คู่มือส�าหรับทนายความ
เรื่องการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

โดย คณะท�างานจัดท�าคู่มือส�าหรับทนายความ
เรื่องการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
Ê¹ÑºÊ¹Ø¹â´Â
- ส�านักงานอัยการสูงสุด
- ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท�าประมงผิดกฎหมาย
- โครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา

ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ÍÑÂ¡ÒÃÊÙ§ÊØ´

ค�ำนิยม

การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษ ย์จ�ำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจาก
ทุ ก ภาคส่ ว นทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน โดยเป้ า หมายส� ำ คั ญ ที่ น อกเหนื อ ไปจากการน� ำ
ตัวผู้กระท�ำผิดมารับโทษตามกฎหมายแล้ว คือการช่วยให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
ได้รับการคุ้มครองความปลอดภัยและได้รับสิทธิที่พึงได้ตามกฎหมายอย่างครบถ้วน
ทันทีที่ทราบว่า มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (HRDF) มีโครงการจัดท�ำ
คู่มือส�ำหรับทนายความ เรื่องการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
ก็ รู ้ สึ ก ว่ า มี อี ก หนึ่ ง ความหวั ง ที่ จ ะได้ ก ลุ ่ ม คนที่ มี อุ ด มการณ์ ร ่ ว มกั น มาช่ ว ยสานต่ อ
ให้การขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ได้บรรเทาเบาบางลง โดยเฉพาะอย่างยิง่ กลุม่ ทนายความ
และนักกฎหมายรุ่นใหม่ที่มีความกระตือรือร้นและไม่เพิกเฉยต่อปัญหาสังคม
ขอแสดงความชื่นชมต่อความอุตสาหะและทุ่มเทของมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชน
และการพัฒนา (HRDF) ในการจัดท�ำคูม่ อื เล่มนี้ และหวังว่าเนือ้ หาทีเ่ ป็นประโยชน์ในคูม่ อื
จะถูกน�ำไปใช้ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในอนาคตต่อไป

นายประวิทย์ ร้อยแก้ว
อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
ส�ำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายยุทธศาสตร์และฐานข้อมูลคดีค้ามนุษย์

ค�ำนิยม

ขอแสดงความชื่นชมคณะผู้จัดท�ำและผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ในความทุ่มเทมุ่งมั่น
พัฒนาศักยภาพของทนายทีไ่ ด้กรุณาเสียสละตนเองเพือ่ พิทกั ษ์สทิ ธิและทวงความยุตธิ รรม
ให้กับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
ในส่วนของการคุ้มครองแรงงานและปราบปรามการค้ามนุษย์ในภาคประมง
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือคู่มือนี้ จะท�ำให้ผู้ว่าคดี เข้าใจ ล�ำดับ ขั้นตอน การปฏิบัติ
และที่มาของอ�ำนาจในการปฏิบัติการคุ้มครองแรงงานและปราบปรามการค้ามนุษย์
ทั้งบนฝั่งและในอาณาเขตทางทะเลต่างๆ ของประเทศไทย ซึ่งจะท�ำให้การด�ำเนินคดี
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในฐานะของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในทะเล ขอเป็น
ส่ ว นหนึ่ ง ในการช่ ว ยสนั บ สนุ น เพื่ อ ให้ ส ามารถด� ำ เนิ น คดี กั บ ผู ้ ก ระท� ำ ความผิ ด
และช่วยเหลือประเทศไทยของเราให้สามารถแก้ปญ
ั หาได้ประสบผลส�ำเร็จตามเป้าหมาย
และมีความยั่งยืนตลอดไป

น.ท.นิติรักข์ การดี
น.ท.ธีระศักดิ์ พิสมัย
คณะอนุกรรมการปราบปรามการค้ามนุษย์และบังคับใช้แรงงานในภาคประมง
ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท�ำการประมงผิดกฎหมาย
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บทน�ำ

กระบวนการยุติธรรมเป็นเสาหลักของสังคม โดยกระบวนการยุติธรรมที่ “เป็นธรรม” มีบทบาท
อย่างสูงในการสร้างสังคมอารยะ มีความสงบสุข ลดปัญหาอาชญากรรม และน�ำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
การเสริมสร้างกระบวนการยุตธิ รรมทีเ่ ป็นธรรม ทนายความย่อมมีบทบาททีส่ ำ� คัญอย่างยิง่ ในฐานะตัวแทน
ทางกฎหมายของประชาชน ไม่วา่ ประชาชนนัน้ จะอยูใ่ นฐานะผูต้ อ้ งหา/จ�ำเลย ผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์
หรือพยาน ทนายความอาจท�ำหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากกฎหมายหรือ
การกระท�ำของพนักงานเจ้าหน้าทีเ่ พือ่ เรียกร้องความเป็นธรรม โดยร่วมมือกับรัฐในการส่งเสริมและปกป้อง
สิทธิมนุษยชนของประชาชนเหล่านั้น และขณะเดียวกัน ก็เพื่อตรวจสอบรัฐว่าได้ท�ำหน้าที่ในการส่งเสริม
และปกป้องสิทธิมนุษยชนหรือไม่
ในคดีค้ามนุษย์ ผู้ต้องหา/จ�ำเลยย่อมจะต้องมีทนายความเพื่อเป็นตัวแทนในคดี เพื่อให้มีบทบาท
ร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในกระบวนการยุติธรรมทั้งในชั้นเจ้าพนักงานและในชั้นศาล
เพื่อตรวจสอบความจริงตามวิธีการที่ก�ำหนดไว้ในกระบวนการยุติธรรม แต่เนื่องจากคดีค้ามนุษย์
ผูก้ ระท�ำผิดมักท�ำเป็นแก๊ง กลุม่ และขบวนการอาชญากรรม มีไม่นอ้ ยทีม่ ลี กั ษณะเป็นองค์กรอาชญากรรม
ข้ามชาติ มีอิทธิพลทั้งในและนอกรัฐ เหยื่อหรือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ มักเป็นคนชายขอบหรือ
กลุ่มเปราะบาง เช่น เด็ก สตรี แรงงานข้ามชาติ คนยากคนจนที่ขาดความรู้และไร้การศึกษา ไม่เท่าทัน
เล่ห์เหลี่ยมของนักค้ามนุษย์ ที่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากความอ่อนด้อยเปราะบางหรือจุดอ่อน
ของพวกเขา ดังนั้น ในกระบวนการป้องกันไม่ให้เกิดการค้ามนุษย์ หรือช่วยเหลือเหยื่อหรือผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ เพื่อแก้ไขและเยียวยาปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งทนายความอาจด�ำเนินการต่างๆ ได้ทั้งนอก
และในกระบวนการยุติธรรม ทนายความจึงมีความจ�ำเป็นในการเป็นตัวแทนทางกฎหมายเพื่อปกป้อง
คุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
การที่ทนายความ จะสามารถท�ำหน้าที่เป็นตัวแทนทางกฎหมายของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
ทนายความจะต้องตั้งมั่นและยึดมั่นให้ดีในเรื่องดังต่อไปนี้
1. ในคดีอาญา โดยทั่วไปทนายความมีประสบการณ์และความเคยชินกับการเป็นทนายความ
ผู้ต้องหาหรือจ�ำเลย เมื่อเป็นทนายความผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ทนายความจ�ำเป็นต้องปรับเปลี่ยน
ความรู้สึกนึกคิด ทัศนคติและการท�ำงานให้สอดคล้องกับบริบทของการเป็นทนายความของเหยื่อ/
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ทั้งในด้านการท�ำงานกับตัวความเอง องค์กรเอกชน สหวิชาชีพ พนักงาน
เจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมและคู่ความ
2. คดี ค ้ า มนุ ษ ย์ มี ค วามละเอี ย ดซั บ ซ้ อ น ผู ้ เ สี ย หายจากการค้ า มนุ ษ ย์ ต้ อ งการทนายความ
หรือที่ปรึกษากฎหมายทั้งก่อนและหลังกระบวนการทางศาล บทบาทของทนายความจึงมิใช่เพียง
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การว่าต่างคดีในชั้นศาลหรือในชั้นพิจารณาคดีเท่านั้น แต่บทบาท ค�ำแนะน�ำปรึกษา ในด้านสิทธิและ
กฎหมาย ตลอดกระบวนการตัง้ แต่ตน้ เช่น การสอบข้อเท็จจริงก่อนเข้าสูก่ ระบวนการยุตธิ รรม การอธิบาย
ให้เหยื่อหรือองค์กรเอกชนให้เข้าใจกระบวนการ ขั้นตอน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่อาจต้องเผชิญ
การเรียกร้องค่าเสียหาย การชดเชยเยียวยา ทั้งระหว่างและหลังจากกระบวนการชั้นศาล ผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ ย่อมต้องการความช่วยเหลือแนะน�ำจากทนายความเป็นอย่างยิ่ง
3. การค้ามนุษย์เป็นอาชญากรรมและละเมิดศักดิศ์ รีของความเป็นมนุษย์อย่างร้ายแรง หลายกรณี
มีลักษณะโหดร้ายไร้มนุษย์ธรรมหรือย�่ำยีศักดิ์ศรี รัฐมีอ�ำนาจหน้าที่ในการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ ทนายความจึงอาจต้องมีบทบาทร่วมกับ กลุ่ม องค์กร และบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในการส่งเสริม ผลักดัน และตรวจสอบรัฐ ทั้งในด้านนิติบัญญัติ บริหารและตุลาการให้ท�ำหน้าที่ดังกล่าว
อย่างได้ผลด้วย
4. การค้ามนุษย์ถือเป็นอาชญากรรมร้ายแรง และมีหลายกรณีเป็นอาชญากรรมข้ามชาติ อ�ำนาจ
หน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์มิได้จ�ำกัดอยู่เฉพาะตามกฎหมายไทยเท่านั้น กลไก
ของรัฐและเอกชนทัง้ ในประเทศ ต่างประเทศ และระหว่างประเทศอาจเข้ามาเกีย่ วข้องในการป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมการค้ามนุษย์ รวมทัง้ การแสวงหาความเป็นธรรมให้กบั ผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์
ด้วย ดังนั้น ทนายความผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จึงอาจต้องใช้ช่องทางอื่น นอกกระบวนการยุติธรรม
กระแสหลักของไทย เพื่อแสวงหาความเป็นธรรมให้แก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ด้วย โดยร่วมมือ
กับกลุ่มองค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศ ต่างประเทศและระหว่างประเทศ
คู่มือทนายความผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ในคดีค้ามนุษย์ ที่มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและ
การพัฒนา (มสพ.) ได้จัดท�ำขึ้นนี้ มิได้มีความมุ่งหมายเป็นอย่างอื่น แต่มุ่งที่จะให้ทนายความน�ำไปใช้ใน
ฐานะทนายความหรือนักกฎหมายทีป่ กป้องสิทธิมนุษยชนของผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ ของการค้ามนุษย์
เป็นส�ำคัญ
คู่มือฉบับนี้ แม้ว่ามูลนิธิฯ จะได้ใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดท�ำก็ตาม ก็อาจยังมี
ข้อบกพร่องหรือไม่สมบูรณ์ ข้อมูลความรู้ ความเห็นจากทุกท่านนับว่ามีประโยชน์อย่างยิ่ง ในการที่จะ
ปรับปรุงแก้ไขส�ำหรับการจัดพิมพ์เผแพร่ในโอกาสข้างหน้า
ส�ำหรับคุณประโยชน์และความส�ำเร็จของของคูม่ อื ฉบับนี้ ไม่อาจเกิดขึน้ ได้หากไม่ได้รบั ความร่วมมือ
จากเพื่อนทนายความ ผู้ปฏิบัติงานองค์กรสิทธิมนุษยชน และพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ
อัยการประวิทย์ ร้อยแก้ว จากส�ำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายยุทธศาสตร์และฐานข้อมูลคดีคา้ มนุษย์ นาวาโท
นิตริ กั ข์ การดี และนาวาโทธีระศักดิ์ พิสมัย จากศูนย์บญ
ั ชาการแก้ไขปัญหาการท�ำการประมงผิดกฎหมาย
มูลนิธเิ พือ่ สิทธิมนุษยชนและการพัฒนา จึงขอขอบพระคุณท่านทัง้ หลายเหล่านัน้ ไว้ในโอกาสนีด้ ว้ ย
สมชาย หอมลออ
ประธานมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (มสพ.)
กรุงเทพมหานคร
23 เมษายน 2561
(2)
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บทที่ 1
ความรู้ท่ว
ั ไปเกี่ยวกับการค้ามนุษย์

1. การค้ามนุษย์
1.1 การค้ามนุษย์ (Human Trafficking)

ในอดีตการค้ามนุษย์ไม่ถือว่าเป็นอาชญากรรม จึงมีการเอาคนลงเป็นทาสและค้าทาสกันอย่าง
แพร่ ห ลายและถู ก กฎหมายทั่ ว โลก ทั้ ง ในยุ ค โบราณ เช่ น ตามประมวลกฎหมายของฮั ม บู ร าบี
แห่งเมโสโปเตเมีย (Mesopotamian Code of Hammurabi) เมื่อ 1,860 ปี ก่อนคริสตกาล
ก็ได้รับรองการมีทาสและการซื้อขายทาส สมัยอาณาจักรโรมันมีการจับเชลยศึกหรือกลุ่มชาติพันธุ์
ทีถ่ กู พิชติ หรือลูกหนีม้ าเป็นทาสเป็นต้น แม้ในยุคแรกของระบบทุนนิยมก็มกี ารค้าทาสอย่างแพร่หลาย เช่น
การค้าทาสชาวอัฟริกนั ทีถ่ กู จับหรือล่อลวงไปขายเป็นทาสในทวีปอเมริกาเป็นต้น ระหว่างศตวรรษที่ 16 - 19
มีชาวอัฟริกันจากทวีปอัฟริกาถูกพาไปขายเป็นแรงงานทาสในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ประมาณ
ถึง 12 ล้านคน จนกระทั่งในศตวรรษที่ 19 หลายประเทศได้ถือว่าการค้าทาสเป็นสิ่งผิดกฎหมาย
โดยประเทศเดนมาร์กและนอรเวย์ เป็นประเทศแรกที่ให้ถือว่าการค้าทาสเป็นสิ่งผิดกฎหมายในปี 1802
ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ประกาศเลิกทาสในปี 1863 และประเทศบราซิลในปี 1888 ส�ำหรับประเทศไทย
ได้เลิกทาสในสมัยรัชการที่ 5 โดยออกพระราชบัญญัตเิ ลิกทาส ร.ศ. 124 (พ.ศ. 2448) หรือในปี ค.ศ. 1905
สาเหตุหนึ่งก็เนื่องจากทรงเกรงว่าประเทศล่าอาณานิคมตะวันตกจะหยิบยกเรื่องที่ประเทศไทยยังมีทาส
เป็นประเด็นในการรุกรานประเทศไทย
องค์การสหประชาติ โดยยูเนสโก (UNESCO) ได้ ประกาศให้ วันที่ 23 สิ ง หาคมของทุ กปี
เป็นวันเลิกทาสสากล เพื่อระลึกถึงการลุกฮือขึ้นต่อสู้ของทาสบนเกาะเซ็นต์โดมินิก (เฮติ) ในช่วงของ
วันที่ 22 - 23 สิงหาคม ค.ศ. 1791
1.2 การค้ามนุษย์คือการค้าทาสยุคใหม่

แม้ว่านานาชาติจะได้เลิกทาสอย่างเป็นทางการมาร้อยกว่าปีแล้วก็ตาม แต่ในทางเป็นจริงทาสและ
การค้าทาสในรูปแบบต่างๆ ยังมีอยู่มากทั่วโลก ซึ่งเรียกว่าการค้ามนุษย์ (human trafficking)
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ความหมายทั่วไป การค้ามนุษย์ หมายถึงการซื้อขายมนุษย์เสมือนเป็นสินค้า (สัตว์หรือสิ่งของ)
เพื่อให้ผู้ซื้อแสวงหาประโยชน์จากเหยื่อ ในรูปแบบต่างๆ เช่น การบังคับใช้แรงงาน การบริการทางเพศ
การขอทาน ซึง่ ในบางกรณีรวมถึงการจัดหาเจ้าสาวเพือ่ บังคับให้แต่งงานหรือการซือ้ ขายอวัยวะมนุษย์ หรือ
เนื้อเยื่อ (tissue) ของมนุษย์ รวมทั้ง เพื่อจ้างหรือรับจ้างตั้งครรภ์ด้วย ทั้งนี้การค้ามนุษย์อาจเกิดขึ้นได้
ทั้งภายในประเทศหรือในลักษณะข้ามชาติ
การค้ามนุษย์ถือเป็นอาชญากรรม เนื่องจากเป็นการละเมิด สิทธิเสรีภาพ ในชีวิต ร่างกาย อิสระ
และการเคลื่อนไหวเดินทางของผู้ตกเป็นเหยื่อ โดยการข่มขู่ บังคับ เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางธุรกิจ
จากอิสระเสรีภาพและตัวตนของมนุษย์ ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ผิดศีลธรรมจรรยาอย่างร้ายแรงด้วย
นอกจากนี้ การค้ามนุษย์ถือเป็นการเอาคนหรือมนุษย์ลงเป็นสินค้า ซึ่งเป็นการลดทอนคุณค่า
และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์อย่างร้ายแรง
ตามตัวเลขขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ [International Labor Organization - (ILO)]
ล�ำพังแรงงานบังคับ ในปี ค.ศ. 2014 ได้สร้างผลก�ำไรแก่ธุรกิจค้ามนุษย์อย่างน้อย 150 พันล้านดอลลาร์
ต่อปี ในปี ค.ศ. 2012 มีแรงงานประมาณ 21 ล้านคนตกเป็นเหยื่อในลักษณะทาสยุคใหม่ ในจ�ำนวนนั้น
มี 14.2 ล้านคน หรือ 68% ถูกขูดรีดในด้านแรงงาน และอีก 4.5 ล้านคน หรือ 22% เป็นเหยื่อของ
การค้ากาม และ 2.2 ล้านคน หรือ 10% ตกเป็นแรงงานบังคับของรัฐ ในปี ค.ศ. 2016 มีผู้ตกอยู่ใน
สถานะแรงงานทาส 40 ล้านคน ราคาขายต่อคนอยู่ที่ 90 เหรียญสหรัฐ (M2F พฤหัสบดีที่ 16 พ.ย.
2560 หน้า 2)
การค้ามนุษย์เป็นอาชญากรรมในมุมมืด มีผู้ก่ออาชญากรรมอย่างเป็นขบวนการหรือเป็นองค์กร
อาชญากรรม โดยเฉพาะการค้ามนุษย์ท่ีมีลักษณะข้ามชาติ เกิดจากความร่วมมือกันในการประกอบ
อาชญากรรมของผูก้ ระท�ำผิดในประเทศต้นทาง ทางผ่าน และปลายทาง เนือ่ งจากเหยือ่ ของการค้ามนุษย์
ยากที่จะขอความช่วยเหลือจากที่ใดได้ อาจเป็นเพราะอุปสรรคด้านภาษา ขาดความรู้ความเข้าใจ
หวาดกลัวอิทธิพลของขบวนการค้ามนุษย์ หรือกระทั่งหวาดกลัวพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีไม่น้อยที่เชื่อมโยง
หรือตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของขบวนการค้ามนุษย์ หรือเนื่องจากสถานะเข้าเมืองที่ผิดกฎหมายของเหยื่อ
ท�ำให้เกรงว่าตนจะถูกด�ำเนินคดีหรือส่งกลับ จึงไม่กล้าร้องขอความช่วยเหลือจากพนักงานเจ้าหน้าทีเ่ ป็นต้น
ผูค้ า้ มนุษย์ใช้การบังคับ หลอกลวง หรือข่มขูค่ กุ คาม ผูต้ กเป็นเหยือ่ ให้ใช้แรงงาน ค้าประเวณี หรือ
ขอทาน โดยมุ่งเป้าหาเหยื่อที่เป็นบุคคลต่างๆ หลากหลาย โดยเฉพาะเด็ก สตรี คนชายขอบ ผู้ที่อ่อนแอ
ในด้านจิตใจและอารมณ์ คนยากจน ผู้ที่ขาดความมั่นคงทางสังคม ผู้ประสบภัยธรรมชาติ หรือขาด
ความมั่นคงในทางการเมือง อ�ำนาจครอบง�ำเหยื่อโดยนักค้ามนุษย์มีมาก อาจถึงขั้นที่ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ
บางคนไม่ตระหนักว่าตนเองตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์แล้ว หรือควรขอความช่วยเหลือ แม้ใน
สถานการณ์ที่ตนอยู่ในที่สาธารณะ หรือสามารถขอความช่วยเหลือได้
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1.3 การค้ามนุษย์ในประเทศไทย

ประเทศไทยถูกจัดว่าเป็นประเทศหนึง่ ทีม่ ปี ญ
ั หาการค้ามนุษย์ทรี่ นุ แรง การท่องเทีย่ วทีเ่ ฟือ่ งฟูทำ� ให้
เกิดการล่อลวง ชักชวน น�ำพา บังคับเพือ่ แสวงหาประโยชน์ในธุรกิจทางเพศจากหญิงและเด็ก ทัง้ ชายและ
หญิงจากชนบทและประเทศเพือ่ นบ้าน ความต้องการก�ำลังแรงงาน ท�ำให้มปี ระชาชนทีย่ ากจนจากประเทศ
เพือ่ นบ้านหลัง่ ไหลเข้ามาท�ำงานในประเทศไทย มีไม่นอ้ ยทีไ่ ด้กลายเป็นเหยือ่ ของการค้ามนุษย์ดา้ นแรงงาน
เป็นขอทาน หรือขายบริการทางเพศ ฯลฯ
สาเหตุที่บุคคลตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ในประเทศไทยอย่างน้อยมี 3 ปัจจัย คือ
ก. ปัจจัยผลักดัน มักเป็นปัจจัยทางเศรษฐกิจ ความยากจนและขาดแคลน โดยเฉพาะในชนบท
ของประเทศไทยและในประเทศเพื่อนบ้าน เป็นแรงผลักดันให้คนยากจนเหล่านั้น ต้องเข้าสู่วงจร
การค้ามนุษย์ ประกอบกับปัจจัยอื่นๆ เช่น การขาดการศึกษา วัฒนธรรมที่ไว้เนื้อเชื่อใจคนแปลกหน้า
การไม่รู้เท่าทันการหลอกลวงที่มาในรูปแบบต่างๆ โดยอาศัยจุดอ่อนทางวัฒนธรรมและความยากจน
ของชาวบ้าน หนี้สิน และการปลอมแปลงเอกสารส�ำคัญต่างๆ
นอกจากนีส้ ภาพความเลวร้าย หรือความรุนแรงในครอบครัว สภาพบ้านแตกสาแหรกขาด ก็มสี ว่ น
ผลักดันให้บุคคลต้องตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ด้วย โดยเฉพาะหญิงและเด็ก
นอกจากความยากจน ปัญหาทางวัฒนธรรม ความรู้ความเข้าใจ และสภาพปัญหาในครอบครัว
จะเป็นแรงผลักดันให้บุคคลต้องเข้าสู่วงจรของการค้ามนุษย์แล้ว แรงกดดันทางการเมืองและสังคม เช่น
ความขัดแย้งทางการเมือง การกดขี่หรือเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติที่เกิดในประเทศต้นทาง ก็เป็นปัจจัย
ผลักดันในบางกรณีด้วยเช่นกัน
ข. ปัจจัยดึงดูด คือการขาดแคลนแรงงานในประเทศไทย และค่าจ้างในประเทศไทยที่สูงกว่า
ประเทศเพื่อนบ้าน วิถีชีวิตที่ทันสมัย ฯลฯ เป็นแรงดึงดูดให้บุคคลในพื้นที่ดังกล่าวย้ายถิ่นมาท�ำงานใน
ประเทศไทยหรือในกิจการที่เสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์
ค. ปัจจัยเกี่ยวกับค่านิยมหรือทัศนคติ ได้แก่ การมีค่านิยมที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการมองว่าผู้หญิง
และเด็กมีความด้อยด้านเพศและอายุ รวมทั้งทัศนคติที่ดูถูกคนในชนบทหรือคนในประเทศเพื่อนบ้าน
คนต่างเชื้อชาติ ก็มีผลท�ำให้บุคคลจากกลุ่มเปราะบางเหล่านั้นตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์เช่นกัน
โดยเฉพาะหญิ ง เด็ ก หรื อ คนในประเทศเพื่ อ นบ้ า นหรื อ กลุ ่ ม ชาติ พั น ธุ ์ ซึ่ ง มั ก ถู ก เอารั ด เอาเปรี ย บ
ถูกหลอกลวงและถูกบังคับได้โดยง่าย
ในอดีต ปัญหาการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้าหญิงและเด็กในประเทศไทย เป็นประเด็น
ที่นานาชาติหยิบยกขึ้นมาเพื่อกดดันให้รัฐบาลไทยแก้ปัญหาดังกล่าว จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติ
มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก พ.ศ. 2540 มาบังคับใช้ ในช่วงเวลาดังกล่าว
รั ฐ บาลได้ ด� ำ เนิ น มาตรการอย่ า งจริ ง จั ง พอควร จนปั ญ หาการค้ า หญิ ง และเด็ ก ลดลงอย่ า งมาก
แต่การขาดแคลนแรงงานในประเทศไทย ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา ท�ำให้มีการหลั่งไหลเข้ามา
ของแรงงานข้ามชาติจากประเทศเพื่อนบ้าน เกิดปัญหาการค้ามนุษย์ในรูปแบบใหม่ขึ้นอย่างแพร่หลาย
คือการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและแรงงานบังคับ โดยเฉพาะในกิจการประมงและกิจการต่อเนื่องจาก
การประมง และแรงงานภาคเกษตรในชนบทที่ห่างไกล
คู่มือส�ำหรับทนายความ เรื่องการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

3

1.4 การค้ามนุษย์ตามกฎหมายระหว่างประเทศ

(1) อนุสญ
ั ญาสหประชาชาติเพือ่ ต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติทจี่ ดั ตัง้ ในลักษณะองค์กรและพิธสี าร
เพื่อป้องกัน ปราบปรามและลงโทษ การค้ามนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและสตรี ค.ศ. 2013
แม้ว่าโดยหลักการแล้ว การค้ามนุษย์ถือเป็นอาชญากรรมที่ประเทศต่างๆ ต้องถือว่าเป็นสิ่ง
ผิดกฎหมาย แต่กฎหมายภายในของแต่ละประเทศ ยังมีความแตกต่างกันทั้งในแง่ค�ำนิยามของ “การค้า
มนุษย์” องค์ประกอบความผิดตามกฎหมาย ความเข้าใจของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย
และการวินิจฉัยตีความของศาล หรืออาจกล่าวว่า กฎหมายภายในของประเทศต่างๆ ยังมีความแตกต่าง
กัน ซึ่งอาจไม่ครอบคลุมถึงการค้ามนุษย์ในรูปแบบใหม่ๆ เกิดปัญหาความลักลั่นกันในการใช้กฎหมาย
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีการค้ามนุษย์ข้ามชาติ ข้ามพรมแดน
ดังนั้น นานาชาติ จึงได้จัดท�ำสนธิสัญญาเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ขึ้นคือ อนุสัญญา
สหประชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร (มีผลบังคับใช้ต่อรัฐภาคีเมื่อ
วันที่ 29 กันยายน 2556 United Nation Convention against Transnational Organized
Crime - UNTOC) (ค.ศ. 2013) และพิธีสารเพื่อป้องกัน ปราบปรามและลงโทษการค้ามนุษย์โดยเฉพาะ
สตรีและเด็ก เพื่อเสริมความเข้มแข็งของอนุสัญญาฯ (Protocol to Prevent, Suppress and Punish
Trafficking in persons, especially Women and Children, supplementing the United
Nations Convention against Transnational Organization Crime) หรือที่เรียกกันว่า “พิธีสาร
พาเลอโม” มีผลบังคับใช้ต่อรัฐภาคีเมื่อ 25 ธันวาคม 2556 (ค.ศ. 2013) โดยประเทศไทยได้ให้สัตยาบัน
และมีผลผูกพันต่อประเทศไทยในฐานะประเทศภาคีทั้งตามอนุสัญญาฯ และพิธีสารฯ ในวันที่ 16
พฤศจิกายน 2556 (ค.ศ. 2013)
พิธีสารพาเลอโม ได้ระบุความหมายของ “การค้ามนุษย์” ไว้ว่า
“การค้ามนุษย์ หมายถึง การจัดหา การขนส่ง การส่งต่อ การจัดให้อยู่อาศัย หรือ
การรับไว้ซึ่งบุคคลด้วยวิธีการขู่เข็ญ หรือด้วยการใช้ก�ำลัง หรือด้วยการบีบบังคับในรูปแบบ
อื่นใด ด้วยการลักพาตัว ด้วยการฉ้อโกง ด้วยการหลอกลวง ด้วยการใช้อ�ำนาจโดยมิชอบ
หรือด้วยการใช้สถานะความเสี่ยงภัยจากการค้ามนุษย์โดยมิชอบ หรือมีการให้ หรือรับเงิน
หรือผลประโยชน์เพื่อให้ได้มาซึ่งความยินยอมของบุคคลผู้มีอ�ำนาจ ควบคุมบุคคลอื่น เพื่อ
ความมุ่งประสงค์ในการแสวงหาประโยชน์ อย่างน้อยที่สุด ให้รวมถึงการแสวงหาประโยชน์
จากการค้าประเวณีของบุคคลอืน่ หรือการแสวงหาประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอืน่ การบังคับ
ใช้แรงงานหรือบริการ การเอาคนลงเป็นทาสหรือการกระท�ำอืน่ เสมือนการเอาคนลงเป็นทาส
การท�ำให้ตกอยู่ใต้บังคับ หรือการตัดอวัยวะออกจากร่างกาย ให้ถือว่าการจัดหา การขนส่ง
การส่งต่อ การจัดให้อยู่อาศัย หรือการรับไว้ซึ่งเด็กเพื่อความมุ่งประสงค์ในการแสวงหา
ประโยชน์ เป็นการค้ามนุษย์ แม้ว่าจะไม่มีการใช้วิธีการใดๆ ที่ระบุไว้”
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(2) นอกจากนี้ ยังมีกฎหมายระหว่างประเทศหลายฉบับ รวมทั้งที่ประเทศไทยเป็นภาคี ที่ก�ำหนด
พันธกรณีที่รัฐภาคีต้องปฏิบัติในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เช่น กติการะหว่างประเทศ
ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกประฏิบัติต่อสตรี
ในทุกรูปแบบ (CEDAW) และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (CRC) เป็นต้น
1.5 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 (และที่ได้แก้ไข)

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่า แม้ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีทั้งของอนุสัญญาเพื่อต่อต้านอาชญากรรม
ข้ามชาติ ที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร และพิธีสารเพื่อป้องกัน ปราบปรามและลงโทษ การค้ามนุษย์
โดยเฉพาะสตรีและเด็ก โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 16 พฤศจิกายน 2556 แต่ประเทศไทยก็มกี ฎหมายป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์มาก่อนหน้านี้แล้ว คือ พระราชบัญญัติมาตรการในการป้องกันและปราบปราม
การค้าหญิงและเด็ก พ.ศ. 2540 ต่อมาได้ยกเลิก พระราชบัญญัตดิ งั กล่าวและตราพระราชบัญญัตปิ อ้ งกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ขึน้ เพือ่ ให้สอดคล้องกับอนุสญ
ั ญาฯ และพิธสี ารฯ โดยครอบคลุม
การค้ามนุษย์ในรูปแบบต่างๆ มากขึ้น และได้มีการแก้ไขครั้งสุดท้ายในปี 2560
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 (ที่ได้แก้ไข) ระบุความผิด
ฐานค้ามนุษย์ว่า
มาตรา 6 ผู้ใดกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) เป็นธุระจัดหา ซื้อ ขาย จําหน่าย พามาจากหรือส่งไปยังที่ใด หน่วงเหนี่ยวกักขัง
จัดให้อยู่อาศัยหรือรับไว้ซึ่งบุคคลใด โดยข่มขู่ ใช้กําลังบังคับ ลักพาตัว ฉ้อฉล หลอกลวง
ใช้อํานาจโดย มิชอบ ใช้อํานาจครอบงําบุคคลด้วยเหตุที่อยู่ในภาวะอ่อนด้อยทางร่างกาย
จิตใจ การศึกษา หรือทาง อื่นใดโดยมิชอบ ขู่เข็ญ ว่าจะใช้กระบวนการทางกฎหมาย
โดยมิชอบ หรือโดยให้เงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่นแก่ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลบุคคลนั้น
เพื่อให้ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลให้ความยินยอมแก่ผู้กระทํา ความผิดในการแสวงหาประโยชน์
จากบุคคลที่ตนดูแล หรือ
(2) เป็นธุระจัดหา ซื้อ ขาย จําหน่าย พามาจากหรือส่งไปยังที่ใด หน่วงเหนี่ยวกักขัง
จัดให้อยู่อาศัย หรือรับไว้ซึ่งเด็ก
ถ้ า การกระทํ า นั้ น ได้ ก ระทํ า โดยมี ค วามมุ ่ ง หมายเพื่ อ เป็ น การแสวงหาประโยชน์
โดยมิชอบผู้นั้นกระทําความผิดฐานค้ามนุษย์
การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบตามวรรคหนึง่ หมายความว่า การแสวงหา ประโยชน์
จากการค้าประเวณีการผลิตหรือเผยแพร่วัตถุหรือสื่อลามก การแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
ในรูปแบบอื่นการเอาคนลงเป็นทาสหรือให้มีฐานะคล้ายทาส การนําคนมาขอทาน การตัด
อวัยวะเพื่อการค้า การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ หรือการอื่นใดที่คล้ายคลึงกันอันเป็น
การขูดรีดบุคคล ไม่ว่าบุคคลนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม
การบังคับใช้แรงงานหรือบริการตามวรรคสอง หมายความว่า การข่มขืนใจให้ทาํ งาน
หรือให้บริการโดยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
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(1) ทําให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง หรือทรัพย์สิน
ของบุคคลนั้นเองหรือของผู้อื่น
(2) ขู่เข็ญด้วยประการใดๆ
(3) ใช้กําลังประทุษร้าย
(4) ยึดเอกสารสําคัญประจําตัวของบุคคลนั้นไว้หรือนําภาระหนี้ของบุคคลนั้นหรือ
ของผู้อื่นมาเป็นสิ่งผูกมัดโดยมิชอบ
(5) ทําให้บุคคลนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้
ตามกฎหมายดังกล่าว นอกจากก�ำหนดความผิดและโทษเอากับผู้ก่ออาชญากรรมค้ามนุษย์และ
ความผิดทีเ่ กีย่ วข้องแล้ว ยังก�ำหนดมาตรการในการช่วยเหลือและคุม้ ครองสวัสดิภาพผูเ้ สียหายจากการค้า
มนุษย์ รวมทั้งจัดตั้งกองทุนเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์อีกด้วย
ยิ่งไปกว่านั้น เนื่องจากผู้กระท�ำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์มักกระท�ำเป็นขบวนการหรือเป็น
องค์กรอาชญากรรม มีอิทธิพลกว้างขวาง รวมทั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐบางคนก็มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการกระท�ำผิด จึงได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559 ขึ้น
เพื่อให้มีกระบวนการพิจารณาคดีโดยใช้ระบบไต่สวน ซึ่งแตกต่างไปจากการพิจารณาคดีอาญาตามปกติ
โดยมุ่งที่จะให้ศาลมีบทบาทในการตรวจสอบค้นหาความจริงในคดีมากขึ้น
1.6 องค์ประกอบความผิดฐานค้ามนุษย์

การพิจารณาว่าบุคคลใดจะเป็นผู้กระท�ำผิดฐานค้ามนุษย์หรือไม่ ต้องพิจารณาว่ามีการกระท�ำ
ครบองค์ประกอบดังต่อไปนี้หรือไม่
ก. องค์ประกอบภายนอก
1. ผู้กระท�ำผิด มีการกระท�ำอย่างหนึ่งอย่างใดในขั้นตอนการจัดหา น�ำพาหรือขนส่ง
หรือรับเอาตัวเหยื่อไว้ เช่น
(1) จัดหาเพื่อให้ได้ตัวเหยื่อด้วยวิธีการต่างๆ
(2) ซื้อ
(3) ขาย
(4) จ�ำหน่าย
(5) พามาจาก
(6) ส่งไปยังที่ใด
(7) หน่วงเหนี่ยว
(8) กักขัง
(9) จัดให้อยู่อาศัย
(10) รับไว้
(การกระท�ำในลักษณะดังกล่าว อาจมีหลากหลายและเรียกชื่อเป็นอย่างอื่น)
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2. และการกระท�ำดังกล่าวในข้อ 1. ข้างต้นนี้ ผู้กระท�ำผิดได้กระท�ำโดย วิธีการ อย่างหนึ่ง
อย่างใด ดังนี้
(1) ข่มขู่
(2) ใช้ก�ำลังบังคับ (ใช้แรงบังคับให้ท�ำ หรือใช้อ�ำนาจสั่งให้ท�ำ หรือให้ปฏิบัติ หรือ
จ�ำต้องท�ำ หรือครอบง�ำ หรือให้เป็นไปตามความประสงค์ โดยกระท�ำแก่กายหรือ
จิตใจด้วยก�ำลังทางกายภาพหรือวิธอี นื่ ใด เป็นเหตุให้บคุ คลอยูใ่ นภาวะทีไ่ ม่สามารถ
ขัดขืนได้)
(3) ลักพาตัว (แอบหรือลอบน�ำคนไปหรือน�ำคนมา โดยบุคคลนั้นไม่ยินยอม)
(4) ฉ้อฉล (ใช้อุบายหลอกลวงโดยเอาความเท็จมากล่าวเพื่อให้เขาหลงผิด)
(5) หลอกลวง (ใช้อุบายทุจริตลวงให้เข้าใจผิด แสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิด
ข้อความ จริงที่ควรบอกให้แจ้งเพื่อให้บุคคลอื่นเข้าใจผิด)
(6) ใช้อ�ำนาจโดยมิชอบ (ใช้อิทธิพลที่จะบังคับให้ผู้อื่นต้องยอมท�ำตาม ไม่ว่าจะด้วย
ความสมั ค รใจหรื อ ไม่ หรื อ บั น ดาลให้ เ ป็ น ไปตามความต้ อ งการ การปฏิ บั ติ
การกระท�ำเพือ่ ให้เกิดความเสียหายแก่บคุ คลอืน่ โดยมิชอบด้วยกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ เป็นต้น)
(7) โดยให้เงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่นแก่ผู้ปกครองหรือผู้ดูแล เพื่อให้ผู้ปกครองหรือ
ผู้ดูแล ให้ความยินยอมแก่ผู้กระท�ำความผิดในการแสวงหาประโยชน์จากบุคคล
ที่ตนปกครองดูแล ถ้ากระท�ำต่อเด็ก แม้จะไม่ใช้วิธีการดังกล่าวข้างต้น และไม่ว่า
เด็กจะยิน ยอมหรื อ ไม่ ก็ต าม ให้ ถือ ว่ าเด็ ก นั้ น เป็ น ผู ้ เ สี ย หายจากการค้ ามนุ ษ ย์
หรือเหยื่อของการค้ามนุษย์
(วิธีการดังกล่าว อาจมีหลากหลายและเรียกชื่ออย่างอื่น)
ข. องค์ประกอบภายในประกอบด้วย
(1) ผู้กระท�ำผิดมีเจตนาธรรมดา ในการกระท�ำความผิด คือ มีเจตนาประสงค์ต่อผลหรือ
ย่อมเล็งเห็นผล
(2) ผู้กระท�ำผิดมีเจตนาพิเศษ หรือมีวัตถุประสงค์ในการด�ำเนินการตามข้อ ก. เพื่อแสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบจากเหยื่อผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ไม่ว่าบุคคลนั้นจะยินยอมหรือ
ไม่ก็ตามหากการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบนั้นเกิดจากการกระท�ำตามข้อ ก. ข้างต้น
การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบหมายรวมถึง เช่น
(1) การแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณี (การได้ประโยชน์จากการค้าประเวณี การค้า
ประเวณี หมายความว่า การยอมรับการกระท�ำช�ำเรา หรือการยอมรับการกระท�ำอื่นใด
เพื่อส�ำเร็จความใคร่ในทางกามอารมณ์ของผู้อื่นอันเป็นการส�ำส่อนเพื่อสินจ้างหรือ
ประโยชน์อื่นใด ทั้งนี้ไม่ว่าผู้ยอมรับการกระท�ำและผู้กระท�ำจะเป็นบุคคลเพศเดียวกัน
หรือคนละเพศ)
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(2) การผลิตหรือเผยแพร่วัตถุหรือสื่อลามก
(3) การแสวงหาประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอื่น
(4) การเอาคนลงเป็นทาสหรือให้มีฐานะคล้ายทาส
(5) การน�ำคนมาขอทาน
(6) การตัดอวัยวะเพื่อการค้า
(7) การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ
การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ ตามมาตรา 6 วรรคสามแห่ง พระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ก�ำหนดว่า “การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ” หมายถึง การข่มขืน
ใจให้ท�ำงานหรือบริการ บริการ หมายถึง การปฏิบัติรับใช้ การให้ ความสะดวกต่างๆ หรือการปฏิบัติ
อื่นๆ ที่ท�ำให้อีกฝ่ายหนึ่งเกิดความพึงพอใจ โดยใช้วิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างคือ
(1) ท�ำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง หรือทรัพย์สินของบุคคล
นั้นเองหรือของผู้อื่น หรือ
(2) โดยการขู่เข็ญด้วยประการใดๆ หรือ
(3) โดยใช้ก�ำลังประทุษร้าย หรือ
(4) ยึดเอกสารส�ำคัญประจ�ำตัวของบุคคลนั้นไว้ หรือน�ำภาระหนี้ของบุคคลนั้นหรือของผู้อื่น
มาเป็นสิ่งผูกมัดโดยมิชอบ (debt bonded) หรือ
(5) โดยท�ำให้บุคคลนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่และศาล
สามารถปรับใช้กับรูปแบบการบังคับที่พัฒนาไปตามสถานการณ์ได้
ข้อสังเกต การบังคับใช้แรงงานหรือบริการจะเข้าข่ายเป็นความผิดฐานค้ามนุษย์หรือไม่
ต้องพิจารณาว่าเข้าองค์ประกอบความผิดตามมาตรา 6 วรรคแรก คือ มีผู้กระท�ำ
การเป็นธุระ จัด หา ฯลฯ โดยวิธกี ารบังคับ หลอกลวง ฯลฯ ซึง่ เป็นองค์ประกอบภายนอก
และ มีองค์ประกอบภายในตาม มาตรา 6 วรรคสาม คือมีเจตนาและเจตนาพิเศษ
ในการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ด้วยหรือไม่
2.2.8 การอื่นใดที่คล้ายคลึงกันอันเป็นการขูดรีดบุคคล การขูดรีด หมายความว่า การแสวงหา
ประโยชน์ โดยวิธีบีบบังคับเอา การแสวงหาประโยชน์โดยวิธีบีบบังคับให้ยินยอม ซึ่งได้เปิดช่องเพื่อให้
พนักงานเจ้าหน้าที่และศาลสามารถน�ำไปปรับใช้กับการกระท�ำความผิดฐานค้ามนุษย์ในรูปแบบใหม่ๆ
ที่อาจพัฒนาไปตามสถานการณ์ได้
ข้อสังเกต
1. ส�ำหรับค�ำว่า “การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ” นัน้ หมายถึงการใช้หรือได้ประโยชน์
จากผู้ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ “อย่างไม่เป็นธรรม (Unfair)”
2. ความผิดฐานค้ามนุษย์ได้ถกู บัญญัตใิ ห้สามารถน�ำไปใช้ดำ� เนินคดีกบั บุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
ในวงการค้ามนุษย์ในบทบาทต่างๆ รวมทั้งบุคคลที่แม้ไม่ได้เป็นผู้แสวงหาประโยชน์
จากแรงงานหรือบริการจากเหยือ่ ของการค้ามนุษย์โดยตรง แต่ได้รบั ผลประโยชน์หรือ
ช่วยเหลือสนับสนุนให้เกิดการค้ามนุษย์
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1.7 องค์ประกอบความผิดฐานค้ามนุษย์กรณีเหยื่อหรือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ มีอายุ
ไม่เกิน 18 ปี

2.1 ในกรณีที่การค้ามนุษย์กระท�ำต่อเด็กหรือเยาวชนผู้ที่มีอายุต่�ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ณ วันแรก
ที่ตกเป็น ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ของการกระท�ำผิดฐานค้ามนุษย์ (มาตรา 4 และ มาตรา 6 (2)
หากเข้าองค์ประกอบภายนอกตามข้อ ก. (มาตรา 6 วรรคแรก) และองค์ประกอบภายในตามข้อ ข.
(มาตรา 6 วรรคสอง คือกระท�ำโดยเจตนาและมีเจตนาพิเศษในการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากบุคคล
แม้ผกู้ ระท�ำไม่ได้ใช่วธิ กี ารตามมาตรา 6 วรรคสาม กล่าวคือ กระท�ำเพียงเป็นธุระจัดหา ซือ้ ขาย จ�ำหน่าย
พามาจากหรื อ ส่ ง ไปยั ง ที่ ใ ด หน่ ว งเหนี่ ย วกั ก ขั ง จั ด ให้ อ ยู ่ อ าศั ย หรื อ รั บ ไว้ ซึ่ ง เด็ ก โดยผู ้ ก ระท� ำ ผิ ด
ไม่ต้องใช้วิธีการข่มขู่ บังคับ ลักพาตัว ฯลฯ หรือแม้เป็นกรณีเด็กหรือผู้ปกครองจะให้ความยินยอมก็ตาม
หากการจัดหา พา หรือขนส่งเด็กไปเพื่อแสวงหาประโยชน์จากเด็กโดยมิชอบ ก็ถือว่าผู้กระท�ำได้กระท�ำ
ครบองค์ประกอบความผิดฐานค้ามนุษย์แล้ว
2.2 โปรดสังเกตว่า มาตรา 56/1 แห่ง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
พ.ศ. 2551 ก�ำหนดความผิดอีกสถานหนึ่งที่ต่างหากจากความผิดฐานค้ามนุษย์ตามมาตรา 6 ส�ำหรับ
การกระท�ำที่เป็นธุระจัดหา ซื้อ ขาย พามาจากหรือส่งไปยังที่ใด หน่วงเหนี่ยวกักขัง จัดให้อยู่อาศัย
จัดให้หรือรับไว้ซึ่งบุคคลอายุไม่เกินสิบห้าปีหรือผู้มีกายพิการหรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ท�ำงาน
หรือให้บริการที่อาจเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงแก่เด็ก หรือขัดต่อศีลธรรมอันดี แม้ไม่มีองค์ประกอบ
“การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ” ก็ตาม ก็ถือเป็นความผิดตามมาตรา ดังกล่าว
2. สิทธิ กฎหมายและกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์

2.1 ผู้กระท�ำความผิดฐานค้ามนุษย์ อาจจะกระท�ำความผิดอื่นด้วย เช่น ท�ำร้ายร่างกาย ข่มขืน
กระท�ำช�ำเรา กักขังหน่วงเนี่ยว หรือกระทั่ง ฆาตกรรม ฯลฯ หรือการกระท�ำบางอย่างที่อาจไม่ครบ
องค์ประกอบความผิดฐานค้ามนุษย์ แต่อาจเป็นความผิดตามกฎหมายอื่น เช่น ความผิดต่อเสรีภาพ
การเอาคนลงเป็นทาส ฯลฯ ดังเช่น บทบัญญัติตามมาตรา 312 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ที่ก�ำหนด
ว่า “ผูใ้ ดกระท�ำเพือ่ เอาคนลงเป็นทาส หรือในฐานะคล้ายทาส น�ำเข้าในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
พามาจากหรือส่งไปยังทีใ่ ด ซือ้ ขาย จ�ำหน่าย รับ หรือหน่วงเหนีย่ ว ซึง่ บุคคลหนึง่ บุคคลใด ต้องระวางโทษ
จ�ำคุกไม่เกิน 7 ปี และปรับไม่เกิน 140,000 บาท”
2.2 สิทธิของผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ตามกฎหมายต่างๆ ทนายความผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์
นอกจากจะพิจารณาว่าผูก้ ระท�ำผิดอาจมีความผิดตาม พระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
พ.ศ. 2551 (ที่แก้ไข) แล้ว ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ มีสิทธิตามกฎหมายอื่นอีก หรือไม่ เช่น
(1) ประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งนอกจากมีบางข้อหาความผิด ใกล้เคียงกับความผิดฐาน
ค้ามนุษย์แล้ว เช่น ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพ (มาตรา 309 - 312) พรากผู้เยาว์ (มาตรา
317 - 319) คนออกไปนอกราชอาณาจักรโดยหลอกลวง ข่มขู่ บังคับ (มาตรา 320) แล้ว
ในกระบวนการของการค้ามนุษย์ ผู้เกี่ยวข้องอาจกระท�ำผิดในข้อหาอื่นๆ เช่น ท�ำร้าย
ร่างกาย ฯลฯ
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(2) พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539
(3) พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ซึ่งเป็นกฎหมายอนุวัติการเพื่อปฏิบัติตาม
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
(4) พระราชก�ำหนดการบริหารการจัดการแรงงานต่างด้าว พ.ศ. 2560 ซึ่งก�ำหนดเกี่ยวกับ
การจ้างและการท�ำงานแรงงานข้ามชาติหรือแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมาย โดยใน
กรณีการค้ามนุษย์นนั้ ผูก้ ระท�ำผิดมักไม่จา้ งแรงงานทีต่ กเป็นเหยือ่ โดยผิดกฎหมาย ซึง่ ถือ
เป็นความผิดสถานหนึ่ง
(5) พระราชบั ญ ญั ติ คุ ้ ม ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 โดยเฉพาะในกรณี ที่ ผู ้ เ สี ย หายจาก
การค้ามนุษย์ ด้านแรงงาน เป็นแรงงานบังคับ ที่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จะมีสิทธิ
ได้รับค่าจ้างที่เป็นธรรม รวมทั้งค่าล่วงเวลา ค่าท�ำงานในวันหยุด เป็นต้น
(6) พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522
(7) พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
(8) กฎหมายเกี่ยวกับประมงทะเล
(9) ฯลฯ
2.3 การใช้กลไกอื่นเพื่อปกป้อง คุ้มครอง แก้ไขเยียวยา ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ นอกจากนี้
ทนายความของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ควรพิจารณาว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเหยื่อของการค้ามนุษย์
ทั้งในด้านการป้องกันปัญหา การช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ การแก้ไขเยียวยา ฯลฯ เกิดจาก
การกระท�ำ ละเลยการกระท�ำของรัฐ ในเชิงนโยบาย กฎหมาย หรือการละเลยการกระท�ำของพนักงาน
เจ้าหน้าทีใ่ นการปกป้องคุม้ ครองเหยือ่ ของการค้ามนุษย์หรือไม่ เพือ่ ร้องเรียน ผลักดัน หรือด�ำเนินมาตรการ
ทางกฎหมายต่อรัฐหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ให้แก้ไขต่อไป เช่น พบว่าแม้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
จะชนะคดีแรงงาน โดยศาลสัง่ ให้นายจ้างซึง่ เป็นจ�ำเลยต้องชดใช้เงินจ�ำนวนหนึง่ แก่ลกู จ้างทีเ่ ป็นเหยือ่ ของ
การค้ามนุษย์ หรือศาลได้ตัดสินลงโทษจ�ำเลยในความผิดฐานค้ามนุษย์ และสั่งให้จ�ำเลยชดใช้ค่าเสียหาย
หรือค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ แล้ว แต่ในทางปฏิบัติ ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
ไม่ได้รับเงินดังกล่าวเป็นต้น
2.4 การด�ำเนินมาตรการอื่นๆ เชิงนโยบาย ทนายความผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ควรพิจารณา
ว่า ปัญหาเกิดขึ้นกับเหยื่อของการค้ามนุษย์ ทั้งในด้านการป้องกันปัญหา การช่วยเหลือผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์ การแก้ไขเยียวยา ฯลฯ เกิดจากการกระท�ำ ละเลยการกระท�ำของรัฐ ในเชิงนโยบาย
กฎหมาย หรือการกระท�ำหรือละเลยการกระท�ำของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปกป้องคุ้มครองเหยื่อ
ของการค้ามนุษย์หรือไม่ เพื่อร้องเรียน ผลักดัน หรือด�ำเนินมาตรการทางกฎหมายต่อรัฐหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ให้แก้ไขต่อไป เช่น พบว่าแม้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จะชนะคดีแรงงาน โดยศาลสั่งให้
นายจ้างซึ่งเป็นจ�ำเลยต้องชดใช้เงินจ�ำนวนหนึ่งแก่ลูกจ้างที่เป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ หรือศาลได้ตัดสิน
ลงโทษจ�ำเลยในความผิดฐานค้ามนุษย์ และสั่งให้จ�ำเลยชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนแก่
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์แล้ว แต่ในทางปฏิบัติผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ไม่ได้รับเงินดังกล่าว
เป็นต้น
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2.5 ประสานงานกับองค์การเอกชน หรือ NGOs และหน่วยงานต่างๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ เนื่องจากการด�ำเนินคดีค้ามนุษย์นั้น เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน เช่น สหวิชาชีพในการ
คัดแยกเหยื่อ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นักจิตวิทยาและนักสังคมสงเคราะห์
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์หรือบ้านพัก องค์การเอกชนหรือNGOs เป็นต้น
ทั้งในกรณีที่การกระท�ำผิดมีลักษณะข้ามชาติ ข้ามพรมแดน อาจต้องประสานงานกับพนักงานเจ้าหน้าที่
และ NGOs ในต่างประเทศด้วย ทนายความผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จะต้องประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งโดยตรง หรือโดยร่วมกับ NGOs ที่เกี่ยวข้องกับคดีด้วย
การประสานงานระหว่าง NGOs และทนายความ มีรายละเอียดปรากฎตามคูม่ อื ภาคประชาสังคม
ในการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่แรงงานประมงของมูลนิธิเพื่อนสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา
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บทที่ 2
หน่วยงานและองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือ
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

1. การให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการด้านการค้ามนุษย์ คือ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์แห่งชาติ (ศปคม.แห่งชาติ) ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์จงั หวัด (ศปคม.จังหวัด) ทีอ่ ยูภ่ ายใต้การดูแลของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดกลไกประสานงานกลางด้านการค้ามนุษย์ บูรณาการข้อมูล บริการและความ
ช่วยเหลือจากส่วนราชการทุกกระทรวง รวมทั้งเกิดระบบสนับสนุนข้อมูล จะเห็นได้ว่าโครงสร้างในการ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์สามารถแบ่งได้เป็น 2 ระดับ คือ ระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติ
การดังนี้
1.1 โครงสร้างระดับนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์

ก. ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์แห่งชาติ (ศปคม.แห่งชาติ) ก�ำหนด
ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นหน่วยงานกลางประสานการป้องกัน และ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ข. ศูนย์ปฏิบตั กิ ารป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จงั หวัด (ศปคม.จังหวัด) ก�ำหนดให้แต่งตัง้
คณะกรรมการจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และส�ำนักงานพัฒนา
สังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จงั หวัดเป็นเลขานุการ รวมทัง้ สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน
และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
ค. ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ศนย์ปฏิบัติการด้านการค้ามนุษย์ประจ�ำ
ประเทศใดประเทศหนึ่ง โดยมีเอกอัครราชฑูต/กงศุลใหญ่ เป็นประธาน คณะกรรมการประกอบด้วย
ฑูตด้านแรงงาน ผู้แทนด้านความมั่นคง ส่วนราชการทีเ่ กี่ยวข้อง รวมทัง้ ภาคเอกชนชุมชนไทยในประเทศ
นั้นๆ ท�ำหน้าที่ในการประสานให้ความช่วยเหลือเหยื่อการค้ามนุษย์และประสานข้อมูลศูนย์ประสานงาน
กลางอย่างใกล้ชิด
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ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการด�ำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์มีความเกี่ยวข้องกับ
หลายหน่วยงาน ซึ่งต้องมีการสร้างกลไกการประสานงานกลางที่เป็นหน่วยหลักในการขับเคลื่อนและ
บูรณาการท�ำงานระหว่างหน่วยงาน
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1.3 บทบาทและอ�ำนาจหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

บทบาทหน้าที่โดยทั่วไปของศูนย์ปฏิบัติการและปราบปรามการค้ามนุษย์ คือ การก�ำหนดแนวทาง
ในการด�ำเนินการด้านการค้ามนุษย์ในพื้นที่ ซึ่งท�ำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการประสานงานระหว่างหน่วงาน
ภาครัฐและเอกชนในลักษณะของบูรณาการไม่ว่าจะเป็นการจัดท�ำข้อมูลและพัฒนาระบบ ควบคู่ไปกับ
การส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาศักยภาพบุคลากรทัง้ ในด้านความรูแ้ ละทักษะในทางปฏิบตั ิ ซึง่ ต้องติดตาม
และรายงานผลการด�ำเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการศูนย์ปฏิบตั กิ ารป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
2 หน่วยงานภาครัฐที่ให้ความช่วยเหลือ
2.1 กระทรวงการพั ฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เป็นหน่วยงานหลักในการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะในส่วนของ
การให้ความช่วยเหลือตามมาตรา 33 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ ได้จดั ตัง้ สถานคุม้ ครองฯ ทัว่ ประเทศจ�ำนวน 8 แห่ง
โดยแบ่งเป็นสถานคุม้ ครองผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ชาย และสถานคุม้ ครองผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์
หญิง ดังนี้
ก. สถานคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ชาย ได้แก่ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ จังหวัดเชียงราย สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัดสงขลา
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัดระนอง และสถานคุ้มครองสวัสดิภาพ
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัดปทุมธานี
นอกจากนี้สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัดปทุมได้จัดสถานที่รองรับ
ส�ำหรับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่มีลักษณะเป็นครอบครัว
ข. สถานคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์หญิง ได้แก่ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์ (บ้านเกร็ดตระการ) จังหวัดนนทบุรี สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
(บ้านนารีสวัสดิ์) จังหวัดนครราชสีมา สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านศรี
สุราษฎร์) จังหวัดสุราษฎร์ธานี สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว)
จังหวัด พิษณุโลก
ค. บ้านพักเด็กและครอบครัวในแต่ละจังหวัด ได้จัดให้เป็นสถานที่พักพิงชั่วคราวให้กับผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ เฉพาะผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ที่เป็นเด็กและหญิงเท่านั้น
อย่างไรก็ตาม แม้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ถือเป็นหน่วยงานที่ให้
ความช่วยเหลือต่อจากหน่วยงานอื่น แต่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ยังได้จัด
ช่องทางการแจ้งเหตุโดยผู้พบเห็นหรือผู้ถูกกระท�ำสามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วน 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

คู่มือส�ำหรับทนายความ เรื่องการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

15

2.2 ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ

ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ มีอ�ำนาจหน้าที่ดูแล ควบคุม และก�ำกับการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ต�ำรวจเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระท�ำผิดทางอาญา รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัย
ของประชาชน และความมั่งคงของรัฐ และปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก�ำหนดให้เป็นอ�ำนาจหน้าที่
ของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ รวมถึงหน่วยงานในสังกัด ดังต่อไปนี้
ก. สถานีตำ� รวจภูธร มีอำ� นาจหน้าทีท่ งั้ การรับแจ้งเหตุ สืบสวน สอบสวนการกระท�ำความผิดอาญา
รวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อด�ำเนินคดีกับผู้กระท�ำความผิดในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีต�ำรวจนั้นๆ
ข. ส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมือง มีอ�ำนาจในการรับแจ้งเหตุที่เกี่ยวข้องกับการกระท�ำความผิดตาม
กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยการทะเบียนคนต่างด้าว กฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการค้ า มนุ ษ ย์ และกฎหมายอื่ น อั น เกี่ ย วกั บ การกระท� ำ ความผิ ด อาญาในเขตพื้ น ที่
ความรับผิดของส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพื้นที่นั้นๆ แต่ไม่มีอ�ำนาจสอบสวน เว้นแต่เป็นการกระท�ำ
ความผิดตาม กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยการทะเบียนคนต่างด้าว เท่านั้น
ค. กองบังคับการต�ำรวจน�้ำ มีอ�ำนาจหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมทั่วราชอาณาจักร และในเขตน่านน�้ำไทย ท่าเรือชายฝั่งทะเล รวมทั้งเขตเศรษฐกิจจ�ำเพาะ
และในทะเลหลวงเฉพาะเรือไทย และความผิดอื่นที่เกี่ยวเนื่อง โดยเป็นหน่วยงานที่เข้าให้ความช่วยเหลือ
กรณีที่มีการแจ้งว่าพบหรือเกิดเหตุบนเรือประมงที่อยู่ในน่านน�้ำไทย
ง. กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์เป็นหน่วยงาน
เฉพาะทาง ทีม่ คี วามช�ำนาญและเชีย่ วชาญในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยมีอำ� นาจหน้าที่
ในการรับแจ้งเหตุ สืบสวน สอบสวน และรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อด�ำเนินคดีกับผู้กระท�ำความผิด
ฐานค้ามนุษย์ ซึ่งมีเขตพื้นที่รับผิดชอบทั่วราชอาณาจักร
ช่องทางการติดต่อ หน่วยงานภายใต้ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
หน่วยงาน
เหตุด่วน เหตุร้าย
ต�ำรวจตรวจคนเข้าเมือง
ต�ำรวจน�้ำ
กองบังคับการปราบปรามการกระท�ำ
ความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์
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ช่องทางการแจ้ง
สายด่วน
191
1178
1196
1191

ที่ตั้ง
สถานีต�ำรวจในพื้นที่เกิดเหตุ
507 ซอยสวนพูล แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพ 10120
อาคารจอดรถศูนย์ราชการ อาคาร B
108 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
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2.3 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)

กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีบทบาทหน้าที่ในการด�ำเนินการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
ที่ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คดีที่อยู่
ในความรับผิดชอบของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
แม้ว่าการกระท�ำผิดฐานค้ามนุ ษ ย์ ไม่ ไ ด้ บัญ ญั ติอ ยู ่ ในบั ญชี แ นบท้ ายพระราชบั ญญั ติดั ง กล่ า ว
แต่เนือ่ งจากการกระท�ำผิดฐานค้ามนุษย์เป็นความผิดมูลฐานของการกระท�ำความผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การฟอกเงินซึ่งเป็นการกระท�ำความผิดตามแนบท้ายพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547
ติดต่อ 128 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 สายด่วน 1202
2.4 กองทัพเรือ

บทบาทหน้าที่หลักของกองทัพเรือเป็นผู้รักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
แต่เนื่องจากการพบว่ามีการค้ามนุษย์บนเรือประมงเกิดขึ้นเป็นจ�ำนวนมาก โดยเป็นภาระกิจที่รัฐบาล
ได้มอบหมายให้กองทัพเรือปฏิบัติ มีส่วนของการตรวจ ค้น เรือประมง และบังคับผู้ควบคุมเรือและ
คนประจ�ำเรือให้รื้อ หรือขนของเพื่อตรวจค้น ให้พวงเรือ หรือท�ำให้การอื่นเพื่อให้เรือนั้นไปยังที่ซึ่งเป็น
การสะดวกแก่การตรวจค้น สอบสวน หรือด�ำเนินคดี และมีอ�ำนาจในการจับและยึดเรือจนกว่าศาลจะมี
ค�ำสั่งเป็นอย่างอื่น รวมถึงมีอ�ำนาจในการควบคุมผู้ต้องหาได้ไม่เกิน 7 วัน
ทั้งนี้กองทัพเรือได้มอบหมายให้ศูนย์กลางการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
(ศรชล.) เป็นหน่วยงานหลักที่รวบรวมพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในทะเล ได้แก่ กองทัพเรือ กรม
ศุลกากร กรมเจ้าท่า กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อท�ำงานแบบบูรณาการ และที่ส�ำคัญคือ
การก�ำหนดให้มศี นู ย์ควบคุมการแจ้งเรือ เข้า - ออก (Port in - Port out Controlling Centre) มีหน้าที่
ในการตรวจเรือและคนประจ�ำเรือ
อย่างไรก็ตาม หากพบว่ามีการกระท�ำความผิดเกิดขึน้ เรือประมง สามารถแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือได้
ตามช่องทางดังต่อไปนี้
สถานที่ให้บริการ
ศูนย์ปฏิบัติการ กองทัพเรือ สายด่วน 1696
สถานที่ให้บริการ
ศูนย์ปฏิบัติการ ประจ�ำพื้นที่ ทัพเรือภาคที่ 1
038 - 438 - 008, 038 - 438 - 592
สถานที่ให้บริการ
ศูนย์ปฏิบัติการ ประจ�ำพื้นที่ ทัพเรือภาคที่ 2
โทรศัพท์ 074 - 325 - 804, 074 - 325 - 805, 074 - 325 - 798
สถานที่ให้บริการ
ศูนย์ปฏิบัติการ ประจ�ำพื้นที่ ทัพเรือภาคที่ 3
076 - 391 - 596, 076 - 391 - 598 ต่อ 21630, 077 - 811 - 098

เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
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3. องค์กรภาคประชาสังคมที่ให้ความช่วยเหลือ (NGOs)

หน่วยงานเอกชนที่เป็นองค์กรไม่แสวงหาก�ำไร ที่ต้องการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้า
มนุษย์ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ โดยองค์กรภาคประชาสังคมจะเข้าไปมีบทบาทตั้งแต่ การรับแจ้งเหตุ
การให้ความคุ้มครองและช่วยเหลือตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551
และกฎหมายอื่น องค์กรภาคประชาสังคมที่ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ได้แก่
3.1 มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (HRDF)
เป็นองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการให้ค�ำปรึกษาและการให้ความช่วยเหลือทางด้าน
กฎหมายกับแรงงานข้ามชาติ โดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติและเลือกปฏิบัติกับกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
ได้ดำ� เนินการจัดตัง้ โครงการคลินกิ กฎหมายแรงงานแม่สอด โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในการท�ำงาน
ส�ำหรับแรงงานข้ามชาติ และโครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ดา้ นแรงงาน ซึง่ โครงการต่อต้านการค้ามนุษย์
ด้านแรงงานมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ในฐานะ
ทนายความผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เพื่อเรียกร้องสิทธิตามกระบวนการยุติธรรมทั้งในทางแพ่งและ
ทางอาญา และสิทธิการช่วยเหลือคุ้มครองตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
พ.ศ. 2551 และกฎหมายอื่นๆ
ที่ตั้ง: 109 ซอยสิทธิชน ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
10310
ติดต่อ: 02 - 277 - 6882, 02 - 277 - 6887
เว็บไซต์: www.hrdffoundation.org
3.2 มูลนิธิส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN)
องค์กรพัฒนาเอกชน ที่มีอุดมการณ์ช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติและแรงงานไทย เน้นการท�ำงาน
ภาคสนามเพื่อให้สามารถเข้าใจและเห็นปัญหาของกลุ่มแรงงานข้ามชาติและผู้ติดตาม โดยจัดตั้งศูนย์
ให้คำ� ปรึกษาในประเด็นสิทธิมนุษยชน สิทธิแรงงาน การเข้าถึงสิทธิขนั้ พืน้ ฐาน การป้องกันการใช้แรงงาน
เด็ก การป้องกันการค้าหญิงและเด็ก และการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานทุกรูปแบบ และส่งเสริม
สิทธิทางการศึกษาและสิทธิการเข้ารับบริการสาธารณะสุขให้กับแรงงานข้ามชาติและผู้ติดตาม ทั้งยัง
ผลักดันเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนากลไกการคุ้มครองสิทธิและเยียวยาแรงงานที่ถูกละเมิด พื้นที่ส�ำนักงาน
สาขาสมุทรสาคร (ส�ำนักงานใหญ่) สมุทรปราการ กรุงเทพฯ และราชบุรี
ที่ตั้ง: 25/17 - 18 หมู่บ้านมหาชัยเมืองทอง ถนนสหกรณ์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
ติดต่อ: 034 - 434 - 726, 086 - 163 - 1390
e - mail: lpnthailand2011@gmail.com
เว็บไซต์: www.lpnfoundation.com
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3.3 ศูนย์ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (SR LAW)
ศูนย์ให้ความปรึกษาทางด้านกฎหมายแก่องค์กรภาคประชาสังคม ทนายความ ผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์ และประชาชนทัว่ ไป เกีย่ วกับการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผเู้ สียหายจากการค้ามนุษย์
รวมทั้งท�ำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและองค์กรภาคประชาสังคมในการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์
ที่ตั้ง: 119/242 ถนนนวมินทร์ ซอยนวมินทร์ 101 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
10240
ติดต่อ: 02 - 042 - 7924
e - mail: srlaw.srlaw@gmail.com
เว็บไซต์: lac.trafficking@gmail.com
3.4 เครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติ Migrant Worker Rights Network (MWRN)
เครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติสัญชาติพม่า ก่อตั้งโดยแรงงานพม่าในประเทศไทยจ�ำนวน
9 คน ที่มีความต้องการรวบรวมแรงงานและสนับสนุนและเสริมสร้างความเข็มแข็งในการปกป้องสิทธิ
แรงงานโดยสร้างความตระหนักรู้ ส่งเสริมการเข้าถึงความเป็นธรรม การเจรจาต่อรองกับนายจ้าง พนักงาน
เจ้าหน้าที่ และการผลักดันเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายอย่างยั่งยืน
ที่ตั้ง: 93/259 หมู่ 7 ต�ำบลท่าชัย อ�ำเภอเมือง จ. สมุทรสาคร 74000
ติดต่อ: 086 - 755 - 5337
เว็บไซต์: www.mwrnorg.com
3.5 มูลนิธิเพื่อการศึกษาและการพัฒนา (FED)
มูลนิธิเพื่อการศึกษาและการพัฒนามุ่งให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อพยพย้ายถิ่นฐาน ด้วยการเผยแพร่
ความรูเ้ กีย่ วกับสิทธิอาศัยในประเทศไทย และการเข้าเมืองอย่างถูกกฎหมาย นอกจากนี้ ยังให้ความช่วยเหลือ
ทางด้านกฎหมายและบริการทางสังคมแก่ผเู้ สียหายจากการค้ามนุษย์ รวมทัง้ การเยียวยาทางด้านร่างกาย
และจิตใจก่อนที่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ กลับไปใช้ชีวิตในสังคมต่อไป โดยเป็นการท�ำงานร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐและกลุ่มนายจ้างในการรณรงค์
ที่ตั้ง: ส�ำนักงานใหญ: 10 พหลโยธิน ซอย 3 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพ 10400
ส�ำนักงานภาคใต้: 20 หมู่ 4 ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82120
ติดต่อ: 089 - 470 - 4934 076 - 486 - 351
เว็บไซต์: https://thailandseafoodhotspot.org
3.6 องค์การยุติธรรมนานาชาติ (IJM)
องค์กรยุติธรรมนานาชาติ ให้ความช่วยเหลือเหยื่อหรือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และการบังคับ
ใช้แรงงาน โดยเฉพาะแรงงานประมงและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการประมงทะเล ทั้งการให้
ความช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ รวมถึงการท�ำงานร่วมกับต�ำรวจ พนักงาน
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อัยการ ในการรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมทั้ง
ช่วยบ�ำบัด ฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ก่อนส่งผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
กลับคืนสู่สังคม
ที่ตั้ง: ติดต่อ: เว็บไซต์: https://www.ijm.org
3.7 สภาทนายความ
สภาทนายความเป็นองค์กรทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ เพือ่ ส่งเสริมการศึกษาและประกอบวิชาชีพทนายความ ควบคุม
มรรยาททนายความ และจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกสภาทนายความ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือ แนะน�ำ
เผยแพร่ และให้การศึกษาแก่ประชาชนในเรื่องเกี่ยวกับกฎหมาย ทั้งนี้การร้องขอรับความช่วยเหลือ
ทางกฎหมายจากสภาทนายความไม่เสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้น
กระทั่ง สภาทนายความได้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
ตั้งแต่เริ่มกระบวนการจนกระทั้งศาลมีค�ำพิพากษาและการบังคับคดี
ที่ตั้ง: 249 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10220
ติดต่อ: 02 - 522 - 7124 ถึง 27 ต่อ 214 - 217, 02 - 522 - 7137
เว็บไซต์: http://www.lawyerscouncil.or.th/news/
3.8 สถานบันอิสรา (Issara Institute)
สถาบันอิสรามีแนวทางการท�ำงานร่วมกับภาคธุรกิจเป็นหลัก ด้วยการให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำเพื่อ
ให้ภาคธุรกิจต่างๆ มีความรับผิดชอบต่อสังคมตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน นอกจากนี้สถานบันอิสรายังคอย
ให้ความช่วยเหลือแก่แรงงานในภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร และภาคประมง โดยการรับเรื่องร้องเรียน
ผ่านสายด่วนหรือ Facebook ทั้งนี้สถานบันอิสราได้จัดล่ามภาษาต่างๆ ได้แก่ เมียนมา กัมพูชา ลาว
และไทย ในการรับเรื่องร้องเรียนอีกด้วย
ที่ตั้ง: ติดต่อ: สายด่วน ภาษาเมียนมา: 1 - 800 - 010 - 180
			
ภาษากัมพูชา: 1 - 800 - 010 - 181
			
ภาษาไทยและลาว: 1 - 800 - 010 - 182
เว็บไซต์: https://www.issarainstitute.org/our - team
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บทที่ 3
สิทธิของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
และการขอรับความช่วยเหลือ

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ได้บัญญัติถึงสิทธิของผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ ที่จะได้รับการคุ้มครอง ที่มีความสอดคล้องกับพิธีสารเพื่อการป้องกัน ปราบปรามและ
ลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก อีกทั้งผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ยังมีสิทธิขอรับการ
ช่วยเหลือตามกฎหมายอืน่ โดยพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการมีหน้าทีต่ อ้ งแจ้งสิทธิตามพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวและสิทธิตามกฎหมายอื่นให้กับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ทราบ1 เพื่อให้ผู้เสียหายจากการค้า
มนุษย์ แสดงเจตนาขอรับสิทธิตามกฎหมาย ดังนี้
1. สิทธิของผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ ตามพระราชบัญญัตป
ิ อ
้ งกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551

1.1 การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ และคุ ้ ม ครองสวั ส ดิ ภ าพผู ้ เ สี ย หายจากการค้ า มนุ ษ ย์ มาตรา 33
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 สิทธิในการช่วยเหลือและคุ้มครอง
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จะเกิดขึ้นภายหลังจากการคัดแยกว่าตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่อยู่ในสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และ
กลุ่มที่อยู่นอกสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
ก. กลุม่ ทีอ่ ยูใ่ นสถานคุม้ ครองสวัสดิภาพผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ ผูเ้ สียหายจากการค้า
มนุษย์ ต้องแสดงความประสงค์ที่เข้ารับคุ้มครองในสถานคุ้มครองของรัฐซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์ หญิง เด็ก และคนต่างด้าว ซึ่งจะได้รับความช่วยเหลือในเรื่องอาหาร ที่พัก การรักษา
พยาบาล การบ�ำบัดฟื้นฟูทางร่างกายและจิตใจ การให้การศึกษา การฝึกอบรม การให้ความช่วยเหลือ
ทางกฎหมาย การส่งกลับภูมิล�ำเนา การด�ำเนินคดีเพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้ผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์ ทั้งนี้การขอเข้าพบผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ทนายความต้องท�ำหนังสือขออนุญาตจาก
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยแสดงให้เห็นวัตถุประสงค์ในการเข้าพบ
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ทุกครั้ง

1
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ข. กลุ่มที่อยู่นอกสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์ กลุ่มนี้อาจประสบกับปัญหาการเข้าถึงสิทธิบางประการ ทั้งยังเสี่ยงที่จะถูกคุกคามจาก
ผู้กระท�ำความผิด ซึ่งต่างจากผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ที่อยู่ในสถานคุ้มครองฯ ที่จะได้รับการให้
ความช่วยเหลือตามขั้นตอนกระบวนการจากเจ้าหน้าที่ในสถานคุ้มครองฯ ดังนั้น ทนายความต้องคอย
ตรวจตราและประเมินความเสี่ยงของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ไปพร้อมกัน
ทัง้ นี้ ทนายความกับพนักงานเจ้าหน้าทีค่ วรร่วมกันอธิบายเพือ่ ให้ผเู้ สียหายจากการค้ามนุษย์
เข้าใจเกีย่ วกับกระบวนการให้ความคุม้ ครองตามมาตรา 33 เพือ่ ให้ผเู้ สียหายจากการค้ามนุษย์ เกิดความ
เข้าใจ โดยต้องค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เป็นหลัก
หมายเหตุ การให้ความคุ้มครองชั่วคราวแก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ตามมาตรา 29
พระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 เป็นหนึง่ ในกระบวนการ
หาข้อเท็จจริงเพิม่ เติมเพือ่ ให้พนักงานเจ้าหน้าทีส่ ามารถน�ำตัวผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์
ไว้
1.2 การเรียกค่าสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจากการกระท�ำความผิดฐานค้ามนุษย์ ตามมาตรา 34
ประกอบมาตรา 35 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 กรณีที่ผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ แจ้งความประสงค์เรียกค่าสินไหมทดแทนให้กบั พนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่
ที่ให้ความช่วยเหลือ ซึ่งต้องแจ้งให้กับส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือ
กองต่อต้านการค้ามนุษย์ทราบเพือ่ ด�ำเนินการประเมินค่าสินไหมทดแทนให้กบั ผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์
ต่อไป ผูท้ ตี่ อ้ งเข้าร่วมในการประเมินค่าสินไหม ได้แก่ พนักงานอัยการ พนักงานสอบสวน นักสังคมสงเคราะห์
องค์กรภาคประชาสังคมทีใ่ ห้ความช่วยเหลือตัง้ แต่ตน้ และทนายความ (ถ้ามี) ทัง้ นีก้ ารประเมินค่าสินไหม
เป็นไปตามมาตรา 420 ประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชย์ หลักละเมิดพิจารณาได้จากความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นทั้งทางร่างกายและจิตใจ รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากการขาดประโยชน์ท�ำมาหาได้
1.3 สิทธิที่จะได้รับการให้ความคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ระหว่าง
ที่อยู่ในความดูแล (มาตรา 36) ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ มีสิทธิที่จะได้รับการดูแลความปลอดภัย
โดยเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจ ในระหว่างทีอ่ ยูใ่ นความดูแลของภาครัฐ หรือในระหว่างการเดินทางและขึน้ เบิกความ
ในฐานะพยาน เป็นการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยาน พ.ศ. 2546 รวมถึงกรณีผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ ต้องการเดินทางกลับประเทศต้นทางหรือภูมิล�ำเนา พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องติดต่อ
ประสานกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อให้ด�ำเนินการคุ้มครองความปลอดภัยต่อไป
ทั้งนี้ทนายความต้องตรวจสอบความประสงค์ของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ อย่างต่อเนื่อง
เพราะในครั้งแรกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ อาจจะปฏิเสธการรับสิทธิด้วยความไม่เข้าใจหรือเหตุผลใด
ก็ตาม แต่ภายหลังหากผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ต้องการการคุ้มครองทนายความต้องด�ำเนินการ
ประสานพนักงานเจ้าหน้าที่ เช่น เจ้าหน้าที่สถานคุ้มครอง เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ ส�ำนักงานยุติธรรมจังหวัด
(ส่วนภูมิภาค) หรือส�ำนักงานคุ้มครองพยาน (ส่วนกลาง) กรมคุ้มครองสิทธิ
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หมายเหตุ การยกเว้นไม่ดำ� เนินคดีกบั ผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ในการกระท�ำความผิด
บางประการ ตามมาตรา 41 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
พ.ศ. 2551 เป็นการคุ้มครองภายใต้กฎหมาย
1.4 สิทธิการรักษาพยาบาล การบ�ำบัดฟืน้ ฟู การเรียกร้องสิทธิตา่ งๆ ของผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์
เช่น สิทธิในการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรชั่วคราว และท�ำงานชั่วคราวตามกฎหมาย มาตรา 37
การขอรับสิทธิตามมาตรา 36 โดยปกติ เจ้าหน้าที่จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์เป็นผูด้ ำ� เนินการให้กบั ผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ เฉพาะทีอ่ ยูใ่ นสถานคุม้ ครองสวัสดิภาพผูเ้ สียหาย
จากการค้ามนุษย์ ส่วนผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ที่ไม่ได้อยู่ในสถานคุ้มครองฯ ทนายความต้องคอย
ให้คำ� ปรึกษา และด�ำเนินการช่วยเหลือแก่ผเู้ สียหายจากการค้ามนุษย์ เกีย่ วกับการขอรับสิทธิตามมาตรา 36
นอกจากนี้มติคณะรัฐมนตรี ว่าด้วยเรื่อง การผ่อนผันให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และพยาน
ในคดีค้ามนุษย์ อยู่ในราชอาญาจักรเป็นการชั่วคราวและได้รับอนุญาตให้ท�ำงานได้ตามกฎหมาย
หลังสิ้นสุดคดี เป็นระยะเวลา 2 ปี และเมื่อครบ 2 ปี หากไม่มีพฤติการณ์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย
และประสงค์จะท�ำงานกับนายจ้างต่อสามารถขออยู่ในราชอาณาจักรเป็นคราวๆ ละ 1 ปี และให้ยกเว้น
ค่าธรรมเนียนการขออนุญาตอยูใ่ นราชอาณาจักร การขออนุญาตท�ำงาน และการตรวจสุขภาพและประกัน
สุขภาพ ทั้งนี้ทนายความต้องสอบถามความประสงค์พร้อมทั้งอธิบายให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
เข้าใจ และติดตามกระบวนการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว
1.5 สิทธิที่จะได้รับการยกเว้นไม่ถูกด�ำเนินคดีในบางความผิดที่เกี่ยวข้องกับการกระท�ำความผิด
ฐานค้ามนุษย์ (มาตรา 41) เช่น ความผิดฐานเข้ามาออกไปหรืออยู่ในราชอาญาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต
ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยคนเข้ า เมื อ ง ความผิ ด ฐานแจ้ ง ความเท็ จ ต่ อ พนั ก งาน ฐานปลอมหรื อ ใช้ ซ่ึ ง
หนังสือเดินทางปลอมตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการค้าประเวณีและการเข้าไปมัว่ สุมในสถานการค้าประเวณีเพือ่ ค้าประเวณี หรือความผิดฐาน
เป็นคนต่างด้าวท�ำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการท�ำงานของคนต่างด้าว
ทนายความต้องคอยระวังและตรวจสอบเพื่อป้องกันไม้ให้มีการด�ำเนินคดีเหล่านี้กับผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์ เพื่อประโยชน์สูงสุดของการด�ำเนินคดี
1.6 การขอรั บ เงิ น ช่ ว ยเหลื อ จากกองทุ น เงิ น เพื่ อ การป้ อ งกั น และปราบปรามการค้ า มนุ ษ ย์
มาตรา 44(4) พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ในการขอรับเงินหรือ
ทรัพย์สินของกองทุนฯ ส�ำหรับเพื่อช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งอนุมัติ
ให้ตามความจ�ำเป็นเหมาะสม โดยค�ำนึงถึงพฤติการณ์และความร้ายแรง ตลอดจนความเสียหาย
ที่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้รับรวมทั้งโอกาสที่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จะได้รับการช่วยเหลือ
หรือบรรเทาความเสียหายจากทางราชการ ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไข2

ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการอนุมัติการใช้เงินและทรัพย์สินของกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
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ทัง้ นี้ ทนายความต้องติดตามกระบวนการขอรับเงินจากกองทุนเงินเพื่อการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์เป็นระยะจนกว่าผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จะได้รับเงินครบตามจ�ำนวน
กระบวนการขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนเงินเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์เป็น
ไปตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนเพือ่ การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เรือ่ ง หลักเกณฑ์
วิธกี าร และเงือ่ นไขการอนุมตั กิ ารใช้เงินทรัพย์สนิ ของกองทุนเพือ่ การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
ประกาศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2552
การขอรับเงินช่วยเหลือจากกองทุนเงินเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
ขั้นตอน/กระบวนการ
1. การยื่นค�ำขอ

ค�ำอธิบาย
ผู้ที่สามารถยื่นขอรับการช่วยเหลือ
1. ผู้ขอรับความช่วยเหลือ
- ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ หรือมอบอ�ำนาจให้กับผู้แทนด�ำเนินการแทน
เช่น ทนายความ
2. ช่องทางการยื่นค�ำขอรับความช่วยเหลือ
- กรณีที่ผู้ยื่นค�ำขอมีภูมิล�ำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่น
ค�ำขอ ณ กองต่ อ ต้ านการค้ ามนุ ษ ย์ กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
- กรณีที่ผู้ยื่นค�ำขอมีภูมิล�ำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในเขตจังหวัดใดให้ยื่นที่ส�ำนักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนั้นๆ
3. หลักฐานประกอบการยื่นค�ำขอรับความช่วยเหลือ
- ค� ำ ขอรั บ การช่ ว ยเหลื อ ตามแบบฟอร์ ม ที่ ก� ำ หนด (แนบท้ า ยประกาศ
คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุมัติการใช้เงินและทรัพย์สิน
ของกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
- ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน*หรือส�ำเนาทะเบียนบ้านในเขตจังหวัด
ที่ขอรับการช่วยเหลือ พร้อมรับรองส�ำเนาถูกต้อง
- หลักฐานประกอบอื่นๆ เช่น ใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น
- ใบมอบอ�ำนาจและเอกสารประจ�ำตัวของผู้รับมอบอ�ำนาจ
***ไม่มเี อกสารประจ�ำตัวใช้ใบรับรองความเป็นผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์
ที่ออกโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็น
หลักฐาน
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การขอรับเงินช่วยเหลือจากกองทุนเงินเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
ขั้นตอน/กระบวนการ

ค�ำอธิบาย

2. การกลัน่ กรองค�ำขอ - สอบถามความประสงค์ในการขอความช่วยเหลือ
- สอบถามและบันทึกข้อมูลเบื้องต้นในแบบสอบข้อเท็จจริง
3. แสวงหาข้อเท็จจริง - นักสังคมสงเคราะห์ สอบถามข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือ
4. ท�ำความเห็น

- ส่วนภูมภิ าค หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาให้ความช่วยเหลือจากนัน้ รวบรวม
แบบค�ำขอแนบท้ายประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การอนุมัติการใช้เงินทรัพย์สินของกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ พร้อมหลักฐานประกอบ และจัดส่งมายัง กองต่อต้านการค้า
มนุษย์
- ส่วนกลาง หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาให้ความช่วยเหลือจากนั้น รวบรวม
แบบค�ำขอฯ พร้อมหลักฐานเพื่อน�ำเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาให้
ความเห็นช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

5. ส่งส่วนกลาง

- กองต่อต้านการค้ามนุษย์ รวบรวมค�ำขอรับความช่วยเหลือพร้อมตรวจ
ความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร
- กลุ่มบริหารกองทุนป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ตรวจสอบข้อมูล
รายละเอียดอีกครั้งก่อนน�ำเสนอคณะอนุกรรมการฯ พิจารณา

6. พิจารณาค�ำขอ

- คณะอนุกรรมการฯ ตรวจสอบ วิเคราะห์ และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงิน
เพื่อช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และคุ้มครองความปลอดภัย
ให้ แ ก่ ผู ้ เ สี ย หายจากการค้ า มนุ ษ ย์ หรื อ การช่ ว ยเหลื อ ผู ้ เ สี ย หายจาก
การค้ามนุษย์ ในต่างประเทศให้เดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรหรือ
ถิ่นที่อยู่ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุมัติ
การใช้เงินทรัพย์สนิ ของกองทุนเพือ่ การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
ประกาศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2552
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การขอรับเงินช่วยเหลือจากกองทุนเงินเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
ขั้นตอน/กระบวนการ

ค�ำอธิบาย

7. แจ้งผลการพิจารณา แบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ
1. ไม่อนุมัติ
กลุ่มบริหารกองทุนป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ แจ้งผลการประชุม
มายังฝ่ายประสานการคุ้มครองเพื่อจะได้ประสานหน่วยงานที่น�ำเสนอต่อไป
- ส่วนกลาง กองต่อต้านการค้ามนุษย์ ด�ำเนินการ
- ส่วนภูมิภาค ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ด�ำเนินการ
2. อนุมัติ
- กลุม่ บริหารกองทุนป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ดำ� เนินการเบิกจ่าย
เงิน/โอนเงิน ให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ที่ขอรับการสนับสนุน
- หน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนฯ จัดส่งหลักฐานการเบิกจ่าย
มายัง กองต่อต้านการค้ามนุษย์ (กลุม่ บริหารกองทุนป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์)
8. รับเงิน

- ส่ ว นกลาง กลุ ่ ม บริ ห ารกองทุ น ป้ อ งกั น และปราบปรามการค้ า มนุ ษ ย์
จ่ายเงินให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ /หน่วยงานที่รับเรื่องเพื่อเบิกจ่าย
ให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
- ส่วนภูมิภาค กลุ่มบริหารกองทุนป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
โอนเงินให้ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

9. ติดตาม

- ส่วนกลาง กองต่อต้านการค้ามนุษย์ ติดตามผลการให้ความช่วยเหลือ
- ส่วนภูมิภาค ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ติดตามผลการให้ความช่วยเหลือ

2. สิทธิของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ตามกฎหมายอื่น
2.1 สิทธิได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยาน พ.ศ. 2546

พระราชบัญญัติคุ้มครองพยาน พ.ศ. 2546 ก�ำหนดให้รัฐมีหน้าที่คุ้มครองพยานในคดีอาญา
และบุคคลใกล้ชิดให้ได้รับความปลอดภัย โดยผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ที่ไม่ได้อยู่ในสถานคุ้มครองฯ
ที่มักจะถูกข่มขู่ คุกคาม จากขบวนการค้ามนุษย์ เพื่อให้เกิดความเกรงกลัวและยุติการด�ำเนินคดี
การขอคุ้มครองพยานสามารถขอได้ตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวน ในการด�ำเนินคดีค้ามนุษย์จะมีการกันตัว
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ไว้เป็นพยานในคดี
ทั้งนี้ การคุ้มครองพยานแบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ มาตรการทั่วไปในการคุ้มครองพยาน และ
มาตรการพิเศษในการคุ้มครองพยาน
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2.1.1 มาตรการทั่วไปในการคุ้มครองพยาน
หลักการคุม้ ครองพยานตามมาตรการทัว่ ไปนัน้ หน่วยงานทีใ่ ห้ความคุม้ ครองจะต้องด�ำเนินการโดย
ค�ำนึงถึงความเหมาะสมแก่สถานะและสภาพของพยาน ลักษณะและพฤติการณ์ความร้ายแรงของคดีอาญา
พฤติการณ์การข่มขู่ คุกคามพยาน โดยวิธีการให้ความคุ้มครองพยานตามมาตรการทั่วไปหลายวิธี เช่น
- การประสานกับเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจไปท�ำการติดตัง้ ตูส้ ายตรวจ (ตูแ้ ดง) ทีพ่ กั อาศัยของพยาน
- การจัดให้พยานอยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัย
- การปกปิดมิให้มีการเปิดเผยชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ หรือข้อมูลอย่างอื่นที่สามารถระบุ
ตัวพยานได้
- การจัดส่งพนักงานเจ้าหน้าที่ไปอารักขาพยาน ณ ที่พักอาศัยหรือในวันที่พยานไปศาล
2.1.2 มาตรการพิเศษในการคุ้มครองพยาน
มาตรการพิเศษมีเงื่อนไขในการคุ้มครอง คือ กรณีพยานในคดีส�ำคัญตามที่ก�ำหนดได้ เนื่องจาก
มีความเสี่ยงสูงเป็นอย่างยิ่งว่าอาจจะเกิดอันตรายร้ายแรงกับพยาน จึงจ�ำเป็นต้องใช้วิธีการคุ้มครองที่
เข้มงวดเป็นพิเศษ ซึ่งพยานที่จะได้รับการคุ้มครองพยานตามมาตรการพิเศษต้องเป็นพยานในคดีต่อไปนี้
- คดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต หรือกฎหมายศุลกากร
- คดีความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรตามประมวลกฎหมายอาญา
- คดีความผิดเกีย่ วกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา เฉพาะทีเ่ กีย่ วกับการเป็นธุระจัดหา
ล่อไป หรือพาไปเพือ่ การอนาจาร เพือ่ สนองความใคร่ของผูอ้ นื่ และความผิดฐานพรากผูเ้ ยาว์
ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีหญิงและเด็ก
หรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี หรือความผิดเกี่ยวกับ
การเป็นเจ้าของกิจการค้าประเวณี ผู้ดูแลหรือผู้จัดการกิจการค้าประเวณี หรือสถานการค้าบริการ หรือ
เป็นผู้ควบคุมผู้กระท�ำการค้าประเวณีในสถานการค้าประเวณี
- ความผิดเกี่ยวกับองค์กรอาชญากรรม ได้แก่ ความผิดฐานอั้งยี่และซ่องโจรตามประมวล
กฎหมายอาญา และให้หมายความรวมถึงความผิดอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการกระท�ำ
ร่วมกันโดยกลุ่มอาชญากร ที่มีการวางแผนอย่างซับซ้อนและเป็นสัดส่วน
- คดีความผิดที่มีอัตราโทษอย่างต�่ำให้จ�ำคุกตั้งแต่สิบปีขึ้นไปหรือโทษสถานที่หนักกว่านั้น
- คดีซึ่งส�ำนักงานคุ้มครองพยานเห็นสมควรให้ความคุ้มครองพยาน
วิธีการคุ้มครองพยานตามมาตรการพิเศษ
-

ย้ายที่อยู่หรือจัดหาที่พักที่เหมาะสม
จ่ายค่าเลี้ยงชีพที่สมควรแก่พยานหรือบุคคลที่อยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของพยานเป็น
ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี เว้นแต่มีเหตุจ�ำเป็นอาจขอขยายระยะเวลาครั้งละไม่เกิน 3 เดือน
แต่รวมทั้งหมดต้องไม่เกิน 2 ปี โดยให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วย
ค่าตอบแทนและค่าใช้จา่ ยแก่พยาน สามี ภริยา ผูบ้ พุ การี หรือบุคคลอืน่ ทีม่ คี วามสัมพันธ์
ใกล้ชิดกับพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2547
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-

ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อด�ำเนินการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล และหลักฐาน
ที่สามารถระบุ พยาน รวมทั้ง การด�ำเนินการเพื่อส่งกลับคืนสู่ฐานะเดิมตามค�ำขอ
ของพยาน
- ด�ำเนินการเพือ่ ให้มอี าชีพหรือให้มกี ารศึกษาอบรม หรือด�ำเนินการใดเพือ่ ให้พยานสามารถ
ด�ำรงชีพอยู่ได้ตามที่เหมาะสม
- ช่วยเหลือในการเรียกร้องสิทธิที่พยานพึงได้รับ
- ด�ำเนินการให้มีพนักงานเจ้าหน้าที่ให้คุ้มครองความปลอดภัยในระยะเวลาที่จ�ำเป็น
- ด�ำเนินการอื่นใดให้พยานได้รับความช่วยเหลือหรือได้รับความคุ้มครองตามที่สมควร
การด�ำเนินการดังกล่าวถือเป็นความลับและห้ามไม่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูล เว้นแต่
จะได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ทั้งนี้ การขอให้มีการความคุ้มครองพยานทั้ง 2 กรณี พยานอาจจะร้องขอให้ใช้มาตรการเดียวกับ
การคุ้มครองสามี ภรรยา บุพการี ผู้สืบสันดานของพยาน หรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพยาน
และต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลดังกล่าวด้วย
กระบวนการขอรับการคุ้มครองพยานเป็นไปตามระเบียบกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพว่าด้วย
หลักเกณฑ์การแจ้ง วิธีการให้ความคุ้มครอง และการสิ้นสุดการคุ้มครองตามมาตรการทั่วไปแก่คดีอาญา
พ.ศ. 2551
การขอรับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยาน พ.ศ. 2546
ขั้นตอน/กระบวนการ
ค�ำอธิบาย
1. การยื่นค�ำขอ
บุคคลที่สามารถยื่นค�ำขอคุ้มครองพยาน แบบ สพค.1
- พยานหรือบุคคลอื่นซึ่งมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องมีสิทธิร้องขอให้เจ้าหน้าที่
ต�ำรวจหรือพนักงานเจ้าหน้าที่อื่นคุ้มครองพยาน
- พนักงานผูม้ อี ำ� นาจสืบสวนคดีอาญา พนักงานผูม้ อี ำ� นาจสอบสวนคดีอาญา
พนักงานผู้มีอ�ำนาจฟ้องคดี ศาลหรือส�ำนักงานคุ้มครองพยาน หากเห็น
ว่าพยานอาจไม่ได้รับความปลอดภัย หรือถูกข่มขู่ คุกคาม สามารถ
ใช้มาตรการทัว่ ไปในการคุม้ ครองพยานได้ แต่ทงั้ นีจ้ ะต้องได้รบั ความยินยอม
จากพยานด้วย
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การขอรับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยาน พ.ศ. 2546
ขั้นตอน/กระบวนการ

ค�ำอธิบาย
ช่องทางการยื่น
- ยื่นด้วยตนเองได้ที่
• กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
120 หมู่ 3 ชั้น 6 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคาร
ราชบุรดี เิ รกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุง่ สองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ
10210
• คลินิกยุติธรรม ส�ำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
- กรณีเร่งด่วน
• โทรศัพท์ (02- 141- 2941)
หลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับการคุ้มครองพยาน
- แบบบันทึกปากค�ำพยาน
- บัตรประจ�ำตัวประชาชน
กรณีไม่มเี อกสารประจ�ำตัว ให้แจ้งไว้ในแบบค�ำร้องขอรับการคุม้ ครองพยาน

- ส�ำเนาทะเบียนบ้าน
- ในลงบันทึกประจ�ำวัน
- พนั ก งานคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพรั บ ค� ำ ร้ อ ง ตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง
2. การรับค�ำขอ
เบื้องต้น และออกใบรับค�ำร้องให้ผู้ยื่นค�ำร้องเพื่อเป็นหลักฐาน
3. แสวงหาข้อเท็จจริง - พนักงานคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพตรวจสอบข้อเท็จจริง รวบรวมข้อเท็จจริง
และพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง บันทึกข้อเท็จจริงและแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับยกค�ำร้องหรือให้ความคุ้มครอง
- ผู้อ�ำนวยการพิจารณาค�ำร้องและความเห็นของพนักงานเจ้าหน้าที่ พร้อม
4. พิจารณาค�ำขอ
ทั้งเสนอค�ำร้องและความเห็นดังกล่าวต่ออธิบดีเพื่อพิจาณา
- กรณีมีเหตุเร่งด่วนที่ต้องท�ำการคุ้มครองให้ผู้อ�ำนวยการแจ้งหน่วยงาน
คุ้มครองพยานเพื่อให้ช่วยความคุ้มครองที่เห็นเป็นการสมควรไปก่อน
หรือขออนุมัติต่ออธิบดี
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การขอรับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยาน พ.ศ. 2546
ขั้นตอน/กระบวนการ
ค�ำอธิบาย
5. แจ้งผลการพิจารณา - กรณีอนุมัติให้การคุ้มครอง
ส�ำนักงานฯ ด�ำเนินการคุ้มครองเองให้แจ้งผู้ร้องด้วยวาจาและจัดให้มี
การคุ้มครองโดยเร็ว กรณีให้ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติหรือหน่วยงานอื่น
ด�ำเนินการคุ้มครองให้ทำ� หนังสือและแจ้งให้ผู้ที่ได้รับความคุ้มครองทราบ
ด้วย
- กรณีที่ไม่อนุมัติให้ท�ำการคุ้มครอง
แจ้งผู้ร้องทราบเป็นหนังสือพร้อมทั้งแจ้งสิทธิและเหตุผลในการอุทธรณ์
การอุทธรณ์ค�ำสั่ง
เมือ่ ผูร้ อ้ งขอได้รบั ทราบค�ำสัง่ เกีย่ วกับการคุม้ ครองพยาน ตามมาตรการทัว่ ไป
มาตรการพิเศษ หรือค่าตอบแทนหรือค่าใช้จ่ายแก่พยาน และไม่พอใจค�ำสั่ง
ดังกล่าว สามารถอุทธรณ์ค�ำสั่งของคณะกรรมการต่อศาลยุติธรรม ซึ่งมิใช่
ศาลแขวงและมีอำ� นาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาทีม่ เี ขตอ�ำนาจเหนือคดีนนั้
หรือศาลทหารชั้นต้นที่มีเขตอ�ำนาจเหนือคดีนั้น หรือบุคคลเหล่านั้นมีที่อยู่
ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค�ำสั่ง
6. การให้ความคุม้ ครอง - พนักงานเจ้าหน้าที่ด�ำเนินการประสานขอความร่วมมือไปยังส�ำนักงาน
ต�ำรวจแห่งชาติและหน่วยงานอืน่ ทีใ่ ห้ความคุม้ ครองช่วยเหลือ ในระหว่าง
ที่ให้ความคุ้มครองให้ปกปิดข้อมูลการคุ้มครอง รวมทั้งชื่อตัว ชื่อสกุล
ที่อยู่ ภาพและข้อมูลอย่างอื่นที่สามารถระบุตัวผู้รับการคุ้มครองได้ตาม
ความเหมาะสม
กระบวนการขอรับการคุ้มครองพยานตามมาตรการพิ เ ศษเป็ น ไปตามกฎกระทรวง ก� ำ หนด
หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นและพิจารณาค�ำร้องขอใช้มาตรการพิเศษในการคุ้มครองพยาน
พ.ศ. 2546
การขอรับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยาน พ.ศ. 2546
ขั้นตอน/กระบวนการ
1. การยื่นค�ำขอ

30

ค�ำอธิบาย
บุคคลที่สามารถยื่นค�ำขอคุ้มครองพยาน แบบ สคพ.2
- พยานหรือบุคคลอื่นใดซึ่งมีประโยชน์เกี่ยวข้อง
- พนักงานผูม้ อี ำ� นาจสืบสวนคดีอาญา พนักงานผูม้ อี ำ� นาจสอบสวนคดี
อาญา หรือพนักงานผู้มีอ�ำนาจฟ้องคดีอาญา สามารถยื่นค�ำร้อง
ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย ขอใช้
มาตรการพิเศษในการคุ้มครองพยาน และต้องได้รับความยินยอม
จากพยาน

คู่มือส�ำหรับทนายความ เรื่องการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

การขอรับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยาน พ.ศ. 2546
ขั้นตอน/กระบวนการ

ค�ำอธิบาย
ช่องทางการยื่น
- ยื่นด้วยตนเองได้ที่
• กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
120 หมู่ 3 ชั้น 6 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
อาคารราชบุรดี เิ รกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุง่ สองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพ 10210
• คลินิกยุติธรรม ส�ำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
- กรณีเร่งด่วน
• โทรศัพท์ (สคพ.12) โดยส่งเอกสารทางโทรสาร เบอร์ 02-143-9673
พร้อมทั้งส่งเอกสารตัวจริงทางไปรษณีย์
หลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับการคุ้มครองพยาน
- แบบบันทึกปากค�ำพยาน
- บัตรประจ�ำตัวประชาชน
กรณีไม่มเี อกสารประจ�ำตัว ให้แจ้งไว้ในแบบค�ำร้องขอรับการคุม้ ครองพยาน
- ส�ำเนาทะเบียนบ้าน
- ใบลงบันทึกประจ�ำวัน (ถ้ามี)

2. การรับค�ำขอ

- พนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพรับค�ำร้อง ตรวจสอบข้อเท็จจริง
เบื้องต้น และออกใบรับค�ำร้องให้ผู้ยื่นค�ำร้องเพื่อเป็นหลักฐาน

3. แสวงหาข้อเท็จจริง

- พนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตรวจสอบข้อเท็จจริง รวบรวม
ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานทีเ่ กีย่ วข้อง บันทึกข้อเท็จจริงและแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการยกค�ำร้องหรือให้ความคุ้มครอง

4. พิจารณาค�ำขอ

- ผู้อ�ำนวยการพิจารณาค�ำร้องและความเห็นของพนักงานเจ้าหน้าที่
พร้อมทั้งเสนอค�ำร้องและความเห็นดังกล่าวต่ออธิบดีเพื่อพิจาณา
- กรณีมเี หตุเร่งด่วนทีต่ อ้ งท�ำการคุม้ ครองให้ผอู้ ำ� นวยการแจ้งหน่วยงาน
คุ้มครองพยานเพื่อให้ช่วยความคุ้มครองทีเ่ ห็นเป็นการสมควรไปก่อน
หรือขออนุมัติต่ออธิบดี
- อธิบดีเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาสั่งการของรัฐมนตรี
พร้อมทั้งแจ้งให้พยานหรือผู้รับค�ำร้องทราบถึงวันที่รัฐมนตรีได้รับ
ค�ำร้อง

คู่มือส�ำหรับทนายความ เรื่องการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
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การขอรับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยาน พ.ศ. 2546
ขั้นตอน/กระบวนการ

ค�ำอธิบาย

5. แจ้งผลการพิจารณา

- กรณีอนุมัติให้การคุ้มครอง
ส�ำนักงานด�ำเนินการคุ้มครองเองให้แจ้งผู้ร้องด้วยวาจาและจัดให้มี
การคุม้ ครองโดยเร็ว กรณีให้สำ� นักงานต�ำรวจแห่งชาติหรือหน่วยงานอืน่
ด�ำเนินการคุ้มครองให้ท�ำหนังสือและแจ้งให้ผู้ที่ได้รับความคุ้มครอง
ทราบด้วย
- กรณีที่ไม่อนุมัติให้ท�ำการคุ้มครอง
แจ้งผู้ร้องทราบเป็นหนังสือพร้อมเหตุผลและแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์
การอุทธรณ์ค�ำสั่ง
เมือ่ ผูร้ อ้ งขอได้รบั ทราบค�ำสัง่ เกีย่ วกับการคุม้ ครองพยาน ตามมาตรการ
ทั่วไป มาตรการพิเศษ หรือค่าตอบแทนหรือค่าใช้จ่ายแก่พยาน และ
ไม่พอใจค�ำสัง่ ดังกล่าว สามารถอุทธรณ์คำ� สัง่ ของคณะกรรมการต่อศาล
ยุติธรรม ซึ่งมิใช่ศาลแขวงและมีอ�ำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาที่
มีเขตอ�ำนาจเหนือคดีนนั้ หรือศาลทหารชัน้ ต้นทีม่ เี ขตอ�ำนาจเหนือคดีนนั้
หรือบุคคลเหล่านั้นมีที่อยู่ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค�ำสั่ง

6. การให้ความคุ้มครอง

- พนักงานเจ้าหน้าทีด่ ำ� เนินการประสานขอความร่วมมือไปยังส�ำนักงาน
ต� ำ รวจแห่ ง ชาติ แ ละหน่ ว ยงานอื่ น ที่ ใ ห้ ค วามคุ ้ ม ครองช่ ว ยเหลื อ
ในระหว่างที่ให้ความคุ้มครองให้ปกปิดข้อมูลการคุ้มครอง รวมทั้ง
ชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ ภาพและข้อมูลอย่างอื่นที่สามารถระบุตัวผู้รับ
การคุ้มครองได้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยาน พ.ศ. 2546

7. ระยะเวลาด�ำเนินการ

47 วัน (กรณียื่นค�ำร้องผ่านส�ำนักงานยุติธรรมจังหวัด)

2.2 สิทธิตามพระราชบัญญัตค
ิ า่ ตอบแทนผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ และค่าทดแทนและค่า
ใช้จ่ายแก่จ�ำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544

ก�ำหนดให้ผเู้ สียหายจากการค้ามนุษย์ ซึง่ ได้รบั ความเสียหายถึงแก่ชวี ติ ร่างกาย หรือจิตใจ เนือ่ งจาก
การกระท�ำความผิดอาญา ตามแนบท้ายพระราชบัญญัตินี้ได้แก่
1. ค่าใช้จ่ายที่จ�ำเป็นการรักษาพยาบาล รวมทั้งค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ
2. ค่าตอบแทนในกรณีที่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ถึงแก่ความตาย จ�ำนวนไม่เกินที่ก�ำหนด
ในกฎกระทรวง
3. ค่าขาดประโยชน์ท�ำมาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ
4. ค่าตอบแทนความเสียหายอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
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คู่มือส�ำหรับทนายความ เรื่องการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

โดยผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ มีสิทธิขอรับค่าตอบแทนจากกองทุนยุติธรรม เพื่อตอบแทน
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระท�ำความผิดอาญาของผู้อื่นโดยที่ตนมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท�ำ
ความผิดนั้น
ทั้งนี้ คณะกรรมการจะก�ำหนดให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ได้รับค่าตอบแทนเพียงใดขึ้นอยู่กับ
พฤติการณ์และความร้ายแรงของการกระท�ำความผิดและสภาพความเสียหายทีผ่ เู้ สียหายจากการค้ามนุษย์
ได้ รั บ รวมทั้งโอกาสที่ผู้เสียหายจากการค้ ามนุ ษ ย์ จะได้ รั บ การบรรเทาความเสี ย หายโดยทางอื่ น
การเรียกร้องหรือการได้มาซึ่งสิทธิหรือประโยชน์ตามกฎหมายนี้ ไม่เป็นการตัดสิทธิในการเรียกร้องหรือ
ประโยชน์ที่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ หรือจ�ำเลยพึ่งได้รับตามกฎหมาย3
กระบวนการขอรับการเงินตามพระราชบัญญัตคิ า่ ตอบแทนผูเ้ สียหาย และค่าใช้จา่ ยแก่จำ� เลยในคดี
อาญาเป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้เสียหาย
และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายในคดีอาญา พ.ศ. 2546 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559
การขอรับเงินตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทน
และค่าใช้จ่ายแก่จ�ำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544
ขั้นตอน/กระบวนการ
1. การยื่นค�ำขอ

3

ค�ำอธิบาย
ผู้ที่มีสิทธิยื่นค�ำขอแบบ สชง. 1/01
- ผู้มีสิทธิยื่นค�ำขอได้แก่ ผู้เสียหาย เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ที่บุคคลอื่น
สามารถยื่นแทนได้ซึ่งต้องแนบเอกสารและหลักฐานอื่นของบุคคลนั้น
ประกอบด้วย
• ผู้แทนโดยชอบธรรม กรณีผู้มีสิทธิเป็นผู้เยาว์
• ผู้อนุบาล กรณีผู้มีสิทธิยื่นค�ำขอเป็นผู้ไร้ความสามารถ
• บุพการี ผู้สืบสันดาน สามีหรือภรรยา หรือบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้ง
เป็นหนังสือ กรณีที่ผู้มีสิทธิยื่นค�ำขอมีเหตุจ�ำเป็น ดังต่อไปนี้
 เจ็บป่วยจนไม่สามารถยื่นค�ำขอด้วยตนเองได้
 เป็นผู้สูงอายุหรือบุคคลทุพลภาพไม่สะดวกในการเดินทาง
 เดินทางไปต่างประเทศโดยมีกิจ ธุระจ�ำเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยง
ได้และไม่อาจมายื่นค�ำขอได้ภายในก�ำหนดเวลา ตามมาตรา 22
 เหตุจำ� เป็นอย่างอืน่ ทีค่ ณะกรรมการเห็นชอบก�ำหนดเป็นรายกรณี

มาตรา 5 พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ�ำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544
คู่มือส�ำหรับทนายความ เรื่องการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
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การขอรับเงินตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทน
และค่าใช้จ่ายแก่จ�ำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544
ขั้นตอน/กระบวนการ

ค�ำอธิบาย
ช่องทางการยื่น
- ส่วนภูมิภาค ส�ำนักงานบังคับคดี ส�ำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ
ตามค�ำสั่งกระทรวงยุติธรรมที่ 239/2545
- ส�ำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจ�ำเลยในคดีอาญา
อาคารศูนย์ราชการ A ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพฯ
หลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่น
- ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน/บัตรประจ�ำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
(ผู้เสียหายและผู้ยื่นค�ำขอ)
- ส�ำเนาทะเบียนบ้านของผู้เสียหายและผู้ยื่นค�ำขอ
- ส�ำเนาทะเบียนสมรส
- ส�ำเนาสูติบัตร
- ส�ำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล
- หนังสือมอบอ�ำนาจ
- หนังสือให้ความยินยอมในการยื่นค�ำขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหาย
กรณีมีทายาทผู้มีสิทธิยื่นค�ำขอในกรณีเดียวกันหลายคน
- ส�ำเนาบันทึกการสอบสวนของสถานีต�ำรวจและบันทึกประจ�ำวัน
การแจ้งความ
- ส�ำเนาใบมรณะบัตร (กรณีผู้เสียหายถึงแก่ความตาย)
- ส�ำเนาใบชันสูตรแพทย์
- หลักฐานการมีรายได้
- หลักฐานการได้รับการชดใช้ค่าเสียหายจากทางอื่น
- กรณีผู้ยนื่ ค�ำขอไม่สามารถอ่าน-เขียน ภาษาไทยได้ ให้พิมพ์ลายนิว้
มือแทนการลงลายมือชื่อในช่องผู้รับค�ำขอ และให้พยานลงลายมือ
ชื่อรับรอง 2 คน
- กรณีไม่มีเอกสารประจ�ำตัว ไม่สามารถขอรับสิทธิได้

2. การกลั่นกรองค�ำขอ
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- สอบถามความประสงค์ในการขอความช่วยเหลือ
- สอบถามและบันทึกข้อมูลเบื้องต้นในแบบสอบข้อเท็จจริง

คู่มือส�ำหรับทนายความ เรื่องการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

การขอรับเงินตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทน
และค่าใช้จ่ายแก่จ�ำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544
ขั้นตอน/กระบวนการ
3. การรับค�ำขอ

ค�ำอธิบาย
- ส่วนภูมิภาค พนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับค�ำขอจัดส่งเรื่องไปยังส�ำนักงาน
ช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจ�ำเลยในคดีอาญาโดยเร็ว และ
เมือ่ ส�ำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผเู้ สียหายและจ�ำเลยในคดีอาญา
ได้รับเอกสารแล้วให้ผู้อ�ำนวยการหรือผู้ที่รับมอบหมาย จ่ายส�ำนวน
โดยเร็ว
- ส่วนกลาง พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารแล้วแจ้งให้ผู้ยื่นค�ำขอ
มีสิทธิอะไรบ้าง และยังมีหลักฐานอะไรที่ยังขาดอยู่ เป็นต้น
หากผูเ้ สียหายส่งเอกสารไม่ครบให้พนักงานเจ้าหน้าทีแ่ จ้งให้ผเู้ สียหาย
หรือทายาททราบและส่งเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลา 15 วัน

4. แสวงหาข้อเท็จจริง

- สอบปากค�ำผู้เสียหายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
- สอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
- เรียกพยานเอกสาร/บุคคล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อเท็จจริง

5. ตรวจสอบข้อเท็จจริง

- พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน พร้อมทั้ง
ท�ำความเห็นประกอบรายงานการตรวจสอบและสอบสวนให้แล้วเสร็จ
ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่เอกสารและหลักฐานครบถ้วน
- ผูอ้ ำ� นวยการตรวจสอบส�ำนวนและรายงานตรวจสอบหลักฐานครบถ้วน
และความถูกต้อง พร้อมทั้งเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ

6. พิจารณาค�ำขอ

- คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาส�ำนวนค�ำขอและท�ำความเห็นส่งต่อ
ให้คณะกรรมการฯ พิจารณาความเห็น

7. แจ้งผลการพิจารณา

- นิตกิ รแจ้งผลการพิจารณาให้ผยู้ นื่ ค�ำขอพร้อมทัง้ ส่งค�ำวินจิ ฉัยไปยังผูย้ นื่
ค�ำขอเพื่อทราบ
- หากผู้ยื่นค�ำขอไม่เห็นด้วยกับค�ำวินิจฉัยของคณะกรรมการ สามารถ
อุทธรณ์ค�ำวินิจฉัยต่อศาลอุทธรณ์ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับ
ค� ำ วิ นิ จ ฉั ย ซึ่ ง ศาลอุ ท ธรณ์ มี อ� ำ นาจไต่ ส วนหลั ก ฐานเพิ่ ม เติ ม โดย
สืบพยานเอง หรืออาจแต่งตั้งให้ศาลชั้นต้นท�ำแทนตามที่เห็นสมควร
ค�ำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ให้ถือเป็นที่สุด
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การขอรับเงินตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทน
และค่าใช้จ่ายแก่จ�ำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544
ขั้นตอน/กระบวนการ

ค�ำอธิบาย

8. รับเงิน

- ผู้ยื่นค�ำขอยื่นแบบขอรับเงินค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและ
ค่าใช้จ่ายแก่จ�ำเลยในคดีอาญา ให้เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบพร้อม
แสดงเอกสารประจ�ำตัว เช่น บัตรประชาชน บัตรประจ�ำตัวพนักงาน
เจ้าหน้าที่ บัตรหรือหลักฐานที่มีรูปถ่าย ฯลฯ เจ้าหน้าที่การเงินลง
ทะเบียนรับเป็นหลักฐานและออกใบรับแบบค�ำขอรับเงินให้ผู้ยื่นค�ำขอ
ใช้เป็นพยานหลักฐานมาแสดงเมื่อมารับเงิน
- กรณีไม่มาขอรับเงินภายใน 15 วัน เจ้าหน้าที่การเงินแจ้งเป็นหนังสือ
ให้ผู้เสียหายทราบเพื่อให้ติดต่อยื่นค�ำขออีกครั้ง
- การจ่ายเงินเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยวิธกี ารเบิกจ่าย
เงินตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา พ.ศ. 2544

9. ระยะเวลาด�ำเนินการ

108 วัน นับแต่วันที่ยื่นค�ำขอและเอกสารประกอบค�ำขอครบถ้วน

2.3 กรณีการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

นอกจากผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์จะได้รบั ความเสียหายต่อชีวติ ร่างกาย เสรีภาพ ชือ่ เสียง หรือ
ทรัพย์สนิ ยังมีผเู้ สียหายจากการค้ามนุษย์ บางส่วนทีถ่ กู บังคับใช้แรงงาน และถูกนายจ้างเอารัดเอาเปรียบ
โดยไม่จ่ายหรือจ่ายค่าจ้างต�่ำกว่าค่าจ้างขั้นต�่ำตามที่กฎหมายก�ำหนด ซึ่งผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
สามารถเรียกร้องสิทธิตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งแยกออกจากการด�ำเนินคดีค้ามนุษย์
ทั้งนี้สิทธิตามกฎหมายแรงงาน สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือสิทธิในการเรียกร้องที่เป็น
ตัวเงิน และสิทธิเรียกร้องที่ไม่เป็นตัวเงิน ดังนี้
ก. สิทธิเรียกร้องที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ ค่าจ้าง ค่าท�ำงานล่วงเวลา ค่าท�ำงานในวันหยุด ค่าล่วงเวลา
ในวันหยุด เงินชดเชย และเงินทดแทน
ข. สิทธิเรียกร้องที่ไม่เป็นตัวเงิน ได้แก่ ระยะเวลาการท�ำงาน วันหยุดสุดสัปดาห์ วันหยุด
ประจ�ำปี การลา เป็นต้น
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หมายเหตุ ในระหว่างที่ลูกจ้างใช้สิทธิเรียกร้องที่เป็นตัวเงิน ลูกจ้างสามารถยื่นค�ำขอรับ
เงินสงเคราะห์ตามแบบที่อธิบดีก�ำหนด (แบบ สกล. 1) ประกอบกับบัตรประจ�ำตัว
ประชาชน หรื อ หลั ก ฐานอื่ น ที่ ท างราชการออกให้ ซึ่ ง ระบุ ถึ ง ตั ว ผู ้ นั้ น พร้ อ มส� ำ เนา
ต่อพนักงานตรวจแรงงานแห่งท้องที่ที่มีค�ำสั่งให้นายจ้างจ่ายเงิน ภายใน 1 ปี นับแต่
พนักงานตรวจแรงงานมีคำ� สัง่ ให้นายจ้างจ่ายเงิน สิทธิในการขอรับเงินกองทุนสงเคราะห์
ลูกจ้างไม่รวมถึงกรณีทายาทโดยธรรมของลูกจ้างซึ่งถึงแก่ความตายได้ยื่นค�ำร้องทุกข์ไว้
2.2.1 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
ก. การยื่นค�ำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงาน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
กระบวนการยื่นค�ำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงาน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
ขั้นตอน

รายละเอียด

1. การยื่นค�ำร้อง

ผู้ที่มีสิทธิยื่นค�ำร้อง คร. 7
- ลูกจ้าง
- กรณีที่ลูกจ้างถึงแก่ความตาย ทายาทโดยธรรมของลูกจ้างคนหนึ่ง
คนใดหรือทุกคนมีสิทธิยื่นค�ำร้อง
ช่องทางการยื่น
- ส�ำนักงานสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานแห่งท้องทีท่ ลี่ กู จ้างท�ำงาน
หรือที่นายจ้างมีภูมิล�ำเนา
- E-mail ต้องแจ้งชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ในการติดต่อกลับ
เพือ่ พนักงานเจ้าหน้าทีส่ อบถามข้อมูลเพิม่ เติม แต่ถา้ ไม่แจ้งจะถือว่า
เป็นเพียงการแจ้งเบาะแสเท่านั้น
- โทรศัพท์
หลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่น
- ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวหรือเอกสารแสดงตน
- หลักฐานการเป็นลูกจ้าง เช่น สัญญาจ้าง สลิปเงินเดือน เป็นต้น

2. แสวงหาข้อเท็จจริง

- พนั ก งานตรวจแรงงานด� ำ เนิ น การตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง และ
พิจารณาค�ำร้องภายใน 60 วัน นับแต่ได้รับค�ำร้อง

3. กระบวนการไกล่เกลี่ย

- นายจ้างและลูกจ้างเจรจาต่อหน้าพนักงานตรวจแรงงาน
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กระบวนการยื่นค�ำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงาน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
ขั้นตอน

รายละเอียด

4. รับเงิน

- พนักงานตรวจแรงงานมีค�ำสั่งให้นายจ้างจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้าง
นายจ้างต้องจ่ายเงินตามสถานที่ที่พนักงานตรวจแรงงานก�ำหนด
โดยลูกจ้างต้องมารับเงินภายใน 15 วัน หากพ้นก�ำหนดให้พนักงาน
ตรวจแรงงานน�ำเงินเข้ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง หากนายจ้าง
ฝ่าฝืนค�ำสั่งพนักงานตรวจแรงงานลูกจ้างมีสิทธิด�ำเนินคดีอาญา
ต่อนายจ้างได้
- หากนายจ้างหรือลูกจ้างไม่พอใจค�ำสั่งของพนักงานตรวจแรงงาน
สามารถน�ำคดีขนึ้ สูศ่ าลแรงงานได้ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ทีท่ ราบ
ค�ำสั่ง
กรณีทนี่ ายจ้างไม่พอใจค�ำสัง่ นายจ้างต้องวางเงินต่อศาลตามจ�ำนวน
ที่พนักงานตรวจแรงงานก�ำหนดให้จ่าย

5. ระยะเวลาด�ำเนินการ

- 60 วัน นับวันที่พนักงานตรวจแรงงานได้รับค�ำร้อง

1. การยื่นค�ำฟ้องต่อศาลแรงงาน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
กระบวนการยื่นค�ำฟ้องต่อศาลแรงงาน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
1. การยื่นค�ำร้อง

มีสิทธิยื่นค�ำฟ้องต่อศาลแรงงาน
- ลูกจ้าง
- กรณีทลี่ กู จ้างถึงแก่ความตาย ทายาทโดยธรรมของลูกจ้างคนหนึง่
คนใดหรือทุกคนมีสิทธิยื่นค�ำร้อง
- นายจ้าง
ช่องทางการยื่น
- ศาลที่มีมูลคดีเกิดขึ้น (สถานที่ท�ำงาน) แต่ถ้าประสงค์จะยื่น
ค�ำฟ้องต่อศาลแรงงานที่นายจ้างหรือลูกจ้างมีภูมิล�ำเนาอยู่ในเขต
ศาลแรงงานต้องขออนุญาตยื่นฟ้องโดยแสดงเหตุผลประกอบ

2. การรับค�ำขอ

- ต้องยื่นเป็นค�ำฟ้อง

3. กระบวนการพิจาณาคดี

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดี
แรงงาน พ.ศ. 2522

4. ระยะเวลาด�ำเนินการ

- ภายในก�ำหนดอายุความ
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2.2.2 พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 เป็นกฎหมายคุ้มครองลูกจ้างและผู้ที่อยู่ในอุปการะ
ของลูกจ้าง ด้วยการก�ำหนดให้นายจ้างจ่ายเงินให้แก่บุคคลดังกล่าวเมื่อลูกจ้างได้รับภยันตราย เจ็บป่วย
หรือตายอันมีสาเหตุมาจากการท�ำงานให้แก่นายจ้างและก�ำหนดให้มกี องทุนเงินทดแทนขึน้ โดยให้นายจ้าง
จ่ายเงินสมทบกองทุนดังกล่าวไว้เพือ่ เป็นหลักประกันในการจ่ายเงินทดแทนแก่ลกู จ้างหรือผูอ้ ยูใ่ นอุปการะ
ของลูกจ้างแทนนายจ้าง
นายจ้างต้องรับผิดจ่ายเงินทดแทนต่อเมื่อลูกจ้างได้ประสบเคราะห์กรรมจากการท�ำงานให้แก่
นายจ้างซึ่งมีอยู่หลายรูปแบบ กฎหมายว่าด้วยเงินทดแทนก�ำหนดให้นายจ้างจ่ายเงินทดแทนให้แก่ลูกจ้าง
ใน 3 กรณีคือ กรณีประสบอันตราย กรณีเจ็บป่วย และกรณีสูญหาย ค่าใช้จ่ายที่นายจ้างต้องจ่ายให้แก่
ลูกจ้างมี 4 ประเภท คือ ค่าทดแทน ค่ารักษาพยาบาล ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการท�ำงาน และค่าท�ำศพ
ข้อสังเกต กรณีแรงงานที่ไม่มีเอกสารประจ�ำตัว ไม่สามารถร้องขอเงินจากกองทุนเงิน
ทดแทนได้
• ค่าทดแทน นายจ้างต้องจ่ายมี 4 กรณี
1) ค่าทดแทนการขาดรายได้ กรณีที่ลูกจ้างไม่สามารถท�ำงานได้ติดต่อกันเกิน 3 วัน
จะได้เท่ากับร้อยละ 60 ของค่าจ้างรายเดือนโดยจะได้รับตั้งแต่วันแรกที่ลูกจ้าง
ไม่สามารถท�ำงานไปตลอดจนกว่าจะกลับมาท�ำงานได้ตามปกติ แต่จะได้รับ
ค่าทดแทนไม่เกิน 1 ปี
2) ค่าทดแทนกรณีสูญเสียอวัยวะ โดยกฎกระทรวงก�ำหนดให้นายจ้างจ่ายค่าทดแทน
ให้แก่ลูกจ้างกรณีที่ต้องสูญเสียอวัยวะบางส่วนของร่างกาย เช่น นิ้วมือ แขน ขา
เป็นต้น นายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าทดแทนเป็นรายเดือนเท่ากับร้อยละ 60 ของ
ค่าจ้างรายเดือน ส่วนที่จะต้องจ่ายเป็นจ�ำนวนระยะเวลาเท่าใด ขึ้นอยู่กับประเภท
ของการสูญเสียอวัยวะของร่างกายตามที่กฎกระทรวงแรงงานก�ำหนด
3) ค่าทดแทนการสูญเสียความสามารถในการท�ำงานหรือในการประกอบอาชีพ ก�ำหนด
ให้นายจ้างจ่ายค่าทดแทนให้แก่ลูกจ้างกรณีที่ลูกจ้างทุพพลภาพ นายจ้างจ่าย
ค่าทดแทนเป็นรายเดือนให้แก่ลูกจ้างเท่ากับร้อยละ 60 ของค่าจ้างรายเดือน
โดยมีก�ำหนดระยะเวลาการจ่ายไม่เกิน 15 ปี ตามประกาศกระทรวงแรงงาน
เรื่อง ก�ำหนดระยะเวลาการจ่ายค่าจ้างทดแทนและหลักเกณฑ์และวิธีการค�ำนวณ
ค่าจ้างรายเดือน
4) ค่าทดแทนการขาดไร้อุปการะ ก�ำหนดให้นายจ้างจ่ายค่าทดแทนให้แก่ลูกจ้างกรณี
ทีล่ ูกจ้างถึงแก่ความตาย ไม่ว่าจะเป็นกรณีประสบอันตรายถึงแก่ความตายหรือเจ็บ
ป่วยจนถึงแก่ความตายหรือกรณีสูญหาย นายจ้างมีหน้าที่จ่ายค่าทดแทนเท่ากับ
ร้อยละ 60 ของค่าจ้างรายเดือน โดยมีก�ำหนดระยะเวลาในการจ่าย 8 ปี ให้แก่
ทายาทเงินทดแทน เช่น บิดามารดา สามีหรือภรรยา บุตรมีอายุต�่ำกว่า 18 ปี
เว้นแต่เมื่อมีอายุครบ 18 ปีและก�ำลังศึกษาอยู่ในระดับต�่ำกว่าปริญญาตรี หรือ
ทุพพลภาพ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือบุตรที่เกิดภายในสามร้อยสิบวัน
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นับแต่วันที่ลูกจ้างตาย และผู้ที่อยู่ในอุปการะของลูกจ้าง
• ค่ารักษาพยาบาลตามกฎกระทรวง ก�ำหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่าย
• ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการท�ำงาน เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจนเป็นเหตุ
ให้อวัยวะบางส่วนในการท�ำงานของร่างกายไม่สามารถท�ำงานได้ ไม่สามารถประกอบ
การงานในหน้าทีเ่ ดิมหรืออาชีพเดิมได้จำ� เป็นต้องได้รบั การฟืน้ ฟูสมรรถภาพในการท�ำงาน
เพือ่ ให้สามารถประกอบการงานในหน้าทีอ่ นื่ ได้ หรือประกอบอาชีพเดิมหรือประกอบอาชีพ
อื่นได้ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวตกเป็นภาระของนายจ้าง ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ.
2539) ก�ำหนดไว้ว่า ให้ลูกจ้างที่ประสงค์ขอรับการฟื้นฟูสมรรถภาพในการท�ำงาน
ภายหลังการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ยื่นค�ำขอตามแบบที่กระทรวงแรงงานและ
สวัสดิการสังคมก�ำหนดพร้อมด้วยหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบดังกล่าว ณ ส�ำนักงาน
ประกันสังคมหรือส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัด ให้นายจ้างจ่ายค่าฟื้นฟูสมรรถภาพ
ในการท�ำงานของลูกจ้างเท่าที่จ่ายตามความจ�ำเป็น
• ค่าท�ำศพ มีการก�ำหนดไว้ตายตัวแน่นอนคือเท่ากับ 100 เท่าของอัตราสูงสุดของค่าจ้าง
ขั้นต�่ำรายวัน
ค. สิทธิการเรียกร้องที่ไม่เป็นตัวเงิน
พระราชบั ญ ญั ติ คุ ้ ม ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ได้ ก� ำ หนดมาตรฐานขั้ น ต�่ ำ การจ้ า งงาน
เพื่อเป็นการให้ความคุ้มครองแรงงาน เช่น ระยะเวลาการท�ำงาน วันหยุดสุดสัปดาห์ สิทธิการลา ฯลฯ
ทั้งนี้หากมีการฝ่าฝืนสามารถร้องเรียนได้ตามกระบวนการดังต่อไปนี้
à¡Ô´¢ŒÍ¾Ô¾Ò·
·Ó¤ÓÃŒÍ§à»š¹Ë¹Ñ§Ê×ÍÂ×è¹µ‹Í¾¹Ñ¡§Ò¹µÃÇ¨áÃ§§Ò¹
(ÁÒµÃÒ 139 »ÃÐ¡ÍºÁÒµÃÒ 159)
ÍÍ¡¤ÓÊÑè§
»¯ÔºÑµÔµÒÁ¤ÓÊÑè§

ÍØ·¸Ã³¤ÓÊÑè§µ‹ÍÍ¸Ôº´Õ¡ÃÁ¤ØŒÁ¤ÃÍ§áÃ§§Ò¹áÅÐÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃ
ÍÍ¡¤ÓÊÑè§
»¯ÔºÑµÔµÒÁ¤ÓÊÑè§

ÍØ·¸Ã³¤ÓÊÑè§Í¸Ôº´Õ¡ÃÁ¤ØŒÁ¤ÃÍ§
áÃ§§Ò¹áÅÐÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃµ‹ÍÈÒÅáÃ§§Ò¹
(ÁÒµÃÒ 8)

คู่มือส�ำหรับทนายความ เรื่องการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

41

บทที่ 4
บทบาททนายความในการด�ำเนินคดีค้ามนุษย์

1. บทบาทโดยทั่วไปของทนายความผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

ทนายความมีบทบาทส�ำคัญต่อคดีค้ามนุษย์ในฐานะที่เป็นตัวแทนผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
ทั้งผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ที่เป็นเหยื่อและผู้มีสิทธิตามกฎหมายที่จะเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
เช่น มารดาของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ที่เป็นเด็กและเยาวชน และเนื่องจากการค้ามนุษย์นอกจาก
เป็นอาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อสังคมแล้ว ยังเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง ทนายความ
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ในคดีค้ามนุษย์ จึงมีบทบาทในฐานะนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน (Human
Rights Defender) ตามปฏิญญาว่าด้วยสิทธิและความรับผิดชอบของปัจเจกบุคคล กลุ่มบุคคล และ
องค์กรของสังคม ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับ
อย่างสากล หรือที่เรียกสิ้นๆ ว่า “ปฏิญญานักปกป้องสิทธิมนุษยชน 2541 ขององค์การสหประชาชาติ”
อีกด้วย
การค้ามนุษย์เป็นอาชญากรรมที่มีลักษณะซับซ้อน ส่วนมากผู้กระท�ำผิดมักด�ำเนินงานในลักษณะ
เป็นองค์กรหรือเครือข่ายอาชญากรรม การค้ามนุษย์มหี ลายรูปแบบ มักเกิดในทีเ่ ร้นลับ เป็นปัญหาทีเ่ ชือ่ ม
โยงกับปัญหาเศรษฐกิจสังคมค่านิยมและทัศนคติของบุคคลในสังคมซึง่ เป็นปัญหารากเหง้าทีย่ ากทีจ่ ะแก้ไข
ทัง้ อาจมีพนักงานเจ้าหน้าทีบ่ างคนเกีย่ วข้องให้การสนับสนุนหรือรูเ้ ห็นเป็นใจในการกระท�ำผิด นอกจากนี้
ยังมีปัญหาเกี่ยวกับตัวเหยื่อของการค้ามนุษย์เอง ซึ่งมักเป็นบุคคลในกลุ่มเปราะบางหรือคนชายขอบ เช่น
เด็ก สตรี แรงงานข้ามชาติ คนเข้าเมืองผิดกฎหมาย ที่ขาดความมั่นคงและการคุ้มครองทางสังคมและ
กฎหมาย ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ที่ได้รับการช่วยเหลือมาแล้ว อาจกลับมาในวังวนเป็นเหยื่อ
ของการค้ามนุษย์อีก หากปัญหาอันเป็นรากเหง้าของเขาไม่ได้รับการแก้ไข การท�ำงานเพื่อป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์จึงต้องท�ำอย่างบูรณาการ ท�ำเป็นทีมสหวิชาชีพ และมีหลายหน่วยงานทัง้ ภาครัฐ
และประชาชนเข้ามาเกีย่ วข้อง ทนายความผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ จึงพึงตระหนักด้วยว่า ทนายความ
ที่มีบทบาทเป็นเพียงส่วนหนึ่งของทีมงานและกระบวนการในการแก้ปัญหาดังกล่าวเท่านั้น
การค้ามนุษย์เป็นปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนที่รัฐ ไม่ว่าจะเป็นรัฐต้นทาง ทางผ่าน ปลายทาง หรือ
นานาชาติ มีหน้าที่ตามหลักสิทธิมนุษยชนและกฎหมายในการป้องกัน ปราบปราม แก้ไข และเยียวยา
บทบาทของนักกฎหมายหรือทนายความผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ไม่ใช่มีเฉพาะในด้านการด�ำเนินคดี
หรือในชั้นศาลเท่านั้น แต่ต้องติดตาม ประสานงาน ด�ำเนินการ และตรวจสอบ เพื่อให้รัฐและหน่วยงาน
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ของรัฐท�ำหน้าที่ของตนอย่างมีประสิทธิภาพด้วย ในหลายกรณีบทบาทของทนายความ ยังรวมถึง
การช่วยเหลือผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ ให้สามารถเข้าถึงความเป็นธรรมโดยใช้ชอ่ งทางหรือกลไกต่างๆ
ด้านสิทธิมนุษยชนทั้งในประเทศ ต่างประเทศและระหว่างประเทศ เช่น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ กลไกสหประชาชาติและกลไกตามสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องด้วย
เนื่องจากการค้ามนุษย์จ�ำนวนไม่น้อยมีลักษณะเป็นอาชญากรรมข้ามชาติ บทบาทของทนายความ
จึงอาจไม่จ�ำกัดอยู่เฉพาะกฎหมายและกลไกในประเทศเท่านั้น แต่อาจเกี่ยวข้องกับกลไกในต่างประเทศ
ด้วย เช่น ประเทศที่เป็นต้นทาง ทางผ่าน ปลายทาง และประเทศอื่นที่อาจมีเขตอ�ำนาจศาล ทั้งในทาง
แพ่งหรือทางอาญา เหนือคดีที่เกิดขึ้น
ทนายความอาจต้องมีบทบาททัง้ ของตนเองโดยตรง หรือบทบาทเสริมหรือร่วมกับผูอ้ นื่ ในการด�ำเนิน
คดีค้ามนุษยตั้งแต่เริ่มแรก ในการตรวจสอบข้อเท็จจริง รวบรวมพยานหลักฐาน แจ้งความร้องทุกข์/
กล่าวโทษ การคัดแยกเหยื่อ ชั้นพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการ ในชั้นศาล และบังคับคดี รวมทั้ง
กิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ทนายความจึงมิใช่เพียง
ท�ำหน้าทีเ่ ป็นทนายความในชัน้ ศาลหรือในชัน้ พิจารณาเท่านัน้ เช่น การเผยแพร่ขอ้ มูลความรูเ้ กีย่ วกับปัญหา
การค้ามนุษย์ การรณรงค์และการเสนอประเด็นการค้ามนุษย์ต่อสังคม การรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบ
การเสนอแนะและผลักดันให้มีการแก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบ และการปฏิบัติเพื่อให้การป้องกันละ
ปราบปรามการค้ามนุษย์มีประสิทธิผลมากขึ้น เป็นต้น
2. บทบาทของทนายความในการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่องค์กรเอกชน
NGOs

ในปัจจุบนั มีองค์กรเอกชนทีท่ ำ� งานเกีย่ วข้องกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จำ� นวนมาก
บางองค์กรท�ำหน้าที่ในการช่วยเหลือกู้ภัยผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ (rescue) บางองค์กรให้ที่พักพิงแก่เหยื่อ
(shelter) บางองค์กรเผยแพร่ความรูใ้ ห้แก่ผทู้ เี่ สีย่ งต่อการตกเป็นเหยือ่ ของการค้ามนุษย์ นักกฎหมายและ
ทนายความอาจมีบทบาทในการให้ความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายแก่องค์กร NGOs ดังกล่าว หรือ
ให้คำ� ปรึกษาทางด้านกฎหมายแก่ NGOs ในกรณีทมี่ ปี ญ
ั หาเกิดขึน้ เพือ่ ให้ NGOs สามารถให้คำ� ปรึกษา
ด้านกฎหมายแก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ หรือผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ อย่างถูกต้อง เหมาะสม และทันการ
ดังนั้น ทนายความควรด�ำเนินการดังนี้
1) มีการติดต่อสื่อสารระหว่างทนายความกับองค์กร NGOs อย่างสม�่ำเสมอ และก�ำหนดจุดหรือ
บุคคลในองค์กร NGOs ที่จะเป็นจุดติดต่อประสานงาน (focal point) และวิธีการติดต่อประสานงาน
ที่รวดเร็ว ทันการในกรณีที่มีปัญหาในทางกฎหมาย
2) ทนายความต้องเข้าใจ ลักษณะ บทบาท จุดอ่อน จุดแข็งขององค์กร NGOs ในการด�ำเนินการ
ให้ความช่วยเหลือเหยื่อของการค้ามนุษย์ เพื่อให้สามารถให้ค�ำแนะน�ำปรึกษาด้านกฎหมายได้อย่าง
สอดคล้องกับความต้องการ ลักษณะและศักยภาพขององค์กร

44

คู่มือส�ำหรับทนายความ เรื่องการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

3) แนะน�ำให้องค์กรตรวจสอบหรือแสวงหาข้อเท็จจริงเบือ้ งต้นเกี่ยวกับกรณีการค้ามนุษย์ทเี่ กิดขึน้
ทั้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ของการค้ามนุษย์ที่เกิดขึ้นกับเหยื่อตลอดกระบวนการอาชญากรรม
รวมทั้งการละเมิดสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ต่อเหยื่อ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้ค้ามนุษย์
และผู้กระท�ำผิด ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหยื่อ และพยานหลักฐานต่างๆ
4) การให้ค�ำแนะน�ำเบื้องต้นและแนวทางในการด�ำเนินมาตรการทางกฎหมายในระยะต่อไป
5) ร่วมกับ NGOs พัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานขององค์กร NGOs ให้เป็นผู้ที่สามารถ
ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นด้านกฎหมายแก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษยได้ โดยหากจ�ำเป็น ก็ควรต้อง
มีการฝึกอบรมหรือประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างขีดความสามารถของผู้ปฏิบัติงานขององค์กรในด้าน
กฎหมายให้เป็นผู้ช่วยทนายความ (paralegal) เช่น การฝึกอบรมเรื่องการสอบและบันทึกข้อเท็จจริง
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายการค้ามนุษย์ และขั้นตอนต่างๆ ในการด�ำเนินคดี วิธีการให้ค�ำแนะน�ำ
เบือ้ งต้นแก่ผเู้ สียหายจากการค้ามนุษย์ ฯลฯ โดยอาจจัดหลักสูตรการฝึกอบรมพร้อมๆ กันหลายๆ องค์กร
ก็ได้
6) NGOs บางองค์กร มีการเปลี่ยนแปลงผู้ปฏิบัตงานอยู่บ่อยครั้ง ดังนั้น ผู้ติดต่อประสานงาน
และผู้ช่วยทนายความในองค์กรหนึ่ง ไม่ควรจะมีเพียงคนเดียว
7) ในระยะยาว ควรผลักดันให้องค์กรมีงบประมาณค่าใช้จา่ ยในการพัฒนาบุคคลากรด้านกฎหมาย
และค่าใช้จา่ ยในการช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผเู้ สียหายจากการค้ามนุษย์ รวมทัง้ ค่าทีป่ รึกษาทางกฎหมาย
(retainer fee) จ�ำนวนหนึ่ง ให้แก่ทนายความ เพื่อความยั่งยืนในการช่วยเหลือทางกฎหมายแก่
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
3. บทบาททนายความในการสอบข้อเท็จจริง

3.1 ข้อเท็จจริงที่แตกต่างกันอาจปรากฎในเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับคดี
ปัญหาที่ทนายความเหยื่อผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ มักประสบคือ ไม่สามารถเข้าถึงตัวเหยื่อ
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ได้ก่อนการแจ้งความร้องทุกข์ หรือก่อนกระบวนการคัดแยกผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์เสร็จสิ้น หรือมีระยะเวลาจ�ำกัดในการสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานก่อนเข้าสู่
กระบวนการทางกฎหมาย โดยทั่วไปทนายความผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จะสามารถเข้าถึงเหยื่อ
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ได้หลังจากที่ได้มีการแจ้งความร้องทุกข์แล้ว
ในคดีค้ามนุษย์ ข้อเท็จจริงบางเรื่อง โดยเฉพาะเกี่ยวกับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และลักษณะ
ของการกระท�ำผิดจะปรากฎอยู่ในเอกสารหลายฉบับในขั้นตอนต่างๆ ทางกฎหมาย เช่น บันทึกถ้อยค�ำ
ในการแจ้งความร้องทุกข์ บันทึกการคัดแยกเหยือ่ โดยสหวิชาชีพ บันทึกถ้อยค�ำพยานของพนักงานสอบสวน
ในกรณีทมี่ กี ารสืบพยานล่วงหน้า คือบันทึกค�ำให้การหรือค�ำเบิกความของพยานต่อศาล เป็นต้น ในหลาย
กรณีข้อเท็จจริงที่ปรากฎในเอกสารเหล่านั้นไม่ตรงกัน หรือไม่ตรงกับความเป็นจริง ซึ่งอาจส่งผลเสียหาย
ต่อคดีอย่างยิง่ เนือ่ งจากพนักงานเจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้องก็มรี ะยะเวลาในการท�ำงานจ�ำกัด มีปญ
ั หาเรือ่ งล่าม
ความหวาดกลัว ความสับสน ความวิตกกังวล และความไว้วางใจของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
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หรือพยานทีม่ ตี อ่ พนักงานเจ้าหน้าที่ ฯลฯ ปัญหาเหล่านีท้ นายความจะป้องกันและแก้ไขได้โดยทนายความ
จะต้องท�ำงานอย่างใกล้ชิดกับองค์กรเอกชนที่ให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ร่วมกับ
ทีมสหวิชาชีพ พนักงานเจ้าหน้าที่ และล่าม โดยหากเป็นไปได้ ทนายความควรต้องสอบข้อเท็จจริงและ
ตระเตรียมผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และพยานก่อนเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมาย หรือในกรณี
ที่พบภายหลังว่าข้อเท็จจริงในเอกสารไม่ตรงกับความเป็นจริง หรือไม่ตรงกัน ก็ต้องหาทางแก้ไข เช่น
ให้การเพิ่มเติม อย่างน้อยก่อนการสืบพยานก่อนฟ้องคดี หรือสืบพยานในชั้นพิจารณาแล้วแต่กรณี ตาม
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ หรือสืบพยานโดยพลัน ตามมาตรา 31 แห่ง พระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551
อนึ่ง พึงตระหนักว่า เมื่อกระบวนการพิจารณาคดีค้ามนุษย์ในปัจจุบันใช้ระบบไต่สวน ซึ่งตาม
มาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559 ที่ก�ำหนดให้ศาลน�ำส�ำนวน
การสอบสวนมาเป็นแนวทางในการพิจารณาด้วยแล้ว ถ้อยค�ำส�ำนวนในชั้นสอบสวนย่อมมีความส�ำคัญยิ่ง
ซึ่งควรจะต้องถูกต้องตามความเป็นจริง
3.2 ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานขั้นพื้นฐานที่ทนายความควรตรวจสอบและรวบรวม เช่น
(1) ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตัวตนผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ได้แก่ ภูมิหลัง ประวัติความเป็นมา ถิ่น
ที่อยู่ อายุ ระดับการศึกษา สุขภาพกาย และจิตใจ วุฒิภาวะ สถานะ ของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
โดยสามารถตั้งสมมุติฐานได้ว่าผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เป็นคนชายขอบหรือกลุ่มเปราะบาง เอกสาร
ที่ ร ะบุ ตัวตนที่แท้จริง ของผู้เสียหายจากการค้ ามนุ ษ ย์ เอกสารที่ ใ ช้ ห รื อ ถู ก ให้ ใ ช้ โดยผู ้ เ สี ย หายจาก
การค้ามนุษย์ หากเป็นเอกสารปลอม มักจะเป็นเอกสารที่ผู้ค้ามนุษย์จัดท�ำให้และไม่ตรงกับความเป็นจริง
ทั้งชื่อ ที่อยู่ และอายุ โดยเฉพาะเรื่องอายุนั้น เป็นองค์ประกอบที่ส�ำคัญของการกระท�ำผิด เนื่องจาก
แม้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ อาจยินยอมหรือสมัครใจให้ผู้กระท�ำผิดจัดหา หรือพามา หรือรับไว้ เพื่อ
แสวงหาประโยชน์จากผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดยมิชอบ หากผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ อายุน้อย
กว่า 18 ปีบริบูรณ์ ก็ถือเป็นการกระท�ำผิดฐานค้ามนุษย์แล้ว ทนายความจึงต้องตรวจสอบอายุของ
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ที่อาจเป็นเด็กอย่างละเอียดรอบคอบ เพราะมักปรากฎว่าอายุที่ปรากฎ
ในเอกสารของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็กมักจะระบุอายุที่สูงกว่าความเป็นจริง เพื่อให้สามารถ
เข้าประเทศและท�ำงานได้อย่างถูกต้องตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด และในบางกรณีเด็กก็ไม่ทราบอายุทแี่ ท้จริง
ของตน จึงจ�ำเป็นที่ต้องมีการตรวจเอกสารจากต้นทาง เช่น บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน หรือการตรวจ
มวลกระดูก
(2) ข้อเท็จจริงเกีย่ วกับบุคคลิกภาพ ความสามารถและความจ�ำเป็นของผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์
ซึ่ ง เป็ นจุ ด อ่อนในการที่ท�ำให้ต้องตกเป็นเหยื่ อของการค้ ามนุ ษ ย์ เช่ น ความยากจน ภาวะหนี้ สิ น
การตกอยู่ภายใต้อิทธิพล ภาวะจ�ำยอม ระดับการศึกษา ความรับรู้ ภาวะทางร่างกายและจิตใจ เป็นต้น
โดยมีข้อสังเกตว่า ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 (และที่แก้ไข)
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ของการกระท�ำผิดฐานค้ามนุษย์ท่ีมีอายุต�่ำกว่า18 ปีบริบูรณ์ (มาตรา 18)
หรือ 15 ปีบริบรู ณ์ (มาตรา 56/1) จะได้รบั การคุม้ ครองเป็นพิเศษ และผูก้ ระท�ำผิดอาจต้องรับโทษหนักขึน้
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(3) ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตัวตนของผู้กระท�ำผิด ผู้กระท�ำผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์นั้น โดยทั่วไป
มีหลายคน และบางคนมีบทบาทเพียงในขัน้ ตอนใดขัน้ ตอนหนึง่ ของกระบวนการของการกระท�ำผิดเท่านัน้
เช่น เป็นนายหน้าในการจัดหา เป็นผู้พามา หรือรับไว้ รวมทั้งอาจเป็นตัวการ ผู้ใช้ ผู้สนับสนุน
เป็นปัจเจกบุคคล หรือนิติบุคคล โดยล�ำพัง หรือโดยเป็นสมาชิกขององค์กรอาชญากรรม โดยทั่วไป
ผูต้ กเป็นเหยือ่ ของการค้ามนุษย์ ไม่อาจระบุตวั ตนทีช่ ดั เจนของผูก้ ระท�ำผิดได้ เนือ่ งจากมีปญ
ั หาเรือ่ งภาษา
การรับรู้ การจดจ�ำ เช่น อ่านภาษาไทยไม่ได้ แม้แต่ชอื่ เรือประมงทีต่ นเองถูกบังคับให้ทำ� งานอยูเ่ ป็นแรมปี
ก็ไม่ทราบหรือจ�ำไม่ได้ ไม่ทราบชื่อจริงของไต้ก๋งหรือเถ้าแก่ซึ่งเป็นนายจ้าง ไม่ทราบชื่อจริงของนายหน้า
ค้ามนุษย์ การค้ามนุษย์เป็นอาชญากรรมในมุมมืดของสังคม ถึงกระนั้นทนายความก็ต้องช่วยเหยื่อหรือ
พยานให้ประมวลข้อเท็จจริงให้ได้มากและใกล้เคียงความจริงที่สุด เช่น หากไม่ทราบชื่อจริง ก็ขอชื่อเล่น
บุคลิก ลักษณะ ต�ำหนิ ฯลฯ ของผู้เกี่ยวข้องกับการกระท�ำผิด แล้วบันทึกข้อเท็จจริงให้มากที่สุดเท่าที่จะ
ท�ำได้ เพือ่ ประกอบการสืบสวนได้ขอ้ เท็จจริงเกีย่ วกับผูก้ ระท�ำผิดต่อไป มีหลายกรณีทผี่ กู้ ระท�ำผิดเป็นบุคคล
ใกล้ชิด หรือบุคคลในชุมชนของเหยื่อเอง เป็นบุคคลที่เหยื่อให้ความเคารพเชื่อถือ เป็นญาติ กระทั้งบิดา
มารดา หรือผู้ปกครองเอง ดังนั้น เหยื่ออาจไม่ให้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเกี่ยวกับบุคคลดังกล่าว ด้วยสาเหตุ
ต่างๆ เช่น เกรงกลัวอิทธิพล เกรงว่าตนเองหรือครอบครัวจะไม่ปลอดภัย หรือเกรงว่าบุคคลดังกล่าว
ซึ่งเป็นผู้ใกล้ชิดกับตน หรือเป็นญาติของตนจะถูกจับกุมด�ำเนินคดีและต้องได้รับโทษเป็นต้น การได้
ความจริงเป็นเรื่องจ�ำเป็นเพื่อให้เข้าใจเรื่องราวทั้งหมด ส่วนการด�ำเนินคดีจะกระท�ำเพียงใด เป็นอีก
ประเด็นหนึ่ง ทนายความจึงต้องได้รับความไว้วางใจจากพวกเขา
มีข้อสังเกตว่า ในการด�ำเนินคดีโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ อาจไม่ครอบคลุมผู้กระท�ำผิดบางคน
ด้วยเหตุผลต่างๆ เช่น ไม่ละเอียดรอบคอบ ต้องการปิดคดีโดยเร็ว มีความพยายามที่จะตัดตัวการใหญ่
ที่มีอิทธิพลออกไป ทนายความผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จึงต้องติดตามและผลักดันให้การสืบสวน
สอบสวนเพื่อน�ำตัวผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกระท�ำผิดมาลงโทษให้ได้
นอกจากนั้น การค้ามนุษย์หลายคดีเป็นคดีข้ามชาติ และศาลในหลายประเทศมีอ�ำนาจพิจารณา
คดีคา้ มนุษย์ แม้วา่ ความผิดไม่ได้เกิดขึน้ ในหรือเกีย่ วพันกับเขตดินแดนหรือคนชาติประเทศนัน้ ก็ตาม เช่น
ศาลในประเทศสหรัฐอเมริกามีอำ� นาจพิจารณาคดีคา้ มนุษย์และยึดทรัพย์ของผูก้ ระท�ำผิดทีอ่ ยูใ่ นเขตอ�ำนาจ
ศาลของประเทศสหรัฐอเมริกาได้ แม้การกระท�ำผิดจะเกิดขึ้นนอกอาณาเขตหรือไม่เกี่ยวข้องกับคนชาติ
อเมริกันเลยก็ตาม ดังนั้น ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเครือข่ายทางธุรกิจของผู้กระท�ำผิดก็มีความส�ำคัญส�ำหรับ
การด�ำเนินการเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ การน�ำตัวผู้กระท�ำผิดมาลงโทษ และการให้ความช่วยเหลือ
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เช่น ยี่ห้อ ชื่อ เครื่องหมายทางการค้า ฯลฯ ทั้งนี้เพราะอาจใช้มาตรการ
ในทางธุรกิจ เช่น การแทรกแซงด้านการตลาด ด�ำเนินคดีต่อผู้กระท�ำผิดในประเทศที่สาม ยึดทรัพย์
หรือบัญชีการเงินของผู้กระท�ำผิดในประเทศที่สาม เป็นต้น
(4) พฤติกรรมของการกระท�ำความผิดเพื่อให้ครบองค์ประกอบของการกระท�ำผิดฐานค้ามนุษย์
เช่ น ผู ้ เป็นธุร ะจัดหา พามา รับไว้ การบั ง คั บขู ่ เ ข็ ญ ใครเป็ นผู ้ ก ระท� ำ อย่ างไร เพราะเหตุ ใ ด
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จึงจ�ำยอม หรือไม่ขอความช่วยเหลือจากบุคคลอื่น หรือพนักงานเจ้าหน้าที่
ทั้งๆ ที่ในบางครั้งสามารถกระท�ำได้ เพื่อให้ครบองค์ประกอบความผิด ตามมาตรา 6 และมาตราอื่นๆ
แห่ง พระราชบัญญัติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 มีคดีค้ามนุษย์บางคดี
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แม้ผเู้ สียหายจากการค้ามนุษย์ รูว้ า่ ตนเองตกอยูใ่ นสภาพถูกบังคับข่มขืนใจ บังคับใช้แรงงาน และมีโอกาส
ขอความช่วยเหลือจากพนักงานเจ้าหน้าทีไ่ ด้ แต่กลับไม่รอ้ งขอ ศาลจึงไม่เชือ่ ว่าถูกข่มขืน่ ใจบังคับใช้แรงงาน
จริง จึงยกฟ้อง ทั้งๆ ที่มีเหตุผลมากมายที่ท�ำให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ไม่กล้าขอความช่วยเหลือ
จากเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ เช่น อาจเห็นว่าพนักงานเจ้าหน้าที่กับกลุ่มนักค้ามนุษย์เป็นพวกเดียวกัน
หรือเคยมีแรงงานหนีไป ต�ำรวจพบ น�ำตัวกลับมาส่งคืนนายจ้าง หรือเห็นเจ้าหน้าที่ต�ำรวจสนิทสนมกับ
นายจ้าง เป็นต้น ท�ำให้ไม่ไว้ใจพนักงานเจ้าหน้าที่ เกรงว่าการขอความช่วยเหลือจะท�ำให้ตนเองต้องได้รบั
โทษจากกลุ่มขบวนการค้ามนุษย์ หรือมีอุปสรรคในด้านภาษาและการสื่อสารเป็นต้น ดังนั้น การสอบ
ข้อเท็จจริงต้องให้สิ้นกระแสความหรือจนปราศจากข้อสงสัย
(5) ลักษณะของการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ซึ่งเป็นองค์ประกอบความผิดที่ส�ำคัญของ
การกระท�ำความผิดฐานค้ามนุษย์ โดยอาจมีรปู แบบวิธกี ารทีพ่ ฒ
ั นาไปหลากหลาย เครือข่ายในการกระท�ำผิด
จึงต้องสอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยละเอียด
(6) ความผิดหรือการละเมิดกฎหมายอื่นๆ หรือสัญญาต่างๆ เนื่องจากการกระท�ำของผู้กระท�ำผิด
อาจเป็นการกระท�ำผิดกฎหมายหลายบท หรือในขบวนการค้ามนุษย์ ซึ่งในบางกรณีเป็นปีหรือหลายปี
กว่าที่เหยื่อจะได้รับความช่วยเหลือ ผู้กระท�ำผิดมีหลายคน หรือมีการกระท�ำผิดกฎหมายหลายบท
หลายกรรมต่างวาระกัน การสอบข้อเท็จจริงจึงต้องให้ครบถ้วนเพื่อให้การด�ำเนินคดีทั้งในทางแพ่งและ
อาญา เป็นประโยชน์ต่อผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ มากที่สุด นอกจากนี้ยังมีข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคดีทาง
แพ่งด้วย เช่น สัญญาจ้างแรงงาน สัญญากู้ สัญญาซื้อขาย ฯลฯ ที่ทนายความต้องรวบรวมให้ครบถ้วน
เช่นกัน
(7) ความเสียหายและสิทธิประโยชน์ของผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ทสี่ ญ
ู เสียไปหรือสิทธิทจี่ ะได้รบั
การชดใช้เยียวยาตามกฎหมายเกีย่ วกับการค้ามนุษย์และตามกฎหมายอืน่ ๆ โดยมีขอ้ สังเกตว่า ตามมาตรา
14 แห่ง พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559 ได้ก�ำหนดให้ศาลมีอ�ำนาจสั่งให้จ�ำเลย
ผู้กระท�ำผิดจ่ายค่าเสียหายเพื่อการลงโทษแก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (punitive damages) ได้ด้วย
รวมทั้งการฟื้นฟูเยียวยาร่างกายและจิตใจ ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่ส�ำหรับกระบวนการยุติธรรมไทย ดังนั้น
ทนายความจะต้องศึกษาค้นคว้าในเรื่องนี้ให้มากจากประสบการณ์ และเรียกร้องต่อสู้เพื่อประโยชน์สูงสุด
ของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
(8) การสอบปากค�ำพยานและรวบรวมหลักฐานทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ พยานบุคคล วัตถุและเอกสารในการ
พิสูจน์ความผิด และความเสียหาย โดยเฉพาะพยานบางคนที่ไม่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เช่น
เพื่อนคนงานที่อาจต้องเดินทางกลับประเทศต้นทาง หรือถูกด�ำเนินคดีฐานเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย หรือ
ท�ำงานโดยผิดกฎหมายแล้วถูกส่งกลับ และอาจไม่มโี อกาสกลับเข้ามาในประเทศอีก ทนายความต้องสอบ
ข้อเท็จจริงคนเหล่านี้และหากเห็นว่าเป็นประโยชน์ ต้องร้องขอให้พนักงานสอบสวนสืบพยานล่วงหน้า
ไว้ก่อนที่กลับประเทศต้นทาง
(9) ความต้องการของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ข้อจ�ำกัดต่างๆ ของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
และพยาน ทั้งเรื่องการร้องเรียน และการด�ำเนินคดี ซึ่งผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ บางคนมีข้อจ�ำกัดใน
การที่จะด�ำเนินคดีต่อไป เช่น มีฐานะยากจน ไม่สามารถใช้เวลาในการด�ำเนินคดีได้นาน เกรงกลัวว่า
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หากด�ำเนินคดีต่อผู้กระท�ำผิด ครอบครัวจะได้รับอันตราย ฯลฯ ดังนั้น ทนายความจึงต้องทราบและ
ตระหนักถึงปัญหานี้เพื่อประสานงานกับ NGOs และพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ด�ำเนินการได้อย่าง
เหมาะสม เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
(10) บุคคลต่างๆ และการติดต่อ ในการสอบข้อเท็จจริง ทนายความจะต้องบันทึกสถานที่ เบอร์
โทรศัพท์ e - mail หรือที่อยู่ที่สามารถติดต่อของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ญาติ พยาน บุคคลต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง และวิธีการติดต่อไว้ เพื่อประโยชน์ในการสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม การติดตามพยาน และ
การประสานงานด้านต่างๆ รวมทัง้ ควรมีชอื่ และทีอ่ ยูท่ ตี่ ดิ ต่อของผูอ้ นื่ ทีจ่ ะสามารถติดต่อกับบุคคลดังกล่าวได้
อนึ่งบันทึกข้อเท็จจริงต่างๆ และพยานเอกสาร ควรให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และพยาน
ที่ให้ข้อเท็จจริงลงลายมือชื่อรับรองไว้ด้วยเพื่อประโยชน์ในการยืนยันในอนาคต โดยควรให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ขององค์กร NGOs ที่นั่งฟังการสอบข้อเท็จจริงล่ามลงชื่อเป็นพยานด้วย เพื่อความโปร่งใส
(11) หนังสือมอบอ�ำนาจและใบแต่งตั้งทนายความ เพื่อให้ทนายความหรือผู้ปฏิบัติงาน NGOs
สามารถด�ำเนินการต่างๆ แทนผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ได้ ดังนั้น ควรให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
มอบอ�ำนาจให้ผู้ปฏิบัตงาน NGOs หรือทนายความให้เป็นผู้มีอ�ำนาจกระท�ำการต่างๆ แทนได้ รวมทั้ง
การแต่งตั้งทนายความ แม้ว่าคดียังไม่ถึงชั้นพิจารณาหรือยังไม่มีการด�ำเนินการในชั้นศาลก็ตาม
(12) นอกจากนั้น ในการสอบข้อเท็จจริง ตรวจ รวบรวมพยานหลักฐาน สถานที่ ฯลฯ อาจบันทึก
ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ไว้เป็นพยานหลักฐานด้วย
4. การด�ำเนินคดีอาญาความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์

คดีอาญาในความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์อาจท�ำได้ได้สองทางคือ
(1) โดยผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ยื่นฟ้องคดีต่อศาลโดยตรง ซึ่งถึงแม้ว่าการกระท�ำผิดในข้อหา
ค้ามนุษย์อาจจัดเป็น mala prohibita แต่ศาลอุทธรณ์ ได้วินิจฉัยไว้แล้วในคดีเลขที่ คม.1/2559
ศาลจังหวัดตรัง กับให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ซึ่งเป็นบุคคลที่เป็นเหยื่อของอาชญากรรม ได้รับ
ความเสียหายจากการกระท�ำผิดโดยตรง สามารถฟ้องคดีเองหรือเข้าเป็นโจทก์รว่ มในคดีทฟี่ อ้ งโดยพนักงาน
อัยการได้
(2) โดยผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ร้องทุกข์ หรือบุคคลอื่นกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน
ให้สอบสวนด�ำเนินคดีตอ่ ผูก้ ระท�ำผิดและส่งให้พนักงานอัยการฟ้องร้องด�ำเนินคดีตามขัน้ ตอน โดยผูเ้ สียหาย
จากการค้ามนุษย์ สามารถเข้าเป็นโจทก์ร่วมได้
ข้อสังเกต คดีค้ามนุษย์เป็นคดีซับซ้อน เกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพล ดังนั้นมีความเป็น
ไปได้ยากที่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จะด�ำเนินคดีโดยการฟ้องต่อศาลโดยตรง แต่ก็
มีข้อสังเกตุว่า  เมื่อกระบวนพิจารณาคดีค้ามนุษย์โดยศาลใช้ระบบไต่สวน การไต่สวน
มูลฟ้องในคดีค้ามนุษย์ ศาลจะมีบทบาทในการค้นหาความจริงได้มากน้อยเพียงใด
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5. บทบาทของทนายความในการแจ้งความร้องทุกข์หรือกล่าวโทษ

เมือ่ ได้รวบรวมข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน และได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่า กรณีอาจเข้าข่ายเป็นการกระท�ำ
ผิดฐานค้ามนุษย์ และ/หรือการกระท�ำผิดอาญาในข้อหาความผิดอืน่ ทนายความควรแนะน�ำให้ผเู้ สียหาย
จากการค้ามนุษย์ แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนผู้มีเขตอ�ำนาจ โดยการแจ้งความร้องทุกข์นั้น
ควรท�ำเป็นหนังสือ บรรยายข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระท�ำความผิดโดยสังเขป พร้อมแสดงเจตนา
ให้พนักงานสอบสวน ด�ำเนินการสืบสวนสอบสวนเพื่อน�ำตัวผู้กระท�ำผิดมาลงโทษ
พึงระวังว่า แม้ตาม พระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 (และทีแ่ ก้ไข)
จะได้คมุ้ ครองผูแ้ จ้งความในคดีคา้ มนุษย์ไว้ในมาตรา 13/1 ว่า ผูใ้ ดแจ้งแก่พนักงานเจ้าหน้าทีห่ รือพนักงาน
ฝ่ายปกครองหรือต�ำรวจให้ทราบว่ามีการกระท�ำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ถ้าได้กระท�ำโดยสุจริต
ย่อมได้รับความคุ้มครอง ไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญา ก็ตาม ในกรณีที่ข้อเท็จจริงหรือ
พยานหลักฐานชัดเจนว่าผู้ใดเป็นผู้กระท�ำผิด ผู้แจ้งความกล่าวโทษ หรือร้องทุกข์ ก็ไม่ควรยืนยัน ว่าผู้ใด
เป็นผูก้ ระท�ำผิด โดยเพียงยืนยันว่ามีการกระท�ำผิดเกิดขึน้ และขอให้พนักงานสอบสวนด�ำเนินการสืบสวน
สอบสวน ให้ได้ตัวผู้กระท�ำผิดมาลงโทษต่อไป
6. บทบาทของทนายความในกระบวนการคัดแยกเหยื่อ

เมือ่ มีผแู้ จ้งความต่อพนักงานสอบสวนและหลังจากช่วยเหลือผูท้ อี่ าจเป็นผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์
แล้ว พนักงานสอบสวนจะประสานงานเจ้าหน้าทีส่ ำ� นักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ จังหวัด
จัดให้มกี ารคัดแยกผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ โดย “ทีมสหวิชาชีพ” ซึง่ ประกอบด้วยผูแ้ ทนจากหน่วยงาน
ภาครัฐต่างๆ เช่น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
ส�ำนักงานอัยการสูงสุด กระทรวงแรงงาน กรณีที่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เป็นคนต่างด้าวต้องมีล่าม
ทีข่ นึ้ ทะเบียนกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ หรือได้รบั การสนับสนุนจากองค์กร
ภาคประชาสังคมด้วย
ขั้นตอนของการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ มีความส�ำคัญอย่างยิ่ง นอกจากจะท�ำให้
พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถระบุได้ว่ากรณีที่เกิดขึน้ เข้าข่ายเป็นคดีค้ามนุษย์หรือไม่แล้ว บันทึกข้อเท็จจริง
ต่างๆ ในชัน้ คัดแยกเหยือ่ ยังอาจถูกน�ำไปใช้ในทางทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ สิทธิของผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์
ด้วย โดยทั่วไปทนายความของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ไม่มีสิทธิเข้าร่วมในกระบวนการดังกล่าว
โดยพนักงานเจ้าหน้าที่บางคนได้ให้เหตุผลว่า เกรงว่าทนายความ อาจด�ำเนินการเพื่อผลประโยชน์ของ
ผู้กระท�ำผิด และท�ำให้สหวิชาชีพ ไม่ได้ความจริงจากผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
อนึ่งข้อสังเกตว่า โดยหลักการพื้นฐานแล้ว ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ มีสิทธิพบและปรึกษา
ทนายความ ดังนั้น มีประเด็นที่น่าพิจารณาคือ
(1) ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ มีสิทธิพบทนายความก่อนและระหว่างกระบวนการคัดแยก
หรือไม่ และ
(2) ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ มีสิทธิให้ทนายความเข้าร่วมฟังการคัดแยกผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์ หรือไม่
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เมื่อทนายความไม่ได้รับอนุญาต หรือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ไม่ได้รับสิทธิในการที่จะมี
ทนายความเข้าไปเกีย่ วข้องกับกระบวนการคัดแยกผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ ท�ำให้ทนายความไม่สามารถ
ทีจ่ ะปกป้องคุม้ ครองสิทธิประโยชน์ของผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ ได้เต็มที่ ดังนัน้ ทนายความผูเ้ สียหาย
จากการค้ามนุษย์ ควรจะได้มโี อกาสพบกับผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ ก่อนทีจ่ ะเข้าสูก่ ระบวนการคัดแยก
หรืออาจติดต่อประสานกับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ระหว่างกระบวนการคัดแยกผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์ โดยผ่านผู้ช่วยทนายความที่เป็นเจ้าหน้าที่ NGOs ก็ได้
อย่างไรก็ตาม มีหลายคดีที่ NGOs และทนายความ ได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากพนักงาน
สอบสวนและทีมสหวิชาชีพว่าจะสามารถปกป้องสิทธิของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และช่วยเหลือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ได้อย่างแท้จริง ในกรณีดังกล่าว ทนายความ โดยการท�ำงานควบคู่ไปกับเจ้าหน้าที่
NGOs สามารถช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และพนักงานเจ้าหน้าที่ในการตระเตรียมคดี
ในชั้นสอบสวนและการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ กระทั่งในชั้นพิจารณาได้เป็นอย่างมาก
ส�ำหรับบันทึกต่างๆ ในชั้นการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ นั้น หากเป็นไปได้ให้รวมเข้าไว้
ในส� ำ นวนคดีของทนายความ พร้อมทั้ง บั นทึ กการสอบปากค� ำ ผู ้ เ สี ยหายจากการค้ ามนุ ษ ย์ พยาน
โดย NGOs และทนายความ
7. บทบาททนายความในชั้นสอบสวน

7.1 การให้ปากค�ำในชั้นสอบสวนของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และพยาน ทนายความควรท�ำให้
มัน่ ใจว่าผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ หรือพยานจะให้ถอ้ ยค�ำต่อพนักงานสอบสวน พนักงานสอบสวนจะบัน
ทึกถ้อยค�ำผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ หรือพยาน ได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน และครอบคลุมทุกประเด็น
ที่เกี่ยวกับการกระท�ำผิด และเพื่อปกป้องคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ดังนั้น ผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ หรือพยานจะต้องไม่ตกอยู่ในสภาพหวาดกลัว ระแวง กังกล กดดัน และต้องมี
ความไว้วางใจพนักงานเจ้าหน้าที่ เนื่องจากประสบการณ์อันเลวร้ายที่เหยื่อของการค้ามนุษย์ประสบ
ผู้ค้ามนุษย์มักมีอิทธิพลต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีทัศนะและการแสดงออก
ในลักษณะที่เลือกปฏิบัติ ขาดความละเอียดอ่อน หรือไม่เคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ของเหยื่อ
นอกจากนี้ ยังมีปัญหาเรื่องล่าม ซึ่งต้องเป็นผู้ที่เป็นกลางและเหยื่อหรือพยานให้ความไว้วางใจเช่นกัน
ปัญหานี้ ทนายความควรท�ำงานอย่างใกล้ชิดกับองค์กรเอกชนและสหวิชาชีพ เตรียมและซักซ้อมพยาน
ไว้ก่อน หากเป็นไปได้ กระทั่งนั่งฟังการสอบปากค�ำผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ด้วย โดยในกรณีท่ี
เป็นไปไม่ได้ ต้องซักซ้อมและให้ผู้ปฏิบัติงานขององค์กร NGOs ท�ำหน้าที่ดังกล่าวในฐานะเป็นผู้ช่วย
ทนายความ และถ้อยค�ำพยานนั้น หากเป็นไปได้ ขอส�ำเนาจากพนักงานสอบสวน หรือจดบันทึกไว้เพื่อ
ประโยชน์ในการด�ำเนินคดี ในกรณีที่จ�ำเป็น ก็ควรแสวงหาการคุ้มครองตาม พระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 และ พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546
7.2 สืบให้ถึงตัวการใหญ่ นอกจากความผิดฐานค้ามนุษย์แล้ว ผู้ต้องหาหรือจ�ำเลย อาจกระท�ำ
ความผิดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ด้วย เช่น กักขังหน่วงเหนี่ยว ท�ำร้ายร่างกาย ข่มขื่นกระท�ำ
ช�ำเรา ฉ้อโกง ฯลฯ นอกจากนี้ความผิดฐานค้ามนุษย์ผู้กระท�ำผิดมักท�ำเป็นขบวนการหรือเป็นองค์กร
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อาชญากรรม และพนักงานสอบสวนอาจไม่พยายามที่จะสืบสวน สอบสวนถึงตัวการใหญ่ที่อยู่เบื้องหลัง
ทนายความจึงต้องติดตามว่าพนักงานสอบสวนได้ดำ� เนินคดีกบั ผูก้ ระท�ำผิดทุกคน โดยเฉพาะตัวการส�ำคัญ
และในข้อหาต่างๆ ครบถ้วนหรือไม่
7.3 ข้อเท็จจริงเกีย่ วกับความเสียหายทางแพ่ง ความผิดฐานค้ามนุษย์หรือความผิดฐานอืน่ บางข้อหา
ความผิด พนักงานอัยการมีอ�ำนาจขอให้ศาลสั่งให้ผู้กระท�ำผิดจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์ได้ รวมทั้งค่าเสียหายเพื่อการลงโทษตามมาตรา 15 แห่ง พระราชบัญัติวิธีพิจารณาคดี
ค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559 ดังนั้น ทนายความจะต้องสอบข้อเท็จจริงในประเด็นความเสียหายและค่าเสียหาย
โดยละเอียด และในฐานะทนายความของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ควรเสนอให้พนักงานอัยการ
เรียกค่าสินไหมทดแทนในฟ้องด้วย
7.4 สิทธิแรงงาน คดีค้ามนุษย์ โดยเฉพาะการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จะมีคดีแพ่งหรือคดีแรงงาน
เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ดังนั้น ทนายความจะต้องพิจารณาถึงการด�ำเนินคดีต่างๆ โดยตลอดสาย ทั้งคดี
ค้ามนุษย์และคดีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยเพื่อให้คดีเหล่านั้นสอดคล้องและหนุนเสริมกัน เช่น ข้อเท็จจริง
ที่จะให้ปรากฎต่อศาลเกี่ยวกับสภาพการท�ำงานเป็นต้น เช่น ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
พ.ศ. 2541 และ พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537
7.5 ค่าตอบแทนผูเ้ สียหายในคดีอาญา กรณีทผี่ เู้ สียหายจากการค้ามนุษย์ ตกเป็นเหยือ่ อาชญากรรม
บางประเภทด้วย ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
กระทรวงยุตธิ รรมตาม พระราชบัญญัตคิ า่ ตอบแทนผูเ้ สียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จา่ ยแก่จำ� เลยในคดี
อาญา พ.ศ. 2544
7.6 การสืบพยานไว้ล่วงหน้า (pretrial) คดีค้ามนุษย์หรือคดีอาญาที่เกี่ยวข้อง พนักงานอัยการ
อาจขอให้ศาลสอบพยานไว้โดยพลัน (ก่อน) ตามมาตรา 31 แห่ง พระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ซึ่งการให้การของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และพยานในชั้นศาลจะ
คลาดเคลื่อนไม่ได้ ดังนั้น ทนายความควรเข้าถึงผู้เสียและพยานเสียแต่เนิ่นๆ เพื่อช่วยพนักงานสอบสวน
และพนักงานอัยการเตรียมค�ำให้การในชั้นนี้ให้ถูกต้อง
8. บทบาททนายความผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในชั้นพนักงานอัยการ (สั่งคดี)

คดีค้ามนุษย์ ก็เช่นเดียวกับคดีอาญาทั่วไป กล่าวคือ เมื่อพนักงานสอบสวนสรุปส�ำนวนและ
มี ค วามเห็ น ควรสั่ ง ฟ้ อ งหรื อ สั่ ง ไม่ ฟ ้ อ งพร้ อ มส่ ง ส� ำ นวนการสอบสวนให้ พ นั ก งานอั ย การ ในชั้ น นี้
หากทนายความมีความเห็นว่า การสอบสวนยังมีข้อบกพร่อง หรือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ไม่ได้รับ
ความเป็นธรรมในชั้นสอบสวน ก็อาจร้องขอความเป็นธรรมต่อพนักงานอัยการได้
9. บทบาททนายความผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ในชั้นศาล

ในคดี ค ้ า มนุ ษ ย์ ศาลใช้ ก ระบวนการพิ จ ารณาคดี พระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี พิ จ ารณาคดี ค ้ า มนุ ษ ย์
พ.ศ. 2559
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9.1 ศาลที่มีอ�ำนาจพิ จารณาคดีค้ามนุษย์ และใช้ระบบไต่สวน

1) วิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ให้ใช้ “ระบบไต่สวน” (มาตรา 8) ดังนั้น “คดีค้ามนุษย์” ที่ยื่นฟ้อง
ต่ อ ศาล นั บ แต่ วั น ที่ 25 พฤษภาคม 2559 ซึ่ ง เป็ น วั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี พิ จ ารณาคดี ค ้ า มนุ ษ ย์
พ.ศ. 2559 มีผลบังคับใช้เป็นต้นมา และไม่เคยมีการสืบพยานไว้ก่อนวันดังกล่าว เป็นคดีที่ต้องใช้
กระบวนการด�ำเนินคดีตาม พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559 นี้ คือใช้ระบบไต่สวน
โดยศาลทีจ่ ะมีอำ� นาจพิจารณาคดีคา้ มนุษย์โดยใช้ระบบไต่สวนตามพระราชบัญญัตวิ ธิ พี จิ ารณาคดีคา้ มนุษย์
พ.ศ. 2559 คือ ศาลยุติธรรมและศาลทหาร
2) ข้อหาค้ามนุษย์ที่อยู่ในอ�ำนาจศาลเฉพาะ หากคดีอาญาใดที่ อยู่ในอ�ำนาจของ (1) ศาลอาญา
คดีทุจริตและประพฤติมิชอบมีข้อหาเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ หรือ (2) ศาลเยาวชนและครอบครัว แม้จะ
มีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์รวมอยูด่ ว้ ย ก็มใิ ห้ใช้กระบวนการ
พิจารณาคดีตาม พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559 นี้ (มาตรา 3 วรรคสอง)
3) ข้อหายาเสพติดในคดีคา้ มนุษย์ อย่างไรก็ตามในการพิจารณาคดีคา้ มนุษย์ของศาลยุตธิ รรมหรือ
ศาลทหาร หากมีขอ้ หาความผิดเกีย่ วกับยาเสพติดอยูด่ ว้ ยเฉพาะ ให้นำ� กฎหมายวิธพี จิ ารณาคดียาเสพติด
มาใช้บังคับโดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559
4) ยึดแนวทางตามส�ำนวนสอบสวน คดีค้ามนุษย์ที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ ให้ศาลน�ำส�ำนวน
ของพนักงานสอบสวนมาเป็นแนวทางในการพิจารณา (มาตรา 28)
5) บทบาทในทางปฏิบตั ขิ องศาล การพิจาณาคดีในระบบไต่สวน ศาลมีอำ� นาจทีจ่ ะด�ำเนินกระบวน
พิจารณาโดยมุ่งที่จะให้ได้มาซึ่งความจริงและความเป็นธรรม คุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และ
พยาน มากกว่าที่จะติดยึดอยู่กับวิธีการ ขั้นตอน เงื่อนเวลา และแพ้ชนะคดีกันทางเทคนิคของกฎหมาย
เช่น การแก้ไขกระบวนพิจารณาที่ไม่ถูกต้อง (มาตรา 17) โดยสั่งให้คู่ความแก้ไขได้ภายในเวลาที่ศาล
ก�ำหนด การย่นหรือขยายระยะเวลาต่างๆ ตามความจ�ำเป็น (มาตรา 18) หากค�ำฟ้องไม่ถูกต้อง
ศาลมีค�ำสั่งให้แก้ไขได้ (มาตรา 23) ในกรณีที่จ�ำเลยได้รับอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวโดยศาลแต่
หลบหนี ศาลอาจประทับรับฟ้อง และด�ำเนินกระบวนพิจารณาลับหลังจ�ำเลยได้ (มาตรา 33) ศาลสามารถ
แสวงหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมเองได้โดยคู่ความไม่ต้องร้องขอ เป็นต้น
6) การถามพยาน (มาตรา 31) ในการสืบพยานบุคคลนั้น ศาลจะแจ้งให้พยานทราบประเด็น
ที่จะสืบพยาน แล้วให้พยานเบิกความด้วยตนเองหรือตอบค�ำถาม ศาลมีอ�ำนาจถามพยานเกี่ยวกับ
ข้อเท็จจริงใดๆ ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับคดี แล้วอนุญาตให้พนักงานอัยการ หรือทนายความจ�ำเลยถามตามล�ำดับ
โดยศาลและคู่ความสามารถใช้คำ� ถามน�ำได้ ไม่มีการถามติง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาลให้ถามติง
หรือถามเพิม่ เติม ซึง่ โดยทัว่ ไปแล้วศาลจะให้คคู่ วามทีจ่ ะถาม แจ้งประเด็นทีจ่ ะถามต่อศาลแล้วศาลจะเป็น
ผู้ถามเอง
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9.2 การสืบพยานไว้ก่อน

พนักงานอัยการสามารถอ้าง “เหตุจำ� เป็นเพือ่ ประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์”
ซึ่งรวมถึงกรณีที่พนักงานอัยการมีเหตุควรเชื่อว่าจะเกิดความเสียหายต่อรูปคดี เพื่อขอให้ศาลสืบพยาน
ล่วงหน้าก่อนฟ้องได้ ตามค�ำสั่ง อสส. ที่ อส 007 (พก)/ว37 ลว. 26 ก.พ. 2557 โดยศาลสามารถ
รับฟังพยานดังกล่าวในการพิจารณา/พิพากษาคดีได้
ประเด็นควรพิจารณาคือ ในการสืบพยานไว้ก่อนนั้น ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ สามารถแต่งตั้ง
ทนายความเข้าไปในชั้นนี้เพื่อถามพยานได้หรือไม่ เกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไม่มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน และศาล
แต่ละแห่งก็สั่งไม่เหมือนกัน โดยพบว่าศาลอาญาอนุญาตให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ แต่งทนายความ
เข้าไปเป็นโจทก์รว่ มเพือ่ ถามพยานของพนักงานอัยการได้ แต่ศาลในบางจังหวัดไม่อนุญาต อย่างไรก็ตาม
เพื่อให้สามารถแต่งทนายความเข้าไปถามพยานในฐานะทนายความของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้
ทนายความควรประสานงานกับพนักงานอัยการ เพื่อไม่ให้พนักงานอัยการคัดค้าน และน�ำผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์ และ NGOs ที่ให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ไปศาลด้วย รวมทั้งในค�ำร้อง
ขอเข้าเป็นโจทก์รว่ มเพือ่ ถามพยานนัน้ ควรระบุดว้ ยว่าเป็นทนายความขององค์การหรือหน่วยงาน NGOs
ที่ท�ำงานให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
ไม่ว่ากรณีจะเป็นเช่นใดก็ตาม เมื่อจะมีการสืบพยานไว้ก่อน ทนายความ NGOs และหากเป็น
ไปได้ ประสานกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พนักงานอัยการ และพนักงาน
สอบสวน เพื่อเตรียมความพร้อมของพยานในการเบิกความต่อศาล และบันทึกค�ำเบิกความของพยาน
ไว้โดยละเอียด
9.3 การขอเข้าเป็นโจทก์ร่วมกับพนักงานอัยการ

ในคดีค้ามนุษย์แม้ในระบบไต่สวนตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559
แต่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ สามารถเข้าเป็นโจทก์ร่วมกับพนักงานอัยการได้ โดยทนายความควรมี
บทบาทเสริมการท�ำหน้าที่ของพนักงานอัยการมากกว่าที่จะท�ำหน้าที่แทนพนักงานอัยการ
9.4 การปล่อยตัวชั่วคราว

เนื่ อ งจากผู ้ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การกระท� ำ ความผิ ด ในคดี ค ้ า มนุ ษ ย์ มั ก ท� ำ เป็ น ขบวนการหรื อ องค์ ก ร
อาชญากรรมและมีอิทธิพล ทั้งมักมีพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระท�ำผิด การอนุญาตให้
ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยหรือไม่ จึงค�ำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
และภยันตรายที่จะเกิดขึ้นแก่พยานหลักฐานเป็นส�ำคัญ (มาตรา 11) ทนายความของผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์ จึงควรรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพือ่ คัดค้านการปล่อยตัวชัว่ คราว เช่น อิทธิพล
ของผู้ต้องหา/จ�ำเลย สถานะและความปลอดภัยของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และพยานเป็นต้น
ดังนั้น ทนายความของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จึงรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน
เกีย่ วกับเรือ่ งดังกล่าวข้างต้น เพือ่ คัดค้านการปล่อยตัวชัว่ คราวผูต้ อ้ งหา หรือจ�ำเลย หรือตรวจสอบเงือ่ นไข
และมาตรการในการปล่อยตัวชั่วคราว เพื่อประโยชน์ของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
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9.5 การไต่สวนมูลฟ้อง

แม้ว่าจะใช้ระบบไต่สวน แต่กฎหมายก็ไม่ตัดสิทธิผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ที่จะฟ้องคดีเอง
ส�ำหรับกรณีที่พนักงานอัยการฟ้องนั้น แม้ว่ากฎหมายจะเปิดช่องให้ศาลไต่สวนมูลฟ้องได้ แต่ก็แทบ
ไม่ปรากฎว่าศาลได้ด�ำเนินการดังกล่าว
ในการไต่สวนมูลฟ้อง นอกจากค�ำร้อง ค�ำฟ้อง และพยานฝ่ายโจทก์แล้ว จ�ำเลยอาจแถลงคัดค้าน
และศาลอาจเรียกพยานบุคคล พยานเอกสารหรือพยานวัตถุ ตามทีจ่ ำ� เลยแถลงเพือ่ ประกอบการพิจารณา
ได้ (มาตรา 24) โดยศาลอาจอนุญาตให้โจทก์และจ�ำเลยถามพยานได้
ประเด็นที่ทนายความผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ควรพิจารณา คือ ในกรณีที่พนักงานอัยการ
สัง่ ไม่ฟอ้ ง และผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ ประสงค์จะฟ้องคดีเอง ทนายความจะเตรียมตัว พยานหลักฐาน
อย่างไรในการไต่สวนมูลฟ้องซึง่ ศาลใช้ระบบไต่สวน ซึง่ เป็นไปได้ทศี่ าลจะเรียกบันทึกถ้อยค�ำพยาน พยาน
หลักฐานและความเห็นของสหวิชาชีพ พนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการมาประกอบการไต่สวน
ซึ่งพยานหลักฐานเหล่านั้น อาจไม่เป็นผลดีต่อผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ทนายความผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์ ควรมีโอกาสที่จะเข้าถึงส�ำนวนการสอบสวนก่อนการยื่นฟ้องคดี หรืออย่างน้อยเข้าถึงสรุป
ความเห็นของพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการ เพือ่ น�ำมาประกอบการเขียนฟ้องทีจ่ ะยืน่ ต่อศาล และ
เตรียมพยานในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง
9.6 การรับสารภาพในชั้นศาล

ในคดีคา้ มนุษย์ และข้อหาความผิดตามกฎหมายอืน่ ทีไ่ ม่ใช่ พระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 กรณีที่จ�ำเลยรับสารภาพ ศาลต้องสืบพยานประกอบการรับสารภาพเฉพาะคดี
ที่มีอัตราโทษอย่างต�่ำให้จ�ำคุกตลอดชีวิตขึ้นไปเท่านั้น (มาตรา 25) เว้นแต่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจ�ำเลย
ไม่ได้กระท�ำความผิด
9.7 ส�ำนวนคดีของพนักงานอัยการ (โจทก์)

ในคดีคา้ มนุษย์ทพี่ นักงานอัยการเป็นโจทก์ ให้ศาลน�ำส�ำนวนของโจทก์เป็นแนวทางในการพิจารณา
แต่ก็อาจสืบพยานเพิ่มเติมได้ (มาตรา 28) โดยมีอ�ำนาจเรียกพยานหลักฐานมาศาล หรือให้หน่วยงาน
หรือบุคคลใดตรวจสอบพยานหลักฐานแล้วรายงานศาลได้ (มาตรา 29)
ประเด็นพิจารณา คือ ทนายความผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ ควรพิจารณาว่า ส�ำนวนการสอบสวน
มีข้อบกพร่องหรือไม่ ทั้งในเรื่องพยานหลักฐานที่จะพิสูจน์ความผิดของจ�ำเลยในคดีค้ามนุษย์ และ
ความผิดในข้อหาอื่นๆ ค�ำฟ้องครอบคุลมถึงผู้กระท�ำความผิดทุกคนหรือไม่ หากไม่มีข้อเท็จจริง พยาน
หลักฐานที่จะพาดพิงถึงผู้กระท�ำความผิดอื่นหรือไม่ หากทนายความผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เห็นว่า
พยานหลักฐานในส�ำนวนสอบสวนไม่เพียงพอ ควรยื่นเพิ่มเติม ทั้งพยานหลักฐานที่น�ำมาเองหรือให้
ศาลเรียก
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9.8 การอ้างพยานหลักฐาน และการถามพยาน

1) เนื่องจากการพิจารณาคดีศาลใช้ระบบไต่สวน ดังนั้นคู่ความรวมทั้งทนายความผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ สามารถเข้าถึงพยานหลักฐานในส�ำนวนได้มากกว่าคดีอาญาปกติ เช่น การตรวจ
พยานหลักฐาน การขอส�ำเนา เป็นต้น (มาตรา 27)
2) ในคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ ศาลจะใช้ส�ำนวนสอบสวนเป็นแนวทางในการพิจารณา และ
อาจสืบพยานเพิ่มเติมเพื่อหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานได้ตามที่เห็นสมควร (มาตรา 28) ดังนั้น
พยานหลักฐานในชัน้ สอบสวนจึงมีความส�ำคัญยิง่ ทีท่ นายความผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ จะต้องติดตาม
การสอบสวนของพนักงานสอบสวน การสั่งคดีของพนักงานอัยการ โดยหากเห็นว่าพยานหลักฐาน
ยังไม่เพียงพอ หรือรอบด้าน เช่น ไม่ครอบคลุมถึงผู้กระท�ำผิดบางคนเป็นต้น ทนายความผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ ควรขอให้พนักงานสอบสวนสอบเพิ่มเติม หรือขอความเป็นธรรมต่อพนักงานอัยการ
และหากยังเป็นปัญหาอยู่ ก็ตอ้ งเข้าเป็นโจทก์รว่ มและน�ำเสนอพยานหลักฐานต่อศาลเพือ่ แก้ปญ
ั หาดังกล่าว
3) ระบบไต่สวนได้ให้อ�ำนาจศาลในการค้นหาความจริงอย่างกว้างขวาง เช่น การเรียกพยาน
หลักฐานเข้ามาในคดี และการด�ำเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน์ในการค้นหาความจริง รวมทั้งการแต่งตั้ง
บุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มติม ดังนั้น ทนายความผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
หากเห็นว่าพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงยังมีข้อบกพร่องอยู่ ควรจะร้องขอให้ศาลด�ำเนินการดังกล่าว
รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญที่จะให้ความเห็นต่อศาลด้วย (มาตรา 29 และ 32)
4) ในการสืบพยานศาลจะเป็นผู้ถามแล้วจึงอนุญาตให้คู่ความถามโดยจะถามน�ำก็ได้ หากจะ
ถามเพิ่มจะต้องได้รับอนุญาตจากศาล (มาตรา 31)
9.9 การเรียกค่าสินไหมทดแทนและค่าเสียหายในคดีค้ามนุษย์

1) การเยียวยาเป็นตัวเงินมีความส�ำคัญยิง่ ส�ำหรับเหยือ่ หรือผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ ผูท้ ตี่ กเป็น
เหยื่อหรือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ส่วนใหญ่คือผู้ที่แสวงหาโอกาสหรือรายได้ทางเศรษฐกิจ ดังนั้น
การได้รับการชดใช้เป็นตัวเงินในความเสียหายและเสียโอกาสจากการตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์จึงมี
ความส�ำคัญอย่างยิ่งส�ำหรับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ในบางกรณียิ่งกว่าการที่จะเห็นผู้กระท�ำผิด
ถูกลงโทษ ดังนั้น ทนายความผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จึงควรมีบทบาทเป็นตัวแทนของผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ ในการด�ำเนินการทางกฎหมายและทางศาล เพื่อให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ได้รับ
การชดใช้เยียวยา รวมทั้งค่าเสียหายเพื่อการลงโทษ
2) การเรียกค่าเสียหายโดยพนักงานอัยการ ในคดีคา้ มนุษย์ พนักงานอัยการมีหน้าทีเ่ รียกค่าสินไหม
ทดแทนให้แก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ตามที่ได้รับแจ้งจากปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
พ.ศ. 2551 มาตรา 35 ซึ่งพนักงานอัยการจะขอรวมไปกับฟ้องคดีอาญาหรือจะยื่นคําร้องในระหว่าง
การพิจารณาของศาลชัน้ ต้นก็ได้ และต้องแนบหนังสือแจ้งปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุษย์พร้อมรายงานการประชุมการก�ำหนดค่าสินไหมทดแทนและหลักฐานค่าใช้จ่ายต่างๆ (ถ้ามี)
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ไปด้วย ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นหนังสือแจ้งจากผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งลงนามในฐานะเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมาย
จากปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ต้องแนบส�ำเนาค�ำสั่งของกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ 513/2552 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง
การมอบอ�ำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเรียกค่าสินไหมทดแทนฯ ไปด้วย
3) การเรียกค่าเสียหายโดยทนายความผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ด�ำเนินการของเจ้าหน้าที่จาก
ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัด และพนักงานอัยการ ไม่ตัดสิทธิที่ผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ จะเรียกค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหาย หรือเรียกเพิม่ เติม โดยทนายความผูเ้ สียหาย
จากการค้ามนุษย์ สามารถยื่นค�ำร้องต่อศาลก่อนที่ศาลจะมีคําวินิจฉัยชี้ขาดคดี ตามพระราชบัญญัติ
วิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559 มาตรา 13 วรรคหนึ่ง
4) ศาลสั่งให้จ่ายค่าเสียหายโดยไม่มีการร้องขอ ในกรณีที่ศาลพิพากษาลงโทษจําเลย แม้ไม่มี
คําขอให้ใช้ค่าสินไหมทดแทนโดยพนักงานอัยการหรือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ศาลก็มีอ�ำนาจสั่งให้
จ�ำเลยใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ได้ตามจํานวนที่เห็นสมควร ซึ่งเป็นบทบัญญัติ
ยกเว้นเรื่องการห้ามพิพากษาเกินค�ำขอ โดยคําสั่งก�ำหนดค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวนี้ไม่กระทบถึงสิทธิ
ของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ในอันที่จะฟ้องจําเลยเป็นคดีแพ่งเพื่อเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนในส่วน
ที่ยังขาดอยู่ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559 มาตรา 13 วรรคท้าย
ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา 13 เป็นค่าสินไหมทดแทนเพือ่ การละเมิด มีวตั ถุประสงค์เพือ่ เยียวยา
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ให้กลับสู่สถานะเดิมตามความเป็นจริง พนักงานอัยการและผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์ จึงมีหน้าที่น�ำพยานหลักฐานมาแสดงเพื่อให้ศาลไต่สวนให้เห็นถึงความเสียหายและวิธีการ
ในการก�ำหนด คิดค�ำนวณค่าเสียหายนั้น
กรณีที่ศาลก�ำหนดให้เองตามจ�ำนวนที่สมควร เนื่องจากไม่ได้มีค�ำขอของพนักงานอัยการหรือ
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เป็นดุลพินิจศาลที่จะก�ำหนดให้ตามควรแก่พฤติการณ์แห่งคดี โดยพนักงาน
อัยการหรือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ไม่ต้องน�ำพยานหลักฐานมาแสดงแต่อย่างใด
5) ค่าเสียหายอันเป็นการลงโทษ ศาลจะมีค�ำสั่งให้จ�ำเลยจ่ายค่าเสียหายแก่ผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์ เพื่อเป็นการลงโทษ
5.1) ในคดีนั้นศาลได้มีค�ำสั่งให้จ�ำเลยจ่ายค่าสินไหมทดแทนแล้ว ไม่ว่าจะเป็นกรณีจ่าย
ค่าสินไหมทดแทนให้ตามค�ำร้องของพนักงานอัยการ ของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ หรือเป็นกรณี
ที่ศาลก�ำหนดค่าสินไหมทดแทนให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เองก็ตาม
5.2) ค่าเสียหายเพื่อการลงโทษ หมายความถึง ค่าเสียหายในทางแพ่งซึ่งก�ำหนดให้เป็นค่า
เสียหายทีเ่ พิม่ เติมขึน้ นอกเหนือจากค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายทีแ่ ท้จริงทีผ่ เู้ สียหายจากการค้ามนุษย์
พิสูจน์ได้ โดยมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งชดเชยความเสียหายให้กับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ แต่มี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการลงโทษผู้กระท�ำผิดฐานค้ามนุษย์ที่มีพฤติการณ์ชั่วร้ายให้มีความเข็ดหลาบ
จนไม่สามารถกระท�ำพฤติกรรมเช่นเดิมได้อกี และยังเป็นการป้องปรามมิให้บคุ คลในสังคมถือเอาพฤติกรรม
นั้นเป็นเยี่ยงอย่างในอนาคต
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5.3) ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ไม่ต้องยื่นค�ำขอให้ศาลสั่งให้จ�ำเลยจ่ายค่าเสียหายเพื่อ
การลงโทษ และไม่ มี ภ าระการพิ สู จ น์ ค ่ า เสี ย หายในส่ ว นนี้ แต่ พ นั ก งานอั ย การหรื อ ผู ้ เ สี ย หายจาก
การค้ามนุษย์ สามารถยื่นค�ำขอหรือค�ำร้องต่อศาลเพื่อสั่งให้จ�ำเลยจ่ายค่าเสียหายแก่ผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์เพื่อเป็นการลงโทษได้โดยไม่ถือเป็นกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบ
5.4) ในการก� ำ หนดค่ า เสี ย หายเพื่ อ การลงโทษ เพิ่ ม เติ ม จากค่ า เสี ย หายตามปกติ ใ น
มาตรา 13 โดยในมาตรา 14 ศาลจะพิจารณาถึงพฤติการณ์ อาทิ ลักษณะและความร้ายแรงของ
การกระท�ำความผิด เช่น การกระท�ำทารุณกรรม หน่วงเหนี่ยวกักขัง ท�ำร้ายร่างกาย ความรุนแรงของ
ความเสียหายที่เกิดขึ้น ฐานะทางการเงินของจ�ำเลย ผลประโยชน์ที่จ�ำเลยได้รับจากการกระท�ำความผิด
ระยะเวลาในการกระท�ำความผิด ทัศนคติ ความส�ำนึกผิดและความพยายามในการบรรเทาผลร้ายของ
จ�ำเลย ความประพฤติโดยทั่วไปและประวัติการกระท�ำความผิดของจ�ำเลย ความกระทบกระเทือนทาง
จิตใจและความอับอายทีผ่ เู้ สียหายจากการค้ามนุษย์ ได้รบั อัตราเงินเฟ้อ หรือเหตุอนื่ ใดทีศ่ าลเห็นสมควร
ทั้งนี้ การก�ำหนดค่าเสียหายเพื่อการลงโทษศาลจะพิจารณาพฤติการณ์ในการกระท�ำความผิดของจ�ำเลย
แต่ละคนแยกต่างหากจากกันเป็นแต่ละคนไป และจะแสดงเหตุผลที่น�ำมาใช้ในการก�ำหนดค่าเสียหาย
เพือ่ การลงโทษแต่ละคนไว้ในค�ำพิพากษา ดังนัน้ ทนายความของผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ควรมีบทบาท
ในการให้ขอ้ เท็จจริงดังกล่าวปรากฎต่อศาล เช่น รายงานแพทย์ทงั้ ทางร่างกายและจิตใจ เกีย่ วกับผลกระทบ
จากการกระท�ำผิดที่มีต่อผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ หรือผลกระทบต่อครอบครัวของผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์
5.5) ศาลมีดลุ พินจิ ก�ำหนดค่าเสียหายเพือ่ การลงโทษเป็นจ�ำนวนเท่าใดก็ได้ ขึน้ กับพฤติการณ์
แห่งคดีและความร้ายแรงของการกระท�ำความผิด อย่างไรก็ตาม หากค่าเสียหายเพื่อการลงโทษสูงมาก
เกินส่วน จ�ำเลยอาจยืน่ ขออนุญาตฎีกาได้ เนือ่ งจากปัญหาว่าค่าเสียหายเพือ่ การลงโทษสูงเกินสมควรหรือ
ไม่เป็นปัญหาส�ำคัญอื่นที่ศาลฎีกาควรวินิจฉัย ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559
9.10 การแถลงการเปิดและปิดคดี

คดีคา้ มนุษย์ เป็นคดีทเี่ กิดจากการกระท�ำทีล่ ะเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง และเป็นทีส่ นใจของ
สาธารณชนและสื่อมวลชน ทนายความควรแถลงเปิดคดี เพื่อให้ศาลได้เข้าใจเรื่องราวต่างๆ อันเป็น
การกระท�ำผิดโดยภาพรวม และแถลงปิดคดีเพื่อแสดงเหตุผลและข้อเท็จจริงว่าผู้กระท�ำผิดควรถูกลงโทษ
และผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ควรได้รับการชดใช้เยียวยาเพียงใดและอย่างไร
การแถลงเปิดและปิดคดี ยังมีบทบาทเป็นการสื่อสารต่อสังคมและผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้
ความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากผู้ที่อ่อนแอกว่า
ในสังคม กลุ่มเปราะบางและคนชายขอบ และการกระท�ำที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรมและย�่ำยีศักดิ์ศรี
9.11 อุทธรณ์และฎีกา

หลักเกณฑ์ในการอุทธรณ์ฎีกา ก�ำหนดไว้ในมาตรา 37 - 47 ซึ่งคล้ายคลึงกับประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา โดยมีข้อแนะน�ำดังนี้
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1) ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ศาลอุทธรณ์มีอ�ำนาจที่จะนั่งพิจารณาคดี (Trial
Court) ซึ่งศาลมักจะไม่ใช้วิธีดังกล่าว เพียงทวนส�ำนวนให้ศาลชั้นต้นสืบพยานเสนอศาลอุทธรณ์เท่านั้น
ดังนั้น หากเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ทนายความของผู้เสียหายจากการค้า
มนุษย์ ควรยื่นค�ำร้องขอให้ศาลนั่งพิจารณาคดีไปพร้อมกับฟ้องอุทธรณ์
2) เนื่องจากคดีค้ามนุษย์ ยังไม่มีบรรทัดฐานจากค�ำพิพากษาของศาลฎีกามากนัก ทนายความ
ผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ หากพิจารณาแล้ว อาจมีประเด็นทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ ผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์
และศาลฎีการยังไม่ได้วางหลักไว้ โดยหากฎีกาแล้วมีโอกาสทีจ่ ะชนะคดี ทนายความผูเ้ สียหายจากการค้า
มนุษย์ ควรฎีกาเพื่อสร้างบรรทัดฐานต่อไป
10. กระบวนการชัน
้ บังคับคดี

มาตรา 15 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559 ก�ำหนดให้กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมัน่ คมของมนุษย์ดำ� เนินการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผเู้ สียหายจากการค้ามนุษย์
เพื่อบังคับคดีให้เป็นไปตามค�ำพิพากษา กระบวนการบังคับคดีเป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่งและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ มีฐานะเป็นเจ้าหนี้
ตามค�ำพิพากษา และต้องด�ำเนินการในชัน้ บังคับคดีเช่นเดียวกับเจ้าหนีต้ ามค�ำพิพากษาในคดีประเภทอืน่
อย่างไรก็ตาม ทนายความและ NGOs ก็อาจมีบทบาทในการด�ำเนินการบังคับคดี ทัง้ นีท้ นายความ
และ NGOs ต้องตระหนักว่าผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ เดินทางมาประเทศไทยเพือ่ แสวงหารายได้สง่ ไป
จุนเจือครอบครัวในประเทศต้นทาง บางรายต้องดิน้ รนหาเงินให้นายหน้าเพือ่ เดินทางมาจนเป็นหนีเ้ ป็นสิน
ดังนั้น ควรได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐ และการชดใช้จากผู้กระท�ำผิด หากผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
ไม่ได้รบั การชดใช้ ต่อไปก็จะหาความร่วมมือจากผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ ในการด�ำเนินคดีเพือ่ เอาผิด
จากผู้กระท�ำผิดได้ยาก การบังคับใช้กฎหมายจะอ่อนแอลง ดังนั้น อย่างน้อยทนายความและ NGOs
ต้องติดตามจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ได้รับการช่วยเหลือและชดใช้
จากผู้กระท�ำผิด
ความผิดฐานค้ามนุษย์ ตามกฎหมายเกีย่ วกับการฟอกเงิน ถือเป็นความผิดมูลฐาน ส�ำนักงานป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินมักเข้าตรวจสอบทรัพย์สนิ ของผูก้ ระท�ำผิด ซึง่ ทรัพย์สนิ เหล่านัน้ บางส่วนอาจ
ไม่เกี่ยวกับการกระท�ำผิด ทนายความและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาจใช้ประโยชน์ในกระบวนการดังกล่าว
เพื่อบังคับคดีเอากับทรัพย์สินส่วนนั้นมาชดใช้ให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
11. อื่นๆ
11.1 การท�ำหนังสือมอบอ�ำนาจและการแต่งตั้งทนายความ

ในโอกาสแรกที่ทนายความได้มีโอกาสพบกับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และหลังจากสอบ
ข้อเท็จจริงแล้ว ทนายความควรอธิบายถึงข้อกฎหมาย สิทธิ และขั้นตอนต่างๆ ในการด�ำเนินคดีและ
การเข้าถึงความยุติธรรม การชดใช้เยียวยาให้แก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และ NGOs ให้เข้าใจ
รวมทัง้ ปัญหา อุปสรรค ระยะเวลา ค่าใช้จา่ ย ปัจจัยและโอกาสทีค่ ดีจะถูกหันเหหรือบิดเบือน เมือ่ ผูเ้ สียหาย
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จากการค้ า มนุ ษ ย์ เ ข้ า ใจโดยตลอดและตั ด สิ น ใจที่ จ ะด� ำ เนิ น มาตรการทางกฎหมายเพื่ อ แสวงหา
ความเป็นธรรมแล้ว ควรให้ผเู้ สียหายจากการค้ามนุษย์ทำ� หนังสือมอบอ�ำนาจให้แก่ผปู้ ฏิบตั งิ านของ NGOs
เพื่ อ ให้ มี อ� ำ นาจในการด� ำ เนิ น การทางกฎหมาย หรื อ ติ ด ตามผลการด� ำ เนิ น การแทนผู ้ เ สี ย หายจาก
การค้ามนุษย์ได้ โดยให้มีอ�ำนาจในการมอบอ�ำนาจช่วง และแต่งตั้งทนายความได้ เพราะอาจมีกรณี
ที่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ไม่สะดวกหรือไม่สามารถที่จะด�ำเนินการเอง
นอกจากนั้นยังควรให้ลงชื่อในใบแต่งตั้งทนายความไว้ด้วยเพื่อให้ทนายความมีอ�ำนาจด�ำเนิน
มาตรการทางกฎหมายแทนผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้
11.2 การเผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับการด�ำเนินคดี

การเผยแพร่ขา่ วเกีย่ วกับการด�ำเนินคดี แม้เป็นหน้าทีแ่ ละบทบาทของ NGO แต่เนือ่ งจากมีประเด็น
เกี่ยวกับกฎหมาย และความเสี่ยงที่จะถูกฝ่ายตรงข้ามตอบโต้ และในบางกรณีอาจมีผลกระทบต่อ
การด�ำเนินคดี ทนายความจึงต้องมีบทบาทในการตรวจสอบบรรดาเอกสารที่จะเผยแพร่ ให้ค�ำแนะน�ำ
ท้วงติง เพิ่มเติม แก้ไข ก่อนที่จะเผยแพร่ออกไปสู่สาธารณะหรือบุคคลที่สาม
11.3 เอกสารร้องเรียนหรือแสวงหาความเป็นธรรมในช่องทางหรือกลไกอื่น

เช่นเดียวกับเอกสารข้อมูลที่จะเผยแพร่ไปตามข้อ 11.2 ทนายความควรต้องตรวจสอบก่อน
โดยเฉพาะอาจเป็นการเปิดช่องให้อีกฝ่ายหนึ่งใช้เป็นเหตุในการด�ำเนินคดีกับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
หรือ NGOs ในข้อหาหมิ่นประมาท แจ้งความเท็จ ฯลฯ ได้
11.4 กรณีไม่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์หลังกระบวนการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้า
มนุษย์

ตามมาตรา 41 แห่ง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ จะไม่ถูกด�ำเนินคดีในความผิดฐานเข้ามา ออก หรืออยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับ
อนุญาต ความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน ความผิดฐานปลอมหรือใช้หนังสือเดินทางปลอม
ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี หรือความผิดฐานท�ำงานโดย
ไม่ได้รับอนุญาต ประเด็นปัญหาคือ หากผลจากการคัดแยกประเมินว่าไม่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
ก็อาจถูกด�ำเนินคดีในข้อหาต่างๆ เหล่านัน้ ได้ ทนายความอย่างน้อยต้องให้คำ� แนะน�ำปรึกษาทางกฎหมาย
แก่คนเหล่านั้นและ NGOs ว่าจะด�ำเนินการอย่างไรต่อไป รวมทั้งในกรณีจ�ำเป็น ให้ทนายความแก้ต่าง
ให้แก่บุคคลเหล่านั้นด้วย
11.5 ข้อเท็จจริงและความเห็นที่แตกต่าง

อาจมีกรณีทปี่ รากฎข้อเท็จจริงและความเห็นทีแ่ ตกต่างกันระหว่างทนายความและพนักงานเจ้าหน้าที่
ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่า กรณีไม่เป็นการกระท�ำผิดฐานค้ามนุษย์ แต่อาจเป็นความผิดฐานอื่น
หรือไม่เป็นความผิดเลย กรณีนี้หาก NGOs และทนายความเห็นว่าเป็นการกระท�ำผิด ทนายความก็อาจ
เป็นตัวแทนของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ในการยื่นฟ้องต่อศาลได้โดยตรงได้
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กรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าเป็นกรณีค้ามนุษย์ แต่ NGOs และทนายความเห็นว่าไม่เป็น
การค้ามนุษย์ ทนายความหรือ NGOs ไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้องในคดีค้ามนุษย์ แต่ยังสามารถช่วยเหลือ
แรงงานให้ได้รับความเป็นธรรมหรือการช่วยเหลือหรือชดใช้ตามกฎหมายอื่นๆ
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บทที่ 5
ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงาน ป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ในภาคประมง

่ ละการด�ำเนินงานของศูนย์บญ
1. บทบาทหน้าทีแ
ั ชาการแก้ไขปัญหาการท�ำการประมง
ผิดกฎหมายในการคุ้มครองแรงงาน ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในภาค
ประมง
1.1 ที่มาการจัดตั้งศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท�ำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.)

จากการคณะกรรมาธิการยุโรป (The European Commission) สหภาพยุโรป (Europe Union)
ได้มีค�ำประกาศแจ้งเตือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เพื่อให้รับทราบถึงความเป็นไปได้ที่ประเทศไทย
จะถูกระบุว่าเป็นประเทศที่สามที่ไม่ให้ความร่วมมือในการต่อต้านการท�ำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการ
รายงาน และไร้การควบคุม พร้อมทัง้ แนะน�ำให้ประเทศไทยด�ำเนินการปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ และ
การจัดการด้านการประมงของไทยให้สอดคล้องกับกฎระเบียบของสหภาพยุโรป ที่ (EC) No.1005/2008
ว่าด้วยการจัดตั้งระบบของประชาคมยุโรปเพื่อป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการท�ำประมงที่ผิดกฎหมาย
ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ตลอดจนสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ จรรยาบรรณในการ
ท�ำประมงอย่างรับผิดชอบ มาตรการอนุรักษ์และการจัดการด้านการประมงที่ประเทศไทยมีพันธกรณี
โดยก�ำหนดเวลาให้ประเทศไทยด�ำเนินการแก้ไขภายใน 6 เดือน (พฤษภาคม - ตุลาคม 2558) เมื่อวันที่
21 เมษายน 2558 โดยคณะกรรมาธิการยุโรป จะพิจารณาอีกครั้งว่าจะยกเลิกค�ำประกาศแจ้งเตือน
ดังกล่าว หรือจะระงับการน�ำสินค้าสัตว์น�้ำและผลิตภัณฑ์ประมงของไทยเข้าสู่ตลาดสหภาพยุโรปต่อไป
รั ฐ บาลในนามของคณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ จึ ง ได้ มี ค� ำ สั่ ง หน.คสช.ที่ 10/2558 ให้ จั ด ตั้ ง
ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท�ำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) เป็นหน่วยเฉพาะกิจขึ้นตรงกับ
นายกรัฐมนตรี โดยให้ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท�ำประมง
ผิดกฎหมาย เพื่อแก้ไขปัญหาการท�ำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU
Fishing) ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2558 ซึ่งต่อมาได้ผนวกรวมการแก้ปัญหาทั้งในส่วนของปัญหาด้าน
การคุม้ ครองแรงงาน การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในภาคประมงด้วย ท�ำหน้าทีใ่ นการบูรณาการ
การท�ำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน โดยมีคณะกรรมการนโยบายแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
และการท�ำประมงผิดกฎหมายซึ่งจัดตั้งขึ้นตามค�ำสั่งส�ำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 52/2558 ลงวันที่ 17
กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2558 ท�ำหน้าที่ก�ำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในระดับรัฐบาล
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1.2 โครงสร้างศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท�ำการประมงผิดกฎหมาย

โครงสร้างศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท�ำประมงผิดกฎหมาย ประกอบด้วยระดับนโยบาย และ
ระดับปฏิบตั กิ าร โดยมีสำ� นักเลขานุการศูนย์บญ
ั ชาการแก้ไขปัญหาการท�ำประมงผิดกฎหมาย เป็นหน่วยงาน
ทีท่ ำ� หน้าทีป่ ระสานงานเชือ่ มต่อ ระดับนโยบายมีคณะกรรมการศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท�ำประมง
ผิดกฎหมาย ซึ่งประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม และผู้บริหารระดับกระทรวงต่างๆ ร่วมเป็น
คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการท�ำการประมงผิดกฎหมาย ที่มีรัฐมนตรีกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน ท�ำหน้าที่เป็นผู้ก�ำหนดทิศทาง และขับเคลื่อนแนวทางการแก้ปัญหา
ส�ำหรับระดับปฏิบัติ ประกอบด้วยศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
ส่วนงานกฎหมาย ส่วนงานประชาสัมพันธ์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นหน่วยขึ้นตรงซึ่งหน่วย
ขึ้นตรงที่เป็นหน่วยงานหลัก ประกอบด้วย
1. กองทัพเรือ และศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.)
ซึ่งจัดตั้งโดยมติสภาความมั่นคงแห่งชาติ เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2540 และมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2540 และวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2541 ท�ำหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักของ
ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท�ำประมงผิดกฎหมาย ในการปฏิบัติการทางทะเลและชายฝั่ง และปฏิบัติ
งานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ให้มีศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า - ออก (Port In - Port Out Controlling Center) และ
ศูนย์ให้บริการและอ�ำนวยความสะดวกแก่เรือประมงแบบเบ็ดเสร็จ (Fishing One Stop Service) ประจ�ำ
ในแต่ละจังหวัดชายทะเล ทั้งนี้ตามที่ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท�ำประมงผิดกฎหมายประกาศ
ก�ำหนด
อ�ำนาจหน้าที่ของศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท�ำประมงผิดกฎหมาย มีดังนี้
1. ก�ำหนดแนวทางของไทยและจัดท�ำแผนปฏิบัติการแห่งชาติในการแก้ปัญหาการท�ำการประมง
ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Thailand’s National Plan of Action to Prevent,
Deter and Eliminate IUU Fishing, NPOA - IUU) ตลอดจนก�ำกับดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผน
นั้น รวมถึงด�ำเนินงานท�ำความเข้าใจกับสหภาพยุโรป
2. ควบคุม สัง่ การ ก�ำกับดูแล และประสานการปฏิบตั กิ ารทัง้ ปวงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ และส่วนราชการ
อื่นที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการท�ำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม
3. พิจารณาเสนอแนะ ปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งพัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับการแก้ไขปัญหาการท�ำการประมงผิดกฎหมายให้เป็นมาตรฐานสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการป้องกัน
การท�ำการประมงผิดกฎหมายและบทลงโทษที่เหมาะสม
4. ก�ำหนดโครงสร้างและอัตราก�ำลังของศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท�ำประมงผิดกฎหมาย
โดยในโครงสร้างนี้ต้องก�ำหนดให้มีศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า - ออก รวมถึงศูนย์ให้บริการและอ�ำนวย
ความสะดวกแก่เรือประมงแบบเบ็ดเสร็จประจ�ำในแต่ละจังหวัดชายทะเล
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5. แต่ ง ตั้ ง พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ที่ จ ะปฏิ บั ติ ง านในศู น ย์ บั ญ ชาการแก้ ไ ขปั ญ หาการท� ำ ประมง
ผิดกฎหมายจากข้าราชการหรือผู้ปฏิบัติงานในส่วนราชการต่างๆ ได้ตามความเหมาะสม
6. แต่งตัง้ คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท�ำงาน เพือ่ ดูแลรับผิดชอบเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่
โดยเฉพาะได้ตามความเหมาะสม
7. เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ หรือภาคเอกชน รวมทั้ง
หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อร่วมประชุมแนวทางการด�ำเนินงาน ประสาน
การปฏิบัติและติดตามผลการด�ำเนินงานตามความเหมาะสม
8. ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งยกระดับความร่วมมือกับประเทศที่สามโดยเฉพาะ
ประเทศที่เรือที่ชักธงไทยเข้าไปท�ำการจับปลาในน่านน�้ำของประเทศนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกรณี
ระหว่างประเทศ
9. รายงานผลการปฏิบัติให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติทราบอย่างต่อเนื่องจนกว่า
สหภาพยุโรปได้ยกเลิกประกาศเตือนประเทศไทยว่าเป็นประเทศทีไ่ ม่มมี าตรการอย่างเพียงพอในการป้องกัน
ยับยั้ง และขจัดการท�ำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม
10. ปฏิบัติการอื่นตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
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ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่
ในการบูรณาการประสานงานในการใช้ก�ำลังทั้งเรือ อากาศยาน และพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจาก
หน่วยงานต่างๆ เพือ่ บังคับใช้กฎหมายในทะเลและควบคุมการปฏิบตั ติ า่ งๆ ให้เป็นไปตามทีศ่ นู ย์บญ
ั ชาการ
แก้ไขปัญหาการท�ำประมงผิดกฎหมายประกาศ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ หน่วยปฏิบัติการหลัก
(กองทัพเรือ กองบังคับการต�ำรวจน�้ำ กรมศุลกากร กรมเจ้าท่า กรมประมง และกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง
1. กองทัพเรือ เป็นหน่วยงานทีม่ บี ทบาทหน้าทีใ่ นการรักษากฎหมายและช่วยเหลือ (Constabulary
Role) คือ การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ
การรักษากฎหมายตามที่รัฐบาลมอบอ�ำนาจ ให้ทหารเรือเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่รวม 29 ฉบับ รวมถึง
การให้ความช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนาประเทศ เป็นหน่วยงานหลักในฐานะที่เรือรบมีสิทธิตาม
กฎหมายทะเลเหนือเรือต่างชาติในการขึ้นตรวจเรือ (Right of Visit) เพื่อปราบปรามการกระท�ำผิด
กฎหมาย 4 ประการ คือ โจรสลัด การค้าทาส การกระจายเสียงโดยผิดกฎหมาย และการไม่ชักธงหรือ
ชักธงผิดไปจากสัญชาติที่จดทะเบียน รวมทั้ง สิทธิในการไล่ตามติดพัน (Right of Hot Pursuit) กรณี
เรือต่างชาติได้กระท�ำผิดต่อกฎหมายของไทยแล้วแล่นหลบหนีเพื่อให้พ้นการจับกุม นอกจากนี้ ยังมีสิทธิ
เหนือเรือที่ชักธงไทยทุกล�ำด้วย ส�ำหรับหน่วยงานราชการอื่นก็อาจอนุโลมใช้สิทธิในการขึ้นตรวจและ
ไล่ตามติดพันดังกล่าวในฐานะเรือของทางราชการได้เช่นกัน กองทัพเรือมีอ�ำนาจจ�ำกัดเฉพาะตามที่
กฎหมายภายในซึ่งออกโดยอาศัยอ�ำนาจตามที่กฎหมายระหว่างประเทศบัญญัติไว้เท่านั้น อันได้แก่
ความผิดตามพระราชบัญญัติเรือไทย พ.ศ. 2481 ตามหลักการรัฐเจ้าของธง และพระราชก�ำหนด
การประมง พ.ศ. 2558 ตามหลักการเพื่อคุ้มครองทรัพยากรในเขตเศรษฐกิจจ�ำเพาะ ที่ส�ำคัญคือ
เป็ น หน่ ว ยงานที่ มี อ� ำ นาจในการเป็ น นายต� ำ รวจชั้ น ผู ้ ใ หญ่ ใ นเรื อ ไทย ตามพระราชบั ญ ญั ติ เ รื อ ไทย
พ.ศ. 2481 ซึ่งสามารถบังคับใช้กฎหมายบนเรือไทยทุกล�ำเช่นเดียวกับนายต�ำรวจ
2. กองบังคับการต�ำรวจน�้ำ เป็นหน่วยที่มีบทบาทหน้าที่หลักในการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา และกฎหมายอืน่ อันเกีย่ วกับความผิดทางอาญา
ในน่านน�ำ้ ไทย เป็นหน่วยงานหลักทางทะเลอีกหน่วยหนึง่ ทีก่ ฎหมายทะเลให้ใช้สทิ ธิขนึ้ ตรวจเยีย่ ม (Right
of Visit) และสิทธิในการไล่ตามติดพัน (Right of Hot Pursuit) ในฐานะเรือของทางราชการได้ แต่ด้วย
ข้อจ�ำกัดภายในของระเบียบข้อบังคับภายในของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติที่ให้ กองบังคับการต�ำรวจน�้ำ
โดยเจ้าหน้าที่ต�ำรวจน�้ำปฏิบัติหน้าที่ที่เน้นการปฏิบัติการในทะเลอาณาเขต (ระยะ 12 ไมล์จากเส้นฐาน
(ชายฝั่ง)) จึงมีโอกาสน้อยมากที่ กองบังคับการต�ำรวจน�้ำจะใช้สิทธิดังกล่าว ส่วนกฎหมายทางทะเล
ฉบับอื่นๆ ก็เป็นไปในท�ำนองเดียวกับกรณีของทหารเรือดังกล่าวข้างต้น
3. กรมศุลกากร เป็นหน่วยงานทีม่ บี ทบาทหน้าทีใ่ นการป้องกันและปราบปรามการลักลอบหนีภาษี
ศุลกากร การหลีกเลี่ยงอากร และการกระท�ำผิดกฎหมายศุลกากรอื่นๆ รับผิดชอบกฎหมายระหว่าง
ประเทศเกีย่ วกับการน�ำสิง่ ของ เข้ามาและออกไปนอกราชอาณาจักรและการขนถ่ายสิง่ ของในเขตต่อเนือ่ ง
จึงรับผิดชอบในส่วนที่เป็นกฎหมายเฉพาะกฎหมายทะเลที่เกี่ยวกับการศุลกากรในเขตต่อเนื่อง นอกจาก
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นัน้ จะเป็นเรือ่ งความร่วมมือในการตรวจสินค้าและความปลอดภัยของเรือและสิง่ อ�ำนวยความสะดวกต่างๆ
ในท่าเรือโดยจะท�ำงานร่วมกับการท่าเรือแห่งประเทศไทย และกรมเจ้าท่า รวมทั้งหน่วยงานศุลกากร
ของประเทศสหรัฐอเมริกา
4. กรมเจ้าท่า เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการด�ำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือ
ในน่านน�้ำไทย กฎหมายว่าด้วยเรือไทย กฎหมายว่าด้วยการป้องกันเรือโดนกัน กฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รับผิดชอบเกี่ยวกับกฎหมายความปลอดภัยใน
การเดินเรือ รวมทั้ง กรณีที่มีพัฒนาการของกฎหมายความปลอดภัยในการเดินเรือไปสู่ระเบียบข้อบังคับ
เกี่ยวกับความมั่นคงทางทะเลบางส่วน อาทิ ข้อบังคับว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือ
ระหว่างประเทศ (International Ship and Port Facility Security Code - ISPS Code) นอกจากนี้
กรมเจ้าท่ายังรับผิดชอบกฎหมายทีเ่ กีย่ วกับกฎหมายสิง่ แวดล้อมบางส่วน ซึง่ มีความสัมพันธ์และเกีย่ วเนือ่ ง
กับกฎหมายความปลอดภัยทางทะเลอย่างใกล้ชดิ อีกด้วย อย่างไรก็ตาม อ�ำนาจหน้าทีข่ องกรมเจ้าท่าก็ยงั
คงจ�ำกัดเฉพาะในเขตน่านน�ำ้ ไทย (ระยะ 12 ไมล์จากเส้นฐาน (ชายฝัง่ )) ซึง่ รวมเฉพาะอ�ำนาจบางประการ
ในเขตต่อเนื่องเท่านั้น
5. กรมประมง เป็นหน่วยงานทีม่ บี ทบาทหน้าทีใ่ นการ เป็นหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับกฎหมาย
ประมงระหว่างประเทศ ซึ่งรวมทั้งกฎหมายประมงในส่วนที่บัญญัติไว้ในกฎหมายทะเล และความร่วมมือ
อื่นๆ อย่างไรก็ตาม อ�ำนาจหน้าที่ของกรมประมงในปัจจุบันก็ยังคงจ�ำกัดเฉพาะการท�ำประมงโดย
ผิดกฎหมายประมงตามที่กฎหมายภายในของไทยบัญญัติ โดยมีหน้าที่ออกไปถึงเขตเศรษฐกิจจ�ำเพาะ
ส่วนการท�ำประมงในทะเลหลวงโดยปกติจะอยู่ภายใต้ระเบียบข้อบังคับขององค์การบริหารจัดการประมง
ในภูมิภาคต่างๆ
6. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2548 และกฎหมาย
สิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ซึ่งมีพื้นที่ปฏิบัติงานหลักภายในอาณาเขตทางทะเลของไทย
และหน่วยปฏิบัติการร่วม (หน่วยงาน/ส่วนราชการที่มีบทบาทหน้าที่หรือความรับผิดชอบเกี่ยวข้อง
กับงานหรือกิจการต่างๆ ทางทะเล ได้แก่ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงแรงงาน กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ กรมป่าไม้ กรมสรรพสามิต กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น โดยแต่ละหน่วยงานมีบทบาทตามอ�ำนาจหน้าทีข่ องตนตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด
โดยไม่มีหน่วยเรือที่เป็นเครื่องมือส�ำหรับการบังคับใช้กฎหมายในทะเลโดยตรง แต่จะเข้ามามีส่วนร่วม
ในทางอ้อม เช่น การเป็นหน่วยทีท่ เี่ กีย่ วข้องกับการจัดเก็บข้อมูลทีส่ มั พันธ์ถงึ การบังคับใช้กฎหมายในทะเล
การเป็นหน่วยบังคับใช้กฎหมายในราชอาณาจักร (ทางบก) ที่เชื่อมโยงถึง การเป็นหน่วยที่มีหน้าที่ในการ
ก�ำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทางทะเล เป็นต้น
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ซึ่งแบ่งพื้นที่รับผิดชอบออกเป็น 3 พื้นที่ ประกอบ 1) ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.เขต 1) มีพื้นที่รับผิดชอบบริเวณอ่าวไทยตอนบน ซึ่งรวมถึง
อ่าวไทยรูป ตัว ก. ลงมาจนถึงเส้นแนวรอยต่อระหว่างจังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2) ศูนย์
ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.เขต 2) มีพื้นที่รับผิดชอบบริเวณ
อ่าวไทยตอนล่าง ตัง้ แต่เส้นแนวรอยต่อระหว่างจังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงมาจนถึงชายแดน
ทางทะเลติดต่อกับประเทศมาเลเซีย และ 3) ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติ
ทางทะเล (ศรชล.เขต 3) มีพื้นที่รับผิดชอบด้านฝั่งทะเลอันดามัน

1.3 การด�ำเนินการของศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท�ำประมงผิดกฎหมายที่ส�ำคัญ

ที่ผ่านมา ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท�ำประมงผิดกฎหมายได้ท�ำหน้าที่ ติดตาม ก�ำกับ ดูแล
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองแรงงานและป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ในภาคประมง รวมทั้ง
ควบคุมและสัง่ การหน่วยงานทีม่ าปฏิบตั กิ ารภายใต้ ศูนย์ประสานการปฏิบตั ใิ นการรักษาผลประโยชน์ของ
ชาติทางทะเลในการบูรณาการข้อมูลข่าวสารทางทะเลที่เกี่ยวข้อง โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเชื่อมต่อ
ข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศ เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้ภาพสถานการณ์ทางทะเล จัดพนักงานเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติหน้าที่ประจ�ำในศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทางทะเล (ศขท.) จากหน่วยงานต่างๆ ในศูนย์
ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ปฏิบัติหน้าที่เฝ้าติดตาม พิสูจน์ทราบ
และตรวจสอบพฤติกรรมการท�ำประมงผิดกฎหมายของเรือประมงซึ่งรวมถึงแรงงานภายในเรือประมง
โดยปฏิบัติหน้าที่เป็นศูนย์ติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวัง (Monitoring Control and Surveillance
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Center: MCS) ด้วย เพื่อให้ระบบการตรวจสอบย้อนกลับ(Traceability System) มีความครบถ้วน
สมบูรณ์โดยเร็วที่สุด โดยได้ด�ำเนินงานตามแผนไปแล้ว สรุปได้ดังนี้
1. จัดท�ำกฎหมาย และร่างเอกสารที่ส�ำคัญในการบริหารจัดการประมงทะเล ซึ่งมีการประสาน
ความเห็นอย่างใกล้ชดิ กับสหภาพยุโรปมาโดยตลอด ได้แก่ (1) ร่าง พระราชก�ำหนดการประมง พ.ศ. .....
เพือ่ ใช้แทน พระราชก�ำหนดการประมง พ.ศ. ..... ฉบับปัจจุบนั (2) แผนการบริหารจัดการประมงทะเลไทย
(3) แผนปฏิบัติการแห่งชาติในการแก้ไขปัญหาการท�ำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และ
ไร้การควบคุม (NPOA - IUU) และ (4) แผนการตรวจตราแห่งชาติ (National Control and
Inspection Plan)
2. ได้ขับเคลื่อนการด�ำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานต่างๆ โดยได้วางระบบในการเฝ้าติดตาม
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระท�ำผิด และสามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ติดตั้ง
ระบบติดตามเรือประมง (Vessel Monitoring System: VMS) เพือ่ ใช้ในการติดพฤติกรรมของเรือประมง
พาณิชย์ที่มีขนาดเกินกว่า 30 ตันกรอสในทะเล ระบบการตรวจสอบย้อนกลับของสัตว์น�้ำ และสิ้นค้า
ทีผ่ ลิตภัณฑ์ทเี่ กีย่ วข้องกับสัตว์นำ�้ (Traceability System) ระบบฐานข้อมูลเรือ - แรงงานประมง อุปกรณ์
การตรวจโปรแกรมติดตามการบังคับใช้กฎหมายและการด�ำเนินคดี (Vessel - Crew Database,
Inspection, Laws Enforcement and Proceeding System: THAI - MECC DILEP) ส�ำหรับตรวจ
และบังคับใช้กฎหมายในการคุ้มครองแรงงาน การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในเรือประมง
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3. บูรณาการการตรวจ และบังคับใช้กฎหมาย ทั้งในโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับประมง
สถานประกอบการแปรรูปสัตว์น�้ำเบื้องต้น (ล้ง) และการตรวจในทะเลของเรือที่ท�ำการประมงใน และ
นอกน่านน�้ำ รวมถึงเรือที่ท�ำหน้าที่ในการขน

4. ได้จดั การฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าทีท่ ปี่ ฏิบตั งิ านในภาคส่วนต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องในศูนย์ควบคุม
การแจ้งเรือเข้า - ออก และพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายในทะเล ให้มีความรู้
ความสามารถในการบังคับใช้กฎหมาย โดยมีการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานตรวจแรงงาน
และพัฒนาหลักสูตรป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับในทะเล
ซึ่งได้รับการรับรองจากคณะกรรมการประสานและก�ำกับการด�ำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์ เรียกโดยย่อว่า “คณะกรรมการ ปกค.” โดยรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
เป็นประธานกรรมการ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการบังคับใช้กฎหมาย ตามพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 และการคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล ตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
5. ได้ด�ำเนินการในเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหา (IUU) การคุ้มครองแรงงาน และ
การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในภาคประมง เช่น การสร้างความเข้าใจ การรับรู้กับผู้ประกอบ
การประมง ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของภาครัฐ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน และองค์กร
เอกชน และองค์การระหว่างประเทศต่างๆ เป็นต้น
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2. การด�ำเนินการคุม
้ ครองแรงงานและป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ในภาคประมง

นับตัง้ แต่มกี ารจัดตัง้ ศูนย์บญ
ั ชาการแก้ไขปัญหาการท�ำประมงผิดกฎหมายการคุม้ ครองแรงงานและ
การป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ในภาคประมง ได้มีการพัฒนาเป็นอย่างมาก แรงงานดังกล่าวไม่ได้
หมายความเฉพาะแรงงานทีท่ ำ� งานในเรือประมง หากแต่ยงั หมายความรวมถึง แรงงานทีท่ ำ� งานในโรงงาน
ที่ใช้เครื่องจักรมีกําลังรวมตั้งแต่ห้าแรงม้าหรือกําลังเทียบเท่าตั้งแต่ห้าแรงม้าขึ้นไป หรือใช้คนงานตั้งแต่
เจ็ดคนขึ้นไปโดยใช้เครื่องจักรหรือไม่ก็ตาม สําหรับบรรจุ แปรรูป เก็บรักษาสัตว์น�้ำ หรือนําสัตว์น�้ำ
ทีแ่ ปรรูปแล้วหรือทีย่ งั มิได้แปรรูป มาบรรจุหบี ห่ออีกด้วย การปฏิบตั กิ อ่ นจัดตัง้ ศูนย์บญ
ั ชาการแก้ไขปัญหา
การท�ำประมงผิดกฎหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมการจัดหางาน กรมคุ้มครองสวัสดิการและ
แรงงาน กรมประมง ฯลฯ จะเข้าตรวจโรงงานตามหน้าที่ของตนเอง โดยไม่ได้วางแผนร่วมกัน ท�ำให้
ผู้ประกอบการต้องถูกตรวจสอบโดยพนักงานเจ้าหน้าที่หลายครั้ง และอาจบังคับใช้กฎหมายไม่ครบถ้วน
เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย ทั้ง พระราชก�ำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และ
กฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานและก้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหา
การท�ำประมงผิดกฎหมาย จึงสัง่ การให้ศนู ย์ประสานการปฏิบตั ใิ นการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
ด�ำเนินการบูรณาการชุดสหวิชาชีพ ทีม่ อี ำ� นาจหน้าทีต่ ามกฎหมายทีต่ นเองเป็นผูร้ กั ษาการ เข้าตรวจสถาน
ประกอบการแปรรูปสัตว์น�้ำ โดยศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท�ำประมงผิดกฎหมายและศูนย์ประสาน
การปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลแต่ละเขตจะด�ำเนินการรวบรวม ข้อมูลข่าวสาร
วิเคราะห์เป้าหมาย วางแผน และด�ำเนินการอย่างละเอียดรอบครอบ รัดกุม หากพบการกระท�ำผิด
จะด�ำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายนั้นๆ ก�ำหนด
ในส่วนของการคุ้มครองแรงงานประมงทะเล ปัจจุบันมีการปฏิบัติการเพื่อคุ้มครองแรงงานทั้งที่ฝั่ง
โดยศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออก เรือประมง (Port In Port Out Center หรือ PIPO) และในทะเล
โดยเรือและอากาศยานทีป่ ฏิบตั กิ ารในหมวดเรือเฉพาะกิจ ศูนย์ประสานการปฏิบตั ใิ นการรักษาผลประโยชน์
ของชาติทางทะเล เขต ซึ่งประกอบด้วยเรือจาก กองทัพเรือ กองบังคับการต�ำรวจน�้ำ กรมศุลกากร
กรมเจ้าท่า กรมประมง และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ท�ำหน้าที่บังคับใช้กฎหมายเพื่อรักษา
ผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล ซึ่งจะขออธิบาย หลักการปฏิบัติเพื่อคุ้มครองแรงงานและปราบปราม
การค้ามนุษย์ บนฝั่ง และในทะเลโดยสังเขป รวมทั้งอ�ำนาจ หน้าที่ ของผู้ปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความสะดวก
แก่ท่านนักกฎหมายที่จะเชื่อมโยงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
2.1 เรือที่กฎหมายก�ำหนดให้ต้องแจ้งการ เข้า - ออก มีดังนี้

-

เรือประมงพาณิชย์ที่มีขนาดตั้งแต่ 30 ตันกรอสขึ้นไป ในเครื่องมือทําการประมง
ทุกประเภท
เรือขนถ่ายสัตว์นำ้� หรือเก็บรักษาสัตว์นำ�้ หรือผลิตภัณฑ์สตั ว์นำ�้ ทีจ่ ดทะเบียนกับกรมประมง
ทุกขนาด
เรือบรรทุกสินค้าห้องเย็น ขนาด 30 ตันกรอส ขึ้นไป
เรือบรรทุกน�้ำมันเพื่อการประมง ขนาด 30 ตันกรอส ขึ้นไป

คู่มือส�ำหรับทนายความ เรื่องการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

71

-

เรือบรรทุกน�้ำจืด ขนาด 30 ตันกรอส ขึ้นไป
เรือสนับสนุนการประมง ตามทีร่ ัฐมนตรีประกาศกําหนด

หมายเหตุ เรือประมงพาณิชย์ที่ต�่ำกว่า  30 ตันกรอส ไม่ต้องผ่านการตรวจ ยกเว้นเรือ
ประมงพาณิชย์ที่มีขนาดตั้งแต่ 10 ตันกรอสขึ้นไป ในเครื่องมือทําการประมงประเภท
อวนลาก อวนล้อมจับ และอวนครอบ/ช้อนหรือยกปลากะตัก  
2.2 เอกสารหลักฐานและอุปกรณ์พื้นฐานที่ต้องตรวจสอบ

เอกสารหลักฐานและอุปกรณ์พื้นฐานที่เกี่ยวกับเรือประมง การอนุญาตให้ท�ำการประมง และ
คนประจ�ำเรือ ซึ่งจะต้องท�ำการตรวจสอบ ตามที่พระราชก�ำหนดการท�ำประมง พ.ศ. 2558 และแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พ.ศ. 2481 พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน�้ำไทย พ.ศ. 2456
พระราชบัญญัตคิ นเข้าเมือง พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัตกิ ารท�ำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 กฎหมาย
คุ้มครองแรงงาน และกฎหมายป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ ก�ำหนดดังนี้
- เอกสารเกี่ยวกับเรือและการอนุญาตให้ท�ำการประมง
เอกสารประจ�ำเรือ ได้แก่ ทะเบียนเรือ ใบอนุญาตใช้เรือ ใบส�ำคัญการตรวจเรือ ใบอนุญาตประมง
พาณิชย์ ใบรับรองการตรวจสุขอนามัย
ใบทะเบียนเรือ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ส�ำนักทะเบียนเรือและนิติกรรม กรมเจ้าท่า
ตัวอย่างเอกสาร
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ใบอนุญาตใช้เรือ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ส�ำนักมาตรฐานทะเบียนเรือ กรมเจ้าท่า

แบบตรวจเรือจากศูนย์ควบคุมการเข้า-ออกของเรือ (PIPO)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ศูนย์ควบคุมการเข้า-ออกของเรือ (PIPO)
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ใบอนุญาตประมงพาณิชย์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมประมง

ใบรับรองการตรวจสุขอนามัย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมประมง
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ใบส�ำคัญรับรองการตรวจเรือ
เพื่อนุญาตให้ใช้เรือส�ำหรับประมง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมเจ้าท่า
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- ตัวเรือและอุปกรณ์ ตรวจสอบ อัตลักษณ์เรือที่ก�ำหนดโดยพนักงานเจ้าหน้าที่และเครื่องหมาย
ประจ�ำเรือที่ก�ำหนดโดย กรมประมง, ระบบติดตามเรือ (VMS) และอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย เช่น
เสื้อชูชีพ ถังดับเพลิง
ตัวอย่างเอกสาร
แบบรายงานการติดตั้งระบบติดตามเรือ (VMS)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมเจ้าท่า

- คนประจ�ำเรือ ได้แก่ ผู้ควบคุมเรือ (ไต๋กง) นายท้าย ช่างเครื่อง หัวหน้าคนงาน แรงงาน
บัตรประจ�ำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรชมพู) / CI/ Passport/ Border pass/ Work permit/
Seabook/ Seamanbook / ประกาศนียบัตรนายท้าย และช่างเครื่อง / บัญชีรายชื่อคนประจ�ำเรือ
ที่ออกไปท�ำการในเรือตาม มาตรา 285 / สัญญาจ้าง / การสุขอนามัย และสวัสดิภาพ
ตัวอย่างเอกสาร
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หนังสือคนประจ�ำเรือประมง (Seaman Book)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมเจ้าท่า

เอกสารคนประจ�ำเรือประมง (Sea Book)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมประมง
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ประกาศนียบัตรนายเรือ (ไต๋กง)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมเจ้าท่า

ประกาศนียบัตรคนใช้เครื่องจักรยนต์หรือประมงชั้นสอง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมเจ้าท่า
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ตัวอย่างเอกสารอื่นๆ ที่ต้องตรวจ เช่น บัตรประชาชน เอกสารประจ�ำตัวของแรงงาน แบบบันทึก
การท�ำประมง และแบบบันทึกเวลาพัก
- แบบบันทึกการท�ำประมง
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2.3 การตรวจเรือที่ฝ่ ัง โดยศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออก เรือประมง (Port In Port Out
Center หรือ PIPO)

แบ่งเป็น 2 ห้วงเวลา กล่าวคือ1. เมื่อเรือประมงจะออกท�ำการประมงเรียกว่าการตรวจ Port Out
หรือมักเรียกชื่อย่อว่า PO และ 2. เมื่อเรือประมงจะกลับเข้าฝั่งภายหลังจากท�ำการประมงแล้วเรียกว่า
การตรวจ Port In หรือมักเรียกชื่อย่อว่า PI โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การตรวจเรือประมงก่อนออกท�ำการประมง (Port Out, PO )
- ผู้มีอ�ำนาจในการตรวจ ได้แก่ พนักงานเจ้าหน้าที่จากหน่วยต่างๆ ประกอบด้วย กองทัพเรือ
กรมประมง กรมเจ้าท่า กรมการจัดหางาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมการปกครอง
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
- ตรวจสอบ ความถูกต้องของเอกสารที่เกี่ยวกับตัวเรือ การอนุญาตให้ใช้เรือ การอนุญาตให้
คนประจ�ำเรือท�ำงานในเรือประมง การอนุญาตให้ทำ� การประมง ความถูกต้องของเครือ่ งมือท�ำการประมง
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สัมภาษณ์ผู้ควบคุมเรือในฐานะตัวแทนนายจ้าง สัมภาษณ์แรงงานตามเทคนิค
และวิธีการที่ได้รับการฝึกอบรมมา ตรวจสอบสวัสดิการและสภาพความเป็นอยู่ในเรือ
- ข้อจ�ำกัดในการท�ำงาน มีล่ามไม่เพียงพอในกรณีที่ต้องแยกพนักงานเจ้าหน้าที่ ชุดตรวจเรือ
มากกว่า 1 ชุด ปริมาณเรือที่มีมากกว่าจ�ำนวน พนักงานเจ้าหน้าที่ และเรือประมง มักแจ้งออกจากท่า
กับแจ้งเข้าท่าในห้วงเวลาเดียวกัน
- หลักฐานการตรวจ แบบฟอร์มการแจ้งเข้าออกเรือประมง
- กรณีพบการกระท�ำผิด หากพนักงานเจ้าหน้าที่พบการกระท�ำที่ไม่เป็นตามที่กฎหมายคุ้มครอง
แรงงานก�ำหนด เช่น ไม่จัดท�ำตารางเวลาพัก พนักงานตรวจแรงงานซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่จาก
กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน จะออกค�ำสัง่ ให้นายจ้างแก้ไขภายในระยะเวลาทีก่ ำ� หนด หากนายจ้าง
ไม่ด�ำเนินการ พนักงานตรวจแรงงานจะท�ำการกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนเพื่อด�ำเนินคดีอาญาต่อไป
(ในกรณีพบการใช้แรงงานเด็กอายุตำ�่ กว่า 18 ปี ในเรือประมง จะท�ำการจับกุมโดยไม่ตอ้ งออกค�ำสัง่ ก่อน)
ในกรณีที่พบการกระท�ำผิดตามกฎหมายที่มีโทษทางอาญาอื่น เจ้าหน้าที่ชุดสหวิชีพ จะจับกุม รวบรวม
หลักฐานที่เกี่ยวข้องแล้วกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนที่มีเขตอ�ำนาจ เพื่อด�ำเนินการตามกฎหมายต่อไป
2. การตรวจเรือประมงขณะกลับเข้าฝั่งภายหลังจากท�ำการประมง (Port In, PI )
เหมือนการแจ้ง Port out (PO) แต่ตรวจสอบเพิ่มเติมเกี่ยวรายละเอียดสัตว์น�้ำที่จับได้ ในส่วน
ของการคุม้ ครองแรงงานและป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ พนักงานเจ้าหน้าทีจ่ ะตรวจสอบว่าคนประจ�ำ
เรือที่ออกไปท�ำการประมงตามบัญชีรายชื่อลูกเรือ กลับมาถูกต้องครบถ้วนตามบัญชีรายชื่อหรือไม่
2. การตรวจเรือประมงในทะเลโดย เรือและอากาศยานที่ปฏิบัติการในหมวดเรือเฉพาะกิจ
ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ซึ่งแบ่งเป็นการตรวจเรือประมง
ในน่านน�้ำ และ เรือประมงนอกน่านน�้ำ รายละเอียดดังนี้
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หลักการพื้นฐานในการตรวจของหน่วยเรือ
ในอดีตที่ผ่านมา เมื่อหน่วยเรือพบเป้าแล้ว จะท�ำการติดต่อทางวิทยุ แจ้งให้เรือประมงหยุดเรือ
จะท�ำการ Security Clearance โดยแจ้งให้คนประจ�ำเรือประมงไปรวมกันที่หัวเรือแล้ว ก�ำลังพลของ
เรือตรวจขึ้นสู่เรือประมงตรวจความปลอดภัยตามยุทธวิธีของแต่ละหน่วย จนมั่นใจว่าไม่มีภัยคุกคามใดๆ
จากเรือเป้าที่ตรวจ แล้วจึงท�ำการตรวจ เรือ คน เครื่องมือประมง สัตว์น�้ำ เพื่อบังคับใช้กฎหมายตาม
อ�ำนาจหน้าที่
ภายหลังตั้ง ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท�ำประมงผิดกฎหมายหน่วยปฏิบัติการทางเรือได้รับ
ความรู้และการฝึกอบรมในการคุ้มครองแรงงาน ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ในภาคประมง
โดยเฉพาะด้าน Soft Skill ที่ต้องใช้ในการสัมภาษณ์แรงงานประมง ปัจจุบัน จึงแบ่งการตรวจได้ 3
ขั้นตอนคือ 1.Security Clearance 2.Protection 3.Enforcement (จากเดิม 2 ขั้นตอนคือ
1.Security Clearance 2.Enforcement ซึ่งขั้นตอน Protection จะกระท�ำไปพร้อมๆ กัน)
รายละเอียดดังนี้
1. Security Clearance คือการปฏิบัติของหน่วยเรือ ที่จะต้องตรวจสอบภัยคุกคามจากเรือ
เป้าหมาย ตามยุทธวิธีของแต่ละหน่วย เมื่อลูกเรือไปรวมที่หัวเรือและตรวจสอบจนแน่ใจว่าเรือล�ำที่
เข้าเทียบไม่มีภัยคุกคาม ก็จะท�ำการเทียบเรือ แล้วก�ำลังพลชุดรักษาความปลอดภัยจะขึ้นเรือเป็นชุดแรก
ตามด้วย หัวหน้าชุด รองหัวหน้าชุด และ ชุดตรวจค้น
2. Protection คือการตรวจคุม้ ครองแรงงานและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยการแยกสัมภาษณ์
ไต๋ก๋ง ยี่ชิ๊ว และลูกเรือ เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ สภาพความเป็นอยู่ภายในเรือ ลูกเรือได้รับสิทธิ
ประโยชน์ ครบถ้วน ถูกต้องตามที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานก�ำหนดหรือไม่ ถูกบังคับใช้แรงงานหรือไม่
ด้วยเทคนิคการสัมภาษณ์ ที่ได้รับการฝึกมา หากพบว่ามีการกระท�ำผิดกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
จะท�ำการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วแจ้ง พนักงานตรวจแรงงานที่ PIPO เมื่อกลับถึงฝั่ง เพื่อให้เรียก
นายจ้างมาพบและด�ำเนินการตามกฎหมายต่อไป แต่หากพบว่ามีการใช้แรงงานเด็กอายุต�่ำกว่า 18 ปี
หรือมีการบังคับใช้แรงงาน หรือมีการกระท�ำผิดฐานค้ามนุษย์ จะท�ำการจับกุมผู้กระท�ำผิด แล้วน�ำเรือ
ประมงที่พบการกระท�ำผิดเข้าฝั่ง น�ำส่งพนักงานสอบสวนทันที
3. Enforcement คือการตรวจเพื่อบังคับใช้กฎหมายอื่น เช่น พระราชก�ำหนดการประมง
พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 พระราช
บัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ฯลฯ หากไม่พบการกระท�ำผิดใดๆ ก็จะท�ำบันทึกตรวจเรือไว้
เป็นหลักฐาน แต่หากพบการกระท�ำผิด จะท�ำการจับกุมผู้กระท�ำผิด แล้วลากเรือเข้าฝั่ง น�ำส่งพนักงาน
สอบสวนทันที
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2.4 การตรวจเรือประมงในน่านน�้ำ

1. การตรวจโดยพนักงานเจ้าหน้าที่หน่วยเรือที่ออกปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ
สังกัดหน่วยปฏิบัติ กองทัพเรือ กรมประมง กรมเจ้าท่า กรมศุลการกร กรมทรัพยากรธรณี
เอกสารที่ต้องตรวจสอบ
1. ใบทะเบียนเรือไทย
2. ใบอนุญาตใช้เรือ
3. ใบประกาศนียบัตรผู้ควบคุมเรือ
4. ใบประกาศนียบัตรช่างเครื่องยนต์เรือ
5. ใบอนุญาตท�ำการประมง
6. บัตรประชาชนผู้ควบคุมเรือ
7. บัตรประชาชนช่างเครื่องยนต์เรือ หรือบัตรประจ�ำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
8. บัญชีรายชื่อหรือหนังสือคนประจ�ำเรือ
9. บัตรประจ�ำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
10. หลักฐานการติดตั้งเครื่องติดตามเรือ (VMS) และเปิดสัญญาณ
11. อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยประจ�ำเรือ
12. หลักฐานการตรวจสุขอนามัยและสวัสดิภาพในการท�ำงานของคนประจ�ำเรือ
13. เครื่องหมายประจ�ำเรือประมง
14. สมุดบันทึกการท�ำการประมง (Fishing Logbook)
- ข้อจ�ำกัดในการท�ำงาน เช่น คลื่นลมแรง ไม่มีล่าม
- หลักฐานการตรวจ (บันทึกของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสารการตรวจ)
- กรณีพบการกระท�ำความผิด
หากพบว่ามีการกระท�ำผิดกฎหมายคุ้มครองแรงงาน จะท�ำการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วแจ้ง
พนักงานตรวจแรงงานที่ PIPO เมื่อกลับถึงฝั่ง เพื่อให้เรียกนายจ้างมาพบและด�ำเนินการตามกฎหมาย
ต่อไป แต่หากพบว่ามีการใช้แรงงานเด็กอายุตำ�่ กว่า 18 ปี หรือมีการบังคับใช้แรงงาน หรือมีการกระท�ำผิด
ฐานค้ามนุษย์ จะท�ำการจับกุมผู้กระท�ำผิด แล้วน�ำเรือประมงที่พบการกระท�ำผิดเข้าฝั่ง น�ำส่งพนักงาน
สอบสวนทันที (ดังกล่าวแล้วข้างต้น)
2. การตรวจโดยเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพ
ในกรณีที่นอกเหนือจากการปฏิบัติงานปกติของหน่วยเรือ หากมีข้อมูลทางการข่าวที่เชื่อถือได้ว่า
อาจมีการกระท�ำผิดฐานค้ามนุษย์ หรือเป็นความผิดส�ำคัญ หรือตามค�ำสั่งจากหน่วยเหนือ ศูนย์ประสาน
การปฏิบตั ใิ นการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลอาจจัดชุดสหวิชาชีพ ผูม้ อี ำ� นาจหน้าทีต่ ามกฎหมาย
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมการจัดหางาน กระทรวง
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การพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ เข้าร่วมปฏิบตั กิ ารโดยก�ำหนดท่าเรือทีน่ ดั หมายแล้ว น�ำไปยัง
เรือเป้าหมาย เมือ่ ท�ำการ Security Clearance แล้ว จะน�ำชุดสหวิชาชีพขึน้ เรือเป้าหมายเพือ่ ด�ำเนินการ
ตามอ�ำนาจหน้าทีข่ องแต่ละหน่วย หากพบการกระท�ำความผิดก็จะด�ำเนินการเหมือนการตรวจโดยพนักงาน
เจ้าหน้าที่หน่วยเรือดังกล่าวไว้แล้วข้างต้น
2.5 การตรวจเรือประมงนอกน่านน�้ำที่เข้ามาในอาณาเขตทางทะเลของไทย

-

สังกัดหน่วยปฏิบัติ เช่นเดียวกับการตรวจในน่านน�้ำ แต่เพิ่มเติม เจ้าพนักงานจาก
ตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร และด่านตรวจสัตว์น�้ำ กรมประมง ในการร่วมตรวจสอบ
คนประจ�ำเรือ และสัตว์น�้ำที่น�ำเข้า
ตรวจสอบ เช่นเดียวกับการตรวจในน่านน�้ำแต่เพิ่มเติมเอกสารขออนุญาตขนถ่าย
สัตว์น�้ำ แผนการขนถ่ายสัตว์น�้ำในทะเล เอกสารส�ำแดงการน�ำเข้าสัตว์น�้ำ รวมทั้งชนิด
และปริมาณ ประวัติเส้นทางเดินเรือ
ข้อจ�ำกัดในการท�ำงาน เช่นเดียวกับการตรวจในน่านน�้ำ กรณีเรือขนถ่ายสัตว์น�้ำมี
Observer Onboard ไม่เพียงพอ
หลักฐานการตรวจ (บันทึกของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสารการตรวจ)

2.6 การตรวจเรือประมงนอกน่านน�้ำที่อยู่นอกอาณาเขตทางทะเลของไทย

การตรวจเรือประมงไทยที่อยู่นอกอาณาเขตทางทะเลของไทย พนักงานเจ้าหน้าที่ของประเทศไทย
มีอ�ำนาจที่จะด�ำเนินการได้ในฐานะรัฐเจ้าของธงทั้งนี้เฉพาะนอกทะเลอาณาเขต (12 ไมล์ทะเลนับแต่
เส้นฐาน) ของรัฐชายฝั่ง อย่างไรก็ตามศักยภาพของก�ำลังทางเรือที่จะปฎิบัติการนอกประเทศได้
ในปัจบุ นั คงมีเพียงเรือของกองทัพเรือเท่านัน่ ซึง่ การปฏิบตั กิ ารนอกประเทศจะต้องได้รบั อนุมตั จิ ากรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงกลาโหม การด�ำเนินการที่ผ่านมาศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท�ำประมงผิดกฎหมาย
เคยน�ำชุดสหวิชาชีพไปตรวจเรือประมงนอกน่านน�้ำ บริเวณหมู่เกาะเซเชล มหาสมุทรอินเดียมาแล้ว
ส่วนการด�ำเนินการเป็นไปได้กล่าวไว้ในหัวข้อการตรวจเรือประมงนอกน่าน�ำ้ ในอาณาเขตทางทะเลของไทย
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ภาคผนวก

1. หนังสือคนประจ�ำเรือ ส�ำหรับแรงงานต่างด่าว (Seabook)
2. แนวทางการปฏิบัติในการเดินทางออกนอกพื้นที่ของคนต่างด้าว
3. ค�ำร้องแจ้งความประสงค์เลิกจ้าง
4. ค�ำร้องขอหนังสือรับรองเดินทางออกนอกพื้นที่ไปตรวจสัญชาติ
5. คู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก โดยกองทัพเรือ
กรมประมง กรมเจ้าท่า กรมการจัดหางาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กองบังคับการต�ำรวจน�้ำ
พ.ศ. 2560
6. ประกาศกรมประมง เรื่อง ก�ำหนดแบบหนังสือคนประจ�ำเรือส�ำหรับคนต่างด้าว พ.ศ. 2560
7. ประกาศเกษตรและสหกรณ์ เรื่ อ ง ก� ำ หนดค่ าใช้ จ ่ ายในการจั ด ท� ำ หนั ง สื อ คนประจ� ำ เรื อ
พ.ศ. 2559
8. ประกาศกรมประมง เรื่องก�ำหนดระยะเวลาให้คนต่างด้าวที่มีใบอนุญาตท�ำงานตามกฎหมาย
ว่าด้วยการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าวมาขอหนังสือคนประจ�ำเรือ พ.ศ. 2560
9. ประกาศกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน เรือ่ ง ก�ำหนดแบบสัญญาจ้างลูกจ้างในงานประมง
ทะเล
10. ประกาศกรมประมง เรื่องก�ำหนดสถานที่อื่นเพื่อปฏิบัติงานตามประกาศส�ำนักนายกรัฐมนตรี
เรื่องการออกหนังสือคนประจ�ำเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
11. ประกาศส�ำนักนายกรัฐมนตรี เรือ่ งการออกหนังสือคนประจ�ำเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง
พ.ศ. 2560
12. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่ อ ง การอนุ ญ าตให้ ค นต่ า งด้ า วบางจ� ำ พวกเข้ า มาอยู ่ ใ น
ราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ เฉพาะกิจการประมงทะเล ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กันยายน
2560
13. ประกาศกรมประมง เรื่อง ก�ำหนดระยะเวลาการต่ออายุหนังสือคนประจ�ำเรือ พ.ศ. 2560
14. หนังสือแสดงการเลิกจ้าง
15. หนังสือรับรองออกนอกพื้นที่

คู่มือส�ำหรับทนายความ เรื่องการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
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