางสื่อสงัคมออนไลน์ เช่น ทางเฟส

บุค ทางไลน์
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3) การแสวงประโยชน์ เป็นสภาพ

ที่ปลายทาง เมื่อเอเยนต์หรือนายหน้า

ตดิต่อหรอืส่งให้เรามาท�างานกบันายจ้าง

ในสภาพถูกบังคับใช้แรงงาน โดยงานที่

ให้ท�า หรอืสภาพการท�างาน หรอืค่าจ้าง 

ไม่ตรงกับข้อมูลที่นายหน้าหรือเอเยนต ์

แจ้งกับเรา ต้องถูกเอาเปรียบแรงงาน 

ท�างานเสมือนเป็นทาส บังคับข่มขู่ หรือ

ท�าร้ายร่างกาย

การบังคับใช้แรงงาน รวมถึงวิธี

การต่าง ๆ  เหล่านี้ อย่างใดอย่างหนึ่งหรอื

หลายอย่างเพื่อบงัคบัให้ท�างาน

• ยดึเอกสารเดนิทาง 

• มภีาระหนี้ผูกพนั

• ควบคมุกกัขงั 

• ข่มขู่ จะท�าร้าย

• ท�าร้ายร่างกาย 

• ละเมดิทางเพศ

กรณีแรงงานนวดที่อัฟริกาใต้

น้อยและน้องสาวเดินทาง

ไปท�างานนวดแผนโบราณที่ร้าน

นวดในเมืองเคปทาวน์กับเอเย่นต์

จัดหางาน โดยมีสัญญาจ้างให้

น้อยเป็นครูฝึกสอนนวดและจะได้

รับค่าตอบแทนเดือนละ 60,000 

บาทส่วนน้องสาวเป็นพนักงาน

นวดจะได้เดือนละ 40,000 บาท 

แต่เมื่อไปท�างานเดือนแรก กลับ

ไม่ได้รบัค่าจ้าง และยงัถูกเจ้าของ

ร้านยึดหนังสือเดินทางเอาไว้ทั้ง

สองคน

ข้อมูลจากการให้ความช่วยเหลอื

ของกลุ่มหญงิสู้ชวีติ
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การแสวงประโยชน์ เกิดขึ้น

ในการบงัคบัให้ท�างานประเภทต่าง ๆ  

ได้แก่

 งานค้าบรกิารทางเพศ 

 การแสวงหาประโยชน์ทาง

เพศในรูปแบบอื่น เช่น การถ่ายภาพ

โป๊ เปลอืย และให้เข้าร่วมในการ

ผลติสื่อลามก

 ใช้แรงงานเช่น งานเกษตร 

งานในฟาร์ม งานในไร่ งานเกบ็ผลไม้  

งานโรงงาน งานนวด สปา ขาย

ดอกไม้

 การน�าคนมาเป็นขอทาน

 น�ามาเพื่อตดัอวยัวะเพื่อ

การค้าหรอืการอื่นใด

 การขูดรดีบคุคลหรอืการ

อื่นใดที่คล้ายคลงึกนั

ไม่ว่าเราจะยินยอมหรือสมัคร

ใจย้ายถิ่นไปกับเอเยนต์หรือไม่ก็ตาม 

หากเราต้องตกอยู่ในสภาพถูกบังคับ 

ถูกหลอกลวง ให้ท�างานที่เราไม่

ต้องการ กเ็ข้าข่ายเป็นผู้เสยีหายจาก

การค้ามนษุย์

กรณีถูกล่อลวงไปบาห์เรน

อ้อ หลงเชื่อเอเยนต์

ที่มาชวนให่ไปท�างานนวดที่

ประเทศบาห์เรน โดยเสนอว่า

จะได้เงนิเดอืนด ีแต่เมื่อไปถงึ

ต้องถูกคมุขงัไว้ในห้อง อ้อไม่

พอใจและขอกลบัประเทศไทย

เนื่องจากไม่ใช่งานที่ตกลงไว้  

แต ่ แม ่ เล ้ าที่นั่ นก็ ให ้ ชาย

บาห์เรนข่มขืนและบังคับให้

ท�างานรบัแขก ขณะใช้ชวีติอยู่

ที่นั่นต้องถกูกระท�าเหมอืนเรา

ไม่ใช่คน ต้องถกูบงัคบั ข่มเหง 

ถูกท�าร้ายร่างกาย อ้อรู้สกึคบั

แค้นใจมาก อยากจะหลบหนี

ให้เร็วที่สุด แต่คนอื่น ๆ  ซึ่ง

ตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกัน

บอกว่า ฝ่ายเอเย่นต์เป็นคนมี

เงนิ มอี�านาจ ถ้าไปแจ้งต�ารวจ 

กม็แีต่เราจะโดนจบัขงั

ข้อมูลจากการให้ความช่วย

เหลอืของกลุ่มหญงิสู้ชวีติ
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2.1 สิทธิในการเข้าถึงความ

ยุติธรรม 

ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 

มีสิทธิในการเข้าถึงความยุติธรรม 

โดยสามารถแจ้งความร้องทุกข์เพื่อ 

ได้รับความคุ ้มครองทางกฎหมาย 

ทั้งนี้ ความผิดในฐานการค้ามนุษย์ 

เป็นคดอีาญาที่ส่งผลกระทบต่อสงัคม

หรอืคนส่วนใหญ่ เป็นความผดิที่ยอม

ความไม่ได้ รฐัมหีน้าที่ด�าเนนิการเพื่อ

น�าผู้กระท�าผดิมารบัโทษ 

2.2 สิทธิในการเรียกร้องค่า

เสียหาย

ผู้เสยีหายจากการค้ามนษุย์ มี

สทิธใินการเรยีกร้องความเสยีหายจาก

จ�าเลยได้ 2 ทาง คอื

2. ผู้เสียหายจะได้รับ 
สิทธิด้านใดบ้าง

1) การเรยีกร้องค่าเสยีหายใน

ขั้นตอนการพิจารณาคดีอาญา โดย

ให้อัยการรวมอยู่ในค�าฟ้องที่ยื่นต่อ

ศาล หรอืเรยีกค่าสนิไหมทดแทน

2) การเรยีกร้องค่าเสยีหายโดย

การฟ้องร้องด�าเนินคดีทางแพ่ง เพื่อ

ให้ผู้กระท�าผดิชดใช้ความเสยีหาย

นอกจากนี้ หากเป็นด้านแรงงาน 

ยังสามารถเรียกร้องค่าจ้างค่าแรง

ค้างจ่ายได้จากนายจ้าง สามารถส่ง

เรื่องฟ้องต่อศาลแรงงานให้นายจ้าง

จ่ายค่าจ้างหรือค่าแรงค้างจ่าย รวม

ถึงชดใช้ค่าแรงงานจากการท�างาน

ล่วงเวลา
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2.3 สิทธิในการขอเงินชดเชย

ความเสียหายจากรัฐ

กรณีที่เป็นผู้เสียหายจากการ

ค้ามนุษย์ที่เป็นการบังคับค้าบริการ

ทางเพศ หรือถูกกระท�าความรุนแรง 

สามารถยื่นขอเงินชดเชยในฐานะผู้

เสียหายคดีอาญาจากรัฐได้จากกรม

คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวง

ยุติธรรม หรือติดต ่อที่ส�านักงาน

ยตุธิรรมจงัหวดั

2.4 สิทธิในการเข้าถึงความ

ช่วยเหลือทางการเงิน

ผู ้เสียหายสามารถยื่นขอรับ

ความช่วยเหลือทางการเงินเป็นค่า

ใช้จ่ายต่าง ๆ  ได้จากกองทุนเพื่อการ

ป้องกนัและปราบปรามการค้ามนษุย์ 

โดยติดต่อได้ที่กองต่อต้านการค้า

มนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์ หรือ 

ส�านักงานพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย์ในจังหวัดที่ผู ้เสีย

หายมภีูมลิ�าเนาอยู่ 

ทั้งนี้ ผู ้ เสียหายสามารถยื่น

ขอรับความช่วยเหลือเป็นค่าใช้จ่าย

ต่าง ๆ  ดงันี้ 

• ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

กลับประเทศและกลับภูมิล�าเนา  

ค่าใช้จ่ายในการครองชีพ ค่ารักษา

พยาบาล การฟื้นฟูทางร่างกายและ

จติใจ เครื่องอปุโภคบรโิภค การจดัหา

ที่พกัตามความเหมาะสม 

• ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินคดี

เพื่อเรยีกร้องค่าสนิไหมทดแทน และ

ให้รวมถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าที่พัก 

ค่าพาหนะและค่าอาหาร ในการไป

ให้การหรือเบิกความ เป็นพยานใน

ความผดิฐานค้ามนษุย์

• ค่าใช้จ่ายในการส่งเสรมิการ

มีงานท�า เงินทุนเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ 

การศกึษาหรอืฝึกอบรม 
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นอกจ ากนี้ ผู ้ เ สี ย ห า ยยั ง

สามารถยื่นขอค่าขาดประโยชน์ท�า

มาหาได้ในระหว่างที่ไม ่สามารถ

ประกอบการงานได้ตามปกติ ทั้งนี้ 

ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่คณะ

กรรมการก�าหนด และพจิารณาอนมุตัิ

เป็นการเฉพาะราย

2 .5 สิทธิ ในการขอความ

คุ ้มครองในฐานะผู ้เสียหาย

และพยาน

ผู ้ เสียหายและพยานในคดี

สามารถขอให้เจ้าหน้าที่ต�ารวจด�าเนนิ

มาตรการคุ ้มครองแก่เราในฐานะ

พยานในคดีเมื่อเราแจ้งความต่อ

พนักงานสอบสวน เนื่องจากผู้เสีย

หายส่วนใหญ่อาจจะกงัวลเรื่องความ

ปลอดภัยของตนเองและครอบครัว 

โดยเฉพาะเมื่อเราถูกข่มขู่จากพวก 

เอเยนต์ จะต้องรีบแจ้งต่อเจ้าหน้าที่

เพื่อขอรบัการคุ้มครอง

2.6 สิทธิในความคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนตัว

ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและ

ปราบปรามการค้ามนุษย์ การ

เป ิดเผยข ้อมูลผู ้ เสียหายต ่อ

สาธารณะถือว่ามีความผิด อีก

ทั้งผู ้ เสียหายสามารถแจ้งต ่อ

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้งดเว้น

การส่งเอกสาร และการติดต่อ

ไปที่บ ้านหรือครอบครัว เพื่อ

ปกปิดข้อมูลที่เกี่ยวข้องของเรา

เกี่ยวกับปัญหาจากถูกล่อลวงไป

ประสบปัญหาในต่างประเทศทั้ง

ต่อคนในครอบครวัหรอืบคุคลอื่น 
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การด�าเนินคดีของแต่ละคนใช้

ระยะเวลาแตกต่างกันไป โดยศาล

ชั้นต้นอาจใช้เวลาตั้งแต่ 6 เดอืน ถงึ 

หนึ่งปี โดยขึ้นอยู ่กับการรวบรวม

ข ้ อมู ลและพยานหลักฐานของ 

พนักงานสอบสวนหรือเจ ้าหน้าที่

ต�ารวจที่รับผิดชอบสอบสวนคด ี 

ซึ่งการให้ความร่วมมือของผู้เสียหาย

เป็นปัจจยัส�าคญัในการที่จะไดข้้อมลู

พยานหลักฐานที่จะท�าให้พนักงาน

สอบสวนเจ้าของคดีสามารถติดตาม

ตัวผู ้กระท�าผิดมาลงโทษได้อย่าง

รวดเรว็

โดยทั่วไป ถ ้าผู ้ต ้องหาถูก

ปล่อยตัวชั่วคราว หรือได้รับการ

ประกันตัว พนักงานสอบสวนจะมี

เวลาในการรวบรวมพยานหลักฐาน 

และต้องสรปุส�านวนภายใน 3 เดอืน 

3. จะต้องใช้เวลา 
ดำาเนินคดีนานแค่ไหน

แต่ในกรณีจ�าเป็น พนักงาน

สอบสวนสามารถขอขยายเวลาจาก

ผู้บงัคบัการออกไปได้ แต่ต้องไม่เกนิ 

6 เดือน แต่กรณีที่เป็นคดีซึ่งมีอัตรา

โทษ 10 ปีขึ้นไป การสอบสวนจะต้อง

ด�าเนนิการให้เสรจ็สิ้นภายใน 84 วนั

พนักงานสอบสวน

หมายถึง เจ ้าหน้าที่ 

ต�ารวจ หรือเจ้าหน้าที่ซึ่งรับ

ผิดชอบในการด�า เนินคด ี

จัดท�าส�านวนคดี โดยการ

รวบรวมพยานหลักฐานทั้ง

จากบคุคลและพยานวตัถ ุเพื่อ

ส่งต่อให้อยัการด�าเนนิขั้นตอน

ต่อไป
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ข้อดีหากเราดำาเนินคดี

• ผูก้ระท�าผดิถกูด�าเนนิคดตีามกฎหมาย และเข้าสู่กระบวนการยตุธิรรม

• ช่วยป้องกนัมใิห้ผู้กระท�าผดิไปกระท�าต่อผู้อื่น 

• ปกป้องสทิธขิองตนเองและเข้าถงึความคุ้มครองทางกฎหมาย 

• เข้าถงึสทิธดิ้านต่าง ๆ  ตามกฎหมาย

• ได้เรยีนรู้ที่จะต่อสู้เพื่อความยตุธิรรม

• พสิูจน์ให้เหน็ว่า เราไม่ได้สมคัรใจไปท�างาน

ข้อเสียหากเราดำาเนินคดี

• ต้องแบ่งเวลาไปเข้าร่วมในการด�าเนนิคดี

• อาจจะถูกข่มขู่ คกุคาม รู้สกึไม่ปลอดภยั

• อาจจะต้องนกึถงึเรื่องที่เราถกูท�าร้ายหรอืถกูล่อลวงและได้รบัผลกระทบ 

  ทางจติใจ

4. จะมีข้อดีข้อเสียอย่างไร 
ถ้าเราดำาเนินคดี
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ปัจจุบัน ความผิดฐานค ้า

มนุษย์ไม่มีก�าหนดอายุความในการ

แจ้งความ แต่การตัดสินใจยิ่งเร็ว

เท่าใดกจ็ะยิ่งท�าให้พนกังานสอบสวน

สามารถรวบรวมพยานหลักฐานได้

5. เราจะมีเวลาตัดสินใจว่าจะ 
ดำาเนินคดีหรือไม่นานแค่ไหน

ครบถ้วนและติดตามน�าตัวผู้กระท�า

ผิดมาด�าเนินคดีได้เร็วขึ้น ถึงแม้ผู ้

ต้องหาหลบหนีคดี ก็จะไม่มีปัญหา

ว่าจะหมดอายคุวาม 
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การด�าเนินคดีไม่มีค่าใช้จ่าย 

เพราะถือเป ็นภารกิจของหน ่วย

งานต่าง ๆ  ในกระบวนการยุติธรรม 

ส�าหรบัค่าเดนิทางที่ผูเ้สยีหายจะต้อง

เดินทางเพื่อไปให้การต่อพนักงาน

เจ้าหน้าที่ในแต่ละขั้นตอน สามารถ

ขอรับความช่วยเหลือได้จากกองทุน

เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ

ค้ามนุษย์โดยติดต่อ กองต่อต้าน

การค้ามนุษย์ กระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

หรือ ส�านักงานพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์ในจังหวัดที่มี

ภูมลิ�าเนาอยู่

ในการเดินทางไปเบิกความ

หรอืให้การต่อศาล สามารถขอเบกิค่า

6. การดำาเนินคดีต้อง 
มีค่าใช้จ่ายหรือไม่

พาหนะได้จากศาล ซึ่งจะมอีตัรา

เหมาจ่ายรายหวัต่อครั้ง 

หากเดินทางไปศาลใน

จงัหวดัที่มภีมูลิ�าเนา จะได้ครั้งละ 

200 บาทและหากไปจังหวัดอื่น 

จะให้ค่ารถตามจ่ายจริง อัตรา

รถรบัจ้างไม่เกนิ 800 บาท และ

หากเป็นจังหวัดที่ติดกับกรุงเทพ 

ครั้งละไม่เกิน 600 บาท กรณี

ที่ไม่สามารถเบิกจากทางศาล 

ปัจจบุนัมกีารปรบัแก้ระเบยีบกอง

ทนุฯ ให้ผูเ้สยีหายเบกิค่าเดนิทาง 

ค่าที่พัก และค่าอาหาร ในการ

เดนิทางไปเบกิความในศาลได้
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พวกเราหลายคน คงจะมคีวาม

กังวลว่าพวกเอเยนต์ซึ่งรู้ที่อยู่ของเรา

ตามบัตรประชาชนอาจจะตามมา

ข่มขู่ท�าร้ายและจะท�าให้ครอบครัว

ของเราตกอยู่ในอันตราย ในเบื้อง

ต้นให้เราติดต่อขอเข้าพักที่บ้านพัก

เดก็และครอบครวั ซึ่งปัจจบุนัเปิดให้

บรกิารในทกุจงัหวดั

จากนั้นให้ทางบ้านพกัฯ ตดิต่อ

เจ้าหน้าที่ต�ารวจเพื่อแจ้งความไว้

เป็นหลักฐาน และหากคิดว่าจะไม่

ปลอดภัย สามารถแจ้งพนักงาน

สอบสวนที่ดูแลคดีของเราให้ด�าเนิน

ขั้นตอนขอให้มีการคุ ้มครองพยาน 

โดยจะต้องยื่นค�าร้องต่อ ส�านักงาน

คุ ้มครองพยาน กรมคุ้มครองสิทธิ

และเสรภีาพ หรอืส�านกังานยตุธิรรม

จงัหวดัทั่วประเทศ 

7. จะทำาอย่างไรถ้าถูก 
ข่มขู่คุกคาม

รูปแบบการคุ ้มครองพยาน 

เช่น การจดัเจ้าหน้าที่คุม้ครอง การน�า

พยานไปอยู่ที่ปลอดภยั การย้ายที่อยู่ 

การเปลี่ยนชื่อ-สกลุ เป็นต้น
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ตอนที่ 2
การเข้าถึงความยุติธรรม

1. ใครจะช่วยเหลือ 
เราในการดำาเนินคดี

หากเราพักอาศัยในกรุงเทพ ฯ หรือเลือกที่จะติดต่อขอ

ความช่วยเหลือจากหน่วยงานส่วนกลาง สามารถติดต่อไปที่ 

กองต่อต้านการค้ามนษุย์ กระทรวงการพฒันาสงัคมและความ

มั่นคงของมนษุย์ ซึ่งมภีารกจิในการให้ความช่วยเหลอืและช่วย

ประสานงานให้ผู้เสยีหายได้รบัการคุ้มครองทางกฎหมาย

หากมีภูมิล�าเนาในต่างจังหวัด ให้ติดต่อ ศูนย์

ประสานการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ระดับ

จังหวัดตั้งอยู่ที่ ส�านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนษุย์จงัหวดั 

ในบทนี้ จะกลา่วถงึขั้นตอนส�าหรบัผู้เสยีหายในการ

เข้าถึงความยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการค้ามนษุย์ รวมถงึกฎหมายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง

ในการท�างานของกลไกรัฐด้านต่าง ๆ  ในกระบวนการ

ยตุธิรรม
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หรอืสามารถตดิต่อขอค�าแนะน�าปรกึษาได้จากมลูนธิผู้ิ

หญงิ และกลุ่มหญงิสู้ชวีติหรอืสามารถประสาน ศูนย์ป้องกนั

และปราบปรามการค้ามนษุย์ส�านกังานต�ารวจแห่งชาต ิหรอื 

กรมสอบสวนคดพีเิศษ กระทรวงยตุธิรรม

2. เราจะดำาเนินคดี 
เอาผิดกับใครได้บ้าง

ผู้เสียหายสามารถร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานเพื่อให้

ด�าเนนิคดผีูเ้กี่ยวข้องในการค้ามนษุย์ ได้แก่ นายจ้าง ผูช้กัชวน 

เอเยนต์หรอืนายหน้า ผูท้ี่เกี่ยวข้อง ผูท้ี่ร่วมมอืกบัเอเยนต์ช่วย

ประสานตดิต่อ ให้ที่พกัพงิ และประสานการเดนิทาง 

ผู้เสียหายจะต้องแจ้งชื่อบุคคลที่ติดต่อทั้งหมดและทุก

ขั้นตอนที่มาชักชวน ไม่ควรตัดสินเองว่าใครคือผู้เกี่ยวข้อง

ในกระบวนการชกัชวน บางกรณอีาจเป็นบรษิทั กใ็ห้แจ้งชื่อ

บริษัท เราติดต่อหรือรู้ที่ติดต่อของบริษัทได้อย่างไร มีการ

โฆษณาหรือใบปลิวหรือไม่อย่างไร ขั้นตอนแรกที่เราติดต่อ 

ใครรับสายโทรศัพท์ แม้เป็นพนักงานรับโทรศัพท์ก็ต้องแจ้ง

นายจ้าง เจ้าของร้าน ผู้ควบคมุ บงัคบัให้ท�างาน หรอืผู้ที่ได้

รบัประโยชน์จากการท�างานของเราในประเทศปลายทาง 
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3. ขั้นตอนการดำาเนิน 
คดีเป็นอย่างไร

การด�าเนนิคดกีารค้ามนษุย์ เป็นไปตามคดอีาญา 

โดยมขีั้นตอนต่างๆ ดงันี้

การคัดแยก เป็นการสมัภาษณ์เบื้องต้นโดยเจ้าหน้าที่ต�ารวจร่วม

กบั นกัสงัคมสงเคราะห์ เพื่อพจิารณาว่าเป็นผู้เสยีหายจากการค้า

มนษุย์หรอืไม่ หากเข้าข่ายกจ็ะจดัให้ร้องทกุข์ต่อไป

การร้องทุกข์  ผู้เสียหายแจ้งต่อพนักงานสอบสวนถึงการกระ

ท�าความผดิที่เกดิขึ้นและประสงค์ให้พนกังานสอบสวนด�าเนนิคดี

การสอบสวน กระบวนการที่พนกังานสอบสวนรวบรวมพยานหลกั

ฐาน และสอบปากค�าผู้เกี่ยวข้อง จากนั้นจะจดัท�าส�านวนคด ีและ

สรปุส่งอยัการพร้อมความเหน็ในการสั่งฟ้องหรอืสั่งไม่ฟ้อง

1.

2.

3.
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ชัน้อยัการ พจิารณาส�านวนจากพนกังานสอบสวนและมคีวามเหน็

สั่งฟ้อง หรอืสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหา หรอืสั่งให้พนกังานสอบสวนท�าการ

สอบเพิ่มเตมิ จากนั้น อยัการกจ็ะยื่นฟ้องต่อศาล

ชั้นศาล พจิารณาตดัสนิคด ีในศาลชั้นต้น ผู้เสยีหายที่ไม่เหน็ด้วย

ต่อค�าพพิากษา สามารถตดิต่อให้อยัการยื่นอทุธรณ์ต่อศาล

4.

5.
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ก่อนไปแจ้งความให้เราเตรียมเอกสารและข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง ดงันี้

ข้อมูลรายละเอียดก่อนออกเดินทาง
• รวบรวมข้อมูล ล�าดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนไป

ท�างานต่างประเทศ ขณะที่ท�างานในประเทศปลายทาง จนถงึ
วนัที่เดนิทางกลบั เช่นตดิต่อกบัใคร สมคัรไปท�างานอย่างไร 
รวมถึงการติดต่อผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น ชื่อที่โฆษณา
ทางเฟซบุค เอเยนต์เกี่ยวข้องและตดิต่อกบันายจ้างอย่างไร

• เงื่อนไขและข้อตกลงก่อนการเดนิทางมกีารท�าสญัญา
จ้าง หรือสัญญากู้ยืมเงินหรือไม่ หรือมีการวางเงินมัดจ�าไว้
ก่อนหรอืไม่ ให้รวบรวมเอกสารทั้งหมดที่ม ีแม้แต่เป็นกระดาษ
เขยีนด้วยลายมอืกใ็ห้น�าไปด้วยในการแจ้งความ

• รายละเอยีดการเดนิทางทั้งหมด ตั๋วเครื่องบนิ หรอื
บตัรโดยสารเครื่องบนิ 

• รวบรวมรายชื่อผู ้เกี่ยวข้องทั้งหมด คนที่ชักชวน 
น�าพา บางครั้งอาจมคีนตดิต่อหลายคน เราต้องแจ้งชื่อ และ
พฤติกรรมการติดต่อในทุกขั้นตอน บางกรณีอาจเป็นบริษัท 
กใ็ห้แจ้งชื่อบรษิทั 

• เราติดต่อหรือรู้ที่ติดต่อของบริษัทได้อย่างไร มีการ
โฆษณาหรอืใบปลวิหรอืไม่อย่างไร ผู้รบัโทรศพัท์ครั้งแรกที่เรา
ตดิต่อไป รวมถงึพนกังานรบัโทรศพัท์

4. เราจะเตรียมตัว 
ไปแจ้งความอย่างไร
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กรณีถูกล่อลวงไปญี่ปุ่น

กรณีของนา ซึ่งถูกล่อลวงไปค้าประเวณีที่

ประเทศญี่ปุ่น หลกัฐานที่ใช้มดัตวัคนผดิได้ กค็อืหลกั

ฐานการใช้โทรศัพท์ของเอเย่นต์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามี

การโทรติดต่อไปประเทศญี่ปุ่นบ่อยผิดปกติ เดือนละ

หลายหมื่นบาท ซึ่งหลักฐานเหล่านี้ต้องอาศัยความ

ร่วมมือของต�ารวจจึงจะได้มา ดังนั้น เราจะต้องให้

ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ต�ารวจด้วยว่า เอเยนต์ติดต่อกับ

เครอืข่ายในประเทศปลายทางอย่างไร

ข้อมูลจากการให้ความช่วยเหลอืของกลุ่มหญงิสู้ชวีติ

ข้อมูลรายละเอียดในประเทศปลายทาง 

• เมื่อเดินทางไปถึงสนามบิน เกิดอะไรขึ้นบ้าง ระบุ

ชื่อคนที่มารับ หากไม่รู้ชื่อจริง ให้ระบุว่าเราเรียกคนๆนั้นว่า

อย่างไร หรอืเคยได้ยนิคนอื่นเรยีกอย่างไร 

• เงื่อนไขการท�างาน การจ้างงาน ค่าตอบแทนหรือ

ค่าแรงที่เราได้รบั 

• หนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ต เก็บไว้เอง หรือถูก

นายจ้างยดึไว้ 

• มใีครที่ตกอยู่ในสภาพเดยีวกนั หรอื ไปท�างานอยู่ที่

เดยีวกนัหรอืไม่
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• การปฏิบัติของนายจ้าง สภาพความเป็นอยู่ ที่พัก 

เป็นอย่างไร เราถูกกระท�าจากนายจ้างอย่างไร ถูกกระท�า

ความรุนแรงหรือไม่อย่างไร สามารถออกจากที่พักหรือที่

ท�างานได้หรอืไม่ 

• เวลาที่เจบ็ป่วย ได้รบัการรกัษาหรอืไม่ อย่างไร

• หลังจากที่หลุดพ้นสภาพถูกบังคับท�างานมาได้ ให้

พิจารณาว่า จะสามารถหาหลักฐานเพื่อพิสูจน์ให้เห็นถึง 

สภาพการท�างานของเราอย่างไร

• รวบรวมหลกัฐานทั้งหมดจากประเทศปลายทาง เพื่อ

จะแสดงให้เห็นกระบวนการท�างานของนักค้ามนุษย์ รวมทั้ง

ภาพถ่ายต่าง ๆ  เพื่อใช้เป็นพยานหลกัฐานในคดี

• ข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือ เราออกมาจากที่

ท�างานได้อย่างไร มีการติดต่อกับหน่วยงานหรือองค์กรใด

บ้าง มกีารตดิต่อกบัสถานทตู หรอืสถานกงสลุของไทยหรอืไม่

• เราเดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทยได้อย่างไร ใครเป็นคน

ออกค่าตั๋วและจดัเตรยีมตั๋วเครื่องบนิให้กบัเรา
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• หลักฐานที่เรายื่นต่อพนักงานสอบสวนควรเป็นส�าเนา

เอกสาร เว้นแต่พนักงานสอบสวนจะขอต้นฉบับเอกสาร 

และเราต้องขอคัดบันทึกประจ�าวันที่เราไปแจ้งความด้วย

ทกุครั้ง

• แจ้งที่อยู่เพื่อพนกังานสอบสวนสามารถตดิต่อเราสะดวก 

หรอืหากยงัไม่มทีี่ตดิต่อ อาจให้ที่ตดิต่อของ องค์กร เช่น 

มูลนธิผิู้หญงิ หรอืกลุ่มหญงิสู้ชวีติ
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ตอนที่ 3
กระบวนการยุติธรรม 

เมื่อเพื่อน ๆ  แจ้งความด�าเนินคดีต่อเอเยนต์ นายจ้าง หรือผู้เกี่ยวข้อง  

แล้วขั้นตอนการด�าเนนิคดจีะเริ่มต้น โดยมปีระเดน็ต่าง ๆ  ดงันี้

เมื่อมีการแจ้งความร้องทุกข์
แล้ว พนักงานสอบสวนจะเริ่มการ
สอบสวนโดยการค้นหาข้อเท็จจริง
จากผู้เสียหาย รวบรวมพยานหลัก
ฐานที่เกี่ยวข้อง โดยผู้เสยีหาย มหีน้า
ที่ให้ปากค�าหรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด

1. การสอบสวนมี 
ขั้นตอนอย่างไร

กรณีผู้เสียหายเป็นเด็กอายุไม่

เกนิ 18 ปี พนกังานสอบสวนมหีน้า

ที่แจ้งต่อกองต้านการค้ามนุษย์หรือ

องค์กรเอกชน หรือประสานให้มีนัก

สังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยาหรือ

จิตแพทย์แล้วแต่กรณี เข้าร่วมการ

สอบปากค�าเบื้องต้น 
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หากเราต้องการให้ญาติหรือ

เพื่อนเข้าร่วมรบัฟังอยูด้่วย กส็ามารถ

ร้องขอได้ เมื่อมีการแจ้งความร้อง

ทกุข์แล้ว หรอืมกีารรบัเรื่องลงประจ�า

วนัเกี่ยวกบัคดแีล้ว พนกังานสอบสวน

มอี�านาจออกหมายเรยีก ผูถ้กูกล่าวหา 

ผู้เสยีหาย ผู้ที่มสี่วนรู้เหน็

เรื่องที่เกดิขึ้นทั้งหมด หรอืบาง

ส่วน(พยานบุคคล) หรือบุคคลอื่น 

เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินคด ี

หากยงัไม่ได้ตวัผู้ต้องหา หรอืยงัไม่มี

การแจ้งข้อกล่าวหาต่อผู้ต้องหา จะ

ถอืว่า ระยะเวลาการด�าเนนิคดจีะยงั

ไม่เริ่มต้นขึ้น
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• เราสามารถร้องขอให้ พนกังานสอบสวนหญงิ เป็นผู้

สอบปากค�า ซึ่งเป็นไปตามสทิธขิองผู้เสยีหาย (ประมวล

วธิพีจิารณาความอาญา) 

• หากเรารูส้กึไม่ปลอดภยั ให้แจ้งต่อเจ้าพนกังานเพื่อให้

จดัหาสถานที่ที่เหมาะสมต่อไป โดยจะต้องไม่มผู้ีอื่นที่ไม่

เกี่ยวข้องเข้าร่วมรบัฟัง 

• ผู้เสียหายควรติดต่อสอบถามความคืบหน้าของการ

ด�าเนินคดีจากพนักงานสอบสวนเป็นระยะ ๆ  ให้จดชื่อ

ของเจ้าหน้าที่ที่รบัเรื่องของเรา 

• ขอถ่ายเอกสารค�าให้การจากเจ้าหน้าที่ต�ารวจทกุครั้ง 

• หากจ�าเป็นสามารถร้องเรียนต่อ ผู้บังคับบัญชาของ

พนักงานสอบสวน หรือสอบถามความคืบหน้าการ

ด�าเนินคดีได้จากผู้บังคับการของแต่ละสถานีต�ารวจ 

ที่ได้แจ้งความไว้

คำาแนะนำา
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หลังจากที่พนักงานสอบสวน

จัดท�าส�านวนคดีเสร็จสิ้นแล้ว ก็จะ

ส่งเรื่องต่อไปยังพนักงานอัยการเพื่อ

พิจารณาตรวจสอบส�านวนทั้งหมด

ว่ามีมูลและการกระท�าผิดตามที่

พนักงานสอบสวนส่งมาหรือไม่ โดย

พนักงานสอบสวน จะส่งความเห็น

แนบไปพร้อมกบัส�านวน คอื สั่งฟ้อง 

หรอื สั่งไม่ฟ้อง

ทางอัยการ มีหน้าที่ในการ

ตรวจสอบส�านวนคดีและพิจารณา

ส่งส�านวนคดยีื่นฟ้องผูต้้องหาต่อศาล

โดยเร็ว และมีหน้าที่ในการเรียกร้อง

ค่าเสยีหายให้กบัผู้เสยีหายในค�าฟ้อง

คด ีจากนั้นจะเข้าสบืพยานในชั้นศาล 

2. ทำาอย่างไรหาก 
อัยการยังไม่สั่งฟ้อง

เราสามารถติดตามสอบถาม

จากพนักงานอัยการเจ้าของคดี ถึง

ความคบืหน้าในการพจิารณาส�านวน 

และหากยังไม่มีการส่งฟ้องต่อศาล 

เราสามารถตดิต่อแจ้งไปยงัส�านกังาน

อยัการคดค้ีามนษุย์ ส�านกังานอยัการ

สูงสุด โดยแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับ

คด ีเพื่อให้มกีารสอบถามกบัพนกังาน

อยัการอย่างเป็นทางการ 
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ผู้ต้องหามีสิทธิในการประกัน

ตัว (ปล่อยตัวชั่วคราว) ซึ่งศาลจะเป็น

ผู้พจิารณาว่าจะอนญุาตหรอืไม่ โดย

พิจารณาถึงพฤติการณ์ความเป็นไป

ได้ที่ผู้ต้องหาจะไปยุ่งเกี่ยวกับพยาน

หลักฐาน หรือ หลบหนี หรือข่มขู่

คกุคามพยานในคด ี

ผู้เสียหายสามารถขอคัดค้าน

การประกันตัว หากผู ้ต ้องหามี

พฤติกรรมที่คุกคามต่อสวัสดิภาพ

ความปลอดภัยของผู้เสียหาย และ

พนักงานอัยการ จะเป็นผู้พิจารณา

คัดค้านการประกันตัวในชั้นศาลได้ 

หากพิจารณาเห็นว่า ผู้ต้องหาอาจ

หลบหนี หรือไปยุ ่งเกี่ยวกับพยาน

หลกัฐาน

4. เราจะคัดค้านการ
ประกันตัวได้หรือไม่

ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้เสียหายไม่ได้

แจ้งความร้องทุกข์ในจังหวัดที่ตนมี

ภูมิล�าเนา อาจส่งผลให้ผู ้เสียหาย

มีเวลาอันจ�ากัดในการยื่นเรื่องขอ

คดัค้านการประกนัตวั เนื่องจากต้อง

เดินทางมายังศาลที่กรุงเทพ ฯ เพื่อ

ขอคดัค้านการประกนัตวัด้วยตนเอง
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 1). ประสานกับพนักงาน

เจ้าหน้าที่ของกองต่อต้านการค้า

มนษุย์ หรอื เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสาน

การป้องกันและปราบปรามการค้า

มนุษย์ระดับจังหวัด เพื่อแจ้งความ

ประสงค์จะขอให้ด�าเนินการเรียก

ร้องค่าสินไหม โดยเจ้าหน้าที่ดัง

กล่าวจะแจ้งต่อทีมสหวิชาชีพเพื่อจัด

ประชุมประเมินความเสียหาย ทั้งนี้

จะต้องด�าเนินการก่อนที่จะมีการสืบ

พยาน

2) เข ้าร ่วมในการประชุม

ประเมินความเสียหายกับทีมสห

วชิาชพี ที่รวมถงึ นกัสงัคมสงเคราะห์ 

พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ 

และบุคคลที่ผู้เสียหายต้องการให้เข้า

ร่วมเพื่อให้อยัการรวมการเรยีกค่าเสยี

หายอยู่ในค�าฟ้องคดทีี่จะยื่นต่อศาล 

ความเสยีหายรวมถงึทรพัย์สนิ

ที่ต้องเสยีไป เช่น กรณทีี่เราต้องเป็น

หนี้เพื่อกู้เงินมาจ่ายเป็นค่าเอเยนต์ 

ความเสียหายต่อร่างกายและทาง

จิตใจ ต่อชื่อเสียง ความเสียหาย

จากการกกักนัท�าให้ขาดเสรภีาพ ค่า

รักษาพยาบาล รวมถึงค่าสูญเสีย

โอกาสในการหารายได้ ค่าเดินทาง

กลบัภูมลิ�าเนา

นอกจากนี้ ศาลยังมีอ�านาจ

ก�าหนดค่าสินไหมทดแทนให้ผู ้เสีย

หายได้แม้ไม่มีการร้องขอค่าเสียหาย

เข้ามา และไม่ตัดสิทธิผู้เสียหายใน

การฟ้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่ง

5. การเรียกร้องค่าเสียหาย 
มีขั้นตอนอย่างไร
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เพิ่มเติมในส่วนที่ยังไม่ได้เรียกร้องได้

อกี ทั้งยงัก�าหนดการด�าเนนิกระบวน

พิจารณาส่วนนี้ตลอดจนการบังคับ

คดีได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมทั้งปวง

ด้วย

ในส่วนการฟ้องร้องต่อศาล

แพ่ง จะแยกส่วนไปต่างหากและ

เรียกร้องได้ในส่วนที่อัยการหรือศาล

ยงัไม่ไดเ้รยีกค่าเสยีหายให้ โดยผูเ้สยี

หายจะต้องติดต่อทนายความเพื่อ

ด�าเนนิการยื่นเรื่องต่อศาล ผู้เสยีหาย 

สามารถติดต่อขอทนายความได้จาก

กองทนุยตุธิรรม 

36



หลังจากที่พนักงานอัยการ

ยื่นฟ้องคดีต่อศาลแล้ว จะเป็นการ

พิจารณาของศาล โดยมีการด�าเนิน

ขั้นตอน ดงันี้ 

ศาลประทั บ รั บฟ ้ อ ง 

เป็นการเริ่มด�าเนินขั้นตอนของศาล

ชั้นต้น ที่รบัคดไีว้พจิารณา 

การนัดพร้อม อยัการโจทก์

และจ�าเลยในคดอีาญาจะมาเจอหน้า

กนัเป็นนดัแรกหากจ�าเลยรบัสารภาพ 

กระบวนการพิจารณาจะใช้เวลา 

น้อยลง โดยไม่ต้องมีการไต่สวนมูล

ฟ้องในศาล 

หากจ�าเลยไม่ยอมรบัสารภาพ 

ผู้เสียหาย จะมีหน้าที่ไปเบิกความ

หรอืไปให้ถ้อยค�าในชั้นศาล 

6. การพิจารณาคดีในชั้นศาล 
มีขั้นตอนอย่างไร

การไต่สวนคด ี ผู้พพิากษา

จะด�าเนนิการไต่สวนเพื่อให้ได้ข้อเทจ็

จริงเกี่ยวกับการกระท�าผิดตามคดี

ที่ทางอัยการยื่นฟ้องต่อศาล โดยผู้

พิพากษาจะน�าส�านวนการสอบสวน

มาเป็นแนวทางในการพจิารณาคดี

ผู้เสียหายเบิกความ คือ

การที่ผู้เสียหายไปให้ถ้อยค�าแก่ศาล 

โดยจะต้องเตรียมตัวให้ข้อเท็จจริง

เกี่ยวกับคดี หากมีพยานหลักฐานที่

เราไม่สามารถน�ามาเองได้ เราจะต้อง

ให้ข้อมูลต่อศาลเพื่อให้มีการเรียก

พยานเพิ่มเติมเข้าสู่การพิจารณาคดี

ให้ได้มากที่สุด โดยอาจเป็นพยาน

บุคคล หรือพยานผู้เชี่ยวชาญ หรือ

พยานเอกสารที่เกี่ยวข้อง
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เมื่อเบกิความเสรจ็ ผูพ้พิากษา

จะอ่านบันทึกค�าให้การให้เราฟัง 

หากไม่เข้าใจเราสามารถที่จะถาม

ผู ้พิพากษาได้ว่าข้อความดังกล่าว

หมายความว่าอย่างไร ถ้าไม่ตรงตาม

สิ่งที่ต้องการสื่อสาร หรอืเราไม่เข้าใจ 

เราสามารถแจ้งถ้อยค�าใหม่ เพื่อ

สื่อความหมายที่ต้องการได้ชัดเจน

ที่สุด ซึ่งอาจเป็นภาษาพูดก็ได้ เมื่อ

ข้อความที่ปรากฏชัดเจนถูกต้องแล้ว

จากนั้นจะต้องลงชื่อ หากลงชื่อไป

แล้ว จะไม่สามารถแก้ไขได้อกี 

ผู้เสียหายมีสิทธิแต่งตั้งทนาย

ร่วมในการด�าเนินคดีเป็นโจทก์ร่วม 

หากเห็นว่าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ

ในคดี โดยสามารถยื่นเรื่องเสนอต่อ

กองทุนฯ ซึ่งจะพิจารณาช่วยเหลือ

เป็นราย ๆ  ไป

ในการสืบพยาน การไต่สวน

มูลฟ้อง หากมีเหตุจ�าเป็นถ้าพยาน 

ไม่สามารถมาเบกิความได้ ทั้งอยัการ

และทนายฝ่ายจ�าเลยสามารถร้องขอ

ต่อศาลเพื่อขออนุญาตให้เบิกความ

ที่ศาลอื่น หรือสถานที่ท�าการของ

ราชการ สถานที่แห่งอื่นในและต่าง

ประเทศ โดยให้มีถ่ายทอดภาพและ

เสียงในลักษณะการประชุมทาง

จอภาพ ทั้งนี้ตามที่ศาลเหน็สมควร
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ในระบบนี้  ศาลจะได ้ รับ

ส�านวนคดีทั้งหมด ประกอบด้วย

ข้อเท็จจริงจากที่อัยการสั่งฟ้องและ 

ข้อเท็จจริงจากฝ่ายผู้ถูกกล่าวหา ผู้

พพิากษาสามารถแสวงหาข้อเทจ็จรงิ

และพยานหลักฐานเพิ่มเติม และมี

อ�านาจรเิริ่มด�าเนนิกระบวนพจิารณา

ต่าง ๆ  ได้ด้วยตนเองโดยที่ไม่ต้องมี

คู่ความฝ่ายใดร้องขอจากแต่เดิมใน

ระบบกล่าวหา ศาลจะไม่มีบทบาท

และไม่มอี�านาจในการแสวงหาข้อเทจ็

จรงิและพยานหลกัฐานในคดเีพิ่มเตมิ

ด้วยตนเอง 

7. ระบบไต่สวนเป็น
อย่างไร

ทั้งนี้ศาลจะด�ารงความเป็นกลาง  

ยงัคงอยูใ่นหลกัการที่ต้องฟังความทั้ง

สองฝ่าย ตามระบบไต่สวนแตกต่าง

จากระบบเดิมซึ่งเป็นการกล่าวหาที่

พนกังานอยัการในฐานะโจทก์ มหีน้า

ที่น�าพยานหลักเข้าสู ่การพิจารณา

คดี และพยานหลักฐานนั้นจ�าเป็น

ต้องผ่านการสอบสวนของพนักงาน

สอบสวนมาก่อน 

ทั้ งนี้  ทนายความจ� า เลย 

พนักงานอัยการจะซักถามพยานได้ก็

ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากผู้พิพากษา

เท่านั้น
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• ก่อนไปศาลผู้เสียหายควรติดต่อขอพบกับพนักงาน

อัยการที่ดูแลคดีของผู้เสียหายล่วงหน้า 1-2 วัน เพื่อ

เตรยีมความพร้อมก่อนขึ้นสบืพยานในศาล

• กรณีที่ผู้เสียหายยื่นขอเป็นโจทก์ร่วม จะต้องเตรียม

ความพร้อมกบัทนาย ในการให้การต่อศาล

• ควรทบทวนข้อมูล เพื่อเตรยีมตอบค�าถามของทนาย

ฝ่ายจ�าเลยซึ่งศาลอาจจะอนญุาตให้ถามค้านพยานได้

• หลีกเลี่ยงการท่องจ�า แต่ควรอ่านทบทวนล�าดับ

เหตุการณ์และท�าความเข้าใจเพื่อสามารถรื้อฟื้นความ

จ�าได้และสามารถให้การได้เป็นธรรมชาติ

• การแต่งกายไปศาล จะต้องไม่ขัดต่อระเบียบของ

ศาล กล่าวคือ ไม่พับแขนเสื้อ ไม่สวมรองเท้าแตะไม่

ใส่เสื้อสายเดี่ยว เว้นแต่จะมเีสื้อคลมุทบั ไม่ใส่กางเกง

ขาสั้น  เป็นต้น
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กรณีที่เราให้การในชั้นศาลที่

ต่างจากค�าให้การที่ให้ไว้กบัพนกังาน

สอบสวน หากเป็นข้อมูลเพิ่มเติมที่

เป็นประโยชน์ต่อรูปคดี เราจะไม่ได้

รับผลกระทบใด ๆ  แต่หากเป็นการ

เบกิความที่ตรงกนัข้ามกบัข้อเทจ็จรงิ

เดิม และส่งผลต่อรูปคดี ศาลส่วน

ใหญ่จะเชื่อตามข้อมูลที่เราได้ให้การ

8. เราจะกลับคำาให้การ
ในศาลได้หรือไม่

9. ทำาอย่างไรหากจำาเลย 
หลบหนีในชั้นศาล

ไว้ในชั้นพนกังานสอบสวน เราจงึต้อง

มเีหตผุลในการกลบัค�าให้การ เช่น มี

เหตจุากความเข้าใจผดิ ซึ่งเราจะต้อง

สามารถอธบิายให้เหตผุลได้ หากไม่

เช่นนั้น เราอาจจะถูกฝ่ายจ�าเลยฟ้อง

กลบัในการแจ้งความเทจ็ หรอืให้การ

เทจ็ในศาล

หากถึงก�าหนดศาลนัดฟ ัง

ค�าพิพากษา แต่จ�าเลยได้รับการ

ประกนัตวั และไม่มาฟังค�าพพิากษา  

ศาลจะเลื่อนอ่านค�าพพิากษา จากนั้น  

หากนัดครั้ งต ่ อ ไป ผู ้ พิพากษา

สามารถอ ่านลับหลังได ้ภายใน   

1 เดอืนนบัแต่ออกหมายจบั 

กรณีที่จ�าเลยอาศัยอยู่ที่ ต่าง

ประเทศ ต�ารวจเจ้าของคด ีจะต้องท�า

เรื่องแจ้งต่อส�านกังานต�ารวจแห่งชาติ

เพื่อแปลหมายจับเป็นภาษาอังกฤษ

และส่งเรื่องไปยังต�ารวจสากลเพื่อให้

มกีารส่งผู้ร้ายข้ามแดนต่อไป
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เมื่อพิจารณาคดีในศาลชั้นต้น

แล้ว ทั้งฝ่ายผู้เสียหายและจ�าเลยมี

สทิธขิออทุธรณ์ค�าพพิากษา หากเรา

คิดว่าผลการพิพากษาไม่เหมาะสม 

เช่น จ�าเลยไม่ได้รับโทษ เราจะต้อง

ติดต่อกับพนักงานอัยการเพื่อยื่นขอ

อุทธรณ์ ส่วนฝ่ายจ�าเลยด�าเนินการ

ยื่นอทุธรณ์โดยทนายด�าเนนิการ และ

จ�าเลยจะต้องมาแสดงตนเวลายื่น

อทุธรณ์ค�าพพิากษาต่อศาล 

10. สิทธิในการยื่น 
อุทธรณ์และฎีกา

หากเรายังไม ่พอใจผลการ

อทุธรณ์ เราสามารถตดิต่ออยัการเพื่อ

ยื่นขอฎีกา ส่วนจ�าเลยหากต้องการ

ฎีกา จะต้องมีการขออนุญาตโดย

มีเหตุผลส�าคัญ เช่น จ�าเลยได้รับ

โทษจ�าคกุตลอดชวีติหรอืประหารชวีติ
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ตอนที่ 4
การเรียกร้องความเสียหายด้านแรงงาน

การค้ามนุษย์ ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะ

กรณีการล่อลวงไปค้าประเวณีเท่านั้น แต่

หากเราถูกหลอกไปบังคับท�างานอย่างอื่น 

กเ็ป็นการค้ามนษุย์ด้วยเช่นกนั

ผู ้ เสียหายค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 

สามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้จากบริษัท

จดัหางาน ในกรณทีี่ทางบรษิทัเป็นผู้ลงนาม

ในสัญญาจ้างงาน โดยผู้เสียหายสามารถ

เรยีกร้อง ค่าจ้างค้างจ่าย ค่าล่วงเวลา ค่า

ท�างานในวนัหยดุ โดยให้จ่ายพร้อมดอกเบี้ย 

นอกจากนี้ ผู ้เสียหายยังสามารถ

เรียกคืนค่าบริการและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  

ที่ทางบริษัทเรียกเก็บเป็นค่าบริการจัดส่ง

ไปท�างาน และบางกรณทีางบรษิทัยงัอาจมี

ความผดิจากการรบัค่าบรกิาร หรอืค่าใช้จ่าย 

เกนิกว่าอตัราที่ทางการก�าหนด

43



ผู้เสยีหายสามารถเลอืกด�าเนนิการได้ 2 วธิ ีดงันี้

1) ยื่นค�าร้องทุกข์ต่อพนักงานตรวจแรงงานในท้องที่

ที่ลูกจ้างท�างานอยู่หรือที่นายจ้างมีภูมิล�าเนา หรือลูกจ้างมี

ภูมลิ�าเนาอยู่ หรอืที่กรมสวสัดกิารและคุ้มครองแรงงาน หรอื

ตดิต่อสอบถามได้ที่สายด่วนเพื่อผู้ใช้แรงงาน 1546

2) น�าคดไีปฟ้องศาลแรงงาน โดยการแต่งตั้งทนาย หรอื 

เข้าพบปรกึษาการฟ้องคดจีากนติกิรของศาลแรงงาน ซึ่งการ

ฟ้องคดแีรงงาน ไม่ตอ้งเสยีคา่ฤชาธรรมเนยีม เหมอืนคดแีพ่ง

ในศาลยตุธิรรมทั่วไป

ขั้นตอนในศาลแรงงานเป็นอย่างไร ?

1) เมื่อโจทก์ยื่นฟ้องคดีต่อศาลแรงงาน และศาลรับ

ฟ้องแล้ว คดจีะถูกส่งไปสู่ศูนย์ไกล่เกลี่ย เพื่อนดัวนัพจิารณา

ไกล่เกลี่ยก่อน

2) หากไม่สามารถเจรจาเพื่อหาข้อยตุไิด้ คดจีะถูกส่ง

ไปสู่กระบวนการพิจารณาของศาลโดยองค์คณะผู้พิพากษา

และทางองค์คณะผู้พพิากษาจะไกล่เกลี่ยอกีครั้ง 

3) หากยังไม่สามารถบรรลุข้อยุติ ศาลจะพิจารณา

ก�าหนดประเด็นและนัดสืบพยาน ซึ่งศาลอาจจะก�าหนดให้

ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งน�าพยานเข้าสบืก่อนหรอืหลงักไ็ด้แล้วแต่กรณี
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4) หากถึงวันพิจารณาคดี ถ้าฝ่ายจ�าเลยทราบนัด
แล้วไม่มาศาล ศาลจะพิจารณาคดีของโจทก์ โดยให้โจทก์
สืบพยานไปฝ่ายเดียว แล้วมีค�าพิพากษา แต่ถ้าฝ่ายโจทก์
ทราบนัดแล้วไม่มาศาล ศาลจะสั่งจ�าหน่ายคดีออกจาก
สารบบความ

5) ฝ่ายผู ้เสียหายและจ�าเลยอาจจะยื่นค�าร้องต่อ
ศาล ขอให้น�าคดเีข้าสู่การพจิารณาใหม่ภายใน 7 วนั หาก
มีเหตุผลที่ศาลรับฟังได้ ศาลจะอนุญาต ให้น�าคดีกลับมา
พจิารณาใหม่

6) การอทุธรณ์ ค�าพพิากษาของศาลแรงงาน สามารถ
อุทธรณ์ได้เฉพาะในข้อกฎหมายเท่านั้น ถ้าเป็นประเด็นข้อ
เทจ็จรงิ ไม่สามารถอทุธรณ์ได้ และต้องอทุธรณ์ค�าพพิากษา
ภายใน 15 วนั หลงัทราบค�าพพิากษา ตาม พ.ร.บ.จดัตั้งศาล
แรงงานและวธิพีจิารณาคดแีรงงาน 

7) ก่อนคดจีะมคี�าพพิากษา คู่ความสามารถเจรจาไกล่
เกลี่ย เพื่อหาข้อยตุ ิหรอืคูค่วามสามารถยื่นค�าร้องต่อศาลให้
โอนคดี ไปพิจารณาศาลแรงงานอื่น หากศาลที่จะโอนไปย
อมรบั หากไม่ยอมรบัต้องส่งให้อธบิดผู้ีพพิากษาศาลแรงงาน
กลางเป็นผูพ้จิารณา การพจิารณาของอธบิดผู้ีพพิากษาศาล
แรงงานกลางถอืเป็นที่สดุ

8) การสบืพยานคดแีรงงาน ศาลจะเป็นผูซ้กัถามพยาน 
หากทนายความทั้งสองฝ่าย ประสงค์จะถามพยานต้องขอ
และได้รบัอนญุาตจากศาลก่อน
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ตอนที่ 5
การดำาเนินการหลังจากศาลพิพากษาแล้ว

การติดตามจับกุมจำาเลย

การบังคับคดีตามค�าพิพากษาหรือค�าสั่งของ

ศาลในคดอีาญา ถ้าเป็นกรณทีี่ศาลพพิากษาลงโทษ

จ�าคกุ เจ้าหน้าที่ราชทณัฑ์จะต้องด�าเนนิการบงัคบัให้

เป็นไปตามค�าพพิากษาโดยส่งตวัจ�าเลยไปยงัเรอืนจ�า 

หากจ�าเลยไม่ได้มาศาล ทางศาลจะมหีมายจบัส่งไป

ยงัสถานตี�ารวจท้องที่ตามภูมลิ�าเนาของจ�าเลย

หากจ�าเลยหลบหนีใปต่างประเทศ จะต้องแจ้งเรื่อง

ต่อส�านักงานต�ารวจฝ่ายคดีการค้ามนุษย์ ด�าเนินการแปล

หมายจบัเป็นภาษาองักฤษแล้วจงึส่งไปยงัต�ารวจสากลเพื่อ

ส่งหมายไปยังส�านักงานต�ารวจในประเทศที่จ�าเลยพ�านัก 

เพื่อด�าเนนิการจบักมุต่อไป
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การบังคับคดีเพื่อติดตามค่าเสียหาย

เมื่อศาลมีค�าพิพากษาถึงที่สุดให้จ�าเลยชดใช้หรือจ่าย

ค่าเสียหายแก่ผู้เสียหาย ทางเจ้าหน้าที่กองต่อต้านการค้า

มนุษย์ จะมีหน้าที่ในการติดตามด�าเนินการให้กับผู้เสียหาย 

โดยยื่นหมายศาลไปที่กรมบังคับคดี หากจ�าเลยไม่ยินยอม

จ่าย จะมกีารตั้งเรื่องขอบงัคบัคด ีมกีารตั้งพนกังานบงัคบัคดี

ต่อไป โดยมรีะยะเวลาบงัคบัคด ีภายใน 10 ปี

ทั้งนี้ ศาลจะมีอ�านาจเรียกลูกหนี้ หรือฝ่ายจ�าเลยมา

ไต่สวนทรัพย์สินที่หลบซ่อนไว้  เพื่อเป็นประโยชน์แก่เจ้าหนี้

หรอื ฝ่ายผูเ้สยีหายในการที่จะน�าทรพัย์สนิที่หลบซ่อนมาช�าระ

หนี้ได้ นอกจากนี้ยังมีการก�าหนดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่น�ามา

ช�าระหนี้ได้ เช่น สนิสมรส ตลอดจนถงึก�าหนดวธิกีารคุม้ครอง

ชั่วคราวในระหว่างที่ยงัไม่อาจยดึทรพัย์ได้เพราะมเีหตขุดัข้อง

บางประการเพื่อป้องกนัการยกัย้ายถ่ายเททรพัย์สนิ
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รายชื่อหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือ 

แก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 

หน่วยงานของรัฐ

หน่วยงานของรัฐ ที่ตั้ง โทรติดต่อ

1 กองบงัคบัการปราบ

ปรามการค้ามนษุย์ 

(บก.ปคม.)

ศูนย์ราชการเฉลมิพระเกยีรต ิ

80 พรรษา  

อาคารรฐัประศาสน

ภกัด ี(อาคาร B)  ถนน

แจ้งวฒันะ เขตหลกัสี่ กทม. 

10210 

1191

2 กองต่อต้านการค้า

มนษุย์  กระทรวง

การพฒันาสงัคมและ

ความมั่นคงของมนษุย์ 

อาคาร ซพีทีาวเวอร์ 3 

พญาไท กรงุเทพมหานคร 

10400

02-202-9068

3 ศูนย์ช่วยเหลอืสงัคม กระทรวงการพฒันาสงัคม

และความมั่นคงของมนษุย์ 

1034 ถนนกรงุเกษม เขตป้อม

ปราบฯ กทม.10100 

1300

4 กรมสวสัดกิารและ

คุ้มครองแรงงาน  

กระทรวงแรงงาน

ถนนมติรไมตร ีเขตดนิแดง 

กรงุเทพฯ 10400

1506 กด 3
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หน่วยงานของรัฐ ที่ตั้ง โทรติดต่อ

5 ส�านกังานช่วยเหลอืทางการ

เงนิแก่ผู้เสยีหายและจ�าเลยใน

คดอีาญา 

กรมคุ้มครองสทิธแิละเสรภีาพ 

กระทรวงยตุธิรรม

ศูนย์ราชการเฉลมิพระเกยีรต ิ

80 พรรษา อาคารราชบรุ ี

ดเิรกฤทธิ์ (อาคาร A) ถนน

แจ้งวฒันะ เขตหลกัสี่ 

กรงุเทพฯ 10210 

02-141-2720, 

02-141-2847, 

02-141-2875 

6 กรมสอบสวนคดพีเิศษ 

กระทรวงยตุธิรรม

128 ถนนแจ้งวฒันะ แขวง

ทุ่งสองห้อง เขตหลกัสี่ 

กรงุเทพฯ 10210

0-2831-9888

องค์กรพัฒนาเอกชน

องค์กรพัฒนาเอกชน โทรติดต่อ

1 มูลนธิผิู้หญงิ 02-433-5149

2 กลุ่มหญงิสู้ชวีติ 081-908-8483

3 มูลนธิเิพื่อนหญงิ 02-513-0101

4 มูลนธิเิพื่อความเข้าใจเดก็ 053-212-754

5 มูลนธิพิฒันาการคุ้มครองเดก็ 081-949-9349

6 มูลนธิพิทิกัษ์สตรี 094-403-7037

7 มูลนธิศิูนย์พทิกัษ์สทิธเิดก็ 02-412-0739

8 มูลนธิกิระจกเงา 02-973-2236
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รายชื่อแหล่งข้อมูลประกอบการจัดทำาคู่มือ

พระราชบญัญตัปิ้องกนัและปราบปรามการค้ามนษุย์ พ.ศ. 2551   

www.caht.ago.go.th
พรบ. ป้องกนัและปราบปรามการค้ามนษุย์ ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2558   

www.caht.ago.go.th
พ.ร.บ. ป้องกนัและปราบปรามการค้ามนษุย์ (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2560  

www.caht.ago.go.th
พระราชบญัญตัวิธิพีจิารณาคดค้ีามนษุย์ พ.ศ. 2559   

www.caht.ago.go.th
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน  www.labour.go.th
คู่มอืการปราบปรามการค้ามนษุย์และการช่วยเหลอืผู้เสยีหายจากการ

ค้ามนษุย์ www.e-aht.com
วเิคราะห์ปัญหาการคุ้มครองพยานในคดคี้ามนษุย์ของประเทศไทย 

โดย วรา ภรณ์ ชมมณ ีบทที่ 4  http://dspace.spu.ac.th
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มูลนิธิผู้หญิง เป็นองค์กรเอกชนซึ่งด�าเนินการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้หญิง

และเดก็ที่ประสบปัญหา ตลอดจนรณรงค์ให้สงัคมตระหนกัถงึปัญหาที่ผู้หญงิ

เผชิญอยู่ในสังคมปัจจุบัน ได้แก่ ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและความ

รนุแรงทางเพศในรูปแบบต่าง ๆ

วัตถุประสงค์หลัก

เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้หญิงที่ทุกข์ยาก และด้อยโอกาสในสังคม

และเพื่อสนับสนุนสิทธิของผู้หญิงตามที่ระบุไว้ในปฏิญญาสากลขององค์การ

สหประชาชาติ

การดำาเนินงาน

1. งานบรกิารสงัคม มลูนธิผิูห้ญงิได้ด�าเนนิงานให้ความช่วยเหลอืผู้หญงิ

และเด็กทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 

ความรุนแรงทางเพศ และปัญหาการค้ามนุษย์ โดยให้ค�าแนะน�าปรึกษา ให้

ข้อมูลและช่วยเหลือให้ปลอดภัยและเข้าถึงความคุ้มครองทางกฎหมาย และ

ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศและต่างประเทศที่

เกี่ยวข้องเพื่อใหเ้ข้าถงึบรกิารที่เหมาะสมทั้งการรกัษาเยยีวยาทางร่างกายและ

จติใจ ที่พกัพงิชั่วคราวรวมถงึการเข้าสู่กระบวนการยตุธิรรม

51



2. โครงการส่งเสรมิและคุม้ครองสทิธมินษุยชนผูห้ญงิและเดก็หญงิกลุม่

ชายขอบ รวมถงึหญงิพม่ามสุลมิในอ�าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก หญงิและเดก็

หญิงจากครอบครัวยากจนขาดโอกาส หญิงและเด็กหญิงย้ายถิ่น ชนเผ่าพื้น

เมอืง หญงิและเดก็พกิารโดยจดักจิกรรมเสรมิพลงัให้กบัแกนน�าหญงิและเดก็

หญงิเพื่อช่วยเฝ้าระวงัความรนุแรงต่อผูห้ญงิและช่วยประสานงานให้เดก็และผู้

หญงิในชมุชนที่ประสบปัญหาไดร้บัการคุม้ครองและเข้าถงึบรกิารต่าง ๆ  ได้แก่

ที่พกัที่ปลอดภยั การรกัษาพยาบาลและเยยีวยาทางด้านจติใจ การบรกิารทาง

ด้านกฎหมาย เป็นต้น

3. งานข้อมูลและรณรงค์ มูลนิธิผู้หญิงประสานความร่วมมือกับภาค

ส่วนต่าง ๆ  เพื่อรณรงค์เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้หญิงโดยผลิตสื่อใน

รูปแบบต่าง ๆ  โดยเฉพาะประเดน็ความรนุแรงต่อผู้หญงิ การค้าหญงิและเดก็ 

ร่วมมือกับเครือข่ายผู้หญิงทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคเพื่อร่วมติดตามการ

บังคับใช้กฎหมายและการด�าเนินนโยบายรัฐด้านต่าง ๆ  ที่ส่งผลกระทบต่อผู้

หญิงรวมถึงผลักดันให้มีการแก้ไขกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมและเลือกปฏิบัติต่อผู้

หญิง นอกจากนี้ยังจัดเวทีแลกเปลี่ยนเพื่อให้เครือข่ายผู้หญิงได้มีส่วนร่วมใน

การประเมนิการปฏบิตัติามวาระการพฒันาที่ยั่งยนื

ร่วมสมทบทุนการดำาเนินงานของมูลนิธิผู้หญิงได้โดย 

โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์  

ชื่อบัญชี “มูลนิธิผู้หญิง” 

ธนาคารกสิกรไทย เลขที่ 038-2-18085-2
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กลุ่มหญิงสู้ชีวิต เกดิจากการรวมตวัของผู้หญงิที่ประสบปัญหาอนัปวดร้าว

จากการเดนิทางย้ายถิ่นไปท�างานต่างประเทศ และตกเป็นผู้เสยีหายจากการค้า

มนษุย์ข้ามชาตใินทวปีเอเชยี ยโุรป และอฟัรกิา

พวกเราได้เข้าร่วมกจิกรรมกบัมูลนธิผิู้หญงิ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549  ทั้งการ

เยยีวยาจติใจ  เสรมิสร้างความเข้มแขง็  แสวงหาทางเดนิใหม่ให้ชวีติ และเป็น

ก�าลงัใจให้แก่กนัและกนั รวมทั้งต่อสูเ้พื่อเรยีกร้องความยตุธิรรมและการชดเชย

ในฐานะผู้เสยีหายจากการค้ามนษุย์ 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อรวมกลุม่หญงิที่ประสบปัญหาจากการไปท�างานต่างประเทศ โดย

เฉพาะผู้เสยีหายจากการค้ามนษุย์ เพื่อพูดคยุและแลกเปลี่ยนปัญหา ให้ก�าลงั

ใจซึ่งกนัและกนั ช่วยเหลอืฟื้นฟูจติใจและการคนืสู่สงัคม

2. เพื่อช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้เข้าถึงข้อมูล แหล่งให้

ความช่วยเหลือทั้งภาครัฐและองค์กรเอกชน และความคุ้มครองตามพระราช

บญัญตัปิ้องกนัและปราบปรามการค้ามนษุย์ ปี 2551

3. เพื่อร่วมมอืกบัหน่วยงานภาครฐัและเอกชน ตลอดจนองค์กรท้องถิ่น 

เพื่อรณรงค์การย้ายถิ่นที่ปลอดภยัเพื่อป้องกนัปัญหาการค้ามนษุย์

ติดต่อกลุ่มหญิงสู้ชีวิต โทร 081-908-8483
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