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คำนำ
ปญหาการคามนุษยยังคงเปนปญหาที่รุนแรงและสำคัญระดับโลกและของสังคมไทย
ซึง่ รัฐบาลไทยไดใหความสำคัญกับการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยมาโดยตลอด โดยไดมกี าร
ปรับปรุง และแกไขกฎหมายทีเ่ กีย่ วของออกมาอยางตอเนือ่ ง และขณะนีไ้ ดประกาศใชพระราชบัญญัติ
ปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึง่ มีผลบังคับใชตงั้ แตวนั ที่ ๕ มิถนุ ายน ๒๕๕๑ เปนตนมา
นอกจากนัน้ รัฐบาลไทยยังไดใหความสำคัญกับการพัฒนานโยบายและแผนในการปองกัน ปราบปราม และ
แกไขปญหาการคามนุษย เพือ่ ใหเกิดความมัน่ ใจวากระบวนการในการปองกันและปราบปรามการคามนุษย
มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณทเี่ กิดขึน้
อยางไรก็ตาม ปญหาการคามนุษยนบั วันจะยิง่ ทวีความรุนแรงและมีการพัฒนารูปแบบ
ความซับซอนและขยายเครือขายการคามนุษยในวงกวางมากขึน้ ดังนัน้ การทีค่ ณะทำงานจัดทำบันทึก
ขอตกลง ๘ จังหวัดภาคกลางตอนบน (ชัยนาท นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี
สิงหบรุ ี และอางทอง) ไดรว มกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย และหนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของจัดทำบันทึกขอตกลงวาดวยแนวทางการปฏิบตั ริ ว มกันในการปองกัน ปราบปราม และแกไข
ปญหาการคามนุษยของหนวยงานทีเ่ กีย่ วของในพืน้ ที่ ๘ จังหวัด ภาคกลางตอนบน พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงนับวา
เปนเรือ่ งทีด่ ที จี่ ะชวยใหผปู ฏิบตั งิ านในจังหวัด มีทศิ ทางและแนวทางในการปฏิบตั งิ านทีส่ อดคลองกับ
สถานการณปจ จุบนั
ในโอกาสนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย ขอขอบคุณองคการแพลน
ประเทศไทย และองคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) ทีใ่ หความรวมมือและสนับสนุนงบประมาณ
ในการดำเนินงานจนสำเร็จลุลว งไปดวยดี และหวังเปนอยางยิง่ วาบันทึกขอตกลงฯ ฉบับนี้ จะเปน
แนวทางและคมู อื ในการปฏิบตั งิ านของหนวยงานทีเ่ กีย่ วของในการใหความชวยเหลือ คมุ ครองผเู สียหาย
จากการคามนุษย และปองกัน ปราบปราม แกไขปญหาการคามนุษยใหหมดสิน้ ไปจากสังคมไทยตอไป
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๑.๑ การคามนุษยโดยเฉพาะเด็กและหญิงยังคงเปนปญหาทีส่ งั คมโลกไดตระหนักและ
เห็นพองตองกันวาเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยางรุนแรง
๑.๒ ประเทศไทยเปนประเทศหนึง่ ในภูมภิ าคลมุ แมน้ำโขงทีไ่ ดรบั ผลกระทบจากปญหานี้
อยางมากและปญหาทวีความรุนแรงขึ้น เมื่อองคกรอาชญากรรมขามชาติใชประเทศไทยเปน
แหลงแสวงหาประโยชนจำนวนมหาศาลจากการคามนุษย ประเทศไทยถูกใชใน ๓ สถานะ คือ
สถานะประเทศตนทาง โดยมีการแสวงหาประโยชนจากเหยื่อการคามนุษยทั้งภายในประเทศและ
ตางประเทศ ขณะเดียวกันมีสถานะเปนประเทศปลายทาง คือ มีการแสวงหาประโยชนจากเหยือ่
การคามนุษยทมี่ าจากตางประเทศ และสถานะเปนประเทศทางผาน คือ ใชประเทศไทยเปนทางผาน
เพือ่ สงเหยือ่ การคามนุษยออกไปยังประเทศอืน่ อยางไรก็ตามปญหาทีเ่ กิดขึน้ มิไดมผี ลกระทบตอประเทศ
ใดประเทศหนึง่ เพียงประเทศเดียว แตมผี ลกระทบอยางกวางขวางทัง้ ในระดับภูมภิ าคและระหวาง
ประเทศจำเปนอยางยิง่ ทีท่ กุ ประเทศจะตองชวยกันแกไขปญหานี้
๑.๓ การคามนุษยภายในประเทศก็ยงั ปรากฏอยแู มวา เหยือ่ การคามนุษยทเี่ ปนเด็กไทย
ลดลงจากยีส่ บิ ปทแี่ ลวก็ตาม
๑.๔ หลายประเทศไดใหความสนใจกับปญหาการคามนุษยมากขึน้ โดยการจัดประชุม
หาแนวทางแกไขปญหาทั้งในระดับประเทศ ระดับทวิภาคี และระดับภูมิภาค ผลการประชุม
แตละครั้งไดมีขอเสนอแนะอยางกวางขวาง สำหรับประเทศไทยไดจัดประชุมหลายครั้งระหวาง
ป พ.ศ. ๒๕๔๐ จนถึงปจจุบัน และไดมีการนำผลการประชุมมาปรับปรุงงานดานการตอตาน
การคามนุษยตามลำดับ
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บันทึกขอตกลงวาดวยแนวทางการปฏิบตั ริ ว มกันในการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหาการคามนุษย
ของหนวยงานทีเ่ กีย่ วของในพืน้ ที่ ๘ จังหวัด ภาคกลางตอนบน พ.ศ. ๒๕๕๑

สำหรับการประชุมระดับโลกทีเ่ นนเรือ่ งการนำเด็กมาแสวงหาประโยชนทางการคาประเวณี
ไดมกี ารประชุมครัง้ แรกทีป่ ระเทศสวีเดน เมือ่ ป พ.ศ. ๒๕๓๙ และครัง้ ทีส่ องทีป่ ระเทศญีป่ นุ เมือ่ ป
พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยประเทศไทยไดสง ผแู ทนเขารวมประชุมดวย พรอมกันนัน้ ไดนำผลการประชุมมา
ประกอบการดำเนินงานเชนกัน นอกจากนัน้ ยังมีการประชุมระดับภูมภิ าคอีกหลายครัง้
๑.๕ ในป พ.ศ. ๒๕๓๗ ไดมกี ารจัดตัง้ คณะอนุกรรมการแกไขปญหาธุรกิจบริการทางเพศขึน้
ในคณะกรรมการสงเสริมและประสานงานสตรีแหงชาติ (กสส.) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดเปลีย่ นเปน “คณะอนุกรรมการประสานการแกไขปญหาการคาเด็กและหญิง
ขามชาติ” ภายใตสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมและประสานงานเยาวชนแหงชาติ (สยช.) และ
ทายทีส่ ดุ ไดเปลีย่ นเปน “คณะอนุกรรมการประสานการแกไขปญหาการคาเด็กและหญิง” ในกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย ในป พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยมีคณะอนุกรรมการ ประกอบดวย
ผแู ทนหนวยงานทีเ่ กีย่ วของจากภาครัฐ องคกรพัฒนาเอกชน นักวิชาการ และผแู ทนองคกรระหวาง
ประเทศในประเทศไทยทีเ่ กีย่ วของ และองคกรเหลานีไ้ ดใหการสนับสนุนดานงบประมาณชวยเหลือ
ในการแกไขปญหาดังกลาว
๑.๖ เมือ่ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ ไดมกี ารประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเจาหนาทีต่ ำรวจระดับ
ผูกำกับการและรองผูกำกับการเกี่ยวกับปญหาการคาเด็กและหญิงขามชาติ ที่ประชุมเห็นรวมกัน
วาควรจะใหการดูแลชวยเหลือแกผูที่ตกเปนเหยื่อของการคามนุษยและนำผูกระทำผิดมาลงโทษ
โดยกำหนดเปนขัน้ ตอนปฏิบตั ใิ หแกหนวยงานทีเ่ กีย่ วของไดใชรว มกันเพือ่ ใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน
และใหนำประมวลกฎหมายอาญา พระราชบัญญัตคิ นเขาเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ พระราชบัญญัตปิ อ งกัน
และปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ. ๒๕๓๙ พระราชบัญญัตมิ าตรการในการปองกันและปราบปราม
การคาหญิงและเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๐ และกฎหมายอืน่ ทีเ่ กีย่ วของมาใชในการดำเนินการ และเพือ่ ใหงานนี้
เปนไปตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไวจึงไดมีการลงนามรวมกันในบันทึกขอตกลง เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
รวมกันระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของในการดำเนินการกรณีการคาหญิงและเด็กที่ตกเปนเหยื่อ
ของการคามนุษย พ.ศ. ๒๕๔๒ ระหวางหัวหนาหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ ไดแก ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ผูบัญชาการตำรวจแหงชาติ อธิบดีกรมประชาสงเคราะห (ในขณะนั้น) ประธานคณะกรรมการ
ประสานงานเรือ่ งเด็กตางชาติ และผแู ทนเครือขายปองกันและแกไขปญหาการคาหญิงและเด็ก
๑.๗ เนือ่ งจากมีการประกาศใชพระราชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕
ประกอบกับบันทึกขอตกลงดังกลาวไดใชปฏิบตั มิ าเปนเวลาเกือบสีป่  ซึง่ ทีผ่ า นมาไดจดั ใหมกี ารฝกอบรม
ผูเกี่ยวของ อาทิ ตำรวจภูธร ตำรวจนครบาล ตำรวจตรวจคนเขาเมือง ตำรวจตระเวนชายแดน
เจาหนาทีก่ รมประชาสงเคราะห (ในขณะนัน้ ) พนักงานอัยการ ผพู พิ ากษา แพทยและบุคลากรทางการแพทย
จากกระทรวงสาธารณสุข ผแู ทนจากหนวยงานการศึกษาทีเ่ กีย่ วของ ผแู ทนกระทรวงมหาดไทย และ
ผแู ทนจากองคกรพัฒนาเอกชน ซึง่ ไดใหขอ คิดเห็นเชิงปฏิบตั มิ าแกไขขอความตางๆ ใหเปนปจจุบนั และ
เหมาะสมยิง่ ขึน้
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ดังนัน้ คณะอนุกรรมการประสานการแกไขปญหาการคาเด็กและหญิงไดนำขอคิดเห็น
และขอเสนอแนะจากการฝกอบรม และขอคิดเห็นของผปู ฏิบตั งิ านตามบันทึกขอตกลงฉบับแรกดำเนินการ
ปรับปรุงใหมีความครอบคลุมและสมบูรณยิ่งขึ้น โดยไดผานการประชุมปรึกษาหารือกับผูเกี่ยวของ
ทัง้ หมดและใชเวลาเพือ่ การนีเ้ ปนเวลาประมาณ ๑ ป จากนัน้ ไดมกี ารลงนามบันทึกขอตกลงฯ ฉบับที่ ๒
พ.ศ. ๒๕๔๖ เมือ่ วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
๑.๘ การจัดทำบันทึกขอตกลง เรื่อง แนวทางปฏิบัติรวมกันของหนวยงานที่เกี่ยวของ
ในการดำเนินการกรณีเด็กและหญิงซึง่ ตกเปนเหยือ่ ของการคามนุษยในพืน้ ที่ ๙ จังหวัดภาคเหนือ ไดแก
จังหวัดเชียงใหม เชียงราย แมฮอ งสอน พะเยา แพร นาน ลำปาง ลำพูน และตาก ซึง่ ไดมกี ารลงนาม
เมือ่ วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ณ จังหวัดเชียงใหม
๑.๙ การจัดทำนโยบายและแผนระดับชาติ เรือ่ ง การปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหา
การคาเด็กและหญิงภายในประเทศและขามชาติ โดยมีวัตถุประสงคใหเปนแผนระดับชาติ และ
คณะรัฐมนตรีไดมมี ติใหความเห็นชอบ เมือ่ วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ และไดแปลงแผนสกู าร
ปฏิบัติโดยการจัดทำเปนแผนปฏิบัติการ และไดนำเสนอแผนปฏิบัติการดังกลาวตอคณะกรรมการ
สงเสริมและประสานงานเยาวชนแหงชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
โดยมีรองนายกรัฐมนตรีเปนประธาน เพือ่ นำมาใชปฏิบตั ติ อ ไป
๑.๑๐ การจัดทำบันทึกความเขาใจระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหง
ราชอาณาจักรกัมพูชา เรือ่ งความรวมมือทวิภาคีวา ดวยการขจัดการคาเด็กและหญิง และการชวยเหลือ
เหยือ่ ของการคามนุษย ซึง่ ไดลงนามเมือ่ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ณ เมืองเสียมราฐ ราชอาณาจักร
กัมพูชา
๑.๑๑ การจัดทำบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือในการตอตานการคามนุษยใน
อนุภมู ภิ าคลมุ แมน้ำโขง ๖ ประเทศ ไดแก ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สหภาพพมา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาชนจีน และราชอาณาจักรไทย ซึง่ ได
ลงนามเมือ่ วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ณ กรุงยางกงุ สหภาพพมา
๑.๑๒ การจัดทำบันทึกความเขาใจระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว วาดวยความรวมมือตอตานการคามนุษยโดยเฉพาะสตรีและเด็ก ซึง่ ไดลงนาม
เมือ่ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
๑.๑๓ มติคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ ๑๔ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๔๘ ทีจ่ งั หวัดพะเยา ใหจดั ตัง้
ศูนยปฏิบตั กิ ารปองกันและปราบปรามการคามนุษยใน ๓ ระดับ คือ ระดับจังหวัด ระดับชาติ และใน
ตางประเทศ ณ สถานทูตไทย หรือสถานกงสุล
๑.๑๔ การจัดทำบันทึกขอตกลง เรือ่ ง แนวทางปฏิบตั ริ ว มกันระหวางหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
ในการดำเนินการกรณีการคามนุษยในพืน้ ที่ ๘ จังหวัด ภาคตะวันออก พ.ศ. ๒๕๔๙ ไดแก จังหวัดจันทบุรี
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง และสระแกว ซึง่ ไดมกี ารลงนามเมือ่ วันที่ ๒๙
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ณ จังหวัดชลบุรี
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๑.๑๕ การจัดทำบันทึกขอตกลง เรือ่ ง แนวทางปฏิบตั ริ ว มกันระหวางหนวยงานในพืน้ ที่ ๑๙
จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทีเ่ กีย่ วกับการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหาการคามนุษย
พ.ศ. ๒๕๔๙ ไดแก จังหวัดกาฬสินธุ ขอนแกน ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บุรรี มั ย มหาสารคาม
มุกดาหาร ยโสธร รอยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรนิ ทร หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี อุบลราชธานี
และอำนาจเจริญ ซึง่ ไดมกี ารลงนามเมือ่ วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ณ จังหวัดขอนแกน
๑.๑๖ การจัดทำบันทึกขอตกลง เรือ่ ง แนวทางปฏิบตั ริ ว มกันระหวางหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
ในการดำเนินการกรณีการคามนุษยในพืน้ ที่ ๖ จังหวัด ภาคใตฝง ตะวันตก พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดแก จังหวัด
กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง และสตูล ซึง่ ไดมกี ารลงนามเมือ่ วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐
ณ จังหวัดภูเก็ต
๑.๑๗ การจัดทำบันทึกขอตกลง เรือ่ ง แนวทางปฏิบตั ริ ว มกันดานการปองกัน ปราบปราม
และแกไขปญหาการคามนุษยระหวางหนวยงานทีเ่ กีย่ วของในพืน้ ที่ ๘ จังหวัด ภาคใตฝง ตะวันออก
พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดแก จังหวัดชุมพร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปตตานี นราธิวาส
และยะลา ซึง่ ไดมกี ารลงนามเมือ่ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ณ จังหวัดสงขลา
๑.๑๘ การจัดทำบันทึกขอตกลง วาดวยแนวทางปฏิบตั ริ ว มกันในการปองกัน ปราบปราม
และแกไขปญหาการคามนุษยของหนวยงานทีเ่ กีย่ วของในพืน้ ที่ ๑๗ จังหวัด ภาคเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๐
ไดแก จังหวัดกำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม ตาก นครสวรรค นาน พะเยา พิจติ ร พิษณุโลก
เพชรบูรณ แพร แมฮอ งสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ และอุทยั ธานี ซึง่ ไดมกี ารลงนาม
เมือ่ วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ณ จังหวัดเชียงใหม โดยนำบันทึกขอตกลง เรือ่ ง แนวทางปฏิบตั ิ
รวมกันของหนวยงานทีเ่ กีย่ วของในการดำเนินการกรณีเด็กและหญิงซึง่ ตกเปนเหยือ่ การคามนุษยในพืน้ ที่
๙ จังหวัด ภาคเหนือ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาปรับปรุงใหสอดคลองกับสถานการณ
๑.๑๙ การจัดทำขอตกลงระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม วาดวยความรวมมือทวิภาคีในการขจัดการคามนุษยโดยเฉพาะสตรีและเด็กและ
การชวยเหลือเหยือ่ การคามนุษย ซึง่ ไดลงนามเมือ่ วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม
๑.๒๐ เนือ่ งจากปรากฏวามีการแสวงหาประโยชนจากการคามนุษยดา นแรงงานเพิม่ มากขึน้
กระทรวงแรงงานจึงไดรว มกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย โดยสำนักงาน
สงเสริมสวัสดิภาพและพิทกั ษเด็ก เยาวชน ผดู อ ยโอกาส คนพิการ และผสู งู อายุ และหนวยงานอืน่
ทีเ่ กีย่ วของทัง้ ภาครัฐและเอกชน จัดทำแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการปองกัน ปราบปราม และชวยเหลือ
คุมครองผูเสียหายจากการคามนุษยดานแรงงานขึ้น เพื่อใหเจาหนาที่กระทรวงแรงงานมีแนวทาง
ปฏิบตั งิ านทีช่ ดั เจน กรณีพบผเู สียหายจากการคามนุษยดา นแรงงาน และไดมพี ธิ ลี งนามเมือ่ วันที่ ๓๐
เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑ ณ กรุงเทพมหานคร
๑.๒๑ การจัดทำบันทึกขอตกลงวาดวยแนวทางปฏิบตั ริ ว มกันในการปองกัน ปราบปราม
และแกไขปญหาการคามนุษยของหนวยงานทีเ่ กีย่ วของในพืน้ ที่ ๙ จังหวัดภาคกลางตอนลาง ไดแก
จังหวัดกาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรขี นั ธ เพชรบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร
และสมุทรสงคราม ซึง่ ไดมกี ารลงนามเมือ่ วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ณ จังหวัดเพชรบุรี

บันทึกขอตกลงวาดวยแนวทางการปฏิบตั ริ ว มกันในการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหาการคามนุษย
ของหนวยงานทีเ่ กีย่ วของในพืน้ ที่ ๘ จังหวัด ภาคกลางตอนบน พ.ศ. ๒๕๕๑

๑.๒๒ พระราชบัญญัตปิ อ งกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เมือ่ วันที่ ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๑ และมีผลบังคับใชในวันที่ ๕ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๕๑
๑.๒๓ การจัดทำบันทึกขอตกลง วาดวยแนวทางการปฏิบัติรวมกันในการปองกัน
ปราบปราม และแกไขปญหาการคามนุษยของหนวยงานทีเ่ กีย่ วของในพืน้ ที่ ๘ จังหวัด ภาคกลางตอนบน
ไดแก จังหวัดชัยนาท นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงหบรุ ี และอางทอง และ
ไดมพี ธิ ลี งนามเมือ่ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒. สถานการณ (ขอมูล ณ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๑)
๒.๑ สภาพภูมปิ ระเทศ พืน้ ทีภ่ าคกลางตอนบนสวนใหญเปนพืน้ ทีร่ าบลมุ มีแมน้ำหลายสาย
ไหลผาน โดยมีแมน้ำเจาพระยาเปนสายหลัก และมีแมน้ำอืน่ ๆ เชน แมน้ำปาสัก แมน้ำลพบุรี แมน้ำทาจีน
และแมน้ำนอย เปนพืน้ ทีท่ มี่ คี วามอุดมสมบูรณทางธรรมชาติอนั เหมาะแกการเพาะปลูกพืชทางการเกษตร
ประกอบดวยจังหวัด ๘ จังหวัด ไดแก ชัยนาท นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี
สิงหบรุ ี และอางทอง เนือ่ งจากเปนภูมภิ าคทีอ่ ยใู จกลางของประเทศซึง่ แวดลอมดวยจังหวัดอืน่ ๆ ทัง้ ทาง
ดานทิศเหนือ ทิศใต ทิศตะวันตก และทิศตะวันออก จึงไมมอี าณาเขตติดชายแดน
๒.๒ สถานการณดา นเศรษฐกิจและสังคม เนือ่ งจากพืน้ ทีภ่ าคกลางตอนบนเหมาะแกการ
เกษตรกรรม ดังนัน้ ประชากรสวนใหญจงึ ประกอบอาชีพทางการเกษตร ไดแก ขาว พืชสวน พืชไร
และฟารมปศุสตั วเปนหลัก อยางไรก็ดี เนือ่ งจากเปนพืน้ ทีท่ อี่ ยใู กลกรุงเทพมหานคร และมีการคมนาคม
ขนสงสะดวกทัว่ ถึง ตลอดจนระบบสือ่ สารทีท่ นั สมัย จึงทำใหมกี ารขยายตัวทางดานเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว
โดยเฉพาะอยางยิง่ ภาคอุตสาหกรรม ทัง้ อุตสาหกรรมขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก กระจายอยใู น
ทุกจังหวัด อันนำมาซึง่ การเคลือ่ นยายเขามาทำงานของแรงงาน ทัง้ จากตางจังหวัดและการอพยพของ
แรงงานตางดาว เชน พมา ลาว และกัมพูชา ทัง้ ทีเ่ ขามาทำงานอยางถูกกฎหมายและไมถกู กฎหมาย
นอกจากนัน้ ภูมภิ าคนีย้ งั มีแหลงทองเทีย่ วทางดานประวัตศิ าสตรและทางธรรมชาติที่
นาสนใจเปนทีน่ ยิ มของนักทองเทีย่ วทัง้ ชาวไทยและตางประเทศ เนือ่ งจากไมตอ งใชเวลาเดินทางมากนัก
เพราะอยไู มไกลจากกรุงเทพฯ ดังกลาวแลว ทำใหเกิดการเคลือ่ นยายของประชากรเปนไปโดยงายดายและ
สะดวก จึงกอใหเกิดธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการทองเทีย่ วทีห่ ลากหลาย เชน สถานบันเทิง โรงแรมมานรูด
รานเกมส และรานคาราโอเกะ หรือรานอาหารตางๆ ซึง่ อาจทำใหเกิดธุรกิจทีผ่ ดิ กฎหมายแอบแฝงอยู
สำหรับสภาพทางสังคมนัน้ พบวา มีความหลากหลายของประชากรอันเนือ่ งมาจาก
การเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม ทำใหเกิดปญหาตางๆ เชน การละเมิดทางเพศ ครอบครัว
แตกแยก การใชสารเสพติด การประพฤติตนไมเหมาะสมกับวัย และการมีเพศสัมพันธกอ นวัยอันควร
เปนตน
๒.๓ สถานการณดา นการคามนุษย ในภาพรวมแลวยังไมพบสถานการณการคามนุษย
ทีช่ ดั เจนในภูมภิ าคนี้ จากรายงานของจังหวัดสวนใหญระบุวา จังหวัดเปนเสนทางผานของการคามนุษย
มีบางจังหวัดระบุวา อาจเปนทัง้ ตนทาง ทางผาน และปลายทางของการคามนุษย อยางไรก็ดี เกือบทุก
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บันทึกขอตกลงวาดวยแนวทางการปฏิบตั ริ ว มกันในการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหาการคามนุษย
ของหนวยงานทีเ่ กีย่ วของในพืน้ ที่ ๘ จังหวัด ภาคกลางตอนบน พ.ศ. ๒๕๕๑

จังหวัดระบุวา มีสถานการณทเี่ สีย่ งตอการคามนุษย เชน การนำแรงงานตางดาวเขามาทำงานในภาคเกษตร
ภาคอุตสาหกรรม และนอกระบบ การเปดสถานบันเทิงทีอ่ าจนำไปสกู ารบังคับคาประเวณี ตลอดจนสภาพ
ปญหาสังคมทีเ่ กิดขึน้ ดังกลาว เปนตน
ทัง้ นี้ มีเพียงหนึง่ จังหวัดทีร่ ายงานวา ศูนยปฏิบตั กิ ารปองกันและปราบปรามการคามนุษย
ไดเขาชวยเหลือหญิงชาวลาวจำนวน ๒ ราย ทีถ่ กู หลอกมาใชแรงงานในบานและในรานคา โดยศูนยฯ ไดดำเนิน
การชวยเหลือตามกระบวนการชวยเหลือและคมุ ครองผเู สียหายจากการคามนุษย และไดสงกลับคืน
สภู มู ลิ ำเนาเรียบรอยแลว
๒.๔ การดำเนินการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย แมวา สถานการณดา นการคามนุษย
ในภาคกลางตอนบนนีจ้ ะยังไมปรากฏชัดเจน แตกย็ งั อาจมีความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดปญหาการคามนุษย
ดังกลาวขึน้ ได ศูนยปฏิบตั กิ ารปองกันและปราบปรามการคามนุษยของจังหวัดในภาคกลางตอนบน
สวนใหญจงึ ไดมกี ารดำเนินการในเชิงปองกัน ดังนี้
๑) การจัดทำแผนปฏิบตั กิ ารปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย
๒) การเฝาระวังและจัดทำฐานขอมูลกลมุ /พืน้ ทีเ่ สีย่ ง
๓) การประชาสัมพันธและเผยแพรความรแู ละผลิตสือ่ เกีย่ วกับการคามนุษย
๔) การจัดอบรมความรใู หแกเด็ก เยาวชน ประชาชน และอาสาสมัครในชุมชน
๕) การประสานงานกับองคกรปกครองสวนทองถิน่
๖) การรวมมือกับองคกรเอกชนในการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย
๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อเปนแนวทางและกลไกการปฏิบัติงานรวมกันของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของกับ
ปญหาการคามนุษยในการปองกัน ปราบปราม และแกไข ตลอดจนการคมุ ครองชวยเหลือผเู สียหาย
หรืออาจจะเปนผเู สียหายในรูปแบบสหวิชาชีพ๑ บนพืน้ ฐานและหลักการเดียวกันในพืน้ ที่ ๘ จังหวัด
คือ จังหวัดชัยนาท นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงหบรุ ี และอางทอง
๓.๒ เพือ่ ใหเจาหนาทีผ่ ปู ฏิบตั งิ านมีเจตคติ ความรู ความเขาใจทีถ่ กู ตอง และสามารถ
ปฏิบตั งิ านรวมกับทุกหนวยงานทีเ่ กีย่ วของกับการแกไขปญหาการคามนุษยอยางมีประสิทธิภาพ
๓.๓ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนระบบที่ชัดเจนและมีการบูรณาการระหวางหนวยงาน
ในพืน้ ทีท่ เี่ กีย่ วของ รวมทัง้ การประสานงานในทุกระดับทัง้ ในประเทศและตางประเทศ
๑

สหวิชาชีพ หมายถึง กลุมบุคคลที่มีความรู มีทักษะ และมีความสามารถเฉพาะดานที่แตกตางกันมาทำงานรวมกัน
เพือ่ มงุ สกู ารแกไขปญหารวมกันอยางมีระบบ และเปนกระบวนการอยบู นพืน้ ฐานของเปาหมายและวัตถุประสงคเดียวกัน
โดยประเมินสภาพปญหา วางแผน และปฏิบตั งิ านรวมกัน ซึง่ มีการติดตอสือ่ สารระหวางกันอยางตอเนือ่ งและความรับผิดชอบ
รวมกันตัง้ แตตน จนสิน้ สุดกระบวนการ

บันทึกขอตกลงวาดวยแนวทางการปฏิบตั ริ ว มกันในการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหาการคามนุษย
ของหนวยงานทีเ่ กีย่ วของในพืน้ ที่ ๘ จังหวัด ภาคกลางตอนบน พ.ศ. ๒๕๕๑

๓.๔ เพื่อใหหนวยงานทีเ่ กีย่ วของมีสว นรวมในการดำเนินคดีกบั ผกู ระทำผิดฐานคามนุษย
หรือฐานความผิดอืน่ ทีเ่ กีย่ วของ
๔. หลักการ
การดำเนินการดานการปองกัน ปราบปราม ดำเนินคดี คมุ ครอง ชวยเหลือ และแกไขปญหา
การคามนุษย
๔.๑ ใหยดึ ถือบันทึกขอตกลงฉบับนีเ้ ปนหลักในการปฏิบตั ิ และในการปฏิบตั ใิ หคำนึงถึง
ประโยชนสงู สุดของผเู สียหายเปนสำคัญ
๔.๒ ใหยึดหลักสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ปฏิญญาสากล
วาดวยสิทธิมนุษยชน อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรี
ในทุกรูปแบบ อนุสญ
ั ญาองคการแรงงานระหวางประเทศ ฉบับที่ ๒๙ วาดวยการเกณฑแรงงานหรือ
แรงงานบังคับ อนุสญ
ั ญาองคการแรงงานระหวางประเทศ ฉบับที่ ๑๓๘ วาดวยอายุขนั้ ต่ำทีอ่ นุญาต
ั ญาองคการแรงงานระหวางประเทศ ฉบับที่ ๑๘๒ วาดวยการขจัดแรงงานเด็ก
ใหจา งงานได อนุสญ
ในรูปแบบทีเ่ ลวราย อนุสญ
ั ญาทีเ่ กีย่ วกับแรงงาน และอนุสญ
ั ญาหรือพิธสี ารอืน่ เกีย่ วกับสิทธิมนุษยชน
ทีป่ ระเทศไทยเปนภาคี
๔.๓ ใหเปนไปตามประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
พระราชบัญญัตสิ ญ
ั ชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ พระราชบัญญัตคิ นเขาเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ พระราชบัญญัตจิ ดั หางาน
และคมุ ครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ พระราชบัญญัตคิ วามรวมมือระหวางประเทศในเรือ่ งทางอาญา
พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัตปิ อ งกันและปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ. ๒๕๓๙ พระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัตคิ า ตอบแทนผเู สียหายและคาทดแทนและคาใชจา ยแกจำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔
พระราชบัญญัตคิ มุ ครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ พระราชบัญญัตคิ มุ ครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชบัญญัตปิ อ งกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. ๒๕๕๑ พระราชบัญญัตสิ ง ผรู า ยขามแดน
พ.ศ. ๒๕๕๑ พระราชบัญญัติการทำงานของคนตางดาว พ.ศ. ๒๕๕๑ พระราชบัญญัติสุขภาพจิต
พ.ศ. ๒๕๕๑ และพระราชบัญญัตแิ กไขเพิม่ เติมตามกฎหมายทีก่ ลาวถึงขางตน กฎหมายอืน่ กฎ ระเบียบ
และมติคณะรัฐมนตรีทเี่ กีย่ วของ๒
๔.๔ ใหสอดคลองกับบันทึกความเขาใจ หรือบันทึกขอตกลงระดับชาติ บันทึกความเขาใจหรือ
บันทึกขอตกลงระหวางประเทศระดับทวิภาคี และพหุภาคีทเี่ กีย่ วของ

๒

นอกเหนืออำนาจหนาที่ตามกฎหมายที่ระบุในขอ ๔.๓ เพื่อประโยชนแกผูเสียหาย ให ศปคม.จังหวัดประสานขอใช
พระราชบัญญัตวิ า ดวยขอสัญญาทีไ่ มเปนธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐ และประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยลกั ษณะละเมิด
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บันทึกขอตกลงวาดวยแนวทางการปฏิบตั ริ ว มกันในการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหาการคามนุษย
ของหนวยงานทีเ่ กีย่ วของในพืน้ ที่ ๘ จังหวัด ภาคกลางตอนบน พ.ศ. ๒๕๕๑

๔.๕ ตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวน ทัง้ ในรูปของสหวิชาชีพและระหวางหนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของ เพือ่ ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๕. ความหมายของการคามนุษย
๕.๑ “การคามนุษย” หมายความวา การแสวงหาประโยชนโดยมิชอบจากบุคคลหนึง่ บุคคลใด
โดย
(๑) เปนธุระจัดหา ซือ้ ขาย จำหนาย พามาจากหรือสงไปยังทีใ่ ด หนวงเหนีย่ วกักขัง
จัดใหอยอู าศัย หรือรับไวซงึ่ บุคคลใด โดยขมขู ใชกำลังบังคับ ลักพาตัว ฉอฉล หลอกลวง ใชอำนาจ
โดยมิชอบ หรือโดยใหเงินหรือผลประโยชนอยางอืน่ แกผปู กครองหรือผดู แู ลบุคคลนัน้ เพือ่ ใหผปู กครอง
หรือผดู แู ลใหความยินยอมแกผกู ระทำความผิดในการแสวงหาประโยชนจากบุคคลทีต่ นดูแล หรือ
(๒) เปนธุระจัดหา ซือ้ ขาย จำหนาย พามาจากหรือสงไปยังทีใ่ ด หนวงเหนีย่ วกักขัง
จัดใหอยอู าศัย หรือรับไวซงึ่ เด็ก
“การแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ” หมายความวา การแสวงหาประโยชนจากการ
คาประเวณี การผลิตหรือเผยแพรวัตถุหรือสื่อลามก การแสวงหาประโยชนทางเพศในรูปแบบอื่น
การเอาคนลงเปนทาส การนำคนมาขอทาน การบังคับใชแรงงานหรือบริการ การบังคับตัดอวัยวะ
เพือ่ การคา หรือการอืน่ ใดทีค่ ลายคลึงกันอันเปนการขูดรีดบุคคล ไมวา บุคคลนัน้ จะยินยอมหรือไมกต็ าม
“การบังคับใชแรงงานหรือบริการ” หมายความวา การขมขืนใจใหทำงาน
หรือใหบริการ โดยทำใหกลัววาจะเกิดอันตรายตอชีวติ รางกาย เสรีภาพ ชือ่ เสียงหรือทรัพยสนิ ของ
บุคคลนัน้ เองหรือของผอู นื่ โดยขเู ข็ญดวยประการใดๆ โดยใชกำลังประทุษราย หรือโดยทำใหบคุ คลนัน้
อยใู นภาวะทีไ่ มสามารถขัดขืนได
๕.๒ “ผูเสียหาย” หมายความวา “บุคคลผูถูกกระทำจากการกระทำตามความหมาย
ของการคามนุษยในขอ ๕.๑”
๕.๓ “เด็ก” หมายความวา “บุคคลผมู อี ายุต่ำกวาสิบแปดป”
๖. ผเู สียหายจากการคามนุษย แบงออกเปน ๓ กลมุ เปาหมาย คือ
๖.๑ คนไทยทีเ่ ปนผเู สียหายหรืออาจจะเปนผเู สียหายทัง้ ในและนอกราชอาณาจักร
๖.๒ คนตางดาวทีเ่ ขามาและอยใู นราชอาณาจักรโดยถูกตอง หรือไมถกู ตองตามกฎหมาย
และเปนผเู สียหายหรืออาจจะเปนผเู สียหาย

บันทึกขอตกลงวาดวยแนวทางการปฏิบตั ริ ว มกันในการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหาการคามนุษย
ของหนวยงานทีเ่ กีย่ วของในพืน้ ที่ ๘ จังหวัด ภาคกลางตอนบน พ.ศ. ๒๕๕๑

๖.๓ คนทีม่ ไิ ดมสี ญ
ั ชาติไทย แตอาศัยอยใู นราชอาณาจักร๓ หรือเคยมีภมู ลิ ำเนาหรือมี
สถานะอยอู าศัยในราชอาณาจักร๔ มากอน และเปนผเู สียหายหรืออาจจะเปนผเู สียหายทัง้ ในและนอก
ราชอาณาจักร
๗. การปฏิบตั กิ ารใหความคมุ ครองชวยเหลือผเู สียหายหรืออาจจะเปนผเู สียหาย
๗.๑ กลไกการใหความชวยเหลือ และคมุ ครองผเู สียหายหรืออาจจะเปนผเู สียหาย
๗.๑.๑ การจั ด ตั้ ง ศู น ย ป ฏิ บั ติ ก ารป อ งกั น และปราบปรามการค า มนุ ษ ย จั ง หวั ด
(ศปคม. จังหวัด)
โดยมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๘ จังหวัดไดจัดตั้งศูนยปฏิบัติการ
ปองกันและปราบปรามการคามนุษยจังหวัด ซึ่งตอไปนี้ใชคำวา ศปคม.จังหวัด ชื่อภาษาอังกฤษ
Provincial Operation Center on Prevention and Suppression of Human Trafficking (POCHT)
โดยมีผวู า ราชการจังหวัดหรือรองผวู า ราชการจังหวัดทีไ่ ดรบั มอบหมายเปนประธาน คณะกรรมการ
ศปคม.จังหวัด อาจประกอบดวยผบู งั คับการตำรวจภูธรจังหวัด นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด อัยการ
จังหวัด ปลัดจังหวัด แรงงานจังหวัด จัดหางานจังหวัด สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด
ผอู ำนวยการศูนยพฒ
ั นาฝมอื แรงงานจังหวัด ประกันสังคมจังหวัด พัฒนาการจังหวัด เกษตรจังหวัด
ผอู ำนวยการสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ประชาสัมพันธจงั หวัด ประมงจังหวัด หัวหนาสำนักงาน
การขนสงทางน้ำ (ถามี) นายอำเภอ ผแู ทนองคกรปกครองสวนทองถิน่ ผบู งั คับการตำรวจน้ำ (ถามี)
ตำรวจตระเวนชายแดน (ถามี) ตรวจคนเขาเมือง (ถามี) ผอู ำนวยการสถานพินจิ และคมุ ครองเด็กและ
เยาวชน (ถามี) ผปู กครองสถานสงเคราะห (ถามี) ผแู ทนองคกรพัฒนาเอกชน ผแู ทนองคกรธุรกิจ
เอกชน หนวยงานหรือบุคคลอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของ และใหพฒ
ั นาสังคมและความมัน่ คงของมนุษยจงั หวัด
เปนกรรมการและเลขานุการ

๓

"คนทีม่ ไิ ดมสี ญ
ั ชาติไทย" ตามความในขอนี้ หมายถึงเฉพาะบุคคลธรรมดาซึง่ ไมไดมสี ญ
ั ชาติไทย และสัญชาติอนื่ ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ ๑๔ มิถนุ ายน ๒๕๔๘ นอกจากนัน้ ยังรวมถึงบุคคล ๑๕ กลมุ ทีก่ ระทรวงมหาดไทยไดจดั ทำทะเบียนประวัติ
และบัตรประจำตัวไวในภาคผนวกเกีย่ วกับชนกลมุ นอยในประเทศไทย ตามหนังสือ สำนักทะเบียนกลาง ที่ มท ๐๓๑๐.๑/ว ๘
ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๓๘ ซึ่งถือวาเปนบุคคลที่มิไดมีสัญชาติไทย แตอาศัยอยูในประเทศไทย ไดแก ๑. บุคคล
บนพืน้ ทีส่ งู (ถือบัตรสีฟา ) ๒. อดีตทหารจีนคณะชาติ (ถือบัตรสีขาว) ๓. จีนฮออพยพพลเรือน (ถือบัตรสีเหลือง) ๔. จีนฮออิสระ
(ถือบัตรสีสม ) ๕. ผพู ลัดถิน่ สัญชาติพมา (ถือบัตรสีชมพู) ๖. ผหู ลบหนีเขาเมืองจากพมา (ถือบัตรสีสม /มีถนิ่ ทีอ่ ยอู าศัยถาวร)
๗. ผหู ลบหนีเขาเมืองจากพมา (ถือบัตรสีมว ง/อาศัยอยกู บั นายจาง) ๘. ญวนอพยพ (ถือบัตรสีขาวขอบน้ำเงิน) ๙. ลาวอพยพ
(ถือบัตรสีฟา) ๑๐. เนปาลอพยพ (ถือบัตรสีเขียว) ๑๑. อดีตโจรจีนคอมมิวนิสตมลายา (ถือบัตรสีเขียว/อดีต จคม.)
๑๒. ไทยลือ้ (ถือบัตรสีสม ) ๑๓. เผาตองเหลือง (บัตรบุคคลพืน้ ทีส่ งู /ถือบัตรสีฟา ) ๑๔. ผอู พยพเชือ้ สายไทยจากเกาะกง กัมพูชา
(ถือบัตรสีเขียว) ๑๕. บุคคลทีไ่ ดรบั การจัดทำทะเบียนสำรวจชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู (ถือบัตรสีเขียวขอบแดง)
๔
โดยมีหลักฐานทางราชการหรือจากการสืบทราบขอเท็จจริง
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มีหนาที่

๗.๑.๒ ศูนยปฏิบตั กิ ารปองกันและปราบปรามการคามนุษยจงั หวัด (ศปคม.จังหวัด)

ก) ประสานงานระหวางหนวยงานภาครัฐ องคกรพัฒนาเอกชนและเครือขาย
ภาคประชาสังคมทีเ่ กีย่ วของ เพือ่ เปนเครือขายในการเฝาระวัง หาขาว จัดเวรรับแจงเหตุ ชวยเหลือ
คมุ ครองดานกฎหมายและสังคมสงเคราะห บำบัดฟน ฟู สงตัวกลับคืนสภู มู ลิ ำเนา และ/หรือคืนสสู งั คม
ข) จัดหาสถานที่พักชั่วคราวที่ปลอดภัยใหแกผูเสียหายหรืออาจจะเปน
ผเู สียหาย
ค) ประสานการดำเนินการตามกฎหมายตอผกู ระทำความผิดฐานคามนุษย
ง) ประสานงานระหวางหนวยงานภาครัฐและองคกรพัฒนาเอกชนในการ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหมเี จตคติ ความรู ความเขาใจทีถ่ กู ตอง และสามารถปฏิบตั งิ านในทุกดาน
อาทิ ดานการปองกัน การปราบปราม การชวยเหลือและคมุ ครอง การดำเนินคดี และการแกไขปญหา
การคามนุษย
จ) จัดเก็บขอมูลและระบบสารสนเทศรวมทัง้ ตัวชีว้ ดั ดานการคามนุษยเพือ่
จัดทำแผนยุทธศาสตรดา นการปองกัน การปราบปราม การชวยเหลือคมุ ครอง การติดตามงาน การประเมิน
ผลงาน แลกเปลีย่ นเชือ่ มโยงขอมูลและขอสนเทศกับหนวยงานทีเ่ กีย่ วของทัง้ ระหวางจังหวัด ระดับประเทศ
และระหวางประเทศ รวมทั้งการทำรายงานขอมูลการดำเนินการชวยเหลือ คุมครอง บำบัดฟน ฟู
การคืนสภู มู ลิ ำเนา การคืนสสู งั คม และการดำเนินคดีกบั ผกู ระทำความผิดเปนรายกรณี ตอศูนยปฏิบตั กิ าร
ปองกันและปราบปรามการคามนุษยแหงชาติ (ศปคม.แหงชาติ) และหนวยงานอืน่ ทีร่ อ งขอ
ฉ) จัดทำแผนยุทธศาสตรและประสานการปฏิบตั ใิ นการปองกัน ปราบปราม
และแกไขปญหาการคามนุษยในระดับจังหวัด ใหสอดคลองกับนโยบายและแผนระดับชาติ โดยให
ทุกภาคสวนมีสว นรวม
ช) สงเสริมใหมกี ารศึกษาวิจยั รวมทัง้ การเผยแพรองคความรแู กผเู กีย่ วของ
ผสู นใจ และประชาชนทัว่ ไป
ซ) ดำเนินการเผยแพรขอ มูล ขาวสารเกีย่ วกับการปองกัน ชวยเหลือ คมุ ครอง
และปราบปรามการคามนุษย และรณรงคใหประชาชนทราบถึงบทบาท หนาที่ ภารกิจของ ศปคม.จังหวัด
ฌ) ประสานการจัดหางบประมาณและทรัพยากรสำหรับดำเนินการทีเ่ กีย่ วกับ
การปองกัน การปราบปราม และการชวยเหลือคมุ ครอง
ญ) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของ ศปคม.จังหวัด รวมทั้ง
การดำเนินงานของชุดปฏิบตั กิ ารชวยเหลือผเู สียหายจากการคามนุษยในรูปแบบสหวิชาชีพ และรายงาน
ประจำปตอ ศปคม.แหงชาติ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
(สป.พม.)
ฎ) อาจแตงตัง้ คณะอนุกรรมการ คณะทำงานศูนยปฏิบตั กิ ารฯ ในระดับอำเภอ
(ศปคม.อำเภอ) และหรือระดับตางๆ
ฏ) ปฏิบตั หิ นาทีอ่ นื่ ใดตามที่ ศปคม.แหงชาติ มอบหมาย
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๗.๑.๓ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด เปนสำนักงาน
เลขานุการของ ศปคม.จังหวัด และเปนหนวยประสานงาน
๗.๑.๔ ศปคม.จังหวัด จัดตัง้ “ชุดปฏิบตั กิ ารชวยเหลือผเู สียหายจากการคามนุษย
ในรูปแบบสหวิชาชีพ” อาจประกอบดวย พนักงานอัยการ เจาหนาทีต่ ำรวจ พนักงานฝายปกครอง แพทย
นักสังคมสงเคราะห นักจิตวิทยา นักกฎหมาย เจาหนาทีส่ ำนักงานจัดหางานจังหวัด เจาหนาทีส่ ำนักงาน
สวัสดิการและคมุ ครองแรงงานจังหวัด ลามจากภาครัฐและ/หรือองคกรพัฒนาเอกชน รวมทัง้ บุคคล
ทีเ่ กีย่ วของและเหมาะสม เพือ่ ชวยเหลือผเู สียหายหรืออาจจะเปนผเู สียหายตามบันทึกขอตกลงทีเ่ กีย่ วของ
โดยเฉพาะบันทึกขอตกลงฉบับนี้
จังหวัดใดเห็นสมควรจัดตัง้ ชุดปฏิบตั กิ ารชวยเหลือผเู สียหายจากการคามนุษย
ในรูปแบบสหวิชาชีพในระดับอำเภอทีม่ คี วามจำเปนใหจดั ตัง้ ไดตามความเหมาะสม
ในการปฏิบัติการชวยเหลือผูเสียหายจากการคามนุษย หากมีบุคคลอื่นที่
พนักงานเจาหนาทีข่ อความชวยเหลือรวมปฏิบตั กิ ารดวย ใหหวั หนาชุดปฏิบตั กิ ารชวยเหลือฯ หรือผทู ี่
ไดรบั มอบหมายอาจบันทึกรายชือ่ บุคคลนัน้ ไวเปนหลักฐานในการปฏิบตั ิ โดยใหถอื วาเปนการปฏิบตั ิ
ตามมาตรา ๒๗ วรรคทาย แหงพระราชบัญญัตปิ อ งกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. ๒๕๕๑
๗.๑.๕ ชุดปฏิบตั กิ ารชวยเหลือฯ ของจังหวัด มีหนาทีด่ งั ตอไปนี้
ก) ดำเนินการเชิงรุก โดยหาขาวบุคคลทีต่ กอยใู นภาวะเสีย่ งตอการเปนผเู สียหาย
หรืออาจจะเปนผเู สียหาย ซึง่ จะตองดำเนินการชวยเหลือโดยเร็ว ทัง้ นี้ ตองระมัดระวัง และรักษาขอมูล
ดังกลาวไวเปนความลับ เพือ่ ใหการชวยเหลือประสบความสำเร็จ และไมใหเกิดผลกระทบตอผเู สียหาย
ผเู ปนพยาน และ/หรือผแู จงเบาะแส
ข) รับแจงเหตุ สืบเสาะขอเท็จจริง รวบรวมขอมูล พยานหลักฐาน และใหถอ ยคำ
ตอเจาหนาทีต่ ำรวจหรือพนักงานเจาหนาทีต่ ามกฎหมายอืน่ ๕ โดยเร็ว หากมีเหตุอนั ควรเชือ่ วามีผเู สียหาย
หรืออาจจะเปนผเู สียหายใหรบี ดำเนินการชวยเหลือทันที
ค) ปรึกษา วางแผน เตรียมความพรอมกอนการชวยเหลือในรูปแบบสหวิชาชีพ
โดยใหเจาหนาทีต่ ำรวจ หรือพนักงานฝายปกครอง หรือบุคคลทีม่ อี ำนาจหนาทีต่ ามกฎหมายอืน่ ซึง่
ศปคม.จังหวัด มอบหมายเปนหัวหนาชุดปฏิบัติการชวยเหลือฯ เพื่อใหผูเสียหายหรืออาจจะเปน
ผเู สียหาย ไดรบั การชวยเหลือโดยเร็ว
ง) กรณีทมี่ คี วามจำเปนเรงดวน และมีเหตุอนั ควรเชือ่ วา ผเู สียหายหรืออาจจะ
เปนผเู สียหายจะไดรบั อันตราย หรือถูกเคลือ่ นยาย ใหเจาหนาทีช่ ดุ ปฏิบตั กิ ารชวยเหลือฯ หรือพนักงาน
เจาหนาทีผ่ มู อี ำนาจในพืน้ ทีเ่ กิดเหตุดำเนินการโดยทันที และใหแจง ศปคม.จังหวัด ทราบโดยเร็ว๖
๕

เชน พนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ. ๒๕๓๙ พนักงานเจาหนาที่
ตามพระราชบัญญัตคิ มุ ครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ พนักงานเจาหนาทีต่ ามพระราชบัญญัตคิ มุ ครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ เปนตน
๖
ตามมาตรา ๒๗ (๔) แหงพระราชบัญญัตปิ อ งกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ.๒๕๕๑ พระราชบัญญัตคิ มุ ครองเด็ก
พ.ศ.๒๕๔๖ และประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา
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จ) ดำเนินการซักถามขอเท็จจริง๗ เพือ่ ใชประกอบการคัดแยกผเู สียหาย และ
รวบรวมขอมูลใหเปนระบบและเชือ่ มตอหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
ฉ) ประสานสงตอผเู สียหายเขาสรู ะบบการคมุ ครองชวยเหลือ บำบัดฟน ฟู
ตลอดจนการคืนสสู งั คมอยางปลอดภัย
ช) สรุปผลการปฏิบตั งิ านเสนอตอ ศปคม.จังหวัด
๗.๒ กระบวนการชวยเหลือผเู สียหายหรืออาจจะเปนผเู สียหาย
๗.๒.๑ การดำเนินการชวยเหลือผเู สียหายหรืออาจจะเปนผเู สียหายออกจากสถาน
การคาประเวณี สถานบริการ สถานประกอบกิจการ เคหสถาน หรือสถานทีอ่ นื่ ใด ไมวา โดยไดรบั
การแจงเหตุ หรือการตรวจตราเฝาระวัง หรือผเู สียหายหรืออาจจะเปนผเู สียหายมาขอรับความชวยเหลือ
หรือมีผพู ามาขอรับความชวยเหลือ ใหมกี ารสืบสวนและหรือตรวจสอบขอเท็จจริง หากมีเหตุอนั ควร
เชือ่ วามีผเู สียหายหรืออาจจะเปนผเู สียหาย ใหชดุ ปฏิบตั กิ ารชวยเหลือฯ ของจังหวัดดำเนินการอยาง
เรงดวน และใหเจาหนาทีต่ ำรวจหรือพนักงานเจาหนาทีต่ ามกฎหมายอืน่ เก็บรวบรวมพยานหลักฐาน
ใหมากทีส่ ดุ เพือ่ ดำเนินคดีกบั ผกู ระทำความผิดและขยายผลการจับกุม
๗.๒.๒ ภายหลังการชวยเหลือผเู สียหายหรืออาจจะเปนผเู สียหาย ตามขอ ๗.๒.๑ แลว
ใหเปนหนาทีข่ องชุดปฏิบตั กิ ารชวยเหลือฯ ของจังหวัดในการคัดแยกผเู สียหายเบือ้ งตน พรอมบันทึก
ความเห็นหรือขอสังเกต เพือ่ ประสานสงตอพนักงานสอบสวน
ในระหวางการคัดแยกผเู สียหายหรืออาจจะเปนผเู สียหาย ใหจดั หาสถานที่
ทีเ่ หมาะสมและปลอดภัย
๗.๒.๓ การพิจารณาวาผใู ดเปนผเู สียหายหรือไม ใหพนักงานสอบสวนเปนผรู บั ผิดชอบ
พิจารณาตามขอเท็จจริงทีร่ วบรวมได โดยพิจารณาจากพยานหลักฐาน และรับฟงความเห็นและเหตุผล
จากหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ โดยเฉพาะอยางยิง่ จากนักสังคมสงเคราะห หรือนักจิตวิทยาทีด่ แู ลผนู นั้ อย๘ู
ไมวา จะเปนหนวยงานของรัฐหรือองคกรพัฒนาเอกชน
ในกรณีทมี่ คี วามเห็นตางหรือแยงกัน ใหหวั หนาพนักงานสอบสวนในสถานีตำรวจ
นัน้ ๆ ทำบันทึกความเห็นพรอมแนบความเห็นตางหรือแยงนัน้ ไปยัง ศปคม.จังหวัดพิจารณาโดยเร็ว และ
ขอใหสง ผลการพิจารณาพรอมแนบขอคิดเห็นของ ศปคม.จังหวัดไปยังผบู งั คับการตำรวจภูธรจังหวัด
ในฐานะหัวหนาพนักงานสอบสวนเพือ่ พิจารณา และในระหวางการพิจารณาใหบคุ คลดังกลาว ไดรบั
การคมุ ครองตามมาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญัตปิ อ งกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. ๒๕๕๑

การซักถามขอเท็จจริง หมายความวา การซักถามเพือ่ ใหทราบวาเด็กและหญิงนัน้ เปนผเู สียหาย หรือตกเปนเครือ่ งมือ/วัตถุ
ของการกระทำความผิดตามกฎหมายทีร่ ะบุโดยเจาหนาทีท่ เี่ กีย่ วของใดก็ได
๘
อางถึงบันทึกขอตกลง เรือ่ ง แนวทางปฏิบตั ริ ว มกันระหวางหนวยงานทีเ่ กีย่ วของในการดำเนินการกรณีคา หญิงและเด็ก
ทีต่ กเปนเหยือ่ ของการคามนุษย พ.ศ. ๒๕๔๒ ภาคผนวก สรุปขอสงสัยจากการประชุมชีแ้ จงบันทึกขอตกลง
๗

บันทึกขอตกลงวาดวยแนวทางการปฏิบตั ริ ว มกันในการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหาการคามนุษย
ของหนวยงานทีเ่ กีย่ วของในพืน้ ที่ ๘ จังหวัด ภาคกลางตอนบน พ.ศ. ๒๕๕๑

๗.๒.๔ เมื่อคัดแยกผูเสียหายแลว ใหพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ
แจงใหผเู สียหายทราบในโอกาสแรกถึงสิทธิทจี่ ะเรียกคาสินไหมทดแทนอันเนือ่ งมาจากการกระทำความผิด
ฐานคามนุษย และสิทธิทจี่ ะไดรบั ความชวยเหลือทางกฎหมายตามมาตรา ๓๔ แหงพระราชบัญญัตปิ อ งกัน
และปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. ๒๕๕๑
๗.๒.๕ หลังจากดำเนินการตามขอ ๗.๒.๔ แลว ใหพฒ
ั นาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุษยจงั หวัดรายงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย เพือ่ ดำเนินการ
ตามมาตรา ๓๕ แหงพระราชบัญญัตปิ อ งกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. ๒๕๕๑
๗.๒.๖ หลังจากทีไ่ ดมกี ารคัดแยกผเู สียหายแลว สำหรับผทู มี่ ใิ ชผเู สียหายใหพนักงาน
เจาหนาทีต่ ามกฎหมายอืน่ ดำเนินการใหความชวยเหลือคมุ ครองตามทีร่ ะบุไวในกฎหมายทีเ่ กีย่ วของ โดย
คำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน
๗.๒.๗ การคมุ ครองผเู สียหายหรืออาจจะเปนผเู สียหายซึง่ อาจเปนพยาน เมือ่ ผนู นั้
เขาพักพิงในหนวยงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ หรือสถานสงเคราะหอนื่ ของรัฐหรือเอกชน
ในกรณีทมี่ เี หตุอนั ควรเชือ่ วาผนู นั้ อาจไมไดรบั ความปลอดภัย ใหหวั หนาสถานทีพ่ กั พิงนัน้ หรือเลขานุการของ
ศปคม.จังหวัดรองขอตอเจาหนาทีต่ ำรวจใหความคมุ ครองผนู นั้ ไดตามความจำเปน และ/หรือปฏิบตั ติ าม
พระราชบัญญัตคิ มุ ครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖
๗.๒.๘ เพือ่ เปนการคมุ ครองผเู สียหายหรืออาจจะเปนผเู สียหาย ใหเจาหนาทีท่ เี่ กีย่ วของ
ตองรักษาความลับ และหามมิใหอนุญาตหรือจัดใหผหู นึง่ ผใู ดดำเนินการในลักษณะใดลักษณะหนึง่
ดังตอไปนี้
(ก) บันทึกภาพ แพรภาพ พิมพรปู หรือบันทึกเสียง แพรเสียง หรือสิง่ อืน่
ทีส่ ามารถแสดงวาบุคคลใดเปนผเู สียหายจากการกระทำความผิดฐานคามนุษย ทัง้ นี้ ไมวา ขัน้ ตอนใดๆ
(ข) โฆษณา หรือเผยแพรขอ ความ ซึง่ ปรากฏในทางสอบสวนของพนักงาน
สอบสวน หรือในทางพิจารณาคดีของศาล ทีท่ ำใหบคุ คลอืน่ รจู กั ชือ่ ตัว ชือ่ สกุลของผเู สียหายจากการ
กระทำความผิดฐานคามนุษยหรือบุคคลในครอบครัวผเู สียหายนัน้ ทัง้ นี้ ไมวา โดยสือ่ สารสนเทศประเภทใด
(ค) โฆษณา หรือเผยแพรขอ ความ ภาพ หรือเสียง ไมวา โดยสือ่ สารสนเทศ
ประเภทใด เปดเผยประวัติ สถานทีอ่ ยู สถานทีท่ ำงาน หรือสถานศึกษาของบุคคลซึง่ เปนผเู สียหายจากการ
กระทำความผิดฐานคามนุษย
ทั้งนี้ ไมรวมถึงการกระทำที่ผูกระทำจำตองกระทำเพื่อประโยชนของทาง
ราชการในการคมุ ครองหรือชวยเหลือผเู สียหายหรืออาจจะเปนผเู สียหาย หรือผเู สียหายหรืออาจจะ
เปนผเู สียหายยินยอมโดยบริสทุ ธิใ์ จ
๗.๒.๙ ในกรณีทมี่ กี ารกระทำความผิดฐานคามนุษยตอ เนือ่ งในหลายจังหวัดและมีความ
จำเปนตองดำเนินการประสานงานกันในหลายจังหวัดให ศปคม.จังหวัดประสานงานกับศูนยพทิ กั ษเด็ก
เยาวชน และสตรี ตำรวจภูธรภาค (พดส.ภาค) หรือศูนยพทิ กั ษเด็ก เยาวชน และสตรี สำนักงานตำรวจ
แหงชาติ (พดส.ตร.) ซึง่ ตัง้ อยทู กี่ องบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดตอเด็ก เยาวชน และสตรี
(ปดส.ตร.) หรือหนวยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วของแลวแตกรณี
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๗.๓ การดำเนินการในการปองกันกลมุ เสีย่ ง การชวยเหลือ และคมุ ครองผเู สียหายหรือ
อาจจะเปนผเู สียหาย รวมทัง้ ชวยเหลือในการดำเนินคดีขององคกร หนวยงาน หรือองคกรพัฒนาเอกชนใดๆ
ไมวา จะตัง้ อยใู นหรือนอกราชอาณาจักร รวมทัง้ องคกรนานาชาติและองคกรเอกชนตางประเทศใหถอื
ปฏิบตั ติ ามบันทึกขอตกลงฉบับนี้ โดยประสานความรวมมือกับ ศปคม.จังหวัด
๗.๔ การปฏิบตั ติ อ ผเู สียหายจากการคามนุษยทเี่ ปนผกู ระทำความผิดดวย
ผเู สียหายจากการคามนุษยเปนผทู จี่ ะตองไดรบั ความชวยเหลือและคมุ ครองสวัสดิภาพ
ตามหมวด ๔ แหงพระราชบัญญัตปิ อ งกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. ๒๕๕๑ และหามมิใหพนักงาน
สอบสวนดำเนินคดีกบั ผเู สียหายในความผิดฐานเขามา ออกไป หรืออยใู นราชอาณาจักรโดยไมไดรบั
อนุญาตตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง ความผิดฐานแจงความเท็จตอเจาพนักงาน ฐานปลอม หรือ
ใชซงึ่ หนังสือเดินทางปลอมตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการคาประเวณีเฉพาะทีเ่ กีย่ วกับการติดตอ ชักชวน แนะนำตัว ติดตาม หรือรบเราบุคคล
เพือ่ คาประเวณี และการเขาไปมัว่ สุมในสถานการคาประเวณีเพือ่ คาประเวณี หรือความผิดฐานเปน
คนตางดาวทำงานโดยไมไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการทำงานของคนตางดาว เวนแต
ไดรับอนุญาต เปนหนังสือจากรัฐมนตรีวา การกระทรวงยุตธิ รรม ทัง้ นี้ ตามความในมาตรา ๔๑
แหงพระราชบัญญัตปิ อ งกัน และปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. ๒๕๕๑
๘. แนวทางปฏิ บั ติ ก รณี ค นไทยที่ เ ป น ผู เ สี ย หายหรื อ อาจจะเป น ผู เ สี ย หายทั้ ง ในและนอก
ราชอาณาจักร
๘.๑ ในกรณีทพี่ บวามีผเู สียหายหรืออาจจะเปนผเู สียหายตามขอ ๗.๒.๑ ใหรบี ซักถามขอเท็จจริง
และรวบรวมพยานหลักฐานของผนู นั้ ไว
การถามปากคำเบือ้ งตน ใหเจาพนักงานผดู ำเนินการในวรรคแรกประสานงานแจง
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด หรือองคกรพัฒนาเอกชน ใหจัดหาหรือ
ประสานงานใหมนี กั สังคมสงเคราะห นักจิตวิทยา จิตแพทย ลามจากภาครัฐ/องคกรพัฒนาเอกชน
หรือเจาหนาทีท่ มี่ ปี ระสบการณการทำงานดานเด็กและหญิง แลวแตกรณี เขารวมในการถามปากคำ
ดังกลาวขางตนดวย
การถามปากคำในการสอบสวน พนักงานสอบสวนอาจประสานงานแจงสำนักงาน
พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษยจงั หวัด หรือองคกรพัฒนาเอกชน ใหจดั หาหรือประสานงานใหมี
นักสังคมสงเคราะห นักจิตวิทยา จิตแพทย ลามจากภาครัฐ/องคกรพัฒนาเอกชน หรือเจาหนาที่
ทีม่ ปี ระสบการณการทำงานดานเด็กและหญิง แลวแตกรณี เขารวมฟงการถามปากคำดังกลาวขางตน
รวมทั้งบันทึกวีดิทัศนใหปรากฏภาพและเสียงอยางตอเนื่องไวเปนหลักฐานดวย ทั้งนี้ ตองปฏิบัติ
ตามหลักการขอ ๗.๒.๘
๙

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิม่ เติม ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๐
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การถามปากคำเบือ้ งตนและการถามปากคำในการสอบสวนเด็กทีเ่ ปนผเู สียหายหรือ
อาจจะเปนผเู สียหาย ใหดำเนินการตามความในวรรค ๒ และวรรค ๓ และใหพนักงานสอบสวนคำนึง
ถึงหลักการวาดวยการคมุ ครองเด็กในคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา๙ และให
คำนึงถึงประโยชนสงู สุดของเด็กเปนสำคัญ
ในกรณีทพี่ นักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการเห็นวา มีเหตุจำเปนเพือ่ ประโยชน
ในการปองกันและปราบปรามการคามนุษย หรือกรณีผเู สียหายหรือพยานบุคคลไดแจงตอพนักงาน
อัยการวาประสงคจะใหการตอศาล ใหพนักงานสอบสวนประสานงานพนักงานอัยการ หรือพนักงานอัยการ
โดยตนเองยืน่ คำรองตอศาลใหมกี ารสืบพยานไวกอ นตามมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัตปิ อ งกันและ
ปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. ๒๕๕๑
๘.๒ ใหเจาหนาทีช่ ดุ ปฏิบตั กิ ารชวยเหลือฯ ของจังหวัดหรือผทู เี่ กีย่ วของซักถามขอเท็จจริง
เพิม่ เติมโดยละเอียดจากผเู สียหายหรืออาจจะเปนผเู สียหาย เพือ่ ประเมินสภาวะทางดานรางกาย จิตใจ
และสังคมของผูนั้น เพื่อดำเนินการคัดแยกผูเสียหาย และรวบรวมขอมูลทั้งหมดไวเปนหลักฐาน
อยางเปนระบบ รวมทัง้ ประสานสงขอมูลนัน้ ใหพนักงานสอบสวน เพือ่ ประกอบการสอบสวนดำเนินคดี
กับผกู ระทำความผิดตอไป
ในการซักถามขอเท็จจริงตามวรรคหนึง่ ผเู สียหายหรืออาจจะเปนผเู สียหายอาจรองขอ
ใหเจาหนาทีต่ ดิ ตอหนวยงานหรือบุคคลทีเ่ กีย่ วของ เพือ่ เขารวมรับฟงการซักถามขอเท็จจริงดวยก็ได
ในการดำเนินการขางตน ชุดปฏิบตั กิ ารชวยเหลือฯ อาจจัดใหมกี ารบันทึกภาพวีดทิ ศั นดว ย
ก็ได ทัง้ นีต้ อ งไมขดั ตอขอ ๗.๒.๘
๘.๓ ใหพนักงานสอบสวนดำเนินคดีกับผูกระทำความผิดในความผิดฐานคามนุษยตาม
พระราชบัญญัตปิ อ งกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. ๒๕๕๑ รวมทัง้ ความผิดตามกฎหมายอืน่
เชน ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา พระราชบัญญัตปิ อ งกันและปราบปรามการคาประเวณี
พ.ศ. ๒๕๓๙ พระราชบัญญัตปิ อ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ กฎหมายวาดวยสวัสดิภาพ
เด็กและเยาวชน และกฎหมายวาดวยแรงงาน
หลักเกณฑการนับอายุเด็กเพือ่ ดำเนินคดีกบั บุคคลตามวรรคหนึง่ ใหถอื อายุของเด็ก
ทีต่ กเปนผเู สียหายขณะทีค่ วามผิดเกิดขึน้ ครัง้ แรก ในกรณีทคี่ วามผิดเกิดเมือ่ เด็กอายุต่ำกวา ๑๘ ป แตพบ
การกระทำความผิดเมือ่ เด็กอายุตงั้ แต ๑๘ ปขึ้นไป ใหดำเนินคดีกบั ผกู ระทำความผิดซึง่ กระทำแกเด็ก
อายุต่ำกวา ๑๘ ป
กรณีทเี่ กีย่ วของกับกฎหมายวาดวยแรงงาน ใหสำนักงานแรงงานจังหวัด สำนักงาน
สวัสดิการและคมุ ครองแรงงานจังหวัด สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
ศูนยพฒ
ั นาฝมอื แรงงานจังหวัด แลวแตกรณี เขารวมดำเนินการกับ ศปคม.จังหวัด
๘.๔ พนักงานเจาหนาทีอ่ าจนำตัวบุคคลซึง่ อาจจะเปนผเู สียหายไปไวในสถานทีอ่ นั ควร ซึง่ มิใช
หองขังหรือสถานทีค่ มุ ขังตามระเบียบทีร่ ฐั มนตรีกำหนด เพือ่ ประโยชนในการแสวงหาขอเท็จจริงเกีย่ วกับ
การคามนุษย และเพือ่ คมุ ครองปองกันภัยแกบคุ คลดังกลาวแตตอ งไมเกิน ๒๔ ชัว่ โมง ทัง้ นี้ ใหรายงาน
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ผบู ญ
ั ชาการตำรวจแหงชาติ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพเิ ศษ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ หรือ
ผวู า ราชการจังหวัด แลวแตกรณี ทราบโดยไมชกั ชา ตามมาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญัตปิ อ งกัน
และปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. ๒๕๕๑
ในกรณีทมี่ เี หตุจำเปนตองใหการคมุ ครองบุคคลซึง่ อาจจะเปนผเู สียหาย หรือการ
แสวงหาขอเท็จจริงไมแลวเสร็จภายใน ๒๔ ชัว่ โมง ใหพนักงานเจาหนาทีย่ นื่ คำรองตอศาลโดยใหระบุ
สถานทีใ่ นคำรองตามระเบียบทีร่ ฐั มนตรีกำหนด เมือ่ ศาลมีคำสัง่ ประการใด ใหดำเนินการตามคำสัง่ ศาล
ตอไป
ในกรณีผอู าจจะเปนผเู สียหายมีความจำเปนตองอยเู กินกวาระยะเวลาทีก่ ฎหมายกำหนด
ใหไดรบั การดูแลทีเ่ หมาะสมตามสมควร
ในกรณีทเี่ ปนเด็กใหปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตคิ มุ ครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ ถาปรากฏวา
เด็กนัน้ มีบดิ ามารดาหรือผปู กครองตกเปนผเู สียหายรวมดวย การจัดสถานทีพ่ กั พิงหรือการใหความชวยเหลือ
ดูแลตามวรรคกอน ใหคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนโดยเครงครัด
๘.๕ หลังถามปากคำผเู สียหายหรืออาจจะเปนผเู สียหายแลว หากบุคคลนัน้ สมัครใจขอรับ
บริการการศึกษาหรือฝกอาชีพกับหนวยงานใด ใหสำนักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษยจงั หวัด
ประสานงานไปยังหนวยงาน เพือ่ ใหการชวยเหลือสนับสนุนตามควรแกกรณี และแจง ศปคม.จังหวัด ทราบ
๘.๖ ในระหวางทีผ่ เู สียหายอยใู นความดูแลในหนวยงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
หรือสถานสงเคราะหอนื่ ของรัฐหรือเอกชน ใหปฏิบตั ติ ามมาตรา ๓๓ แหงพระราชบัญญัตปิ อ งกันและ
ปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยพิจารณาใหความชวยเหลืออยางเหมาะสมในเรือ่ งอาหาร ทีพ่ กั
การรักษาพยาบาล การบำบัดฟน ฟูรา งกายและจิตใจ การใหการศึกษา การฝกอบรม การใหความชวยเหลือ
ทางกฎหมาย การสงกลับภูมลิ ำเนา การดำเนินคดีเพือ่ เรียกรองสินไหมทดแทน การแจงสิทธิของผเู สียหาย
ทีไ่ ดรบั การคมุ ครองในแตละขัน้ ตอน ทัง้ นี้ ตองรับฟงความคิดเห็นของผเู สียหายกอนดวย
๘.๗ ในกรณีทตี่ อ งการทราบสถานะบุคคลของผเู สียหายหรืออาจจะเปนผเู สียหายทีไ่ มมี
หลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน หรือมีบตั รประจำตัวประชาชนแตรปู ถายในบัตรนัน้ ไมเหมือนผถู อื บัตร
หรือ มีเหตุอนั ควรสงสัยวามีการปลอมแปลง แกไข เปลีย่ นแปลง หรือมิใชบตั รประจำตัวประชาชนของ
ผนู นั้ หรือมีขอ สงสัยเกีย่ วกับหลักฐานทีท่ างราชการออกใหใชแทนบัตรประจำตัวประชาชนเปนการ
ชัว่ คราว หรือไมมหี ลักฐานใดๆ แสดงสถานะบุคคล ใหเจาหนาทีก่ ระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุษยดำเนินการตรวจสอบหลักฐานทางทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน หรือคนหา
จากหนวยงานหรือบุคคลทีเ่ กีย่ วของ และประสานแจงผลการตรวจสอบใหพนักงานสอบสวนทราบ
๘.๘ ในกรณีทผี่ เู สียหายหรืออาจจะเปนผเู สียหายอางวาอายุตงั้ แต ๑๘ ปขนึ้ ไป และไมมี
บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรแสดงตัวอืน่ และมีเหตุอนั ควรสงสัยวาผนู นั้ อายุต่ำกวา ๑๘ ป ใหเจาหนาที่
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษยหรือพนักงานสอบสวน แลวแตกรณี ประสานงาน
ใหมกี ารตรวจรางกายผนู นั้ ทางการแพทย โดยการตรวจฟนหรือตรวจรางกายดวยวิธอี นื่ ใด เพือ่ ใหทราบและ
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ยืนยันอายุทแี่ ทจริงของผนู นั้ โดยใหพนักงานสอบสวนเปนผทู ำหนังสือสงตัวไปตรวจตามประมวลกฎหมาย
วิธพี จิ ารณาความอาญา มาตรา ๑๓๑/๑ และใหเจาหนาทีก่ ระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุษยเปนผนู ำตัวไปสงตรวจ และประสานแจงผลการตรวจใหพนักงานสอบสวนทราบโดยเร็ว
เพือ่ ประโยชนของเด็กทีเ่ ปนผเู สียหายหรืออาจจะเปนผเู สียหาย ในกรณีทยี่ งั ไมได
รับผลการตรวจพิสจู นอายุหรือผลการตรวจพิสจู นอายุยงั ไมแนชดั ใหสนั นิษฐานไวกอ นวาบุคคลนัน้
อายุต่ำกวา ๑๘ ป และใหพนักงานสอบสวนดำเนินการสอบสวนไปกอนตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณา
ความอาญาวาดวยการสอบสวนเด็ก
๘.๙ กรณีทมี่ ผี เู สียหายหรืออาจจะเปนผเู สียหายอยนู อกจังหวัดภูมลิ ำเนาใหดำเนินการ
ดังนี้
ก) ใหเจาหนาทีท่ รี่ บั แจงเหตุรายงานไปยัง ศปคม.จังหวัดทีร่ บั แจง เพือ่ ดำเนินการ
สืบคนขอเท็จจริงเบือ้ งตน แลวจึงประสานไปยัง ศปคม.จังหวัดทีเ่ กิดเหตุ เพือ่ ดำเนินการชวยเหลือ
คมุ ครองผเู สียหายหรืออาจจะเปนผเู สียหายโดยเร็ว
ข) ให ศปคม.จังหวัดทีเ่ กิดเหตุประสานไปยัง ศปคม.จังหวัดภูมลิ ำเนา เพื่อสืบคน
ขอมูลเพิม่ เติม ประเมินครอบครัว และใหความชวยเหลือคมุ ครองทีเ่ หมาะสมตอไป
เมือ่ ดำเนินการชวยเหลือผเู สียหายหรืออาจจะเปนผเู สียหายเรียบรอยแลว ให
ศปคม.จังหวัดทีเ่ กิดเหตุแจง ศปคม.จังหวัดทีร่ บั แจงทราบ และรายงานผลการดำเนินงาน รวมถึงผลการ
ดำเนินคดีไปยัง ศปคม.แหงชาติ
๘.๑๐ ในกรณีทมี่ ผี เู สียหายหรืออาจจะเปนผเู สียหายอยนู อกราชอาณาจักร เมือ่ ศปคม.จังหวัด
ไดรบั แจงเหตุใหชดุ ปฏิบตั กิ ารชวยเหลือฯ ของจังหวัดสืบคนขอเท็จจริงและประเมินสถานการณเบือ้ งตน
แลวรายงานไปยัง ศปคม.จังหวัด และ ศปคม.แหงชาติ รวมทั้งมีการประสานหนวยงานและ
หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วของทัง้ ในและนอกราชอาณาจักรในการดำเนินการชวยเหลือคมุ ครองผเู สียหายหรือ
อาจจะเปนผเู สียหาย และปราบปรามกระบวนการคามนุษยอยางทันทวงที และระหวางการดำเนินการนี้
ให ศปคม.จังหวัดจัดใหมคี วามชวยเหลือและคมุ ครองใหความปลอดภัยกับครอบครัวผนู นั้ หรือผแู จงเหตุ
ตามความเหมาะสม
๘.๑๑ การสงกลับผเู สียหายภายในราชอาณาจักรไปยังจังหวัดภูมลิ ำเนาหรือจังหวัดอืน่ ที่
ผเู สียหาย แจงความประสงค ให ศปคม.จังหวัดทีเ่ กิดเหตุประสานไปยัง ศปคม.จังหวัดดังกลาวดำเนินการ
สื บ ค น ข อ มู ล เพิ่ ม เติ ม เยี่ยมบาน ประเมินความพรอมของครอบครัวและชุมชน และรายงานผล
กลับไปยัง ศปคม.จังหวัดทีเ่ กิดเหตุ เพือ่ เตรียมความพรอมกอนสงไปจังหวัดดังกลาวอยางปลอดภัย หรือ
ใชมาตรการทางเลือกอืน่ ทีเ่ หมาะสม
เมื่อผูเสียหายกลับถึงจังหวัดภูมิลำเนาหรือจังหวัดอื่นที่แจงความประสงคไวให
ศปคม. จังหวัดนัน้ ดำเนินการเสริมสรางศักยภาพ เพือ่ ใหผนู นั้ สามารถดำเนินชีวติ ในสังคมและไมกลับสู
กระบวนการคามนุษยอกี พรอมทัง้ ติดตามและรายงานผลให ศปคม.จังหวัดทีเ่ กิดเหตุทราบ
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ในกรณีทผี่ เู สียหายไมสามารถแจงความประสงคได ให ศปคม.จังหวัดทีเ่ กิดเหตุประเมิน
สภาพและจัดหาสถานทีท่ เี่ หมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชนของผนู นั้ เปนสำคัญ
เพือ่ ประโยชนในการดำเนินคดีกบั ผกู ระทำความผิด หาก ศปคม.จังหวัดใดไดรบั การ
รองขอใหรวบรวมพยานหลักฐานหรือขอมูลเพิม่ เติมทีเ่ ปนประโยชนตอ การดำเนินคดีกบั ผกู ระทำผิด
ศปคม.จังหวัดนัน้ จะตองดำเนินการโดยเร็ว
๘.๑๒ กรณีมีการสงตัวผูเสียหายหรืออาจจะเปนผูเสียหายนอกราชอาณาจักรกลับมา
อยใู น ๘ จังหวัดภาคกลางตอนบน เริม่ จากสถานทูต สถานกงสุลของประเทศไทยทีป่ ระจำในประเทศนัน้ ๆ
ไดชว ยเหลือสงตัวกลับมาในราชอาณาจักร กระทรวงการตางประเทศจะประสานงานกับสำนักงานตรวจ
คนเขาเมือง สำนักงานตำรวจแหงชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย หรือ
หนวยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วของ เพือ่ แจงเรือ่ งการสงตัวกลับพรอมทัง้ ขอมูลเกีย่ วกับผนู นั้ ใหหนวยงานดังกลาวทราบ
จากนัน้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษยมหี นาทีจ่ ดั สงนักสังคมสงเคราะห โดย
รวมกับเจาหนาที่ตำรวจไปรับตัวผูเสียหายหรืออาจจะเปนผูเสียหายที่ทาอากาศยานหรือดาน
ตรวจคนเขาเมือง และซักถามขอเท็จจริงเบือ้ งตน ประเมินสภาพปญหาความปลอดภัย ความเสีย่ งและ
ความตองการ เพือ่ วางแผนการชวยเหลือตอไป
เมือ่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษยสง ตัวผเู สียหายหรืออาจจะ
เปนผเู สียหาย พรอมขอมูลดังกลาวมายัง ศปคม.จังหวัดทีร่ บั ตัวผเู สียหายหรืออาจจะเปนผเู สียหายแลว
ให ศปคม.จังหวัดนัน้ ชวยเหลือ คมุ ครอง และนำผเู สียหายหรืออาจจะเปนผเู สียหายคืนสสู งั คม โดยไดรบั
ความยินยอมจากผเู สียหายหรืออาจจะเปนผเู สียหาย และนำขอมูลดังกลาวไปใชในการกำหนดมาตรการ
ในการปองกันและปราบปราม
ในกรณีที่ ศปคม.จังหวัด ไดรับการประสานโดยตรงจากสถานทูต สถานกงสุล
ของประเทศไทยทีป่ ระจำในประเทศนัน้ ๆ เกีย่ วกับการสงตัวผเู สียหายหรืออาจจะเปนผเู สียหายนอก
ราชอาณาจักรกลับมาอยใู นจังหวัด ให ศปคม. จังหวัดจัดสงนักสังคมสงเคราะหโดยรวมกับเจาหนาที่
ตำรวจไปรับตัวผเู สียหายหรืออาจจะเปนผเู สียหายทีท่ า อากาศยานหรือดานตรวจคนเขาเมือง และซักถาม
ขอเท็จจริงเบือ้ งตน ประเมินสภาพปญหา ความปลอดภัย ความเสีย่ ง และความตองการ เพือ่ วางแผน
การชวยเหลือตอไป
เพื่อประโยชนในการดำเนินคดีกบั ผกู ระทำความผิด หาก ศปคม.จังหวัดใดไดรบั การ
รองขอใหรวบรวมพยานหลักฐาน หรือขอมูลเพิม่ เติมทีเ่ ปนประโยชนตอ การดำเนินคดีกบั ผกู ระทำผิด
ศปคม.จังหวัดนัน้ จะตองดำเนินการโดยเร็ว
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๙. แนวทางปฏิบัติกรณีคนตางดาวที่เขามาและอยูในราชอาณาจักรโดยถูกตองหรือไมถูกตอง
ตามกฎหมายและเปนผเู สียหายหรืออาจจะเปนผเู สียหาย
๙.๑ ในกรณีทพี่ บวามีคนตางดาวเปนผเู สียหายหรืออาจจะเปนผเู สียหายตามขอ ๗.๒.๑
ใหรบี ซักถามขอเท็จจริง และรวบรวมพยานหลักฐานของผนู นั้ ไว
การถามปากคำเบือ้ งตน ใหเจาพนักงานผดู ำเนินการในวรรคแรกประสานงานแจง
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด หรือองคกรพัฒนาเอกชน ใหจัดหาหรือ
ประสานงานใหมนี กั สังคมสงเคราะห นักจิตวิทยา จิตแพทย ลามจากภาครัฐ/องคกรพัฒนาเอกชน
หรือเจาหนาทีท่ มี่ ปี ระสบการณการทำงานดานเด็กและหญิง แลวแตกรณี เขารวมในการถามปากคำดังกลาว
ขางตนดวย
การถามปากคำในการสอบสวน พนักงานสอบสวนอาจประสานงานแจงสำนักงาน
พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษยจงั หวัด หรือองคกรพัฒนาเอกชน ใหจดั หาหรือประสานงาน
ใหมนี กั สังคมสงเคราะห นักจิตวิทยา จิตแพทย ลามจากภาครัฐ/องคกรพัฒนาเอกชน หรือเจาหนาทีท่ มี่ ี
ประสบการณการทำงานดานเด็กและหญิง แลวแตกรณี เขารวมฟงการถามปากคำดังกลาวขางตน รวมทัง้
บันทึกวีดทิ ศั นใหปรากฏภาพและเสียงอยางตอเนือ่ งไวเปนหลักฐานดวย ทัง้ นี้ ตองปฏิบตั ติ ามหลักการ
ขอ ๗.๒.๘
การถามปากคำเบื้องตนและการถามปากคำในการสอบสวนเด็กตางดาวที่เปน
ผเู สียหายหรืออาจจะเปนผูเสียหายใหดำเนินการตามความในวรรค ๒ และวรรค ๓ และใหพนักงาน
สอบสวน คำนึงถึงหลักการวาดวยการคมุ ครองเด็กในคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความ
อาญาและใหคำนึงถึงประโยชนสงู สุดของเด็กเปนสำคัญ
ในกรณีทพี่ นักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการเห็นวา มีเหตุจำเปนเพือ่ ประโยชน
ในการปองกันและปราบปรามการคามนุษย หรือกรณีผเู สียหายหรือพยานบุคคลไดแจงตอพนักงาน
อัยการวาประสงคจะใหการตอศาล ใหพนักงานสอบสวนประสานงานพนักงานอัยการ หรือพนักงานอัยการ
โดยตนเองยืน่ คำรองตอศาลใหมกี ารสืบพยานไวกอ นตามมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัตปิ อ งกันและ
ปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. ๒๕๕๑
การถามปากคำและการสอบสวน จะตองรีบดำเนินการใหเสร็จโดยเร็ว หากคนตางดาวนัน้
เขาเมืองโดยผิดกฎหมายหรือสิทธิทจี่ ะอยใู นราชอาณาจักรสิน้ สุดลง ใหสง คนตางดาวนัน้ กลับประเทศ
ทีเ่ ปนถิน่ ทีอ่ ยหู รือภูมลิ ำเนาอยางปลอดภัยโดยไมชกั ชา เวนแตเพือ่ ประโยชนในการดำเนินคดีกบั ผกู ระทำ
ความผิด การรักษาพยาบาล การบำบัดฟน ฟู การเรียกรองสิทธิตา งๆ ใหพนักงานเจาหนาทีด่ ำเนินการ
ใหมกี ารผอนผันใหคนตางดาวนัน้ อยใู นราชอาณาจักรไดเปนการชัว่ คราว โดยระหวางทีไ่ ดรบั การผอนผัน
ใหคนตางดาวนัน้ อยใู นความดูแลในหนวยงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ หรือสถานสงเคราะหอนื่
ของรัฐหรือเอกชน
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๙.๒ ใหเจาหนาทีช่ ดุ ปฏิบตั กิ ารชวยเหลือฯ ของจังหวัดหรือผทู เี่ กีย่ วของซักถามขอเท็จจริง
เพิ่มเติมโดยละเอียดจากคนตางดาวที่เปนผูเสียหายหรืออาจจะเปนผูเสียหาย เพื่อประเมินสภาวะ
ทางดานรางกาย จิตใจ และสังคมของผนู นั้ เพือ่ ดำเนินการคัดแยกผเู สียหาย และรวบรวมขอมูลทัง้ หมด
ไวเปนหลักฐานอยางเปนระบบ รวมทัง้ ประสานงานสงขอมูลนัน้ ใหพนักงานสอบสวน เพือ่ ประกอบ
การสอบสวนดำเนินคดีกบั ผกู ระทำความผิดตอไป
ในการซักถามขอเท็จจริงตามวรรคหนึง่ คนตางดาวนัน้ อาจรองขอใหเจาหนาทีต่ ดิ ตอ
หนวยงานหรือบุคคลทีเ่ กีย่ วของ เพือ่ เขารวมรับฟงการซักถามขอเท็จจริงดวยก็ได
ในการดำเนินการขางตน ชุดปฏิบตั กิ ารชวยเหลือฯ อาจจัดใหมกี ารบันทึกภาพวีดทิ ศั น
ดวยก็ได ทัง้ นีต้ อ งไมขดั ตอขอ ๗.๒.๘
๙.๓ ใหพนักงานสอบสวนดำเนินคดีกับผูกระทำความผิดในความผิดฐานคามนุษยตาม
พระราชบัญญัตปิ อ งกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. ๒๕๕๑ รวมทัง้ ความผิดตามกฎหมายอืน่
เชน ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา พระราชบัญญัตปิ อ งกันและปราบปรามการคาประเวณี
พ.ศ. ๒๕๓๙ พระราชบัญญัตปิ อ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ กฎหมายวาดวยสวัสดิภาพ
เด็กและเยาวชน และกฎหมายวาดวยแรงงาน
หลักเกณฑการนับอายุเด็กเพื่อดำเนินคดีกับบุคคลตามวรรคหนึ่ง ใหถืออายุของ
เด็กทีต่ กเปนผเู สียหายขณะทีค่ วามผิดเกิดขึน้ ครัง้ แรก ในกรณีทคี่ วามผิดเกิดเมือ่ เด็กอายุต่ำกวา ๑๘ ป
แตพบการกระทำความผิดเมือ่ เด็กอายุตงั้ แต ๑๘ ปขนึ้ ไป ใหดำเนินคดีกบั ผกู ระทำความผิด ซึง่ กระทำ
แกเด็กอายุต่ำกวา ๑๘ ป
กรณีทเี่ กีย่ วของกับกฎหมายวาดวยแรงงาน ใหสำนักงานแรงงานจังหวัด สำนักงาน
สวัสดิการและคมุ ครองแรงงานจังหวัด สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
ศูนยพฒ
ั นาฝมอื แรงงานจังหวัด แลวแตกรณี เขารวมดำเนินการกับ ศปคม.จังหวัด
๙.๔ พนักงานเจาหนาทีอ่ าจนำตัวคนตางดาวทีอ่ าจจะเปนผเู สียหายไปไวในสถานทีอ่ นั ควร
ซึง่ มิใชหอ งขังหรือสถานทีค่ มุ ขังตามระเบียบทีร่ ฐั มนตรีกำหนด เพือ่ ประโยชนในการแสวงหาขอเท็จจริง
เกีย่ วกับการคามนุษย และเพือ่ คมุ ครองปองกันภัยแกคนตางดาวผนู นั้ แตตอ งไมเกิน ๒๔ ชัว่ โมง ทัง้ นี้
ใหรายงานผบู ญ
ั ชาการตำรวจแหงชาติ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพเิ ศษ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
หรือผวู า ราชการจังหวัด แลวแตกรณี ทราบโดยไมชกั ชา ตามมาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญัตปิ อ งกันและ
ปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. ๒๕๕๑
ในกรณีทมี่ เี หตุจำเปนตองใหการคมุ ครองคนตางดาวทีอ่ าจจะเปนผเู สียหาย หรือ
การแสวงหาขอเท็จจริงไมแลวเสร็จภายใน ๒๔ ชัว่ โมง ใหพนักงานเจาหนาทีย่ นื่ คำรองตอศาล โดยใหระบุ
สถานทีใ่ นคำรองตามระเบียบทีร่ ฐั มนตรีกำหนด เมือ่ ศาลมีคำสัง่ ประการใด ใหดำเนินการตามคำสัง่ ศาล
ตอไป
ในกรณีทคี่ นตางดาวอาจจะเปนผเู สียหาย มีความจำเปนตองอยเู กินกวาระยะเวลา
ทีก่ ฎหมายกำหนดใหไดรบั การดูแลทีเ่ หมาะสมตามสมควร
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ในกรณีทเี่ ปนเด็กใหปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตคิ มุ ครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ ถาปรากฏวา
เด็กนัน้ มีบดิ ามารดาหรือผปู กครองตกเปนผเู สียหายรวมดวย การจัดสถานทีพ่ กั พิงหรือการใหความชวยเหลือ
ดูแลตามวรรคกอน ใหคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนโดยเครงครัด
๙.๕ ในระหวางทีค่ นตางดาวทีเ่ ปนผเู สียหายอยใู นความดูแลในหนวยงานของกรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ หรือสถานสงเคราะหอื่นของรัฐหรือเอกชน ใหปฏิบัติตามมาตรา ๓๓ แหง
พระราชบัญญัตปิ อ งกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยพิจารณาใหความชวยเหลืออยาง
เหมาะสมในเรือ่ งอาหาร ทีพ่ กั การรักษาพยาบาล การบำบัดฟน ฟูรา งกายและจิตใจ การใหการศึกษา
การฝกอบรม การใหความชวยเหลือทางกฎหมาย การสงกลับไปยังประเทศเดิมหรือภูมิลำเนา
การดำเนินคดีเพือ่ เรียกรองสินไหมทดแทน การแจงสิทธิของผเู สียหายทีไ่ ดรบั การคมุ ครองในแตละ
ขัน้ ตอน ทัง้ นี้ ตองรับฟงความคิดเห็นของผเู สียหายกอนดวย
๙.๖ ในกรณีทไี่ มมหี ลักฐานแสดงตัว หรือมีเหตุอนั ควรสงสัยในความถูกตองแทจริงของ
เอกสารแสดงตัว ให ศปคม.จังหวัดประสานดำเนินการตรวจสอบกับสถานทูต หรือสถานกงสุล
ทีบ่ คุ คลนัน้ อางวาเปนพลเมืองของประเทศนัน้ แลวแจงผลการตรวจสอบใหพนักงานสอบสวนทราบ
๙.๗ ในกรณีทคี่ นตางดาวนัน้ อางวาอายุตงั้ แต ๑๘ ปขนึ้ ไป แตไมมหี ลักฐานแสดงตัว หรือ
มีหลักฐานแสดงตัวแตมีเหตุอันควรสงสัยวามีการปลอมแปลง แกไขหลักฐานแสดงตัว หรือมิใช
หลักฐานแสดงตัวทีอ่ อกใหกบั บุคคลนัน้ และมีเหตุอนั ควรสงสัยวา ผนู นั้ อายุต่ำกวา ๑๘ ป ใหเจาหนาที่
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษยหรือพนักงานสอบสวน แลวแตกรณี ประสานงาน
ใหมกี ารตรวจรางกายคนตางดาวผนู นั้ ทางการแพทย โดยการตรวจฟนหรือตรวจรางกายดวยวิธอี นื่ ใด
เพือ่ ใหทราบและยืนยันอายุทแี่ ทจริงของผนู นั้ โดยใหพนักงานสอบสวนเปนผทู ำหนังสือสงตัวไปตรวจ
ตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา มาตรา ๑๓๑/๑ และใหเจาหนาทีก่ ระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมัน่ คงของมนุษยเปนผนู ำตัวไปสงตรวจ และประสานแจงผลการตรวจใหพนักงาน
สอบสวนทราบโดยเร็ว
เพือ่ ประโยชนของเด็กทีเ่ ปนผเู สียหายหรืออาจจะเปนผเู สียหาย ในกรณีทยี่ งั ไมไดรบั
ผลการตรวจพิสจู นอายุหรือผลการตรวจพิสจู นอายุยงั ไมแนชดั ใหสนั นิษฐานไวกอ นวาบุคคลนัน้ อายุ
ต่ำกวา ๑๘ ป และใหพนักงานสอบสวนดำเนินการสอบสวนไปกอนตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณา
ความอาญาวาดวยการสอบสวนเด็ก
๙.๘ ในกรณีที่ไมมีหลักฐานแสดงตัว หรือมีเหตุอันควรสงสัยในความถูกตองแทจริง
ของเอกสารแสดงตัว และไมทราบสัญชาติแนชดั ให ศปคม.จังหวัดประสานกรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ เพื่อดำเนินการตรวจสอบกับสถานทูต หรือสถานกงสุลที่บุคคลนั้นอางวาเปนพลเมือง
ของประเทศนัน้ หรือหนวยงานในประเทศตนทาง แลวแจงผลการตรวจสอบใหพนักงานสอบสวนทราบ
หากรัฐบาลประเทศภูมลิ ำเนาไมยอมรับ ให ศปคม.จังหวัดรวบรวมพยานหลักฐาน หรือซักถามผูนั้น
พรอมทัง้ บันทึกไว เพือ่ คนหารายละเอียดสำหรับใชในการพิสจู นสญ
ั ชาติตอ ไป
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๙.๙ เพือ่ เปนการขยายผลการดำเนินคดีและทำลายขบวนการคามนุษยในประเทศตนทาง
และประเทศไทย ใหพนักงานสอบสวน เสนอ ศปคม.จังหวัดสงตอขอมูลของคนตางดาวที่เปน
ผเู สียหายและรายละเอียด หรือพยานหลักฐานทีจ่ ะเปนประเด็นนำสืบหาตัวผกู ระทำผิดไปยังกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย เพือ่ ประสานประเทศตนทางรับไปดำเนินการกับผกู ระทำผิด
ตอไป
การดำเนินงานตามวรรคหนึง่ ในพืน้ ทีท่ ตี่ อ งขยายผลการปฏิบตั กิ ารไปยังตางประเทศ
เปนการเรงดวน ใหพนักงานสอบสวนรวมกับ ศปคม.จังหวัดประสานโดยตรงไปยังหนวยงานภาครัฐ๑๐ และ
องคกรพัฒนาเอกชนทีเ่ กีย่ วของ๑๑ ในการปราบปรามขบวนการคามนุษย
๙.๑๐ ในกรณี ศปคม.จังหวัดพิจารณาเห็นวา คนตางดาวซึง่ เขามาอยใู นราชอาณาจักร
โดยถูกกฎหมายและสิทธิในการอยใู นราชอาณาจักรสิน้ สุดลง หรือคนตางดาวทีเ่ ขามาอยใู นราชอาณาจักร
โดยไมถกู ตองตามกฎหมายและตกเปนผเู สียหาย มีความจำเปนตองอยใู นราชอาณาจักรตอไปชัว่ คราว
เพือ่ ประโยชนในการดำเนินคดีกบั ผกู ระทำความผิดฐานคามนุษย การรักษาพยาบาล การบำบัดฟน ฟู
การเรียกรองสิทธิในฐานะผเู สียหาย ให ศปคม.จังหวัด ประสานการดำเนินการใหมกี ารผอนผันให
คนตางดาวทีเ่ ปนผเู สียหายนัน้ อยใู นราชอาณาจักรไดเปนการชัว่ คราว ตามมาตรา ๓๗ แหงพระราชบัญญัติ
ปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. ๒๕๕๑ และกฎหมายอืน่ ทีเ่ กีย่ วของ
เมือ่ คนตางดาวนัน้ ไดรบั สิทธิการผอนผันใหอยตู อ ในราชอาณาจักรเปนการชัว่ คราว
ไปอีกระยะหนึง่ หากประสงคจะทำงานระหวางเวลาทีไ่ ดรบั การผอนผัน ศปคม.จังหวัดควรประสาน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพือ่ ชวยประสานอำนวยความสะดวกในการใหขอ มูลตำแหนงงานวาง และ
ขอมูลของนายจาง รวมทั้งประสานการดำเนินการใหคนตางดาวนั้นไดรับใบอนุญาตทำงานตาม
พระราชบัญญัตกิ ารทำงานของคนตางดาว พ.ศ. ๒๕๕๑
คนตางดาวผไู ดรบั สิทธิการผอนผันใหอยใู นราชอาณาจักรตอไปชัว่ คราว หรือไดรบั การ
อนุญาตใหทำงานตามความในวรรคขางตน เมือ่ หมดความจำเปนในการดำเนินคดีกบั ผกู ระทำความผิด
ฐานคามนุษย การรักษาพยาบาล การบำบัดฟน ฟู การเรียกรองสิทธิในฐานะผเู สียหาย ให ศปคม.จังหวัด
รวมกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการแจงผมู อี ำนาจระงับสิทธิดงั กลาว แลวจึงสงตัวคนตางดาวนัน้
กลับประเทศทีเ่ ปนถิน่ ทีอ่ ยหู รือภูมลิ ำเนาโดยไมชกั ชา การสงตัวกลับใหคำนึงถึงความปลอดภัยและ
สวัสดิภาพของบุคคลผูนั้นดวย สำหรับคาใชจายในการชวยเหลือและสงกลับใหพิจารณาขอรับ
การสนับสนุนจากกองทุนตามพระราชบัญญัตกิ ารปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. ๒๕๕๑
และหรือกองทุนตามพระราชบัญญัตกิ ารทำงานของคนตางดาว พ.ศ. ๒๕๕๑
๑๐

๑๑

อาทิ ศูนยประสานงานปองกันและปราบปรามอาชญากรรมขามชาติ (ศปช.ตร.) สำนักงานตรวจคนเขาเมือง หรือ
ดานตรวจคนเขาเมืองชายแดน กองทัพเรือ กองบังคับการตำรวจน้ำ สำนักงานประสานงานชายแดนไทย-พมา
สำนักงานประสานงานชายแดนไทย-กัมพูชา กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๓ และ ๑๔ กองทัพภาคที่ ๑
สำนักงานอัยการสูงสุด กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงแรงงาน
อาทิ มูลนิธพิ ฒ
ั นาการคมุ ครองเด็ก มูลนิธเิ พือ่ การพัฒนาเด็ก มูลนิธศิ นู ยพทิ กั ษสทิ ธิเด็ก
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สำหรับคนตางดาวทีเ่ ขามาอยใู นราชอาณาจักรโดยถูกกฎหมาย เมือ่ ไดรบั การชวยเหลือ
ใหพนจากการถูกคามนุษยแลว หากสิทธิในการอยูในราชอาณาจักรและสิทธิในการไดรับอนุญาต
ทำงานยังคงเหลืออยู รวมทัง้ คนตางดาวนัน้ ไมประสงคจะกลับประเทศภูมลิ ำเนาเดิม เจาหนาทีไ่ มตอ ง
สงตัวคนตางดาวนั้นออกนอกราชอาณาจักร หากคนตางดาวนั้นประสงคขอความชวยเหลือในการ
เปลีย่ นนายจางเดิมทีเ่ กีย่ วของกับการคามนุษย ให ศปคม.จังหวัดประสานในการจัดหานายจางและ
ประสานการดำเนินการใหคนตางดาวนัน้ ไดรบั ใบอนุญาตทำงาน โดยดำเนินการตามแนวปฏิบตั หิ รือ
ระเบียบการขอรับใบอนุญาตทำงานกับนายจางรายใหมตามพระราชบัญญัตกิ ารทำงานของคนตางดาว
พ.ศ. ๒๕๕๑ การหานายจางรายใหมใหกบั คนตางดาวผนู นั้ ไดหรือไม ไมเปนการผูกมัดพนักงานเจาหนาที่
ทัง้ นี้ ขึน้ อยกู บั จะมีนายจางตองการจางคนตางดาวผนู นั้ หรือไม
๙.๑๑ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย มีหนาทีป่ ระสานกับสำนักงาน
ตรวจคนเขาเมืองหรือดานตรวจคนเขาเมืองชายแดน สำนักงานประสานงานชายแดนไทย-พมา สำนักงาน
ประสานงานชายแดนไทย-กัมพูชา สำนักงานประสานงานชายแดนไทย-สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว กระทรวงการตางประเทศ องคกรพัฒนาเอกชน และองคกรระหวางประเทศ ในการ
สงกลับคนตางดาวทีเ่ ปนผเู สียหายไปยังประเทศตนทาง/ภูมลิ ำเนาอยางปลอดภัย โดยใหประสานกับ
หนวยงานราชการหรือองคกรพัฒนาเอกชนทีเ่ กีย่ วของในประเทศภูมลิ ำเนา (ถามีหรือทีป่ ระเทศภูมลิ ำเนา
รับรอง) เพือ่ ดำเนินการสงกลับ การรับตัวกลับ การใหบริการคืนสสู งั คมทีม่ ปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล
พรอมทั้งใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางประเทศที่ใหการชวยเหลือผูเสียหาย และดำเนินคดีกับ
ผกู ระทำความผิด
ในกรณีสง กลับเด็กทีเ่ ปนผเู สียหายและเดินทางมาพรอมกับญาติสบื สายโลหิตหรือ
ผเู สียหายทีเ่ ดินทางมาพรอมกับญาติสบื สายโลหิตทีเ่ ปนเด็กใหดำเนินการสงกลับพรอมกัน
จากขอสนเทศดังกลาว ให ศปคม.จังหวัด ดำเนินการใหสอดคลองกับบันทึก
ความเขาใจวาดวยความรวมมือในการตอตานการคามนุษยในอนุภมู ภิ าคลมุ แมน้ำโขง บันทึกความเขาใจ
ระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงราชอาณาจักรกัมพูชา เรือ่ ง ความรวมมือทวิภาคี
วาดวยการขจัดการคาเด็กและหญิงและการชวยเหลือเหยือ่ ของการคามนุษย แนวทางการดำเนินงาน
ระหวางประเทศกัมพูชาและประเทศไทยวาดวยการสงกลับและคืนสูสังคมของเหยื่อการคามนุษย
และแนวทางในการรวมมือระหวางประเทศกัมพูชาและประเทศไทยดานกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา
ในเรือ่ งอาชญากรรมเกีย่ วกับการคามนุษย บันทึกความเขาใจระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับ
รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วาดวยความรวมมือตอตานการคามนุษยโดยเฉพาะ
สตรีและเด็ก แนวทางการดำเนินงานวาดวยความรวมมือระหวางราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว เกีย่ วกับการรับ-สงและฟน ฟูพฒ
ั นาเหยือ่ จากการคามนุษยโดยเฉพาะ
สตรีและเด็ก และขอตกลงระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม วาดวยความรวมมือทวิภาคีในการขจัดการคามนุษยโดยเฉพาะสตรีและเด็ก และการชวยเหลือ
เหยือ่ การคามนุษย
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บันทึกขอตกลงวาดวยแนวทางการปฏิบตั ริ ว มกันในการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหาการคามนุษย
ของหนวยงานทีเ่ กีย่ วของในพืน้ ที่ ๘ จังหวัด ภาคกลางตอนบน พ.ศ. ๒๕๕๑

๑๐.แนวทางปฏิบตั กิ รณีคนทีม่ ไิ ดมสี ญ
ั ชาติไทยแตอาศัยอยใู นราชอาณาจักร หรือเคยมีภมู ลิ ำเนา
หรือมีสถานะอยูอาศัยในราชอาณาจักรมากอน และเปนผูเสียหายหรืออาจจะเปนผูเสียหาย
ทั้งในและนอกราชอาณาจักร
๑๐.๑ ในกรณีทพี่ บวามีผใู ดเปนผเู สียหายหรืออาจจะเปนผเู สียหายตามขอ ๗.๒.๑ ใหรบี ซักถาม
ขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานของผนู นั้ ไว
การถามปากคำเบือ้ งตน ใหเจาพนักงานผดู ำเนินการในวรรคแรกประสานงานแจง
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด หรือองคกรพัฒนาเอกชน ใหจัดหาหรือ
ประสานงานใหมนี กั สังคมสงเคราะห นักจิตวิทยา จิตแพทย ลามจากภาครัฐ/องคกรพัฒนาเอกชน
หรือเจาหนาทีท่ มี่ ปี ระสบการณการทำงานดานเด็กและหญิง แลวแตกรณี เขารวมในการถามปากคำ
ดังกลาวดวย และใหเจาหนาทีต่ ำรวจ เจาหนาทีก่ ระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย
และเจาหนาทีอ่ งคกรพัฒนาเอกชนประสานงานในการสงผเู สียหายหรืออาจจะเปนผเู สียหายกลับไปยัง
เขตพำนักทีก่ ำหนดให
การถามปากคำในการสอบสวน พนักงานสอบสวนอาจประสานงานแจงสำนักงาน
พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษยจงั หวัด หรือองคกรพัฒนาเอกชน ใหจดั หาหรือประสานงาน
ใหมนี กั สังคมสงเคราะห นักจิตวิทยา จิตแพทย ลามจากภาครัฐ/องคกรพัฒนาเอกชน หรือเจาหนาที่
ทีม่ ปี ระสบการณการทำงานดานเด็กและหญิง แลวแตกรณี เขารวมฟงการถามปากคำดังกลาวขางตน
รวมทัง้ บันทึกวีดทิ ศั นใหปรากฏภาพและเสียงอยางตอเนือ่ งไวเปนหลักฐานดวย ทัง้ นี้ ตองปฏิบตั ติ าม
หลักการขอ ๗.๒.๘
การถามปากคำเบือ้ งตนและการถามปากคำในการสอบสวนเด็กทีม่ ไิ ดมสี ญ
ั ชาติไทย
แตอาศัยอยใู นราชอาณาจักร หรือเคยมีภมู ลิ ำเนาหรือมีสถานะอยอู าศัยในราชอาณาจักรมากอน และ
ตกเปนผเู สียหายหรืออาจจะเปนผเู สียหายใหดำเนินการตามความในวรรค ๒ และวรรค ๓ และใหพนักงาน
สอบสวนคำนึงถึงหลักการวาดวยการคุมครองเด็กในคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา และใหคำนึงถึงประโยชนสงู สุดของเด็กเปนสำคัญ
ในกรณีทพี่ นักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการเห็นวา มีเหตุจำเปนเพือ่ ประโยชน
ในการปองกันและปราบปรามการคามนุษย หรือกรณีผเู สียหายหรือพยานบุคคลไดแจงตอพนักงาน
อัยการ วาประสงคจะใหการตอศาล ใหพนักงานสอบสวนประสานงานพนักงานอัยการ หรือพนักงาน
อัยการโดยตนเองยืน่ คำรองตอศาลใหมกี ารสืบพยานไวกอ นตามมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัตปิ อ งกัน
และปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. ๒๕๕๑
การถามปากคำและการสอบสวน จะตองรีบดำเนินการใหเสร็จโดยเร็ว และให ศปคม.
จังหวัดสงผเู สียหายทีม่ ไิ ดมสี ญ
ั ชาติไทยแตมถี นิ่ พำนักอยใู นราชอาณาจักรมากอน กลับอยางปลอดภัย
โดยไมชกั ชา หากมีความจำเปนทีไ่ มสามารถสงผนู นั้ กลับถิน่ พำนักได เพื่อประโยชนของผเู สียหาย และ
ในการติดตามผูกระทำความผิดมาลงโทษ ใหผูเสียหายที่มิไดมีสัญชาติไทยแตมีถิ่นพำนักอยูใน

บันทึกขอตกลงวาดวยแนวทางการปฏิบตั ริ ว มกันในการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหาการคามนุษย
ของหนวยงานทีเ่ กีย่ วของในพืน้ ที่ ๘ จังหวัด ภาคกลางตอนบน พ.ศ. ๒๕๕๑

ราชอาณาจักรมากอนนัน้ อยใู นความดูแลในหนวยงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ หรือสถาน
สงเคราะหอนื่ ของรัฐหรือเอกชน
๑๐.๒ ใหเจาหนาทีช่ ดุ ปฏิบตั กิ ารชวยเหลือฯ ของจังหวัดหรือผทู เี่ กีย่ วของซักถามขอเท็จจริง
เพิม่ เติมโดยละเอียดจากผเู สียหายหรืออาจจะเปนผเู สียหาย เพือ่ ประเมินสภาวะทางดานรางกาย จิตใจ
และสังคมของผูนั้น เพื่อดำเนินการคัดแยกผูเสียหาย และรวบรวมขอมูลทั้งหมดไวเปนหลักฐาน
อยางเปนระบบ รวมทัง้ ประสานงานสงขอมูลนัน้ ใหพนักงานสอบสวน เพือ่ ประกอบการสอบสวนดำเนินคดี
กับผกู ระทำความผิดตอไป
ในการซักถามขอเท็จจริงตามวรรคหนึง่ ผเู สียหายหรืออาจจะเปนผเู สียหายอาจรองขอ
ใหเจาหนาทีต่ ดิ ตอหนวยงานหรือบุคคลทีเ่ กีย่ วของ เพือ่ เขารวมรับฟงการซักถามขอเท็จจริงดวยก็ได
ในการดำเนินการขางตน ชุดปฏิบตั กิ ารชวยเหลือฯ อาจจัดใหมกี ารบันทึกภาพวีดทิ ศั น
ดวยก็ได ทัง้ นีต้ อ งไมขดั ตอขอ ๗.๒.๘
๑๐.๓ ใหพนักงานสอบสวนดำเนินคดีกบั ผกู ระทำความผิดในความผิดฐานคามนุษยตาม
พระราชบัญญัตปิ อ งกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. ๒๕๕๑ รวมทัง้ ความผิดตามกฎหมายอืน่ เชน
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา พระราชบัญญัตปิ อ งกันและปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ. ๒๕๓๙
พระราชบัญญัตปิ อ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ กฎหมายวาดวยสวัสดิภาพเด็กและ
เยาวชน และกฎหมายวาดวยแรงงาน
หลักเกณฑการนับอายุเด็กเพือ่ ดำเนินคดีกบั บุคคลตามวรรคหนึง่ ใหถอื อายุของเด็ก
ทีต่ กเปนผเู สียหายขณะทีค่ วามผิดเกิดขึน้ ครัง้ แรก ในกรณีทคี่ วามผิดเกิดเมือ่ เด็กอายุต่ำกวา ๑๘ ป แตพบ
การกระทำความผิดเมือ่ เด็กอายุตงั้ แต ๑๘ ปขนึ้ ไป ใหดำเนินคดีกบั ผกู ระทำความผิดซึง่ กระทำแกเด็ก
อายุต่ำกวา ๑๘ ป
กรณีทเี่ กีย่ วของกับกฎหมายวาดวยแรงงาน ใหสำนักงานแรงงานจังหวัด สำนักงาน
สวัสดิการและคมุ ครองแรงงานจังหวัด สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
ศูนยพฒ
ั นาฝมอื แรงงานจังหวัด แลวแตกรณี เขารวมดำเนินการกับ ศปคม.จังหวัด
๑๐.๔ พนักงานเจาหนาที่อาจนำตัวผูอาจจะเปนผูเสียหายไปไวในสถานที่อันควรซึ่งมิใช
หองขังหรือสถานที่คุมขังตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด เพื่อประโยชนในการแสวงหาขอเท็จจริง
เกีย่ วกับการคามนุษย และเพือ่ คมุ ครองปองกันภัยแกผนู นั้ แตตอ งไมเกิน ๒๔ ชัว่ โมง ทัง้ นี้ ใหรายงาน
ผบู ญ
ั ชาการตำรวจแหงชาติ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพเิ ศษ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ หรือ
ผวู า ราชการจังหวัด แลวแตกรณี ทราบโดยไมชกั ชา ตามมาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญัตปิ อ งกันและ
ปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. ๒๕๕๑
ในกรณีทมี่ เี หตุจำเปนตองใหการคมุ ครองผอู าจจะเปนผเู สียหาย หรือการแสวงหา
ขอเท็จจริงไมแลวเสร็จภายใน ๒๔ ชัว่ โมง ใหพนักงานเจาหนาทีย่ นื่ คำรองตอศาลโดยใหระบุสถานที่
ในคำรองตามระเบียบทีร่ ฐั มนตรีกำหนด เมือ่ ศาลมีคำสัง่ ประการใด ใหดำเนินการตามคำสัง่ ศาลตอไป
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ในกรณีผูอาจจะเปนผูเสียหายมีความจำเปนตองอยูเกินกวาระยะเวลาที่กฎหมาย
กำหนด ใหไดรบั การดูแลทีเ่ หมาะสมตามสมควร
ในกรณีทเี่ ปนเด็กใหปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตคิ มุ ครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ ถาปรากฏวา
เด็กนัน้ มีบดิ ามารดาหรือผปู กครองตกเปนผเู สียหายรวมดวย การจัดสถานทีพ่ กั พิง หรือการใหความชวยเหลือ
ดูแลตามวรรคกอน ใหคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนโดยเครงครัด
๑๐.๕ ในระหวางที่ผูเสียหายอยูในความดูแลในหนวยงานของกรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ หรือสถานสงเคราะหอนื่ ของรัฐหรือเอกชน ใหปฏิบตั ติ ามมาตรา ๓๓ แหงพระราชบัญญัติ
ปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยพิจารณาใหความชวยเหลืออยางเหมาะสมในเรือ่ ง
อาหาร ทีพ่ กั การรักษาพยาบาล การบำบัดฟน ฟูรา งกายและจิตใจ การใหการศึกษา การฝกอบรม
การใหความชวยเหลือทางกฎหมาย การสงกลับภูมลิ ำเนา การดำเนินคดีเพือ่ เรียกรองสินไหมทดแทน
การแจงสิทธิของผูเสียหายที่ไดรับการคุมครองในแตละขั้นตอน ทั้งนี้ ตองรับฟงความคิดเห็น
ของผเู สียหายกอนดวย
๑๐.๖ ในกรณีทไี่ มมบี ตั รประจำตัว หรือมีเหตุสงสัยในความถูกตองแทจริงของเอกสารนัน้
ให ศปคม.จังหวัดประสานดำเนินการตรวจสอบหลักฐานทางทะเบียนประวัติ และบัตรประจำตัวกับ
กระทรวงมหาดไทย และแจงผลการตรวจสอบใหพนักงานสอบสวนทราบโดยเร็ว
สำหรับผทู เี่ คยมีภมู ลิ ำเนาหรือมีสถานะอยอู าศัยในราชอาณาจักรมากอนและตกเปน
ผูเสียหายนอกราชอาณาจักร ใหเจาหนาที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
ประสานงานตรวจสอบหลักฐานและพยานบุคคลเกีย่ วกับถิน่ ทีอ่ ยตู ามทีผ่ เู สียหายใหปากคำไว และ
ใหมกี ารรับรองจากหนวยงานราชการ หรือหนวยงานในทองถิน่ ทีเ่ กีย่ วของ และแจงผลการตรวจสอบ
ใหพนักงานสอบสวนทราบ หรือสงกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการตางประเทศ เพือ่ ดำเนินการ
ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๔ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๔๘ หรือตามมาตรา ๓๙ แหงพระราชบัญญัตปิ อ งกัน
และปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. ๒๕๕๑ แลวแตกรณี
๑๐.๗ ในกรณีทผี่ เู สียหายหรืออาจจะเปนผเู สียหายอางวาอายุตงั้ แต ๑๘ ปขนึ้ ไป แตไมมี
หลักฐานแสดงตัว หรือมีหลักฐานแสดงตัวแตมเี หตุอนั ควรสงสัยวามีการปลอมแปลงแกไขหลักฐาน
แสดงตัวนั้น หรือมิใชหลักฐานแสดงตัวที่ออกใหกับบุคคลนั้น และมีเหตุอันควรสงสัยวาผูนั้นอายุ
ต่ำกวา ๑๘ ป ใหเจาหนาทีก่ ระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษยหรือพนักงานสอบสวน
แล ว แต ก รณี ประสานงานใหมีการตรวจรางกายผูนั้นทางการแพทย โดยการตรวจฟนหรือตรวจ
รางกายดวยวิธอี นื่ ใด เพือ่ ใหทราบและยืนยันอายุทแี่ ทจริงของผนู นั้ โดยใหพนักงานสอบสวนเปนผทู ำ
หนังสือสงตัวไปตรวจตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา มาตรา ๑๓๑/๑ และใหเจาหนาที่
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเปนผูนำตัวไปสงตรวจ และประสานแจงผล
การตรวจใหพนักงานสอบสวนทราบโดยเร็ว
เพื่อประโยชนของเด็กที่เปนผูเสียหายหรืออาจจะเปนผูเสียหาย ในกรณีที่ยังไมไดรับ
ผลการตรวจพิสจู นอายุหรือผลการตรวจพิสจู นอายุยงั ไมแนชดั ใหสนั นิษฐานไวกอ นวา บุคคลนัน้ อายุ

บันทึกขอตกลงวาดวยแนวทางการปฏิบตั ริ ว มกันในการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหาการคามนุษย
ของหนวยงานทีเ่ กีย่ วของในพืน้ ที่ ๘ จังหวัด ภาคกลางตอนบน พ.ศ. ๒๕๕๑

ต่ำกวา ๑๘ ป และใหพนักงานสอบสวนดำเนินการสอบสวนไปกอนตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณา
ความอาญาวาดวยการสอบสวนเด็ก
๑๐.๘ การสงกลับผเู สียหายทีม่ หี รือทีเ่ คยมีภมู ลิ ำเนา หรือทีอ่ ยอู าศัยใน ๘ จังหวัดภาคกลาง
ตอนบน เมือ่ ศปคม.จังหวัดไดรบั แจงใหดำเนินการเชนเดียวกับคนไทยทีเ่ ปนผเู สียหายหรืออาจจะเปน
ผเู สียหายตามทีก่ ำหนดไวในขอ ๘.๑๑ และ ๘.๑๒
เพื่อประโยชนในการดำเนินคดีกับผูกระทำความผิด หาก ศปคม.จังหวัดใดไดรับ
การรองขอใหรวบรวมพยานหลักฐานหรือขอมูลเพิม่ เติมทีเ่ ปนประโยชนตอ การดำเนินคดีกบั ผกู ระทำผิด
ศปคม.จังหวัดนัน้ จะตองดำเนินการโดยเร็ว
๑๑. เพื่ อ ให ก ารดำเนิ น งานตามบั น ทึ ก ข อ ตกลงมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล และเพิ่ ม
ความรเู ฉพาะทางและความรวมมือระหวางสหวิชาชีพ รวมทัง้ การสรางเครือขายในการปฏิบตั งิ าน
ให ศปคม.จังหวัด หรือหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณดานการปองกัน
และปราบปรามการคามนุษย และฝกอบรมแกบุคลากรที่เกี่ยวของ โดยอาจดำเนินการระหวาง
จังหวัด ภาค และระหวางประเทศ
๑๒.เพื่อใหการดำเนินงานมีประสิทธิภาพและสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
ศปคม.จังหวัด หรือหนวยงานที่เกี่ยวของควรจัดใหมีการสนับสนุน สงเสริมใหมีความตระหนักรู
ปลูกสรางอุดมการณดานสิทธิมนุษยชนและมนุษยธรรม เสริมสรางศักยภาพของบุคลากร และ
ประชาชน ตลอดจนสงเสริมการมีสว นรวมระหวางหนวยงานภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถิน่
องคกรพัฒนาเอกชน ภาคธุรกิจ สือ่ มวลชน และองคกรภาคประชาสังคม ในการปองกัน ปราบปราม
ชวยเหลือคุมครอง บำบัดฟนฟู การเตรียมความพรอมชุมชน เพื่อรองรับการสงกลับผูเสียหาย
และสรางเครือขายเฝาระวังในชุมชน
๑๓.หนวยงานภาครัฐสามารถขอรับการสนับสนุนเงินงบประมาณจากสำนักงบประมาณ เพือ่ เปน
คาใชจา ยในการดำเนินงานตามบันทึกขอตกลงนีผ้ า นหนวยงานตนสังกัดแลวแจงกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมัน่ คงของมนุษย เพือ่ พิจารณาสนับสนุนการของบประมาณของแตละหนวยงาน
รวมทัง้ การแสวงหางบประมาณจากแหลงอืน่ ๆ อาทิ งบประมาณจังหวัด องคกร ปกครองสวนทองถิน่
กองทุนเพื่อการปองกันและปราบปรามการคามนุษยตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม
การคามนุษย พ.ศ. ๒๕๕๑ งบประมาณจากยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดทีผ่ า นผวู า ราชการจังหวัด
องคการระหวางประเทศ ฯลฯ
๑๔. หนวยงานที่เกี่ยวของกับบันทึกขอตกลงฉบับนี้ทั้งภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
ภาคเอกชน สามารถออกระเบียบหลักเกณฑหรือคำสัง่ ภายในตามความจำเปน ใหสอดคลองกับ
บันทึกขอตกลงนี้ และกฎหมายตาง ๆ ทีเ่ กีย่ วของ
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บันทึกขอตกลงวาดวยแนวทางการปฏิบตั ริ ว มกันในการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหาการคามนุษย
ของหนวยงานทีเ่ กีย่ วของในพืน้ ที่ ๘ จังหวัด ภาคกลางตอนบน พ.ศ. ๒๕๕๑

๑๕. กฎหมายใด ๆ ทีอ่ า งในบันทึกขอตกลงฉบับนี้ หากมีการยกเลิก หรือแกไขเพิม่ เติมในภายหลัง
ใหนำบทบัญญัตกิ ฎหมายใหมหรือทีไ่ ดแกไขเพิม่ เติม มาใชบงั คับแลวแตกรณี
๑๖. บันทึกขอตกลงฉบับนีอ้ าจแกไขไดเมือ่ มีความจำเปน หรือสถานการณเปลีย่ นแปลง โดยมีการ
หารือและเห็นชอบรวมกันทัง้ ๘ จังหวัดภาคกลางตอนบน โดยให ศปคม.จังหวัด เปนผปู ระสาน
บันทึกขอตกลงนีล้ งนามไว ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บันทึกขอตกลงวาดวยแนวทางการปฏิบตั ริ ว มกันในการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหาการคามนุษย
ของหนวยงานทีเ่ กีย่ วของในพืน้ ที่ ๘ จังหวัด ภาคกลางตอนบน พ.ศ. ๒๕๕๑

ผลู งนามภาครัฐ
ผวู า ราชการจังหวัด

........................................................................................................................ .......................................................................................................................
( นางสาวอรุณี กูลณรงค )
( นายเชิดวิทย ฤทธิประศาสน )
รองผวู า ราชการจังหวัดชัยนาท
ผวู า ราชการจังหวัดนนทบุรี

........................................................................................................................ .......................................................................................................................
( นายพิเชษฐ ไพบูลยศริ ิ )
( นายอุทาร ชวเมธี )
รองผวู า ราชการจังหวัดปทุมธานี
รองผวู า ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

........................................................................................................................ .......................................................................................................................
( นายจารุพงศ พลเดช )
( นางนฤมล ปาลวัฒน )
ผวู า ราชการจังหวัดลพบุรี
รองผวู า ราชการจังหวัดสระบุรี

........................................................................................................................ .......................................................................................................................
( นายประหยัด ยะคะนอง )
( นายสุเมธ แสงนิม่ นวล )
รองผวู า ราชการจังหวัดสิงหบรุ ี
รองผวู า ราชการจังหวัดอางทอง
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อัยการจังหวัด

........................................................................................................................ .......................................................................................................................
( นายวิชาญ ศรีสวุ รรณกิจ )
( นางสุภาวดี มาศพงศ )
อัยการจังหวัดชัยนาท
อัยการจังหวัดนนทบุรี

........................................................................................................................ .......................................................................................................................
( นางสาวพรดา รัตจินดา )
( นายศิรพิ งษ พงศพนั ธสุ ขุ )
อัยการจังหวัดปทุมธานี
อัยการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

........................................................................................................................ .......................................................................................................................
( นางอุบลวรรณ ทัง่ ทองแท )
( นายฐานิศร พูลแยม )
อัยการจังหวัดลพบุรี
อัยการจังหวัดสระบุรี

........................................................................................................................ .......................................................................................................................
( นายสุพจน ศรีจกั รโคตร )
( นายสุรพันธ กิจพอคา )
อัยการจังหวัดสิงหบรุ ี
อัยการจังหวัดอางทอง

บันทึกขอตกลงวาดวยแนวทางการปฏิบตั ริ ว มกันในการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหาการคามนุษย
ของหนวยงานทีเ่ กีย่ วของในพืน้ ที่ ๘ จังหวัด ภาคกลางตอนบน พ.ศ. ๒๕๕๑

ผบู งั คับการตำรวจภูธรจังหวัด

พล.ต.ต. .................................................................................................... พ.ต.อ. ......................................................................................................
( ชินทัต มีศขุ )
( สถิตย ตนสงวน )
ผบู งั คับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท
รองผบู งั คับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี

พ.ต.อ. ....................................................................................................... พ.ต.อ. ......................................................................................................
( นันทชาติ ศุภมงคล )
( วุฒพิ งศ เพ็ชรกำเหนิด )
รองผบู งั คับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี
รองผบู งั คับการ
ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พ.ต.อ. ....................................................................................................... พ.ต.อ. .................................................................................................
( อัครวัฒน พิพฒ
ั นโชติกร )
( บรรดล ตัณฑไพบูลย )
รองผบู งั คับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี
รองผบู งั คับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี

พล.ต.ต. .................................................................................................... พล.ต.ต. ...................................................................................................
( ณัฐวุฒิ พงษสมิ า )
( ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์ )
ผบู งั คับการตำรวจภูธรจังหวัดสิงหบรุ ี
ผบู งั คับการตำรวจภูธรจังหวัดอางทอง
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นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด

........................................................................................................................ .......................................................................................................................
( นายศิรชิ ยั ลิม้ สกุล )
( นายสมพงษ บุญสืบชาติ )
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

........................................................................................................................ .......................................................................................................................
( นายภูกฤษ เวชโอสถศักดา )
( นายรัตนชัย จุลเนตร )
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

........................................................................................................................ .......................................................................................................................
( นางประนอม คำเทีย่ ง )
( นายอัครเดช เพ็ญศิริ )
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี

........................................................................................................................ .......................................................................................................................
( นายไพศาล ดัน่ คมุ )
( นายสาโรจน มะรุมดี )
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสิงหบรุ ี
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอางทอง

บันทึกขอตกลงวาดวยแนวทางการปฏิบตั ริ ว มกันในการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหาการคามนุษย
ของหนวยงานทีเ่ กีย่ วของในพืน้ ที่ ๘ จังหวัด ภาคกลางตอนบน พ.ศ. ๒๕๕๑

พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษยจงั หวัด

........................................................................................................................ .......................................................................................................................
( นายสมชาย นิธากรณ )
( นางสาววันเพ็ญ สุวรรณวิสฏิ ฐ )
นักพัฒนาสังคม 8 ว รักษาราชการแทน
พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย
พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย
จังหวัดนนทบุรี
จังหวัดชัยนาท

........................................................................................................................ .......................................................................................................................
( นายชัยวุฒิ ตันติวณิชชานนท )
( นางสาวจุฑามาศ ศรีจามร )
พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย
พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

........................................................................................................................ .......................................................................................................................
.
( นายวิโรจน คูณขุนทด )
( นายสมศักดิ์ พรสัจจะ )
พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย
พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย
จังหวัดลพบุรี
จังหวัดสระบุรี

........................................................................................................................ .......................................................................................................................
( นายไพศาล ชาติสทุ ธิ )
( นายอนุวฒ
ั น อนันตภากรณ )
พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย
พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย
จังหวัดสิงหบรุ ี
จังหวัดอางทอง
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บันทึกขอตกลงวาดวยแนวทางการปฏิบตั ริ ว มกันในการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหาการคามนุษย
ของหนวยงานทีเ่ กีย่ วของในพืน้ ที่ ๘ จังหวัด ภาคกลางตอนบน พ.ศ. ๒๕๕๑

สวัสดิการและคมุ ครองแรงงานจังหวัด

........................................................................................................................ .......................................................................................................................
( นางจีระวรรณ ทองสม )
( นายธีระนันท บัวทอง )
สวัสดิการและคมุ ครองแรงงาน
สวัสดิการและคมุ ครองแรงงาน
จังหวัดชัยนาท
จังหวัดนนทบุรี

........................................................................................................................ .......................................................................................................................
( นายสุวทิ ย สุมาลา )
( นายพงษไท มุสกิ ะพงษ )
สวัสดิการและคมุ ครองแรงงาน
สวัสดิการและคมุ ครองแรงงาน
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

........................................................................................................................ .......................................................................................................................
.
( นายฉัตรชัย ธาราแสวง )
( นายจักรพงศ พูลทวี )
สวัสดิการและคมุ ครองแรงงาน
สวัสดิการและคมุ ครองแรงงาน
จังหวัดลพบุรี
จังหวัดสระบุรี

........................................................................................................................ .......................................................................................................................
( นายกังวาล อินทรเทียม )
( นางศิราภรณ บุญเรือง )
สวัสดิการและคมุ ครองแรงงาน
สวัสดิการและคมุ ครองแรงงาน
จังหวัดสิงหบรุ ี
จังหวัดอางทอง

บันทึกขอตกลงวาดวยแนวทางการปฏิบตั ริ ว มกันในการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหาการคามนุษย
ของหนวยงานทีเ่ กีย่ วของในพืน้ ที่ ๘ จังหวัด ภาคกลางตอนบน พ.ศ. ๒๕๕๑

จัดหางานจังหวัด

........................................................................................................................ .......................................................................................................................
( นายเอกวิช เมืองวงษ )
( นางสาวประภัสสร ชุมพล )
จัดหางานจังหวัดชัยนาท
จัดหางานจังหวัดนนทบุรี

........................................................................................................................ .......................................................................................................................
( นางสาวสุวรรณา ลีลาเทพินทร )
( นางประดับ แสงผล )
นักวิชาการแรงงาน 7 ว รักษาราชการแทน
จัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จัดหางานจังหวัดปทุมธานี

........................................................................................................................ .......................................................................................................................
( นายอัชชา ชางสลัก )
( นายชัยยศ อยทู รัพย )
จัดหางานจังหวัดลพบุรี
จัดหางานจังหวัดสระบุรี

........................................................................................................................ .......................................................................................................................
( นางพัชนี จงสัจจา )
( นางสาวทัศนีย แกวผลึก )
จัดหางานจังหวัดสิงหบรุ ี
จัดหางานจังหวัดอางทอง
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บันทึกขอตกลงวาดวยแนวทางการปฏิบตั ริ ว มกันในการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหาการคามนุษย
ของหนวยงานทีเ่ กีย่ วของในพืน้ ที่ ๘ จังหวัด ภาคกลางตอนบน พ.ศ. ๒๕๕๑

แรงงานจังหวัด

........................................................................................................................ .......................................................................................................................
( นายจักรพันธุ ชัยบัณฑิตย )
( นายสงศักดิ์ รูปแกว )
แรงงานจังหวัดชัยนาท
แรงงานจังหวัดนนทบุรี

........................................................................................................................ .......................................................................................................................
( นายศักดิส์ กล จินดาสวัสดิ์ )
( นายศักดิส์ ทิ ธิ์ สละชีพ )
แรงงานจังหวัดปทุมธานี
แรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

........................................................................................................................ .......................................................................................................................
( นางอารุณี จิตรปฏิมา )
( นางปราณี ไชยเดช )
แรงงานจังหวัดลพบุรี
แรงงานจังหวัดสระบุรี

........................................................................................................................ .......................................................................................................................
( นายอุดมชัย รักษาสัตย )
( นางสาวอริยา ลิม้ สุวฒ
ั น )
แรงงานจังหวัดสิงหบรุ ี
แรงงานจังหวัดอางทอง

บันทึกขอตกลงวาดวยแนวทางการปฏิบตั ริ ว มกันในการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหาการคามนุษย
ของหนวยงานทีเ่ กีย่ วของในพืน้ ที่ ๘ จังหวัด ภาคกลางตอนบน พ.ศ. ๒๕๕๑

นายกองคการบริหารสวนจังหวัด

........................................................................................................................ พ.ต.อ. .....................................................................................................
( นายอนุสรณ นาคาศัย )
( ธงชัย เย็นประเสริฐ )
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดชัยนาท
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี

........................................................................................................................ .......................................................................................................................
( นางสิรณ
ิ ฏั ฐ จตุรพรชัย )
( นางสมทรง พันธเจริญวรกุล )
นายกองคการบริหารสวนจังหวัด
ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด ปฏิบตั หิ นาที่
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี
พระนครศรีอยุธยา

........................................................................................................................ .......................................................................................................................
( นายสุบรรณ จิระพันธวุ าณิช )
( นายเฉลิม วงษไพร )
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี

........................................................................................................................ .......................................................................................................................
( นายสรกฤช เทียนถาวร )
( นายชรินทร เปาอินทร )
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสิงหบรุ ี
รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดอางทอง
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บันทึกขอตกลงวาดวยแนวทางการปฏิบตั ริ ว มกันในการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหาการคามนุษย
ของหนวยงานทีเ่ กีย่ วของในพืน้ ที่ ๘ จังหวัด ภาคกลางตอนบน พ.ศ. ๒๕๕๑

ผูลงนามภาคเอกชน

........................................................................................................................ .......................................................................................................................
( นางสุดารัตน เสรีวฒ
ั น )
( นางสาววาสนา เกานพรัตน )
ผแู ทนมูลนิธพิ ฒ
ั นาการคมุ ครองเด็ก
ผแู ทนมูลนิธศิ นู ยพทิ กั ษสทิ ธิเด็ก

........................................................................................................................ .......................................................................................................................
( นางสาวเข็มพร วิรณ
ุ ราพันธ )
( นายเจริญ ขันธรูจี )
ประธานสถาบันกรุงเกาเพือ่ การพัฒนา
ผแู ทนมูลนิธเิ พือ่ การพัฒนาเด็ก

บันทึกขอตกลงวาดวยแนวทางการปฏิบตั ริ ว มกันในการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหาการคามนุษย
ของหนวยงานทีเ่ กีย่ วของในพืน้ ที่ ๘ จังหวัด ภาคกลางตอนบน พ.ศ. ๒๕๕๑

พยาน

........................................................................................................................ .......................................................................................................................
( นายวัลลภ พลอยทับทิม )
( นายพรชัย อยปู ระยงค )
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
รองปลัดกระทรวงแรงงาน
และความมัน่ คงของมนุษย

........................................................................................................................ .......................................................................................................................
( นายกิตติ สมานไทย )
( นางสายสุรี จุตกิ ลุ )
ผอู ำนวยการสำนักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทกั ษ
ประธานคณะอนุกรรมการ
เด็ก เยาวชน ผดู อ ยโอกาส คนพิการ และผสู งู อายุ ประสานการแกไขปญหาการคาเด็กและหญิง

........................................................................................................................ .......................................................................................................................
( นางนภา เศรษฐกร )
( นายสมพร ใชบางยาง )
รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิน่

........................................................................................................................ .......................................................................................................................
.
( นายสุรเดช ฉายะเกษตริน )
( คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา )
หัวหนาผตู รวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคม เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
และความมัน่ คงของมนุษย รักษาราชการแทน
ผอู ำนวยการสำนักงานกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว
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บันทึกขอตกลงวาดวยแนวทางการปฏิบตั ริ ว มกันในการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหาการคามนุษย
ของหนวยงานทีเ่ กีย่ วของในพืน้ ที่ ๘ จังหวัด ภาคกลางตอนบน พ.ศ. ๒๕๕๑

........................................................................................................................ พล.ต.ต. ...................................................................................................
( นายปรีชา บุญเงิน )
( คำรณวิทย ธูปกระจาง )
อธิบดีอยั การเขต ๑
รองผบู ญ
ั ชาการตำรวจภูธรภาค ๑

พล.ต. .......................................................................................................... พ.อ. .....................................................................................................
( วิเชียร มัญญะหงษ )
( วัชระ สัตยวงศทพิ ย )
ผบู ญ
ั ชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๓
ผบู งั คับการจังหวัดทหารบกสระบุรี

บันทึกขอตกลงวาดวยแนวทางการปฏิบตั ริ ว มกันในการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหาการคามนุษย
ของหนวยงานทีเ่ กีย่ วของในพืน้ ที่ ๘ จังหวัด ภาคกลางตอนบน พ.ศ. ๒๕๕๑

...................................................................................................................... .......................................................................................................................
( นายประสพ ขุนสิทธิ์ )
( Mr.James Klein )
ผแู ทนมูลนิธศิ ภุ นิมติ แหงประเทศไทย
ผแู ทนมูลนิธเิ อเชีย

........................................................................................................................ .......................................................................................................................
( Mr.Jurgen Thomas )
( นายสุนนั ท สำเรียนรัมย )
ผแู ทนองคกรพิทกั ษสทิ ธิสตรีในประเทศไทย
ผแู ทนองคการแพลน ประเทศไทย
(AFESIP)
........................................................................................................................ .......................................................................................................................
( Ms.Amanda Bissex )
( นางสุวจี กดู )
ผแู ทนองคการทุนเพือ่ เด็กแหงสหประชาชาติ
ผแู ทนองคการแรงงานระหวางประเทศ
ประจำประเทศไทย (UNICEF)
(ILO)

........................................................................................................................ .......................................................................................................................
( Ms.Monique Filsnoel )
( นางสาวรัชดา ไชยคุปต )
ผแู ทนองคการระหวางประเทศ
ผแู ทนโครงการความรวมมือสหประชาชาติ
เพือ่ การโยกยายถิน่ ฐาน (IOM)
วาดวยการตอตานการคามนุษยในอนุภมู ภิ าค
ลมุ แมน้ำโขง (UNIAP)
........................................................................................................................
( นางสาวรัตใจ อัจยุตโภคิน )
ผแู ทนองคการชวยเหลือเด็กแหงสหราชอาณาจักร
Save the Children (U.K.)
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บันทึกขอตกลงวาดวยแนวทางการปฏิบตั ริ ว มกันในการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหาการคามนุษย
ของหนวยงานทีเ่ กีย่ วของในพืน้ ที่ ๘ จังหวัด ภาคกลางตอนบน พ.ศ. ๒๕๕๑

บันทึกขอตกลงวาดวยแนวทางการปฏิบตั ริ ว มกันในการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหาการคามนุษย
ของหนวยงานทีเ่ กีย่ วของในพืน้ ที่ ๘ จังหวัด ภาคกลางตอนบน พ.ศ. ๒๕๕๑

ภาคผนวก
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บันทึกขอตกลงวาดวยแนวทางการปฏิบตั ริ ว มกันในการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหาการคามนุษย
ของหนวยงานทีเ่ กีย่ วของในพืน้ ที่ ๘ จังหวัด ภาคกลางตอนบน พ.ศ. ๒๕๕๑

สถานการณปญ
 หาการคามนุษยในจังหวัดชัยนาท
๑. ขอมูลทัว่ ไป
จังหวัดชัยนาท ตัง้ อยบู ริเวณริมฝง ซายของแมน้ำเจาพระยา และเปนตอนเหนือสุดของ
ภาคกลางระยะทางหางจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ ๑๙๕ กิโลเมตร มีเนือ้ ทีป่ ระมาณ ๒,๔๖๙.๗๔๖
ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอดังนี้
ทิศเหนือ
จังหวัดนครสวรรค และจังหวัดอุทยั ธานี
ทิศใต
จังหวัดสิงหบรุ ี
ทิศตะวันออก จังหวัดนครสวรรค และจังหวัดสิงหบรุ ี
ทิศตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดอุทยั ธานี
จังหวัดชัยนาทแบงเขตการปกครองออกเปน ๘ อำเภอ คือ อำเภอเมืองชัยนาท อำเภอสรรคบุรี
อำเภอสรรพยา อำเภอหันคา อำเภอวัดสิงห อำเภอมโนรมย อำเภอหนองมะโมง และอำเภอเนินขาม
จังหวัดชัยนาท มีประชากรทัง้ สิน้ ๓๕๐,๕๙๓ คน แยกเปนชาย ๑๗๑,๙๓๐ คน เปนหญิง ๑๗๘,๖๖๓ คน
ความหนาแนนของประชากรโดยเฉลีย่ ของจังหวัด ๑๔๒ คนตอตารางกิโลเมตร จังหวัดชัยนาท เปนเมือง
เกษตรกรรม ประชากรสวนใหญมอี าชีพทางการเกษตร และกิจการตอเนือ่ ง เชน โรงสีขา ว ซึง่ เปน
กิจการที่ยังคงใชกำลังแรงงานเปนสวนใหญ และคนในพื้นที่ซึ่งเปนคนไทยไมนิยมทำงานเนื่องจาก
เปนงานหนัก และคาจางนอย จึงเกิดการขาดแคลนแรงงาน และใหความสนใจในการจางแรงงานตางดาว
สัญชาติพมา ลาว และกัมพูชาแทน ปจจุบันมีแรงงานตางดาวในจังหวัดชัยนาทกระจายไปแตละ
อำเภอ จำนวน ๔๔๐ คน นายจางสวนใหญรอ ยละ ๒๙.๕๕ เปนนายจางทีป่ ระกอบกิจการโรงสีขา ว รองลงมา
คือรับใชในบานรอยละ ๒๗.๐๔ และนายจางในกิจการเกษตร รอยละ ๑๑.๓๒ แรงงานตางดาว
สัญชาติพมา มีจำนวนสูงสุด รอยละ ๙๔.๕๔ รองลงมาคือ ลาว รอยละ ๒.๘๔ และกัมพูชา รอยละ ๒.๖๐
๒. สถานการณการคามนุษย
สถานการณปญหาการคามนุษยของจังหวัดชัยนาท มีสถานะเปนจังหวัดทางผานของ
ขบวนการคามนุษย ยังไมปรากฏสถานการณรนุ แรง และยังไมมกี ารดำเนินคดีในความผิดฐานคามนุษย
การดำเนินงาน จึงเปนไปเพือ่ การปองกันและแกไขปญหามิใหเกิดขึน้
๓. มาตรการปองกัน
- จัดทำแผนงานดานการปองกัน และแกไขปญหาการคามนุษย
- จัดทำเอกสารเผยแพรประชาสัมพันธ โดยการจัดทำสมุดบันทึกสือ่ ประชาสัมพันธการปองกัน
และแกไขปญหาการคามนุษย
- ประชาสัมพันธในการปองกันและปราบปรามการคามนุษย ผานทางสถานีวทิ ยุ CBC
RADIO ชัยนาท และ CBC เคเบิล้ ทีวชี ยั นาท
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- ปรับปรุงเว็บไซตศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการคามนุษยจังหวัดชัยนาท
www.chainat.m-society.go.th
- ขอความรวมมือหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ และองคกรปกครองสวนทองถิน่ ในการประชาสัมพันธ
ใหความรดู า นการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย

สถานการณปญ
 หาการคามนุษยในจังหวัดนนทบุรี
๑. สถานการณทวั่ ไป
จังหวัดนนทบุรี เปนจังหวัดทีไ่ มมพี นื้ ทีต่ ดิ ชายแดน จากสภาพพืน้ ทีท่ ผี่ า นมาจังหวัดนนทบุรี
เปนจังหวัดทางผาน สถานการณการคามนุษยไมมคี วามรุนแรง โดยในพืน้ ทีไ่ มปรากฏการคาประเวณี
สภาพปญหาโดยทัว่ ไปยังพบการละเมิดทางเพศโดยบุคคลในครอบครัวและบุคคลอืน่ ปญหาการกระทำ
ผิดของเด็ก ครอบครัวแตกแยก ปญหาครอบครัวลมสลาย การมีเพศสัมพันธกอ นวัยอันควร การใช
สารเสพติด ประพฤติตนไมสมควรแกวัย เปนตน ถือวาเปนกลุมเสี่ยงในการถูกชักจูงนำพาเขาสู
กระบวนการคามนุษย
จังหวัดนนทบุรไี ดปรากฏขอมูลหญิงและเด็กทีต่ กเปนเหยือ่ ของการคามนุษย โดยการเขาสู
กระบวนการใหความคมุ ครอง ซึง่ จังหวัดตางๆ สงเขารับการคมุ ครองยังสถานคมุ ครองและพัฒนาอาชีพ
บานเกร็ดตระการ รวมทัง้ สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด ซึง่ รวมหมายถึงการทำผิดตอหญิงและเด็ก
โดยการซือ้ ขาย จำหนาย พา หรือจัดหาหญิงและเด็กนัน้ ไปดวยวิธกี ารตางๆ เพือ่ สำเร็จความใคร ทัง้ แก
ตนเองและผอู นื่ เพือ่ การอนาจาร หรือเพือ่ ประโยชนอนั มิชอบ ไมวา โดยการขายเด็กใหเด็กเปนขอทาน
หรือทำงานในสภาพทีใ่ ชแรงงานโดยทารุณทัง้ ๔ กลมุ ไดแก
๑.๑ หญิงและเด็กทีต่ กเปนเหยือ่ การคามนุษย
๑.๒ หญิงและเด็กตางดาวทีเ่ ขาประเทศไทยโดยไมถกู ตองตามกฎหมาย และตกเปนเหยือ่
การคามนุษย
๑.๓ หญิงและเด็กตางดาวทีเ่ ขาประเทศไทยถูกตองตามกฎหมายแตภายหลังตกเปนเหยือ่
ของการคามนุษย
๑.๔ หญิงและเด็กที่มิไดสัญชาติไทย แตอาศัยอยูในประเทศไทยและตกเปนเหยื่อ
ของการคามนุษย
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๒. การดำเนินงานทีส่ ำคัญ
เนือ่ งจากสถานการณการคามนุษยของจังหวัดนนทบุรไี มมคี วามรุนแรง ดังนัน้ ทางจังหวัด
จึงมงุ เนนความสำคัญในการรณรงคปอ งกัน
๒.๑ มาตรการปองกัน
๒.๑.๑ จัดทำปายรณรงคเผยแพรประชาสัมพันธ โดยจังหวัดนนทบุรรี ว มกับสำนักงาน
พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษยจงั หวัดนนทบุรี ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี ติดตัง้ จำนวน ๒ จุด จุดที่
๑ บริเวณทาน้ำนนทบุรี และจุดที่ ๒ บริเวณหนาศูนยราชการจังหวัดนนทบุรี เพือ่ เปนการรณรงคปอ งกัน
ใหประชาชนไดรบั รู และตระหนักถึงสภาพปญหาดานการคามนุษย
๒.๑.๒ จัดตั้งศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการคามนุษยจังหวัดนนทบุรี
ใหการชวยเหลือเหยือ่ ในรูปแบบการทำงานเปนทีมสหวิชาชีพ โดยใชอำนาจและแนวทางการชวยเหลือ
เหยือ่ ตามทีร่ ะบุไวในบันทึกขอตกลง (MOU)
๒.๑.๓ จังหวัดนนทบุรีมีแรงงานตางดาวซึ่งเขามาอยางถูกตองตามกฎหมาย
และผิดกฎหมาย โดยในป ๒๕๕๐ มีแรงงานตางดาวทีข่ นึ้ ทะเบียนไวกบั สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี
จำนวน ๗,๗๐๖ คน ซึง่ สวนใหญเปนแรงงานสัญชาติพมา ลาว และกัมพูชา
๒.๑.๔ จัดกิจกรรมเผยแพรประชาสัมพันธ เพื่อเปนการปองกันและปรามปราม
การคามนุษย
๒.๑.๕ ขยายผลการจัดโครงการอบรมเสริมสรางความรแู กกลมุ เปาหมายทีถ่ อื ไดวา
เปนกลมุ เสีย่ งตอการตกเปนเหยือ่ การคามนุษย โดยเฉพาะเด็ก เยาวชน และสตรี ทีอ่ ยใู นชุมชนใหมคี วามรู
ความเขาใจถึงภัยอันตรายจากการคามนุษยใหมากขึน้ และใหสามารถมีแนวทางในการปองกันตนเอง
มิใหตกเปนเหยือ่ โดยขยายผลไปยังทุกพืน้ ทีภ่ ายในจังหวัดซึง่ เปนโครงการตอเนือ่ ง
๒.๑.๖ มีการทำงานรวมกันในลักษณะเครือขาย
ดังนัน้ ในการดำเนินงานจึงเปนไปในลักษณะการปองกัน โดยหนวยราชการทีเ่ ปน
คณะกรรมการศูนยปฏิบตั กิ ารปองกันและปรามปรามการคามนุษยจงั หวัดนนทบุรี ไดรว มกับองคกร
เครือขายดำเนินการประชาสัมพันธเกี่ยวกับสถานการณ ปญหา และรูปแบบตาง ๆ ของการ
คามนุษยใหประชาชนไดรบั ทราบ และตระหนักถึงปญหาการคามนุษย โดยขอความรวมมือผนู ำชุมชนและ
อาสาสมัคร (อพม.) อาสาสมัครแรงงาน อาสาสมัครสาธารณสุข เปนตน ในการสอดสองดูแลบุคคลใน
ชุมชน โดยเฉพาะสตรีและเด็กไมใหตกเปนเหยือ่ การคามนุษย การคาประเวณี การลักพาตัวเด็ก และ
การใชแรงงานทีไ่ มเปนธรรม

บันทึกขอตกลงวาดวยแนวทางการปฏิบตั ริ ว มกันในการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหาการคามนุษย
ของหนวยงานทีเ่ กีย่ วของในพืน้ ที่ ๘ จังหวัด ภาคกลางตอนบน พ.ศ. ๒๕๕๑

สถานการณปญ
 หาการคามนุษยในจังหวัดปทุมธานี
๑. ขอมูลทัว่ ไป
จังหวัดปทุมธานีเปนจังหวัดในภาคกลาง ตัง้ อยหู า งจากกรุงเทพมหานครประมาณ ๒๗.๘ กิโลเมตร
มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดนนทบุรี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี นครนายก และฉะเชิงเทรา ลักษณะ
ภูมปิ ระเทศเปนกึง่ เมืองกึง่ ชนบท แบงออกเปน ๒ สวน มีแมน้ำเจาพระยาไหลผานใจกลางเมือง ประกอบดวย
๗ อำเภอ คือ อำเภอเมืองปทุมธานี สามโคก ลาดหลุมแกว ธัญญบุรี ลำลูกกา คลองหลวง และหนองเสือ
มีประชากรทัง้ สิน้ ประมาณ ๘๔๗,๔๑๓ คน (ขอมูลทะเบียนราษฎร ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๙)
๒. สถานการณการคามนุษย
เนือ่ งจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็วทำใหจงั หวัดปทุมธานี มีบริษทั และโรงงาน
อุตสาหกรรมจำนวนมาก จึงมีประชากรแฝงทีเ่ ปนแรงงานอพยพเขามาในพืน้ ที่ เพือ่ รับจางเปนแรงงาน
(รายวัน) จำนวนมาก ประชากรกลมุ นีอ้ าจจะเปนกลมุ เสีย่ งในเรือ่ งการจางงานทีไ่ มเหมาะสมได
สำหรับสถานการณการคามนุษยของจังหวัดปทุมธานี จากการรวบรวมขอมูลเด็กและผหู ญิง
ทีต่ กเปนเหยือ่ ของการคามนุษยจากหนวยงานทีเ่ กีย่ วของในจังหวัดปทุมธานีพบวา ขอมูลจำนวนผทู ี่
ตกเปนเหยื่อของการคามนุษย ยังไมสามารถจัดเก็บใหเปนระบบได เนื่องจากผูที่ตกเปนเหยื่อของ
การคามนุษยไมตอ งการเปดเผยตน เกรงกลัวอิทธิพลขององคกรอาชญากรรม ไมแจงความดำเนินคดี
รวมทัง้ ไมขอรับความชวยเหลือใดๆ จากหนวยงานราชการ จัดไดวา สถานการณของจังหวัดปทุมธานี
ยังไมรนุ แรงเพราะจังหวัดปทุมธานี ไมไดเปนจังหวัดชายเดน แตมสี ถานะเปนจังหวัดทางผานกับจังหวัด
ปลายทาง การคามนุษยจงึ มีรปู แบบในการเรรอ นเพือ่ ขอทานโดยมีนายหนา นอกจากนี้ การปฏิบตั งิ าน
ของเจาหนาทีใ่ นการตรวจสอบจับกุมผทู ตี่ กเปนเหยือ่ ของการคามนุษยมกั มีอปุ สรรคหลายประการ เชน
เหยือ่ เต็มใจในการทำงาน และบางครัง้ เหยือ่ ไมใหความรวมมือในการสืบหานายหนา ทำใหการดำเนินคดีี
เปนไปไดยาก
๓. การดำเนินงานทีส่ ำคัญ
ดวยสถานการณดงั กลาวขางตน ศูนยปฏิบตั กิ ารปองกันและปราบปรามการคามนุษยจงั หวัด
ปทุมธานี จึงไดจดั ทำแผนปฏิบตั กิ ารในเชิงเฝาระวังและปองกันปญหาการคามนุษย ซึง่ การดำเนินงาน
ทีผ่ า นมาไดจดั ประชุมคณะกรรมการศูนยฯ ปละ ๒ ครัง้ เพือ่ รายงานสถานการณการคามนุษย แลกเปลีย่ น
ความคิดเห็น รวมทัง้ ปญหาอุปสรรคของการดำเนินงาน และรวมหาแนวทางในการปองกันการคามนุษย
มีการประชาสัมพันธและรณรงคการปองกันการคามนุษย การอบรมใหความรแู กกลมุ เสีย่ ง เชน นักเรียน
ประชาชนในพืน้ ที่ อาสาสมัคร ตลอดจนพัฒนาบุคลากรทีป่ ฏิบตั งิ านในศูนยปฏิบตั กิ ารปองกันและ
ปราบปรามการคามนุษยจงั หวัดปทุมธานี ใหดำเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ
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นอกจากนี้ ศูนยปฏิบตั กิ ารปองกันและปราบปรามการคามนุษยจงั หวัดปทุมธานี ไดจดั ทำ
“โครงการความรวมมือจังหวัดปทุมธานีเพือ่ ปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย และสรางความเขมแข็ง
ใหกบั ชุมชน” รวมกับศูนยชว ยเหลือแรงงานอพยพ (กรุงเทพฯ) ภายใตคณะกรรมการคาทอลิกเพือ่ ผอู พยพ
ยายถิน่ ระยะเวลาดำเนินการ ๓ ป (ป ๒๕๕๑ - ๒๕๕๓) โดยจัดอบรมแกนนำสตรีทกุ อบต. เพือ่ ใหมี
ความรใู นการปองกันและเฝาระวังการคามนุษย และเปนเครือขายขยายผลสรางความเขาใจเรือ่ งการปองกัน
การเฝาระวัง การตอตาน การชวยเหลือและแกไขปญหาเบือ้ งตนใหกบั เพือ่ นและบุคคลใกลชดิ ในชุมชน
พรอมทัง้ สนับสนุนแกนนำ/อาสาสมัครใหสามารถทำงานในการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยในกลมุ
เด็ก เยาวชน สตรี แรงงาน และประชาชนทัว่ ไปรวมกับชุมชนในพืน้ ที่ โดยมีเปาหมายเพือ่ ใหชมุ ชน
เขมแข็ง

สถานการณปญ
 หาการคามนุษยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑. สถานการณทวั่ ไป
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปนจังหวัดหนึง่ ทีม่ กี ารเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และยังเปน
จังหวัดทีม่ พี นื้ ทีโ่ รงงานอุตสาหกรรมหลายแหง ไดแก สวนอุตสาหกรรมโรจนะ นิคมอุตสาหกรรม
บางปะอิน นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค แฟคตอรีแลนดอำเภอวังนอย และ
แฟคตอรีแลนดตำบลบานแพน เปนตน อีกทัง้ ยังมีหอพัก สถานประกอบการทีต่ งั้ อยใู นพืน้ ทีจ่ งั หวัด
พระนครศรีอยุธยาเปนจำนวนมากกวา ๓,๔๖๖ แหง ประกอบกับมีแหลงทองเทีย่ วทางประวัตศิ าสตร
ทีไ่ ดรบั ความสนใจจากนักทองเทีย่ วทัง้ ชาวไทยและชาวตางชาติเดินทางมาทองเทีย่ วเปนจำนวนมาก
สงผลใหเกิดกลมุ มิจฉาชีพและผปู ระกอบอาชีพทีไ่ มสจุ ริตเพิม่ ขึน้ ตามมา อีกทัง้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ยังมีความพรอมดานการเกษตรกรรม สงผลใหมีแรงงานตางถิ่นทั้งคนไทยและชาวตางชาติอพยพ
ยายถิน่ เขามาประกอบอาชีพเปนจำนวนมาก ทัง้ ทีเ่ ปนแรงงานทีถ่ กู ตองตามกฎหมายและผิดกฎหมาย
ซึง่ บางสวนนัน้ เปนแรงงานทีถ่ กู ลอลวงใหตกเปนเหยือ่ ของการคามนุษยในรูปแบบตางๆ แตอยางไรก็ตาม
ในพืน้ ทีข่ องจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เกิดเหตุการณทเี่ ขาขายในรูปแบบของการคามนุษยไมชดั เจน
และยังไมมรี ปู แบบการคามนุษยทกี่ อ ใหเกิดปญหาทางสังคมอยางรุนแรง
ปจจุบนั สถานการณดา นการคามนุษยของจังหวัดพระนครศรีอยุธยายังไมมรี ปู แบบของ
การคามนุษยทกี่ อ ปญหาสังคมทีร่ นุ แรง แตในอนาคตสถานการณยงั นาเปนหวง เนือ่ งจากการแขงขัน
ธุรกิจการคาอาจสงผลใหเกิดขบวนการคามนุษยที่แอบแฝง หลอกลวงแรงงานใหตกเปนเหยื่อของ
การคามนุษย อาชญากรรมทางเพศ และการนำเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชหลอกลวงประชาชนให
ตกเปนเหยือ่ ของขบวนการคามนุษยได จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงไดดำเนินการในดานมาตรการ
ปองกันปญหาดังกลาว ไดแก การเผยแพรประชาสัมพันธผา นสือ่ สิง่ พิมพตา งๆ การอบรมใหความรู
แกประชาชน เจาหนาที่ และเยาวชนในสถานศึกษา การตรวจตรากลมุ คนเรรอ น ขอทาน
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สถานการณการคามนุษยในพืน้ ทีจ่ งั หวัดลพบุรี
๑. สถานการณคา มนุษย
การคามนุษยในจังหวัดลพบุรี สถานการณยงั ไมมคี วามรุนแรง แตกย็ งั คงเปนพืน้ ทีเ่ สีย่ ง
ทีเ่ กีย่ วของกับการคาหญิงและเด็ก เพือ่ นำมาแสวงหาผลประโยชนในรูปแบบตางๆ ในทัง้ ๓ สถานะ
เชนเดียวกับภูมภิ าคอืน่ ๆ ของประเทศไทย คือ
๑) สถานะตนทาง คือ มีการสงเด็ก หรือหญิงในพืน้ ทีไ่ ปคายังเมืองหลวง จังหวัดทองเทีย่ ว
หรือตางประเทศ
๒) สถานะทางผาน คือ เปนพื้นที่ที่ใชเปนทางผานของการนำเด็กและหญิงในจังหวัด
ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และนำแรงงานตางดาวสัญชาติลาว พมา และกัมพูชา ไปคา
ยังเมืองหลวง เพราะเปนเสนทางผานจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือสภู าคกลางและภาคใต
๓) สถานะปลายทาง คือ เปนพืน้ ทีท่ มี่ กี ารนำเด็กหญิงหรือแรงงานตางดาวมาคา หรือ
แสวงหาผลประโยชน
๒. สถานการณจำแนกตามอำเภอพืน้ ทีท่ คี่ วรเฝาระวังมีดงั นี้
๒.๑ อำเภอเมือง มีประชากรจำนวนมากที่สุด มีแหลงสถานบันเทิง รานคาราโอเกะ
โรงแรมมานรูด จำนวน ๑๑๗ แหง (ขอมูลจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุร)ี ซึง่ มีเปนจำนวนมาก
อาจมีขบวนการแฝงเพือ่ แสวงหาผลประโยชน อาทิ การบังคับคาบริการทางเพศ โดยเฉพาะสถานบันเทิง,
รานเสริมสวย, โรงแรมมานรูดทีม่ กี ารจัดหาเด็กนักเรียนนักศึกษาเพือ่ บริการทางเพศ, การบังคับขอทาน,
การบังคับใชแรงงานตามบาน รานคา
๒.๒ อำเภอพัฒนานิคม, อำเภอชัยบาดาล, อำเภอทาหลวง, อำเภอลำสนธิ เปนแหลงพืน้ ที่
ของงานภาคเกษตรกรรมและโรงงานอุตสาหกรรม มักมีการนำแรงงานทัง้ ชาวไทยและชาวตางดาว
เขามาทำงานเพือ่ เก็บเกีย่ วผลผลิตตามฤดูกาล และทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม อีกทัง้ ยังเปนจุด
พักรถรับจาง รถสงของเพือ่ ผานไปยังภูมภิ าคอืน่ ๆ มักจะมีนายหนานำเด็กและหญิงเขามาคาบริการ
ทางเพศใหกบั แรงงานเหลานี้ และกลมุ ผใู ชเสนทาง
๒.๓ อำเภอทาวงุ , อำเภอบานหมี,่ อำเภอโคกสำโรง, อำเภอสระโบสถ, อำเภอหนองมวง, อำเภอ
โคกเจริญ เปนแหลงของงานภาคเกษตรกรรม มีภาคอุตสาหกรรมเพียงเล็กนอย แตก็ควรมี ก าร
เฝาระวังในเรือ่ งของการบังคับใชแรงงานภาคเกษตรกรรม การนำเด็กและหญิงทัง้ ในพืน้ ทีแ่ ละตางถิน่
มาบังคับคาบริการทางเพศใหกบั ผใู ชแรงงานภาคเกษตรกรรม
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๓. การดำเนินการใหความชวยเหลือ
ระหวางป ๒๕๔๙ - ๒๕๕๐ ศูนยปฏิบตั กิ ารปองกันและปราบปรามการคามนุษยจงั หวัดลพบุรี
ไดใหการชวยเหลือผตู กเปนเหยือ่ การคามนุษย จำนวน ๒ ราย เปนหญิงชาวลาว ถูกหลอกมาใช
แรงงานในบานและใชแรงงานในรานคา โดยไดดำเนินการชวยเหลือตามกระบวนการชวยเหลือคมุ ครอง
ผตู กเปนเหยือ่ การคามนุษย และมีการสงคืนกลับภูมลิ ำเนาเรียบรอยแลว

สถานการณปญ
 หาการคามนุษยในจังหวัดสระบุรี
จังหวัดสระบุรเี ปนพืน้ ทีท่ มี่ คี วามหลากหลายทัง้ ในเชิงภูมศิ าสตรและสถานภาพทางสังคม
และเศรษฐกิจ มีเนือ้ ที่ ๓,๕๗๖.๔๘๖ ตารางกิโลเมตร จังหวัดสระบุรมี ี ๑๓ อำเภอ อาณาเขตติดตอกับ
จังหวัดใกลเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับจังหวัดลพบุรี
ทิศตะวันออก ติดตอกับจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดนครนายก
ทิศใต
ติดตอกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดปทุมธานี
ทิศตะวันตก ติดตอกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดลพบุรี
สถานการณทางเศรษฐกิจและความเสี่ยงตอการคามนุษย
จังหวัดสระบุรเี ปนพืน้ ทีท่ มี่ คี วามหลากหลายทัง้ ในเชิงอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การบริการ
และการทองเทีย่ ว มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก มีโรงงานผลิตปูนซีเมนต
โรงงานแปรรูปสินคาทางการเกษตร โรงงานอุตสาหกรรมเหมืองแรเพือ่ การสงออก หรือนำมาบริโภค
ภายในประเทศ นอกจากนีย้ งั มีแหลงทองเทีย่ วทางธรรมชาติหลายแหง ประชากรในจังหวัดมีฐานะ
ทางเศรษฐกิจคอนขางดี ระดับการศึกษาของประชากรอยูในเกณฑที่สูง ในโรงงานอุตสาหกรรม
มีความจำเปนตองใชแรงงานจากคนตางดาว ทัง้ ผทู มี่ าจากจังหวัดอืน่ และเขมร ลาว พมา เขามา
ทำงานในพืน้ ที่
การดำเนินการทางเศรษฐกิจหลายประเภทมีอัตราการเสี่ยงตอกระบวนการคามนุษย
โดยเฉพาะงานทีใ่ ชแรงงานนอกระบบเศรษฐกิจ และงานทีซ่ อ นเรนทีม่ กี ารเสีย่ งตอการบังคับใชแรงงาน
และการคามนุษยเพือ่ แสวงหาประโยชนในลักษณะอืน่ ๆ เชน กิจกรรมทีเ่ กีย่ วของกับสถานบันเทิง และ
ทางดานการทองเทีย่ ว
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สถานการณการคามนุษย
จังหวัดสระบุรี มีสถานการณปญ
 หาการคามนุษยไมรนุ แรง โดยเมือ่ เดือนธันวาคม ป ๒๕๕๐
มีการแจงเบาะแสการคาประเวณี ๑ ราย อยใู นพืน้ ทีอ่ ำเภอหนองแค แตเจาหนาทีต่ ำรวจตรวจสอบแลว
ไมมกี ารคาประเวณีแตอยางใด จังหวัดสระบุรเี ปนเพียงเสนทางผานไปสภู าคเหนือ ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ และกรุงเทพมหานคร ซึง่ อาจมีสถานการณทมี่ แี นวโนมไปสกู ระบวนการคามนุษยได
ในการปองกันและปราบปรามดานการคามนุษยของจังหวัดสระบุรี จึงเปนไปในลักษณะ
การปองกัน โดยหนวยงานราชการทีเ่ ปนคณะกรรมการศูนยปฏิบตั กิ ารปองกันและปราบปรามการคามนุษย
จังหวัดสระบุรี ไดรว มกับองคกรเครือขาย ในการเฝาระวังและประชาสัมพันธเกี่ยวกับปญหาของสถานการณ
ในรูปแบบตางๆ ทีเ่ กีย่ วของกับการคามนุษย เพือ่ ประชาชนจะไดชว ยกันสอดสองดูแลบุคคลในชุมชน
โดยเฉพาะเด็กและสตรีไมใหตกเปนเหยือ่ การคามนุษย การคาประเวณี และการลักพาตัว

สถานการณปญ
 หาการคามนุษยในจังหวัดสิงหบรุ ี
จังหวัดสิงหบุรี เปนจังหวัดที่ตั้งอยูในเขตพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย หางจาก
กรุงเทพมหานคร ๑๔๒ กิโลเมตร มีเนือ้ ทีท่ งั้ หมดประมาณ ๘๒๒,๔๗๘ ตารางกิโลเมตร หรือ ๕๑๔,๐๔๙ ไร
ทิศเหนือติดตอกับ อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค ทิศใตติดตอ
กับอำเภอไชโย อำเภอโพธิ์ทอง และอำเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง ทิศตะวันออกติดตอกับ
อำเภอบานหมี่ และอำเภอทาวงุ จังหวัดลพบุรี ทิศตะวันตกติดตอกับอำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
และอำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี โดยแบงการปกครองเปน ๖ อำเภอ ไดแก อำเภอเมืองสิงหบรุ ี
อำเภออินทรบรุ ี อำเภอพรหมบุรี อำเภอบางระจัน อำเภอคายบางระจัน และอำเภอทาชาง
จังหวัดสิงหบุรี มีการคมนาคมสะดวกสบาย มีประชาชนอพยพจากทุกภาคเพื่อมา
ประกอบอาชีพ ทัง้ ดานการลงทุนจัดตัง้ บริษทั ตางๆ และเปนคนงานในโรงงานอุตสาหกรรม เด็กและ
เยาวชนไดรับวัฒนธรรมที่หลากหลายจากระบบการติดตอสื่อสารที่ทันสมัย ทำใหมีโอกาสที่จะใช
สถานการณตา งๆ เหลานีใ้ นการคามนุษยได จากรายงานสถานการณการคามนุษยของหนวยงานที่
เกีย่ วของ จังหวัดสิงหบรุ ยี งั ไมพบปญหาเกีย่ วกับการคามนุษย ไมพบการลอลวง การบังคับคาประเวณี
การกดขีแ่ รงงาน และการขเู ข็ญใหเปนขอทานภายในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดสิงหบรุ ี
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สถานการณปญ
 หาการคามนุษยในจังหวัดอางทอง
จังหวัดอางทองเปนจังหวัดทีม่ เี ขตติดตอกับจังหวัดสุพรรณบุรี สิงหบรุ ี พระนครศรีอยุธยา
และลพบุรี เปนจังหวัดทีม่ แี หลงทองเทีย่ ว ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม การทำฟารม
ปศุสตั ว และยังมีพนื้ ทีเ่ ปนแหลงอุตสาหกรรม เชน อำเภอเมืองอางทอง อำเภอปาโมก ทำใหมแี รงงาน
จากภาคอื่นๆ จำนวนหนึ่งมาประกอบอาชีพรับจางในจังหวัด ในขณะเดียวกันก็เปนจังหวัดที่อยู
ทามกลางจังหวัดอืน่ ๆ ทีม่ อี ตั ราคาจางขัน้ ต่ำสูงกวา จึงทำใหมแี รงงานในจังหวัดจำนวนมากเคลือ่ นยาย
ไปทำงานในจังหวัดขางเคียง ซึง่ อาจมีการเคลือ่ นยายแรงงานทีผ่ ดิ กฎหมายได หรืออาจประกอบอาชีพ
ทีเ่ สีย่ งตอการกระทำผิด
สถานการณการคามนุษยของจังหวัดอางทอง จึงสันนิษฐานไดวา อาจมีสภาพเปนทัง้ ตนทาง
ปลายทาง และทางผาน แตกย็ งั ไมมรี ปู แบบการคามนุษยอยางชัดเจน พบพฤติการณซงึ่ อาจนำไปสู
ปญหาการคามนุษย อาทิเชน แรงงานตางดาว บุคคลเรรอ นขอทาน (ซึง่ สวนใหญเปนคนในพืน้ ที)่
และการคาประเวณี ที่ผานมาศูนยปฏิบัติการปองกันและปรามปรามการคามนุษยจังหวัดอางทอง
ไดรว มกันพิจารณาจำแนกขอมูลกลมุ เสีย่ งทีต่ อ งเฝาระวังเปนพิเศษในพืน้ ที่ เพือ่ ไมใหนำไปสปู ญ
 หา
การคามนุษย ไดแก แรงงานตางดาว รานเกมส รานคาราโอเกะ รานอาหาร (ทีอ่ าจมีการคาประเวณี)
สวนกรณีกลมุ เด็กชาวเขาทีม่ าอาศัยอยตู ามวัดในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัด ทีป่ ระชุมศูนยฯ พิจารณาแลวเห็นวา
ไมเขาขายพฤติการณการคามนุษย แตตอ งดูแลเปนพิเศษเรือ่ งมาตรฐานในการดูแลเด็ก
ผลการดำเนินงานดานการปองกัน
- การจัดประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานศูนยปฏิบตั กิ ารปองกันและปรามปราม
การคามนุษยจงั หวัด
- การจัดอบรมใหความรแู กเยาวชนสตรี เพือ่ ปองกันการถูกลอลวง
- การจัดทำสือ่ ประชาสัมพันธตามโครงการรณรงคประชาสัมพันธปอ งกันการคามนุษย
ป ๒๕๕๑
- มาตรการตรวจจับบุคคลเรรอ น ในพืน้ ทีอ่ ำเภอเมืองอางทอง ดำเนินงานรวมกับกองบังคับการ
ตำรวจภูธรจังหวัดอางทอง
ผลการดำเนินงานดานการคมุ ครองชวยเหลือผเู สียหาย
- จัดทำฐานขอมูลกลมุ เสีย่ ง พืน้ ทีเ่ สีย่ ง ทีต่ อ งเฝาระวังปญหาการคามนุษยในพืน้ ทีจ่ งั หวัด
- ดำเนินการจัดตัง้ ชุดปฏิบตั กิ ารชวยเหลือผเู สียหายจากการคามนุษยในรูปแบบทีมสหวิชาชีพ
หมายเหตุ เนือ่ งจากในพืน้ ทีจ่ งั หวัดอางทองยังไมมสี ถานการณการคามนุษยเกิดขึน้ คณะกรรมการ
และคณะทำงานศูนยฯ มีมติใหเฝาระวังพืน้ ทีเ่ สีย่ งและกลมุ เสีย่ งทีอ่ าจเกิดปญหาการคามนุษย
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ทำเนียบคณะทำงาน
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ทำเนียบคณะทำงาน
จัดทำบันทึกขอตกลง วาดวยแนวทางการปฏิบตั ริ ว มกันในการปองกัน ปราบปราม และแกไข
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( ชัยนาท นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงหบรุ ี และอางทอง )

จังหวัดชัยนาท
ลำดับที่ ชือ่ - สกุล / ตำแหนง
หนวยงาน / สถานทีต่ ดิ ตอ
๑. พ.ต.ต. สรศักดิ์ วิชยั ปะ ตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท
สารวัตรกลมุ งานสืบสวน ๓๐๒/๔ ถ. สถิตยธรรม ต. ในเมือง
อ. เมืองชัยนาท จ. ชัยนาท ๑๗๐๐๐
๒. นายสมทบ เอีย่ มทา
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท
นักวิชาการแรงงาน ๗ ว ๒๙๔ หมู ๖ ต. บานกลวย อ. เมืองชัยนาท
จ. ชัยนาท ๑๗๐๐๐
๓. นางมยุรี จิตรพันธุ
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คง
นักสังคมสงเคราะห ๗ ว ของมนุษยจงั หวัดชัยนาท
ศาลากลางจังหวัดชัยนาท
ถ. พรหมประเสริฐ อ. เมืองชัยนาท
จ. ชัยนาท ๑๗๐๐๐

โทรศัพท / โทรสาร
โทร. ๐ ๕๖๔๑ ๑๕๗๑
มือถือ ๐๘ ๖๗๕๕ ๕๖๕๗
โทรสาร ๐ ๕๖๔๑ ๑๒๑๐
โทร. ๐ ๕๖๔๑ ๓๐๓๕-๖
มือถือ ๐๘ ๑๗๘๖ ๙๕๙๙
โทรสาร ๐ ๕๖๔๑ ๓๐๓๖
โทร. ๐ ๕๖๔๑ ๒๓๔๘
มือถือ ๐๘ ๑๘๘๖ ๕๗๑๖
โทรสาร ๐ ๕๖๔๑ ๑๑๐๓

จังหวัดนนทบุรี

ลำดับที่ ชือ่ - สกุล / ตำแหนง
๑. พ.ต.ท.อนุวตั ร สุวรรณภูมิ
รองผกู ำกับการ
กลุมงานสอบสวน
๒. นางพรเพ็ญ อิม่ โอชา
นักวิชาการแรงงาน ๗ ว

๓. นางสุกญ
ั ญา นาคใหญ
นักสังคมสงเคราะห ๗ ว

หนวยงาน / สถานทีต่ ดิ ตอ
ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี
ถ. สนามบินน้ำ (นนทบุร-ี สนามบินน้ำ ๓๙)
อ. เมืองนนทบุรี จ. นนทบุรี ๑๑๐๐๐
สำนักงานสวัสดิการและคมุ ครองแรงงาน
จังหวัดนนทบุรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี
ถ. รัตนาธิเบศร ต. บางกระสอ
อ. เมืองนนทบุรี จ. นนทบุรี ๑๑๐๐๐

โทรศัพท / โทรสาร
โทร. ๐ ๒๕๙๑ ๓๐๙๖
มือถือ ๐๘ ๔๙๔๔ ๔๔๓๙

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุษยจงั หวัดนนทบุรี
ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี
ต. บางกระสอ อ. เมืองนนทบุรี
จ. นนทบุรี ๑๒๐๐๐

โทร

โทร.
มือถือ
โทรสาร

มือถือ
โทรสาร

๐ ๒๕๘๐ ๐๗๑๖-๘
ตอ ๑๖
๐๘ ๑๘๙๙ ๐๔๖๔
๐ ๒๕๘๐ ๐๗๑๖
ตอ ๒๑-๒๓
๐ ๒๕๘๐ ๐๗๓๗-๘
ตอ ๑๑
๐๘ ๑๗๓๔ ๒๒๔๙
๐ ๒๕๘๐ ๐๗๓๗
ตอ ๑๖
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จังหวัดปทุมธานี
ลำดับที่ ชือ่ - สกุล / ตำแหนง
๑. พ.ต.ท.ทวี ระวิสะญา
พนักงานสอบสวน (สบ ๓)
๒. นายศักดิส์ กล จินดาสวัสดิ์
แรงงานจังหวัดปทุมธานี
๓. นางอัจฉรา พมุ มณีกร
นักพัฒนาสังคม ๘ ว

หนวยงาน / สถานทีต่ ดิ ตอ
ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี
อ. เมืองปทุมธานี จ. ปทุมธานี ๑๒๐๐๐
สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี
๑๕/๒๙ ถ. ปทุมสัมพันธ ต. บางปรอก
อ. เมืองปทุมธานี จ. ปทุมธานี ๑๒๐๐๐
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุษยจงั หวัดปทุมธานี
ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี
๔๐/๔๐-๔๒ ถ. ปทุมธานี-กรุงเทพฯ
ต. บางปรอก อ. เมืองปทุมธานี
จ. ปทุมธานี ๑๒๐๐๐

ลำดับที่ ชือ่ - สกุล / ตำแหนง
หนวยงาน / สถานทีต่ ดิ ตอ
๑. พ.ต.อ.วุฒพิ งศ เพ็ชรกำเหนิด ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รองผบู งั คับการตำรวจภูธร ถ. เดชาวุธ ต. ประตูชยั
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ. พระนครศรีอยุธยา
จ. พระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐
๒. นางสาวจุฑามาศ ศรีจามร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คง
พัฒนาสังคมและความมัน่ คง ของมนุษยจงั หวัดพระนครศรีอยุธยา
ของมนุษยจงั หวัด
ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
อาคาร ๗ ชัน้ (ชัน้ ๑) ถ. สายเอเชีย
ต. คลองสวนพลู อ. พระนครศรีอยุธยา
จ. พระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐
๓. นางสาวบงกชทิพ เสรีเลิศวิวฒ
ั น สำนักงานคมุ ครองสิทธิและชวยเหลือ
อัยการจังหวัดประจำกรม
ทางกฎหมายแกประชาชนจังหวัด
สำนักงานอัยการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถ. สายเอเชีย ต. คลองสวนพลู
อ. พระนครศรีอยุธยา
จ. พระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐
๔. นายวีระ คมวิชาชาญ
สำนักงานสวัสดิการและคมุ ครองแรงงาน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นักวิชาการแรงงาน ๗ ว
ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถ. สายเอเชีย ต. คลองสวนพลู
อ. พระนครศรีอยุธยา
จ. พระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐

โทรศัพท / โทรสาร
โทร ๐ ๒๕๘๑ ๗๖๗๕
โทรสาร ๐ ๒๕๘๑ ๗๖๗๕
โทร ๐ ๒๕๘๑ ๗๙๕๔-๕
โทรสาร ๐ ๒๕๘๑ ๒๔๖๗
๐ ๒๕๘๑ ๗๙๕๔
โทร. ๐ ๒๕๘๑ ๖๐๔๓
ตอ ๑๓
มือถือ ๐๘ ๑๘๓๐ ๖๑๙๙
โทรสาร ๐ ๒๕๘๑ ๔๙๓๗

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท / โทรสาร
โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๑๕๙๑-๔
มือถือ ๐๘ ๑๘๓๐ ๑๐๖๐
โทรสาร ๐ ๓๕๒๔ ๒๒๒๕
โทร

๐ ๓๕๓๔ ๕๓๖๗
๐ ๓๕๓๓ ๖๕๕๑
มือถือ ๐๘ ๑๘๕๒ ๓๔๘๗
โทรสาร ๐ ๓๕๓๔ ๕๓๖๗
โทร

๐ ๓๕๓๓ ๕๒๐๐
ตอ ๑๐๐
มือถือ ๐๘ ๑๔๔๓ ๖๗๐๑
โทรสาร ๐ ๓๕๓๓ ๕๒๐๐
โทร. ๐ ๓๕๒๑ ๓๘๒๑
โทรสาร ๐ ๓๕๓๓ ๖๕๔๗
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บันทึกขอตกลงวาดวยแนวทางการปฏิบตั ริ ว มกันในการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหาการคามนุษย
ของหนวยงานทีเ่ กีย่ วของในพืน้ ที่ ๘ จังหวัด ภาคกลางตอนบน พ.ศ. ๒๕๕๑

จังหวัดลพบุรี
ลำดับที่ ชือ่ - สกุล / ตำแหนง
๑. พ.ต.อ.อัครวัฒน พิพฒ
ั นโชติกร
รองผบู งั คับการตำรวจภูธร
จังหวัดลพบุรี
๒. นายวิโรจน คูณขุนทด
พัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุษยจงั หวัดลพบุรี
๓. นางเบ็ญจมาศ ธรรมภักดี
นักวิชาการแรงงาน ๗ ว

หนวยงาน / สถานทีต่ ดิ ตอ
ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี
ถ. นารายณมหาราช ต. ทะเลชุบศร
อ. เมืองลพบุรี จ. ลพบุรี ๑๕๐๐๐
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุษยจงั หวัดลพบุรี
ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
ถ. นารายณมหาราช ต. ทะเลชุบศร
อ. เมืองลพบุรี จ. ลพบุรี ๑๕๐๐๐
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
๑๑๔ ถ. พระปยะ หมทู ี่ ๑
ต. ปาตาล อ. เมืองลพบุรี จ. ลพบุรี
๑๕๐๐๐

โทรศัพท / โทรสาร
โทร ๐ ๓๖๖๑ ๓๗๐๒
มือถือ ๐๘ ๑๙๔๖ ๐๐๔๔
โทร ๐ ๓๖๔๑ ๑๒๒๒
มือถือ ๐๘ ๑๘๑๖ ๘ ๘๓๐
โทรสาร ๐ ๓๖๔๑ ๑๒๒๒
โทร ๐ ๓๖๔๒ ๐๓๖๕
มือถือ ๐๘ ๑๙๑๙ ๕๔๓๗
โทรสาร ๐ ๓๖๔๒ ๒๙๐๖
๐ ๓๖๔๒ ๐๓๖๕

จังหวัดสระบุรี
ลำดับที่ ชือ่ - สกุล / ตำแหนง
๑. พ.ต.ต.สรวิชญ บริบรู ณ
พงส.(สบ ๒)
๒. นางณัฐนพิน อภิชยั
นักวิชาการแรงงาน ๗ ว

๓. นางสาวสุนนั ท วงษนมิ่
นักพัฒนาสังคม ๗ ว

หนวยงาน / สถานทีต่ ดิ ตอ
ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี
อ. เมืองสระบุรี จ. สระบุรี ๑๘๐๐๐
สำนักงานสวัสดิการและคมุ ครองแรงงาน
จังหวัดสระบุรี
๖๗๓/๑ ถนนพิชยั รณรงคสงคราม
ต. ปรากเพรียง อ. เมือง
จ. สระบุรี ๑๘๐๐๐
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุษยจงั หวัดสระบุรี
ศาลากลางจังหวัดสระบุรี
อ. เมืองสระบุรี จ. สระบุรี
๑๘๐๐๐

โทรศัพท / โทรสาร
โทร ๐ ๓๖๒๒ ๑๓๐๐
โทร

๐ ๓๖๒๑ ๒๕๒๒
ตอ ๑๕
มือถือ ๐๘ ๑๗๐๘ ๕๓๐๘
มือถือ ๐๘ ๙๐๘๖ ๓๖๗๘

บันทึกขอตกลงวาดวยแนวทางการปฏิบตั ริ ว มกันในการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหาการคามนุษย
ของหนวยงานทีเ่ กีย่ วของในพืน้ ที่ ๘ จังหวัด ภาคกลางตอนบน พ.ศ. ๒๕๕๑

จังหวัดสิงหบรุ ี
ลำดับที่ ชือ่ - สกุล / ตำแหนง
๑. นางอมรกิต แสงเมล
นักวิชาการแรงงาน ๗ ว
๒. นางอารีย บุญผอง
นักวิชาการสาธารณสุข ๗
๓. นางอุบลรัตน สุนทรมัจฉะ
นักสังคมสงเคราะห ๗ ว

หนวยงาน / สถานทีต่ ดิ ตอ
สำนักงานแรงงานจังหวัดสิงหบรุ ี
ศาลากลางจังหวัดสิงหบรุ ี
ถ. สิงหบรุ -ี บางพาน อ. เมืองสิงหบรุ ี
จ. สิงหบรุ ี ๑๖๐๐๐
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงหบรุ ี
๔๔ ถ. สิงหบรุ -ี สุพรรณบุรี
ต. ตนโพธิ์ อ. เมืองสิงหบรุ ี
จ. สิงหบรุ ี ๑๖๐๐๐
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุษยจงั หวัดสิงหบรุ ี
ศาลากลางจังหวัดสิงหบรุ ี
ถ. สิงหบรุ -ี บางพาน
อ. เมืองสิงหบรุ ี จ. สิงหบรุ ี ๑๖๐๐๐

โทรศัพท / โทรสาร
โทร ๐ ๓๖๕๐ ๗๑๙๙
มือถือ ๐๘ ๗๑๒๐ ๑๑๘๓
โทรสาร ๐ ๓๖๕๐ ๗๑๙๙
โทร ๐ ๓๖๕๑ ๑๖๑๔
มือถือ ๐๘ ๑๙๙๑ ๑๐๗๖
โทรสาร ๐ ๓๖๕๑ ๒๗๕๐
โทร ๐ ๓๖๕๐ ๗๑๖๓
มือถือ ๐๘ ๑๓๔๓ ๘๕๙๒
โทรสาร ๐ ๓๖๕๐ ๗๑๖๒

จังหวัดอางทอง
ลำดับที่ ชือ่ - สกุล / ตำแหนง
๑. พ.ต.ท.พีรพันธุ จันทรเทียน
รองผกู ำกับการ
กลมุ งานสืบสวน
๒. นางปลนั ธนา วสุรตั น
นักสังคมสงเคราะห ๗ ว

๓. จ.อ.จรัญ นันทกร
นักวิชาการแรงงาน ๖ ว

หนวยงาน / สถานทีต่ ดิ ตอ
ตำรวจภูธรจังหวัดอางทอง
๑๒ ถ. เทศบาล ต. บางแกว
อ. เมืองอางทอง จ. อางทอง
๑๔๐๐๐
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุษยจงั หวัดอางทอง
ศาลากลางจังหวัดอางทอง (หลังใหม)
ชัน้ ๑ อ. เมืองอางทอง
จ. อางทอง ๑๔๐๐๐
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอางทอง
ศาลากลางจังหวัดอางทอง
ชัน้ ๑ ถ. เทศบาล ๑
ต. บางแกว อ. เมืองอางทอง
จ. อางทอง ๑๔๐๐๐

โทรศัพท / โทรสาร
โทร. ๐ ๓๕๖๑ ๒๒๗๒
มือถือ ๐๘ ๑๘๕๐ ๓๙๙๓
โทรสาร ๐ ๓๕๖๑ ๑๒๗๓
โทร ๐ ๓๕๖๑ ๖๑๕๖-๗
มือถือ ๐๘ ๙๑๐๙ ๗๗๘๔
โทรสาร ๐ ๓๕๖๑ ๑๑๖๓
โทร

๐ ๓๕๖๑ ๓๐๓๘
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บันทึกขอตกลงวาดวยแนวทางการปฏิบตั ริ ว มกันในการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหาการคามนุษย
ของหนวยงานทีเ่ กีย่ วของในพืน้ ที่ ๘ จังหวัด ภาคกลางตอนบน พ.ศ. ๒๕๕๑

สวนกลาง
หนวยงาน / สถานทีต่ ดิ ตอ
สำนักปองกันและแกไขปญหา
การคาหญิงและเด็ก
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
๑๐๓๔ ถนนกรุงเกษม
เขตปอมปราบฯ กรุงเทพมหานคร
๑๐๑๐๐

โทรศัพท / โทรสาร
โทร. ๐ ๒๖๕๙ ๖๑๕๙ - ๖๕
มือถือ ๐๘ ๑๕๕๙ ๐๒๔๒
โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๕๐๓๐

ลำดับที่
หนวยงาน / สถานทีต่ ดิ ตอ
ชือ่ - สกุล / ตำแหนง
๑. นางสาวปานจันทร พวงสันเทียะ มูลนิธเิ พือ่ การพัฒนาเด็ก
เจาหนาทีร่ บั แจงเหตุและสงเคราะห ๑๔๓/๑๐๙-๑๑๑
หมบู า นปน เกลาพัฒนา
เฉพาะราย
ซอยโรงพยาบาลเจาพระยา
ถนนบรมราชชนนี อรุณอัมรินทร
บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร
๑๐๗๐๐
๒. นางสาวชลดา บุญเกษม
สถาบันกรุงเกาเพือ่ การพัฒนา
๑/๑๒ หมู ๒ ต. ไผลงิ
กรรมการสถาบันกรุงเกา
อ. พระนครศรีอยุธยา
เพือ่ การพัฒนา
จ. พระนครศรีอยุธยา
๑๓๐๐๐
๓. นางเกษะณี สอนภู
สระแกวมูลนิธิ
คณะกรรมการสระแกวมูลนิธิ ๑ /๑๘ หมู ๖ ต. บางเสด็จ
อ. ปาโมก จ. อางทอง
๑๔๑๓๐

โทรศัพท / โทรสาร
โทร ๐๒ ๔๓๓ ๖๒๙๒
มือถือ ๐๘ ๙๖๘๖ ๓๓๗๗
โทรสาร ๐ ๒๔๓๕ ๕๒๘๑

ลำดับที่ ชือ่ - สกุล / ตำแหนง
๑. นางสาวมนทิพย กิจยิง่ โสภณ
นักพัฒนาสังคม ๘ ว

องคกรพัฒนาเอกชน

โทร ๐ ๓๕๒๔ ๔๑๘๖
มือถือ ๐๘ ๑๘๕๑ ๒๐๐๓
๐๘ ๖๓๒๙ ๗๖๐๖
โทรสาร ๐ ๓๕๒๔ ๑๑๙๙
๐ ๓๕๒๔ ๔๑๘๖
มือถือ ๐๘ ๙๐๒๓ ๒๒๐๖
โทรสาร ๐ ๓๕๖๖ ๑๙๕๑

บันทึกขอตกลงวาดวยแนวทางการปฏิบตั ริ ว มกันในการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหาการคามนุษย
ของหนวยงานทีเ่ กีย่ วของในพืน้ ที่ ๘ จังหวัด ภาคกลางตอนบน พ.ศ. ๒๕๕๑

วิทยากร
ลำดับที่ ชือ่ - สกุล / ตำแหนง
๑. ดร.สายสุรี จุตกิ ลุ
ประธานคณะอนุกรรมการ
ประสานการแกไขปญหา
การคาหญิงและเด็ก
๒. นายสมชาย เจริญอำนวยสุข
รอง ผอ.สท.
๓. พล.ต.ท.ชัชวาลย สุขสมจิตร
ผบู ญ
ั ชาการสำนักงาน
ตรวจคนเขาเมือง
๔. นายประวิทย รอยแกว
อัยการจังหวัดประจำกรม
๕.

๖.

หนวยงาน / สถานทีต่ ดิ ตอ
๑๑๘ ซอยอุลติ ถนนสุขมุ วิท ๔
แขวงคลองเตย เขตพระโขนง
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐

สท. ๖๑๘/๑ ถนนนิคมมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
สำนักงานตรวจคนเขาเมือง
๕๐๗ ซอยสวนพลู แขวงทงุ มหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐
สำนักงานอัยการสูงสุด
ถนนหนาหับเผย เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐
นายสมบัติ นิเวศรัตน
กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
ผอู ำนวยการกองตรวจและ ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง
คมุ ครองคนหางาน
กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

พ.ต.อ.เพ็ชรลูก เสียงกอง
รองผบู งั คับการ
กองการตางประเทศ
๗. พ.ต.อ.ปราโมทย จงใจ
รองผบู งั คับการตำรวจภูธร
จังหวัดสมุทรสงคราม
๘. นางสาวสุวจิ ติ ร ศาตะมาน
ผอู ำนวยการกองสงเสริม
และพัฒนาเครือขาย
๙. นางญาณี เลิศไกร
ผอู ำนวยการสำนักปองกัน
และแกไขปญหาการคาหญิง
และเด็ก
๑๐. นางสาววาสนา เกานพรัตน
ผอู ำนวยการฝายการคมุ ครอง
สิทธิเด็ก

สำนักงานตำรวจแหงชาติ
ถนนพระราม ๑ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม
อ. เมืองสมุทรสงคราม
จ. สมุทรสงคราม ๗๕๐๐๐
สท. ๖๑๘/๑ ถนนนิคมมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
๑๐๔๐๐
สำนักปองกันและแกไขปญหา
การคาหญิงและเด็ก
๑๐๓๔ ถนนกรุงเกษม เขตปอมปราบฯ
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐
มูลนิธศิ นู ยพทิ กั ษสทิ ธิเด็ก
๙๗๙ ถนนจรัญสนิทวงศ ซอย ๑๒
แขวงวัดทาพระ เขตบางกอกใหญ
กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐

โทรศัพท / โทรสาร
โทร. ๐ ๒๒๕๑ ๘๓๔๓
มือถือ ๐๘ ๑๘๒๓ ๕๖๓๕
โทรสาร ๐ ๒๒๕๑ ๒๗๕๙
โทร.

๐ ๒๖๕๑ ๗๗๓๙

โทร.
มือถือ
โทรสาร
โทร.
มือถือ

๐ ๒๒๘๗ ๓๙๑๓
๐๘ ๑๘๖๐ ๕๐๕๗
๐ ๒๒๘๗ ๓๒๕๒
๐ ๒๒๒๔ ๗๒๔๐
๐๘ ๖๙๘๖ ๕๕๕๘

โทร. ๐ ๒๒๔๘ ๒๒๗๐
มือถือ ๐๘ ๑๕๕๕ ๗๓๕๓
๐๘ ๑๘๑๖ ๙๘๕๕
โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๑๓๘๖
โทร ๐ ๒๒๐๕ ๓๐๐๖
มือถือ ๐๘ ๑๗๐๑ ๖๕๕๔
โทรสาร ๐ ๒๒๕๓ ๓๘๕๖
มือถือ ๐๘ ๑๔๖๗ ๐๐๘๗
โทร.
มือถือ
โทรสาร
โทร.
โทรสาร
โทร.

๐ ๒๖๕๑ ๗๗๓๓
๐๘ ๙๒๑๐ ๐๑๗๐
๐ ๒๒๕๓ ๙๑๒๐
๐ ๒๖๕๙ ๖๒๘๐
๐ ๒๒๘๑ ๐๙๖๙
๐ ๒๒๘๒ ๘๘๘๓

๐ ๒๔๑๒ ๑๑๙๖
๐ ๒๔๑๒ ๐๗๓๙
มือถือ ๐๘ ๑๓๔๖ ๐๑๘๒
โทรสาร ๐ ๒๔๑๒ ๙๘๓๓
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บันทึกขอตกลงวาดวยแนวทางการปฏิบตั ริ ว มกันในการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหาการคามนุษย
ของหนวยงานทีเ่ กีย่ วของในพืน้ ที่ ๘ จังหวัด ภาคกลางตอนบน พ.ศ. ๒๕๕๑

เจาหนาที่ สท.
ลำดับที่
ชือ่ - สกุล / ตำแหนง
๑. นางสาวกรรณิการ รัตนมณี
ผอู ำนวยการกลมุ คมุ ครองและ
พิทกั ษสทิ ธิ
๒. นางสาวอรสา เนียมศิริ
นักพัฒนาสังคม ๘ ว

หนวยงาน / สถานทีต่ ดิ ตอ
สท. ๖๑๘/๑ ถนนนิคมมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
๑๐๔๐๐
สท. ๖๑๘/๑ ถนนนิคมมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
๑๐๔๐๐
๓. นางสาวรัชดาภรณ สงฆสวุ รรณ สท. ๖๑๘/๑ ถนนนิคมมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
นักพัฒนาสังคม ๗ ว
๑๐๔๐๐
๔. นายอานนท ศรีวดั ปาน
สท. ๖๑๘/๑ ถนนนิคมมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
นักพัฒนาสังคม ๗ ว
๑๐๔๐๐
๕. นายนาวิน เนียมสุวรรณ
สท. ๖๑๘/๑ ถนนนิคมมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
นักพัฒนาสังคม ๗ ว
๑๐๔๐๐
๖. นายโยธิน รอดประเสริฐ
สท. ๖๑๘/๑ ถนนนิคมมักกะสัน
นักพัฒนาสังคม ๗ ว
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
๑๐๔๐๐
๗. นางชริญญา รอดเกตุกลุ
สท. ๖๑๘/๑ ถนนนิคมมักกะสัน
เจาหนาทีธ่ รุ การ ๔
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
๑๐๔๐๐
๘. นางสาวพรรณทิภา ขุมเงิน
สท. ๖๑๘/๑ ถนนนิคมมักกะสัน
นักพัฒนาสังคม ๓
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
๑๐๔๐๐
๙. นางสาวบงกช จูฑะเตมีย
สท. ๖๑๘/๑ ถนนนิคมมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
นักวิชาการพัฒนาสังคม
๑๐๔๐๐

โทรศัพท / โทรสาร
โทร ๐ ๒๒๕๕ ๒๓๙๘
โทรสาร ๐ ๒๒๕๕ ๒๓๙๘
โทร. ๐ ๒๖๕๑ ๖๗๔๒
โทรสาร ๐ ๒๖๕๑ ๖๗๔๒
โทร. ๐ ๒๖๕๑ ๖๘๙๐
โทรสาร ๐ ๒๖๕๑ ๖๘๙๐
โทร. ๐ ๒๖๕๑ ๖๗๔๒
โทรสาร ๐ ๒๖๕๑ ๖๗๔๒
โทร. ๐ ๒๖๕๑ ๖๗๔๒
โทรสาร ๐ ๒๖๕๑ ๖๗๔๒
โทร. ๐ ๒๖๕๑ ๖๗๔๒
โทรสาร ๐ ๒๖๕๑ ๖๗๔๒
โทร. ๐ ๒๖๕๑ ๖๗๔๒
โทรสาร ๐ ๒๖๕๑ ๖๗๔๒
โทร. ๐ ๒๖๕๑ ๖๗๔๒
โทรสาร ๐ ๒๖๕๑ ๖๗๔๒
โทร. ๐ ๒๖๕๑ ๖๘๙๐
โทรสาร ๐ ๒๖๕๑ ๖๘๙๐

