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ค�ำน�ำ
คู่มือนี้จัดท�ำขึ้นโดยความร่วมมือของมูลนิธิผู้หญิงและกลุ่มหญิงสู้ชีวิต
ซึ่งตระหนักถึงความส�ำคัญ ในการให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้เข้าถึง
ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และมีความเข้าใจถึงสิทธิ
ของตนเองในด้านต่าง ๆ
ในการจัดท�ำคู่มือฉบับนี้ สมาชิกของกลุ่มหญิงสู้ชีวิตได้ช่วยกันระดม
ค�ำถาม เพื่อใช้เป็นหัวข้อในการน�ำเสนอข้อมูลที่ปรับภาษาจากกฎหมายและ
ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และสมาชิกกลุ่มฯยังได้ช่วยกันอ่านและแนะน�ำให้
ใช้ภาษาที่สามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น
ท้ายที่สุดนี้ ขอขอบคุณองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของ
ญี่ปุ่น ที่ได้ให้การสนับสนุนการจัดท�ำคู่มือส�ำหรับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
ขอขอบคุณ ส�ำนักงานกฎหมายเอสอาร์ที่ได้ช่วยให้ค�ำแนะน�ำและให้ข้อมูล
ในการจัดท�ำคู่มือฉบับนี้
มูลนิธิผู้หญิง และ กลุ่มหญิงสู้ชีวิต
ธันวาคม 2561

พวกเราเป็นสมาชิกกลุ่มหญิงสู้ชีวิต ซึ่งเคยประสบปัญหาจากการไป
ท�ำงานในต่างประเทศ ถูกล่อลวงและตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ พวก
เราหลายคนที่ได้ด�ำเนินคดีเพื่อให้พวกเอเยนต์หรือคนที่ล่อลวงถูกน�ำตัวเข้าสู่
กระบวนการยุติธรรม และเห็นว่ามีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่เพื่อนผู้เสียหาย
ควรจะต้องมีขอ้ มูลเกีย่ วกับกฎหมายและมีความเข้าใจในกระบวนการยุตธิ รรม
เพื่อจะสามารถเตรียมตัวและมีความพร้อมในการด�ำเนินการแต่ละขั้นตอน
ทางกลุ่มหญิงสู้ชีวิตหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือนี้จะช่วยให้ผู้เสียหาย
สามารถตัดสินใจและเข้าร่วมในการด�ำเนินคดีได้อย่างมั่นใจมากขึ้น พวกเรา
ขอเป็นก�ำลังใจให้กบั เพื่อนทุก ๆ คนในการต่อสู้เรียกร้องความเป็นธรรมให้กบั
ตนเอง

ตอนที่ 1

ข้อควรรู้เพื่อการตัดสินใจด�ำเนินคดี
ขอให้เพื่อน ๆ ลองพิจารณาเหตุการณ์ต่อไปนี้ หากเป็นปัญหาที่เรา
ประสบมาอย่างใดอย่างหนึ่ง เราก็อาจตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

• งานที่ไปทํา ไมตรงกับที่เอเยนตชกั ชวน
• ถูกบังคับคาบริการทางเพศ
• ถูกยึดหนังสือเดินทาง
• ไมไดรบั คาจางตามที่ตกลงกันไว
• รายไดสวนใหญตองถูกหักไปใชหนี้
ใหกับคานายหนา
• ถูกขมขู ควบคุม กังขัง บังคับใหทํางาน
• ไมใหตดิ ตอพูดคุยกับเพื่อนหรือคนในครอบครัว
• ถูกบังคับทํารายรางกายหรือละเมิดทางเพศ
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1. การค้ามนุษย์
หมายถึงอะไร
การคามนุษย เปนอาชญากรรมรูป
แบบหนึง่ ผูเ กีย่ วของประกอบดวยเอเยนต
หรือนายหนาที่ ชวยนําพา ชักชวน ลอลวง
ใหเราไปตกอยูใ นสภาพบังคับทํางานหรือ
แสวงประโยชนในรูปแบบตาง ๆ
การคามนุษยมีองคประกอบ
ดังตอไปนี้
1) การจัดหา นําพาเคลื่อนยาย
เงือ่ นไขแรกทีจ่ ะพิจารณา ตองเปน
การย า ยถิ่ น ที มี ค นติ ด ต อ ชั ก ชวน ช ว ย
ประสานงาน หรื อ ช ว ยอํ า นายความ
สะดวกใหเดินทาง หรือมีเอเยนตมาติด
ตอและชวยใหเดินทางจากประเทศไทยไป
ยังประเทศปลายทาง และชวยติดตอจน
เราไดทํางาน เอเยนตอาจชวยจัดเตรียม
เอกสาร เพื่อใหเรายื่นขอวีซาไดสะดวก
บางคนอาจจะเดินทางไปพรอมกับเรา
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หรือเราอาจจะเดินทางโดยลําพัง และมี
คนมาชวยรับเราจากสนามบิน ยังที่พัก
หรือไปสงใหกบั นายจาง
2) การลอลวง หรือ บังคับ ขมขู
ใชอุบายหลอกลวง สวนใหญเอเยนต
นายหนา หรือคนที่ชักชวนจะเสนองาน
ในประเทศปลายทางทีม่ ี รายไดดี เปนการ
จูงใจเพือ่ ใหเราสนใจ โดยมีการชักชวนใน
รูปแบบตาง ๆ ทั้งเรียกคานายหนาหรือ
ออกคาใชจายใหกอน วิธีการติดตอมีทั้ง
ชักชวนโดยตรง หรือ ประกาศโฆษณา
ชวนทางสื่อสังคมออนไลน เชน ทางเฟส
บุค ทางไลน

3) การแสวงประโยชน์ เป็นสภาพ
ที่ปลายทาง เมื่อเอเยนต์หรือนายหน้า
ติดต่อหรือส่งให้เรามาท�ำงานกับนายจ้าง
ในสภาพถูกบังคับใช้แรงงาน โดยงานที่
ให้ท�ำ หรือสภาพการท�ำงาน หรือค่าจ้าง
ไม่ตรงกับข้อมูลที่นายหน้าหรือเอเยนต์
แจ้งกับเรา ต้องถูกเอาเปรียบแรงงาน
ท�ำงานเสมือนเป็นทาส บังคับข่มขู่ หรือ
ท�ำร้ายร่างกาย
การบังคับใช้แรงงาน รวมถึงวิธี
การต่าง ๆ เหล่านี้ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่างเพื่อบังคับให้ท�ำงาน
• ยึดเอกสารเดินทาง
• มีภาระหนี้ผูกพัน
• ควบคุมกักขัง
• ข่มขู่ จะท�ำร้าย
• ท�ำร้ายร่างกาย
• ละเมิดทางเพศ

กรณีแรงงานนวดที่อัฟริกาใต้
น้อยและน้องสาวเดินทาง
ไปท�ำงานนวดแผนโบราณที่ร้าน
นวดในเมืองเคปทาวน์กับเอเย่นต์
จัดหางาน โดยมีสัญญาจ้างให้
น้อยเป็นครูฝึกสอนนวดและจะได้
รับค่าตอบแทนเดือนละ 60,000
บาทส่ ว นน้ อ งสาวเป็ น พนั ก งาน
นวดจะได้เดือนละ 40,000 บาท
แต่เมื่อไปท�ำงานเดือนแรก กลับ
ไม่ได้รับค่าจ้าง และยังถูกเจ้าของ
ร้านยึดหนังสือเดินทางเอาไว้ทั้ง
สองคน
ข้อมูลจากการให้ความช่วยเหลือ
ของกลุ่มหญิงสู้ชีวิต
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การแสวงประโยชน์ เกิดขึ้น
ในการบังคับให้ท�ำงานประเภทต่าง ๆ
ได้แก่
 งานค้าบริการทางเพศ
 การแสวงหาประโยชน์ทาง
เพศในรูปแบบอื่น เช่น การถ่ายภาพ
โป๊ เปลือย และให้เข้าร่วมในการ
ผลิตสื่อลามก
 ใช้แรงงานเช่น งานเกษตร
งานในฟาร์ม งานในไร่ งานเก็บผลไม้
งานโรงงาน งานนวด สปา ขาย
ดอกไม้
 การน�ำคนมาเป็นขอทาน
 น�ำมาเพื่อตัดอวัยวะเพื่อ
การค้าหรือการอื่นใด
 การขูดรีดบุคคลหรือการ
อื่นใดที่คล้ายคลึงกัน
ไม่ว่าเราจะยินยอมหรือสมัคร
ใจย้ายถิ่นไปกับเอเยนต์หรือไม่ก็ตาม
หากเราต้องตกอยู่ในสภาพถูกบังคับ
ถู ก หลอกลวง ให้ ท� ำ งานที่ เ ราไม่
ต้องการ ก็เข้าข่ายเป็นผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์
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กรณีถูกล่อลวงไปบาห์เรน
อ้ อ หลงเชื่ อ เอเยนต์
ที่มาชวนให่ไปท�ำงานนวดที่
ประเทศบาห์เรน โดยเสนอว่า
จะได้เงินเดือนดี แต่เมื่อไปถึง
ต้องถูกคุมขังไว้ในห้อง อ้อไม่
พอใจและขอกลับประเทศไทย
เนื่องจากไม่ใช่งานที่ตกลงไว้
แต่ แ ม่ เ ล้ า ที่ นั่ น ก็ ใ ห้ ช าย
บาห์เรนข่มขืนและบังคับให้
ท�ำงานรับแขก ขณะใช้ชวี ติ อยู่
ทีน่ นั่ ต้องถูกกระท�ำเหมือนเรา
ไม่ใช่คน ต้องถูกบังคับ ข่มเหง
ถูกท�ำร้ายร่างกาย อ้อรู้สึกคับ
แค้นใจมาก อยากจะหลบหนี
ให้เร็วที่สุด แต่คนอื่น ๆ ซึ่ง
ตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกัน
บอกว่า ฝ่ายเอเย่นต์เป็นคนมี
เงิน มีอำ� นาจ ถ้าไปแจ้งต�ำรวจ
ก็มีแต่เราจะโดนจับขัง
ข้อมูลจากการให้ความช่วย
เหลือของกลุ่มหญิงสู้ชีวิต

2. ผู้เสียหายจะได้รับ
สิทธิด้านใดบ้าง
1) การเรียกร้องค่าเสียหายใน
2.1 สิทธิในการเข้าถึงความ
ขั้นตอนการพิจารณาคดีอาญา โดย
ยุติธรรม

ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
มี สิ ท ธิ ใ นการเข้ า ถึ ง ความยุ ติ ธรรม
โดยสามารถแจ้งความร้องทุกข์เพื่อ
ได้ รั บ ความคุ ้ ม ครองทางกฎหมาย
ทั้งนี้ ความผิดในฐานการค้ามนุษย์
เป็นคดีอาญาทีส่ ง่ ผลกระทบต่อสังคม
หรือคนส่วนใหญ่ เป็นความผิดทีย่ อม
ความไม่ได้ รัฐมีหน้าทีด่ ำ� เนินการเพือ่
น�ำผู้กระท�ำผิดมารับโทษ

2.2 สิทธิในการเรียกร้องค่า
เสียหาย

ผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ มี
สิทธิในการเรียกร้องความเสียหายจาก
จ�ำเลยได้ 2 ทาง คือ

ให้อัยการรวมอยู่ในค�ำฟ้องที่ยื่นต่อ
ศาล หรือเรียกค่าสินไหมทดแทน
2) การเรียกร้องค่าเสียหายโดย
การฟ้องร้องด�ำเนินคดีทางแพ่ง เพื่อ
ให้ผู้กระท�ำผิดชดใช้ความเสียหาย
นอกจากนี้ หากเป็นด้านแรงงาน
ยัง สามารถเรีย กร้อ งค่าจ้างค่าแรง
ค้างจ่ายได้จากนายจ้าง สามารถส่ง
เรื่องฟ้องต่อศาลแรงงานให้นายจ้าง
จ่ายค่าจ้างหรือค่าแรงค้างจ่าย รวม
ถึงชดใช้ค่าแรงงานจากการท�ำงาน
ล่วงเวลา
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ทั้ ง นี้ ผู ้ เ สี ย หายสามารถยื่ น
2.3 สิทธิในการขอเงินชดเชย
ขอรับความช่วยเหลือเป็นค่าใช้จ่าย
ความเสียหายจากรัฐ

กรณีที่เป็นผู้เสียหายจากการ
ค้ามนุษย์ที่เป็นการบังคับค้าบริการ
ทางเพศ หรือถูกกระท�ำความรุนแรง
สามารถยื่นขอเงินชดเชยในฐานะผู้
เสียหายคดีอาญาจากรัฐได้จากกรม
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวง
ยุ ติ ธ รรม หรื อ ติ ด ต่ อ ที่ ส� ำ นั ก งาน
ยุติธรรมจังหวัด

2.4 สิทธิในการเข้าถึงความ
ช่วยเหลือทางการเงิน

ผู ้ เ สี ย หายสามารถยื่ น ขอรั บ
ความช่วยเหลือทางการเงินเป็นค่า
ใช้จ่ายต่าง ๆ ได้จากกองทุนเพื่อการ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
โดยติ ด ต่ อ ได้ ที่ ก องต่ อ ต้ า นการค้ า
มนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ หรื อ
ส� ำ นั ก งานพั ฒ นาสั ง คมและความ
มั่ น คงของมนุ ษ ย์ ใ นจั ง หวั ด ที่ ผู ้ เ สี ย
หายมีภูมลิ �ำเนาอยู่
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ต่าง ๆ ดังนี้
• ค่ า ใช้ จ ่ า ยในการเดิ น ทาง
กลั บ ประเทศและกลั บ ภู มิ ล� ำ เนา
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพ ค่ารักษา
พยาบาล การฟื้นฟูทางร่างกายและ
จิตใจ เครือ่ งอุปโภคบริโภค การจัดหา
ที่พักตามความเหมาะสม
• ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินคดี
เพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และ
ให้รวมถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าที่พัก
ค่าพาหนะและค่าอาหาร ในการไป
ให้การหรือเบิกความ เป็นพยานใน
ความผิดฐานค้ามนุษย์
• ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการ
มีงานท�ำ เงินทุนเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่
การศึกษาหรือฝึกอบรม

น อ ก จ า ก นี้ ผู ้ เ สี ย ห า ย ยั ง
สามารถยื่นขอค่าขาดประโยชน์ท�ำ
มาหาได้ ใ นระหว่ า งที่ ไ ม่ ส ามารถ
ประกอบการงานได้ตามปกติ ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่คณะ
กรรมการก�ำหนด และพิจารณาอนุมตั ิ
เป็นการเฉพาะราย

2.5 สิ ท ธิ ใ นการขอความ
คุ ้ ม ครองในฐานะผู ้ เ สี ย หาย
และพยาน

ผู ้ เ สี ย หายและพยานในคดี
สามารถขอให้เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจด�ำเนิน
มาตรการคุ ้ ม ครองแก่ เ ราในฐานะ
พยานในคดี เ มื่ อ เราแจ้ ง ความต่ อ
พนักงานสอบสวน เนื่องจากผู้เสีย
หายส่วนใหญ่อาจจะกังวลเรือ่ งความ
ปลอดภัยของตนเองและครอบครัว
โดยเฉพาะเมื่อเราถูกข่มขู่จากพวก
เอเยนต์ จะต้องรีบแจ้งต่อเจ้าหน้าที่
เพื่อขอรับการคุ้มครอง

2.6 สิทธิในความคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนตัว

ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ การ
เปิ ด เผยข้ อ มู ล ผู ้ เ สี ย หายต่ อ
สาธารณะถือว่ามีความผิด อีก
ทั้ ง ผู ้ เ สี ย หายสามารถแจ้ ง ต่ อ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้งดเว้น
การส่งเอกสาร และการติดต่อ
ไปที่ บ ้ า นหรื อ ครอบครั ว เพื่ อ
ปกปิดข้อมูลที่เกี่ยวข้องของเรา
เกี่ยวกับปัญหาจากถูกล่อลวงไป
ประสบปัญหาในต่างประเทศทั้ง
ต่อคนในครอบครัวหรือบุคคลอืน่
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3. จะต้องใช้เวลา
ด�ำเนินคดีนานแค่ไหน
การด�ำเนินคดีของแต่ละคนใช้
ระยะเวลาแตกต่างกันไป โดยศาล
ชั้นต้นอาจใช้เวลาตัง้ แต่ 6 เดือน ถึง
หนึ่ ง ปี โดยขึ้ น อยู ่ กั บ การรวบรวม
ข้ อ มู ล และพยานหลั ก ฐานของ
พนั ก งานสอบสวนหรื อ เจ้ า หน้ า ที่
ต� ำ รวจที่ รั บ ผิ ด ชอบสอบสวนคดี
ซึ่งการให้ความร่วมมือของผู้เสียหาย
เป็นปัจจัยส�ำคัญในการทีจ่ ะได้ข้อมูล
พยานหลักฐานที่จะท�ำให้พนักงาน
สอบสวนเจ้าของคดีสามารถติดตาม
ตั ว ผู ้ ก ระท� ำ ผิ ด มาลงโทษได้ อ ย่ า ง
รวดเร็ว
โดยทั่ ว ไป ถ้ า ผู ้ ต ้ อ งหาถู ก
ปล่ อ ยตั ว ชั่ ว คราว หรื อ ได้ รั บ การ
ประกันตัว พนักงานสอบสวนจะมี
เวลาในการรวบรวมพยานหลักฐาน
และต้องสรุปส�ำนวนภายใน 3 เดือน
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แต่ในกรณีจ�ำเป็น พนักงาน
สอบสวนสามารถขอขยายเวลาจาก
ผู้บังคับการออกไปได้ แต่ต้องไม่เกิน
6 เดือน แต่กรณีท่ีเป็นคดีซึ่งมีอัตรา
โทษ 10 ปีข้นึ ไป การสอบสวนจะต้อง
ด�ำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 84 วัน

พนักงานสอบสวน
หมายถึ ง เจ า หน า ที่
ต�ำรวจ หรือเจาหนาที่ซึ่งรับ
ผิ ด ชอบในการดํ า เนิ น คดี
จั ด ทํ า สํ า นวนคดี โดยการ
รวบรวมพยานหลั ก ฐานทั้ ง
จากบุคคลและพยานวัตถุ เพือ่
สงตอใหอยั การดําเนินขัน้ ตอน
ตอไป

4. จะมีข้อดีข้อเสียอย่างไร
ถ้าเราด�ำเนินคดี

ข้อดีหากเราด�ำเนินคดี

• ผูก้ ระท�ำผิดถูกด�ำเนินคดีตามกฎหมาย และเข้าสูก่ ระบวนการยุตธิ รรม
• ช่วยป้องกันมิให้ผู้กระท�ำผิดไปกระท�ำต่อผู้อื่น
• ปกป้องสิทธิของตนเองและเข้าถึงความคุ้มครองทางกฎหมาย
• เข้าถึงสิทธิด้านต่าง ๆ ตามกฎหมาย
• ได้เรียนรู้ท่จี ะต่อสู้เพื่อความยุติธรรม
• พิสูจน์ให้เห็นว่า เราไม่ได้สมัครใจไปท�ำงาน

ข้อเสียหากเราด�ำเนินคดี

• ต้องแบ่งเวลาไปเข้าร่วมในการด�ำเนินคดี
• อาจจะถูกข่มขู่ คุกคาม รู้สกึ ไม่ปลอดภัย
• อาจจะต้องนึกถึงเรือ่ งทีเ่ ราถูกท�ำร้ายหรือถูกล่อลวงและได้รบั ผลกระทบ
ทางจิตใจ
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5. เราจะมีเวลาตัดสินใจว่าจะ
ด�ำเนินคดีหรือไม่นานแค่ไหน
ปั จ จุ บั น ความผิ ด ฐานค้ า
มนุษย์ไม่มีก�ำหนดอายุความในการ
แจ้ ง ความ แต่ ก ารตั ด สิ น ใจยิ่ ง เร็ ว
เท่าใดก็จะยิง่ ท�ำให้พนักงานสอบสวน
สามารถรวบรวมพยานหลักฐานได้
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ครบถ้วนและติดตามน�ำตัวผู้กระท�ำ
ผิดมาด�ำเนินคดีได้เร็วขึ้น ถึงแม้ผู้
ต้องหาหลบหนีคดี ก็จะไม่มีปัญหา
ว่าจะหมดอายุความ

6. การด�ำเนินคดีต้อง
มีค่าใช้จ่ายหรือไม่
การด�ำเนินคดีไม่มีค่าใช้จ่าย
เพราะถื อ เป็ น ภารกิ จ ของหน่ ว ย
งานต่าง ๆ ในกระบวนการยุติธรรม
ส�ำหรับค่าเดินทางทีผ่ เู้ สียหายจะต้อง
เดิ น ทางเพื่ อ ไปให้ ก ารต่ อ พนั ก งาน
เจ้าหน้าที่ในแต่ละขั้นตอน สามารถ
ขอรับความช่วยเหลือได้จากกองทุน
เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ค้ า มนุ ษ ย์ โ ดยติ ด ต่ อ กองต่ อ ต้ า น
การค้ามนุษย์ กระทรวงการพัฒนา
สั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์
หรื อ ส� ำ นั ก งานพั ฒ นาสั ง คมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ในจังหวัดที่มี
ภูมิลำ� เนาอยู่
ในการเดิ น ทางไปเบิ ก ความ
หรือให้การต่อศาล สามารถขอเบิกค่า

พาหนะได้จากศาล ซึ่งจะมีอัตรา
เหมาจ่ายรายหัวต่อครั้ง
หากเดิ น ทางไปศาลใน
จังหวัดทีม่ ภี มู ลิ ำ� เนา จะได้ครัง้ ละ
200 บาทและหากไปจังหวัดอื่น
จะให้ค่ารถตามจ่ายจริง อัตรา
รถรับจ้างไม่เกิน 800 บาท และ
หากเป็นจังหวัดที่ติดกับกรุงเทพ
ครั้งละไม่เกิน 600 บาท กรณี
ที่ ไ ม่ ส ามารถเบิ ก จากทางศาล
ปัจจุบนั มีการปรับแก้ระเบียบกอง
ทุนฯ ให้ผเู้ สียหายเบิกค่าเดินทาง
ค่าที่พัก และค่าอาหาร ในการ
เดินทางไปเบิกความในศาลได้
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7. จะท�ำอย่างไรถ้าถูก
ข่มขู่คุกคาม
พวกเราหลายคน คงจะมีความ
กังวลว่าพวกเอเยนต์ซึ่งรู้ที่อยู่ของเรา
ตามบั ต รประชาชนอาจจะตามมา
ข่มขู่ท�ำร้ายและจะท�ำให้ครอบครัว
ของเราตกอยู่ในอันตราย ในเบื้อง
ต้นให้เราติดต่อขอเข้าพักที่บ้านพัก
เด็กและครอบครัว ซึ่งปัจจุบันเปิดให้
บริการในทุกจังหวัด
จากนัน้ ให้ทางบ้านพักฯ ติดต่อ
เจ้ า หน้ า ที่ ต� ำ รวจเพื่ อ แจ้ ง ความไว้
เป็นหลักฐาน และหากคิดว่าจะไม่
ปลอดภั ย สามารถแจ้ ง พนั ก งาน
สอบสวนที่ดูแลคดีของเราให้ด�ำเนิน
ขั้น ตอนขอให้ มีก ารคุ้ ม ครองพยาน
โดยจะต้องยื่นค�ำร้องต่อ ส�ำนักงาน
คุ ้ ม ครองพยาน กรมคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ
และเสรีภาพ หรือส�ำนักงานยุติธรรม
จังหวัดทั่วประเทศ
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รู ป แบบการคุ ้ ม ครองพยาน
เช่น การจัดเจ้าหน้าทีค่ มุ้ ครอง การน�ำ
พยานไปอยู่ทปี่ ลอดภัย การย้ายทีอ่ ยู่
การเปลี่ยนชื่อ-สกุล เป็นต้น

ตอนที่ 2

การเข้าถึงความยุติธรรม
ในบทนี้ จะกล่าวถึงขัน้ ตอนส�ำหรับผู้เสียหายในการ
เข้าถึงความยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ รวมถึงกฎหมายอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ในการท�ำงานของกลไกรัฐด้านต่าง ๆ ในกระบวนการ
ยุติธรรม

1. ใครจะช่วยเหลือ
เราในการด�ำเนินคดี
หากเราพักอาศัยในกรุงเทพ ฯ หรือเลือกที่จะติดต่อขอ
ความช่วยเหลือจากหน่วยงานส่วนกลาง สามารถติดต่อไปที่
กองต่อต้านการค้ามนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มัน่ คงของมนุษย์ ซึง่ มีภารกิจในการให้ความช่วยเหลือและช่วย
ประสานงานให้ผู้เสียหายได้รบั การคุ้มครองทางกฎหมาย

หากมี ภู มิ ล� ำ เนาในต่ า งจั ง หวั ด ให้ ติ ด ต่ อ ศู น ย์
ประสานการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ระดับ
จังหวัดตั้งอยู่ที่ ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จงั หวัด
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หรือสามารถติดต่อขอค�ำแนะน�ำปรึกษาได้จากมูลนิธผิ ู้
หญิง และกลุ่มหญิงสู้ชวี ติ หรือสามารถประสาน ศูนย์ป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ หรือ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม

2. เราจะด�ำเนินคดี
เอาผิดกับใครได้บ้าง
ผู้เสียหายสามารถร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานเพื่อให้
ด�ำเนินคดีผเู้ กีย่ วข้องในการค้ามนุษย์ ได้แก่ นายจ้าง ผูช้ กั ชวน
เอเยนต์หรือนายหน้า ผูท้ เี่ กีย่ วข้อง ผูท้ รี่ ว่ มมือกับเอเยนต์ชว่ ย
ประสานติดต่อ ให้ที่พักพิง และประสานการเดินทาง
ผู้เสียหายจะต้องแจ้งชื่อบุคคลที่ติดต่อทั้งหมดและทุก
ขั้นตอนที่มาชักชวน ไม่ควรตัดสินเองว่าใครคือผู้เกี่ยวข้อง
ในกระบวนการชักชวน บางกรณีอาจเป็นบริษัท ก็ให้แจ้งชื่อ
บริษัท เราติดต่อหรือรู้ที่ติดต่อของบริษัทได้อย่างไร มีการ
โฆษณาหรือใบปลิวหรือไม่อย่างไร ขั้นตอนแรกที่เราติดต่อ
ใครรับสายโทรศัพท์ แม้เป็นพนักงานรับโทรศัพท์ก็ต้องแจ้ง
นายจ้าง เจ้าของร้าน ผู้ควบคุม บังคับให้ท�ำงาน หรือผู้ที่ได้
รับประโยชน์จากการท�ำงานของเราในประเทศปลายทาง
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3. ขั้นตอนการด�ำเนิน
คดีเป็นอย่างไร

การด�ำเนินคดีการค้ามนุษย์ เป็นไปตามคดีอาญา
โดยมีขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

1. การคัดแยก เป็นการสัมภาษณ์เบื้องต้นโดยเจ้าหน้าที่ต�ำรวจร่วม
กับ นักสังคมสงเคราะห์ เพื่อพิจารณาว่าเป็นผู้เสียหายจากการค้า
มนุษย์หรือไม่ หากเข้าข่ายก็จะจัดให้ร้องทุกข์ต่อไป

2. การร้องทุกข์

ผู้เสียหายแจ้งต่อพนักงานสอบสวนถึงการกระ
ท�ำความผิดที่เกิดขึ้นและประสงค์ให้พนักงานสอบสวนด�ำเนินคดี

3. การสอบสวน กระบวนการทีพ่ นักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลัก
ฐาน และสอบปากค�ำผู้เกี่ยวข้อง จากนั้นจะจัดท�ำส�ำนวนคดี และ
สรุปส่งอัยการพร้อมความเห็นในการสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้อง
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4. ชัน้ อัยการ พิจารณาส�ำนวนจากพนักงานสอบสวนและมีความเห็น

สั่งฟ้อง หรือสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหา หรือสั่งให้พนักงานสอบสวนท�ำการ
สอบเพิ่มเติม จากนั้น อัยการก็จะยื่นฟ้องต่อศาล

5. ชั้นศาล พิจารณาตัดสินคดี ในศาลชั้นต้น ผู้เสียหายที่ไม่เห็นด้วย
ต่อค�ำพิพากษา สามารถติดต่อให้อยั การยื่นอุทธรณ์ต่อศาล
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4. เราจะเตรียมตัว
ไปแจ้งความอย่างไร
ก่อนไปแจ้งความให้เราเตรียมเอกสารและข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้

ข้อมูลรายละเอียดก่อนออกเดินทาง

• รวบรวมข้อมูล ล�ำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนไป
ท�ำงานต่างประเทศ ขณะทีท่ ำ� งานในประเทศปลายทาง จนถึง
วันที่เดินทางกลับ เช่นติดต่อกับใคร สมัครไปท�ำงานอย่างไร
รวมถึงการติดต่อผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น ชื่อที่โฆษณา
ทางเฟซบุ๊ค เอเยนต์เกี่ยวข้องและติดต่อกับนายจ้างอย่างไร
• เงือ่ นไขและข้อตกลงก่อนการเดินทางมีการท�ำสัญญา
จ้าง หรือสัญญากู้ยืมเงินหรือไม่ หรือมีการวางเงินมัดจ�ำไว้
ก่อนหรือไม่ ให้รวบรวมเอกสารทัง้ หมดทีม่ ี แม้แต่เป็นกระดาษ
เขียนด้วยลายมือก็ให้น�ำไปด้วยในการแจ้งความ
• รายละเอียดการเดินทางทัง้ หมด ตัว๋ เครือ่ งบิน หรือ
บัตรโดยสารเครือ่ งบิน
• รวบรวมรายชื่อผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด คนที่ชักชวน
น�ำพา บางครั้งอาจมีคนติดต่อหลายคน เราต้องแจ้งชื่อ และ
พฤติกรรมการติดต่อในทุกขั้นตอน บางกรณีอาจเป็นบริษัท
ก็ให้แจ้งชื่อบริษัท
• เราติดต่อหรือรู้ที่ติดต่อของบริษัทได้อย่างไร มีการ
โฆษณาหรือใบปลิวหรือไม่อย่างไร ผูร้ บั โทรศัพท์ครัง้ แรกทีเ่ รา
ติดต่อไป รวมถึงพนักงานรับโทรศัพท์
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กรณีถูกล่อลวงไปญี่ปุ่น
กรณี ข องนา ซึ่ ง ถู ก ล่ อ ลวงไปค้ า ประเวณี ที่
ประเทศญี่ปุ่น หลักฐานที่ใช้มัดตัวคนผิดได้ ก็คือหลัก
ฐานการใช้โทรศัพท์ของเอเย่นต์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามี
การโทรติดต่อไปประเทศญี่ปุ่นบ่อยผิดปกติ เดือนละ
หลายหมื่นบาท ซึ่งหลักฐานเหล่านี้ต้องอาศัยความ
ร่วมมือของต�ำรวจจึงจะได้มา ดังนั้น เราจะต้องให้
ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ต�ำรวจด้วยว่า เอเยนต์ติดต่อกับ
เครือข่ายในประเทศปลายทางอย่างไร
ข้อมูลจากการให้ความช่วยเหลือของกลุ่มหญิงสู้ชีวิต

ข้อมูลรายละเอียดในประเทศปลายทาง

• เมื่อเดินทางไปถึงสนามบิน เกิดอะไรขึ้นบ้าง ระบุ
ชื่อคนที่มารับ หากไม่รู้ชื่อจริง ให้ระบุว่าเราเรียกคนๆนั้นว่า
อย่างไร หรือเคยได้ยินคนอื่นเรียกอย่างไร
• เงื่อนไขการท�ำงาน การจ้างงาน ค่าตอบแทนหรือ
ค่าแรงที่เราได้รับ
• หนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ต เก็บไว้เอง หรือถูก
นายจ้างยึดไว้
• มีใครที่ตกอยู่ในสภาพเดียวกัน หรือ ไปท�ำงานอยู่ท่ี
เดียวกันหรือไม่
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• การปฏิบัติของนายจ้าง สภาพความเป็นอยู่ ที่พัก
เป็นอย่างไร เราถูกกระท�ำจากนายจ้างอย่างไร ถูกกระท�ำ
ความรุนแรงหรือไม่อย่างไร สามารถออกจากที่พักหรือที่
ท�ำงานได้หรือไม่
• เวลาที่เจ็บป่วย ได้รับการรักษาหรือไม่ อย่างไร
• หลังจากที่หลุดพ้นสภาพถูกบังคับท�ำงานมาได้ ให้
พิจารณาว่า จะสามารถหาหลักฐานเพื่อพิสูจน์ให้เห็นถึง
สภาพการท�ำงานของเราอย่างไร
• รวบรวมหลักฐานทัง้ หมดจากประเทศปลายทาง เพือ่
จะแสดงให้เห็นกระบวนการท�ำงานของนักค้ามนุษย์ รวมทั้ง
ภาพถ่ายต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานในคดี
• ข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือ เราออกมาจากที่
ท�ำงานได้อย่างไร มีการติดต่อกับหน่วยงานหรือองค์กรใด
บ้าง มีการติดต่อกับสถานทูต หรือสถานกงสุลของไทยหรือไม่
• เราเดินทางกลับสู่ประเทศไทยได้อย่างไร ใครเป็นคน
ออกค่าตั๋วและจัดเตรียมตั๋วเครื่องบินให้กับเรา
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• หลักฐานที่เรายื่นตอพนักงานสอบสวนควรเปนสําเนา
เอกสาร เวนแตพนักงานสอบสวนจะขอตนฉบับเอกสาร
และเราตองขอคัดบันทึกประจําวันที่เราไปแจงความดวย
ทุกครั้ง
• แจงทีอ่ ยูเ พือ่ พนักงานสอบสวนสามารถติดตอเราสะดวก
หรือหากยังไมมีที่ติดตอ อาจใหที่ติดตอของ องคกร เชน
มูลนิธิผูหญิง หรือกลุมหญิงสูชวี ิต
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ตอนที่ 3

กระบวนการยุติธรรม
เมื่อเพื่อน ๆ แจ้งความด�ำเนินคดีต่อเอเยนต์ นายจ้าง หรือผู้เกี่ยวข้อง
แล้วขั้นตอนการด�ำเนินคดีจะเริ่มต้น โดยมีประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

1. การสอบสวนมี
ขั้นตอนอย่างไร
เมื่อมีการแจ้งความร้องทุกข์
แล้ว พนักงานสอบสวนจะเริ่มการ
สอบสวนโดยการค้ นหาข้ อเท็จ จริง
จากผู้เสียหาย รวบรวมพยานหลัก
ฐานที่เกี่ยวข้อง โดยผู้เสียหาย มีหน้า
ที่ให้ปากค�ำหรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด

กรณีผู้เสียหายเป็นเด็กอายุไม่
เกิน 18 ปี พนักงานสอบสวนมีหน้า
ที่แจ้งต่อกองต้านการค้ามนุษย์หรือ
องค์กรเอกชน หรือประสานให้มีนัก
สังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยาหรือ
จิตแพทย์แล้วแต่กรณี เข้าร่วมการ
สอบปากค�ำเบื้องต้น
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หากเราต้องการให้ญาติหรือ
เพือ่ นเข้าร่วมรับฟังอยูด่ ว้ ย ก็สามารถ
ร้องขอได้ เมื่อมีการแจ้งความร้อง
ทุกข์แล้ว หรือมีการรับเรื่องลงประจ�ำ
วันเกีย่ วกับคดีแล้ว พนักงานสอบสวน
มีอำ� นาจออกหมายเรียก ผูถ้ กู กล่าวหา
ผู้เสียหาย ผู้ท่มี ีส่วนรู้เห็น
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เรือ่ งทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ หมด หรือบาง
ส่ ว น(พยานบุ ค คล) หรื อ บุ ค คลอื่ น
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินคดี
หากยังไม่ได้ตวั ผู้ต้องหา หรือยังไม่มี
การแจ้งข้อกล่าวหาต่อผู้ต้องหา จะ
ถือว่า ระยะเวลาการด�ำเนินคดีจะยัง
ไม่เริ่มต้นขึ้น

ค�ำแนะน�ำ
• เราสามารถร้องขอให้ พนักงานสอบสวนหญิง เป็นผู้
สอบปากค�ำ ซึง่ เป็นไปตามสิทธิของผู้เสียหาย (ประมวล
วิธีพิจารณาความอาญา)
• หากเรารู้สกึ ไม่ปลอดภัย ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานเพือ่ ให้
จัดหาสถานทีท่ เี่ หมาะสมต่อไป โดยจะต้องไม่มผี อู้ นื่ ทีไ่ ม่
เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟัง
• ผู้เสียหายควรติดต่อสอบถามความคืบหน้าของการ
ด�ำเนินคดีจากพนักงานสอบสวนเป็นระยะ ๆ ให้จดชื่อ
ของเจ้าหน้าที่ที่รับเรื่องของเรา
• ขอถ่ายเอกสารค�ำให้การจากเจ้าหน้าที่ต�ำรวจทุกครั้ง
• หากจ�ำเป็นสามารถร้องเรียนต่อ ผู้บังคับบัญชาของ
พนั ก งานสอบสวน หรื อ สอบถามความคื บ หน้ า การ
ด�ำเนินคดีได้จากผู้บังคับการของแต่ละสถานีต�ำรวจ
ที่ได้แจ้งความไว้
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2. ท�ำอย่างไรหาก
อัยการยังไม่สั่งฟ้อง

หลังจากที่พนักงานสอบสวน
จัดท�ำส�ำนวนคดีเสร็จสิ้นแล้ว ก็จะ
ส่งเรื่องต่อไปยังพนักงานอัยการเพื่อ
พิจารณาตรวจสอบส�ำนวนทั้งหมด
ว่ า มี มู ล และการกระท� ำ ผิ ด ตามที่
พนักงานสอบสวนส่งมาหรือไม่ โดย
พนักงานสอบสวน จะส่งความเห็น
แนบไปพร้อมกับส�ำนวน คือ สั่งฟ้อง
หรือ สั่งไม่ฟ้อง
ทางอั ย การ มี ห น้ า ที่ ใ นการ
ตรวจสอบส�ำนวนคดีและพิจารณา
ส่งส�ำนวนคดียนื่ ฟ้องผูต้ อ้ งหาต่อศาล
โดยเร็ว และมีหน้าที่ในการเรียกร้อง
ค่าเสียหายให้กบั ผูเ้ สียหายในค�ำฟ้อง
คดี จากนัน้ จะเข้าสืบพยานในชัน้ ศาล
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เราสามารถติดตามสอบถาม
จากพนักงานอัยการเจ้าของคดี ถึง
ความคืบหน้าในการพิจารณาส�ำนวน
และหากยังไม่มีการส่งฟ้องต่อศาล
เราสามารถติดต่อแจ้งไปยังส�ำนักงาน
อัยการคดีคา้ มนุษย์ ส�ำนักงานอัยการ
สูงสุด โดยแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับ
คดี เพือ่ ให้มกี ารสอบถามกับพนักงาน
อัยการอย่างเป็นทางการ
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4. เราจะคัดค้านการ
ประกันตัวได้หรือไม่
ผู้ต้องหามีสิทธิในการประกัน
ตัว (ปล่อยตัวชั่วคราว) ซึ่งศาลจะเป็น
ผู้พิจารณาว่าจะอนุญาตหรือไม่ โดย
พิจารณาถึงพฤติการณ์ความเป็นไป
ได้ที่ผู้ต้องหาจะไปยุ่งเกี่ยวกับพยาน
หลักฐาน หรือ หลบหนี หรือข่มขู่
คุกคามพยานในคดี
ผู้เสียหายสามารถขอคัดค้าน
การประกั น ตั ว หากผู ้ ต ้ อ งหามี
พฤติ ก รรมที่ คุ ก คามต่ อ สวั ส ดิ ภ าพ
ความปลอดภัยของผู้เสียหาย และ
พนักงานอัยการ จะเป็นผู้พิจารณา
คัดค้านการประกันตัวในชั้นศาลได้
หากพิจารณาเห็นว่า ผู้ต้องหาอาจ
หลบหนี หรื อ ไปยุ ่ ง เกี่ ย วกั บ พยาน
หลักฐาน
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ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้เสียหายไม่ได้
แจ้งความร้องทุกข์ในจังหวัดที่ตนมี
ภูมิล�ำเนา อาจส่งผลให้ผู้เสียหาย
มี เ วลาอั น จ� ำ กั ด ในการยื่ น เรื่ อ งขอ
คัดค้านการประกันตัว เนื่องจากต้อง
เดินทางมายังศาลที่กรุงเทพ ฯ เพื่อ
ขอคัดค้านการประกันตัวด้วยตนเอง

5. การเรียกร้องค่าเสียหาย
มีขั้นตอนอย่างไร

1). ประสานกั บ พนั ก งาน
เจ้ า หน้ า ที่ ข องกองต่ อ ต้ า นการค้ า
มนุษย์ หรือ เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสาน
การป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์ระดับจังหวัด เพื่อแจ้งความ
ประสงค์ จ ะขอให้ ด� ำ เนิ น การเรี ย ก
ร้ อ งค่ า สิ น ไหม โดยเจ้ า หน้ า ที่ ดั ง
กล่าวจะแจ้งต่อทีมสหวิชาชีพเพื่อจัด
ประชุมประเมินความเสียหาย ทั้งนี้
จะต้องด�ำเนินการก่อนที่จะมีการสืบ
พยาน
2) เข้ า ร่ ว มในการประชุ ม
ประเมิ น ความเสี ย หายกั บ ที ม สห
วิชาชีพ ทีร่ วมถึง นักสังคมสงเคราะห์
พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ
และบุคคลที่ผู้เสียหายต้องการให้เข้า

ร่วมเพือ่ ให้อยั การรวมการเรียกค่าเสีย
หายอยู่ในค�ำฟ้องคดีที่จะยื่นต่อศาล
ความเสียหายรวมถึงทรัพย์สนิ
ที่ต้องเสียไป เช่น กรณีที่เราต้องเป็น
หนี้เพื่อกู้เงินมาจ่ายเป็นค่าเอเยนต์
ความเสี ย หายต่ อ ร่ า งกายและทาง
จิ ต ใจ ต่ อ ชื่ อ เสี ย ง ความเสี ย หาย
จากการกักกันท�ำให้ขาดเสรีภาพ ค่า
รั ก ษาพยาบาล รวมถึ ง ค่ า สู ญ เสี ย
โอกาสในการหารายได้ ค่าเดินทาง
กลับภูมิลำ� เนา
นอกจากนี้ ศาลยังมีอ�ำนาจ
ก�ำหนดค่าสินไหมทดแทนให้ผู้เสีย
หายได้แม้ไม่มีการร้องขอค่าเสียหาย
เข้ามา และไม่ตัดสิทธิผู้เสียหายใน
การฟ้ อ งเรี ย กค่ า เสี ย หายทางแพ่ ง
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เพิ่มเติมในส่วนที่ยังไม่ได้เรียกร้องได้
อีก ทั้งยังก�ำหนดการด�ำเนินกระบวน
พิจารณาส่วนนี้ตลอดจนการบังคับ
คดีได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมทั้งปวง
ด้วย
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ในส่ ว นการฟ้ อ งร้ อ งต่ อ ศาล
แพ่ ง จะแยกส่ ว นไปต่ า งหากและ
เรียกร้องได้ในส่วนที่อัยการหรือศาล
ยังไม่ได้เรียกค่าเสียหายให้ โดยผู้เสีย
หายจะต้ อ งติ ด ต่ อ ทนายความเพื่ อ
ด�ำเนินการยืน่ เรือ่ งต่อศาล ผู้เสียหาย
สามารถติดต่อขอทนายความได้จาก
กองทุนยุติธรรม

6. การพิจารณาคดีในชั้นศาล
มีขั้นตอนอย่างไร
หลั ง จากที่ พ นั ก งานอั ย การ
ยื่นฟ้องคดีต่อศาลแล้ว จะเป็นการ
พิจารณาของศาล โดยมีการด�ำเนิน
ขั้นตอน ดังนี้

ศ า ล ป ร ะ ทั บ รั บ ฟ ้ อ ง

เป็นการเริ่มด�ำเนินขั้นตอนของศาล
ชั้นต้น ที่รับคดีไว้พิจารณา

การไต่สวนคดี ผู้พิพากษา

จะด�ำเนินการไต่สวนเพือ่ ให้ได้ขอ้ เท็จ
จริ ง เกี่ ย วกั บ การกระท�ำ ผิ ด ตามคดี
ที่ทางอัยการยื่นฟ้องต่อศาล โดยผู้
พิพากษาจะน�ำส�ำนวนการสอบสวน
มาเป็นแนวทางในการพิจารณาคดี

ผู้เสียหายเบิกความ คือ

การนัดพร้อม อัยการโจทก์ การที่ผู้เสียหายไปให้ถ้อยค�ำแก่ศาล

และจ�ำเลยในคดีอาญาจะมาเจอหน้า
กันเป็นนัดแรกหากจ�ำเลยรับสารภาพ
กระบวนการพิ จ ารณาจะใช้ เ วลา
น้อยลง โดยไม่ต้องมีการไต่สวนมูล
ฟ้องในศาล
หากจ�ำเลยไม่ยอมรับสารภาพ
ผู้เสียหาย จะมีหน้าที่ไปเบิกความ
หรือไปให้ถ้อยค�ำในชั้นศาล

โดยจะต้องเตรียมตัวให้ข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับคดี หากมีพยานหลักฐานที่
เราไม่สามารถน�ำมาเองได้ เราจะต้อง
ให้ข้อ มู ลต่อ ศาลเพื่อ ให้มีก ารเรีย ก
พยานเพิ่มเติมเข้าสู่การพิจารณาคดี
ให้ได้มากที่สุด โดยอาจเป็นพยาน
บุคคล หรือพยานผู้เชี่ยวชาญ หรือ
พยานเอกสารที่เกี่ยวข้อง
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เมือ่ เบิกความเสร็จ ผูพ้ พิ ากษา
จะอ่ า นบั น ทึ ก ค� ำ ให้ ก ารให้ เ ราฟั ง
หากไม่เข้าใจเราสามารถที่จะถาม
ผู ้ พิพ ากษาได้ ว ่ า ข้ อ ความดัง กล่ า ว
หมายความว่าอย่างไร ถ้าไม่ตรงตาม
สิ่งที่ต้องการสื่อสาร หรือเราไม่เข้าใจ
เราสามารถแจ้ ง ถ้ อ ยค� ำ ใหม่ เพื่ อ
สื่อความหมายที่ต้องการได้ชัดเจน
ที่สุด ซึ่งอาจเป็นภาษาพูดก็ได้ เมื่อ
ข้อความที่ปรากฏชัดเจนถูกต้องแล้ว
จากนั้นจะต้องลงชื่อ หากลงชื่อไป
แล้ว จะไม่สามารถแก้ไขได้อกี
ผู้เสียหายมีสิทธิแต่งตั้งทนาย
ร่วมในการด�ำเนินคดีเป็นโจทก์ร่วม

38

หากเห็นว่าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ในคดี โดยสามารถยื่นเรื่องเสนอต่อ
กองทุนฯ ซึ่งจะพิจารณาช่วยเหลือ
เป็นราย ๆ ไป
ในการสืบพยาน การไต่สวน
มูลฟ้อง หากมีเหตุจ�ำเป็นถ้าพยาน
ไม่สามารถมาเบิกความได้ ทัง้ อัยการ
และทนายฝ่ายจ�ำเลยสามารถร้องขอ
ต่อศาลเพื่อขออนุญาตให้เบิกความ
ที่ ศ าลอื่ น หรื อ สถานที่ ท� ำ การของ
ราชการ สถานที่แห่งอื่นในและต่าง
ประเทศ โดยให้มีถ่ายทอดภาพและ
เสี ย งในลั ก ษณะการประชุ ม ทาง
จอภาพ ทั้งนี้ตามที่ศาลเห็นสมควร

7. ระบบไต่สวนเป็น
อย่างไร
ในระบบนี้ ศาลจะได้ รั บ
ส� ำ นวนคดี ทั้ ง หมด ประกอบด้ ว ย
ข้อเท็จจริงจากที่อัยการสั่งฟ้องและ
ข้อเท็จจริงจากฝ่ายผู้ถูกกล่าวหา ผู้
พิพากษาสามารถแสวงหาข้อเท็จจริง
และพยานหลักฐานเพิ่มเติม และมี
อ�ำนาจริเริม่ ด�ำเนินกระบวนพิจารณา
ต่าง ๆ ได้ด้วยตนเองโดยที่ไม่ต้องมี
คู่ความฝ่ายใดร้องขอจากแต่เดิมใน
ระบบกล่าวหา ศาลจะไม่มีบทบาท
และไม่มอี ำ� นาจในการแสวงหาข้อเท็จ
จริงและพยานหลักฐานในคดีเพิม่ เติม
ด้วยตนเอง

ทัง้ นีศ้ าลจะด�ำรงความเป็นกลาง
ยังคงอยูใ่ นหลักการทีต่ อ้ งฟังความทัง้
สองฝ่าย ตามระบบไต่สวนแตกต่าง
จากระบบเดิมซึ่งเป็นการกล่าวหาที่
พนักงานอัยการในฐานะโจทก์ มีหน้า
ที่ น�ำ พยานหลั ก เข้ า สู ่ ก ารพิ จ ารณา
คดี และพยานหลักฐานนั้นจ�ำเป็น
ต้องผ่านการสอบสวนของพนักงาน
สอบสวนมาก่อน
ทั้ ง นี้ ทนายความจ� ำ เลย
พนักงานอัยการจะซักถามพยานได้ก็
ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากผู้พิพากษา
เท่านั้น
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• ก่อนไปศาลผู้เสียหายควรติดต่อขอพบกับพนักงาน
อัยการที่ดูแลคดีของผู้เสียหายล่วงหน้า 1-2 วัน เพื่อ
เตรียมความพร้อมก่อนขึ้นสืบพยานในศาล
• กรณีที่ผู้เสียหายยื่นขอเป็นโจทก์ร่วม จะต้องเตรียม
ความพร้อมกับทนาย ในการให้การต่อศาล
• ควรทบทวนข้อมูล เพื่อเตรียมตอบค�ำถามของทนาย
ฝ่ายจ�ำเลยซึ่งศาลอาจจะอนุญาตให้ถามค้านพยานได้
• หลีกเลี่ยงการท่องจ�ำ แต่ควรอ่านทบทวนล�ำดับ
เหตุการณ์และท�ำความเข้าใจเพื่อสามารถรื้อฟื้นความ
จ�ำได้และสามารถให้การได้เป็นธรรมชาติ
• การแต่งกายไปศาล จะต้องไม่ขัดต่อระเบียบของ
ศาล กล่าวคือ ไม่พับแขนเสื้อ ไม่สวมรองเท้าแตะไม่
ใส่เสื้อสายเดี่ยว เว้นแต่จะมีเสื้อคลุมทับ ไม่ใส่กางเกง
ขาสั้น เป็นต้น
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8. เราจะกลับค�ำให้การ
ในศาลได้หรือไม่
กรณีที่เราให้การในชั้นศาลที่
ต่างจากค�ำให้การทีใ่ ห้ไว้กบั พนักงาน
สอบสวน หากเป็นข้อมูลเพิ่มเติมที่
เป็นประโยชน์ต่อรูปคดี เราจะไม่ได้
รับผลกระทบใด ๆ แต่หากเป็นการ
เบิกความทีต่ รงกันข้ามกับข้อเท็จจริง
เดิม และส่งผลต่อรูปคดี ศาลส่วน
ใหญ่จะเชื่อตามข้อมูลที่เราได้ให้การ

ไว้ในชัน้ พนักงานสอบสวน เราจึงต้อง
มีเหตุผลในการกลับค�ำให้การ เช่น มี
เหตุจากความเข้าใจผิด ซึง่ เราจะต้อง
สามารถอธิบายให้เหตุผลได้ หากไม่
เช่นนั้น เราอาจจะถูกฝ่ายจ�ำเลยฟ้อง
กลับในการแจ้งความเท็จ หรือให้การ
เท็จในศาล

9. ท�ำอย่างไรหากจ�ำเลย
หลบหนีในชั้นศาล
หากถึ ง ก� ำ หนดศาลนั ด ฟั ง
ค� ำ พิ พ ากษา แต่ จ� ำ เลยได้ รั บ การ
ประกันตัว และไม่มาฟังค�ำพิพากษา
ศาลจะเลือ่ นอ่านค�ำพิพากษา จากนัน้
หากนั ด ครั้ ง ต่ อ ไป ผู ้ พิ พ ากษา
สามารถอ่ า นลั บ หลั ง ได้ ภ ายใน
1 เดือนนับแต่ออกหมายจับ

กรณีที่จ�ำเลยอาศัยอยู่ที่ ต่าง
ประเทศ ต�ำรวจเจ้าของคดี จะต้องท�ำ
เรือ่ งแจ้งต่อส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
เพื่อแปลหมายจับเป็นภาษาอังกฤษ
และส่งเรื่องไปยังต�ำรวจสากลเพื่อให้
มีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนต่อไป
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10. สิทธิในการยื่น
อุทธรณ์และฎีกา
เมื่อพิจารณาคดีในศาลชั้นต้น
แล้ว ทั้งฝ่ายผู้เสียหายและจ�ำเลยมี
สิทธิขออุทธรณ์ค�ำพิพากษา หากเรา
คิดว่าผลการพิพากษาไม่เหมาะสม
เช่น จ�ำเลยไม่ได้รับโทษ เราจะต้อง
ติดต่อกับพนักงานอัยการเพื่อยื่นขอ
อุทธรณ์ ส่วนฝ่ายจ�ำเลยด�ำเนินการ
ยืน่ อุทธรณ์โดยทนายด�ำเนินการ และ
จ� ำ เลยจะต้ อ งมาแสดงตนเวลายื่ น
อุทธรณ์ค�ำพิพากษาต่อศาล
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หากเรายั ง ไม่ พ อใจผลการ
อุทธรณ์ เราสามารถติดต่ออัยการเพือ่
ยื่นขอฎีกา ส่วนจ�ำเลยหากต้องการ
ฎีก า จะต้ อ งมีก ารขออนุญ าตโดย
มีเหตุผลส�ำคัญ เช่น จ�ำเลยได้รับ
โทษจ�ำคุกตลอดชีวติ หรือประหารชีวติ

ตอนที่ 4

การเรียกร้องความเสียหายด้านแรงงาน
การค้ามนุษย์ ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะ
กรณีการล่อลวงไปค้าประเวณีเท่านั้น แต่
หากเราถูกหลอกไปบังคับท�ำงานอย่างอื่น
ก็เป็นการค้ามนุษย์ด้วยเช่นกัน
ผู ้ เ สี ย หายค้ า มนุ ษ ย์ ด ้ า นแรงงาน
สามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้จากบริษัท
จัดหางาน ในกรณีทที่ างบริษทั เป็นผูล้ งนาม
ในสัญญาจ้างงาน โดยผู้เสียหายสามารถ
เรียกร้อง ค่าจ้างค้างจ่าย ค่าล่วงเวลา ค่า
ท�ำงานในวันหยุด โดยให้จา่ ยพร้อมดอกเบีย้
นอกจากนี้ ผู ้ เ สี ย หายยั ง สามารถ
เรี ย กคื น ค่ า บริ ก ารและค่ า ใช้ จ ่ า ยต่ า ง ๆ
ที่ทางบริษัทเรียกเก็บเป็นค่าบริการจัดส่ง
ไปท�ำงาน และบางกรณีทางบริษทั ยังอาจมี
ความผิดจากการรับค่าบริการ หรือค่าใช้จา่ ย
เกินกว่าอัตราที่ทางการก�ำหนด
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ผู้เสียหายสามารถเลือกด�ำเนินการได้ 2 วิธี ดังนี้
1) ยื่นค�ำร้องทุกข์ต่อพนักงานตรวจแรงงานในท้องที่
ที่ลูกจ้างท�ำงานอยู่หรือที่นายจ้างมีภูมิล�ำเนา หรือลูกจ้างมี
ภูมิลำ� เนาอยู่ หรือที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หรือ
ติดต่อสอบถามได้ท่สี ายด่วนเพื่อผู้ใช้แรงงาน 1546
2) น�ำคดีไปฟ้องศาลแรงงาน โดยการแต่งตัง้ ทนาย หรือ
เข้าพบปรึกษาการฟ้องคดีจากนิติกรของศาลแรงงาน ซึ่งการ
ฟ้องคดีแรงงาน ไม่ต้องเสียค่าฤชาธรรมเนียม เหมือนคดีแพ่ง
ในศาลยุติธรรมทั่วไป

ขั้นตอนในศาลแรงงานเป็นอย่างไร ?
1) เมื่อโจทก์ยื่นฟ้องคดีต่อศาลแรงงาน และศาลรับ
ฟ้องแล้ว คดีจะถูกส่งไปสู่ศูนย์ไกล่เกลี่ย เพื่อนัดวันพิจารณา
ไกล่เกลี่ยก่อน
2) หากไม่สามารถเจรจาเพื่อหาข้อยุติได้ คดีจะถูกส่ง
ไปสู่กระบวนการพิจารณาของศาลโดยองค์คณะผู้พิพากษา
และทางองค์คณะผู้พพิ ากษาจะไกล่เกลี่ยอีกครั้ง
3) หากยังไม่สามารถบรรลุข้อยุติ ศาลจะพิจารณา
ก�ำหนดประเด็นและนัดสืบพยาน ซึ่งศาลอาจจะก�ำหนดให้
ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ น�ำพยานเข้าสืบก่อนหรือหลังก็ได้แล้วแต่กรณี
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4) หากถึงวันพิจารณาคดี ถ้าฝ่ายจ�ำเลยทราบนัด
แล้วไม่มาศาล ศาลจะพิจารณาคดีของโจทก์ โดยให้โจทก์
สืบพยานไปฝ่ายเดียว แล้วมีค�ำพิพากษา แต่ถ้าฝ่ายโจทก์
ทราบนัดแล้วไม่มาศาล ศาลจะสั่งจ�ำหน่ายคดีออกจาก
สารบบความ
5) ฝ่ า ยผู้ เสียหายและจ�ำ เลยอาจจะยื่น ค�ำ ร้อ งต่อ
ศาล ขอให้นำ� คดีเข้าสู่การพิจารณาใหม่ภายใน 7 วัน หาก
มีเหตุผลที่ศาลรับฟังได้ ศาลจะอนุญาต ให้น�ำคดีกลับมา
พิจารณาใหม่
6) การอุทธรณ์ ค�ำพิพากษาของศาลแรงงาน สามารถ
อุทธรณ์ได้เฉพาะในข้อกฎหมายเท่านั้น ถ้าเป็นประเด็นข้อ
เท็จจริง ไม่สามารถอุทธรณ์ได้ และต้องอุทธรณ์คำ� พิพากษา
ภายใน 15 วัน หลังทราบค�ำพิพากษา ตาม พ.ร.บ.จัดตัง้ ศาล
แรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน
7) ก่อนคดีจะมีคำ� พิพากษา คูค่ วามสามารถเจรจาไกล่
เกลีย่ เพือ่ หาข้อยุติ หรือคูค่ วามสามารถยืน่ ค�ำร้องต่อศาลให้
โอนคดี ไปพิจารณาศาลแรงงานอื่น หากศาลที่จะโอนไปย
อมรับ หากไม่ยอมรับต้องส่งให้อธิบดีผพู้ พิ ากษาศาลแรงงาน
กลางเป็นผูพ้ จิ ารณา การพิจารณาของอธิบดีผพู้ พิ ากษาศาล
แรงงานกลางถือเป็นที่สดุ
8) การสืบพยานคดีแรงงาน ศาลจะเป็นผูซ้ กั ถามพยาน
หากทนายความทั้งสองฝ่าย ประสงค์จะถามพยานต้องขอ
และได้รบั อนุญาตจากศาลก่อน
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ตอนที่ 5

การด�ำเนินการหลังจากศาลพิพากษาแล้ว

การติดตามจับกุมจ�ำเลย
การบังคับคดีตามค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งของ
ศาลในคดีอาญา ถ้าเป็นกรณีที่ศาลพิพากษาลงโทษ
จ�ำคุก เจ้าหน้าทีร่ าชทัณฑ์จะต้องด�ำเนินการบังคับให้
เป็นไปตามค�ำพิพากษาโดยส่งตัวจ�ำเลยไปยังเรือนจ�ำ
หากจ�ำเลยไม่ได้มาศาล ทางศาลจะมีหมายจับส่งไป
ยังสถานีต�ำรวจท้องที่ตามภูมลิ �ำเนาของจ�ำเลย

หากจ�ำเลยหลบหนีใปต่างประเทศ จะต้องแจ้งเรื่อง
ต่อส�ำนักงานต�ำรวจฝ่ายคดีการค้ามนุษย์ ด�ำเนินการแปล
หมายจับเป็นภาษาอังกฤษแล้วจึงส่งไปยังต�ำรวจสากลเพือ่
ส่งหมายไปยังส�ำนักงานต�ำรวจในประเทศที่จ�ำเลยพ�ำนัก
เพื่อด�ำเนินการจับกุมต่อไป
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การบังคับคดีเพื่อติดตามค่าเสียหาย
เมื่อศาลมีค�ำพิพากษาถึงที่สุดให้จำ� เลยชดใช้หรือจ่าย
ค่าเสียหายแก่ผู้เสียหาย ทางเจ้าหน้าที่กองต่อต้านการค้า
มนุษย์ จะมีหน้าที่ในการติดตามด�ำเนินการให้กับผู้เสียหาย
โดยยื่นหมายศาลไปที่กรมบังคับคดี หากจ�ำเลยไม่ยินยอม
จ่าย จะมีการตัง้ เรือ่ งขอบังคับคดี มีการตัง้ พนักงานบังคับคดี
ต่อไป โดยมีระยะเวลาบังคับคดี ภายใน 10 ปี
ทั้งนี้ ศาลจะมีอ�ำนาจเรียกลูกหนี้ หรือฝ่ายจ�ำเลยมา
ไต่สวนทรัพย์สินที่หลบซ่อนไว้ เพื่อเป็นประโยชน์แก่เจ้าหนี้
หรือ ฝ่ายผูเ้ สียหายในการทีจ่ ะน�ำทรัพย์สนิ ทีห่ ลบซ่อนมาช�ำระ
หนี้ได้ นอกจากนี้ยังมีการก�ำหนดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่น�ำมา
ช�ำระหนีไ้ ด้ เช่น สินสมรส ตลอดจนถึงก�ำหนดวิธกี ารคุม้ ครอง
ชัว่ คราวในระหว่างทีย่ งั ไม่อาจยึดทรัพย์ได้เพราะมีเหตุขดั ข้อง
บางประการเพื่อป้องกันการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สิน
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รายชื่อหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือ
แก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
หน่วยงานของรัฐ
หน่วยงานของรัฐ

1 กองบังคับการปราบ

ที่ตั้ง

โทรติดต่อ

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 1191
ปรามการค้ามนุษย์ 80 พรรษา
(บก.ปคม.)
อาคารรัฐประศาสน
ภักดี (อาคาร B) ถนน
แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม.
10210
02-202-9068
2 กองต่อต้านการค้า อาคาร ซีพีทาวเวอร์ 3
มนุษย์ กระทรวง
พญาไท กรุงเทพมหานคร
การพัฒนาสังคมและ 10400
ความมั่นคงของมนุษย์
3 ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคม 1300
และความมั่นคงของมนุษย์
1034 ถนนกรุงเกษม เขตป้อม
ปราบฯ กทม.10100
4 กรมสวัสดิการและ ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง 1506 กด 3
คุ้มครองแรงงาน
กรุงเทพฯ 10400
กระทรวงแรงงาน
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หน่วยงานของรัฐ

5 ส�ำนักงานช่วยเหลือทางการ

ที่ตั้ง

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ
เงินแก่ผู้เสียหายและจ�ำเลยใน 80 พรรษา อาคารราชบุรี
คดีอาญา
ดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A) ถนน
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่
กระทรวงยุติธรรม
กรุงเทพฯ 10210
128 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวง
6 กรมสอบสวนคดีพิเศษ
กระทรวงยุติธรรม
ทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ 10210

โทรติดต่อ

02-141-2720,
02-141-2847,
02-141-2875
0-2831-9888

องค์กรพัฒนาเอกชน
องค์กรพัฒนาเอกชน

1 มูลนิธิผู้หญิง
2 กลุ่มหญิงสู้ชีวิต
3
4
5
6
7
8

มูลนิธิเพื่อนหญิง
มูลนิธิเพื่อความเข้าใจเด็ก
มูลนิธิพัฒนาการคุ้มครองเด็ก
มูลนิธิพิทกั ษ์สตรี
มูลนิธิศูนย์พทิ ักษ์สิทธิเด็ก
มูลนิธิกระจกเงา

โทรติดต่อ

02-433-5149
081-908-8483
02-513-0101
053-212-754
081-949-9349
094-403-7037
02-412-0739
02-973-2236
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รายชื่อแหล่งข้อมูลประกอบการจัดท�ำคู่มือ
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551

www.caht.ago.go.th

พรบ. ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558

www.caht.ago.go.th

พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560

www.caht.ago.go.th

พระราชบัญญัตวิ ธิ พี จิ ารณาคดีคา้ มนุษย์ พ.ศ. 2559

www.caht.ago.go.th

กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน www.labour.go.th
คู่มือการปราบปรามการค้ามนุษย์และการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการ
ค้ามนุษย์ www.e-aht.com
วิเคราะห์ปัญหาการคุ้มครองพยานในคดีค้ามนุษย์ของประเทศไทย
โดย วรา ภรณ์ ชมมณี บทที่ 4 http://dspace.spu.ac.th
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มูลนิธิผู้หญิง เป็นองค์กรเอกชนซึ่งด�ำเนินการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้หญิง
และเด็กที่ประสบปัญหา ตลอดจนรณรงค์ให้สงั คมตระหนักถึงปัญหาที่ผู้หญิง
เผชิญอยู่ในสังคมปัจจุบัน ได้แก่ ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและความ
รุนแรงทางเพศในรูปแบบต่าง ๆ

วัตถุประสงค์หลัก
เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้หญิงที่ทุกข์ยาก และด้อยโอกาสในสังคม
และเพื่อสนับสนุนสิทธิของผู้หญิงตามที่ระบุไว้ในปฏิญญาสากลขององค์การ
สหประชาชาติ
การด�ำเนินงาน
1. งานบริการสังคม มูลนิธผิ หู้ ญิงได้ดำ� เนินงานให้ความช่วยเหลือผูห้ ญิง
และเด็กทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
ความรุนแรงทางเพศ และปัญหาการค้ามนุษย์ โดยให้ค�ำแนะน�ำปรึกษา ให้
ข้อมูลและช่วยเหลือให้ปลอดภัยและเข้าถึงความคุ้มครองทางกฎหมาย และ
ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศและต่างประเทศที่
เกีย่ วข้องเพือ่ ให้เข้าถึงบริการทีเ่ หมาะสมทัง้ การรักษาเยียวยาทางร่างกายและ
จิตใจ ที่พกั พิงชั่วคราวรวมถึงการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
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2. โครงการส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนผูห้ ญิงและเด็กหญิงกลุม่
ชายขอบ รวมถึงหญิงพม่ามุสลิมในอ�ำเภอแม่สอด จังหวัดตาก หญิงและเด็ก
หญิงจากครอบครัวยากจนขาดโอกาส หญิงและเด็กหญิงย้ายถิ่น ชนเผ่าพื้น
เมือง หญิงและเด็กพิการโดยจัดกิจกรรมเสริมพลังให้กบั แกนน�ำหญิงและเด็ก
หญิงเพือ่ ช่วยเฝ้าระวังความรุนแรงต่อผูห้ ญิงและช่วยประสานงานให้เด็กและผู้
หญิงในชุมชนทีป่ ระสบปัญหาได้รบั การคุ้มครองและเข้าถึงบริการต่าง ๆ ได้แก่
ทีพ่ กั ทีป่ ลอดภัย การรักษาพยาบาลและเยียวยาทางด้านจิตใจ การบริการทาง
ด้านกฎหมาย เป็นต้น
3. งานข้อมูลและรณรงค์ มูลนิธิผู้หญิงประสานความร่วมมือกับภาค
ส่วนต่าง ๆ เพื่อรณรงค์เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้หญิงโดยผลิตสื่อใน
รูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะประเด็นความรุนแรงต่อผู้หญิง การค้าหญิงและเด็ก
ร่วมมือกับเครือข่ายผู้หญิงทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคเพื่อร่วมติดตามการ
บังคับใช้กฎหมายและการด�ำเนินนโยบายรัฐด้านต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อผู้
หญิงรวมถึงผลักดันให้มีการแก้ไขกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมและเลือกปฏิบัติต่อผู้
หญิง นอกจากนี้ยังจัดเวทีแลกเปลี่ยนเพื่อให้เครือข่ายผู้หญิงได้มีส่วนร่วมใน
การประเมินการปฏิบัติตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน

ร่วมสมทบทุนการด�ำเนินงานของมูลนิธิผู้หญิงได้โดย
โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี “มูลนิธิผู้หญิง”
ธนาคารกสิกรไทย เลขที่ 038-2-18085-2
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กลุ่มหญิงสู้ชีวิต เกิดจากการรวมตัวของผู้หญิงทีป่ ระสบปัญหาอันปวดร้าว

จากการเดินทางย้ายถิน่ ไปท�ำงานต่างประเทศ และตกเป็นผูเ้ สียหายจากการค้า
มนุษย์ข้ามชาติในทวีปเอเชีย ยุโรป และอัฟริกา

พวกเราได้เข้าร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิผู้หญิง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ทั้งการ
เยียวยาจิตใจ เสริมสร้างความเข้มแข็ง แสวงหาทางเดินใหม่ให้ชวี ิต และเป็น
ก�ำลังใจให้แก่กนั และกัน รวมทัง้ ต่อสูเ้ พือ่ เรียกร้องความยุตธิ รรมและการชดเชย
ในฐานะผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ รวมกลุม่ หญิงทีป่ ระสบปัญหาจากการไปท�ำงานต่างประเทศ โดย
เฉพาะผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนปัญหา ให้กำ� ลัง
ใจซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือฟื้นฟูจิตใจและการคืนสู่สังคม
2. เพื่อช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้เข้าถึงข้อมูล แหล่งให้
ความช่วยเหลือทั้งภาครัฐและองค์กรเอกชน และความคุ้มครองตามพระราช
บัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ปี 2551
3. เพื่อร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนองค์กรท้องถิ่น
เพื่อรณรงค์การย้ายถิ่นที่ปลอดภัยเพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์

ติดต่อกลุ่มหญิงสู้ชีวิต โทร 081-908-8483
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