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ค�ำนิยม

การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จ�าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจาก 

ทุกภาคส่วนท้ังภาครัฐและเอกชน โดยเป้าหมายส�าคัญท่ีนอกเหนือไปจากการน�า 

ตัวผู้กระท�าผิดมารับโทษตามกฎหมายแล้ว คือการช่วยให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย ์

ได้รับการคุ้มครองความปลอดภัยและได้รับสิทธิที่พึงได้ตามกฎหมายอย่างครบถ้วน

ทันทีที่ทราบว่า มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (HRDF) มีโครงการจัดท�า

คู่มือส�าหรับทนายความ เรื่องการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์  

ก็รู ้สึกว่ามีอีกหน่ึงความหวังท่ีจะได้กลุ ่มคนท่ีมีอุดมการณ์ร ่วมกันมาช่วยสานต่อ  

ให้การขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ได้บรรเทาเบาบางลง โดยเฉพาะอย่างย่ิง กลุม่ทนายความ

และนักกฎหมายรุ่นใหม่ที่มีความกระตือรือร้นและไม่เพิกเฉยต่อปัญหาสังคม

ขอแสดงความช่ืนชมต่อความอุตสาหะและทุ่มเทของมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชน 

และการพฒันา (HRDF) ในการจัดท�าคูมื่อเล่มน้ี และหวังว่าเน้ือหาท่ีเป็นประโยชน์ในคูมื่อ

จะถูกน�าไปใช้ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในอนาคตต่อไป

นายประวิทย์ ร้อยแก้ว

อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

ส�านักงานอัยการพิเศษฝ่ายยุทธศาสตร์และฐานข้อมูลคดีค้ามนุษย์





ค�ำนิยม

ขอแสดงความช่ืนชมคณะผู้จัดท�าและผู้เก่ียวข้องทุกท่าน ในความทุ่มเทมุ่งม่ัน

พฒันาศักยภาพของทนายท่ีได้กรณุาเสยีสละตนเองเพือ่พทัิกษ์สทิธแิละทวงความยุติธรรม

ให้กับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

ในส่วนของการคุ้มครองแรงงานและปราบปรามการค้ามนุษย์ในภาคประมง  

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือคู่มือนี้ จะท�าให้ผู้ว่าคดี เข้าใจ ล�าดับ ขั้นตอน การปฏิบัติ 

และท่ีมาของอ�านาจในการปฏิบัติการคุ้มครองแรงงานและปราบปรามการค้ามนุษย์  

ท้ังบนฝั่งและในอาณาเขตทางทะเลต่างๆ ของประเทศไทย ซึ่งจะท�าให้การด�าเนินคดี 

มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ในฐานะของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในทะเล ขอเป็น 

ส่วนหน่ึงในการช ่วยสนับสนุนเพื่อให ้สามารถด�าเนินคดีกับผู ้กระท�าความผิด  

และช่วยเหลอืประเทศไทยของเราให้สามารถแก้ปัญหาได้ประสบผลส�าเรจ็ตามเป้าหมาย 

และมีความยั่งยืนตลอดไป 
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บทน�ำ

กระบวนการยุติธรรมเป็นเสาหลักของสังคม โดยกระบวนการยุติธรรมท่ี “เป็นธรรม” มีบทบาท

อย่างสูงในการสร้างสังคมอารยะ มีความสงบสุข ลดปัญหาอาชญากรรม และน�าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

การเสรมิสร้างกระบวนการยุติธรรมท่ีเป็นธรรม ทนายความย่อมมีบทบาทท่ีส�าคญัอย่างย่ิง ในฐานะตัวแทน

ทางกฎหมายของประชาชน ไม่ว่าประชาชนน้ันจะอยู่ในฐานะผูต้้องหา/จ�าเลย ผูเ้สยีหายจากการค้ามนุษย์ 

หรือพยาน ทนายความอาจท�าหน้าท่ีเป็นตัวแทนของประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากกฎหมายหรือ 

การกระท�าของพนักงานเจ้าหน้าท่ีเพือ่เรยีกร้องความเป็นธรรม โดยร่วมมือกับรฐัในการส่งเสรมิและปกป้อง

สิทธิมนุษยชนของประชาชนเหล่าน้ัน และขณะเดียวกัน ก็เพื่อตรวจสอบรัฐว่าได้ท�าหน้าท่ีในการส่งเสริม

และปกป้องสิทธิมนุษยชนหรือไม่

ในคดีค้ามนุษย์ ผู้ต้องหา/จ�าเลยย่อมจะต้องมีทนายความเพ่ือเป็นตัวแทนในคดี เพ่ือให้มีบทบาท

ร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายต่างๆ ในกระบวนการยุติธรรมท้ังในช้ันเจ้าพนักงานและในช้ันศาล  

เพื่อตรวจสอบความจริงตามวิธีการท่ีก�าหนดไว้ในกระบวนการยุติธรรม แต่เน่ืองจากคดีค้ามนุษย์  

ผูก้ระท�าผดิมักท�าเป็นแก๊ง กลุม่ และขบวนการอาชญากรรม มีไม่น้อยท่ีมีลกัษณะเป็นองค์กรอาชญากรรม

ข้ามชาติ มีอิทธิพลท้ังในและนอกรัฐ เหย่ือหรือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ มักเป็นคนชายขอบหรือ 

กลุ่มเปราะบาง เช่น เด็ก สตรี แรงงานข้ามชาติ คนยากคนจนที่ขาดความรู้และไร้การศึกษา ไม่เท่าทัน

เล่ห์เหลี่ยมของนักค้ามนุษย์ ท่ีแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากความอ่อนด้อยเปราะบางหรือจุดอ่อน 

ของพวกเขา ดังน้ัน ในกระบวนการป้องกันไม่ให้เกิดการค้ามนุษย์ หรือช่วยเหลือเหย่ือหรือผู้เสียหาย 

จากการค้ามนุษย์ เพื่อแก้ไขและเยียวยาปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งทนายความอาจด�าเนินการต่างๆ ได้ทั้งนอก

และในกระบวนการยุติธรรม ทนายความจึงมีความจ�าเป็นในการเป็นตัวแทนทางกฎหมายเพื่อปกป้อง

คุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

การท่ีทนายความ จะสามารถท�าหน้าท่ีเป็นตัวแทนทางกฎหมายของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 

ทนายความจะต้องตั้งมั่นและยึดมั่นให้ดีในเรื่องดังต่อไปนี้

1. ในคดีอาญา โดยท่ัวไปทนายความมีประสบการณ์และความเคยชินกับการเป็นทนายความ 

ผู้ต้องหาหรือจ�าเลย เม่ือเป็นทนายความผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ทนายความจ�าเป็นต้องปรับเปลี่ยน
ความรู้สึกนึกคิด ทัศนคติและการท�างานให้สอดคล้องกับบริบทของการเป็นทนายความของเหย่ือ/ 
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ท้ังในด้านการท�างานกับตัวความเอง องค์กรเอกชน สหวิชาชีพ พนักงาน 
เจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมและคู่ความ

2. คดีค้ามนุษย์มีความละเอียดซับซ้อน ผู ้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ต้องการทนายความ 

หรือท่ีปรึกษากฎหมายท้ังก่อนและหลังกระบวนการทางศาล บทบาทของทนายความจึงมิใช่เพียง 
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การว่าต่างคดีในช้ันศาลหรือในช้ันพิจารณาคดีเท่าน้ัน แต่บทบาท ค�าแนะน�าปรึกษา ในด้านสิทธิและ

กฎหมาย ตลอดกระบวนการต้ังแต่ต้น เช่น การสอบข้อเท็จจรงิก่อนเข้าสูก่ระบวนการยุติธรรม การอธบิาย

ให้เหย่ือหรือองค์กรเอกชนให้เข้าใจกระบวนการ ข้ันตอน รวมท้ังปัญหาและอุปสรรคท่ีอาจต้องเผชิญ  

การเรียกร้องค่าเสียหาย การชดเชยเยียวยา ท้ังระหว่างและหลังจากกระบวนการช้ันศาล ผู้เสียหาย 

จากการค้ามนุษย์ ย่อมต้องการความช่วยเหลือแนะน�าจากทนายความเป็นอย่างยิ่ง

3. การค้ามนุษย์เป็นอาชญากรรมและละเมิดศักด์ิศรขีองความเป็นมนุษย์อย่างร้ายแรง หลายกรณี

มีลักษณะโหดร้ายไร้มนุษย์ธรรมหรือย�่ายีศักด์ิศรี รัฐมีอ�านาจหน้าท่ีในการป้องกันและปราบปราม 

การค้ามนุษย์ ทนายความจึงอาจต้องมีบทบาทร่วมกับ กลุ่ม องค์กร และบุคคลต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

ในการส่งเสริม ผลักดัน และตรวจสอบรัฐ ทั้งในด้านนิติบัญญัติ บริหารและตุลาการให้ท�าหน้าที่ดังกล่าว

อย่างได้ผลด้วย

4. การค้ามนุษย์ถือเป็นอาชญากรรมร้ายแรง และมีหลายกรณีเป็นอาชญากรรมข้ามชาติ อ�านาจ

หน้าท่ีในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์มิได้จ�ากัดอยู่เฉพาะตามกฎหมายไทยเท่าน้ัน กลไก 

ของรฐัและเอกชนท้ังในประเทศ ต่างประเทศ และระหว่างประเทศอาจเข้ามาเก่ียวข้องในการป้องกันและ

ปราบปรามอาชญากรรมการค้ามนุษย์ รวมท้ังการแสวงหาความเป็นธรรมให้กับผูเ้สยีหายจากการค้ามนุษย์ 

ด้วย ดังนั้น ทนายความผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จึงอาจต้องใช้ช่องทางอื่น นอกกระบวนการยุติธรรม

กระแสหลักของไทย เพื่อแสวงหาความเป็นธรรมให้แก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ด้วย โดยร่วมมือ 

กับกลุ่มองค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศ ต่างประเทศและระหว่างประเทศ

คู่มือทนายความผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ในคดีค้ามนุษย์ ท่ีมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและ 

การพัฒนา (มสพ.) ได้จัดท�าขึ้นนี้ มิได้มีความมุ่งหมายเป็นอย่างอื่น แต่มุ่งที่จะให้ทนายความน�าไปใช้ใน

ฐานะทนายความหรอืนักกฎหมายท่ีปกป้องสทิธมินุษยชนของผูเ้สยีหายจากการค้ามนุษย์ ของการค้ามนุษย์

เป็นส�าคัญ

คู่มือฉบับน้ี แม้ว่ามูลนิธิฯ จะได้ใช้ความพยายามอย่างดีท่ีสุดในการจัดท�าก็ตาม ก็อาจยังมี 

ข้อบกพร่องหรือไม่สมบูรณ์ ข้อมูลความรู้ ความเห็นจากทุกท่านนับว่ามีประโยชน์อย่างย่ิง ในการท่ีจะ

ปรับปรุงแก้ไขส�าหรับการจัดพิมพ์เผแพร่ในโอกาสข้างหน้า

ส�าหรบัคณุประโยชน์และความส�าเรจ็ของของคูมื่อฉบับน้ี ไม่อาจเกิดข้ึนได้หากไม่ได้รบัความร่วมมือ 

จากเพื่อนทนายความ ผู้ปฏิบัติงานองค์กรสิทธิมนุษยชน และพนักงานเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง โดยเฉพาะ 

อัยการประวิทย์ ร้อยแก้ว จากส�านักงานอัยการพเิศษฝ่ายยุทธศาสตร์และฐานข้อมูลคดีค้ามนุษย์ นาวาโท

นิติรกัข์ การด ีและนาวาโทธีระศักดิ ์พิสมัย จากศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท�าการประมงผดิกฎหมาย

มูลนิธเิพือ่สทิธมินุษยชนและการพฒันา จึงขอขอบพระคณุท่านท้ังหลายเหล่าน้ันไว้ในโอกาสน้ีด้วย

สมชาย หอมลออ

ประธานมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (มสพ.)

กรุงเทพมหานคร

23 เมษายน 2561
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บทที่ 1

ควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกำรค้ำมนุษย์

1. กำรค้ำมนุษย์ 

1.1 กำรค้ำมนุษย์ (Human Trafficking) 

ในอดีตการค้ามนุษย์ไม่ถือว่าเป็นอาชญากรรม จึงมีการเอาคนลงเป็นทาสและค้าทาสกันอย่าง 

แพร่หลายและถูกกฎหมายท่ัวโลก ท้ังในยุคโบราณ เช่น ตามประมวลกฎหมายของฮัมบูราบี  

แห่งเมโสโปเตเมีย (Mesopotamian Code of Hammurabi) เม่ือ 1,860 ปี ก่อนคริสตกาล  

ก็ได้รับรองการมีทาสและการซื้อขายทาส สมัยอาณาจักรโรมันมีการจับเชลยศึกหรือกลุ่มชาติพันธุ ์ 

ท่ีถูกพชิิตหรอืลกูหน้ีมาเป็นทาสเป็นต้น แม้ในยุคแรกของระบบทุนนิยมก็มีการค้าทาสอย่างแพร่หลาย เช่น  

การค้าทาสชาวอัฟรกัินท่ีถูกจับหรอืล่อลวงไปขายเป็นทาสในทวีปอเมรกิาเป็นต้น ระหว่างศตวรรษท่ี 16 - 19 

มีชาวอัฟริกันจากทวีปอัฟริกาถูกพาไปขายเป็นแรงงานทาสในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ประมาณ

ถึง 12 ล้านคน จนกระท่ังในศตวรรษท่ี 19 หลายประเทศได้ถือว่าการค้าทาสเป็นสิ่งผิดกฎหมาย  

โดยประเทศเดนมาร์กและนอรเวย์ เป็นประเทศแรกท่ีให้ถือว่าการค้าทาสเป็นสิ่งผิดกฎหมายในปี 1802 

ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ประกาศเลิกทาสในปี 1863 และประเทศบราซิลในปี 1888 ส�าหรับประเทศไทย

ได้เลิกทาสในสมัยรชัการท่ี 5 โดยออกพระราชบัญญติัเลกิทาส ร.ศ. 124 (พ.ศ. 2448) หรอืในปี ค.ศ. 1905  

สาเหตุหน่ึงก็เน่ืองจากทรงเกรงว่าประเทศล่าอาณานิคมตะวันตกจะหยิบยกเรื่องท่ีประเทศไทยยังมีทาส 

เป็นประเด็นในการรุกรานประเทศไทย 

องค์การสหประชาติ โดยยูเนสโก (UNESCO) ได้ประกาศให้วันท่ี 23 สิงหาคมของทุกปี  

เป็นวันเลิกทาสสากล เพื่อระลึกถึงการลุกฮือข้ึนต่อสู้ของทาสบนเกาะเซ็นต์โดมินิก (เฮติ) ในช่วงของ 

วันที่ 22 - 23 สิงหาคม ค.ศ. 1791

1.2 กำรค้ำมนุษย์คือกำรค้ำทำสยุคใหม่

แม้ว่านานาชาติจะได้เลิกทาสอย่างเป็นทางการมาร้อยกว่าปีแล้วก็ตาม แต่ในทางเป็นจริงทาสและ

การค้าทาสในรูปแบบต่างๆ ยังมีอยู่มากทั่วโลก ซึ่งเรียกว่าการค้ามนุษย์ (human trafficking) 
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ความหมายท่ัวไป การค้ามนุษย์ หมายถึงการซื้อขายมนุษย์เสมือนเป็นสินค้า (สัตว์หรือสิ่งของ) 
เพื่อให้ผู้ซื้อแสวงหาประโยชน์จากเหยื่อ ในรูปแบบต่างๆ เช่น การบังคับใช้แรงงาน การบริการทางเพศ 
การขอทาน ซึง่ในบางกรณรีวมถึงการจัดหาเจ้าสาวเพือ่บังคบัให้แต่งงานหรอืการซือ้ขายอวัยวะมนุษย์ หรอื 

เน้ือเย่ือ (tissue) ของมนุษย์ รวมท้ัง เพ่ือจ้างหรือรับจ้างต้ังครรภ์ด้วย ท้ังน้ีการค้ามนุษย์อาจเกิดข้ึนได ้

ทั้งภายในประเทศหรือในลักษณะข้ามชาติ

การค้ามนุษย์ถือเป็นอาชญากรรม เนื่องจากเป็นการละเมิด สิทธิเสรีภาพ ในชีวิต ร่างกาย อิสระ

และการเคลื่อนไหวเดินทางของผู้ตกเป็นเหยื่อ โดยการข่มขู่ บังคับ เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางธุรกิจ

จากอิสระเสรีภาพและตัวตนของมนุษย์ ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ผิดศีลธรรมจรรยาอย่างร้ายแรงด้วย

นอกจากน้ี การค้ามนุษย์ถือเป็นการเอาคนหรือมนุษย์ลงเป็นสินค้า ซึ่งเป็นการลดทอนคุณค่า 
และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์อย่างร้ายแรง 

ตามตัวเลขขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ [International Labor Organization - (ILO)] 

ล�าพังแรงงานบังคับ ในปี ค.ศ. 2014 ได้สร้างผลก�าไรแก่ธุรกิจค้ามนุษย์อย่างน้อย 150 พันล้านดอลลาร์ 

ต่อปี ในปี ค.ศ. 2012 มีแรงงานประมาณ 21 ล้านคนตกเป็นเหยื่อในลักษณะทาสยุคใหม่ ในจ�านวนนั้น 

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 ราคาขายต่อคนอยู่ท่ี 90 เหรียญสหรัฐ (M2F พฤหัสบดีท่ี 16 พ.ย. 

2560 หน้า 2)

การค้ามนุษย์เป็นอาชญากรรมในมุมมืด มีผู้ก่ออาชญากรรมอย่างเป็นขบวนการหรือเป็นองค์กร

อาชญากรรม โดยเฉพาะการค้ามนุษย์ท่ีมีลักษณะข้ามชาติ เกิดจากความร่วมมือกันในการประกอบ

อาชญากรรมของผูก้ระท�าผดิในประเทศต้นทาง ทางผ่าน และปลายทาง เน่ืองจากเหย่ือของการค้ามนุษย์

ยากท่ีจะขอความช่วยเหลือจากท่ีใดได้ อาจเป็นเพราะอุปสรรคด้านภาษา ขาดความรู้ความเข้าใจ  

หวาดกลัวอิทธิพลของขบวนการค้ามนุษย์ หรือกระทั่งหวาดกลัวพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีไม่น้อยที่เชื่อมโยง

หรือตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของขบวนการค้ามนุษย์ หรือเน่ืองจากสถานะเข้าเมืองท่ีผิดกฎหมายของเหย่ือ 

ท�าให้เกรงว่าตนจะถูกด�าเนินคดีหรอืส่งกลบั จึงไม่กล้าร้องขอความช่วยเหลอืจากพนักงานเจ้าหน้าท่ีเป็นต้น

ผูค้้ามนุษย์ใช้การบังคบั หลอกลวง หรอืข่มขู่คกุคาม ผูต้กเป็นเหย่ือให้ใช้แรงงาน ค้าประเวณ ีหรอื

ขอทาน โดยมุ่งเป้าหาเหยื่อที่เป็นบุคคลต่างๆ หลากหลาย โดยเฉพาะเด็ก สตรี คนชายขอบ ผู้ที่อ่อนแอ

ในด้านจิตใจและอารมณ์ คนยากจน ผู้ท่ีขาดความม่ันคงทางสังคม ผู้ประสบภัยธรรมชาติ หรือขาด 

ความม่ันคงในทางการเมือง อ�านาจครอบง�าเหย่ือโดยนักค้ามนุษย์มีมาก อาจถึงข้ันท่ีผู้ท่ีตกเป็นเหย่ือ 

บางคนไม่ตระหนักว่าตนเองตกเป็นเหย่ือของการค้ามนุษย์แล้ว หรือควรขอความช่วยเหลือ แม้ใน

สถานการณ์ที่ตนอยู่ในที่สาธารณะ หรือสามารถขอความช่วยเหลือได้
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1.3 กำรค้ำมนุษย์ในประเทศไทย

ประเทศไทยถูกจัดว่าเป็นประเทศหน่ึงท่ีมีปัญหาการค้ามนุษย์ท่ีรนุแรง การท่องเท่ียวท่ีเฟ่ืองฟทู�าให้

เกิดการล่อลวง ชักชวน น�าพา บังคบัเพือ่แสวงหาประโยชน์ในธรุกิจทางเพศจากหญงิและเด็ก ท้ังชายและ

หญงิจากชนบทและประเทศเพือ่นบ้าน ความต้องการก�าลงัแรงงาน ท�าให้มีประชาชนท่ียากจนจากประเทศ

เพือ่นบ้านหลัง่ไหลเข้ามาท�างานในประเทศไทย มีไม่น้อยท่ีได้กลายเป็นเหย่ือของการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 

เป็นขอทาน หรือขายบริการทางเพศ ฯลฯ 

สาเหตุที่บุคคลตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ในประเทศไทยอย่างน้อยมี 3 ปัจจัย คือ

ก. ปัจจัยผลักดัน มักเป็นปัจจัยทางเศรษฐกิจ ความยากจนและขาดแคลน โดยเฉพาะในชนบท
ของประเทศไทยและในประเทศเพื่อนบ้าน เป็นแรงผลักดันให้คนยากจนเหล่าน้ัน ต้องเข้าสู ่วงจร 

การค้ามนุษย์ ประกอบกับปัจจัยอ่ืนๆ เช่น การขาดการศึกษา วัฒนธรรมท่ีไว้เน้ือเช่ือใจคนแปลกหน้า 

การไม่รู้เท่าทันการหลอกลวงท่ีมาในรูปแบบต่างๆ โดยอาศัยจุดอ่อนทางวัฒนธรรมและความยากจน 

ของชาวบ้าน หนี้สิน และการปลอมแปลงเอกสารส�าคัญต่างๆ 

นอกจากน้ีสภาพความเลวร้าย หรอืความรนุแรงในครอบครวั สภาพบ้านแตกสาแหรกขาด ก็มีส่วน

ผลักดันให้บุคคลต้องตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ด้วย โดยเฉพาะหญิงและเด็ก 

นอกจากความยากจน ปัญหาทางวัฒนธรรม ความรู้ความเข้าใจ และสภาพปัญหาในครอบครัว 

จะเป็นแรงผลักดันให้บุคคลต้องเข้าสู่วงจรของการค้ามนุษย์แล้ว แรงกดดันทางการเมืองและสังคม เช่น 

ความขัดแย้งทางการเมือง การกดข่ีหรือเลือกปฏิบัติทางเช้ือชาติท่ีเกิดในประเทศต้นทาง ก็เป็นปัจจัย 

ผลักดันในบางกรณีด้วยเช่นกัน

ข. ปัจจัยดึงดูด คือการขาดแคลนแรงงานในประเทศไทย และค่าจ้างในประเทศไทยท่ีสูงกว่า
ประเทศเพื่อนบ้าน วิถีชีวิตท่ีทันสมัย ฯลฯ เป็นแรงดึงดูดให้บุคคลในพื้นท่ีดังกล่าวย้ายถ่ินมาท�างานใน

ประเทศไทยหรือในกิจการที่เสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์

ค. ปัจจัยเก่ียวกับค่านิยมหรือทัศนคติ ได้แก่ การมีค่านิยมท่ีไม่ถูกต้องเก่ียวกับการมองว่าผู้หญิง

และเด็กมีความด้อยด้านเพศและอายุ รวมท้ังทัศนคติท่ีดูถูกคนในชนบทหรือคนในประเทศเพื่อนบ้าน  

คนต่างเช้ือชาติ ก็มีผลท�าให้บุคคลจากกลุ่มเปราะบางเหล่าน้ันตกเป็นเหย่ือของการค้ามนุษย์เช่นกัน  

โดยเฉพาะหญิง เด็ก หรือคนในประเทศเพื่อนบ้านหรือกลุ ่มชาติพันธุ ์ ซึ่งมักถูกเอารัดเอาเปรียบ  

ถูกหลอกลวงและถูกบังคับได้โดยง่าย

ในอดีต ปัญหาการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้าหญิงและเด็กในประเทศไทย เป็นประเด็น

ท่ีนานาชาติหยิบยกข้ึนมาเพื่อกดดันให้รัฐบาลไทยแก้ปัญหาดังกล่าว จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติ

มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้าหญงิและเดก็ พ.ศ. 2540 มาบังคบัใช้ ในช่วงเวลาดังกล่าว

รัฐบาลได้ด�าเนินมาตรการอย่างจริงจังพอควร จนปัญหาการค้าหญิงและเด็กลดลงอย่างมาก  

แต่การขาดแคลนแรงงานในประเทศไทย ในช่วงสองทศวรรษท่ีผ่านมา ท�าให้มีการหล่ังไหลเข้ามา 

ของแรงงานข้ามชาติจากประเทศเพ่ือนบ้าน เกิดปัญหาการค้ามนุษย์ในรูปแบบใหม่ข้ึนอย่างแพร่หลาย  

คือการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและแรงงานบังคับ โดยเฉพาะในกิจการประมงและกิจการต่อเน่ืองจาก 

การประมง และแรงงานภาคเกษตรในชนบทที่ห่างไกล
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1.4 กำรค้ำมนุษย์ตำมกฎหมำยระหว่ำงประเทศ

(1) อนุสญัญาสหประชาชาติเพือ่ต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติท่ีจัดต้ังในลกัษณะองค์กรและพธิสีาร
เพื่อป้องกัน ปราบปรามและลงโทษ การค้ามนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและสตรี ค.ศ. 2013

แม้ว่าโดยหลักการแล้ว การค้ามนุษย์ถือเป็นอาชญากรรมท่ีประเทศต่างๆ ต้องถือว่าเป็นสิ่ง 

ผิดกฎหมาย แต่กฎหมายภายในของแต่ละประเทศ ยังมีความแตกต่างกันทั้งในแง่ค�านิยามของ “การค้า

มนุษย์” องค์ประกอบความผิดตามกฎหมาย ความเข้าใจของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย 

และการวินิจฉัยตีความของศาล หรืออาจกล่าวว่า กฎหมายภายในของประเทศต่างๆ ยังมีความแตกต่าง

กัน ซึ่งอาจไม่ครอบคลุมถึงการค้ามนุษย์ในรูปแบบใหม่ๆ เกิดปัญหาความลักลั่นกันในการใช้กฎหมาย

ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกรณีการค้ามนุษย์ข้ามชาติ ข้ามพรมแดน  

ดังน้ัน นานาชาติ จึงได้จัดท�าสนธิสัญญาเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ข้ึนคือ อนุสัญญา 
สหประชาติเพ่ือต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติท่ีจัดต้ังในลักษณะองค์กร (มีผลบังคับใช้ต่อรัฐภาคีเม่ือ 
วันท่ี 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

และมีผลผูกพันต่อประเทศไทยในฐานะประเทศภาคีท้ังตามอนุสัญญาฯ และพิธีสารฯ ในวันท่ี 16  

พฤศจิกายน 2556 (ค.ศ. 2013)

พิธีสารพาเลอโม ได้ระบุความหมายของ “การค้ามนุษย์” ไว้ว่า

“การค้ามนุษย์ หมายถึง การจัดหา การขนส่ง การส่งต่อ การจัดให้อยู่อาศัย หรือ 
การรับไว้ซึ่งบุคคลด้วยวิธีการขู่เข็ญ หรือด้วยการใช้ก�าลัง หรือด้วยการบีบบังคับในรูปแบบ 
อ่ืนใด ด้วยการลักพาตัว ด้วยการฉ้อโกง ด้วยการหลอกลวง ด้วยการใช้อ�านาจโดยมิชอบ 
หรือด้วยการใช้สถานะความเสี่ยงภัยจากการค้ามนุษย์โดยมิชอบ หรือมีการให้ หรือรับเงิน
หรือผลประโยชน์เพื่อให้ได้มาซึ่งความยินยอมของบุคคลผู้มีอ�านาจ ควบคุมบุคคลอ่ืน เพ่ือ
ความมุ่งประสงค์ในการแสวงหาประโยชน์ อย่างน้อยที่สุด ให้รวมถึงการแสวงหาประโยชน์
จากการค้าประเวณขีองบุคคลอ่ืน หรอืการแสวงหาประโยชน์ทางเพศในรปูแบบอ่ืน การบังคบั
ใช้แรงงานหรอืบรกิาร การเอาคนลงเป็นทาสหรอืการกระท�าอ่ืนเสมือนการเอาคนลงเป็นทาส 
การท�าให้ตกอยู่ใต้บังคับ หรือการตัดอวัยวะออกจากร่างกาย ให้ถือว่าการจัดหา การขนส่ง 
การส่งต่อ การจัดให้อยู่อาศัย หรือการรับไว้ซึ่งเด็กเพื่อความมุ่งประสงค์ในการแสวงหา
ประโยชน์ เป็นการค้ามนุษย์ แม้ว่าจะไม่มีการใช้วิธีการใดๆ ที่ระบุไว้”
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(2) นอกจากนี้ ยังมีกฎหมายระหว่างประเทศหลายฉบับ รวมทั้งที่ประเทศไทยเป็นภาคี ที่ก�าหนด

พันธกรณีท่ีรัฐภาคีต้องปฏิบัติในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เช่น กติการะหว่างประเทศ 

ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกประฏิบัติต่อสตรี

ในทุกรูปแบบ (CEDAW) และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (CRC) เป็นต้น

1.5 พระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ พ.ศ. 2551 (และที่ได้แก้ไข)

ดังท่ีได้กล่าวมาแล้วว่า แม้ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีท้ังของอนุสัญญาเพื่อต่อต้านอาชญากรรม 

ข้ามชาติ ท่ีจัดต้ังในลักษณะองค์กร และพิธีสารเพื่อป้องกัน ปราบปรามและลงโทษ การค้ามนุษย์  

โดยเฉพาะสตรแีละเด็ก โดยมีผลต้ังแต่วันท่ี 16 พฤศจิกายน 2556 แต่ประเทศไทยก็มีกฎหมายป้องกันและ 

ปราบปรามการค้ามนุษย์มาก่อนหน้าน้ีแล้ว คือ พระราชบัญญัติมาตรการในการป้องกันและปราบปราม 

การค้าหญงิและเดก็ พ.ศ. 2540 ต่อมาได้ยกเลกิ พระราชบัญญติัดังกล่าวและตราพระราชบัญญติัป้องกัน

และปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ข้ึนเพือ่ให้สอดคล้องกับอนุสญัญาฯ และพธิสีารฯ โดยครอบคลมุ

การค้ามนุษย์ในรูปแบบต่างๆ มากขึ้น และได้มีการแก้ไขครั้งสุดท้ายในปี 2560

ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 (ที่ได้แก้ไข) ระบุความผิด

ฐานค้ามนุษย์ว่า

มาตรา 6 ผู้ใดกระท�าการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(1) เป็นธุระจัดหา ซื้อ ขาย จ�าหน่าย พามาจากหรือส่งไปยังที่ใด หน่วงเหนี่ยวกักขัง 
จัดให้อยู่อาศัยหรือรับไว้ซึ่งบุคคลใด โดยข่มขู่ ใช้ก�าลังบังคับ ลักพาตัว ฉ้อฉล หลอกลวง 
ใช้อ�านาจโดย มิชอบ ใช้อ�านาจครอบง�าบุคคลด้วยเหตุท่ีอยู่ในภาวะอ่อนด้อยทางร่างกาย 
จิตใจ การศึกษา หรือทาง อ่ืนใดโดยมิชอบ ขู่เข็ญ ว่าจะใช้กระบวนการทางกฎหมาย 
โดยมิชอบ หรือโดยให้เงินหรือผลประโยชน์อย่างอ่ืนแก่ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลบุคคลน้ัน 
เพื่อให้ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลให้ความยินยอมแก่ผู้กระท�า ความผิดในการแสวงหาประโยชน์
จากบุคคลที่ตนดูแล หรือ

(2) เป็นธุระจัดหา ซื้อ ขาย จ�าหน่าย พามาจากหรือส่งไปยังที่ใด หน่วงเหนี่ยวกักขัง 
จัดให้อยู่อาศัย หรือรับไว้ซึ่งเด็ก 

ถ้าการกระท�าน้ันได้กระท�าโดยมีความมุ่งหมายเพ่ือเป็นการแสวงหาประโยชน ์
โดยมิชอบผู้นั้นกระท�าความผิดฐานค้ามนุษย์ 

การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบตามวรรคหน่ึง หมายความว่า การแสวงหา ประโยชน์
จากการค้าประเวณีการผลิตหรือเผยแพร่วัตถุหรือสื่อลามก การแสวงหาประโยชน์ทางเพศ 
ในรูปแบบอ่ืนการเอาคนลงเป็นทาสหรือให้มีฐานะคล้ายทาส การน�าคนมาขอทาน การตัด
อวัยวะเพื่อการค้า การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ หรือการอ่ืนใดท่ีคล้ายคลึงกันอันเป็น 
การขูดรีดบุคคล ไม่ว่าบุคคลนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม 

การบังคบัใช้แรงงานหรอืบรกิารตามวรรคสอง หมายความว่า การข่มขืนใจให้ท�างาน 
หรือให้บริการโดยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
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(1) ท�าให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ช่ือเสียง หรือทรัพย์สิน 
ของบุคคลนั้นเองหรือของผู้อื่น 

(2) ขู่เข็ญด้วยประการใดๆ 

(3) ใช้ก�าลังประทุษร้าย 

(4) ยึดเอกสารส�าคัญประจ�าตัวของบุคคลน้ันไว้หรือน�าภาระหน้ีของบุคคลน้ันหรือ 
ของผู้อื่นมาเป็นสิ่งผูกมัดโดยมิชอบ 

(5) ท�าให้บุคคลนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้

ตามกฎหมายดังกล่าว นอกจากก�าหนดความผิดและโทษเอากับผู้ก่ออาชญากรรมค้ามนุษย์และ

ความผดิท่ีเก่ียวข้องแล้ว ยังก�าหนดมาตรการในการช่วยเหลอืและคุม้ครองสวัสดิภาพผูเ้สยีหายจากการค้า

มนุษย์ รวมทั้งจัดตั้งกองทุนเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์อีกด้วย

ย่ิงไปกว่าน้ัน เน่ืองจากผู้กระท�าความผิดเก่ียวกับการค้ามนุษย์มักกระท�าเป็นขบวนการหรือเป็น

องค์กรอาชญากรรม มีอิทธิพลกว้างขวาง รวมท้ังพนักงานเจ้าหน้าท่ีของรัฐบางคนก็มีส่วนเก่ียวข้อง 

กับการกระท�าผิด จึงได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559 ขึ้น  
เพื่อให้มีกระบวนการพิจารณาคดีโดยใช้ระบบไต่สวน ซึ่งแตกต่างไปจากการพิจารณาคดีอาญาตามปกติ 

โดยมุ่งที่จะให้ศาลมีบทบาทในการตรวจสอบค้นหาความจริงในคดีมากขึ้น

1.6 องค์ประกอบควำมผิดฐำนค้ำมนุษย์ 

การพิจารณาว่าบุคคลใดจะเป็นผู้กระท�าผิดฐานค้ามนุษย์หรือไม่ ต้องพิจารณาว่ามีการกระท�า 

ครบองค์ประกอบดังต่อไปนี้หรือไม่

ก. องค์ประกอบภายนอก 

1. ผู้กระท�าผิด มีการกระท�าอย่างหน่ึงอย่างใดในข้ันตอนการจัดหา น�าพาหรือขนส่ง  
หรือรับเอาตัวเหยื่อไว้ เช่น 
(1) จัดหาเพื่อให้ได้ตัวเหยื่อด้วยวิธีการต่างๆ 

(2) ซื้อ

(3) ขาย 

(4) จ�าหน่าย 

(5) พามาจาก 

(6) ส่งไปยังที่ใด 

(7) หน่วงเหนี่ยว 

(8) กักขัง 

(9) จัดให้อยู่อาศัย 

(10) รับไว้ 

(การกระท�าในลักษณะดังกล่าว อาจมีหลากหลายและเรียกชื่อเป็นอย่างอื่น)
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2. และการกระท�าดังกล่าวในข้อ 1. ข้างต้นนี้ ผู้กระท�าผิดได้กระท�าโดย วิธีการ อย่างหนึ่ง
อย่างใด ดังนี้
(1) ข่มขู่

(2) ใช้ก�าลังบังคับ (ใช้แรงบังคับให้ท�า หรือใช้อ�านาจสั่งให้ท�า หรือให้ปฏิบัติ หรือ 

จ�าต้องท�า หรือครอบง�า หรือให้เป็นไปตามความประสงค์ โดยกระท�าแก่กายหรือ

จิตใจด้วยก�าลงัทางกายภาพหรอืวิธอ่ืีนใด เป็นเหตุให้บุคคลอยู่ในภาวะท่ีไม่สามารถ
ขัดขืนได้)

(3) ลักพาตัว (แอบหรือลอบน�าคนไปหรือน�าคนมา โดยบุคคลนั้นไม่ยินยอม)

(4) ฉ้อฉล (ใช้อุบายหลอกลวงโดยเอาความเท็จมากล่าวเพื่อให้เขาหลงผิด)

(5) หลอกลวง (ใช้อุบายทุจริตลวงให้เข้าใจผิด แสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิด

ข้อความ จริงที่ควรบอกให้แจ้งเพื่อให้บุคคลอื่นเข้าใจผิด)

(6) ใช้อ�านาจโดยมิชอบ (ใช้อิทธิพลท่ีจะบังคับให้ผู้อ่ืนต้องยอมท�าตาม ไม่ว่าจะด้วย

ความสมัครใจหรือไม่ หรือบันดาลให้เป็นไปตามความต้องการ การปฏิบัติ  

การกระท�าเพ่ือให้เกิดความเสยีหายแก่บุคคลอ่ืนโดยมิชอบด้วยกฎหมาย กฎ ระเบียบ 

ข้อบังคับ เป็นต้น)

(7) โดยให้เงินหรือผลประโยชน์อย่างอ่ืนแก่ผู้ปกครองหรือผู้ดูแล เพื่อให้ผู้ปกครองหรือ

ผู้ดูแล ให้ความยินยอมแก่ผู้กระท�าความผิดในการแสวงหาประโยชน์จากบุคคล 

ที่ตนปกครองดูแล ถ้ากระท�าต่อเด็ก แม้จะไม่ใช้วิธีการดังกล่าวข้างต้น และไม่ว่า

เด็กจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม ให้ถือว่าเด็กน้ันเป็นผู ้เสียหายจากการค้ามนุษย์  

หรือเหยื่อของการค้ามนุษย์

 (วิธีการดังกล่าว อาจมีหลากหลายและเรียกชื่ออย่างอื่น)

ข. องค์ประกอบภายในประกอบด้วย

(1) ผู้กระท�าผิดมีเจตนาธรรมดา ในการกระท�าความผิด คือ มีเจตนาประสงค์ต่อผลหรือ 
ย่อมเล็งเห็นผล

(2) ผู้กระท�าผิดมีเจตนาพิเศษ หรือมีวัตถุประสงค์ในการด�าเนินการตามข้อ ก. เพื่อแสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบจากเหยื่อผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ไม่ว่าบุคคลนั้นจะยินยอมหรือ
ไม่ก็ตามหากการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบนั้นเกิดจากการกระท�าตามข้อ ก. ข้างต้น

 การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบหมายรวมถึง เช่น

(1) การแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณี (การได้ประโยชน์จากการค้าประเวณี การค้า

ประเวณี หมายความว่า การยอมรับการกระท�าช�าเรา หรือการยอมรับการกระท�าอื่นใด

เพื่อส�าเร็จความใคร่ในทางกามอารมณ์ของผู้อ่ืนอันเป็นการส�าส่อนเพื่อสินจ้างหรือ

ประโยชน์อ่ืนใด ท้ังน้ีไม่ว่าผู้ยอมรับการกระท�าและผู้กระท�าจะเป็นบุคคลเพศเดียวกัน 

หรือคนละเพศ)
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(2) การผลิตหรือเผยแพร่วัตถุหรือสื่อลามก 

(3) การแสวงหาประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอื่น 

(4) การเอาคนลงเป็นทาสหรือให้มีฐานะคล้ายทาส 

(5)  การน�าคนมาขอทาน

(6) การตัดอวัยวะเพื่อการค้า

(7) การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ 

การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ ตามมาตรา 6 วรรคสามแห่ง พระราชบัญญัติป้องกันและ 

ปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ก�าหนดว่า “การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ” หมายถึง การข่มขืน

ใจให้ท�างานหรือบริการ บริการ หมายถึง การปฏิบัติรับใช้ การให้ ความสะดวกต่างๆ หรือการปฏิบัติ

อื่นๆ ที่ท�าให้อีกฝ่ายหนึ่งเกิดความพึงพอใจ โดยใช้วิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างคือ

(1) ท�าให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง หรือทรัพย์สินของบุคคล

นั้นเองหรือของผู้อื่น หรือ 

(2) โดยการขู่เข็ญด้วยประการใดๆ หรือ 

(3) โดยใช้ก�าลังประทุษร้าย หรือ 

(4) ยึดเอกสารส�าคัญประจ�าตัวของบุคคลนั้นไว้ หรือน�าภาระหนี้ของบุคคลนั้นหรือของผู้อื่น

มาเป็นสิ่งผูกมัดโดยมิชอบ (debt bonded) หรือ 

(5) โดยท�าให้บุคคลน้ันอยู่ในภาวะท่ีไม่สามารถขัดขืนได้ เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีและศาล 

สามารถปรับใช้กับรูปแบบการบังคับที่พัฒนาไปตามสถานการณ์ได้

ข้อสังเกต การบังคับใช้แรงงานหรือบริการจะเข้าข่ายเป็นความผิดฐานค้ามนุษย์หรือไม ่
ต้องพิจารณาว่าเข้าองค์ประกอบความผิดตามมาตรา 6 วรรคแรก คือ มีผู้กระท�า 

การเป็นธรุะ จัด หา ฯลฯ โดยวิธกีารบังคบั หลอกลวง ฯลฯ ซึง่เป็นองค์ประกอบภายนอก 

และ มีองค์ประกอบภายในตาม มาตรา 6 วรรคสาม คือมีเจตนาและเจตนาพิเศษ 

ในการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ด้วยหรือไม่

2.2.8 การอ่ืนใดท่ีคล้ายคลึงกันอันเป็นการขูดรีดบุคคล การขูดรีด หมายความว่า การแสวงหา 
ประโยชน์ โดยวิธีบีบบังคับเอา การแสวงหาประโยชน์โดยวิธีบีบบังคับให้ยินยอม ซึ่งได้เปิดช่องเพื่อให้

พนักงานเจ้าหน้าท่ีและศาลสามารถน�าไปปรับใช้กับการกระท�าความผิดฐานค้ามนุษย์ในรูปแบบใหม่ๆ  

ที่อาจพัฒนาไปตามสถานการณ์ได้

ข้อสังเกต
1.	ส�ำหรบัค�ำว่ำ	“กำรแสวงหำประโยชน์โดยมิชอบ”	น้ัน	หมำยถึงกำรใช้หรอืได้ประโยชน์

จำกผู้ตกเป็นเหยื่อของกำรค้ำมนุษย์	“อย่ำงไม่เป็นธรรม	(Unfair)”	

2.	ควำมผดิฐำนค้ำมนุษย์ได้ถูกบัญญติัให้สำมำรถน�ำไปใช้ด�ำเนินคดีกับบุคคลท่ีเก่ียวข้อง

ในวงกำรค้ำมนุษย์ในบทบำทต่ำงๆ	รวมท้ังบุคคลท่ีแม้ไม่ได้เป็นผู้แสวงหำประโยชน์

จำกแรงงำนหรอืบรกิำรจำกเหย่ือของกำรค้ำมนุษย์โดยตรง	แต่ได้รบัผลประโยชน์หรอื

ช่วยเหลือสนับสนุนให้เกิดกำรค้ำมนุษย์	
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1.7 องค์ประกอบควำมผิดฐำนค้ำมนุษย์กรณีเหยื่อหรือผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์ มีอำยุ
ไม่เกิน 18 ปี 

2.1 ในกรณีท่ีการค้ามนุษย์กระท�าต่อเด็กหรือเยาวชนผู้ท่ีมีอายุต�่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ณ วันแรก 

ที่ตกเป็น ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ของการกระท�าผิดฐานค้ามนุษย์ (มาตรา 4 และ มาตรา 6 (2) 

หากเข้าองค์ประกอบภายนอกตามข้อ ก. (มาตรา 6 วรรคแรก) และองค์ประกอบภายในตามข้อ ข. 

(มาตรา 6 วรรคสอง คอืกระท�าโดยเจตนาและมีเจตนาพเิศษในการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากบุคคล 

แม้ผูก้ระท�าไม่ได้ใช่วิธีการตามมาตรา 6 วรรคสาม กล่าวคอื กระท�าเพยีงเป็นธรุะจัดหา ซือ้ ขาย จ�าหน่าย 

พามาจากหรือส่งไปยังท่ีใด หน่วงเหน่ียวกักขัง จัดให้อยู่อาศัยหรือรับไว้ซึ่งเด็ก โดยผู ้กระท�าผิด 

ไม่ต้องใช้วิธีการข่มขู่ บังคับ ลักพาตัว ฯลฯ หรือแม้เป็นกรณีเด็กหรือผู้ปกครองจะให้ความยินยอมก็ตาม 
หากการจัดหา พา หรือขนส่งเด็กไปเพื่อแสวงหาประโยชน์จากเด็กโดยมิชอบ ก็ถือว่าผู้กระท�าได้กระท�า
ครบองค์ประกอบความผิดฐานค้ามนุษย์แล้ว 

2.2 โปรดสังเกตว่า มาตรา 56/1 แห่ง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  

พ.ศ. 2551 ก�าหนดความผิดอีกสถานหน่ึงท่ีต่างหากจากความผิดฐานค้ามนุษย์ตามมาตรา 6 ส�าหรับ

การกระท�าท่ีเป็นธุระจัดหา ซื้อ ขาย พามาจากหรือส่งไปยังท่ีใด หน่วงเหน่ียวกักขัง จัดให้อยู่อาศัย  

จัดให้หรือรับไว้ซึ่งบุคคลอายุไม่เกินสิบห้าปีหรือผู้มีกายพิการหรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ท�างาน 

หรือให้บริการท่ีอาจเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงแก่เด็ก หรือขัดต่อศีลธรรมอันดี แม้ไม่มีองค์ประกอบ  

“การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ” ก็ตาม ก็ถือเป็นความผิดตามมาตรา ดังกล่าว

2. สิทธิ กฎหมำยและกระบวนกำรอื่นที่เกี่ยวข้องกับกำรค้ำมนุษย์

2.1 ผู้กระท�าความผิดฐานค้ามนุษย์ อาจจะกระท�าความผิดอ่ืนด้วย เช่น ท�าร้ายร่างกาย ข่มขืน 
กระท�าช�าเรา กักขังหน่วงเน่ียว หรือกระท่ัง ฆาตกรรม ฯลฯ หรือการกระท�าบางอย่างท่ีอาจไม่ครบ 
องค์ประกอบความผิดฐานค้ามนุษย์ แต่อาจเป็นความผิดตามกฎหมายอ่ืน เช่น ความผิดต่อเสรีภาพ  
การเอาคนลงเป็นทาส ฯลฯ ดังเช่น บทบัญญัติตามมาตรา 312 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ที่ก�าหนด

ว่า “ผูใ้ดกระท�าเพือ่เอาคนลงเป็นทาส หรอืในฐานะคล้ายทาส น�าเข้าในหรอืส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 
พามาจากหรอืส่งไปยังท่ีใด ซือ้ ขาย จ�าหน่าย รบั หรอืหน่วงเหน่ียว ซึง่บุคคลหน่ึงบุคคลใด ต้องระวางโทษ 
จ�าคุกไม่เกิน 7 ปี และปรับไม่เกิน 140,000 บาท”

2.2 สทิธิของผูเ้สยีหายจากการค้ามนุษย์ตามกฎหมายต่างๆ ทนายความผูเ้สยีหายจากการค้ามนุษย์ 
นอกจากจะพจิารณาว่าผูก้ระท�าผดิอาจมีความผดิตาม พระราชบัญญติัป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  

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 บังคบั (มาตรา 320) แล้ว 

ในกระบวนการของการค้ามนุษย์ ผู้เก่ียวข้องอาจกระท�าผิดในข้อหาอ่ืนๆ เช่น ท�าร้าย

ร่างกาย ฯลฯ
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(2) พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539

(3) พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ซึ่งเป็นกฎหมายอนุวัติการเพื่อปฏิบัติตาม

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

(4) พระราชก�าหนดการบริหารการจัดการแรงงานต่างด้าว พ.ศ. 2560 ซึ่งก�าหนดเก่ียวกับ

การจ้างและการท�างานแรงงานข้ามชาติหรือแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมาย โดยใน

กรณกีารค้ามนุษย์น้ันผูก้ระท�าผดิมักไม่จ้างแรงงานท่ีตกเป็นเหย่ือโดยผดิกฎหมาย ซึง่ถือ

เป็นความผิดสถานหนึ่ง 

(5) พระราชบัญญัติคุ ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 โดยเฉพาะในกรณีท่ีผู ้เสียหายจาก 

การค้ามนุษย์ ด้านแรงงาน เป็นแรงงานบังคับ ที่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จะมีสิทธิ

ได้รับค่าจ้างที่เป็นธรรม รวมทั้งค่าล่วงเวลา ค่าท�างานในวันหยุด เป็นต้น

(6) พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522

(7) พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

(8) กฎหมายเกี่ยวกับประมงทะเล

(9) ฯลฯ

2.3 การใช้กลไกอ่ืนเพื่อปกป้อง คุ้มครอง แก้ไขเยียวยา ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ นอกจากน้ี
ทนายความของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ควรพิจารณาว่า ปัญหาท่ีเกิดข้ึนกับเหย่ือของการค้ามนุษย์ 

ทั้งในด้านการป้องกันปัญหา การช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ การแก้ไขเยียวยา ฯลฯ เกิดจาก

การกระท�า ละเลยการกระท�าของรัฐ ในเชิงนโยบาย กฎหมาย หรือการละเลยการกระท�าของพนักงาน

เจ้าหน้าท่ีในการปกป้องคุม้ครองเหย่ือของการค้ามนุษย์หรอืไม่ เพือ่ร้องเรยีน ผลกัดัน หรอืด�าเนินมาตรการ

ทางกฎหมายต่อรัฐหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีให้แก้ไขต่อไป เช่น พบว่าแม้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์  

จะชนะคดีแรงงาน โดยศาลสัง่ให้นายจ้างซึง่เป็นจ�าเลยต้องชดใช้เงนิจ�านวนหน่ึงแก่ลกูจ้างท่ีเป็นเหย่ือของ

การค้ามนุษย์ หรือศาลได้ตัดสินลงโทษจ�าเลยในความผิดฐานค้ามนุษย์ และสั่งให้จ�าเลยชดใช้ค่าเสียหาย

หรือค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ แล้ว แต่ในทางปฏิบัติ ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 

ไม่ได้รับเงินดังกล่าวเป็นต้น

2.4 การด�าเนินมาตรการอื่นๆ เชิงนโยบาย ทนายความผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ควรพิจารณา

ว่า ปัญหาเกิดข้ึนกับเหย่ือของการค้ามนุษย์ ท้ังในด้านการป้องกันปัญหา การช่วยเหลือผู้เสียหายจาก 

การค้ามนุษย์ การแก้ไขเยียวยา ฯลฯ เกิดจากการกระท�า ละเลยการกระท�าของรัฐ ในเชิงนโยบาย 

กฎหมาย หรือการกระท�าหรือละเลยการกระท�าของพนักงานเจ้าหน้าท่ีในการปกป้องคุ้มครองเหย่ือ 

ของการค้ามนุษย์หรือไม่ เพื่อร้องเรียน ผลักดัน หรือด�าเนินมาตรการทางกฎหมายต่อรัฐหรือพนักงาน 

เจ้าหน้าท่ีให้แก้ไขต่อไป เช่น พบว่าแม้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จะชนะคดีแรงงาน โดยศาลสั่งให้

นายจ้างซึ่งเป็นจ�าเลยต้องชดใช้เงินจ�านวนหน่ึงแก่ลูกจ้างท่ีเป็นเหย่ือของการค้ามนุษย์ หรือศาลได้ตัดสิน

ลงโทษจ�าเลยในความผิดฐานค้ามนุษย์ และสั่งให้จ�าเลยชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนแก ่

ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์แล้ว แต่ในทางปฏิบัติผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ไม่ได้รับเงินดังกล่าว 

เป็นต้น
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2.5 ประสานงานกับองค์การเอกชน หรือ NGOs และหน่วยงานต่างๆ ท้ังในประเทศและ 

ต่างประเทศ เน่ืองจากการด�าเนินคดีค้ามนุษย์น้ัน เก่ียวข้องกับหลายหน่วยงาน เช่น สหวิชาชีพในการ 

คัดแยกเหยื่อ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นักจิตวิทยาและนักสังคมสงเคราะห์ 

สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์หรือบ้านพัก องค์การเอกชนหรือNGOs เป็นต้น  

ท้ังในกรณีท่ีการกระท�าผิดมีลักษณะข้ามชาติ ข้ามพรมแดน อาจต้องประสานงานกับพนักงานเจ้าหน้าท่ี

และ NGOs ในต่างประเทศด้วย ทนายความผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จะต้องประสานงานกับ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งโดยตรง หรือโดยร่วมกับ NGOs ที่เกี่ยวข้องกับคดีด้วย

การประสานงานระหว่าง NGOs และทนายความ มีรายละเอียดปรากฎตามคูมื่อภาคประชาสังคม

ในการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่แรงงานประมงของมูลนิธิเพื่อนสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา
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บทที่ 2

หน่วยงำนและองค์กรที่ให้ควำมช่วยเหลือ 
ผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์

1. กำรให้ควำมช่วยเหลือผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้จัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการด้านการค้ามนุษย์ คือ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน

และปราบปรามการค้ามนุษย์แห่งชาติ (ศปคม.แห่งชาติ) ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้า

มนุษย์จังหวัด (ศปคม.จังหวัด) ท่ีอยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดกลไกประสานงานกลางด้านการค้ามนุษย์ บูรณาการข้อมูล บริการและความ

ช่วยเหลือจากส่วนราชการทุกกระทรวง รวมท้ังเกิดระบบสนับสนุนข้อมูล จะเห็นได้ว่าโครงสร้างในการ

ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์สามารถแบ่งได้เป็น 2 ระดับ คือ ระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติ

การดังนี้

1.1 โครงสร้ำงระดับนโยบำยในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรค้ำมนุษย์ 

ก. ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์แห่งชาติ (ศปคม.แห่งชาติ) ก�าหนด 

ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ เป็นหน่วยงานกลางประสานการป้องกัน และ 

ปราบปรามการค้ามนุษย์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข. ศูนย์ปฏบัิติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัด (ศปคม.จังหวัด) ก�าหนดให้แต่งต้ัง

คณะกรรมการจากส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และส�านักงานพัฒนา

สงัคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดเป็นเลขานุการ รวมท้ังสนับสนุนให้หน่วยงานภาครฐั องค์กรเอกชน 

และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

ค. ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ศนย์ปฏิบัติการด้านการค้ามนุษย์ประจ�า

ประเทศใดประเทศหน่ึง โดยมีเอกอัครราชฑูต/กงศุลใหญ่ เป็นประธาน คณะกรรมการประกอบด้วย 

ฑูตด้านแรงงาน ผู้แทนด้านความมั่นคง ส่วนราชการทีเ่กี่ยวข้อง รวมทัง้ภาคเอกชนชุมชนไทยในประเทศ

น้ันๆ ท�าหน้าท่ีในการประสานให้ความช่วยเหลือเหย่ือการค้ามนุษย์และประสานข้อมูลศูนย์ประสานงาน

กลางอย่างใกล้ชิด 
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1.2 โครงสร้ำงอ�ำนำจหน้ำที่ในระดับปฎิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์
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ดังน้ัน จะเห็นได้ว่าการด�าเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์มีความเก่ียวข้องกับ 

หลายหน่วยงาน ซึ่งต้องมีการสร้างกลไกการประสานงานกลางท่ีเป็นหน่วยหลักในการขับเคลื่อนและ 

บูรณาการท�างานระหว่างหน่วยงาน
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1.3 บทบำทและอ�ำนำจหน้ำที่ของศูนย์ปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ 

บทบาทหน้าที่โดยทั่วไปของศูนย์ปฏิบัติการและปราบปรามการค้ามนุษย์ คือ การก�าหนดแนวทาง

ในการด�าเนินการด้านการค้ามนุษย์ในพื้นท่ี ซึ่งท�าหน้าท่ีเป็นศูนย์กลางการประสานงานระหว่างหน่วงาน 

ภาครัฐและเอกชนในลักษณะของบูรณาการไม่ว่าจะเป็นการจัดท�าข้อมูลและพัฒนาระบบ ควบคู่ไปกับ 

การส่งเสรมิและสนับสนุนพฒันาศักยภาพบุคลากรท้ังในด้านความรูแ้ละทักษะในทางปฏบัิติ ซึง่ต้องติดตาม

และรายงานผลการด�าเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการศูนย์ปฏบัิติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

2 หน่วยงำนภำครัฐที่ให้ควำมช่วยเหลือ

2.1 กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ 

เป็นหน่วยงานหลักในการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะในส่วนของ 

การให้ความช่วยเหลือตามมาตรา 33 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความม่ันคงของมนุษย์ ได้จัดต้ังสถานคุม้ครองฯ ท่ัวประเทศจ�านวน 8 แห่ง 

โดยแบ่งเป็นสถานคุม้ครองผูเ้สยีหายจากการค้ามนุษย์ชาย และสถานคุม้ครองผูเ้สยีหายจากการค้ามนุษย์ 

หญิง ดังนี้

ก. สถานคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ชาย ได้แก่ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหาย 

จากการค้ามนุษย์ จังหวัดเชียงราย สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัดสงขลา 

สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัดระนอง และสถานคุ้มครองสวัสดิภาพ 

ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัดปทุมธานี 

นอกจากน้ีสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัดปทุมได้จัดสถานท่ีรองรับ 

ส�าหรับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่มีลักษณะเป็นครอบครัว 

ข. สถานคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์หญิง ได้แก่ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจาก

การค้ามนุษย์ (บ้านเกร็ดตระการ) จังหวัดนนทบุรี สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 

(บ้านนารีสวัสดิ์) จังหวัดนครราชสีมา สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านศรี

สุราษฎร์) จังหวัดสุราษฎร์ธานี สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) 

จังหวัด พิษณุโลก

ค. บ้านพักเด็กและครอบครัวในแต่ละจังหวัด ได้จัดให้เป็นสถานท่ีพักพิงช่ัวคราวให้กับผู้เสียหาย

จากการค้ามนุษย์ เฉพาะผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ที่เป็นเด็กและหญิงเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม แม้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ถือเป็นหน่วยงานท่ีให ้

ความช่วยเหลือต่อจากหน่วยงานอ่ืน แต่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ยังได้จัด

ช่องทางการแจ้งเหตุโดยผู้พบเห็นหรือผู้ถูกกระท�าสามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วน 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง 
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2.2 ส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ มีอ�านาจหน้าท่ีดูแล ควบคุม และก�ากับการปฏิบัติงานของข้าราชการ

ต�ารวจเพ่ือป้องกันและปราบปรามการกระท�าผิดทางอาญา รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัย 

ของประชาชน และความม่ังคงของรัฐ และปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก�าหนดให้เป็นอ�านาจหน้าท่ี

ของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ รวมถึงหน่วยงานในสังกัด ดังต่อไปนี้ 

ก. สถานีต�ารวจภธูร มีอ�านาจหน้าท่ีท้ังการรบัแจ้งเหตุ สบืสวน สอบสวนการกระท�าความผดิอาญา 

รวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อด�าเนินคดีกับผู้กระท�าความผิดในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีต�ารวจนั้นๆ 

ข. ส�านักงานตรวจคนเข้าเมือง มีอ�านาจในการรับแจ้งเหตุที่เกี่ยวข้องกับการกระท�าความผิดตาม

กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยการทะเบียนคนต่างด้าว กฎหมายว่าด้วยการป้องกัน 

และปราบปรามการค้ามนุษย์ และกฎหมายอ่ืนอันเก่ียวกับการกระท�าความผิดอาญาในเขตพ้ืนท่ี 

ความรับผิดของส�านักงานตรวจคนเข้าเมืองพื้นท่ีน้ันๆ แต่ไม่มีอ�านาจสอบสวน เว้นแต่เป็นการกระท�า 

ความผิดตาม กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยการทะเบียนคนต่างด้าว เท่านั้น

ค. กองบังคับการต�ารวจน�้า มีอ�านาจหน้าท่ีรักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันและปราบปราม

อาชญากรรมท่ัวราชอาณาจักร และในเขตน่านน�้าไทย ท่าเรือชายฝั่งทะเล รวมท้ังเขตเศรษฐกิจจ�าเพาะ 

และในทะเลหลวงเฉพาะเรือไทย และความผิดอื่นที่เกี่ยวเนื่อง โดยเป็นหน่วยงานที่เข้าให้ความช่วยเหลือ

กรณีที่มีการแจ้งว่าพบหรือเกิดเหตุบนเรือประมงที่อยู่ในน่านน�้าไทย 

ง. กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์เป็นหน่วยงาน

เฉพาะทาง ท่ีมีความช�านาญและเช่ียวชาญในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยมีอ�านาจหน้าท่ี

ในการรับแจ้งเหตุ สืบสวน สอบสวน และรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อด�าเนินคดีกับผู้กระท�าความผิด 

ฐานค้ามนุษย์ ซึ่งมีเขตพื้นที่รับผิดชอบทั่วราชอาณาจักร 

ช่องทางการติดต่อ หน่วยงานภายใต้ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

หน่วยงาน
ช่องทางการแจ้ง

สายด่วน ที่ตั้ง

เหตุด่วน เหตุร้าย 191 สถานีต�ารวจในพื้นที่เกิดเหตุ
ต�ารวจตรวจคนเข้าเมือง 1178 507 ซอยสวนพูล แขวงทุ่งมหาเมฆ  

เขตสาทร กรุงเทพ 10120
ต�ารวจน�้า 1196
กองบังคับการปราบปรามการกระท�า 

ความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์

1191 อาคารจอดรถศูนย์ราชการ อาคาร B 

108 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง 

เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
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2.3 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)

กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีบทบาทหน้าท่ีในการด�าเนินการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

ที่ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คดีที่อยู่

ในความรับผิดชอบของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

แม้ว่าการกระท�าผิดฐานค้ามนุษย์ไม่ได้บัญญัติอยู่ในบัญชีแนบท้ายพระราชบัญญัติดังกล่าว  

แต่เน่ืองจากการกระท�าผดิฐานค้ามนุษย์เป็นความผดิมูลฐานของการกระท�าความผดิตามกฎหมายว่าด้วย

การฟอกเงินซึ่งเป็นการกระท�าความผิดตามแนบท้ายพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547

ติดต่อ 128 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 สายด่วน 1202

2.4 กองทัพเรือ

บทบาทหน้าท่ีหลักของกองทัพเรือเป็นผู้รักษาความม่ันคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  

แต่เน่ืองจากการพบว่ามีการค้ามนุษย์บนเรือประมงเกิดข้ึนเป็นจ�านวนมาก โดยเป็นภาระกิจท่ีรัฐบาล 

ได้มอบหมายให้กองทัพเรือปฏิบัติ มีส่วนของการตรวจ ค้น เรือประมง และบังคับผู้ควบคุมเรือและ 

คนประจ�าเรือให้รื้อ หรือขนของเพื่อตรวจค้น ให้พวงเรือ หรือท�าให้การอ่ืนเพื่อให้เรือน้ันไปยังท่ีซึ่งเป็น 

การสะดวกแก่การตรวจค้น สอบสวน หรือด�าเนินคดี และมีอ�านาจในการจับและยึดเรือจนกว่าศาลจะมี

ค�าสั่งเป็นอย่างอื่น รวมถึงมีอ�านาจในการควบคุมผู้ต้องหาได้ไม่เกิน 7 วัน 

ท้ังน้ีกองทัพเรือได้มอบหมายให้ศูนย์กลางการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 

(ศรชล.) เป็นหน่วยงานหลักท่ีรวบรวมพนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในทะเล ได้แก่ กองทัพเรือ กรม

ศุลกากร กรมเจ้าท่า กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อท�างานแบบบูรณาการ และท่ีส�าคัญคือ 

การก�าหนดให้มีศูนย์ควบคมุการแจ้งเรอื เข้า - ออก (Port in - Port out Controlling Centre) มีหน้าท่ี 

ในการตรวจเรือและคนประจ�าเรือ 

อย่างไรก็ตาม หากพบว่ามีการกระท�าความผดิเกิดข้ึนเรอืประมง สามารถแจ้งเหตุขอความช่วยเหลอืได้  

ตามช่องทางดังต่อไปนี้

สถานที่ให้บริการ
ศูนย์ปฏิบัติการ กองทัพเรือ สายด่วน 1696

เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

สถานที่ให้บริการ
ศูนย์ปฏิบัติการ ประจ�าพื้นที่ ทัพเรือภาคที่ 1

038 - 438 - 008, 038 - 438 - 592

เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

สถานที่ให้บริการ
ศูนย์ปฏิบัติการ ประจ�าพื้นที่ ทัพเรือภาคที่ 2

โทรศัพท์ 074 - 325 - 804, 074 - 325 - 805, 074 - 325 - 798

เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

สถานที่ให้บริการ
ศูนย์ปฏิบัติการ ประจ�าพื้นที่ ทัพเรือภาคที่ 3

076 - 391 - 596, 076 - 391 - 598 ต่อ 21630, 077 - 811 - 098

เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
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3. องค์กรภำคประชำสังคมที่ให้ควำมช่วยเหลือ (NGOs)

หน่วยงานเอกชนท่ีเป็นองค์กรไม่แสวงหาก�าไร ท่ีต้องการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้า

มนุษย์ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ โดยองค์กรภาคประชาสังคมจะเข้าไปมีบทบาทต้ังแต่ การรับแจ้งเหตุ 

การให้ความคุ้มครองและช่วยเหลือตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 

และกฎหมายอื่น องค์กรภาคประชาสังคมที่ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ได้แก่

3.1 มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (HRDF)

เป็นองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน รวมท้ังการให้ค�าปรึกษาและการให้ความช่วยเหลือทางด้าน

กฎหมายกับแรงงานข้ามชาติ โดยไม่แบ่งแยกเช้ือชาติและเลือกปฏิบัติกับกลุ่มบุคคลใดบุคคลหน่ึง  

ได้ด�าเนินการจัดต้ังโครงการคลนิิกกฎหมายแรงงานแม่สอด โครงการส่งเสรมิความปลอดภยัในการท�างาน

ส�าหรบัแรงงานข้ามชาติ และโครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ซึง่โครงการต่อต้านการค้ามนุษย์

ด้านแรงงานมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ในฐานะ

ทนายความผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เพื่อเรียกร้องสิทธิตามกระบวนการยุติธรรมท้ังในทางแพ่งและ 

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 ท่ีมีอุดมการณ์ช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติและแรงงานไทย เน้นการท�างาน 

ภาคสนามเพื่อให้สามารถเข้าใจและเห็นปัญหาของกลุ่มแรงงานข้ามชาติและผู้ติดตาม โดยจัดต้ังศูนย ์

ให้ค�าปรกึษาในประเด็นสทิธมินุษยชน สทิธแิรงงาน การเข้าถึงสทิธข้ัินพืน้ฐาน การป้องกันการใช้แรงงาน

เด็ก การป้องกันการค้าหญิงและเด็ก และการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานทุกรูปแบบ และส่งเสริม

สิทธิทางการศึกษาและสิทธิการเข้ารับบริการสาธารณะสุขให้กับแรงงานข้ามชาติและผู้ติดตาม ท้ังยัง 

ผลักดันเพ่ือก่อให้เกิดการพัฒนากลไกการคุ้มครองสิทธิและเยียวยาแรงงานท่ีถูกละเมิด พื้นท่ีส�านักงาน

สาขาสมุทรสาคร (ส�านักงานใหญ่) สมุทรปราการ กรุงเทพฯ และราชบุรี 

ที่ตั้ง: 25/17 - 18 หมู่บ้านมหาชัยเมืองทอง ถนนสหกรณ์ อ�าเภอเมือง 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 และประชาชนท่ัวไป เก่ียวกับการให้ความช่วยเหลอืทางกฎหมายแก่ผูเ้สยีหายจากการค้ามนุษย์  

รวมท้ังท�างานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและองค์กรภาคประชาสังคมในการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหาย 

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 ก่อต้ังโดยแรงงานพม่าในประเทศไทยจ�านวน  

9 คน ท่ีมีความต้องการรวบรวมแรงงานและสนับสนุนและเสริมสร้างความเข็มแข็งในการปกป้องสิทธิ

แรงงานโดยสร้างความตระหนักรู ้ส่งเสรมิการเข้าถึงความเป็นธรรม การเจรจาต่อรองกับนายจ้าง พนักงาน

เจ้าหน้าที่ และการผลักดันเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายอย่างยั่งยืน 

ที่ตั้ง: 93/259 หมู่ 7 ต�าบลท่าชัย อ�าเภอเมือง จ. สมุทรสาคร 74000
ติดต่อ: 086 - 755 - 5337
เว็บไซต์: www.mwrnorg.com

3.5 มูลนิธิเพื่อการศึกษาและการพัฒนา (FED)

มูลนิธิเพื่อการศึกษาและการพัฒนามุ่งให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อพยพย้ายถ่ินฐาน ด้วยการเผยแพร่

ความรูเ้ก่ียวกับสทิธอิาศัยในประเทศไทย และการเข้าเมืองอย่างถูกกฎหมาย นอกจากน้ี ยังให้ความช่วยเหลอื 

ทางด้านกฎหมายและบรกิารทางสงัคมแก่ผูเ้สยีหายจากการค้ามนุษย์ รวมท้ังการเยียวยาทางด้านร่างกาย

และจิตใจก่อนท่ีผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ กลับไปใช้ชีวิตในสังคมต่อไป โดยเป็นการท�างานร่วมกับ 

หน่วยงานภาครัฐและกลุ่มนายจ้างในการรณรงค์

ที่ตั้ง: ส�านักงานใหญ: 10 พหลโยธิน ซอย 3 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพ 10400 

ส�านักงานภาคใต้: 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 ให้ความช่วยเหลือเหย่ือหรือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และการบังคับ 

ใช้แรงงาน โดยเฉพาะแรงงานประมงและอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกับกิจการประมงทะเล ท้ังการให้ 

ความช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ รวมถึงการท�างานร่วมกับต�ารวจ พนักงาน
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อัยการ ในการรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมท้ัง 

ช่วยบ�าบัด ฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ก่อนส่งผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 

กลับคืนสู่สังคม

ที่ตั้ง: - 
ติดต่อ: - 
เว็บไซต์: https://www.ijm.org

3.7 สภาทนายความ

สภาทนายความเป็นองค์กรท่ีจัดต้ังข้ึนเพือ่ส่งเสรมิการศึกษาและประกอบวิชาชีพทนายความ ควบคมุ

มรรยาททนายความ และจัดสวัสดกิารให้แก่สมาชิกสภาทนายความ รวมถึงการให้ความช่วยเหลอื แนะน�า 

เผยแพร่ และให้การศึกษาแก่ประชาชนในเรื่องเก่ียวกับกฎหมาย ท้ังน้ีการร้องขอรับความช่วยเหลือ 

ทางกฎหมายจากสภาทนายความไม่เสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้น 

กระท่ัง สภาทนายความได้ถือเป็นส่วนหน่ึงของการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 

ตั้งแต่เริ่มกระบวนการจนกระทั้งศาลมีค�าพิพากษาและการบังคับคดี 

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�างานร่วมกับภาคธุรกิจเป็นหลัก ด้วยการให้ค�าปรึกษาแนะน�าเพื่อ 

ให้ภาคธุรกิจต่างๆ มีความรับผิดชอบต่อสังคมตลอดท้ังห่วงโซ่อุปทาน นอกจากน้ีสถานบันอิสรายังคอย

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

สิทธิของผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์  
และกำรขอรับควำมช่วยเหลือ

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ได้บัญญัติถึงสิทธิของผู้เสียหาย

จากการค้ามนุษย์ ที่จะได้รับการคุ้มครอง ที่มีความสอดคล้องกับพิธีสารเพื่อการป้องกัน ปราบปรามและ

ลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก อีกท้ังผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ยังมีสิทธิขอรับการ 

ช่วยเหลอืตามกฎหมายอ่ืน โดยพนักงานสอบสวนหรอืพนักงานอัยการมีหน้าท่ีต้องแจ้งสทิธติามพระราชบัญญติั 

ดังกล่าวและสิทธิตามกฎหมายอ่ืนให้กับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ทราบ1 เพื่อให้ผู้เสียหายจากการค้า

มนุษย์ แสดงเจตนาขอรับสิทธิตามกฎหมาย ดังนี้ 

1. สทิธขิองผูเ้สยีหำยจำกกำรค้ำมนุษย ์ตำมพระรำชบัญญติัป้องกนัและปรำบปรำม
กำรค้ำมนุษย์ พ.ศ. 2551

1.1 การให้ความช่วยเหลือและคุ ้มครองสวัสดิภาพผู ้เสียหายจากการค้ามนุษย์ มาตรา 33  

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 สิทธิในการช่วยเหลือและคุ้มครอง 

ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จะเกิดข้ึนภายหลังจากการคัดแยกว่าตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 

สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่อยู่ในสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และ

กลุ่มที่อยู่นอกสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

ก. กลุม่ท่ีอยู่ในสถานคุม้ครองสวัสดภิาพผูเ้สยีหายจากการค้ามนุษย์ ผูเ้สยีหายจากการค้า

มนุษย์ ต้องแสดงความประสงค์ท่ีเข้ารับคุ้มครองในสถานคุ้มครองของรัฐซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้เสียหายจาก

การค้ามนุษย์ หญิง เด็ก และคนต่างด้าว ซึ่งจะได้รับความช่วยเหลือในเรื่องอาหาร ท่ีพัก การรักษา

พยาบาล การบ�าบัดฟื้นฟูทางร่างกายและจิตใจ การให้การศึกษา การฝึกอบรม การให้ความช่วยเหลือ

ทางกฎหมาย การส่งกลับภูมิล�าเนา การด�าเนินคดีเพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้ผู้เสียหายจาก 

การค้ามนุษย์ ท้ังน้ีการขอเข้าพบผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ทนายความต้องท�าหนังสือขออนุญาตจาก 

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์โดยแสดงให้เห็นวัตถุประสงค์ในการเข้าพบ 

ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ทุกครั้ง

1 มาตรา 34 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551
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ข. กลุ่มท่ีอยู่นอกสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ผู้เสียหายจาก 

การค้ามนุษย์ กลุ่มน้ีอาจประสบกับปัญหาการเข้าถึงสิทธิบางประการ ท้ังยังเสี่ยงท่ีจะถูกคุกคามจาก 

ผู้กระท�าความผิด ซึ่งต่างจากผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ท่ีอยู่ในสถานคุ้มครองฯ ท่ีจะได้รับการให้ 

ความช่วยเหลือตามข้ันตอนกระบวนการจากเจ้าหน้าท่ีในสถานคุ้มครองฯ ดังน้ัน ทนายความต้องคอย

ตรวจตราและประเมินความเสี่ยงของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ไปพร้อมกัน

ท้ังน้ี ทนายความกับพนักงานเจ้าหน้าท่ีควรร่วมกันอธบิายเพือ่ให้ผูเ้สยีหายจากการค้ามนุษย์ 

เข้าใจเก่ียวกับกระบวนการให้ความคุม้ครองตามมาตรา 33 เพือ่ให้ผูเ้สยีหายจากการค้ามนุษย์ เกิดความ

เข้าใจ โดยต้องค�านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เป็นหลัก

หมำยเหต	ุกำรให้ควำมคุ้มครองชั่วครำวแก่ผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์	ตำมมำตรำ	29	

พระรำชบัญญติัป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์	พ.ศ.	2551	เป็นหน่ึงในกระบวนกำร

หำข้อเท็จจรงิเพ่ิมเติมเพ่ือให้พนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีสำมำรถน�ำตัวผูเ้สยีหำยจำกกำรค้ำมนุษย์	

ไว้

1.2 การเรียกค่าสินไหมทดแทนอันเน่ืองมาจากการกระท�าความผิดฐานค้ามนุษย์ ตามมาตรา 34 
ประกอบมาตรา 35 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 กรณีที่ผู้เสียหาย

จากการค้ามนุษย์ แจ้งความประสงค์เรยีกค่าสนิไหมทดแทนให้กับพนักงานสอบสวนหรอืพนักงานเจ้าหน้าท่ี

ท่ีให้ความช่วยเหลือ ซึ่งต้องแจ้งให้กับส�านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดหรือ 

กองต่อต้านการค้ามนุษย์ทราบเพือ่ด�าเนินการประเมินค่าสนิไหมทดแทนให้กับผูเ้สยีหายจากการค้ามนุษย์ 

ต่อไป ผูท่ี้ต้องเข้าร่วมในการประเมินค่าสนิไหม ได้แก่ พนักงานอัยการ พนักงานสอบสวน นักสงัคมสงเคราะห์  

องค์กรภาคประชาสงัคมท่ีให้ความช่วยเหลอืต้ังแต่ต้น และทนายความ (ถ้ามี) ท้ังน้ีการประเมินค่าสนิไหม

เป็นไปตามมาตรา 420 ประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชย์ หลักละเมิดพิจารณาได้จากความเสียหาย 

ที่เกิดขึ้นทั้งทางร่างกายและจิตใจ รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากการขาดประโยชน์ท�ามาหาได้ 

1.3 สิทธิท่ีจะได้รับการให้ความคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ระหว่าง 
ท่ีอยู่ในความดูแล (มาตรา 36) ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ มีสิทธิท่ีจะได้รับการดูแลความปลอดภัย 
โดยเจ้าหน้าท่ีต�ารวจ ในระหว่างท่ีอยู่ในความดูแลของภาครฐั หรอืในระหว่างการเดินทางและข้ึนเบิกความ

ในฐานะพยาน เป็นการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยาน พ.ศ. 2546 รวมถึงกรณีผู้เสียหาย

จากการค้ามนุษย์ ต้องการเดินทางกลับประเทศต้นทางหรือภูมิล�าเนา พนักงานเจ้าหน้าท่ีต้องติดต่อ

ประสานกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อให้ด�าเนินการคุ้มครองความปลอดภัยต่อไป

ท้ังน้ีทนายความต้องตรวจสอบความประสงค์ของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ อย่างต่อเน่ือง  

เพราะในครั้งแรกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ อาจจะปฏิเสธการรับสิทธิด้วยความไม่เข้าใจหรือเหตุผลใด

ก็ตาม แต่ภายหลังหากผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ต้องการการคุ้มครองทนายความต้องด�าเนินการ

ประสานพนักงานเจ้าหน้าท่ี เช่น เจ้าหน้าท่ีสถานคุ้มครอง เจ้าหน้าท่ีต�ารวจ ส�านักงานยุติธรรมจังหวัด 

(ส่วนภูมิภาค) หรือส�านักงานคุ้มครองพยาน (ส่วนกลาง) กรมคุ้มครองสิทธิ
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หมำยเหตุ	กำรยกเว้นไม่ด�ำเนินคดีกับผูเ้สยีหำยจำกกำรค้ำมนุษย์ในกำรกระท�ำควำมผดิ

บำงประกำร	ตำมมำตรำ	41	พระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย	์ 

พ.ศ.	2551	เป็นกำรคุ้มครองภำยใต้กฎหมำย

1.4 สทิธกิารรกัษาพยาบาล การบ�าบัดฟ้ืนฟ ูการเรยีกร้องสทิธต่ิางๆ ของผูเ้สยีหายจากการค้ามนุษย์ 
เช่น สิทธิในการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรช่ัวคราว และท�างานช่ัวคราวตามกฎหมาย มาตรา 37  
การขอรับสิทธิตามมาตรา 36 โดยปกติ เจ้าหน้าท่ีจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ

มนุษย์เป็นผูด้�าเนินการให้กับผูเ้สยีหายจากการค้ามนุษย์ เฉพาะท่ีอยู่ในสถานคุม้ครองสวัสดิภาพผูเ้สยีหาย

จากการค้ามนุษย์ ส่วนผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ท่ีไม่ได้อยู่ในสถานคุ้มครองฯ ทนายความต้องคอย 

ให้ค�าปรกึษา และด�าเนินการช่วยเหลอืแก่ผูเ้สียหายจากการค้ามนุษย์ เก่ียวกับการขอรบัสทิธติามมาตรา 36 

นอกจากน้ีมติคณะรัฐมนตรี ว่าด้วยเรื่อง การผ่อนผันให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และพยาน 

ในคดีค้ามนุษย์ อยู่ในราชอาญาจักรเป็นการช่ัวคราวและได้รับอนุญาตให้ท�างานได้ตามกฎหมาย  

หลังสิ้นสุดคดี เป็นระยะเวลา 2 ปี และเม่ือครบ 2 ปี หากไม่มีพฤติการณ์ท่ีขัดต่อความสงบเรียบร้อย 

และประสงค์จะท�างานกับนายจ้างต่อสามารถขออยู่ในราชอาณาจักรเป็นคราวๆ ละ 1 ปี และให้ยกเว้น

ค่าธรรมเนียนการขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักร การขออนุญาตท�างาน และการตรวจสขุภาพและประกัน

สุขภาพ ท้ังน้ีทนายความต้องสอบถามความประสงค์พร้อมท้ังอธิบายให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์  

เข้าใจ และติดตามกระบวนการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว

1.5 สิทธิท่ีจะได้รับการยกเว้นไม่ถูกด�าเนินคดีในบางความผิดท่ีเก่ียวข้องกับการกระท�าความผิด 
ฐานค้ามนุษย์ (มาตรา 41) เช่น ความผิดฐานเข้ามาออกไปหรืออยู่ในราชอาญาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต

ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อพนักงาน ฐานปลอมหรือใช้ซึ่ง

หนังสือเดินทางปลอมตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ 

ปราบปรามการค้าประเวณแีละการเข้าไปม่ัวสมุในสถานการค้าประเวณเีพือ่ค้าประเวณ ีหรอืความผดิฐาน

เป็นคนต่างด้าวท�างานโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการท�างานของคนต่างด้าว 

ทนายความต้องคอยระวังและตรวจสอบเพื่อป้องกันไม้ให้มีการด�าเนินคดีเหล่าน้ีกับผู้เสียหายจาก

การค้ามนุษย์ เพื่อประโยชน์สูงสุดของการด�าเนินคดี 

1.6 การขอรับเงินช่วยเหลือจากกองทุนเงินเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  
มาตรา 44(4) พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ในการขอรับเงินหรือ
ทรัพย์สินของกองทุนฯ ส�าหรับเพื่อช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งอนุมัติ

ให้ตามความจ�าเป็นเหมาะสม โดยค�านึงถึงพฤติการณ์และความร้ายแรง ตลอดจนความเสียหาย 

ท่ีผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้รับรวมท้ังโอกาสท่ีผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จะได้รับการช่วยเหลือ 

หรือบรรเทาความเสียหายจากทางราชการ ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไข2

2 ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการอนุมัติการใช้เงินและทรัพย์สินของกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
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ทัง้นี ้ทนายความต้องตดิตามกระบวนการขอรับเงินจากกองทนุเงินเพื่อการป้องกนัและปราบปราม

การค้ามนุษย์เป็นระยะจนกว่าผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จะได้รับเงินครบตามจ�านวน

กระบวนการขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนเงินเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์เป็น
ไปตามประกาศคณะกรรมการบรหิารกองทุนเพือ่การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เรือ่ง หลกัเกณฑ์ 
วิธีการ และเงือ่นไขการอนุมัติการใช้เงนิทรพัย์สนิของกองทุนเพือ่การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
ประกาศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2552

การขอรับเงินช่วยเหลือจากกองทุนเงินเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

ขั้นตอน/กระบวนการ ค�าอธิบาย

1. การยื่นค�าขอ ผู้ที่สามารถยื่นขอรับการช่วยเหลือ 
1. ผู้ขอรับความช่วยเหลือ
- ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ หรือมอบอ�านาจให้กับผู้แทนด�าเนินการแทน 

เช่น ทนายความ

2. ช่องทางการยื่นค�าขอรับความช่วยเหลือ
- กรณีท่ีผู้ย่ืนค�าขอมีภูมิล�าเนาหรือถ่ินท่ีอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ย่ืน

ค�าขอ ณ กองต่อต้านการค้ามนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ 

ความมั่นคงของมนุษย์

- กรณีที่ผู้ยื่นค�าขอมีภูมิล�าเนาหรือถิ่นที่อยู่ในเขตจังหวัดใดให้ยื่นที่ส�านักงาน

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนั้นๆ 

3. หลักฐานประกอบการยื่นค�าขอรับความช่วยเหลือ
- ค�าขอรับการช่วยเหลือตามแบบฟอร์มท่ีก�าหนด (แนบท้ายประกาศ 

คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุมัติการใช้เงินและทรัพย์สิน

ของกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

- ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน*หรือส�าเนาทะเบียนบ้านในเขตจังหวัด 

ที่ขอรับการช่วยเหลือ พร้อมรับรองส�าเนาถูกต้อง 

- หลักฐานประกอบอื่นๆ เช่น ใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น

- ใบมอบอ�านาจและเอกสารประจ�าตัวของผู้รับมอบอ�านาจ

***ไม่มีเอกสารประจ�าตัวใช้ใบรบัรองความเป็นผูเ้สยีหายจากการค้ามนุษย์  

ท่ีออกโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์เป็น 

หลักฐาน



คู่มือส�ำหรับทนำยควำม เรื่องกำรให้ควำมช่วยเหลือแก่ผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์ 25

การขอรับเงินช่วยเหลือจากกองทุนเงินเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

ขั้นตอน/กระบวนการ ค�าอธิบาย

2. การกลัน่กรองค�าขอ - สอบถามความประสงค์ในการขอความช่วยเหลือ

- สอบถามและบันทึกข้อมูลเบ้ืองต้นในแบบสอบข้อเท็จจริง

3. แสวงหาข้อเท็จจริง - นักสังคมสงเคราะห์ สอบถามข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือ

4. ท�าความเห็น - ส่วนภมิูภาค หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาให้ความช่วยเหลอืจากน้ัน รวบรวม

แบบค�าขอแนบท้ายประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการป้องกัน

และปราบปรามการค้ามนุษย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 

การอนุมัติการใช้เงินทรัพย์สินของกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปราม

การค้ามนุษย์ พร้อมหลกัฐานประกอบ และจัดส่งมายัง กองต่อต้านการค้า

มนุษย์ 

- ส่วนกลาง หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาให้ความช่วยเหลือจากน้ัน รวบรวม

แบบค�าขอฯ พร้อมหลักฐานเพื่อน�าเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาให ้

ความเห็นช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

5. ส่งส่วนกลาง - กองต่อต้านการค้ามนุษย์ รวบรวมค�าขอรับความช่วยเหลือพร้อมตรวจ 

ความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร 

- กลุ่มบริหารกองทุนป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ตรวจสอบข้อมูล 

รายละเอียดอีกครั้งก่อนน�าเสนอคณะอนุกรรมการฯ พิจารณา

6. พิจารณาค�าขอ - คณะอนุกรรมการฯ ตรวจสอบ วิเคราะห์ และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงิน

เพื่อช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และคุ้มครองความปลอดภัย 

ให้แก่ผู ้เสียหายจากการค้ามนุษย์ หรือการช่วยเหลือผู ้เสียหายจาก 

การค้ามนุษย์ ในต่างประเทศให้เดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรหรือ

ถ่ินท่ีอยู่ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการป้องกันและ

ปราบปรามการค้ามนุษย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุมัติ

การใช้เงนิทรพัย์สนิของกองทุนเพือ่การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

ประกาศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2552 
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การขอรับเงินช่วยเหลือจากกองทุนเงินเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

ขั้นตอน/กระบวนการ ค�าอธิบาย

7. แจ้งผลการพจิารณา แบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ
1. ไม่อนุมัติ 
กลุ่มบริหารกองทุนป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ แจ้งผลการประชุม

มายังฝ่ายประสานการคุ้มครองเพื่อจะได้ประสานหน่วยงานที่น�าเสนอต่อไป

- ส่วนกลาง กองต่อต้านการค้ามนุษย์ ด�าเนินการ

- ส่วนภูมิภาค ส�านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด 

ด�าเนินการ

2. อนุมัติ
- กลุม่บรหิารกองทุนป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ด�าเนินการเบิกจ่าย

เงิน/โอนเงิน ให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ที่ขอรับการสนับสนุน

- หน่วยงานท่ีขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนฯ จัดส่งหลักฐานการเบิกจ่าย

มายัง กองต่อต้านการค้ามนุษย์ (กลุม่บรหิารกองทุนป้องกันและปราบปราม

การค้ามนุษย์)

8. รับเงิน - ส่วนกลาง กลุ ่มบริหารกองทุนป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  

จ่ายเงินให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ /หน่วยงานท่ีรับเรื่องเพื่อเบิกจ่าย 

ให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

- ส่วนภูมิภาค กลุ่มบริหารกองทุนป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  

โอนเงินให้ส�านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 

9. ติดตาม - ส่วนกลาง กองต่อต้านการค้ามนุษย์ ติดตามผลการให้ความช่วยเหลือ

- ส่วนภูมิภาค ส�านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด

ติดตามผลการให้ความช่วยเหลือ

2. สิทธิของผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์ตำมกฎหมำยอื่น

2.1 สิทธิได้รับควำมคุ้มครองตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองพยำน พ.ศ. 2546

พระราชบัญญัติคุ้มครองพยาน พ.ศ. 2546 ก�าหนดให้รัฐมีหน้าท่ีคุ้มครองพยานในคดีอาญา 

และบุคคลใกล้ชิดให้ได้รับความปลอดภัย โดยผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ท่ีไม่ได้อยู่ในสถานคุ้มครองฯ 

ท่ีมักจะถูกข่มขู่ คุกคาม จากขบวนการค้ามนุษย์ เพื่อให้เกิดความเกรงกลัวและยุติการด�าเนินคดี  

การขอคุ้มครองพยานสามารถขอได้ตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวน ในการด�าเนินคดีค้ามนุษย์จะมีการกันตัว

ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ไว้เป็นพยานในคดี 

ท้ังน้ี การคุ้มครองพยานแบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ มาตรการท่ัวไปในการคุ้มครองพยาน และ

มาตรการพิเศษในการคุ้มครองพยาน
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2.1.1 มาตรการทั่วไปในการคุ้มครองพยาน 

หลกัการคุม้ครองพยานตามมาตรการท่ัวไปน้ัน หน่วยงานท่ีให้ความคุม้ครองจะต้องด�าเนินการโดย

ค�านึงถึงความเหมาะสมแก่สถานะและสภาพของพยาน ลกัษณะและพฤติการณ์ความร้ายแรงของคดีอาญา 

พฤติการณ์การข่มขู่ คุกคามพยาน โดยวิธีการให้ความคุ้มครองพยานตามมาตรการทั่วไปหลายวิธี เช่น

- การประสานกับเจ้าหน้าท่ีต�ารวจไปท�าการติดต้ังตู้สายตรวจ (ตู้แดง) ท่ีพกัอาศัยของพยาน

- การจัดให้พยานอยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัย

- การปกปิดมิให้มีการเปิดเผยช่ือตัว ช่ือสกุล ท่ีอยู่ หรือข้อมูลอย่างอ่ืนท่ีสามารถระบุ 

ตัวพยานได้

- การจัดส่งพนักงานเจ้าหน้าที่ไปอารักขาพยาน ณ ที่พักอาศัยหรือในวันที่พยานไปศาล

2.1.2 มาตรการพิเศษในการคุ้มครองพยาน

มาตรการพิเศษมีเงื่อนไขในการคุ้มครอง คือ กรณีพยานในคดีส�าคัญตามท่ีก�าหนดได้ เน่ืองจาก 

มีความเสี่ยงสูงเป็นอย่างย่ิงว่าอาจจะเกิดอันตรายร้ายแรงกับพยาน จึงจ�าเป็นต้องใช้วิธีการคุ้มครองท่ี 

เข้มงวดเป็นพิเศษ ซึ่งพยานที่จะได้รับการคุ้มครองพยานตามมาตรการพิเศษต้องเป็นพยานในคดีต่อไปนี้

- คดีความผิดเก่ียวกับยาเสพติด กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต หรือกฎหมายศุลกากร

- คดีความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรตามประมวลกฎหมายอาญา

- คดีความผดิเก่ียวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา เฉพาะท่ีเก่ียวกับการเป็นธรุะจัดหา 

ล่อไป หรอืพาไปเพือ่การอนาจาร เพือ่สนองความใคร่ของผูอ่ื้น และความผดิฐานพรากผูเ้ยาว์

ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีหญิงและเด็ก 

หรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี หรือความผิดเก่ียวกับ 

การเป็นเจ้าของกิจการค้าประเวณี ผู้ดูแลหรือผู้จัดการกิจการค้าประเวณี หรือสถานการค้าบริการ หรือ

เป็นผู้ควบคุมผู้กระท�าการค้าประเวณีในสถานการค้าประเวณี 

- ความผิดเกี่ยวกับองค์กรอาชญากรรม ได้แก่ ความผิดฐานอั้งยี่และซ่องโจรตามประมวล

กฎหมายอาญา และให้หมายความรวมถึงความผิดอ่ืนใดท่ีมีลักษณะเป็นการกระท�า 

ร่วมกันโดยกลุ่มอาชญากร ที่มีการวางแผนอย่างซับซ้อนและเป็นสัดส่วน

- คดีความผิดที่มีอัตราโทษอย่างต�่าให้จ�าคุกตั้งแต่สิบปีขึ้นไปหรือโทษสถานที่หนักกว่านั้น

- คดีซึ่งส�านักงานคุ้มครองพยานเห็นสมควรให้ความคุ้มครองพยาน

 วิธีการคุ้มครองพยานตามมาตรการพิเศษ

- ย้ายที่อยู่หรือจัดหาที่พักที่เหมาะสม

- จ่ายค่าเลี้ยงชีพท่ีสมควรแก่พยานหรือบุคคลท่ีอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของพยานเป็น

ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี เว้นแต่มีเหตุจ�าเป็นอาจขอขยายระยะเวลาครั้งละไม่เกิน 3 เดือน 

แต่รวมท้ังหมดต้องไม่เกิน 2 ปี โดยให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วย 

ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่พยาน สามี ภรยิา ผูบุ้พการ ีหรอืบุคคลอ่ืนท่ีมีความสมัพนัธ์

ใกล้ชิดกับพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2547
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- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อด�าเนินการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล และหลักฐาน

ท่ีสามารถระบุ พยาน รวมท้ัง การด�าเนินการเพื่อส่งกลับคืนสู่ฐานะเดิมตามค�าขอ 

ของพยาน

- ด�าเนินการเพือ่ให้มีอาชีพหรอืให้มีการศึกษาอบรม หรอืด�าเนินการใดเพือ่ให้พยานสามารถ

ด�ารงชีพอยู่ได้ตามที่เหมาะสม

- ช่วยเหลือในการเรียกร้องสิทธิที่พยานพึงได้รับ

- ด�าเนินการให้มีพนักงานเจ้าหน้าที่ให้คุ้มครองความปลอดภัยในระยะเวลาที่จ�าเป็น

- ด�าเนินการอื่นใดให้พยานได้รับความช่วยเหลือหรือได้รับความคุ้มครองตามที่สมควร

การด�าเนินการดังกล่าวถือเป็นความลับและห้ามไม่ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเปิดเผยข้อมูล เว้นแต่ 

จะได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

ทั้งนี้ การขอให้มีการความคุ้มครองพยานทั้ง 2 กรณี พยานอาจจะร้องขอให้ใช้มาตรการเดียวกับ

การคุ้มครองสามี ภรรยา บุพการี ผู้สืบสันดานของพยาน หรือบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพยาน 

และต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลดังกล่าวด้วย

กระบวนการขอรับการคุ้มครองพยานเป็นไปตามระเบียบกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การแจ้ง วิธีการให้ความคุ้มครอง และการสิ้นสุดการคุ้มครองตามมาตรการทั่วไปแก่คดีอาญา 
พ.ศ. 2551

การขอรับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยาน พ.ศ. 2546

ขั้นตอน/กระบวนการ ค�าอธิบาย

1. การยื่นค�าขอ บุคคลที่สามารถยื่นค�าขอคุ้มครองพยาน แบบ สพค.1
- พยานหรือบุคคลอ่ืนซึ่งมีผลประโยชน์เก่ียวข้องมีสิทธิร้องขอให้เจ้าหน้าท่ี

ต�ารวจหรือพนักงานเจ้าหน้าที่อื่นคุ้มครองพยาน

- พนักงานผูมี้อ�านาจสบืสวนคดีอาญา พนักงานผูมี้อ�านาจสอบสวนคดีอาญา 

พนักงานผู้มีอ�านาจฟ้องคดี ศาลหรือส�านักงานคุ้มครองพยาน หากเห็น 

ว่าพยานอาจไม่ได้รับความปลอดภัย หรือถูกข่มขู่ คุกคาม สามารถ 

ใช้มาตรการท่ัวไปในการคุม้ครองพยานได้ แต่ท้ังน้ีจะต้องได้รบัความยินยอม 

จากพยานด้วย



คู่มือส�ำหรับทนำยควำม เรื่องกำรให้ควำมช่วยเหลือแก่ผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์ 29

การขอรับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยาน พ.ศ. 2546

ขั้นตอน/กระบวนการ ค�าอธิบาย

ช่องทางการยื่น
- ยื่นด้วยตนเองได้ที่

• กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 

 120 หมู่ 3 ชั้น 6 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคาร

ราชบุรดิีเรกฤทธิ ์ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลกัสี ่กรงุเทพ 

10210

• คลินิกยุติธรรม ส�านักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ

- กรณีเร่งด่วน

• โทรศัพท์ (02- 141- 2941) 

หลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับการคุ้มครองพยาน
- แบบบันทึกปากค�าพยาน

- บัตรประจ�าตัวประชาชน 

กรณไีม่มีเอกสารประจ�าตัว ให้แจ้งไว้ในแบบค�าร้องขอรบัการคุม้ครองพยาน

- ส�าเนาทะเบียนบ้าน

- ในลงบันทึกประจ�าวัน
2. การรับค�าขอ - พนักงานคุ ้มครองสิทธิและเสรีภาพรับค�าร้อง ตรวจสอบข้อเท็จจริง  

เบื้องต้น และออกใบรับค�าร้องให้ผู้ยื่นค�าร้องเพื่อเป็นหลักฐาน
3. แสวงหาข้อเท็จจริง - พนักงานคุม้ครองสทิธิและเสรภีาพตรวจสอบข้อเท็จจรงิ รวบรวมข้อเท็จจรงิ 

และพยานหลักฐานท่ีเก่ียวข้อง บันทึกข้อเท็จจริงและแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับยกค�าร้องหรือให้ความคุ้มครอง
4. พิจารณาค�าขอ - ผู้อ�านวยการพิจารณาค�าร้องและความเห็นของพนักงานเจ้าหน้าที่ พร้อม

ทั้งเสนอค�าร้องและความเห็นดังกล่าวต่ออธิบดีเพื่อพิจาณา

- กรณีมีเหตุเร่งด่วนท่ีต้องท�าการคุ้มครองให้ผู้อ�านวยการแจ้งหน่วยงาน

คุ้มครองพยานเพื่อให้ช่วยความคุ้มครองท่ีเห็นเป็นการสมควรไปก่อน 

หรือขออนุมัติต่ออธิบดี
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การขอรับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยาน พ.ศ. 2546

ขั้นตอน/กระบวนการ ค�าอธิบาย

5. แจ้งผลการพิจารณา - กรณีอนุมัติให้การคุ้มครอง

 ส�านักงานฯ ด�าเนินการคุ้มครองเองให้แจ้งผู้ร้องด้วยวาจาและจัดให้มี 

การคุ้มครองโดยเร็ว กรณีให้ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติหรือหน่วยงานอ่ืน

ด�าเนินการคุ้มครองให้ท�าหนังสือและแจ้งให้ผู้ท่ีได้รับความคุ้มครองทราบ

ด้วย

- กรณีที่ไม่อนุมัติให้ท�าการคุ้มครอง

 แจ้งผู้ร้องทราบเป็นหนังสือพร้อมทั้งแจ้งสิทธิและเหตุผลในการอุทธรณ์ 

การอุทธรณ์ค�าสั่ง

เม่ือผูร้้องขอได้รบัทราบค�าสัง่เก่ียวกับการคุม้ครองพยาน ตามมาตรการท่ัวไป 

มาตรการพิเศษ หรือค่าตอบแทนหรือค่าใช้จ่ายแก่พยาน และไม่พอใจค�าสั่ง

ดังกล่าว สามารถอุทธรณ์ค�าสั่งของคณะกรรมการต่อศาลยุติธรรม ซึ่งมิใช่

ศาลแขวงและมีอ�านาจพจิารณาพพิากษาคดอีาญาท่ีมีเขตอ�านาจเหนือคดน้ัีน

หรือศาลทหารช้ันต้นท่ีมีเขตอ�านาจเหนือคดีน้ัน หรือบุคคลเหล่าน้ันมีท่ีอยู่

ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค�าสั่ง
6. การให้ความคุม้ครอง - พนักงานเจ้าหน้าท่ีด�าเนินการประสานขอความร่วมมือไปยังส�านักงาน

ต�ารวจแห่งชาติและหน่วยงานอ่ืนท่ีให้ความคุม้ครองช่วยเหลอื ในระหว่าง

ท่ีให้ความคุ้มครองให้ปกปิดข้อมูลการคุ้มครอง รวมท้ังช่ือตัว ช่ือสกุล  

ท่ีอยู่ ภาพและข้อมูลอย่างอ่ืนท่ีสามารถระบุตัวผู้รับการคุ้มครองได้ตาม

ความเหมาะสม

กระบวนการขอรับการคุ ้มครองพยานตามมาตรการพิเศษเป็นไปตามกฎกระทรวง ก�าหนด 
หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการย่ืนและพิจารณาค�าร้องขอใช้มาตรการพิเศษในการคุ้มครองพยาน 
พ.ศ. 2546

การขอรับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยาน พ.ศ. 2546

ขั้นตอน/กระบวนการ ค�าอธิบาย

1. การยื่นค�าขอ บุคคลที่สามารถยื่นค�าขอคุ้มครองพยาน แบบ สคพ.2
- พยานหรือบุคคลอื่นใดซึ่งมีประโยชน์เกี่ยวข้อง

- พนักงานผูมี้อ�านาจสบืสวนคดีอาญา พนักงานผูมี้อ�านาจสอบสวนคดี

อาญา หรือพนักงานผู้มีอ�านาจฟ้องคดีอาญา สามารถย่ืนค�าร้อง 

ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย ขอใช้

มาตรการพิเศษในการคุ้มครองพยาน และต้องได้รับความยินยอม 

จากพยาน
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การขอรับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยาน พ.ศ. 2546

ขั้นตอน/กระบวนการ ค�าอธิบาย

ช่องทางการยื่น
- ยื่นด้วยตนเองได้ที่

• กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 

 120 หมู่ 3 ช้ัน 6 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ 

อาคารราชบุรดีเิรกฤทธิ ์ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลกัสี่  

กรุงเทพ 10210

• คลินิกยุติธรรม ส�านักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ

- กรณีเร่งด่วน

• โทรศัพท์ (สคพ.12) โดยส่งเอกสารทางโทรสาร เบอร์ 02-143-9673  

พร้อมทั้งส่งเอกสารตัวจริงทางไปรษณีย์

หลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับการคุ้มครองพยาน
- แบบบันทึกปากค�าพยาน

- บัตรประจ�าตัวประชาชน 

กรณไีม่มีเอกสารประจ�าตัว ให้แจ้งไว้ในแบบค�าร้องขอรบัการคุม้ครองพยาน

- ส�าเนาทะเบียนบ้าน

- ใบลงบันทึกประจ�าวัน (ถ้ามี)

2. การรับค�าขอ - พนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพรับค�าร้อง ตรวจสอบข้อเท็จจริง 

เบื้องต้น และออกใบรับค�าร้องให้ผู้ยื่นค�าร้องเพื่อเป็นหลักฐาน

3. แสวงหาข้อเท็จจริง - พนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตรวจสอบข้อเท็จจริง รวบรวม 

ข้อเท็จจรงิและพยานหลกัฐานท่ีเก่ียวข้อง บันทึกข้อเท็จจรงิและแสดง

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการยกค�าร้องหรือให้ความคุ้มครอง

4. พิจารณาค�าขอ - ผู้อ�านวยการพิจารณาค�าร้องและความเห็นของพนักงานเจ้าหน้าท่ี 

พร้อมทั้งเสนอค�าร้องและความเห็นดังกล่าวต่ออธิบดีเพื่อพิจาณา

- กรณมีีเหตุเร่งด่วนท่ีต้องท�าการคุม้ครองให้ผูอ้�านวยการแจ้งหน่วยงาน

คุ้มครองพยานเพื่อให้ช่วยความคุ้มครองทีเ่ห็นเป็นการสมควรไปก่อน

หรือขออนุมัติต่ออธิบดี

- อธิบดีเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาสั่งการของรัฐมนตรี 

พร้อมท้ังแจ้งให้พยานหรือผู้รับค�าร้องทราบถึงวันท่ีรัฐมนตรีได้รับ 

ค�าร้อง
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การขอรับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยาน พ.ศ. 2546

ขั้นตอน/กระบวนการ ค�าอธิบาย

5. แจ้งผลการพิจารณา - กรณีอนุมัติให้การคุ้มครอง

ส�านักงานด�าเนินการคุ้มครองเองให้แจ้งผู้ร้องด้วยวาจาและจัดให้มี 

การคุม้ครองโดยเรว็ กรณใีห้ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติหรอืหน่วยงานอ่ืน

ด�าเนินการคุ้มครองให้ท�าหนังสือและแจ้งให้ผู้ท่ีได้รับความคุ้มครอง 

ทราบด้วย

- กรณีที่ไม่อนุมัติให้ท�าการคุ้มครอง

แจ้งผู้ร้องทราบเป็นหนังสือพร้อมเหตุผลและแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ 

การอุทธรณ์ค�าสั่ง

เม่ือผูร้้องขอได้รบัทราบค�าสัง่เก่ียวกับการคุม้ครองพยาน ตามมาตรการ

ท่ัวไป มาตรการพิเศษ หรือค่าตอบแทนหรือค่าใช้จ่ายแก่พยาน และ 

ไม่พอใจค�าสัง่ดังกล่าว สามารถอุทธรณ์ค�าสัง่ของคณะกรรมการต่อศาล

ยุติธรรม ซึ่งมิใช่ศาลแขวงและมีอ�านาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาท่ี 

มีเขตอ�านาจเหนือคดน้ัีนหรอืศาลทหารช้ันต้นท่ีมีเขตอ�านาจเหนือคดีน้ัน 

หรือบุคคลเหล่านั้นมีที่อยู่ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค�าสั่ง

6. การให้ความคุ้มครอง - พนักงานเจ้าหน้าท่ีด�าเนินการประสานขอความร่วมมือไปยังส�านักงาน

ต�ารวจแห่งชาติและหน่วยงานอ่ืนท่ีให้ความคุ ้มครองช่วยเหลือ  

ในระหว่างท่ีให้ความคุ้มครองให้ปกปิดข้อมูลการคุ้มครอง รวมท้ัง 

ช่ือตัว ช่ือสกุล ท่ีอยู่ ภาพและข้อมูลอย่างอ่ืนท่ีสามารถระบุตัวผู้รับ

การคุ้มครองได้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยาน พ.ศ. 2546

7. ระยะเวลาด�าเนินการ 47 วัน (กรณียื่นค�าร้องผ่านส�านักงานยุติธรรมจังหวัด)

2.2 สทิธิตำมพระรำชบญัญตัคิำ่ตอบแทนผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนษุย ์และคำ่ทดแทนและคำ่
ใช้จ่ำยแก่จ�ำเลยในคดีอำญำ พ.ศ. 2544

ก�าหนดให้ผูเ้สยีหายจากการค้ามนุษย์ ซึง่ได้รบัความเสยีหายถึงแก่ชีวิต ร่างกาย หรอืจิตใจ เน่ืองจาก

การกระท�าความผิดอาญา ตามแนบท้ายพระราชบัญญัตินี้ได้แก่

1. ค่าใช้จ่ายที่จ�าเป็นการรักษาพยาบาล รวมทั้งค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ

2. ค่าตอบแทนในกรณีท่ีผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ถึงแก่ความตาย จ�านวนไม่เกินท่ีก�าหนด 

ในกฎกระทรวง

3. ค่าขาดประโยชน์ท�ามาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ

4. ค่าตอบแทนความเสียหายอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
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โดยผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ มีสิทธิขอรับค่าตอบแทนจากกองทุนยุติธรรม เพื่อตอบแทน 

ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการกระท�าความผิดอาญาของผู้อ่ืนโดยท่ีตนมิได้มีส่วนเก่ียวข้องกับการกระท�า 

ความผิดนั้น 

ท้ังน้ี คณะกรรมการจะก�าหนดให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ได้รับค่าตอบแทนเพียงใดข้ึนอยู่กับ

พฤติการณ์และความร้ายแรงของการกระท�าความผดิและสภาพความเสยีหายท่ีผูเ้สยีหายจากการค้ามนุษย์ 

ได้รับ รวมท้ังโอกาสท่ีผู ้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จะได้รับการบรรเทาความเสียหายโดยทางอ่ืน  

การเรียกร้องหรือการได้มาซึ่งสิทธิหรือประโยชน์ตามกฎหมายน้ี ไม่เป็นการตัดสิทธิในการเรียกร้องหรือ

ประโยชน์ที่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ หรือจ�าเลยพึ่งได้รับตามกฎหมาย3 

กระบวนการขอรบัการเงนิตามพระราชบัญญติัค่าตอบแทนผูเ้สยีหาย และค่าใช้จ่ายแก่จ�าเลยในคดี
อาญาเป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้เสียหาย  
และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายในคดีอาญา พ.ศ. 2546 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559

การขอรับเงินตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทน 
และค่าใช้จ่ายแก่จ�าเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544

ขั้นตอน/กระบวนการ ค�าอธิบาย

1. การยื่นค�าขอ ผู้ที่มีสิทธิยื่นค�าขอแบบ สชง. 1/01
- ผู้มีสิทธิย่ืนค�าขอได้แก่ ผู้เสียหาย เว้นแต่กรณีดังต่อไปน้ีท่ีบุคคลอ่ืน

สามารถย่ืนแทนได้ซึ่งต้องแนบเอกสารและหลักฐานอ่ืนของบุคคลน้ัน

ประกอบด้วย

• ผู้แทนโดยชอบธรรม กรณีผู้มีสิทธิเป็นผู้เยาว์ 

• ผู้อนุบาล กรณีผู้มีสิทธิยื่นค�าขอเป็นผู้ไร้ความสามารถ

• บุพการี ผู้สืบสันดาน สามีหรือภรรยา หรือบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้ง

เป็นหนังสือ กรณีที่ผู้มีสิทธิยื่นค�าขอมีเหตุจ�าเป็น ดังต่อไปนี้

 เจ็บป่วยจนไม่สามารถยื่นค�าขอด้วยตนเองได้
 เป็นผู้สูงอายุหรือบุคคลทุพลภาพไม่สะดวกในการเดินทาง
 เดินทางไปต่างประเทศโดยมีกิจ ธุระจ�าเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยง

ได้และไม่อาจมายื่นค�าขอได้ภายในก�าหนดเวลา ตามมาตรา 22

 เหตุจ�าเป็นอย่างอ่ืนท่ีคณะกรรมการเห็นชอบก�าหนดเป็นรายกรณี

3 มาตรา 5 พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ�าเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544
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การขอรับเงินตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทน 
และค่าใช้จ่ายแก่จ�าเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544

ขั้นตอน/กระบวนการ ค�าอธิบาย

ช่องทางการยื่น
- ส่วนภูมิภาค ส�านักงานบังคับคดี ส�านักงานคุมประพฤติท่ัวประเทศ 

ตามค�าสั่งกระทรวงยุติธรรมที่ 239/2545 

- ส�านักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจ�าเลยในคดีอาญา 

อาคารศูนย์ราชการ A ช้ัน 2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง  

เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพฯ

หลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่น
- ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน/บัตรประจ�าตัวพนักงานเจ้าหน้าท่ี  

(ผู้เสียหายและผู้ยื่นค�าขอ)

- ส�าเนาทะเบียนบ้านของผู้เสียหายและผู้ยื่นค�าขอ

- ส�าเนาทะเบียนสมรส

- ส�าเนาสูติบัตร

- ส�าเนาใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล

- หนังสือมอบอ�านาจ

- หนังสือให้ความยินยอมในการย่ืนค�าขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหาย 

กรณีมีทายาทผู้มีสิทธิยื่นค�าขอในกรณีเดียวกันหลายคน

- ส�าเนาบันทึกการสอบสวนของสถานีต�ารวจและบันทึกประจ�าวัน 

การแจ้งความ

- ส�าเนาใบมรณะบัตร (กรณีผู้เสียหายถึงแก่ความตาย)

- ส�าเนาใบชันสูตรแพทย์

- หลักฐานการมีรายได้

- หลักฐานการได้รับการชดใช้ค่าเสียหายจากทางอื่น

- กรณีผู้ยืน่ค�าขอไม่สามารถอ่าน-เขยีน ภาษาไทยได้ ให้พิมพ์ลายนิว้

มือแทนการลงลายมือชื่อในช่องผู้รับค�าขอ และให้พยานลงลายมือ

ชื่อรับรอง 2 คน

- กรณีไม่มีเอกสารประจ�าตัว ไม่สามารถขอรับสิทธิได้ 

2. การกลั่นกรองค�าขอ - สอบถามความประสงค์ในการขอความช่วยเหลือ

- สอบถามและบันทึกข้อมูลเบ้ืองต้นในแบบสอบข้อเท็จจริง
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การขอรับเงินตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทน 
และค่าใช้จ่ายแก่จ�าเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544

ขั้นตอน/กระบวนการ ค�าอธิบาย

3. การรับค�าขอ - ส่วนภูมิภาค พนักงานเจ้าหน้าท่ีท่ีรับค�าขอจัดส่งเรื่องไปยังส�านักงาน

ช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจ�าเลยในคดีอาญาโดยเร็ว และ

เม่ือส�านักงานช่วยเหลอืทางการเงนิแก่ผูเ้สยีหายและจ�าเลยในคดีอาญา

ได้รับเอกสารแล้วให้ผู้อ�านวยการหรือผู้ท่ีรับมอบหมาย จ่ายส�านวน 

โดยเร็ว

- ส่วนกลาง พนักงานเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารแล้วแจ้งให้ผู้ย่ืนค�าขอ

มีสิทธิอะไรบ้าง และยังมีหลักฐานอะไรที่ยังขาดอยู่ เป็นต้น

หากผูเ้สยีหายส่งเอกสารไม่ครบให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีแจ้งให้ผูเ้สยีหาย 

หรือทายาททราบและส่งเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลา 15 วัน

4. แสวงหาข้อเท็จจริง - สอบปากค�าผู้เสียหายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล 

- สอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

- เรียกพยานเอกสาร/บุคคล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อเท็จจริง

5. ตรวจสอบข้อเท็จจรงิ - พนักงานเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน พร้อมท้ัง

ท�าความเห็นประกอบรายงานการตรวจสอบและสอบสวนให้แล้วเสร็จ

ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่เอกสารและหลักฐานครบถ้วน

- ผูอ้�านวยการตรวจสอบส�านวนและรายงานตรวจสอบหลกัฐานครบถ้วน

และความถูกต้อง พร้อมทั้งเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ

6. พิจารณาค�าขอ - คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาส�านวนค�าขอและท�าความเห็นส่งต่อ 

ให้คณะกรรมการฯ พิจารณาความเห็น

7. แจ้งผลการพิจารณา - นิติกรแจ้งผลการพจิารณาให้ผูย่ื้นค�าขอพร้อมท้ังส่งค�าวินิจฉยัไปยังผูย่ื้น

ค�าขอเพื่อทราบ

- หากผู้ย่ืนค�าขอไม่เห็นด้วยกับค�าวินิจฉัยของคณะกรรมการ สามารถ

อุทธรณ์ค�าวินิจฉัยต่อศาลอุทธรณ์ภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีได้รับ 

ค�าวินิจฉัย ซึ่งศาลอุทธรณ์มีอ�านาจไต่สวนหลักฐานเพิ่มเติมโดย 

สืบพยานเอง หรืออาจแต่งต้ังให้ศาลช้ันต้นท�าแทนตามท่ีเห็นสมควร 

ค�าวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ให้ถือเป็นที่สุด
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การขอรับเงินตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทน 
และค่าใช้จ่ายแก่จ�าเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544

ขั้นตอน/กระบวนการ ค�าอธิบาย

8. รับเงิน - ผู้ย่ืนค�าขอย่ืนแบบขอรับเงินค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและ

ค่าใช้จ่ายแก่จ�าเลยในคดีอาญา ให้เจ้าหน้าท่ีการเงินตรวจสอบพร้อม

แสดงเอกสารประจ�าตัว เช่น บัตรประชาชน บัตรประจ�าตัวพนักงาน

เจ้าหน้าท่ี บัตรหรือหลักฐานท่ีมีรูปถ่าย ฯลฯ เจ้าหน้าท่ีการเงินลง

ทะเบียนรับเป็นหลักฐานและออกใบรับแบบค�าขอรับเงินให้ผู้ย่ืนค�าขอ

ใช้เป็นพยานหลักฐานมาแสดงเมื่อมารับเงิน

- กรณีไม่มาขอรับเงินภายใน 15 วัน เจ้าหน้าที่การเงินแจ้งเป็นหนังสือ

ให้ผู้เสียหายทราบเพื่อให้ติดต่อยื่นค�าขออีกครั้ง

- การจ่ายเงนิเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยวิธกีารเบิกจ่าย

เงินตามพระราชบญัญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา พ.ศ. 2544 

9. ระยะเวลาด�าเนินการ 108 วัน นับแต่วันที่ยื่นค�าขอและเอกสารประกอบค�าขอครบถ้วน

2.3 กรณีกำรค้ำมนุษย์ด้ำนแรงงำน 

นอกจากผูเ้สยีหายจากการค้ามนุษย์จะได้รบัความเสยีหายต่อชีวิต ร่างกาย เสรภีาพ ช่ือเสยีง หรอื

ทรพัย์สนิ ยังมีผูเ้สียหายจากการค้ามนุษย์ บางส่วนท่ีถูกบังคบัใช้แรงงาน และถูกนายจ้างเอารดัเอาเปรยีบ 

โดยไม่จ่ายหรือจ่ายค่าจ้างต�่ากว่าค่าจ้างข้ันต�่าตามท่ีกฎหมายก�าหนด ซึ่งผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 

สามารถเรียกร้องสิทธิตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งแยกออกจากการด�าเนินคดีค้ามนุษย์ 

ท้ังน้ีสิทธิตามกฎหมายแรงงาน สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือสิทธิในการเรียกร้องท่ีเป็น 

ตัวเงิน และสิทธิเรียกร้องที่ไม่เป็นตัวเงิน ดังนี้

ก. สิทธิเรียกร้องที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ ค่าจ้าง ค่าท�างานล่วงเวลา ค่าท�างานในวันหยุด ค่าล่วงเวลา

ในวันหยุด เงินชดเชย และเงินทดแทน

ข. สิทธิเรียกร้องท่ีไม่เป็นตัวเงิน ได้แก่ ระยะเวลาการท�างาน วันหยุดสุดสัปดาห์ วันหยุด 

ประจ�าปี การลา เป็นต้น
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- ÊÔ·¸Ô¡ÒÃÃŒÍ§àÃÕÂ¹¡Ã³Õ·Õè¹ÒÂ¨ŒÒ§
äÁ‹»¯ÔºÑµÔµÒÁ¡®ËÁÒÂ¤ØŒÁ¤ÃÍ§
áÃ§§Ò¹ àª‹¹ ÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃÅÙ¡¨ŒÒ§ 
¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂã¹¡ÒÃ·Ó§Ò¹

- ÊÔ·¸Ô¡ÒÃàÃÕÂ¡ÃŒÍ§¤‹ÒµÍºá·¹
¡ÒÃ¨ŒÒ§§Ò¹µÒÁ¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑµÔ
¤ØŒÁ¤ÃÍ§¾ÂÒ¹ ¾.È. 2541

- ÊÔ·¸ÔàÃÕÂ¡ÃŒÍ§à§Ô¹ª‹ÇÂàËÅ×Í
¡Ã³Õ·ÕèÅÙ¡¨ŒÒ§ä´ŒÃÑºÍÑ¹µÃÒÂ 
ËÃ×Í»ÃÐÊºÍØºÑµÔàËµØ¨Ò¡¡ÒÃ·Ó§Ò¹ 
µÒÁ¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑµÔà§Ô¹·´á·¹ 
¾.È. 2537
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¹Ñ´ä¡Å‹à¡ÅÕèÂ

ÍÍ¡¤ÓÊÑè§

¾Íã¨ äÁ‹¾Íã¨

กระบวนการในการเรียกร้องสิทธิตามกฎหมายแรงงานมี ดังนี้

ก. สิทธิเรียกร้องที่เป็นตัวเงิน 

กระบวนการเรยีกร้องค่าจ้างค่าแรงตามกฎหมายคุม้ครองแรงงาน สามารถด�าเนินการได้ 2 แนวทาง

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 คือ การย่ืนค�าร้องต่อพนักงานตรวจแรงงาน และ 

การย่ืนค�าฟ้องต่อศาลแรงงาน ท้ังน้ีการย่ืนค�าร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานจะไม่เป็นการตัดสทิธใินการย่ืน

ค�าฟ้องต่อศาลแรงงาน หากนายจ้างหรือลูกจ้างไม่พอใจค�าวิจัยของพนักงานตรวจแรงงานสามารถ 

ยื่นค�าฟ้องต่อศาลแรงงานได้
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äÁ‹»¯ÔºÑµÔµÒÁ¡®ËÁÒÂ¤ØŒÁ¤ÃÍ§
áÃ§§Ò¹ àª‹¹ ÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃÅÙ¡¨ŒÒ§ 
¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂã¹¡ÒÃ·Ó§Ò¹

- ÊÔ·¸Ô¡ÒÃàÃÕÂ¡ÃŒÍ§¤‹ÒµÍºá·¹
¡ÒÃ¨ŒÒ§§Ò¹µÒÁ¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑµÔ
¤ØŒÁ¤ÃÍ§¾ÂÒ¹ ¾.È. 2541

- ÊÔ·¸ÔàÃÕÂ¡ÃŒÍ§à§Ô¹ª‹ÇÂàËÅ×Í
¡Ã³Õ·ÕèÅÙ¡¨ŒÒ§ä´ŒÃÑºÍÑ¹µÃÒÂ 
ËÃ×Í»ÃÐÊºÍØºÑµÔàËµØ¨Ò¡¡ÒÃ·Ó§Ò¹ 
µÒÁ¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑµÔà§Ô¹·´á·¹ 
¾.È. 2537

ÃŒÍ§¡Ñº¾¹Ñ¡§Ò¹µÃÇ¨áÃ§§Ò¹ ¿‡Í§ÈÒÅáÃ§§Ò¹

¹Ñ´ä¡Å‹à¡ÅÕèÂ

ÍÍ¡¤ÓÊÑè§

¾Íã¨ äÁ‹¾Íã¨
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หมายเหต ุในระหว่างที่ลูกจ้างใช้สิทธิเรียกร้องที่เป็นตัวเงิน ลูกจ้างสามารถยื่นค�าขอรับ

เงินสงเคราะห์ตามแบบท่ีอธิบดีก�าหนด (แบบ สกล. 1) ประกอบกับบัตรประจ�าตัว

ประชาชน หรือหลักฐานอ่ืนท่ีทางราชการออกให้ซึ่งระบุถึงตัวผู ้ น้ันพร้อมส�าเนา  

ต่อพนักงานตรวจแรงงานแห่งท้องท่ีท่ีมีค�าสั่งให้นายจ้างจ่ายเงิน ภายใน 1 ปี นับแต่

พนักงานตรวจแรงงานมีค�าสัง่ให้นายจ้างจ่ายเงนิ สทิธใินการขอรบัเงนิกองทุนสงเคราะห์

ลูกจ้างไม่รวมถึงกรณีทายาทโดยธรรมของลูกจ้างซึ่งถึงแก่ความตายได้ยื่นค�าร้องทุกข์ไว้

2.2.1 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 

ก. การยื่นค�าร้องต่อพนักงานตรวจแรงงาน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541

กระบวนการยื่นค�าร้องต่อพนักงานตรวจแรงงาน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541

ขั้นตอน รายละเอียด

1. การยื่นค�าร้อง ผู้ที่มีสิทธิยื่นค�าร้อง คร. 7
- ลูกจ้าง

- กรณีที่ลูกจ้างถึงแก่ความตาย ทายาทโดยธรรมของลูกจ้างคนหนึ่ง

คนใดหรือทุกคนมีสิทธิยื่นค�าร้อง

 ช่องทางการยื่น

- ส�านักงานสวัสดิการและคุม้ครองแรงงานแห่งท้องท่ีท่ีลกูจ้างท�างาน

หรือที่นายจ้างมีภูมิล�าเนา

- E-mail ต้องแจ้งช่ือ ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ในการติดต่อกลับ 

เพือ่พนักงานเจ้าหน้าท่ีสอบถามข้อมูลเพิม่เติม แต่ถ้าไม่แจ้งจะถือว่า

เป็นเพียงการแจ้งเบาะแสเท่านั้น 

- โทรศัพท์

หลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่น
- ส�าเนาบัตรประจ�าตัวหรือเอกสารแสดงตน

- หลักฐานการเป็นลูกจ้าง เช่น สัญญาจ้าง สลิปเงินเดือน เป็นต้น

2. แสวงหาข้อเท็จจริง - พนักงานตรวจแรงงานด�าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และ

พิจารณาค�าร้องภายใน 60 วัน นับแต่ได้รับค�าร้อง

3. กระบวนการไกล่เกลี่ย - นายจ้างและลูกจ้างเจรจาต่อหน้าพนักงานตรวจแรงงาน 
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กระบวนการยื่นค�าร้องต่อพนักงานตรวจแรงงาน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541

ขั้นตอน รายละเอียด

4. รับเงิน - พนักงานตรวจแรงงานมีค�าสั่งให้นายจ้างจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้าง 

นายจ้างต้องจ่ายเงินตามสถานท่ีท่ีพนักงานตรวจแรงงานก�าหนด 

โดยลกูจ้างต้องมารบัเงนิภายใน 15 วัน หากพ้นก�าหนดให้พนักงาน

ตรวจแรงงานน�าเงินเข้ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง หากนายจ้าง

ฝ่าฝืนค�าสั่งพนักงานตรวจแรงงานลูกจ้างมีสิทธิด�าเนินคดีอาญา 

ต่อนายจ้างได้

- หากนายจ้างหรือลูกจ้างไม่พอใจค�าสั่งของพนักงานตรวจแรงงาน

สามารถน�าคดีข้ึนสูศ่าลแรงงานได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ีทราบ

ค�าสั่ง

กรณท่ีีนายจ้างไม่พอใจค�าสัง่ นายจ้างต้องวางเงนิต่อศาลตามจ�านวน

ที่พนักงานตรวจแรงงานก�าหนดให้จ่าย

5. ระยะเวลาด�าเนินการ - 60 วัน นับวันที่พนักงานตรวจแรงงานได้รับค�าร้อง

1. การยื่นค�าฟ้องต่อศาลแรงงาน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541

กระบวนการยื่นค�าฟ้องต่อศาลแรงงาน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541

1. การยื่นค�าร้อง มีสิทธิยื่นค�าฟ้องต่อศาลแรงงาน

- ลูกจ้าง

- กรณท่ีีลกูจ้างถึงแก่ความตาย ทายาทโดยธรรมของลูกจ้างคนหน่ึง

คนใดหรือทุกคนมีสิทธิยื่นค�าร้อง

- นายจ้าง

 ช่องทางการยื่น

- ศาลท่ีมีมูลคดีเกิดข้ึน (สถานท่ีท�างาน) แต่ถ้าประสงค์จะย่ืน

ค�าฟ้องต่อศาลแรงงานที่นายจ้างหรือลูกจ้างมีภูมิล�าเนาอยู่ในเขต

ศาลแรงงานต้องขออนุญาตยื่นฟ้องโดยแสดงเหตุผลประกอบ

2. การรับค�าขอ - ต้องยื่นเป็นค�าฟ้อง

3. กระบวนการพิจาณาคดี - เป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดี

แรงงาน พ.ศ. 2522

4. ระยะเวลาด�าเนินการ - ภายในก�าหนดอายุความ
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2.2.2 พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 เป็นกฎหมายคุ้มครองลูกจ้างและผู้ที่อยู่ในอุปการะ

ของลูกจ้าง ด้วยการก�าหนดให้นายจ้างจ่ายเงินให้แก่บุคคลดังกล่าวเม่ือลูกจ้างได้รับภยันตราย เจ็บป่วย 

หรอืตายอันมีสาเหตุมาจากการท�างานให้แก่นายจ้างและก�าหนดให้มีกองทุนเงนิทดแทนข้ึนโดยให้นายจ้าง

จ่ายเงนิสมทบกองทุนดังกล่าวไว้เพือ่เป็นหลกัประกันในการจ่ายเงนิทดแทนแก่ลกูจ้างหรอืผูอ้ยู่ในอุปการะ

ของลูกจ้างแทนนายจ้าง

นายจ้างต้องรับผิดจ่ายเงินทดแทนต่อเม่ือลูกจ้างได้ประสบเคราะห์กรรมจากการท�างานให้แก่

นายจ้างซึ่งมีอยู่หลายรูปแบบ กฎหมายว่าด้วยเงินทดแทนก�าหนดให้นายจ้างจ่ายเงินทดแทนให้แก่ลูกจ้าง

ใน 3 กรณีคือ กรณีประสบอันตราย กรณีเจ็บป่วย และกรณีสูญหาย ค่าใช้จ่ายที่นายจ้างต้องจ่ายให้แก่

ลูกจ้างมี 4 ประเภท คือ ค่าทดแทน ค่ารักษาพยาบาล ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการท�างาน และค่าท�าศพ 

ข้อสังเกต กรณีแรงงานท่ีไม่มีเอกสารประจ�าตัว ไม่สามารถร้องขอเงินจากกองทุนเงิน

ทดแทนได้

• ค่าทดแทน นายจ้างต้องจ่ายมี 4 กรณี 

1) ค่าทดแทนการขาดรายได้ กรณีท่ีลูกจ้างไม่สามารถท�างานได้ติดต่อกันเกิน 3 วัน 

จะได้เท่ากับร้อยละ 60 ของค่าจ้างรายเดือนโดยจะได้รับต้ังแต่วันแรกท่ีลูกจ้าง 

ไม่สามารถท�างานไปตลอดจนกว่าจะกลับมาท�างานได้ตามปกติ แต่จะได้รับ 

ค่าทดแทนไม่เกิน 1 ปี

2) ค่าทดแทนกรณีสูญเสียอวัยวะ โดยกฎกระทรวงก�าหนดให้นายจ้างจ่ายค่าทดแทน

ให้แก่ลูกจ้างกรณีท่ีต้องสูญเสียอวัยวะบางส่วนของร่างกาย เช่น น้ิวมือ แขน ขา 

เป็นต้น นายจ้างมีหน้าท่ีต้องจ่ายค่าทดแทนเป็นรายเดือนเท่ากับร้อยละ 60 ของ 

ค่าจ้างรายเดือน ส่วนท่ีจะต้องจ่ายเป็นจ�านวนระยะเวลาเท่าใด ข้ึนอยู่กับประเภท

ของการสูญเสียอวัยวะของร่างกายตามที่กฎกระทรวงแรงงานก�าหนด

3) ค่าทดแทนการสญูเสียความสามารถในการท�างานหรอืในการประกอบอาชีพ ก�าหนด

ให้นายจ้างจ่ายค่าทดแทนให้แก่ลูกจ้างกรณีท่ีลูกจ้างทุพพลภาพ นายจ้างจ่าย 

ค่าทดแทนเป็นรายเดือนให้แก่ลูกจ้างเท่ากับร้อยละ 60 ของค่าจ้างรายเดือน  

โดยมีก�าหนดระยะเวลาการจ่ายไม่เกิน 15 ปี ตามประกาศกระทรวงแรงงาน  

เรื่อง ก�าหนดระยะเวลาการจ่ายค่าจ้างทดแทนและหลักเกณฑ์และวิธีการค�านวณ 

ค่าจ้างรายเดือน

4) ค่าทดแทนการขาดไร้อุปการะ ก�าหนดให้นายจ้างจ่ายค่าทดแทนให้แก่ลูกจ้างกรณี

ทีลู่กจ้างถึงแก่ความตาย ไม่ว่าจะเป็นกรณีประสบอันตรายถึงแก่ความตายหรือเจบ็

ป่วยจนถึงแก่ความตายหรือกรณีสูญหาย นายจ้างมีหน้าท่ีจ่ายค่าทดแทนเท่ากับ 

ร้อยละ 60 ของค่าจ้างรายเดือน โดยมีก�าหนดระยะเวลาในการจ่าย 8 ปี ให้แก่

ทายาทเงินทดแทน เช่น บิดามารดา สามีหรือภรรยา บุตรมีอายุต�่ากว่า 18 ปี  

เว้นแต่เม่ือมีอายุครบ 18 ปีและก�าลังศึกษาอยู่ในระดับต�่ากว่าปริญญาตรี หรือ

ทุพพลภาพ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือบุตรท่ีเกิดภายในสามร้อยสิบวัน
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นับแต่วันที่ลูกจ้างตาย และผู้ที่อยู่ในอุปการะของลูกจ้าง 

• ค่ารักษาพยาบาลตามกฎกระทรวง ก�าหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่าย 

• ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการท�างาน เม่ือลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจนเป็นเหตุ 

ให้อวัยวะบางส่วนในการท�างานของร่างกายไม่สามารถท�างานได้ ไม่สามารถประกอบ

การงานในหน้าท่ีเดิมหรอือาชีพเดิมได้จ�าเป็นต้องได้รบัการฟ้ืนฟูสมรรถภาพในการท�างาน

เพือ่ให้สามารถประกอบการงานในหน้าท่ีอ่ืนได้ หรอืประกอบอาชีพเดมิหรอืประกอบอาชีพ

อ่ืนได้ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวตกเป็นภาระของนายจ้าง ตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 

2539) ก�าหนดไว้ว่า ให้ลูกจ้างท่ีประสงค์ขอรับการฟื้นฟูสมรรถภาพในการท�างาน 

ภายหลังการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ย่ืนค�าขอตามแบบท่ีกระทรวงแรงงานและ

สวัสดิการสังคมก�าหนดพร้อมด้วยหลักฐานตามท่ีระบุไว้ในแบบดังกล่าว ณ ส�านักงาน

ประกันสังคมหรือส�านักงานประกันสังคมจังหวัด ให้นายจ้างจ่ายค่าฟื้นฟูสมรรถภาพ 

ในการท�างานของลูกจ้างเท่าที่จ่ายตามความจ�าเป็น 

• ค่าท�าศพ มีการก�าหนดไว้ตายตัวแน่นอนคือเท่ากับ 100 เท่าของอัตราสูงสุดของค่าจ้าง

ขั้นต�่ารายวัน

ค. สิทธิการเรียกร้องที่ไม่เป็นตัวเงิน 

พระราชบัญญัติคุ ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ได้ก�าหนดมาตรฐานข้ันต�่าการจ้างงาน 

เพื่อเป็นการให้ความคุ้มครองแรงงาน เช่น ระยะเวลาการท�างาน วันหยุดสุดสัปดาห์ สิทธิการลา ฯลฯ 

ทั้งนี้หากมีการฝ่าฝืนสามารถร้องเรียนได้ตามกระบวนการดังต่อไปนี้ 

à¡Ô´¢ŒÍ¾Ô¾Ò·

·Ó¤ÓÃŒÍ§à»š¹Ë¹Ñ§Ê×ÍÂ×è¹µ‹Í¾¹Ñ¡§Ò¹µÃÇ¨áÃ§§Ò¹
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บทที่ 4

บทบำททนำยควำมในกำรด�ำเนินคดีค้ำมนุษย์

1. บทบำทโดยทั่วไปของทนำยควำมผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์

ทนายความมีบทบาทส�าคัญต่อคดีค้ามนุษย์ในฐานะท่ีเป็นตัวแทนผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์  

ท้ังผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ท่ีเป็นเหย่ือและผู้มีสิทธิตามกฎหมายท่ีจะเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 

เช่น มารดาของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ท่ีเป็นเด็กและเยาวชน และเน่ืองจากการค้ามนุษย์นอกจาก

เป็นอาชญากรรมท่ีมีผลกระทบต่อสังคมแล้ว ยังเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง ทนายความ 
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ในคดีค้ามนุษย์ จึงมีบทบาทในฐานะนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน (Human 
Rights Defender) ตามปฏิญญาว่าด้วยสิทธิและความรับผิดชอบของปัจเจกบุคคล กลุ่มบุคคล และ
องค์กรของสังคม ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพข้ันพื้นฐานซึ่งเป็นท่ียอมรับ 
อย่างสากล หรือที่เรียกสิ้นๆ ว่า “ปฏิญญานักปกป้องสิทธิมนุษยชน 2541 ขององค์การสหประชาชาติ”  
อีกด้วย 

การค้ามนุษย์เป็นอาชญากรรมท่ีมีลักษณะซับซ้อน ส่วนมากผู้กระท�าผิดมักด�าเนินงานในลักษณะ

เป็นองค์กรหรอืเครอืข่ายอาชญากรรม การค้ามนุษย์มีหลายรปูแบบ มักเกิดในท่ีเร้นลบั เป็นปัญหาท่ีเช่ือม

โยงกับปัญหาเศรษฐกิจสงัคมค่านิยมและทัศนคติของบุคคลในสงัคมซึง่เป็นปัญหารากเหง้าท่ียากท่ีจะแก้ไข 

ทัง้อาจมพีนกังานเจ้าหน้าทีบ่างคนเกีย่วข้องให้การสนบัสนนุหรือรูเ้หน็เป็นใจในการกระท�าผิด นอกจากนี้

ยังมีปัญหาเกี่ยวกับตัวเหยื่อของการค้ามนุษย์เอง ซึ่งมักเป็นบุคคลในกลุ่มเปราะบางหรือคนชายขอบ เช่น 

เด็ก สตรี แรงงานข้ามชาติ คนเข้าเมืองผิดกฎหมาย ท่ีขาดความม่ันคงและการคุ้มครองทางสังคมและ

กฎหมาย ผู้ท่ีตกเป็นเหย่ือของการค้ามนุษย์ท่ีได้รับการช่วยเหลือมาแล้ว อาจกลับมาในวังวนเป็นเหย่ือ 

ของการค้ามนุษย์อีก หากปัญหาอันเป็นรากเหง้าของเขาไม่ได้รับการแก้ไข การท�างานเพื่อป้องกันและ

ปราบปรามการคา้มนษุย์จึงต้องท�าอย่างบรูณาการ ท�าเป็นทมีสหวชิาชพี และมหีลายหน่วยงานทัง้ภาครัฐ
และประชาชนเข้ามาเก่ียวข้อง ทนายความผูเ้สยีหายจากการค้ามนุษย์ จึงพงึตระหนักด้วยว่า ทนายความ
ที่มีบทบาทเป็นเพียงส่วนหนึ่งของทีมงานและกระบวนการในการแก้ปัญหาดังกล่าวเท่านั้น

การค้ามนุษย์เป็นปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนท่ีรัฐ ไม่ว่าจะเป็นรัฐต้นทาง ทางผ่าน ปลายทาง หรือ

นานาชาติ มีหน้าท่ีตามหลักสิทธิมนุษยชนและกฎหมายในการป้องกัน ปราบปราม แก้ไข และเยียวยา 
บทบาทของนักกฎหมายหรือทนายความผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ไม่ใช่มีเฉพาะในด้านการด�าเนินคดี
หรือในชั้นศาลเท่านั้น แต่ต้องติดตาม ประสานงาน ด�าเนินการ และตรวจสอบ เพื่อให้รัฐและหน่วยงาน
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ของรัฐท�าหน้าท่ีของตนอย่างมีประสิทธิภาพด้วย ในหลายกรณีบทบาทของทนายความ ยังรวมถึง 

การช่วยเหลอืผูเ้สยีหายจากการค้ามนุษย์ ให้สามารถเข้าถึงความเป็นธรรมโดยใช้ช่องทางหรอืกลไกต่างๆ 

ด้านสิทธิมนุษยชนท้ังในประเทศ ต่างประเทศและระหว่างประเทศ เช่น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 

แห่งชาติ กลไกสหประชาชาติและกลไกตามสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องด้วย

เนื่องจากการค้ามนุษย์จ�านวนไม่น้อยมีลักษณะเป็นอาชญากรรมข้ามชาติ บทบาทของทนายความ

จึงอาจไม่จ�ากัดอยู่เฉพาะกฎหมายและกลไกในประเทศเท่าน้ัน แต่อาจเก่ียวข้องกับกลไกในต่างประเทศ

ด้วย เช่น ประเทศที่เป็นต้นทาง ทางผ่าน ปลายทาง และประเทศอื่นที่อาจมีเขตอ�านาจศาล ทั้งในทาง

แพ่งหรือทางอาญา เหนือคดีที่เกิดขึ้น 

ทนายความอาจต้องมีบทบาทท้ังของตนเองโดยตรง หรอืบทบาทเสรมิหรอืร่วมกับผูอ่ื้น ในการด�าเนิน
คดีค้ามนุษยต้ังแต่เริ่มแรก ในการตรวจสอบข้อเท็จจริง รวบรวมพยานหลักฐาน แจ้งความร้องทุกข์/ 
กล่าวโทษ การคัดแยกเหยื่อ ชั้นพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการ ในชั้นศาล และบังคับคดี รวมทั้ง
กิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชนท่ีเก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ทนายความจึงมิใช่เพียง 
ท�าหน้าท่ีเป็นทนายความในช้ันศาลหรอืในช้ันพจิารณาเท่าน้ัน เช่น การเผยแพร่ข้อมูลความรูเ้ก่ียวกับปัญหา

การค้ามนุษย์ การรณรงค์และการเสนอประเด็นการค้ามนุษย์ต่อสังคม การรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบ 

การเสนอแนะและผลักดันให้มีการแก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบ และการปฏิบัติเพื่อให้การป้องกันละ 

ปราบปรามการค้ามนุษย์มีประสิทธิผลมากขึ้น เป็นต้น

2. บทบำทของทนำยควำมในกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกฎหมำยแก่องค์กรเอกชน 
NGOs 

ในปัจจุบันมีองค์กรเอกชนท่ีท�างานเก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จ�านวนมาก 

บางองค์กรท�าหน้าท่ีในการช่วยเหลือกู้ภัยผู้ท่ีตกเป็นเหย่ือ (rescue) บางองค์กรให้ท่ีพักพิงแก่เหย่ือ  

(shelter) บางองค์กรเผยแพร่ความรูใ้ห้แก่ผูท่ี้เสีย่งต่อการตกเป็นเหย่ือของการค้ามนุษย์ นักกฎหมายและ

ทนายความอาจมีบทบาทในการให้ความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายแก่องค์กร NGOs ดังกล่าว หรือ 

ให้ค�าปรกึษาทางด้านกฎหมายแก่ NGOs ในกรณท่ีีมีปัญหาเกิดข้ึน เพือ่ให้ NGOs สามารถให้ค�าปรกึษา

ด้านกฎหมายแก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ หรือผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ อย่างถูกต้อง เหมาะสม และทันการ

ดังนั้น ทนายความควรด�าเนินการดังนี้ 

1) มีการติดต่อสื่อสารระหว่างทนายความกับองค์กร NGOs อย่างสม�่าเสมอ และก�าหนดจุดหรือ

บุคคลในองค์กร NGOs ที่จะเป็นจุดติดต่อประสานงาน (focal point) และวิธีการติดต่อประสานงาน

ที่รวดเร็ว ทันการในกรณีที่มีปัญหาในทางกฎหมาย

2) ทนายความต้องเข้าใจ ลกัษณะ บทบาท จุดอ่อน จุดแข็งขององค์กร NGOs ในการด�าเนินการ 

ให้ความช่วยเหลือเหย่ือของการค้ามนุษย์ เพื่อให้สามารถให้ค�าแนะน�าปรึกษาด้านกฎหมายได้อย่าง

สอดคล้องกับความต้องการ ลักษณะและศักยภาพขององค์กร 
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3) แนะน�าให้องค์กรตรวจสอบหรือแสวงหาข้อเทจ็จริงเบือ้งต้นเกี่ยวกับกรณีการค้ามนุษย์ทีเ่กดิขึน้ 

ท้ังข้อเท็จจริงเก่ียวกับเหตุการณ์ของการค้ามนุษย์ท่ีเกิดข้ึนกับเหย่ือตลอดกระบวนการอาชญากรรม  

รวมท้ังการละเมิดสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ต่อเหย่ือ ข้อเท็จจริงเก่ียวกับผู้ค้ามนุษย์

และผู้กระท�าผิด ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหยื่อ และพยานหลักฐานต่างๆ 

4) การให้ค�าแนะน�าเบื้องต้นและแนวทางในการด�าเนินมาตรการทางกฎหมายในระยะต่อไป

5) ร่วมกับ NGOs พัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานขององค์กร NGOs ให้เป็นผู้ท่ีสามารถ 

ให้ความช่วยเหลือเบ้ืองต้นด้านกฎหมายแก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษยได้ โดยหากจ�าเป็น ก็ควรต้อง 

มีการฝึกอบรมหรือประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างขีดความสามารถของผู้ปฏิบัติงานขององค์กรในด้าน

กฎหมายให้เป็นผู้ช่วยทนายความ (paralegal) เช่น การฝึกอบรมเรื่องการสอบและบันทึกข้อเท็จจริง 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายการค้ามนุษย์ และขั้นตอนต่างๆ ในการด�าเนินคดี วิธีการให้ค�าแนะน�า

เบ้ืองต้นแก่ผูเ้สยีหายจากการค้ามนุษย์ ฯลฯ โดยอาจจัดหลักสตูรการฝึกอบรมพร้อมๆ กันหลายๆ องค์กร

ก็ได้

6) NGOs บางองค์กร มีการเปลี่ยนแปลงผู้ปฏิบัตงานอยู่บ่อยครั้ง ดังน้ัน ผู้ติดต่อประสานงาน 

และผู้ช่วยทนายความในองค์กรหนึ่ง ไม่ควรจะมีเพียงคนเดียว

7) ในระยะยาว ควรผลกัดันให้องค์กรมีงบประมาณค่าใช้จ่ายในการพฒันาบุคคลากรด้านกฎหมาย 

และค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผูเ้สยีหายจากการค้ามนุษย์ รวมท้ังค่าท่ีปรกึษาทางกฎหมาย 

(retainer fee) จ�านวนหน่ึง ให้แก่ทนายความ เพื่อความย่ังยืนในการช่วยเหลือทางกฎหมายแก ่

ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

3. บทบำททนำยควำมในกำรสอบข้อเท็จจริง

3.1 ข้อเท็จจริงที่แตกต่างกันอาจปรากฎในเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับคดี

ปัญหาท่ีทนายความเหย่ือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ มักประสบคือ ไม่สามารถเข้าถึงตัวเหย่ือ 

ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ได้ก่อนการแจ้งความร้องทุกข์ หรือก่อนกระบวนการคัดแยกผู้เสียหายจาก 

การค้ามนุษย์เสร็จส้ิน หรือมีระยะเวลาจ�ากัดในการสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานก่อนเข้าสู่

กระบวนการทางกฎหมาย โดยท่ัวไปทนายความผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จะสามารถเข้าถึงเหย่ือ 

ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ได้หลังจากที่ได้มีการแจ้งความร้องทุกข์แล้ว 

ในคดีค้ามนุษย์ ข้อเท็จจริงบางเรื่อง โดยเฉพาะเก่ียวกับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และลักษณะ

ของการกระท�าผิดจะปรากฎอยู่ในเอกสารหลายฉบับในขั้นตอนต่างๆ ทางกฎหมาย เช่น บันทึกถ้อยค�า

ในการแจ้งความร้องทุกข์ บันทึกการคดัแยกเหย่ือโดยสหวิชาชีพ บันทึกถ้อยค�าพยานของพนักงานสอบสวน 

ในกรณท่ีีมีการสบืพยานล่วงหน้า คอืบันทึกค�าให้การหรอืค�าเบิกความของพยานต่อศาล เป็นต้น ในหลาย

กรณีข้อเท็จจริงที่ปรากฎในเอกสารเหล่านั้นไม่ตรงกัน หรือไม่ตรงกับความเป็นจริง ซึ่งอาจส่งผลเสียหาย

ต่อคดีอย่างย่ิง เน่ืองจากพนักงานเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องก็มีระยะเวลาในการท�างานจ�ากัด มีปัญหาเรือ่งล่าม 

ความหวาดกลัว ความสับสน ความวิตกกังวล และความไว้วางใจของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์  
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หรอืพยานท่ีมีต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี ฯลฯ ปัญหาเหล่าน้ีทนายความจะป้องกันและแก้ไขได้โดยทนายความ

จะต้องท�างานอย่างใกล้ชิดกับองค์กรเอกชนท่ีให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ร่วมกับ 

ทีมสหวิชาชีพ พนักงานเจ้าหน้าที่ และล่าม โดยหากเป็นไปได ้ทนายความควรต้องสอบข้อเท็จจริงและ
ตระเตรียมผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และพยานก่อนเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมาย หรือในกรณ ี
ท่ีพบภายหลังว่าข้อเท็จจริงในเอกสารไม่ตรงกับความเป็นจริง หรือไม่ตรงกัน ก็ต้องหาทางแก้ไข เช่น 
ให้การเพิ่มเติม อย่างน้อยก่อนการสืบพยานก่อนฟ้องคดี หรือสืบพยานในชั้นพิจารณาแล้วแต่กรณี ตาม 

พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ หรือสืบพยานโดยพลัน ตามมาตรา 31 แห่ง พระราชบัญญัติ

ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551

อน่ึง พึงตระหนักว่า เม่ือกระบวนการพิจารณาคดีค้ามนุษย์ในปัจจุบันใช้ระบบไต่สวน ซึ่งตาม 

มาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559 ท่ีก�าหนดให้ศาลน�าส�านวน 

การสอบสวนมาเป็นแนวทางในการพิจารณาด้วยแล้ว ถ้อยค�าส�านวนในชั้นสอบสวนย่อมมีความส�าคัญยิ่ง 

ซึ่งควรจะต้องถูกต้องตามความเป็นจริง

3.2 ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานขั้นพื้นฐานที่ทนายความควรตรวจสอบและรวบรวม เช่น 

(1) ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตัวตนผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ได้แก่ ภูมิหลัง ประวัติความเป็นมา ถิ่น
ที่อยู่ อายุ ระดับการศึกษา สุขภาพกาย และจิตใจ วุฒิภาวะ สถานะ ของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 

โดยสามารถต้ังสมมุติฐานได้ว่าผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เป็นคนชายขอบหรือกลุ่มเปราะบาง เอกสาร

ท่ีระบุตัวตนท่ีแท้จริงของผู ้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เอกสารท่ีใช้หรือถูกให้ใช้โดยผู ้เสียหายจาก 

การค้ามนุษย์ หากเป็นเอกสารปลอม มักจะเป็นเอกสารที่ผู้ค้ามนุษย์จัดท�าให้และไม่ตรงกับความเป็นจริง 

ท้ังช่ือ ท่ีอยู่ และอายุ โดยเฉพาะเรื่องอายุน้ัน เป็นองค์ประกอบท่ีส�าคัญของการกระท�าผิด เน่ืองจาก 

แม้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ อาจยินยอมหรือสมัครใจให้ผู้กระท�าผิดจัดหา หรือพามา หรือรับไว้ เพื่อ

แสวงหาประโยชน์จากผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดยมิชอบ หากผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ อายุน้อย

กว่า 18 ปีบริบูรณ์ ก็ถือเป็นการกระท�าผิดฐานค้ามนุษย์แล้ว ทนายความจึงต้องตรวจสอบอายุของ 

ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ท่ีอาจเป็นเด็กอย่างละเอียดรอบคอบ เพราะมักปรากฎว่าอายุท่ีปรากฎ 
ในเอกสารของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็กมักจะระบุอายุที่สูงกว่าความเป็นจริง เพื่อให้สามารถ
เข้าประเทศและท�างานได้อย่างถูกต้องตามท่ีกฎหมายก�าหนด และในบางกรณเีด็กก็ไม่ทราบอายุท่ีแท้จรงิ

ของตน จึงจ�าเป็นที่ต้องมีการตรวจเอกสารจากต้นทาง เช่น บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน หรือการตรวจ

มวลกระดูก 

(2) ข้อเท็จจรงิเก่ียวกับบุคคลิกภาพ ความสามารถและความจ�าเป็นของผูเ้สียหายจากการค้ามนุษย์ 
ซึ่งเป็นจุดอ่อนในการท่ีท�าให้ต้องตกเป็นเหย่ือของการค้ามนุษย์ เช่น ความยากจน ภาวะหน้ีสิน  

การตกอยู่ภายใต้อิทธิพล ภาวะจ�ายอม ระดับการศึกษา ความรับรู้ ภาวะทางร่างกายและจิตใจ เป็นต้น 

โดยมีข้อสังเกตว่า ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 (และท่ีแก้ไข)  

ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ของการกระท�าผิดฐานค้ามนุษย์ท่ีมีอายุต�่ากว่า18 ปีบริบูรณ์ (มาตรา 18) 

หรอื 15 ปีบรบูิรณ์ (มาตรา 56/1) จะได้รบัการคุม้ครองเป็นพิเศษ และผูก้ระท�าผดิอาจต้องรบัโทษหนักข้ึน
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(3) ข้อเท็จจริงเก่ียวกับตัวตนของผู้กระท�าผิด ผู้กระท�าผิดเก่ียวกับการค้ามนุษย์น้ัน โดยท่ัวไป 
มีหลายคน และบางคนมีบทบาทเพียงในข้ันตอนใดข้ันตอนหน่ึงของกระบวนการของการกระท�าผดิเท่าน้ัน 

เช่น เป็นนายหน้าในการจัดหา เป็นผู้พามา หรือรับไว้ รวมท้ังอาจเป็นตัวการ ผู้ใช้ ผู ้สนับสนุน  

เป็นปัจเจกบุคคล หรือนิติบุคคล โดยล�าพัง หรือโดยเป็นสมาชิกขององค์กรอาชญากรรม โดยท่ัวไป 

ผูต้กเป็นเหย่ือของการค้ามนุษย์ ไม่อาจระบุตัวตนท่ีชัดเจนของผูก้ระท�าผดิได้ เน่ืองจากมีปัญหาเรือ่งภาษา 

การรบัรู ้การจดจ�า เช่น อ่านภาษาไทยไม่ได้ แม้แต่ช่ือเรอืประมงท่ีตนเองถูกบังคบัให้ท�างานอยู่เป็นแรมปี  

ก็ไม่ทราบหรือจ�าไม่ได้ ไม่ทราบช่ือจริงของไต้ก๋งหรือเถ้าแก่ซึ่งเป็นนายจ้าง ไม่ทราบช่ือจริงของนายหน้า

ค้ามนุษย์ การค้ามนุษย์เป็นอาชญากรรมในมุมมืดของสังคม ถึงกระน้ันทนายความก็ต้องช่วยเหย่ือหรือ

พยานให้ประมวลข้อเท็จจริงให้ได้มากและใกล้เคียงความจริงที่สุด เช่น หากไม่ทราบชื่อจริง ก็ขอชื่อเล่น 

บุคลิก ลักษณะ ต�าหนิ ฯลฯ ของผู้เกี่ยวข้องกับการกระท�าผิด แล้วบันทึกข้อเท็จจริงให้มากที่สุดเท่าที่จะ

ท�าได้ เพือ่ประกอบการสบืสวนได้ข้อเท็จจรงิเก่ียวกับผูก้ระท�าผดิต่อไป มีหลายกรณท่ีีผูก้ระท�าผดิเป็นบุคคล
ใกล้ชิด หรือบุคคลในชุมชนของเหยื่อเอง เป็นบุคคลที่เหยื่อให้ความเคารพเชื่อถือ เป็นญาติ กระทั้งบิดา 
มารดา หรือผู้ปกครองเอง ดังนั้น เหยื่ออาจไม่ให้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเกี่ยวกับบุคคลดังกล่าว ด้วยสาเหตุ
ต่างๆ เช่น เกรงกลัวอิทธิพล เกรงว่าตนเองหรือครอบครัวจะไม่ปลอดภัย หรือเกรงว่าบุคคลดังกล่าว 
ซึ่งเป็นผู้ใกล้ชิดกับตน หรือเป็นญาติของตนจะถูกจับกุมด�าเนินคดีและต้องได้รับโทษเป็นต้น การได ้

ความจริงเป็นเรื่องจ�าเป็นเพื่อให้เข้าใจเรื่องราวท้ังหมด ส่วนการด�าเนินคดีจะกระท�าเพียงใด เป็นอีก 

ประเด็นหนึ่ง ทนายความจึงต้องได้รับความไว้วางใจจากพวกเขา

มีข้อสังเกตว่า ในการด�าเนินคดีโดยพนักงานเจ้าหน้าท่ี อาจไม่ครอบคลุมผู้กระท�าผิดบางคน  

ด้วยเหตุผลต่างๆ เช่น ไม่ละเอียดรอบคอบ ต้องการปิดคดีโดยเร็ว มีความพยายามที่จะตัดตัวการใหญ่ 

ท่ีมีอิทธิพลออกไป ทนายความผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จึงต้องติดตามและผลักดันให้การสืบสวน

สอบสวนเพื่อน�าตัวผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกระท�าผิดมาลงโทษให้ได้

นอกจากน้ัน การค้ามนุษย์หลายคดีเป็นคดีข้ามชาติ และศาลในหลายประเทศมีอ�านาจพิจารณา

คดีค้ามนุษย์ แม้ว่าความผดิไม่ได้เกิดข้ึนในหรอืเก่ียวพนักับเขตดินแดนหรอืคนชาติประเทศน้ันก็ตาม เช่น 

ศาลในประเทศสหรฐัอเมรกิามีอ�านาจพจิารณาคดีค้ามนุษย์และยึดทรพัย์ของผูก้ระท�าผดิท่ีอยู่ในเขตอ�านาจ

ศาลของประเทศสหรัฐอเมริกาได้ แม้การกระท�าผิดจะเกิดข้ึนนอกอาณาเขตหรือไม่เก่ียวข้องกับคนชาติ

อเมริกันเลยก็ตาม ดังน้ัน ข้อเท็จจริงเก่ียวกับเครือข่ายทางธุรกิจของผู้กระท�าผิดก็มีความส�าคัญส�าหรบั

การด�าเนินการเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ การน�าตัวผู้กระท�าผิดมาลงโทษ และการให้ความช่วยเหลือ 

ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เช่น ย่ีห้อ ช่ือ เครื่องหมายทางการค้า ฯลฯ ท้ังน้ีเพราะอาจใช้มาตรการ 

ในทางธุรกิจ เช่น การแทรกแซงด้านการตลาด ด�าเนินคดีต่อผู้กระท�าผิดในประเทศท่ีสาม ยึดทรัพย์  

หรือบัญชีการเงินของผู้กระท�าผิดในประเทศที่สาม เป็นต้น

(4) พฤติกรรมของการกระท�าความผิดเพื่อให้ครบองค์ประกอบของการกระท�าผิดฐานค้ามนุษย ์ 
เช่น ผู ้เป็นธุระจัดหา พามา รับไว้  การบังคับขู่เข็ญ ใครเป็นผู ้กระท�า อย่างไร เพราะเหตุใด 

ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จึงจ�ายอม หรือไม่ขอความช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืน หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ี 

ทั้งๆ ที่ในบางครั้งสามารถกระท�าได้ เพื่อให้ครบองค์ประกอบความผิด ตามมาตรา 6 และมาตราอื่นๆ 

แห่ง พระราชบัญญัติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 มีคดีค้ามนุษย์บางคดี 
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แม้ผูเ้สยีหายจากการค้ามนุษย์ รูว่้าตนเองตกอยู่ในสภาพถูกบังคบัข่มขืนใจ บังคบัใช้แรงงาน และมีโอกาส

ขอความช่วยเหลอืจากพนักงานเจ้าหน้าท่ีได้ แต่กลบัไม่ร้องขอ ศาลจึงไม่เช่ือว่าถูกข่มข่ืนใจบังคบัใช้แรงงาน

จริง จึงยกฟ้อง ท้ังๆ ท่ีมีเหตุผลมากมายท่ีท�าให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ไม่กล้าขอความช่วยเหลือ

จากเจ้าพนักงานเจ้าหน้าท่ี เช่น อาจเห็นว่าพนักงานเจ้าหน้าท่ีกับกลุ่มนักค้ามนุษย์เป็นพวกเดียวกัน  

หรือเคยมีแรงงานหนีไป ต�ารวจพบ น�าตัวกลับมาส่งคืนนายจ้าง หรือเห็นเจ้าหน้าท่ีต�ารวจสนิทสนมกับ

นายจ้าง เป็นต้น ท�าให้ไม่ไว้ใจพนักงานเจ้าหน้าท่ี เกรงว่าการขอความช่วยเหลอืจะท�าให้ตนเองต้องได้รบั

โทษจากกลุ่มขบวนการค้ามนุษย์ หรือมีอุปสรรคในด้านภาษาและการสื่อสารเป็นต้น ดังน้ัน การสอบ 

ข้อเท็จจริงต้องให้สิ้นกระแสความหรือจนปราศจากข้อสงสัย 

(5) ลักษณะของการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ซึ่งเป็นองค์ประกอบความผิดท่ีส�าคัญของ 

การกระท�าความผดิฐานค้ามนุษย์ โดยอาจมีรปูแบบวิธกีารท่ีพฒันาไปหลากหลาย เครอืข่ายในการกระท�าผดิ  

จึงต้องสอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยละเอียด 

(6) ความผิดหรือการละเมิดกฎหมายอื่นๆ หรือสัญญาต่างๆ เนื่องจากการกระท�าของผู้กระท�าผิด
อาจเป็นการกระท�าผิดกฎหมายหลายบท หรือในขบวนการค้ามนุษย์ ซึ่งในบางกรณีเป็นปีหรือหลายป ี

กว่าท่ีเหย่ือจะได้รับความช่วยเหลือ ผู้กระท�าผิดมีหลายคน หรือมีการกระท�าผิดกฎหมายหลายบท  

หลายกรรมต่างวาระกัน การสอบข้อเท็จจริงจึงต้องให้ครบถ้วนเพื่อให้การด�าเนินคดีท้ังในทางแพ่งและ

อาญา เป็นประโยชน์ต่อผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ มากที่สุด นอกจากนี้ยังมีข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคดีทาง

แพ่งด้วย เช่น สัญญาจ้างแรงงาน สัญญากู้ สัญญาซื้อขาย ฯลฯ ที่ทนายความต้องรวบรวมให้ครบถ้วน

เช่นกัน

(7) ความเสยีหายและสทิธปิระโยชน์ของผูเ้สยีหายจากการค้ามนุษย์ท่ีสญูเสยีไปหรอืสทิธท่ีิจะได้รบั
การชดใช้เยียวยาตามกฎหมายเก่ียวกับการค้ามนุษย์และตามกฎหมายอ่ืนๆ โดยมีข้อสงัเกตว่า ตามมาตรา 

14 แห่ง พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559 ได้ก�าหนดให้ศาลมีอ�านาจสั่งให้จ�าเลย 

ผู้กระท�าผิดจ่ายค่าเสียหายเพื่อการลงโทษแก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (punitive damages) ได้ด้วย 

รวมทั้งการฟื้นฟูเยียวยาร่างกายและจิตใจ ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่ส�าหรับกระบวนการยุติธรรมไทย ดังนั้น 

ทนายความจะต้องศึกษาค้นคว้าในเรื่องนี้ให้มากจากประสบการณ์ และเรียกร้องต่อสู้เพื่อประโยชน์สูงสุด
ของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

(8) การสอบปากค�าพยานและรวบรวมหลกัฐานท่ีเก่ียวข้อง ท้ังพยานบุคคล วัตถุและเอกสารในการ
พิสูจน์ความผิด และความเสียหาย โดยเฉพาะพยานบางคนท่ีไม่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เช่น  

เพื่อนคนงานที่อาจต้องเดินทางกลับประเทศต้นทาง หรือถูกด�าเนินคดีฐานเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย หรือ

ท�างานโดยผดิกฎหมายแล้วถูกส่งกลบั และอาจไม่มีโอกาสกลบัเข้ามาในประเทศอีก ทนายความต้องสอบ

ข้อเท็จจริงคนเหล่าน้ีและหากเห็นว่าเป็นประโยชน์ ต้องร้องขอให้พนักงานสอบสวนสืบพยานล่วงหน้า 

ไว้ก่อนที่กลับประเทศต้นทาง

(9) ความต้องการของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ข้อจ�ากัดต่างๆ ของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 
และพยาน ทั้งเรื่องการร้องเรียน และการด�าเนินคดี ซึ่งผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ บางคนมีข้อจ�ากัดใน

การท่ีจะด�าเนินคดีต่อไป เช่น มีฐานะยากจน ไม่สามารถใช้เวลาในการด�าเนินคดีได้นาน เกรงกลัวว่า 
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หากด�าเนินคดีต่อผู้กระท�าผิด ครอบครัวจะได้รับอันตราย ฯลฯ ดังน้ัน ทนายความจึงต้องทราบและ

ตระหนักถึงปัญหานี้เพื่อประสานงานกับ NGOs และพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ด�าเนินการได้อย่าง

เหมาะสม เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

(10) บุคคลต่างๆ และการติดต่อ ในการสอบข้อเท็จจริง ทนายความจะต้องบันทึกสถานที่ เบอร์
โทรศัพท์ e - mail หรือที่อยู่ท่ีสามารถติดต่อของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ญาติ พยาน บุคคลต่างๆ 

ท่ีเก่ียวข้อง และวิธีการติดต่อไว้ เพื่อประโยชน์ในการสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม การติดตามพยาน และ 

การประสานงานด้านต่างๆ รวมท้ังควรมีช่ือและท่ีอยู่ท่ีติดต่อของผูอ่ื้นท่ีจะสามารถติดต่อกับบุคคลดังกล่าวได้

อน่ึงบันทึกข้อเท็จจริงต่างๆ และพยานเอกสาร ควรให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และพยาน 

ท่ีให้ข้อเท็จจริงลงลายมือช่ือรับรองไว้ด้วยเพื่อประโยชน์ในการยืนยันในอนาคต โดยควรให้พนักงาน 

เจ้าหน้าที่ขององค์กร NGOs ที่นั่งฟังการสอบข้อเท็จจริงล่ามลงชื่อเป็นพยานด้วย เพื่อความโปร่งใส

(11) หนังสือมอบอ�านาจและใบแต่งต้ังทนายความ เพื่อให้ทนายความหรือผู้ปฏิบัติงาน NGOs 

สามารถด�าเนินการต่างๆ แทนผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ได้ ดังนั้น ควรให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 

มอบอ�านาจให้ผู้ปฏิบัตงาน NGOs หรือทนายความให้เป็นผู้มีอ�านาจกระท�าการต่างๆ แทนได้ รวมท้ัง

การแต่งตั้งทนายความ แม้ว่าคดียังไม่ถึงชั้นพิจารณาหรือยังไม่มีการด�าเนินการในชั้นศาลก็ตาม

(12) นอกจากน้ัน ในการสอบข้อเท็จจริง ตรวจ รวบรวมพยานหลักฐาน สถานที่ ฯลฯ อาจบันทึก

ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ไว้เป็นพยานหลักฐานด้วย

4. กำรด�ำเนินคดีอำญำควำมผิดเกี่ยวกับกำรค้ำมนุษย์ 

คดีอาญาในความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์อาจท�าได้ได้สองทางคือ

(1) โดยผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ย่ืนฟ้องคดีต่อศาลโดยตรง ซึ่งถึงแม้ว่าการกระท�าผิดในข้อหา
ค้ามนุษย์อาจจัดเป็น mala prohibita แต่ศาลอุทธรณ์ ได้วินิจฉัยไว้แล้วในคดีเลขท่ี คม.1/2559  

ศาลจังหวัดตรัง กับให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ซึ่งเป็นบุคคลท่ีเป็นเหย่ือของอาชญากรรม ได้รับ 

ความเสยีหายจากการกระท�าผดิโดยตรง สามารถฟ้องคดเีองหรอืเข้าเป็นโจทก์ร่วมในคดีท่ีฟ้องโดยพนักงาน

อัยการได้

(2) โดยผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ร้องทุกข์ หรือบุคคลอ่ืนกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน 

ให้สอบสวนด�าเนินคดต่ีอผูก้ระท�าผดิและส่งให้พนักงานอัยการฟ้องร้องด�าเนินคดีตามข้ันตอน โดยผูเ้สยีหาย 

จากการค้ามนุษย์ สามารถเข้าเป็นโจทก์ร่วมได้

ข้อสังเกต	คดีค้ำมนุษย์เป็นคดีซับซ้อน	 เก่ียวข้องกับผู้มีอิทธิพล	 ดังน้ันมีควำมเป็น 

ไปได้ยำกท่ีผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์	จะด�ำเนินคดีโดยกำรฟ้องต่อศำลโดยตรง	แต่ก็

มีข้อสังเกตุว่ำ	เม่ือกระบวนพิจำรณำคดีค้ำมนุษย์โดยศำลใช้ระบบไต่สวน	กำรไต่สวน 

มูลฟ้องในคดีค้ำมนุษย์	ศำลจะมีบทบำทในกำรค้นหำควำมจริงได้มำกน้อยเพียงใด
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5. บทบำทของทนำยควำมในกำรแจ้งควำมร้องทุกข์หรือกล่ำวโทษ

เม่ือได้รวบรวมข้อเท็จจรงิอย่างรอบด้าน และได้พจิารณาแล้วเห็นว่า กรณอีาจเข้าข่ายเป็นการกระท�า

ผดิฐานค้ามนุษย์ และ/หรอืการกระท�าผดิอาญาในข้อหาความผดิอ่ืน ทนายความควรแนะน�าให้ผูเ้สยีหาย

จากการค้ามนุษย์ แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนผู้มีเขตอ�านาจ โดยการแจ้งความร้องทุกข์น้ัน 

ควรท�าเป็นหนังสือ บรรยายข้อเท็จจริงเก่ียวกับการกระท�าความผิดโดยสังเขป พร้อมแสดงเจตนา 

ให้พนักงานสอบสวน ด�าเนินการสืบสวนสอบสวนเพื่อน�าตัวผู้กระท�าผิดมาลงโทษ

พงึระวังว่า แม้ตาม พระราชบัญญติัป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 (และท่ีแก้ไข) 

จะได้คุม้ครองผูแ้จ้งความในคดีค้ามนุษย์ไว้ในมาตรา 13/1 ว่า ผูใ้ดแจ้งแก่พนักงานเจ้าหน้าท่ีหรอืพนักงาน

ฝ่ายปกครองหรือต�ารวจให้ทราบว่ามีการกระท�าความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี ถ้าได้กระท�าโดยสุจริต 

ย่อมได้รับความคุ้มครอง ไม่ต้องรับผิดท้ังทางแพ่งและทางอาญา ก็ตาม ในกรณีท่ีข้อเท็จจริงหรือ 

พยานหลักฐานชัดเจนว่าผู้ใดเป็นผู้กระท�าผิด ผู้แจ้งความกล่าวโทษ หรือร้องทุกข์ ก็ไม่ควรยืนยัน ว่าผู้ใด

เป็นผูก้ระท�าผดิ โดยเพยีงยืนยันว่ามีการกระท�าผดิเกิดข้ึน และขอให้พนักงานสอบสวนด�าเนินการสบืสวน

สอบสวน ให้ได้ตัวผู้กระท�าผิดมาลงโทษต่อไป

6. บทบำทของทนำยควำมในกระบวนกำรคัดแยกเหยื่อ

เม่ือมีผูแ้จ้งความต่อพนักงานสอบสวนและหลงัจากช่วยเหลอืผูท่ี้อาจเป็นผูเ้สยีหายจากการค้ามนุษย์

แล้ว พนักงานสอบสวนจะประสานงานเจ้าหน้าท่ีส�านักงานพฒันาสงัคมและความม่ันคงของมนุษย์ จังหวัด 

จัดให้มีการคดัแยกผูเ้สยีหายจากการค้ามนุษย์ โดย “ทีมสหวิชาชีพ” ซึง่ประกอบด้วยผูแ้ทนจากหน่วยงาน

ภาครัฐต่างๆ เช่น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ 

ส�านักงานอัยการสูงสุด กระทรวงแรงงาน กรณีท่ีผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เป็นคนต่างด้าวต้องมีล่าม 

ท่ีข้ึนทะเบียนกับกระทรวงการพฒันาสงัคมและความม่ันคงของมนุษย์ หรอืได้รบัการสนับสนุนจากองค์กร

ภาคประชาสังคมด้วย 

ข้ันตอนของการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ มีความส�าคัญอย่างย่ิง นอกจากจะท�าให้

พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถระบไุด้ว่ากรณีที่เกดิขึน้ เข้าข่ายเป็นคดีค้ามนษุย์หรือไม่แล้ว บนัทกึข้อเทจ็จริง

ต่างๆ ในช้ันคดัแยกเหย่ือ ยังอาจถูกน�าไปใช้ในทางท่ีเป็นประโยชน์ต่อสทิธขิองผูเ้สยีหายจากการค้ามนุษย์ 

ด้วย โดยท่ัวไปทนายความของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ไม่มีสิทธิเข้าร่วมในกระบวนการดังกล่าว  

โดยพนักงานเจ้าหน้าท่ีบางคนได้ให้เหตุผลว่า เกรงว่าทนายความ อาจด�าเนินการเพื่อผลประโยชน์ของ 

ผู้กระท�าผิด และท�าให้สหวิชาชีพ ไม่ได้ความจริงจากผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

อน่ึงข้อสังเกตว่า โดยหลักการพื้นฐานแล้ว ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ มีสิทธิพบและปรึกษา

ทนายความ ดังนั้น มีประเด็นที่น่าพิจารณาคือ 

(1) ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ มีสิทธิพบทนายความก่อนและระหว่างกระบวนการคัดแยก

หรือไม่ และ

(2) ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ มีสิทธิให้ทนายความเข้าร่วมฟังการคัดแยกผู้เสียหายจาก 

การค้ามนุษย์ หรือไม่
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เม่ือทนายความไม่ได้รับอนุญาต หรือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ไม่ได้รับสิทธิในการท่ีจะมี

ทนายความเข้าไปเก่ียวข้องกับกระบวนการคดัแยกผูเ้สยีหายจากการค้ามนุษย์ ท�าให้ทนายความไม่สามารถ

ท่ีจะปกป้องคุม้ครองสทิธิประโยชน์ของผูเ้สยีหายจากการค้ามนุษย์ ได้เต็มท่ี ดงัน้ัน ทนายความผูเ้สยีหาย

จากการค้ามนุษย์ ควรจะได้มีโอกาสพบกับผูเ้สยีหายจากการค้ามนุษย์ ก่อนท่ีจะเข้าสูก่ระบวนการคดัแยก 

หรืออาจติดต่อประสานกับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ระหว่างกระบวนการคัดแยกผู้เสียหายจาก 

การค้ามนุษย์ โดยผ่านผู้ช่วยทนายความที่เป็นเจ้าหน้าที่ NGOs ก็ได้ 

อย่างไรก็ตาม มีหลายคดีที่ NGOs และทนายความ ได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากพนักงาน

สอบสวนและทีมสหวิชาชีพว่าจะสามารถปกป้องสิทธิของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และช่วยเหลือ

พนักงานเจ้าหน้าท่ีได้อย่างแท้จริง ในกรณีดังกล่าว ทนายความ โดยการท�างานควบคู่ไปกับเจ้าหน้าท่ี 

NGOs สามารถช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และพนักงานเจ้าหน้าท่ีในการตระเตรียมคด ี

ในชั้นสอบสวนและการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ กระทั่งในชั้นพิจารณาได้เป็นอย่างมาก

ส�าหรับบันทึกต่างๆ ในชั้นการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ นั้น หากเป็นไปได้ให้รวมเข้าไว้

ในส�านวนคดีของทนายความ พร้อมท้ังบันทึกการสอบปากค�าผู ้เสียหายจากการค้ามนุษย์ พยาน 

โดย NGOs และทนายความ 

7. บทบำททนำยควำมในชั้นสอบสวน

7.1 การให้ปากค�าในช้ันสอบสวนของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และพยาน ทนายความควรท�าให้
ม่ันใจว่าผูเ้สยีหายจากการค้ามนุษย์ หรอืพยานจะให้ถ้อยค�าต่อพนักงานสอบสวน พนักงานสอบสวนจะบัน

ทึกถ้อยค�าผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ หรือพยาน ได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน และครอบคลุมทุกประเด็น 

ที่เกี่ยวกับการกระท�าผิด และเพื่อปกป้องคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ดังนั้น ผู้เสียหาย

จากการค้ามนุษย์ หรือพยานจะต้องไม่ตกอยู่ในสภาพหวาดกลัว ระแวง กังกล กดดัน และต้องมี 

ความไว้วางใจพนักงานเจ้าหน้าท่ี เน่ืองจากประสบการณ์อันเลวร้ายท่ีเหย่ือของการค้ามนุษย์ประสบ  

ผู้ค้ามนุษย์มักมีอิทธิพลต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีทัศนะและการแสดงออก

ในลักษณะท่ีเลือกปฏิบัติ ขาดความละเอียดอ่อน หรือไม่เคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ของเหย่ือ 

นอกจากน้ี ยังมีปัญหาเรื่องล่าม ซึ่งต้องเป็นผู้ท่ีเป็นกลางและเหย่ือหรือพยานให้ความไว้วางใจเช่นกัน 

ปัญหาน้ี ทนายความควรท�างานอย่างใกล้ชิดกับองค์กรเอกชนและสหวิชาชีพ เตรียมและซักซ้อมพยาน 

ไว้ก่อน หากเป็นไปได้ กระท่ังน่ังฟังการสอบปากค�าผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ด้วย โดยในกรณีท่ี 

เป็นไปไม่ได้ ต้องซักซ้อมและให้ผู้ปฏิบัติงานขององค์กร NGOs ท�าหน้าท่ีดังกล่าวในฐานะเป็นผู้ช่วย

ทนายความ และถ้อยค�าพยานนั้น หากเป็นไปได้ ขอส�าเนาจากพนักงานสอบสวน หรือจดบันทึกไว้เพื่อ

ประโยชน์ในการด�าเนินคดี ในกรณีที่จ�าเป็น ก็ควรแสวงหาการคุ้มครองตาม พระราชบัญญัติป้องกันและ

ปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 และ พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546

7.2 สืบให้ถึงตัวการใหญ่ นอกจากความผิดฐานค้ามนุษย์แล้ว ผู้ต้องหาหรือจ�าเลย อาจกระท�า 
ความผิดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการค้ามนุษย์ด้วย เช่น กักขังหน่วงเหน่ียว ท�าร้ายร่างกาย ข่มข่ืนกระท�า

ช�าเรา ฉ้อโกง ฯลฯ นอกจากน้ีความผิดฐานค้ามนุษย์ผู้กระท�าผิดมักท�าเป็นขบวนการหรือเป็นองค์กร
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อาชญากรรม และพนักงานสอบสวนอาจไม่พยายามท่ีจะสืบสวน สอบสวนถึงตัวการใหญ่ท่ีอยู่เบ้ืองหลัง 

ทนายความจึงต้องติดตามว่าพนักงานสอบสวนได้ด�าเนินคดีกับผูก้ระท�าผดิทุกคน โดยเฉพาะตัวการส�าคญั 

และในข้อหาต่างๆ ครบถ้วนหรือไม่

7.3 ข้อเท็จจรงิเก่ียวกับความเสยีหายทางแพ่ง ความผดิฐานค้ามนุษย์หรอืความผดิฐานอ่ืนบางข้อหา
ความผิด พนักงานอัยการมีอ�านาจขอให้ศาลสั่งให้ผู้กระท�าผิดจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายจาก

การค้ามนุษย์ได้ รวมท้ังค่าเสียหายเพื่อการลงโทษตามมาตรา 15 แห่ง พระราชบัญัติวิธีพิจารณาคดี 

ค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559 ดังนั้น ทนายความจะต้องสอบข้อเท็จจริงในประเด็นความเสียหายและค่าเสียหาย

โดยละเอียด และในฐานะทนายความของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ควรเสนอให้พนักงานอัยการ 

เรียกค่าสินไหมทดแทนในฟ้องด้วย

7.4 สิทธิแรงงาน คดีค้ามนุษย์ โดยเฉพาะการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จะมีคดีแพ่งหรือคดีแรงงาน
เข้ามาเก่ียวข้องด้วย ดังน้ัน ทนายความจะต้องพิจารณาถึงการด�าเนินคดีต่างๆ โดยตลอดสาย ท้ังคดี 

ค้ามนุษย์และคดีอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องด้วยเพื่อให้คดีเหล่าน้ันสอดคล้องและหนุนเสริมกัน เช่น ข้อเท็จจริง 

ท่ีจะให้ปรากฎต่อศาลเก่ียวกับสภาพการท�างานเป็นต้น เช่น ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  

พ.ศ. 2541 และ พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 

7.5 ค่าตอบแทนผูเ้สยีหายในคดอีาญา กรณท่ีีผูเ้สยีหายจากการค้ามนุษย์ ตกเป็นเหย่ืออาชญากรรม

บางประเภทด้วย ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 

กระทรวงยุติธรรมตาม พระราชบัญญติัค่าตอบแทนผูเ้สยีหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ�าเลยในคดี

อาญา พ.ศ. 2544

7.6 การสืบพยานไว้ล่วงหน้า (pretrial) คดีค้ามนุษย์หรือคดีอาญาท่ีเก่ียวข้อง พนักงานอัยการ 

อาจขอให้ศาลสอบพยานไว้โดยพลนั (ก่อน) ตามมาตรา 31 แห่ง พระราชบัญญติัป้องกันและปราบปราม 

การค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ซึ่งการให้การของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และพยานในช้ันศาลจะ 

คลาดเคลื่อนไม่ได้ ดังนั้น ทนายความควรเข้าถึงผู้เสียและพยานเสียแต่เนิ่นๆ เพื่อช่วยพนักงานสอบสวน

และพนักงานอัยการเตรียมค�าให้การในชั้นนี้ให้ถูกต้อง

8. บทบาททนายความผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในชั้นพนักงานอัยการ (สั่งคดี)

คดีค้ามนุษย์ ก็เช่นเดียวกับคดีอาญาท่ัวไป กล่าวคือ เม่ือพนักงานสอบสวนสรุปส�านวนและ 
มีความเห็นควรส่ังฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องพร้อมส่งส�านวนการสอบสวนให้พนักงานอัยการ ในช้ันน้ี 
หากทนายความมีความเห็นว่า การสอบสวนยังมีข้อบกพร่อง หรือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ไม่ได้รับ
ความเป็นธรรมในชั้นสอบสวน ก็อาจร้องขอความเป็นธรรมต่อพนักงานอัยการได้

9. บทบาททนายความผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ในชั้นศาล

ในคดีค้ามนุษย์ ศาลใช้กระบวนการพิจารณาคดี พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์  

พ.ศ. 2559
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9.1 ศำลที่มีอ�ำนำจพิจำรณำคดีค้ำมนุษย์ และใช้ระบบไต่สวน 

1) วิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ให้ใช้ “ระบบไต่สวน” (มาตรา 8) ดังนั้น “คดีค้ามนุษย์” ที่ยื่นฟ้อง
ต่อศาล นับแต่วันท่ี 25 พฤษภาคม 2559 ซึ่งเป็นวันท่ีพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์  

พ.ศ. 2559 มีผลบังคับใช้เป็นต้นมา และไม่เคยมีการสืบพยานไว้ก่อนวันดังกล่าว เป็นคดีท่ีต้องใช้

กระบวนการด�าเนินคดีตาม พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559 นี้ คือใช้ระบบไต่สวน 

โดยศาลท่ีจะมีอ�านาจพจิารณาคดค้ีามนุษย์โดยใช้ระบบไต่สวนตามพระราชบัญญติัวิธพีจิารณาคดีค้ามนุษย์ 

พ.ศ. 2559 คือ ศาลยุติธรรมและศาลทหาร 

2) ข้อหาค้ามนุษย์ที่อยู่ในอ�านาจศาลเฉพาะ หากคดีอาญาใดที่ อยู่ในอ�านาจของ (1) ศาลอาญา

คดีทุจริตและประพฤติมิชอบมีข้อหาเก่ียวกับการค้ามนุษย์ หรือ (2) ศาลเยาวชนและครอบครัว แม้จะ 

มีความผดิตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์รวมอยู่ด้วย ก็มิให้ใช้กระบวนการ

พิจารณาคดีตาม พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559 นี้ (มาตรา 3 วรรคสอง)

3) ข้อหายาเสพติดในคดค้ีามนุษย์ อย่างไรก็ตามในการพิจารณาคดีค้ามนุษย์ของศาลยุติธรรมหรอื

ศาลทหาร หากมีข้อหาความผดิเก่ียวกับยาเสพติดอยู่ด้วยเฉพาะ ให้น�ากฎหมายวิธพีจิารณาคดียาเสพติด

มาใช้บังคับโดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559

4) ยึดแนวทางตามส�านวนสอบสวน คดีค้ามนุษย์ท่ีพนักงานอัยการเป็นโจทก์ ให้ศาลน�าส�านวน
ของพนักงานสอบสวนมาเป็นแนวทางในการพิจารณา (มาตรา 28)

5) บทบาทในทางปฏบัิติของศาล การพจิาณาคดีในระบบไต่สวน ศาลมีอ�านาจท่ีจะด�าเนินกระบวน

พิจารณาโดยมุ่งท่ีจะให้ได้มาซึ่งความจริงและความเป็นธรรม คุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และ

พยาน มากกว่าที่จะติดยึดอยู่กับวิธีการ ขั้นตอน เงื่อนเวลา และแพ้ชนะคดีกันทางเทคนิคของกฎหมาย 

เช่น การแก้ไขกระบวนพิจารณาท่ีไม่ถูกต้อง (มาตรา 17) โดยสั่งให้คู่ความแก้ไขได้ภายในเวลาท่ีศาล

ก�าหนด การย่นหรือขยายระยะเวลาต่างๆ ตามความจ�าเป็น (มาตรา 18) หากค�าฟ้องไม่ถูกต้อง  

ศาลมีค�าสั่งให้แก้ไขได้ (มาตรา 23) ในกรณีท่ีจ�าเลยได้รับอนุญาตให้ปล่อยตัวช่ัวคราวโดยศาลแต่ 

หลบหนี ศาลอาจประทับรบัฟ้อง และด�าเนินกระบวนพจิารณาลบัหลงัจ�าเลยได้ (มาตรา 33) ศาลสามารถ

แสวงหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมเองได้โดยคู่ความไม่ต้องร้องขอ เป็นต้น 

6) การถามพยาน (มาตรา 31) ในการสืบพยานบุคคลน้ัน ศาลจะแจ้งให้พยานทราบประเด็น 
ท่ีจะสืบพยาน แล้วให้พยานเบิกความด้วยตนเองหรือตอบค�าถาม ศาลมีอ�านาจถามพยานเก่ียวกับ 

ข้อเท็จจรงิใดๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกับคด ีแล้วอนุญาตให้พนักงานอัยการ หรอืทนายความจ�าเลยถามตามล�าดับ 

โดยศาลและคู่ความสามารถใช้ค�าถามน�าได้ ไม่มีการถามติง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาลให้ถามติง

หรอืถามเพิม่เติม ซึง่โดยท่ัวไปแล้วศาลจะให้คูค่วามท่ีจะถาม แจ้งประเด็นท่ีจะถามต่อศาลแล้วศาลจะเป็น

ผู้ถามเอง 
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9.2 กำรสืบพยำนไว้ก่อน 

พนักงานอัยการสามารถอ้าง “เหตุจ�าเป็นเพือ่ประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์” 

ซึ่งรวมถึงกรณีท่ีพนักงานอัยการมีเหตุควรเช่ือว่าจะเกิดความเสียหายต่อรูปคดี เพื่อขอให้ศาลสืบพยาน 

ล่วงหน้าก่อนฟ้องได้ ตามค�าสั่ง อสส. ท่ี อส 007 (พก)/ว37 ลว. 26 ก.พ. 2557 โดยศาลสามารถ 

รับฟังพยานดังกล่าวในการพิจารณา/พิพากษาคดีได้ 

ประเด็นควรพิจารณาคือ ในการสืบพยานไว้ก่อนนั้น ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ สามารถแต่งตั้ง

ทนายความเข้าไปในช้ันน้ีเพ่ือถามพยานได้หรือไม่ เก่ียวกับเรื่องน้ียังไม่มีแนวปฏิบัติท่ีชัดเจน และศาล

แต่ละแห่งก็สั่งไม่เหมือนกัน โดยพบว่าศาลอาญาอนุญาตให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ แต่งทนายความ

เข้าไปเป็นโจทก์ร่วมเพือ่ถามพยานของพนักงานอัยการได้ แต่ศาลในบางจังหวัดไม่อนุญาต อย่างไรก็ตาม 

เพื่อให้สามารถแต่งทนายความเข้าไปถามพยานในฐานะทนายความของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้ 

ทนายความควรประสานงานกับพนักงานอัยการ เพื่อไม่ให้พนักงานอัยการคัดค้าน และน�าผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์ และ NGOs ที่ให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ไปศาลด้วย รวมทั้งในค�าร้อง
ขอเข้าเป็นโจทก์ร่วมเพือ่ถามพยานน้ัน ควรระบุด้วยว่าเป็นทนายความขององค์การหรอืหน่วยงาน NGOs 
ที่ท�างานให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

ไม่ว่ากรณีจะเป็นเช่นใดก็ตาม เม่ือจะมีการสืบพยานไว้ก่อน ทนายความ NGOs และหากเป็น 

ไปได้ ประสานกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ พนักงานอัยการ และพนักงาน

สอบสวน เพ่ือเตรียมความพร้อมของพยานในการเบิกความต่อศาล และบันทึกค�าเบิกความของพยาน 

ไว้โดยละเอียด

9.3 กำรขอเข้ำเป็นโจทก์ร่วมกับพนักงำนอัยกำร 

ในคดีค้ามนุษย์แม้ในระบบไต่สวนตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559  

แต่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ สามารถเข้าเป็นโจทก์ร่วมกับพนักงานอัยการได้ โดยทนายความควรมี

บทบาทเสริมการท�าหน้าที่ของพนักงานอัยการมากกว่าที่จะท�าหน้าที่แทนพนักงานอัยการ 

9.4 กำรปล่อยตัวชั่วครำว 

เน่ืองจากผู ้เก่ียวข้องกับการกระท�าความผิดในคดีค้ามนุษย์มักท�าเป็นขบวนการหรือองค์กร

อาชญากรรมและมีอิทธิพล ท้ังมักมีพนักงานเจ้าหน้าท่ีเข้าไปเก่ียวข้องกับการกระท�าผิด การอนุญาตให้

ปล่อยตัวช่ัวคราวผู้ต้องหาหรือจ�าเลยหรือไม่ จึงค�านึงถึงความปลอดภัยของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 

และภยันตรายท่ีจะเกิดข้ึนแก่พยานหลักฐานเป็นส�าคัญ (มาตรา 11) ทนายความของผู้เสียหายจาก 

การค้ามนุษย์ จึงควรรวบรวมข้อเท็จจรงิและพยานหลกัฐานเพือ่คดัค้านการปล่อยตัวช่ัวคราว เช่น อิทธพิล

ของผู้ต้องหา/จ�าเลย สถานะและความปลอดภัยของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และพยานเป็นต้น

ดังน้ัน ทนายความของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จึงรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน 

เก่ียวกับเรือ่งดงักล่าวข้างต้น เพือ่คดัค้านการปล่อยตัวช่ัวคราวผูต้้องหา หรอืจ�าเลย หรอืตรวจสอบเงือ่นไข

และมาตรการในการปล่อยตัวชั่วคราว เพื่อประโยชน์ของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
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9.5 กำรไต่สวนมูลฟอ้ง

แม้ว่าจะใช้ระบบไต่สวน แต่กฎหมายก็ไม่ตัดสิทธิผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ท่ีจะฟ้องคดีเอง 

ส�าหรับกรณีท่ีพนักงานอัยการฟ้องน้ัน แม้ว่ากฎหมายจะเปิดช่องให้ศาลไต่สวนมูลฟ้องได้ แต่ก็แทบ 

ไม่ปรากฎว่าศาลได้ด�าเนินการดังกล่าว 

ในการไต่สวนมูลฟ้อง นอกจากค�าร้อง ค�าฟ้อง และพยานฝ่ายโจทก์แล้ว จ�าเลยอาจแถลงคัดค้าน 

และศาลอาจเรยีกพยานบุคคล พยานเอกสารหรอืพยานวัตถุ ตามท่ีจ�าเลยแถลงเพือ่ประกอบการพจิารณา

ได้ (มาตรา 24) โดยศาลอาจอนุญาตให้โจทก์และจ�าเลยถามพยานได้ 

ประเด็นท่ีทนายความผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ควรพิจารณา คือ ในกรณีท่ีพนักงานอัยการ 

สัง่ไม่ฟ้อง และผูเ้สยีหายจากการค้ามนุษย์ ประสงค์จะฟ้องคดเีอง ทนายความจะเตรยีมตัว พยานหลกัฐาน 

อย่างไรในการไต่สวนมูลฟ้องซึง่ศาลใช้ระบบไต่สวน ซึง่เป็นไปได้ท่ีศาลจะเรยีกบันทึกถ้อยค�าพยาน พยาน

หลักฐานและความเห็นของสหวิชาชีพ พนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการมาประกอบการไต่สวน  

ซึ่งพยานหลักฐานเหล่าน้ัน อาจไม่เป็นผลดีต่อผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ทนายความผู้เสียหายจาก 

การค้ามนุษย์ ควรมีโอกาสท่ีจะเข้าถึงส�านวนการสอบสวนก่อนการย่ืนฟ้องคดี หรืออย่างน้อยเข้าถึงสรุป

ความเห็นของพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการ เพ่ือน�ามาประกอบการเขียนฟ้องท่ีจะย่ืนต่อศาล และ

เตรียมพยานในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง

9.6 กำรรับสำรภำพในชั้นศำล

ในคดีค้ามนุษย์ และข้อหาความผดิตามกฎหมายอ่ืนท่ีไม่ใช่ พระราชบัญญติัป้องกันและปราบปราม

การค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 กรณีที่จ�าเลยรับสารภาพ ศาลต้องสืบพยานประกอบการรับสารภาพเฉพาะคดี

ท่ีมีอัตราโทษอย่างต�่าให้จ�าคุกตลอดชีวิตข้ึนไปเท่าน้ัน (มาตรา 25) เว้นแต่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจ�าเลย 

ไม่ได้กระท�าความผิด

9.7 ส�ำนวนคดีของพนักงำนอัยกำร (โจทก์) 

ในคดค้ีามนุษย์ท่ีพนักงานอัยการเป็นโจทก์ ให้ศาลน�าส�านวนของโจทก์เป็นแนวทางในการพจิารณา 

แต่ก็อาจสืบพยานเพิ่มเติมได้ (มาตรา 28) โดยมีอ�านาจเรียกพยานหลักฐานมาศาล หรือให้หน่วยงาน

หรือบุคคลใดตรวจสอบพยานหลักฐานแล้วรายงานศาลได้ (มาตรา 29)

ประเด็นพิจารณา คอื ทนายความผูเ้สยีหายจากการค้ามนุษย์ ควรพจิารณาว่า ส�านวนการสอบสวน

มีข้อบกพร่องหรือไม่ ท้ังในเรื่องพยานหลักฐานท่ีจะพิสูจน์ความผิดของจ�าเลยในคดีค้ามนุษย์ และ 

ความผิดในข้อหาอ่ืนๆ ค�าฟ้องครอบคุลมถึงผู้กระท�าความผิดทุกคนหรือไม่ หากไม่มีข้อเท็จจริง พยาน

หลักฐานท่ีจะพาดพิงถึงผู้กระท�าความผิดอ่ืนหรือไม่ หากทนายความผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เห็นว่า

พยานหลักฐานในส�านวนสอบสวนไม่เพียงพอ ควรย่ืนเพิ่มเติม ท้ังพยานหลักฐานท่ีน�ามาเองหรือให ้

ศาลเรียก
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9.8 กำรอ้ำงพยำนหลักฐำน และกำรถำมพยำน 

1) เน่ืองจากการพิจารณาคดีศาลใช้ระบบไต่สวน ดังน้ันคู่ความรวมท้ังทนายความผู้เสียหาย 

จากการค้ามนุษย์ สามารถเข้าถึงพยานหลักฐานในส�านวนได้มากกว่าคดีอาญาปกติ เช่น การตรวจ 

พยานหลักฐาน การขอส�าเนา เป็นต้น (มาตรา 27) 

2) ในคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ ศาลจะใช้ส�านวนสอบสวนเป็นแนวทางในการพิจารณา และ

อาจสืบพยานเพิ่มเติมเพื่อหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานได้ตามท่ีเห็นสมควร (มาตรา 28) ดังน้ัน  

พยานหลกัฐานในช้ันสอบสวนจึงมีความส�าคญัย่ิงท่ีทนายความผูเ้สยีหายจากการค้ามนุษย์ จะต้องติดตาม

การสอบสวนของพนักงานสอบสวน การสั่งคดีของพนักงานอัยการ โดยหากเห็นว่าพยานหลักฐาน 

ยังไม่เพียงพอ หรือรอบด้าน เช่น ไม่ครอบคลุมถึงผู้กระท�าผิดบางคนเป็นต้น ทนายความผู้เสียหาย 

จากการค้ามนุษย์ ควรขอให้พนักงานสอบสวนสอบเพิ่มเติม หรือขอความเป็นธรรมต่อพนักงานอัยการ 

และหากยังเป็นปัญหาอยู่ ก็ต้องเข้าเป็นโจทก์ร่วมและน�าเสนอพยานหลกัฐานต่อศาลเพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว 

3) ระบบไต่สวนได้ให้อ�านาจศาลในการค้นหาความจริงอย่างกว้างขวาง เช่น การเรียกพยาน 

หลักฐานเข้ามาในคดี และการด�าเนินการอ่ืนใดเพื่อประโยชน์ในการค้นหาความจริง รวมท้ังการแต่งต้ัง

บุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มติม ดังนั้น ทนายความผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 

หากเห็นว่าพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงยังมีข้อบกพร่องอยู่ ควรจะร้องขอให้ศาลด�าเนินการดังกล่าว  

รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญที่จะให้ความเห็นต่อศาลด้วย (มาตรา 29 และ 32)

4) ในการสืบพยานศาลจะเป็นผู้ถามแล้วจึงอนุญาตให้คู่ความถามโดยจะถามน�าก็ได้ หากจะ 

ถามเพิ่มจะต้องได้รับอนุญาตจากศาล (มาตรา 31) 

9.9 กำรเรียกค่ำสินไหมทดแทนและค่ำเสียหำยในคดีค้ำมนุษย์

1) การเยียวยาเป็นตัวเงนิมีความส�าคญัย่ิงส�าหรบัเหย่ือหรอืผูเ้สยีหายจากการค้ามนุษย์ ผูท่ี้ตกเป็น
เหย่ือหรือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ส่วนใหญ่คือผู้ท่ีแสวงหาโอกาสหรือรายได้ทางเศรษฐกิจ ดังน้ัน  

การได้รับการชดใช้เป็นตัวเงินในความเสียหายและเสียโอกาสจากการตกเป็นเหย่ือของการค้ามนุษย์จึงมี

ความส�าคัญอย่างย่ิงส�าหรับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ในบางกรณีย่ิงกว่าการท่ีจะเห็นผู้กระท�าผิด 

ถูกลงโทษ ดังน้ัน ทนายความผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จึงควรมีบทบาทเป็นตัวแทนของผู้เสียหาย 

จากการค้ามนุษย์ ในการด�าเนินการทางกฎหมายและทางศาล เพื่อให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ได้รับ

การชดใช้เยียวยา รวมทั้งค่าเสียหายเพื่อการลงโทษ

2) การเรยีกค่าเสยีหายโดยพนักงานอัยการ ในคดีค้ามนุษย์ พนักงานอัยการมีหน้าท่ีเรยีกค่าสนิไหม
ทดแทนให้แก่ผู ้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ตามท่ีได้รับแจ้งจากปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ 

ความม่ันคงของมนุษย์หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  

พ.ศ. 2551 มาตรา 35 ซึ่งพนักงานอัยการจะขอรวมไปกับฟ้องคดีอาญาหรือจะย่ืนค�าร้องในระหว่าง 

การพิจารณาของศาลช้ันต้นก็ได้ และต้องแนบหนังสอืแจ้งปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความม่ันคง

ของมนุษย์พร้อมรายงานการประชุมการก�าหนดค่าสินไหมทดแทนและหลักฐานค่าใช้จ่ายต่างๆ (ถ้ามี)  
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ไปด้วย ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นหนังสือแจ้งจากผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งลงนามในฐานะเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมาย

จากปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ต้องแนบส�าเนาค�าส่ังของกระทรวง 

การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ท่ี 513/2552 ลงวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง 

การมอบอ�านาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเรียกค่าสินไหมทดแทนฯ ไปด้วย

3) การเรียกค่าเสียหายโดยทนายความผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ด�าเนินการของเจ้าหน้าท่ีจาก
ส�านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ จังหวัด และพนักงานอัยการ ไม่ตัดสิทธิท่ีผู้เสียหาย

จากการค้ามนุษย์ จะเรยีกค่าสนิไหมทดแทนหรอืค่าเสยีหาย หรอืเรยีกเพิม่เติม โดยทนายความผูเ้สยีหาย

จากการค้ามนุษย์ สามารถย่ืนค�าร้องต่อศาลก่อนท่ีศาลจะมีค�าวินิจฉัยช้ีขาดคดี ตามพระราชบัญญัติ 

วิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559 มาตรา 13 วรรคหนึ่ง

4) ศาลสั่งให้จ่ายค่าเสียหายโดยไม่มีการร้องขอ ในกรณีท่ีศาลพิพากษาลงโทษจ�าเลย แม้ไม่มี 

ค�าขอให้ใช้ค่าสินไหมทดแทนโดยพนักงานอัยการหรือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ศาลก็มีอ�านาจสั่งให้

จ�าเลยใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ได้ตามจ�านวนที่เห็นสมควร ซึ่งเป็นบทบัญญัติ

ยกเว้นเรื่องการห้ามพิพากษาเกินค�าขอ โดยค�าสั่งก�าหนดค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวน้ีไม่กระทบถึงสิทธิ

ของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ในอันท่ีจะฟ้องจ�าเลยเป็นคดีแพ่งเพื่อเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนในส่วน 

ที่ยังขาดอยู่ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559 มาตรา 13 วรรคท้าย

ค่าสนิไหมทดแทนตามมาตรา 13 เป็นค่าสนิไหมทดแทนเพือ่การละเมิด มีวัตถุประสงค์เพือ่เยียวยา

ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ให้กลับสู่สถานะเดิมตามความเป็นจริง พนักงานอัยการและผู้เสียหายจาก 

การค้ามนุษย์ จึงมีหน้าท่ีน�าพยานหลักฐานมาแสดงเพื่อให้ศาลไต่สวนให้เห็นถึงความเสียหายและวิธีการ

ในการก�าหนด คิดค�านวณค่าเสียหายนั้น 

กรณีท่ีศาลก�าหนดให้เองตามจ�านวนท่ีสมควร เน่ืองจากไม่ได้มีค�าขอของพนักงานอัยการหรือ 

ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เป็นดุลพินิจศาลที่จะก�าหนดให้ตามควรแก่พฤติการณ์แห่งคดี โดยพนักงาน

อัยการหรือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ไม่ต้องน�าพยานหลักฐานมาแสดงแต่อย่างใด

5) ค่าเสียหายอันเป็นการลงโทษ ศาลจะมีค�าสั่งให้จ�าเลยจ่ายค่าเสียหายแก่ผู ้เสียหายจาก 
การค้ามนุษย์ เพื่อเป็นการลงโทษ

5.1) ในคดีน้ันศาลได้มีค�าสั่งให้จ�าเลยจ่ายค่าสินไหมทดแทนแล้ว ไม่ว่าจะเป็นกรณีจ่าย 

ค่าสินไหมทดแทนให้ตามค�าร้องของพนักงานอัยการ ของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ หรือเป็นกรณี 

ที่ศาลก�าหนดค่าสินไหมทดแทนให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เองก็ตาม 

5.2) ค่าเสียหายเพื่อการลงโทษ หมายความถึง ค่าเสียหายในทางแพ่งซึ่งก�าหนดให้เป็นค่า

เสยีหายท่ีเพิม่เติมข้ึนนอกเหนือจากค่าสนิไหมทดแทนหรอืค่าเสยีหายท่ีแท้จรงิท่ีผูเ้สยีหายจากการค้ามนุษย์ 

พิสูจน์ได้ โดยมิได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือมุ่งชดเชยความเสียหายให้กับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ แต่มี

วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการลงโทษผู้กระท�าผิดฐานค้ามนุษย์ท่ีมีพฤติการณ์ช่ัวร้ายให้มีความเข็ดหลาบ 

จนไม่สามารถกระท�าพฤติกรรมเช่นเดมิได้อีก และยังเป็นการป้องปรามมิให้บุคคลในสงัคมถือเอาพฤติกรรม

นั้นเป็นเยี่ยงอย่างในอนาคต 
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5.3) ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ไม่ต้องย่ืนค�าขอให้ศาลสั่งให้จ�าเลยจ่ายค่าเสียหายเพื่อ 

การลงโทษ และไม่มีภาระการพิสูจน์ค่าเสียหายในส่วนน้ี แต่พนักงานอัยการหรือผู ้เสียหายจาก 

การค้ามนุษย์ สามารถย่ืนค�าขอหรือค�าร้องต่อศาลเพื่อสั่งให้จ�าเลยจ่ายค่าเสียหายแก่ผู้เสียหายจาก 

การค้ามนุษย์เพื่อเป็นการลงโทษได้โดยไม่ถือเป็นกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบ

5.4) ในการก�าหนดค่าเสียหายเพื่อการลงโทษ เพ่ิมเติมจากค่าเสียหายตามปกติใน 

มาตรา 13 โดยในมาตรา 14 ศาลจะพิจารณาถึงพฤติการณ์ อาทิ ลักษณะและความร้ายแรงของ 

การกระท�าความผิด เช่น การกระท�าทารุณกรรม หน่วงเหน่ียวกักขัง ท�าร้ายร่างกาย ความรุนแรงของ

ความเสียหายท่ีเกิดข้ึน ฐานะทางการเงินของจ�าเลย ผลประโยชน์ท่ีจ�าเลยได้รับจากการกระท�าความผิด 

ระยะเวลาในการกระท�าความผิด ทัศนคติ ความส�านึกผิดและความพยายามในการบรรเทาผลร้ายของ

จ�าเลย ความประพฤติโดยท่ัวไปและประวัติการกระท�าความผิดของจ�าเลย ความกระทบกระเทือนทาง

จิตใจและความอับอายท่ีผูเ้สยีหายจากการค้ามนุษย์ ได้รบั อัตราเงนิเฟ้อ หรอืเหตุอ่ืนใดท่ีศาลเห็นสมควร 

ท้ังน้ี การก�าหนดค่าเสียหายเพื่อการลงโทษศาลจะพิจารณาพฤติการณ์ในการกระท�าความผิดของจ�าเลย

แต่ละคนแยกต่างหากจากกันเป็นแต่ละคนไป และจะแสดงเหตุผลท่ีน�ามาใช้ในการก�าหนดค่าเสียหาย 

เพือ่การลงโทษแต่ละคนไว้ในค�าพพิากษา ดังน้ัน ทนายความของผูเ้สยีหายจากการค้ามนุษย์ควรมีบทบาท
ในการให้ข้อเท็จจรงิดงักล่าวปรากฎต่อศาล เช่น รายงานแพทย์ท้ังทางร่างกายและจิตใจ เก่ียวกับผลกระทบ 
จากการกระท�าผิดท่ีมีต่อผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ หรือผลกระทบต่อครอบครัวของผู้เสียหายจาก 

การค้ามนุษย์

5.5) ศาลมีดุลพนิิจก�าหนดค่าเสยีหายเพือ่การลงโทษเป็นจ�านวนเท่าใดก็ได้ ข้ึนกับพฤติการณ์

แห่งคดีและความร้ายแรงของการกระท�าความผิด อย่างไรก็ตาม หากค่าเสียหายเพื่อการลงโทษสูงมาก

เกินส่วน จ�าเลยอาจย่ืนขออนุญาตฎกีาได้ เน่ืองจากปัญหาว่าค่าเสยีหายเพือ่การลงโทษสงูเกินสมควรหรอื

ไม่เป็นปัญหาส�าคัญอื่นที่ศาลฎีกาควรวินิจฉัย ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559

9.10 กำรแถลงกำรเปิดและปิดคดี

คดค้ีามนุษย์ เป็นคดท่ีีเกิดจากการกระท�าท่ีละเมิดสทิธมินุษยชนอย่างร้ายแรง และเป็นท่ีสนใจของ

สาธารณชนและสื่อมวลชน ทนายความควรแถลงเปิดคดี เพื่อให้ศาลได้เข้าใจเรื่องราวต่างๆ อันเป็น 

การกระท�าผิดโดยภาพรวม และแถลงปิดคดีเพื่อแสดงเหตุผลและข้อเท็จจริงว่าผู้กระท�าผิดควรถูกลงโทษ 

และผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ควรได้รับการชดใช้เยียวยาเพียงใดและอย่างไร

การแถลงเปิดและปิดคดี ยังมีบทบาทเป็นการสื่อสารต่อสังคมและผู้ท่ีเก่ียวข้องให้มีความรู ้ 

ความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะอย่างย่ิงการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากผู้ท่ีอ่อนแอกว่า 

ในสังคม กลุ่มเปราะบางและคนชายขอบ และการกระท�าที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรมและย�่ายีศักดิ์ศรี

9.11 อุทธรณ์และฎีกำ

หลักเกณฑ์ในการอุทธรณ์ฎีกา ก�าหนดไว้ในมาตรา 37 - 47 ซึ่งคล้ายคลึงกับประมวลกฎหมาย 

วิธีพิจารณาความอาญา โดยมีข้อแนะน�าดังนี้
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1) ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ศาลอุทธรณ์มีอ�านาจที่จะนั่งพิจารณาคดี (Trial 

Court) ซึ่งศาลมักจะไม่ใช้วิธีดังกล่าว เพียงทวนส�านวนให้ศาลช้ันต้นสืบพยานเสนอศาลอุทธรณ์เท่าน้ัน 

ดังน้ัน หากเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ทนายความของผู้เสียหายจากการค้า

มนุษย์ ควรยื่นค�าร้องขอให้ศาลนั่งพิจารณาคดีไปพร้อมกับฟ้องอุทธรณ์

2) เน่ืองจากคดีค้ามนุษย์ ยังไม่มีบรรทัดฐานจากค�าพิพากษาของศาลฎีกามากนัก ทนายความ 

ผูเ้สยีหายจากการค้ามนุษย์ หากพจิารณาแล้ว อาจมีประเด็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูเ้สยีหายจากการค้ามนุษย์ 

และศาลฎกีารยังไม่ได้วางหลกัไว้ โดยหากฎกีาแล้วมีโอกาสท่ีจะชนะคด ีทนายความผูเ้สยีหายจากการค้า

มนุษย์ ควรฎีกาเพื่อสร้างบรรทัดฐานต่อไป 

10. กระบวนกำรชั้นบังคับคดี

มาตรา 15 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559 ก�าหนดให้กระทรวงการพัฒนา

สงัคมและความม่ันคมของมนุษย์ด�าเนินการให้ความช่วยเหลอืทางกฎหมายแก่ผูเ้สยีหายจากการค้ามนุษย์ 

เพ่ือบังคับคดีให้เป็นไปตามค�าพิพากษา กระบวนการบังคับคดีเป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ่งและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ มีฐานะเป็นเจ้าหน้ี 

ตามค�าพิพากษา และต้องด�าเนินการในช้ันบังคบัคดเีช่นเดียวกับเจ้าหน้ีตามค�าพพิากษาในคดีประเภทอ่ืน

อย่างไรก็ตาม ทนายความและ NGOs ก็อาจมีบทบาทในการด�าเนินการบังคบัคดี ท้ังน้ีทนายความ

และ NGOs ต้องตระหนักว่าผูเ้สยีหายจากการค้ามนุษย์ เดนิทางมาประเทศไทยเพือ่แสวงหารายได้ส่งไป

จุนเจือครอบครวัในประเทศต้นทาง บางรายต้องด้ินรนหาเงนิให้นายหน้าเพือ่เดนิทางมาจนเป็นหน้ีเป็นสนิ 

ดังน้ัน ควรได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐ และการชดใช้จากผู้กระท�าผิด หากผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์  

ไม่ได้รบัการชดใช้ ต่อไปก็จะหาความร่วมมือจากผูเ้สยีหายจากการค้ามนุษย์ ในการด�าเนินคดีเพือ่เอาผดิ

จากผู้กระท�าผิดได้ยาก การบังคับใช้กฎหมายจะอ่อนแอลง ดังน้ัน อย่างน้อยทนายความและ NGOs 

ต้องติดตามจากหน่วยราชการท่ีเก่ียวข้อง ให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ได้รับการช่วยเหลือและชดใช้

จากผู้กระท�าผิด

ความผดิฐานค้ามนุษย์ ตามกฎหมายเก่ียวกับการฟอกเงนิ ถือเป็นความผดิมูลฐาน ส�านักงานป้องกัน

และปราบปรามการฟอกเงนิมักเข้าตรวจสอบทรพัย์สนิของผูก้ระท�าผดิ ซึง่ทรพัย์สนิเหล่าน้ัน บางส่วนอาจ

ไม่เกี่ยวกับการกระท�าผิด ทนายความและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาจใช้ประโยชน์ในกระบวนการดังกล่าว 

เพื่อบังคับคดีเอากับทรัพย์สินส่วนนั้นมาชดใช้ให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

11. อื่นๆ 

11.1 กำรท�ำหนังสือมอบอ�ำนำจและกำรแต่งตั้งทนำยควำม

ในโอกาสแรกท่ีทนายความได้มีโอกาสพบกับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และหลังจากสอบ 

ข้อเท็จจริงแล้ว ทนายความควรอธิบายถึงข้อกฎหมาย สิทธิ และข้ันตอนต่างๆ ในการด�าเนินคดีและ 

การเข้าถึงความยุติธรรม การชดใช้เยียวยาให้แก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และ NGOs ให้เข้าใจ  

รวมท้ังปัญหา อุปสรรค ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย ปัจจัยและโอกาสท่ีคดีจะถูกหันเหหรอืบิดเบือน เม่ือผูเ้สยีหาย 
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จากการค้ามนุษย์เข้าใจโดยตลอดและตัดสินใจท่ีจะด�าเนินมาตรการทางกฎหมายเพื่อแสวงหา 

ความเป็นธรรมแล้ว ควรให้ผูเ้สยีหายจากการค้ามนุษย์ท�าหนังสอืมอบอ�านาจให้แก่ผูป้ฏบัิติงานของ NGOs 

เพ่ือให้มีอ�านาจในการด�าเนินการทางกฎหมาย หรือติดตามผลการด�าเนินการแทนผู ้เสียหายจาก 

การค้ามนุษย์ได้ โดยให้มีอ�านาจในการมอบอ�านาจช่วง และแต่งต้ังทนายความได้ เพราะอาจมีกรณ ี

ที่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ไม่สะดวกหรือไม่สามารถที่จะด�าเนินการเอง

นอกจากน้ันยังควรให้ลงช่ือในใบแต่งต้ังทนายความไว้ด้วยเพื่อให้ทนายความมีอ�านาจด�าเนิน

มาตรการทางกฎหมายแทนผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้

11.2 กำรเผยแพร่ข่ำวเกี่ยวกับกำรด�ำเนินคดี

การเผยแพร่ข่าวเก่ียวกับการด�าเนินคดี แม้เป็นหน้าท่ีและบทบาทของ NGO แต่เน่ืองจากมีประเดน็

เก่ียวกับกฎหมาย และความเสี่ยงท่ีจะถูกฝ่ายตรงข้ามตอบโต้ และในบางกรณีอาจมีผลกระทบต่อ 

การด�าเนินคดี ทนายความจึงต้องมีบทบาทในการตรวจสอบบรรดาเอกสารท่ีจะเผยแพร่ ให้ค�าแนะน�า  

ท้วงติง เพิ่มเติม แก้ไข ก่อนที่จะเผยแพร่ออกไปสู่สาธารณะหรือบุคคลที่สาม

11.3 เอกสำรร้องเรียนหรือแสวงหำควำมเป็นธรรมในช่องทำงหรือกลไกอื่น

เช่นเดียวกับเอกสารข้อมูลท่ีจะเผยแพร่ไปตามข้อ 11.2 ทนายความควรต้องตรวจสอบก่อน  

โดยเฉพาะอาจเป็นการเปิดช่องให้อีกฝ่ายหน่ึงใช้เป็นเหตุในการด�าเนินคดีกับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 

หรือ NGOs ในข้อหาหมิ่นประมาท แจ้งความเท็จ ฯลฯ ได้

11.4 กรณีไม่เป็นผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์หลังกระบวนกำรคัดแยกผู้เสียหำยจำกกำรค้ำ
มนุษย์

ตามมาตรา 41 แห่ง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ผู้เสียหาย

จากการค้ามนุษย์ จะไม่ถูกด�าเนินคดีในความผิดฐานเข้ามา ออก หรืออยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับ

อนุญาต ความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน ความผิดฐานปลอมหรือใช้หนังสือเดินทางปลอม 

ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี หรือความผิดฐานท�างานโดย 

ไม่ได้รับอนุญาต ประเด็นปัญหาคือ หากผลจากการคัดแยกประเมินว่าไม่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 

ก็อาจถูกด�าเนินคดใีนข้อหาต่างๆ เหล่าน้ันได้ ทนายความอย่างน้อยต้องให้ค�าแนะน�าปรกึษาทางกฎหมาย

แก่คนเหล่านั้นและ NGOs ว่าจะด�าเนินการอย่างไรต่อไป รวมทั้งในกรณีจ�าเป็น ให้ทนายความแก้ต่าง

ให้แก่บุคคลเหล่านั้นด้วย

11.5 ข้อเท็จจริงและควำมเห็นที่แตกต่ำง

อาจมีกรณท่ีีปรากฎข้อเท็จจรงิและความเห็นท่ีแตกต่างกันระหว่างทนายความและพนักงานเจ้าหน้าท่ี 

ในกรณีท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีเห็นว่า กรณีไม่เป็นการกระท�าผิดฐานค้ามนุษย์ แต่อาจเป็นความผิดฐานอ่ืน 

หรือไม่เป็นความผิดเลย กรณีนี้หาก NGOs และทนายความเห็นว่าเป็นการกระท�าผิด ทนายความก็อาจ

เป็นตัวแทนของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ในการยื่นฟ้องต่อศาลได้โดยตรงได้
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กรณีท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีเห็นว่าเป็นกรณีค้ามนุษย์ แต่ NGOs และทนายความเห็นว่าไม่เป็น 

การค้ามนุษย์ ทนายความหรือ NGOs ไม่ควรเข้าไปเก่ียวข้องในคดีค้ามนุษย์ แต่ยังสามารถช่วยเหลือ

แรงงานให้ได้รับความเป็นธรรมหรือการช่วยเหลือหรือชดใช้ตามกฎหมายอื่นๆ 
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บทที่ 5

ควำมรู้เกี่ยวกับกำรคุ้มครองแรงงำน ป้องกัน  
และปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ในภำคประมง

1. บทบำทหนำ้ทีแ่ละกำรด�ำเนนิงำนของศนูยบ์ญัชำกำรแก้ไขปัญหำกำรท�ำกำรประมง
ผิดกฎหมำยในกำรคุ้มครองแรงงำน ป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ในภำค
ประมง 

1.1 ที่มำกำรจัดตั้งศูนย์บัญชำกำรแก้ไขปัญหำกำรท�ำกำรประมงผิดกฎหมำย (ศปมผ.)

จากการคณะกรรมาธกิารยุโรป (The European Commission) สหภาพยุโรป (Europe Union) 

ได้มีค�าประกาศแจ้งเตือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เพ่ือให้รับทราบถึงความเป็นไปได้ท่ีประเทศไทย

จะถูกระบุว่าเป็นประเทศท่ีสามท่ีไม่ให้ความร่วมมือในการต่อต้านการท�าประมงท่ีผิดกฎหมาย ขาดการ

รายงาน และไร้การควบคมุ พร้อมท้ังแนะน�าให้ประเทศไทยด�าเนินการปรบัปรงุกฎหมาย กฎระเบียบ และ

การจัดการด้านการประมงของไทยให้สอดคล้องกับกฎระเบียบของสหภาพยุโรป ท่ี (EC) No.1005/2008 

ว่าด้วยการจัดต้ังระบบของประชาคมยุโรปเพื่อป้องกัน ยับย้ัง และขจัดการท�าประมงท่ีผิดกฎหมาย  

ขาดการรายงาน และไร้การควบคมุ ตลอดจนสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ จรรยาบรรณในการ

ท�าประมงอย่างรับผิดชอบ มาตรการอนุรักษ์และการจัดการด้านการประมงท่ีประเทศไทยมีพันธกรณี  

โดยก�าหนดเวลาให้ประเทศไทยด�าเนินการแก้ไขภายใน 6 เดือน (พฤษภาคม - ตุลาคม 2558) เมื่อวันที่ 

21 เมษายน 2558 โดยคณะกรรมาธิการยุโรป จะพิจารณาอีกครั้งว่าจะยกเลิกค�าประกาศแจ้งเตือน 

ดังกล่าว หรือจะระงับการน�าสินค้าสัตว์น�้าและผลิตภัณฑ์ประมงของไทยเข้าสู่ตลาดสหภาพยุโรปต่อไป 

รัฐบาลในนามของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงได้มีค�าสั่ง หน.คสช.ท่ี 10/2558 ให้จัดต้ัง 

ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท�าการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) เป็นหน่วยเฉพาะกิจข้ึนตรงกับ 

นายกรัฐมนตรี โดยให้ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท�าประมง 

ผิดกฎหมาย เพื่อแก้ไขปัญหาการท�าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU  

Fishing) ต้ังแต่ 1 พฤษภาคม 2558 ซึ่งต่อมาได้ผนวกรวมการแก้ปัญหาท้ังในส่วนของปัญหาด้าน 

การคุม้ครองแรงงาน การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในภาคประมงด้วย ท�าหน้าท่ีในการบูรณาการ 

การท�างานของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทุกภาคส่วน โดยมีคณะกรรมการนโยบายแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์

และการท�าประมงผิดกฎหมายซึ่งจัดต้ังข้ึนตามค�าสั่งส�านักนายกรัฐมนตรี ท่ี 52/2558 ลงวันท่ี 17 

กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2558 ท�าหน้าที่ก�าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในระดับรัฐบาล 
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1.2 โครงสร้ำงศูนย์บัญชำกำรแก้ไขปัญหำกำรท�ำกำรประมงผิดกฎหมำย

โครงสร้างศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท�าประมงผิดกฎหมาย ประกอบด้วยระดับนโยบาย และ

ระดบัปฏบัิติการ โดยมีส�านักเลขานุการศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท�าประมงผดิกฎหมาย เป็นหน่วยงาน 

ทีท่�าหน้าทีป่ระสานงานเชือ่มต่อ ระดับนโยบายมีคณะกรรมการศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท�าประมง

ผิดกฎหมาย ซึ่งประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม และผู้บริหารระดับกระทรวงต่างๆ ร่วมเป็น

คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการท�าการประมงผิดกฎหมาย ท่ีมีรัฐมนตรีกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน ท�าหน้าท่ีเป็นผู้ก�าหนดทิศทาง และขับเคลื่อนแนวทางการแก้ปัญหา 

ส�าหรับระดับปฏิบัติ ประกอบด้วยศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 

ส่วนงานกฎหมาย ส่วนงานประชาสัมพันธ์ และหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องเป็นหน่วยข้ึนตรงซึ่งหน่วย 

ขึ้นตรงที่เป็นหน่วยงานหลัก ประกอบด้วย 

1. กองทัพเรือ และศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) 

ซึ่งจัดต้ังโดยมติสภาความม่ันคงแห่งชาติ เม่ือวันท่ี 10 มกราคม พ.ศ. 2540 และมติคณะรัฐมนตรี  

เมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2540 และวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2541 ท�าหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักของ

ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท�าประมงผิดกฎหมาย ในการปฏิบัติการทางทะเลและชายฝั่ง และปฏิบัติ

งานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. ให้มีศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า - ออก (Port In - Port Out Controlling Center) และ 

ศูนย์ให้บรกิารและอ�านวยความสะดวกแก่เรอืประมงแบบเบ็ดเสรจ็ (Fishing One Stop Service) ประจ�า

ในแต่ละจังหวัดชายทะเล ท้ังน้ีตามท่ีศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท�าประมงผิดกฎหมายประกาศ 

ก�าหนด

อ�านาจหน้าที่ของศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท�าประมงผิดกฎหมาย มีดังนี้

1. ก�าหนดแนวทางของไทยและจัดท�าแผนปฏิบัติการแห่งชาติในการแก้ปัญหาการท�าการประมง

ผดิกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคมุ (Thailand’s National Plan of Action to Prevent, 

Deter and Eliminate IUU Fishing, NPOA - IUU) ตลอดจนก�ากับดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผน

นั้น รวมถึงด�าเนินงานท�าความเข้าใจกับสหภาพยุโรป

2. ควบคมุ สัง่การ ก�ากับดแูล และประสานการปฏบัิติการท้ังปวงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ และส่วนราชการ

อื่นที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการท�าการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม

3. พิจารณาเสนอแนะ ปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งพัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

กับการแก้ไขปัญหาการท�าการประมงผิดกฎหมายให้เป็นมาตรฐานสากล โดยเฉพาะอย่างย่ิงการป้องกัน

การท�าการประมงผิดกฎหมายและบทลงโทษที่เหมาะสม

4. ก�าหนดโครงสร้างและอัตราก�าลังของศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท�าประมงผิดกฎหมาย 

โดยในโครงสร้างน้ีต้องก�าหนดให้มีศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า - ออก รวมถึงศูนย์ให้บริการและอ�านวย

ความสะดวกแก่เรือประมงแบบเบ็ดเสร็จประจ�าในแต่ละจังหวัดชายทะเล
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5. แต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าท่ีท่ีจะปฏิบัติงานในศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท�าประมง 

ผิดกฎหมายจากข้าราชการหรือผู้ปฏิบัติงานในส่วนราชการต่างๆ ได้ตามความเหมาะสม

6. แต่งต้ังคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท�างาน เพือ่ดแูลรบัผดิชอบเรือ่งใดเรือ่งหน่ึง

โดยเฉพาะได้ตามความเหมาะสม

7. เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าท่ีหน่วยงานของรัฐ หรือภาคเอกชน รวมท้ัง

หน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อร่วมประชุมแนวทางการด�าเนินงาน ประสาน 

การปฏิบัติและติดตามผลการด�าเนินงานตามความเหมาะสม

8. ประสานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพื่อเร่งยกระดับความร่วมมือกับประเทศท่ีสามโดยเฉพาะ

ประเทศท่ีเรือท่ีชักธงไทยเข้าไปท�าการจับปลาในน่านน�้าของประเทศน้ัน เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกรณี

ระหว่างประเทศ

9. รายงานผลการปฏิบัติให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติทราบอย่างต่อเน่ืองจนกว่า 

สหภาพยุโรปได้ยกเลกิประกาศเตือนประเทศไทยว่าเป็นประเทศท่ีไม่มีมาตรการอย่างเพยีงพอในการป้องกัน 

ยับยั้ง และขจัดการท�าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม

10. ปฏิบัติการอื่นตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
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ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ี 

ในการบูรณาการประสานงานในการใช้ก�าลังท้ังเรือ อากาศยาน และพนักงานเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องจาก

หน่วยงานต่างๆ เพือ่บังคบัใช้กฎหมายในทะเลและควบคมุการปฏบัิติต่างๆ ให้เป็นไปตามท่ีศูนย์บัญชาการ

แก้ไขปัญหาการท�าประมงผิดกฎหมายประกาศ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ หน่วยปฏิบัติการหลัก 

(กองทัพเรือ กองบังคับการต�ารวจน�้า กรมศุลกากร กรมเจ้าท่า กรมประมง และกรมทรัพยากรทางทะเล

และชายฝั่ง

1. กองทัพเรอื เป็นหน่วยงานท่ีมีบทบาทหน้าท่ีในการรกัษากฎหมายและช่วยเหลอื (Constabulary  

Role) คือ การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ  

การรักษากฎหมายตามท่ีรัฐบาลมอบอ�านาจ ให้ทหารเรือเป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ีรวม 29 ฉบับ รวมถึง 

การให้ความช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนาประเทศ เป็นหน่วยงานหลักในฐานะท่ีเรือรบมีสิทธิตาม

กฎหมายทะเลเหนือเรือต่างชาติในการข้ึนตรวจเรือ (Right of Visit) เพื่อปราบปรามการกระท�าผิด

กฎหมาย 4 ประการ คือ โจรสลัด การค้าทาส การกระจายเสียงโดยผิดกฎหมาย และการไม่ชักธงหรือ

ชักธงผิดไปจากสัญชาติที่จดทะเบียน รวมทั้ง สิทธิในการไล่ตามติดพัน (Right of Hot Pursuit) กรณี

เรือต่างชาติได้กระท�าผิดต่อกฎหมายของไทยแล้วแล่นหลบหนีเพื่อให้พ้นการจับกุม นอกจากนี้ ยังมีสิทธิ

เหนือเรือท่ีชักธงไทยทุกล�าด้วย ส�าหรับหน่วยงานราชการอ่ืนก็อาจอนุโลมใช้สิทธิในการข้ึนตรวจและ 

ไล่ตามติดพันดังกล่าวในฐานะเรือของทางราชการได้เช่นกัน กองทัพเรือมีอ�านาจจ�ากัดเฉพาะตามท่ี

กฎหมายภายในซึ่งออกโดยอาศัยอ�านาจตามท่ีกฎหมายระหว่างประเทศบัญญัติไว้เท่าน้ัน อันได้แก่  

ความผิดตามพระราชบัญญัติเรือไทย พ.ศ. 2481 ตามหลักการรัฐเจ้าของธง และพระราชก�าหนด 

การประมง พ.ศ. 2558 ตามหลักการเพื่อคุ้มครองทรัพยากรในเขตเศรษฐกิจจ�าเพาะ ท่ีส�าคัญคือ  

เป็นหน่วยงานท่ีมีอ�านาจในการเป็นนายต�ารวจช้ันผู ้ใหญ่ในเรือไทย ตามพระราชบัญญัติเรือไทย  

พ.ศ. 2481 ซึ่งสามารถบังคับใช้กฎหมายบนเรือไทยทุกล�าเช่นเดียวกับนายต�ารวจ 

2. กองบังคับการต�ารวจน�้า เป็นหน่วยท่ีมีบทบาทหน้าท่ีหลักในการป้องกันและปราบปราม

อาชญากรรมตามประมวลกฎหมายวิธพีจิารณาความอาญา และกฎหมายอ่ืนอันเก่ียวกับความผดิทางอาญา

ในน่านน�า้ไทย เป็นหน่วยงานหลกัทางทะเลอีกหน่วยหน่ึงท่ีกฎหมายทะเลให้ใช้สทิธข้ึินตรวจเย่ียม (Right 

of Visit) และสิทธิในการไล่ตามตดิพัน (Right of Hot Pursuit) ในฐานะเรือของทางราชการได้ แต่ด้วย

ข้อจ�ากัดภายในของระเบียบข้อบังคับภายในของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติท่ีให้ กองบังคับการต�ารวจน�้า 

โดยเจ้าหน้าที่ต�ารวจน�้าปฏิบัติหน้าที่ที่เน้นการปฏิบัติการในทะเลอาณาเขต (ระยะ 12 ไมล์จากเส้นฐาน

(ชายฝั่ง)) จึงมีโอกาสน้อยมากท่ี กองบังคับการต�ารวจน�้าจะใช้สิทธิดังกล่าว ส่วนกฎหมายทางทะเล 

ฉบับอื่นๆ ก็เป็นไปในท�านองเดียวกับกรณีของทหารเรือดังกล่าวข้างต้น 

3. กรมศุลกากร เป็นหน่วยงานท่ีมีบทบาทหน้าท่ีในการป้องกันและปราบปรามการลกัลอบหนีภาษี

ศุลกากร การหลีกเลี่ยงอากร และการกระท�าผิดกฎหมายศุลกากรอ่ืนๆ รับผิดชอบกฎหมายระหว่าง

ประเทศเก่ียวกับการน�าสิง่ของ เข้ามาและออกไปนอกราชอาณาจักรและการขนถ่ายสิง่ของในเขตต่อเน่ือง 

จึงรับผิดชอบในส่วนท่ีเป็นกฎหมายเฉพาะกฎหมายทะเลท่ีเก่ียวกับการศุลกากรในเขตต่อเน่ือง นอกจาก
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น้ัน จะเป็นเรือ่งความร่วมมือในการตรวจสนิค้าและความปลอดภยัของเรอืและส่ิงอ�านวยความสะดวกต่างๆ 

ในท่าเรือโดยจะท�างานร่วมกับการท่าเรือแห่งประเทศไทย และกรมเจ้าท่า รวมท้ังหน่วยงานศุลกากร 

ของประเทศสหรัฐอเมริกา

4. กรมเจ้าท่า เป็นหน่วยงานท่ีมีบทบาทหน้าท่ีในการด�าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือ

ในน่านน�้าไทย กฎหมายว่าด้วยเรือไทย กฎหมายว่าด้วยการป้องกันเรือโดนกัน กฎหมายว่าด้วย 

การส่งเสริมการพาณิชยนาวี และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง รับผิดชอบเก่ียวกับกฎหมายความปลอดภัยใน

การเดินเรือ รวมท้ัง กรณีท่ีมีพัฒนาการของกฎหมายความปลอดภัยในการเดินเรือไปสู่ระเบียบข้อบังคับ

เก่ียวกับความม่ันคงทางทะเลบางส่วน อาทิ ข้อบังคับว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือ

ระหว่างประเทศ (International Ship and Port Facility Security Code - ISPS Code) นอกจากน้ี  

กรมเจ้าท่ายังรบัผดิชอบกฎหมายท่ีเก่ียวกับกฎหมายสิง่แวดล้อมบางส่วน ซึง่มีความสัมพนัธ์และเก่ียวเน่ือง

กับกฎหมายความปลอดภยัทางทะเลอย่างใกล้ชิดอีกด้วย อย่างไรก็ตาม อ�านาจหน้าท่ีของกรมเจ้าท่าก็ยัง

คงจ�ากัดเฉพาะในเขตน่านน�า้ไทย (ระยะ 12 ไมล์จากเส้นฐาน (ชายฝ่ัง)) ซึง่รวมเฉพาะอ�านาจบางประการ

ในเขตต่อเนื่องเท่านั้น

5. กรมประมง เป็นหน่วยงานท่ีมีบทบาทหน้าท่ีในการ เป็นหน่วยงานท่ีรบัผดิชอบเก่ียวกับกฎหมาย

ประมงระหว่างประเทศ ซึ่งรวมทั้งกฎหมายประมงในส่วนที่บัญญัติไว้ในกฎหมายทะเล และความร่วมมือ

อ่ืนๆ อย่างไรก็ตาม อ�านาจหน้าท่ีของกรมประมงในปัจจุบันก็ยังคงจ�ากัดเฉพาะการท�าประมงโดย 

ผิดกฎหมายประมงตามท่ีกฎหมายภายในของไทยบัญญัติ โดยมีหน้าท่ีออกไปถึงเขตเศรษฐกิจจ�าเพาะ 

ส่วนการท�าประมงในทะเลหลวงโดยปกติจะอยู่ภายใต้ระเบียบข้อบังคับขององค์การบริหารจัดการประมง

ในภูมิภาคต่างๆ 

6. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2548 และกฎหมาย

สิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ซึ่งมีพื้นที่ปฏิบัติงานหลักภายในอาณาเขตทางทะเลของไทย

และหน่วยปฏิบัติการร่วม (หน่วยงาน/ส่วนราชการที่มีบทบาทหน้าที่หรือความรับผิดชอบเกี่ยวข้อง

กับงานหรือกิจการต่างๆ ทางทะเล ได้แก่ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงแรงงาน กระทรวง 

การท่องเท่ียวและกีฬา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ส�านักงานคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ กรมป่าไม้ กรมสรรพสามิต กรมป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภยั เป็นต้น โดยแต่ละหน่วยงานมีบทบาทตามอ�านาจหน้าท่ีของตนตามท่ีกฎหมายก�าหนด 

โดยไม่มีหน่วยเรือท่ีเป็นเครื่องมือส�าหรับการบังคับใช้กฎหมายในทะเลโดยตรง แต่จะเข้ามามีส่วนร่วม 

ในทางอ้อม เช่น การเป็นหน่วยท่ีท่ีเก่ียวข้องกับการจัดเก็บข้อมูลท่ีสมัพนัธ์ถึงการบังคบัใช้กฎหมายในทะเล 

การเป็นหน่วยบังคับใช้กฎหมายในราชอาณาจักร (ทางบก) ที่เชื่อมโยงถึง การเป็นหน่วยที่มีหน้าที่ในการ

ก�าหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทางทะเล เป็นต้น 
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ซึ่งแบ่งพื้นท่ีรับผิดชอบออกเป็น 3 พื้นท่ี ประกอบ 1) ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษา 

ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.เขต 1) มีพื้นท่ีรับผิดชอบบริเวณอ่าวไทยตอนบน ซึ่งรวมถึง 

อ่าวไทยรูป ตัว ก. ลงมาจนถึงเส้นแนวรอยต่อระหว่างจังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2) ศูนย์

ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.เขต 2) มีพื้นที่รับผิดชอบบริเวณ

อ่าวไทยตอนล่าง ต้ังแต่เส้นแนวรอยต่อระหว่างจังหวัดชุมพร และจังหวัดสรุาษฎร์ธานี ลงมาจนถึงชายแดน

ทางทะเลติดต่อกับประเทศมาเลเซีย และ 3) ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติ

ทางทะเล (ศรชล.เขต 3) มีพื้นที่รับผิดชอบด้านฝั่งทะเลอันดามัน 

1.3 กำรด�ำเนินกำรของศูนย์บัญชำกำรแก้ไขปัญหำกำรท�ำประมงผิดกฎหมำยที่ส�ำคัญ

ที่ผ่านมา ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท�าประมงผิดกฎหมายได้ท�าหน้าที่ ติดตาม ก�ากับ ดูแล 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการคุ้มครองแรงงานและป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ในภาคประมง รวมท้ัง

ควบคมุและสัง่การหน่วยงานท่ีมาปฏบัิติการภายใต้ ศูนย์ประสานการปฏบัิติในการรกัษาผลประโยชน์ของ

ชาติทางทะเลในการบูรณาการข้อมูลข่าวสารทางทะเลท่ีเก่ียวข้อง โดยให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเช่ือมต่อ

ข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศ เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้ภาพสถานการณ์ทางทะเล จัดพนักงานเจ้าหน้าท่ี

ปฏิบัติหน้าท่ีประจ�าในศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทางทะเล (ศขท.) จากหน่วยงานต่างๆ ในศูนย์

ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ปฏิบัติหน้าท่ีเฝ้าติดตาม พิสูจน์ทราบ  

และตรวจสอบพฤติกรรมการท�าประมงผิดกฎหมายของเรือประมงซึ่งรวมถึงแรงงานภายในเรือประมง  

โดยปฏิบัติหน้าท่ีเป็นศูนย์ติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวัง (Monitoring Control and Surveillance 
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Center: MCS) ด้วย เพื่อให้ระบบการตรวจสอบย้อนกลับ(Traceability System) มีความครบถ้วน

สมบูรณ์โดยเร็วที่สุด โดยได้ด�าเนินงานตามแผนไปแล้ว สรุปได้ดังนี้ 

1. จัดท�ากฎหมาย และร่างเอกสารท่ีส�าคัญในการบริหารจัดการประมงทะเล ซึ่งมีการประสาน

ความเห็นอย่างใกล้ชิดกับสหภาพยุโรปมาโดยตลอด ได้แก่ (1) ร่าง พระราชก�าหนดการประมง พ.ศ. ..... 

เพือ่ใช้แทน พระราชก�าหนดการประมง พ.ศ. ..... ฉบับปัจจุบัน (2) แผนการบรหิารจัดการประมงทะเลไทย  

(3) แผนปฏิบัติการแห่งชาติในการแก้ไขปัญหาการท�าการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และ 

ไร้การควบคุม (NPOA - IUU) และ (4) แผนการตรวจตราแห่งชาติ (National Control and  

Inspection Plan)

2. ได้ขับเคลื่อนการด�าเนินการให้เป็นไปตามแผนงานต่างๆ โดยได้วางระบบในการเฝ้าติดตาม

เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการกระท�าผิด และสามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ติดต้ัง

ระบบติดตามเรอืประมง (Vessel Monitoring System: VMS) เพือ่ใช้ในการติดพฤติกรรมของเรอืประมง

พาณิชย์ท่ีมีขนาดเกินกว่า 30 ตันกรอสในทะเล ระบบการตรวจสอบย้อนกลับของสัตว์น�้า และสิ้นค้า 

ท่ีผลติภณัฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับสตัว์น�า้ (Traceability System) ระบบฐานข้อมูลเรอื - แรงงานประมง อุปกรณ์

การตรวจโปรแกรมติดตามการบังคับใช้กฎหมายและการด�าเนินคดี (Vessel - Crew Database,  

Inspection, Laws Enforcement and Proceeding System: THAI - MECC DILEP) ส�าหรับตรวจ

และบังคับใช้กฎหมายในการคุ้มครองแรงงาน การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในเรือประมง 
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3. บูรณาการการตรวจ และบังคับใช้กฎหมาย ท้ังในโรงงานอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกับประมง 

สถานประกอบการแปรรูปสัตว์น�้าเบ้ืองต้น (ล้ง) และการตรวจในทะเลของเรือท่ีท�าการประมงใน และ 

นอกน่านน�้า รวมถึงเรือที่ท�าหน้าที่ในการขน

4. ได้จัดการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏบัิติงานในภาคส่วนต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องในศูนย์ควบคมุ

การแจ้งเรือเข้า - ออก และพนักงานเจ้าหน้าท่ีท่ีมีหน้าท่ีในการบังคับใช้กฎหมายในทะเล ให้มีความรู้ 

ความสามารถในการบังคับใช้กฎหมาย โดยมีการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานตรวจแรงงาน  

และพัฒนาหลักสูตรป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับในทะเล  

ซึ่งได้รับการรับรองจากคณะกรรมการประสานและก�ากับการด�าเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้า

มนุษย์ เรียกโดยย่อว่า “คณะกรรมการ ปกค.” โดยรองนายกรัฐมนตรีท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 

เป็นประธานกรรมการ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการบังคับใช้กฎหมาย ตามพระราชบัญญัติป้องกันและ 

ปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 และการคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล ตามพระราชบัญญัติ

คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

5. ได้ด�าเนินการในเรื่องอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการแก้ไขปัญหา (IUU) การคุ้มครองแรงงาน และ 

การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในภาคประมง เช่น การสร้างความเข้าใจ การรับรู้กับผู้ประกอบ

การประมง ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของภาครัฐ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน และองค์กร

เอกชน และองค์การระหว่างประเทศต่างๆ เป็นต้น 
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2. กำรด�ำเนนิกำรคุม้ครองแรงงำนและปอ้งกนัปรำบปรำมกำรคำ้มนษุย์ในภำคประมง

นับต้ังแต่มีการจัดต้ังศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท�าประมงผดิกฎหมายการคุม้ครองแรงงานและ

การป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ในภาคประมง ได้มีการพัฒนาเป็นอย่างมาก แรงงานดังกล่าวไม่ได้

หมายความเฉพาะแรงงานท่ีท�างานในเรอืประมง หากแต่ยังหมายความรวมถึง แรงงานท่ีท�างานในโรงงาน 

ท่ีใช้เครื่องจักรมีก�าลังรวมต้ังแต่ห้าแรงม้าหรือก�าลังเทียบเท่าต้ังแต่ห้าแรงม้าข้ึนไป หรือใช้คนงานต้ังแต่

เจ็ดคนข้ึนไปโดยใช้เครื่องจักรหรือไม่ก็ตาม ส�าหรับบรรจุ แปรรูป เก็บรักษาสัตว์น�้า หรือน�าสัตว์น�้า 

ท่ีแปรรปูแล้วหรอืท่ียังมิได้แปรรปู มาบรรจุหีบห่ออีกด้วย การปฏบัิติก่อนจัดต้ังศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหา

การท�าประมงผิดกฎหมาย หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น กรมการจัดหางาน กรมคุ้มครองสวัสดิการและ

แรงงาน กรมประมง ฯลฯ จะเข้าตรวจโรงงานตามหน้าท่ีของตนเอง โดยไม่ได้วางแผนร่วมกัน ท�าให้ 

ผู้ประกอบการต้องถูกตรวจสอบโดยพนักงานเจ้าหน้าท่ีหลายครั้ง และอาจบังคับใช้กฎหมายไม่ครบถ้วน 

เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย ทั้ง พระราชก�าหนดการประมง พ.ศ. 2558 และ

กฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานและก้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหา

การท�าประมงผดิกฎหมาย จึงสัง่การให้ศูนย์ประสานการปฏบัิติในการรกัษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 

ด�าเนินการบูรณาการชุดสหวิชาชีพ ท่ีมีอ�านาจหน้าท่ีตามกฎหมายท่ีตนเองเป็นผูร้กัษาการ เข้าตรวจสถาน

ประกอบการแปรรูปสัตว์น�้า โดยศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท�าประมงผิดกฎหมายและศูนย์ประสาน

การปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลแต่ละเขตจะด�าเนินการรวบรวม ข้อมูลข่าวสาร 

วิเคราะห์เป้าหมาย วางแผน และด�าเนินการอย่างละเอียดรอบครอบ รัดกุม หากพบการกระท�าผิด 

จะด�าเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายนั้นๆ ก�าหนด 

ในส่วนของการคุ้มครองแรงงานประมงทะเล ปัจจุบันมีการปฏิบัติการเพื่อคุ้มครองแรงงานท้ังท่ีฝั่ง

โดยศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออก เรือประมง (Port In Port Out Center หรือ PIPO) และในทะเล

โดยเรอืและอากาศยานท่ีปฏบัิติการในหมวดเรอืเฉพาะกิจ ศูนย์ประสานการปฏบัิติในการรกัษาผลประโยชน์

ของชาติทางทะเล เขต ซึ่งประกอบด้วยเรือจาก กองทัพเรือ กองบังคับการต�ารวจน�้า กรมศุลกากร  

กรมเจ้าท่า กรมประมง และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ท�าหน้าท่ีบังคับใช้กฎหมายเพื่อรักษา 

ผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล ซึ่งจะขออธิบาย หลักการปฏิบัติเพื่อคุ้มครองแรงงานและปราบปราม 

การค้ามนุษย์ บนฝั่ง และในทะเลโดยสังเขป รวมทั้งอ�านาจ หน้าที่ ของผู้ปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความสะดวก

แก่ท่านนักกฎหมายที่จะเชื่อมโยงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง 

2.1 เรือที่กฎหมำยก�ำหนดให้ต้องแจ้งกำร เข้ำ - ออก มีดังนี้ 

- เรือประมงพาณิชย์ท่ีมีขนาดต้ังแต่ 30 ตันกรอสข้ึนไป ในเครื่องมือท�าการประมง 

ทุกประเภท 

- เรอืขนถ่ายสตัว์น�า้หรอืเก็บรกัษาสตัว์น�า้หรอืผลติภณัฑ์สตัว์น�า้ท่ีจดทะเบียนกับกรมประมง

ทุกขนาด 

- เรือบรรทุกสินค้าห้องเย็น ขนาด 30 ตันกรอส ขึ้นไป 

- เรือบรรทุกน�้ามันเพื่อการประมง ขนาด 30 ตันกรอส ขึ้นไป 
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- เรือบรรทุกน�้าจืด ขนาด 30 ตันกรอส ขึ้นไป

- เรือสนับสนุนการประมง ตามที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนด

หมำยเหต	ุเรือประมงพำณิชย์ที่ต�่ำกว่ำ	30	ตันกรอส	ไม่ต้องผ่ำนกำรตรวจ	ยกเว้นเรือ

ประมงพำณิชย์ท่ีมีขนำดต้ังแต่	10	ตันกรอสข้ึนไป	ในเครื่องมือท�ำกำรประมงประเภท	

อวนลำก	อวนล้อมจับ	และอวนครอบ/ช้อนหรือยกปลำกะตัก		

2.2 เอกสำรหลักฐำนและอุปกรณ์พ้ืนฐำนที่ต้องตรวจสอบ

เอกสารหลักฐานและอุปกรณ์พ้ืนฐานท่ีเก่ียวกับเรือประมง การอนุญาตให้ท�าการประมง และ 

คนประจ�าเรือ ซึ่งจะต้องท�าการตรวจสอบ ตามท่ีพระราชก�าหนดการท�าประมง พ.ศ. 2558 และแก้ไข

เพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พ.ศ. 2481 พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน�้าไทย พ.ศ. 2456  

พระราชบัญญติัคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 พระราชบัญญติัการท�างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 กฎหมาย

คุ้มครองแรงงาน และกฎหมายป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ ก�าหนดดังนี้ 

- เอกสารเกี่ยวกับเรือและการอนุญาตให้ท�าการประมง

เอกสารประจ�าเรือ ได้แก่ ทะเบียนเรือ ใบอนุญาตใช้เรือ ใบส�าคัญการตรวจเรือ ใบอนุญาตประมง

พาณิชย์ ใบรับรองการตรวจสุขอนามัย

ใบทะเบียนเรือ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ส�านักทะเบียนเรือและนิติกรรม กรมเจ้าท่า

ตัวอย่างเอกสาร
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ใบอนุญาตใช้เรือ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ส�านักมาตรฐานทะเบียนเรือ กรมเจ้าท่า

แบบตรวจเรือจากศูนย์ควบคุมการเข้า-ออกของเรือ (PIPO)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ศูนย์ควบคุมการเข้า-ออกของเรือ (PIPO)
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ใบอนุญาตประมงพาณิชย์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมประมง

ใบรับรองการตรวจสุขอนามัย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมประมง
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ใบส�าคัญรับรองการตรวจเรือ

เพื่อนุญาตให้ใช้เรือส�าหรับประมง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมเจ้าท่า
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- ตัวเรือและอุปกรณ์ ตรวจสอบ อัตลักษณ์เรือที่ก�าหนดโดยพนักงานเจ้าหน้าที่และเครื่องหมาย

ประจ�าเรือท่ีก�าหนดโดย กรมประมง, ระบบติดตามเรือ (VMS) และอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย เช่น  

เสื้อชูชีพ ถังดับเพลิง 

ตัวอย่างเอกสาร

แบบรายงานการติดตั้งระบบติดตามเรือ (VMS)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมเจ้าท่า

- คนประจ�าเรือ ได้แก่ ผู้ควบคุมเรือ (ไต๋กง) นายท้าย ช่างเครื่อง หัวหน้าคนงาน แรงงาน  

บัตรประจ�าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรชมพู) / CI/ Passport/ Border pass/ Work permit/ 

Seabook/ Seamanbook / ประกาศนียบัตรนายท้าย และช่างเครื่อง / บัญชีรายช่ือคนประจ�าเรือ 

ที่ออกไปท�าการในเรือตาม มาตรา 285 / สัญญาจ้าง / การสุขอนามัย และสวัสดิภาพ

ตัวอย่างเอกสาร
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หนังสือคนประจ�าเรือประมง (Seaman Book)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมเจ้าท่า

เอกสารคนประจ�าเรือประมง (Sea Book)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมประมง
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ประกาศนียบัตรนายเรือ (ไต๋กง)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมเจ้าท่า

ประกาศนียบัตรคนใช้เครื่องจักรยนต์หรือประมงชั้นสอง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมเจ้าท่า
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ตัวอย่างเอกสารอื่นๆ ที่ต้องตรวจ เช่น บัตรประชาชน เอกสารประจ�าตัวของแรงงาน แบบบันทึก
การท�าประมง และแบบบันทึกเวลาพัก

- แบบบันทึกการท�าประมง
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2.3 กำรตรวจเรือที่ฝ่ัง โดยศูนย์ควบคุมกำรแจ้งเข้ำ - ออก เรือประมง (Port In Port Out 
Center หรือ PIPO) 

แบ่งเป็น 2 ห้วงเวลา กล่าวคือ1. เมื่อเรือประมงจะออกท�าการประมงเรียกว่าการตรวจ Port Out 

หรือมักเรียกช่ือย่อว่า PO และ 2. เม่ือเรือประมงจะกลับเข้าฝั่งภายหลังจากท�าการประมงแล้วเรียกว่า 

การตรวจ Port In หรือมักเรียกชื่อย่อว่า PI โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การตรวจเรือประมงก่อนออกท�าการประมง (Port Out, PO )

- ผู้มีอ�านาจในการตรวจ ได้แก่ พนักงานเจ้าหน้าท่ีจากหน่วยต่างๆ ประกอบด้วย กองทัพเรือ 

กรมประมง กรมเจ้าท่า กรมการจัดหางาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมการปกครอง 

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ 

- ตรวจสอบ ความถูกต้องของเอกสารท่ีเก่ียวกับตัวเรือ การอนุญาตให้ใช้เรือ การอนุญาตให ้

คนประจ�าเรอืท�างานในเรอืประมง การอนุญาตให้ท�าการประมง ความถูกต้องของเครือ่งมือท�าการประมง 

ตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง สัมภาษณ์ผู้ควบคุมเรือในฐานะตัวแทนนายจ้าง สัมภาษณ์แรงงานตามเทคนิค

และวิธีการที่ได้รับการฝึกอบรมมา ตรวจสอบสวัสดิการและสภาพความเป็นอยู่ในเรือ 

- ข้อจ�ากัดในการท�างาน มีล่ามไม่เพียงพอในกรณีท่ีต้องแยกพนักงานเจ้าหน้าท่ี ชุดตรวจเรือ

มากกว่า 1 ชุด ปริมาณเรือที่มีมากกว่าจ�านวน พนักงานเจ้าหน้าที่ และเรือประมง มักแจ้งออกจากท่า 

กับแจ้งเข้าท่าในห้วงเวลาเดียวกัน

- หลักฐานการตรวจ แบบฟอร์มการแจ้งเข้าออกเรือประมง 

- กรณีพบการกระท�าผิด หากพนักงานเจ้าหน้าที่พบการกระท�าที่ไม่เป็นตามที่กฎหมายคุ้มครอง

แรงงานก�าหนด เช่น ไม่จัดท�าตารางเวลาพัก พนักงานตรวจแรงงานซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ีจาก 

กรมสวัสดิการและคุม้ครองแรงงาน จะออกค�าสัง่ให้นายจ้างแก้ไขภายในระยะเวลาท่ีก�าหนด หากนายจ้าง

ไม่ด�าเนินการ พนักงานตรวจแรงงานจะท�าการกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนเพื่อด�าเนินคดีอาญาต่อไป 

(ในกรณพีบการใช้แรงงานเดก็อายุต�า่กว่า 18 ปี ในเรอืประมง จะท�าการจับกุมโดยไม่ต้องออกค�าสัง่ก่อน) 

ในกรณีท่ีพบการกระท�าผิดตามกฎหมายท่ีมีโทษทางอาญาอ่ืน เจ้าหน้าท่ีชุดสหวิชีพ จะจับกุม รวบรวม

หลักฐานที่เกี่ยวข้องแล้วกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนที่มีเขตอ�านาจ เพื่อด�าเนินการตามกฎหมายต่อไป

2. การตรวจเรือประมงขณะกลับเข้าฝั่งภายหลังจากท�าการประมง (Port In, PI )

เหมือนการแจ้ง Port out (PO) แต่ตรวจสอบเพ่ิมเติมเก่ียวรายละเอียดสัตว์น�้าท่ีจับได้ ในส่วน

ของการคุม้ครองแรงงานและป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ พนักงานเจ้าหน้าท่ีจะตรวจสอบว่าคนประจ�า

เรือที่ออกไปท�าการประมงตามบัญชีรายชื่อลูกเรือ กลับมาถูกต้องครบถ้วนตามบัญชีรายชื่อหรือไม่ 

2. การตรวจเรือประมงในทะเลโดย เรือและอากาศยานท่ีปฏิบัติการในหมวดเรือเฉพาะกิจ  

ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ซึ่งแบ่งเป็นการตรวจเรือประมง

ในน่านน�้า และ เรือประมงนอกน่านน�้า รายละเอียดดังนี้
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หลักการพื้นฐานในการตรวจของหน่วยเรือ 

ในอดีตท่ีผ่านมา เม่ือหน่วยเรือพบเป้าแล้ว จะท�าการติดต่อทางวิทยุ แจ้งให้เรือประมงหยุดเรือ  

จะท�าการ Security Clearance โดยแจ้งให้คนประจ�าเรือประมงไปรวมกันท่ีหัวเรือแล้ว ก�าลังพลของ

เรือตรวจขึ้นสู่เรือประมงตรวจความปลอดภัยตามยุทธวิธีของแต่ละหน่วย จนมั่นใจว่าไม่มีภัยคุกคามใดๆ 

จากเรือเป้าท่ีตรวจ แล้วจึงท�าการตรวจ เรือ คน เครื่องมือประมง สัตว์น�้า เพ่ือบังคับใช้กฎหมายตาม

อ�านาจหน้าที่ 

ภายหลังต้ัง ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท�าประมงผิดกฎหมายหน่วยปฏิบัติการทางเรือได้รับ

ความรู้และการฝึกอบรมในการคุ้มครองแรงงาน ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ในภาคประมง  

โดยเฉพาะด้าน Soft Skill ท่ีต้องใช้ในการสัมภาษณ์แรงงานประมง ปัจจุบัน จึงแบ่งการตรวจได้ 3  

ข้ันตอนคือ 1.Security Clearance 2.Protection 3.Enforcement (จากเดิม 2 ข้ันตอนคือ  

1.Security Clearance 2.Enforcement ซึ่งข้ันตอน Protection จะกระท�าไปพร้อมๆ กัน)  

รายละเอียดดังนี้

1. Security Clearance คือการปฏิบัติของหน่วยเรือ ท่ีจะต้องตรวจสอบภัยคุกคามจากเรือ 

เป้าหมาย ตามยุทธวิธีของแต่ละหน่วย เม่ือลูกเรือไปรวมท่ีหัวเรือและตรวจสอบจนแน่ใจว่าเรือล�าท่ี 

เข้าเทียบไม่มีภัยคุกคาม ก็จะท�าการเทียบเรือ แล้วก�าลังพลชุดรักษาความปลอดภัยจะขึ้นเรือเป็นชุดแรก 

ตามด้วย หัวหน้าชุด รองหัวหน้าชุด และ ชุดตรวจค้น 

2. Protection คอืการตรวจคุม้ครองแรงงานและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยการแยกสมัภาษณ์ 

ไต๋ก๋ง ย่ีช๊ิว และลูกเรือ เพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับ สภาพความเป็นอยู่ภายในเรือ ลูกเรือได้รับสิทธิ

ประโยชน์ ครบถ้วน ถูกต้องตามท่ีกฎหมายคุ้มครองแรงงานก�าหนดหรือไม่ ถูกบังคับใช้แรงงานหรือไม่ 

ด้วยเทคนิคการสัมภาษณ์ ท่ีได้รับการฝึกมา หากพบว่ามีการกระท�าผิดกฎหมายคุ้มครองแรงงาน  

จะท�าการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วแจ้ง พนักงานตรวจแรงงานท่ี PIPO เม่ือกลับถึงฝั่ง เพื่อให้เรียก

นายจ้างมาพบและด�าเนินการตามกฎหมายต่อไป แต่หากพบว่ามีการใช้แรงงานเด็กอายุต�่ากว่า 18 ปี 

หรือมีการบังคับใช้แรงงาน หรือมีการกระท�าผิดฐานค้ามนุษย์ จะท�าการจับกุมผู้กระท�าผิด แล้วน�าเรือ

ประมงที่พบการกระท�าผิดเข้าฝั่ง น�าส่งพนักงานสอบสวนทันที

3. Enforcement คือการตรวจเพื่อบังคับใช้กฎหมายอ่ืน เช่น พระราชก�าหนดการประมง  

พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 พระราช

บัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ฯลฯ หากไม่พบการกระท�าผิดใดๆ ก็จะท�าบันทึกตรวจเรือไว ้

เป็นหลักฐาน แต่หากพบการกระท�าผิด จะท�าการจับกุมผู้กระท�าผิด แล้วลากเรือเข้าฝั่ง น�าส่งพนักงาน

สอบสวนทันที
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2.4 กำรตรวจเรือประมงในน่ำนน�้ำ 

1. การตรวจโดยพนักงานเจ้าหน้าที่หน่วยเรือที่ออกปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ

สังกัดหน่วยปฏิบัต ิกองทัพเรือ กรมประมง กรมเจ้าท่า กรมศุลการกร กรมทรัพยากรธรณี

เอกสารที่ต้องตรวจสอบ

1. ใบทะเบียนเรือไทย

2. ใบอนุญาตใช้เรือ

3. ใบประกาศนียบัตรผู้ควบคุมเรือ

4. ใบประกาศนียบัตรช่างเครื่องยนต์เรือ

5. ใบอนุญาตท�าการประมง

6. บัตรประชาชนผู้ควบคุมเรือ

7. บัตรประชาชนช่างเครื่องยนต์เรือ หรือบัตรประจ�าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย

8. บัญชีรายชื่อหรือหนังสือคนประจ�าเรือ

9. บัตรประจ�าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย

10. หลักฐานการติดตั้งเครื่องติดตามเรือ (VMS) และเปิดสัญญาณ

11. อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยประจ�าเรือ

12. หลักฐานการตรวจสุขอนามัยและสวัสดิภาพในการท�างานของคนประจ�าเรือ

13. เครื่องหมายประจ�าเรือประมง

14. สมุดบันทึกการท�าการประมง (Fishing Logbook)

- ข้อจ�ากัดในการท�างาน เช่น คลื่นลมแรง ไม่มีล่าม 

- หลักฐานการตรวจ (บันทึกของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสารการตรวจ)

- กรณีพบการกระท�าความผิด 

หากพบว่ามีการกระท�าผิดกฎหมายคุ้มครองแรงงาน จะท�าการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วแจ้ง 

พนักงานตรวจแรงงานท่ี PIPO เม่ือกลับถึงฝั่ง เพื่อให้เรียกนายจ้างมาพบและด�าเนินการตามกฎหมาย 

ต่อไป แต่หากพบว่ามีการใช้แรงงานเดก็อายุต�า่กว่า 18 ปี หรอืมีการบังคบัใช้แรงงาน หรอืมีการกระท�าผดิ 

ฐานค้ามนุษย์ จะท�าการจับกุมผู้กระท�าผิด แล้วน�าเรือประมงท่ีพบการกระท�าผิดเข้าฝั่ง น�าส่งพนักงาน

สอบสวนทันที (ดังกล่าวแล้วข้างต้น)

2. การตรวจโดยเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพ 

ในกรณีท่ีนอกเหนือจากการปฏิบัติงานปกติของหน่วยเรือ หากมีข้อมูลทางการข่าวท่ีเช่ือถือได้ว่า

อาจมีการกระท�าผิดฐานค้ามนุษย์ หรือเป็นความผิดส�าคัญ หรือตามค�าสั่งจากหน่วยเหนือ ศูนย์ประสาน

การปฏบัิติในการรกัษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลอาจจัดชุดสหวิชาชีพ ผูมี้อ�านาจหน้าท่ีตามกฎหมาย

จากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมการจัดหางาน กระทรวง 
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การพฒันาสงัคมและความม่ันคงของมนุษย์ เข้าร่วมปฏบัิติการโดยก�าหนดท่าเรอืท่ีนัดหมายแล้ว น�าไปยัง

เรอืเป้าหมาย เม่ือท�าการ Security Clearance แล้ว จะน�าชุดสหวิชาชีพข้ึนเรอืเป้าหมายเพือ่ด�าเนินการ 

ตามอ�านาจหน้าท่ีของแต่ละหน่วย หากพบการกระท�าความผดิก็จะด�าเนินการเหมือนการตรวจโดยพนักงาน

เจ้าหน้าที่หน่วยเรือดังกล่าวไว้แล้วข้างต้น

2.5 กำรตรวจเรือประมงนอกน่ำนน�้ำที่เข้ำมำในอำณำเขตทำงทะเลของไทย 

- สังกัดหน่วยปฏิบัติ เช่นเดียวกับการตรวจในน่านน�้า แต่เพิ่มเติม เจ้าพนักงานจาก 

ตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร และด่านตรวจสัตว์น�้า กรมประมง ในการร่วมตรวจสอบ 

คนประจ�าเรือ และสัตว์น�้าที่น�าเข้า

- ตรวจสอบ เช่นเดียวกับการตรวจในน่านน�้าแต่เพิ่มเติมเอกสารขออนุญาตขนถ่าย 

สัตว์น�้า แผนการขนถ่ายสัตว์น�้าในทะเล เอกสารส�าแดงการน�าเข้าสัตว์น�้า รวมท้ังชนิด

และปริมาณ ประวัติเส้นทางเดินเรือ 

- ข้อจ�ากัดในการท�างาน เช่นเดียวกับการตรวจในน่านน�้า กรณีเรือขนถ่ายสัตว์น�้ามี  

Observer Onboard ไม่เพียงพอ

- หลกัฐานการตรวจ (บันทึกของพนักงานเจ้าหน้าท่ี ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสารการตรวจ)

2.6 กำรตรวจเรือประมงนอกน่ำนน�้ำที่อยู่นอกอำณำเขตทำงทะเลของไทย 

การตรวจเรือประมงไทยที่อยู่นอกอาณาเขตทางทะเลของไทย พนักงานเจ้าหน้าที่ของประเทศไทย

มีอ�านาจท่ีจะด�าเนินการได้ในฐานะรัฐเจ้าของธงท้ังน้ีเฉพาะนอกทะเลอาณาเขต (12 ไมล์ทะเลนับแต ่

เส้นฐาน) ของรัฐชายฝั ่ง อย่างไรก็ตามศักยภาพของก�าลังทางเรือท่ีจะปฎิบัติการนอกประเทศได้  

ในปัจุบันคงมีเพยีงเรอืของกองทัพเรอืเท่าน่ัน ซึง่การปฏบัิติการนอกประเทศจะต้องได้รบัอนุมัติจากรฐัมนตรี

ว่าการกระทรวงกลาโหม การด�าเนินการท่ีผ่านมาศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท�าประมงผิดกฎหมาย 

เคยน�าชุดสหวิชาชีพไปตรวจเรือประมงนอกน่านน�้า บริเวณหมู่เกาะเซเชล มหาสมุทรอินเดียมาแล้ว  

ส่วนการด�าเนินการเป็นไปได้กล่าวไว้ในหัวข้อการตรวจเรอืประมงนอกน่าน�า้ในอาณาเขตทางทะเลของไทย 





คู่มือส�ำหรับทนำยควำม เรื่องกำรให้ควำมช่วยเหลือแก่ผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์ 85

ภำคผนวก

1. หนังสือคนประจ�าเรือ ส�าหรับแรงงานต่างด่าว (Seabook)

2. แนวทางการปฏิบัติในการเดินทางออกนอกพื้นที่ของคนต่างด้าว

3. ค�าร้องแจ้งความประสงค์เลิกจ้าง

4. ค�าร้องขอหนังสือรับรองเดินทางออกนอกพื้นที่ไปตรวจสัญชาติ

5. คู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าท่ีศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก โดยกองทัพเรือ  

กรมประมง กรมเจ้าท่า กรมการจัดหางาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กองบังคับการต�ารวจน�้า 

พ.ศ. 2560

6. ประกาศกรมประมง เรื่อง ก�าหนดแบบหนังสือคนประจ�าเรือส�าหรับคนต่างด้าว พ.ศ. 2560

7. ประกาศเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก�าหนดค่าใช้จ่ายในการจัดท�าหนังสือคนประจ�าเรือ  

พ.ศ. 2559

8. ประกาศกรมประมง เรื่องก�าหนดระยะเวลาให้คนต่างด้าวท่ีมีใบอนุญาตท�างานตามกฎหมาย

ว่าด้วยการบริหารจัดการการท�างานของคนต่างด้าวมาขอหนังสือคนประจ�าเรือ พ.ศ. 2560

9. ประกาศกรมสวัสดิการและคุม้ครองแรงงาน เรือ่ง ก�าหนดแบบสญัญาจ้างลกูจ้างในงานประมง

ทะเล 

10. ประกาศกรมประมง เรื่องก�าหนดสถานท่ีอ่ืนเพื่อปฏิบัติงานตามประกาศส�านักนายกรัฐมนตรี 

เรื่องการออกหนังสือคนประจ�าเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

11. ประกาศส�านักนายกรฐัมนตร ีเรือ่งการออกหนังสอืคนประจ�าเรอืตามกฎหมายว่าด้วยการประมง 

พ.ศ. 2560

12. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจ�าพวกเข้ามาอยู่ใน 

ราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ เฉพาะกิจการประมงทะเล ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 

2560

13. ประกาศกรมประมง เรื่อง ก�าหนดระยะเวลาการต่ออายุหนังสือคนประจ�าเรือ พ.ศ. 2560

14. หนังสือแสดงการเลิกจ้าง

15. หนังสือรับรองออกนอกพื้นที่


