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บทนำ 

(1) เจตนารมณ 

แผนปฏิบัติการนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจาหนาที ่ผู ปฏิบัติงาน  
ดานปองกันและปราบปรามการคามนุษยในทุกขั้นตอนของกลไกการสงตอระดับชาติ นับตั้งแตการเผชิญเหตุ  
การคัดกรองเบื้องตน การแสวงหาขอเท็จจริง การคัดแยกผูเสียหาย การใหความชวยเหลือคุมครองสำหรับผูที่อาจเปน
ผูเสียหายนับตั้งแตถูกพบวา มีเหตุอันควรสงสัยวาอาจเปนผูเสียหาย จนกระทั่งไดดำเนินการคัดแยก เสร็จสิ้น 
อยางเปนทางการแลว โดยทีมสหวิชาชีพไดรวบรวม วิเคราะหประเมิน ขอบงชี้และพฤติการณที่เกี่ยวของครบถวน
เพียงพอแลว พบวามีเหตุอันควรเชื่อไดวาเปนผูเสียหายจากการคามนุษยหรือการบังคับใชแรงงานหรือบริการ 
รวมทั้งมาตรฐานการปฏิบัติงานในการประสานงานระหวางเจาหนาที่ของหนวยงานที่เกี ่ยวของ ทั้งในระดับ
สวนกลาง สวนภูมิภาค และระดับปฏิบัติการ ใหสอดคลองกับนโยบาย ยุทธศาสตรและมาตรการในการปองกัน  
และปราบปรามการคามนุษยโดยยึดผูเสียหายเปนศูนยกลาง เพื่อใหการบังคับใชกฎหมายเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ตามหลักสิทธิมนุษยชนและพันธกรณีระหวางประเทศ และเพ่ือเสริมสรางความเชื่อมั่นใหเปนที่ยอมรับในระดับสากล 

 
(2) ขอแนะนำในการปฏิบัติ 

1. แผนปฏิบัติการนี้ เรียกวา “แผนปฏิบัติการวาดวย กลไกการสงตอระดับชาติ การบริหารจัดการคดี 
และการชวยเหลือคุมครองผูเสียหายจากการคามนุษย และการบังคับใชแรงงานหรือบริการ พ.ศ. 2565” 

2. แผนปฏิบัติการนี้ จัดทำและกำกับการดำเนินการโดยคณะกรรมการประสานและกำกับการดำเนินงาน
ปองกันและปราบปรามคามนุษย (คณะกรรมการ ปกค.) อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 23 (1) และมาตรา 25 
แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. 2551 และที่แกไขเพิ่มเติม มีผลใหใชบังคับได 
ตามพระราชบัญญัตินี้แกหนวยงานที่เกี่ยวของ เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติของหนวยงานที่เกี่ยวของ 
ใหประสานสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน 

3. ใหทุกหนวยงานดานปองกันและปราบปรามการคามนุษยใชแผนปฏิบัติการนี้เปนแนวทางปฏิบัติ 
ในการดำเนินการและรวมมือประสานงานกันระหวางหนวยงานของรัฐกับทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ โดยใหทุกหนวยงาน 
จัดงบประมาณและบุคลากรใหเพียงพอและเหมาะสมกับการปฏิบัติหนาที่ตามแผนปฏิบัติการนี้ ทั้งนี้ ใหจัดใหมี  
การขึ้นทะเบียนเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณดานปองกันและปราบปรามการคามนุษย รวมทั้งผูที่ไดรับ 
การแตงตั้งเปนพนักงานเจาหนาที่ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ใหมีทักษะสายวิชาชีพระดับชำนาญการหรือระดับ
เชี่ยวชาญเฉพาะทางอยางตอเนื่อง 

4. ใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย และกระทรวงแรงงาน รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
จัดใหมีการประชุมเพ่ือติดตามประเมินผล และเสนอแนะการปรับปรุงแกไขแผนปฏิบัติการนี้ เมื่อใชแผนปฏิบัติการนี้
ถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2565 และใหเสนอขอพิจารณาตอคณะกรรมการ ปกค. ภายในเดือนมีนาคม 2566 

5. ใหปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย และปลัดกระทรวงแรงงานเปนผูรักษาการ
ตามแผนปฏิบัติการนี้ และกำหนดวิธีปฏิบัติ รวมทั้งเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดปญหาขอขัดแยงเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
แผนปฏิบัติการนี้ ทั้งนี้ ในสวนที่เกี่ยวของกับอำนาจหนาที่ของตน 
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สวนที่ 1 กลไกการสงตอระดับชาติ 
 
ขอ 1  ขอบเขตของกลไกการสงตอระดับชาติ 
 

กลไกการสงตอระดับชาติ (National Referral Mechanism – NRM) ตามแผนปฏิบัติการนี้ ใหหนวยงาน 
ที่เกี ่ยวของ พนักงานเจาหนาที ่ ทีมสหวิชาชีพ คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและคณะทำงานที ่แตงตั้ง 
ตามพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้ง เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานปองกันและปราบปรามการคามนุษย นำไปใชเปนแนวทาง
ปฏิบัติและประสานงานระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ ในการเผชิญเหตุ การคัดกรอง คัดแยก และการชวยเหลือ
คุมครองสำหรับบุคคลที่อาจเปนผูเสียหายจากการคามนุษยหรือการบังคับใชแรงงานหรือบริการ  

หากปรากฏพบวา เจาหนาที่ผู ปฏิบัติงานที ่เกี ่ยวของผู ใด กระทำการอยางหนึ ่งอยางใด ทำใหเกิด
ขอผิดพลาดหรือบกพรองในการปฏิบัติ ไมวาโดยจงใจฝาฝนไมปฏิบัติใหเปนไปตามกลไกการสงตอระดับชาติ 
ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการนี้หรือไมก็ตาม ใหผูบังคับบัญชาของเจาหนาที่ผูนั้นดำเนินการสืบสวน
พฤติการณโดยละเอียดทุกกรณีเพื ่อพิจารณาวินิจฉัยวา เปนการขัดขวางการสืบสวน การสอบสวน หรือ  
การดำเนินคดีตามมาตรา 54 หรือไม 

ทั้งนี้ ใหรายงานผลการพิจารณาตามขอ 1 วรรค 2 ตอปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย หรือปลัดกระทรวงแรงงาน แลวแตกรณี ภายใน 30 วันนับจากวันที่ทราบเหตุหรือวันที่ไดรับเรื ่อง
รองเรียนเกี่ยวกับขอผิดพลาดหรือบกพรองในการปฏิบัติดังกลาว 

ขอ 2  กลไกการสงตอระดับชาติ แบงเปน 4 ขั้นตอน 
 

(1) ขั้นตอนเผชิญเหตุหรือรับแจงเหตุ (Front Line Response)  
 เมื่อเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานปองกันและปราบปรามการคามนุษย ประสบเหตุขณะออกปฏิบัติ

หนาที่ หรือไดรับแจงเหตุหรือเบาะแสเกี่ยวกับพฤติการณหรือบุคคลอันมีเหตุอันควรสงสัยวาอาจมีการกระทำผิด
เกี่ยวกับการคามนุษยหรือการบังคับใชแรงงานหรือบริการ หรือเมื่อมีบุคคลหรือกลุมบุคคลรองขอความชวยเหลือ 
หลบหนีหรือไดรับความชวยเหลือจากเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ ใหออกมาจากหรือหลุดพน
จากสถานที่ใด หรือการควบคุมดูแลของบุคคลอ่ืนใด ใหถือวาบุคคลหรือกลุมบุคคลดังกลาวเปนผูที่มีเหตุอันควรสงสัย
ว าอาจเปนผ ู  เส ียหาย (Potential Victims of TIP/FL) ซ ึ ่งเจ าหนาที ่ผ ู  เผช ิญเหตุ (Front Line Practitioners)  
ของหนวยงานดานหนา (First Responders) ตองดำเนินการนำตัวเขาสูกระบวนการของกลไกการสงตอระดับชาติ
โดยพลันโดยอาจซักถามและใหความชวยเหลือเบื้องตนตามความจำเปนและเหมาะสม รวมทั้ง เตรียมความพรอม
สำหรับขั้นตอนการคัดกรองเบื้องตนตอไป 

 

(2) ขั้นตอนคัดกรองเบื้องตน (Initial Victim Screening Process) 
 เปนการนำผูมีเหตุอันควรสงสัยวาอาจเปนผูเสียหายเขาสูการซักถามพฤติการณ แสวงหาขอเท็จจริง

เกี่ยวกับเหตุการณ ที่เกิดขึ้นกับบุคคลผูนั้น และใหความชวยเหลือคุมครองสวัสดิภาพเบื้องตนตามความจำเปน  
เปนรายกรณี ซึ่งอาจจัดใหมีการตรวจรางกายและสังเกตสภาพจิตใจของบุคคลดังกลาว เพ่ือประเมินขอบงชี้ที่เกี่ยวของ
กับพฤติการณดังกลาว โดยเจาหนาที่ผู เผชิญเหตุอาจมีเหตุผลเพียงพอหรือมีเหตุอันควรที่จะสันนิษฐานไวกอนวา  
เปนผูเสียหายจากการคามนุษยหรือการแสวงหาประโยชนอยางหนึ่งอยางใดเพ่ือนำผูที่ถูกสันนิษฐานวาเปนผูเสียหาย
จากการคามนุษย (Presumed Victims of TIP/FL) ดังกลาวเตรียมความพรอมเขาสูระยะเวลาฟนฟูไตรตรอง 
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(Reflection Period - RP) หรือหากไมพบวามีพฤติการณตามขอบงชี้แตอยางใด ก็อาจสงตัวบุคคลดังกลาวตอไป
ยังหนวยงานที่เกี่ยวของดำเนินการตามอำนาจหนาที่ตอไป 

 

(3) ขั้นตอนการคัดแยก (Victim Identification Procedures) 
เปนการนำผู ที่ถ ูกสันนิษฐานวาเปนผู เสียหายจากการคามนุษยหรือการแสวงหาประโยชน  

อยางหนึ่งอยางใด (Presumed Victims of TIP/FL) เขาสูกระบวนการแสวงหาขอเท็จจริงตามขอบงชี้เพิ่มเติม 
ดวยการสัมภาษณซักถาม พิสูจนทราบขอเท็จจริงตามคำใหสัมภาษณ และรวบรวมพฤติการณที่เกี่ยวขอ งเพิ่มเติม 
รวมทั้งประเมินความพรอมของผูที ่สันนิษฐานวาเปนผูเสียหายดังกลาว โดยทีมสหวิชาชีพอาจเริ่มกระบวนการ  
คัดแยกอยางเปนทางการ เมื่อบุคคลที่ถูกสันนิษฐานวาเปนผูเสียหายนั้นมีความพรอมประกอบกับมีขอมูลหลักฐาน
เกี่ยวกับขอบงชี้ที่แสวงหามาไดเพียงพอ หากพบวาบุคคลนั้นเปนผูเสียหายก็ใหแจงสิทธิและสอบถามความสมัครใจ
ในการเขาสูกระบวนการคุมครอง หรือหากบุคคลดังกลาวไมเขาขายเปนผูเสียหาย ก็ใหสงตัวตอไปยังหนวยงาน 
ที่เก่ียวของดำเนินการตามอำนาจหนาที่ตอไป แลวแตกรณี 

 

(4) ขั้นตอนการคุมครอง (Victim Protection Process) 
 เปนการนำผูที ่ทีมสหวิชาชีพระบุตัวในการคัดแยกวาเปนผูเสียหาย (Identified Victims of TIP/FL)  

เขาสูกระบวนการชวยเหลือคุมครองในสถานคุมครอง โดยอาจมีระยะเวลาฟนฟูไตรตรองหรือไมก็ตามแลวแตกรณี 
ในสถานคุมครองของรัฐหรือที่ไดรับอนุญาตจากรัฐ ซึ่งตองจัดใหมีการประเมินความชวยเหลือเปนรายกรณี (Victim 
Care Assessment) การจัดทำรายงานผลกระทบตอบาดแผลทางจิตใจ (Victim Impact Statement) รวมทั้ง  
การใหบริการของรัฐในการบำบัดฟนฟูทางรางกายและจิตใจและเตรียมการสงกลับคืนสูสังคมไปยังประเทศตนทาง
หรือภูมิลำเนาของผูเสียหาย สำหรับผูที่ถูกระบุตัววาเปนผูเสียหายคนใดไมสมัครใจเขาสถานคุมครอง ก็จะไดรับ 
การชวยเหลือคุมครองโดยหนวยงานอื่นที่เก่ียวของตามสิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวของ  

ขอ 3  การเผชิญเหตุหรือรับแจงเหตุ 
 

3.1 ใหหนวยงานดานการปองกันและปราบปรามการคามนุษย  โดยเฉพาะหนวยงานดานหนา  
(First Responders) จัดใหมีระบบของการรับแจงเหตุ เบาะแสหรือพฤติการณเกี่ยวกับการกระทำความผิดวาดวย
การคามนุษยหรือการบังคับใชแรงงานหรือบริการ ผานชองทางสายดวน (Hotline) สื่อออนไลน หรือชองทางอ่ืนใด 
ดังตอไปนี้  

(1) การรองเรียนของบุคคลที่สงสัยหรือเขาใจวาตนเองหรือผูอ่ืนซึ่งตกเปนผูเสียหายหรือไดรับ
ผลกระทบจากการกระทำใด ๆ อันมีลักษณะที่เขาขายเปนการคามนุษยหรือการบังคับใชแรงงานหรือบริการ  

(2) ประชาชนพบเห็นเบาะแสหรือพฤติการณที่นาสงสัยวาไดมีการกระทำดังกลาวขางตน หรือ 
มีลักษณะคลายคลึงกัน 

(3) หนวยงานรัฐที่เกี่ยวของ หรือองคกรภาคเอกชนและประชาสังคม แจงเหตุหรือพฤติการณ หรือ
ขอรองเรียน 

(4) การตรวจแรงงานตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน
ในงานประมง กฎหมายวาดวยการจัดหางานและคุมครองคนหางาน กฎหมายวาดวยการบริหารจัดการการทำงาน
ของคนตางดาว และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

(5) การรับแจงขอมูลเบาะแสที่เปนประโยชนในการปองกันและปราบปรามการคามนุษย 
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3.2 เมื ่อเจ าหนาที่ผ ู  เผช ิญเหตุ (Front Line Practitioners) หรือเจ าหนาที ่ผ ู ปฏิบ ัต ิงานดานหนา  
(First Responders) ไดรับแจงขอมูลเบาะแสหรือพฤติการณหรือประสบเหตุดวยตนเอง ซึ่งการกระทำอยางหนึ่งอยางใด
ดังตอไปนี้ ใหเจาหนาที่และหนวยงานที่เกี่ยวของดำเนินการตามกลไกการสงตอระดับชาติในแผนปฏิบัติการนี้ 

(1) พฤติการณที่มีลักษณะเขาขายเปนการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบรูปแบบตาง ๆ 
(2) การทำงานหรือใหบริการที่ผิดปกติ หรืออาจฝาฝนกฎหมาย 
(3) ลักษณะวิธีการของการกระทำของเจาของ ผูครอบครอง ผูดำเนินกิจการสถานประกอบกิจการ 

โรงงาน หรือยานพาหนะ นายจาง หรือหัวหนางาน ที่กระทำตอลูกจาง หรือบุคลากรที่อยูในความควบคุมดูแล  
ซึ่งอาจเขาขอบงชี้อยางใดอยางหนึ่งตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure : SOP)  
การตรวจคัดกรองเบื้องตนตามท่ีคณะกรรมการ ปคม. กำหนด 

3.3 การรับแจงเหตุ ใหเจาหนาที่รวบรวมขอมูลพฤติการณที่เกี่ยวของและ/หรือแผนประทุษกรรมของ
การกระทำความผิด เมื่อไดตรวจสอบขอมูลดังกลาวแลว พบวามีเบาะแสหรือเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทำผิด
หรือมีบุคคลผูตองสงสัย ใหสงขอมูลตอใหหนวยที่เกี่ยวของ หรือชุดเคลื่อนที่เร็วดำเนินการ ทั้งนี้ ใหเจาหนาที่
วิเคราะหและติดตามผลตรวจสอบความเชื่อมโยงของขอมูล ติดตามความคืบหนา และรายงานผลเสนอผูบังคับบัญชา 
เพ่ือพิจารณาเริ่มขั้นตอนการคัดกรองเบื้องตนตอไป 

3.4 เพื่อประโยชนในการเผชิญเหตุ ใหผูรับแจงเหตุเก็บรวบรวมเบาะแสเบื้องตนใหไดมากที่สุดเกี่ยวกับ
ขอมูลพฤติการณหรือแผนประทุษกรรมในการกระทำความผิด เชน 

(๑) ขอมูลเกี่ยวกับสถานะทั่วไป ชื่อ นามสกุล อายุ ที่อยูประวัติ ภูมิหลัง ถิ่นที่อยู ระดับการศึกษา
และความจําเปนอื่นใด ซึ่งอาจเปนจุดออนในการที่ทำใหตองตกเปนผูเสียหาย 

(2) ขอเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพความเปนอยูในท่ีทำงาน 
(3) สภาพการจาง ระยะเวลาในการจาง สถานที่ทำงาน วันทำงาน วันหยุด 
(๔) มีการชักจูงใหทำงานอยางไร เชน สวัสดิการดี รายไดดี แตไมเปนไปตามสัญญาหรือเปนการหลอก

ใหหลงเชื่อเพ่ือสมัครใจ 
(๕) มีการใชกำลังประทุษรายหรือไม ใชสารเสพติด ยาสลบ เปนตน หรือไม 
(๖) ถูกกักขัง หนวงเหนี่ยว ขมขู หรือมีพฤติการณอยางอื่นที่แสดงถึงการใชอำนาจควบคุมเสรีภาพ

หรือไม 
(๗) กรณีบุคคลตางดาว เขาเมืองมาถูกตองหรือไม เขามาโดยผานชองทางใด 
(๘) กรณีมีการจายคาจางนอยกวาความเปนจริง หรือใหทำงานโดยไมจายคาจาง 
(๙) กรณชีักจูงดวยคาจางแรงงานสูงเกินจริง หรือใหความสะดวกในการนำพาบุคคลตางดาวเขาเมือง

โดยมิชอบดวยกฎหมาย 
(10) ขอมูลอื่นใดท่ีเปนประโยชนตอการปองกันและปราบปรามการคามนุษย   

3.5 ใหหนวยงานดานหนา จัดระบบการตรวจ และการเฝาระวัง โดยใชมาตรการเชิงรุก  ไมวาจะเปน
หนวยงานในพื้นที่ชายแดน จังหวัดชายทะเล พื้นที่เสี่ยงที่มีการใชแรงงานตางดาวในทุกภาคสวน  หนวยงานตรวจ 
คนเขาเมือง ผูตรวจแรงงาน รวมถึงสถานที่บริเวณหรือในแพลตฟอรมสื่อสังคมออนไลนที่อาจตรวจพบมีพฤติการณ
ที่เก่ียวของกับการแสวงหาประโยชนจากการคามนุษยหรือการบังคับใชแรงงานหรือบริการ  
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ขอ 4  การคัดกรองเบื้องตน 
 

4.1 การคัดกรองเบื้องตน ใหหนวยงานเตรียมความพรอมในการปฏิบัติ ดังนี้ 
(1) รับขอมูลรายงานพฤติการณแผนประทุษกรรมของการกระทำความผิดเบื้องตน รวมทั้ง เบาะแสอ่ืน

เพื่อประโยชนในการคัดกรองใหสอดคลองกับ ขอกฎหมาย และตองอยูรวมเพื่อใหขอมูลและ/หรือคำแนะนำ  
จนเสร็จสิ้นกระบวนการสัมภาษณเพ่ือคัดกรองเบื้องตน 

(2) ใหผู บังคับบัญชาหนวยงานดานหนา มอบหมายเจาหนาที ่ที ่ม ีหนาที ่ตรวจสอบขอมูล 
ของหนวยงาน สอบถามขอเท็จจริงโดยการซักถามขอมูลตามแนวทางการคัดกรอง และขอบงชี้การคามนุษยหรือ
แรงงานบังคับ 

(๓) กรณีที่มีความซับซอน อาจพิจารณาจัดเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณเขารวมรับฟง
ขอเท็จจริงที่ไดจากการซักถามคัดกรองเบื้องตน ประชุมหารือวาการกระทำหรือพฤติกรรมดังกลาวมีเหตุอันควร
สงสัยไดวาอาจเขาขายเปนการแสวงหาประโยชนจากการคามนุษยหรือการบังคับใชแรงงานหรือบริการ หรือไม 

(๔) ใหหนวยงานที่ทำหนาที่คัดกรองจัดหาสถานที่สำหรับการคัดกรองเบื้องตน โดยใชงบประมาณ
หรือเงินกองทุนตามท่ีระเบียบกำหนด 

(๕) ใหหนวยงานที่ทำหนาที่คัดกรองจัดเตรียมลามแปลภาษาไว 
(๖) ใหเจาหนาที่ผูทำการคัดกรอง พิจารณาใชมาตรฐานการปฏิบัติงานการตรวจคัดกรองเบื้องตน  

ที่คณะกรรมการ ปคม. กำหนด 
4.2 กรณีที ่ตองนำบุคคลเขาสู การคัดกรอง ใหดำเนินการโดยไมชักชา โดยใหหนวยงานดานหนา

จัดเตรียมเจาหนาที่ เครื่องมือ กลไกในการคัดกรองใหเพียงพอ ตามแนวทางที่แผนปฏิบัติการนี้กำหนด 
4.3 กรณีเจาหนาที่ผูเผชิญเหตุดำเนินการคัดกรองฝายเดียว เจาหนาที่ผูปฏิบัติจะตองมีประสบการณ

หรือผานการฝกอบรมใหใชกลไกการสงตอระดับชาติและมาตรฐานการปฏิบัติงานการตรวจคัดกรองเบื้องตน 
4.4 ใหดำเนินการซักถามคัดกรองเบื้องตนใหหางจากสถานที่ซึ่งอาจมีการแสวงหาประโยชน หรือหางจาก

ผูอาจเปนผูเสียหายคนอื่น ๆ รวมทั้ง นายจาง หัวหนาคนงานหรือผูตองสงสัยวาเปนผูกระทำผิดใหมากที่สุด หรือ  
จัดสถานที่ท่ีผูอาจเปนผูเสียหายรูสึกปลอดภัยที่จะเปดเผยพฤติการณใหกับเจาหนาที่ผูคัดกรอง 

4.5 ในการซักถามคัดกรองคนตางดาว หามมิใหใชลามที่อาจมีสวนไดสวนเสีย หรือลามของฝายนายจาง 
ทั้งนี้ ใหหนวยงานดานหนาเตรียมการเรื่องลามแปลภาษา ใหเพียงพอและเหมาะสมกับสถานการณในพ้ืนที่ 

4.6 กรณีมีเหตุผลเพียงพอ ทั้งจากการซักถามคัดกรองเบื้องตน และจากขอบงชี้ที่ตรวจพบอยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยางประกอบกัน ใหสันนิษฐานไวกอนวาบุคลลนั้นเปนผูเสียหายจากการคามนุษย หรือการบังคับใช
แรงงานหรือบริการ โดยใหนำตัวออกจากสถานที่อันอาจกอใหเกิดอันตราย ใหนำไปอยูในสถานที่ปลอดภัย และ  
รอการตรวจสอบยืนยันเพิ่มเติม ภายในขอบเขตที่เปนไปไดและยึดหลักการวา ผูที่ถูกสันนิษฐานวาเปนผูเสียหาย 
จากการคามนุษยหรือการบังคับใชแรงงานหรือบริการ จะตองไมอยูในภาวะถูกควบคุมตัวโดยใหเคารพตอสิทธิ  
ความเปนสวนตัว และการรักษาขอมูลสวนบุคคลไวเปนความลับ 

4.7 ใหหนวยงานดานหนาจัดใหมีการชี้แจงทำความเขาใจ หรือฝกอบรมใหแกเจาหนาที่ในการคัดกรอง
เบื้องตน โดยใชมาตรฐานการปฏิบัติงานการตรวจคัดกรองเบื้องตน ตามท่ีคณะกรรมการ ปคม. กำหนด 

4.8 กรณีการคัดกรองเบื้องตนไมปรากฎพฤติการณตามขอบงชี้วาอาจเปนผูเสียหายจากการคามนุษย
หรือการบังคับใชแรงงานหรือบริการ ใหสงตอหนวยงานดำเนินการตามอำนาจหนาที่ที่เก่ียวของ 
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ขอ 5  การคัดแยก 

5.1 กอนการคัดแยกบุคคลที่ถูกสันนิษฐานวาเปนผูเสียหาย ใหหนวยงานที่เกี่ยวของดำเนินการจัดใหมี
การชวยเหลือคุมครองสวัสดิภาพเบื้องตน ตามความจำเปนในชวงระยะเวลาฟนฟูไตรตรอง (Reflection Period) 
ไดไมเกิน 15 วัน ทั้งนี้ ภายใตการกำกับดูแลของศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการคามนุษยจังหวัด  
(ศปคม.จว.) หรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการผูเชี่ยวชาญระดับชาติ ดังนี้ 

กรณีบุคคลตางดาวที่เดินทางเขาเมืองผิดกฎหมาย ไมมีเอกสารประจำตัว ใหพิจารณาใชอำนาจ 
ตามมาตรา 19 มาตรา 20 และมาตรา 54 แหงพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 และที่แกไขเพิ่มเติม  
เพื่อนำสงบุคคลที่สันนิษฐานวาเปนผูเสียหาย เขาสูชวงระยะเวลาฟนฟูไตรตรอง ในสถานที่ซึ่งพนักงานเจาหนาที่
ตรวจคนเขาเมืองกำหนด 

กรณีคนไทยหรือบุคคลตางดาวที่มีเอกสารประจำตัวถูกตอง หากยังไมมีความพรอมในการใหขอมูล
แกเจาหนาที่ อาจใชชวงระยะเวลาฟนฟูไตรตรอง สำหรับเตรียมความพรอมในการใหขอมูล โดยบุคคลดังกลาว  
อาจอยูในสถานที่ที่จัดไวให หรือกลับไปอยูในพื้นที่ตามความประสงคของบุคคลดังกลาวและใหกำหนดชองทาง  
การติดตอบุคคลดังกลาวไวดวย ทั้งนี้ หากจำเปนที่จะตองเอาตัวบุคคลดังกลาวไว ใหพิจารณาใชอำนาจของ
พนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา 29 แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามมนุษย พ.ศ. 2551 และ  
ที่แกไขเพ่ิมเติม นับตั้งแตเวลาที่ผูที่อาจเปนผูเสียหายไมสมัครใจ 

โดยใหหนวยงานที่เกี่ยวของดำเนินการในหวงระยะเวลาฟนฟูไตรตรอง ดังนี้ 
(1) กระทรวงมหาดไทยโดยจังหวัด รับผิดชอบในการจัดหาสถานที่ เพื่อใชเปนสถานที่สำหรับ  

ใหความชวยเหลือคุมครองความปลอดภัยเบื้องตน และสำหรับใชเปนสถานที่เพ่ือการคัดแยก 
(2) สำนักงานตำรวจแหงชาติโดยสำนักงานตรวจคนเขาเมือง รับผิดชอบในการพิจารณาใชอำนาจ

การควบคุมตัวตามกฎหมาย 
(3) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยและกระทรวงแรงงาน รับผิดชอบการจัดบริการ

ที่เหมาะสมตามความตองการของบุคคล เชน การใหบริการดานปจจัยสี่ การรักษาพยาบาล  การบำบัดฟนฟู และ
การใหคำปรึกษาแนะนำ โดยประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กระทรวงสาธารณสุข ผูประสานดานภาษา (ลาม) 
รวมทั้งองคกรภาคประชาสังคม 

5.2 ในหวงระยะเวลาฟนฟูไตรตรอง ใหมีการรวบรวมพฤติการณที ่เกี ่ยวของเพิ่มเติมเพื ่อแสวงหา
ขอเท็จจริงตามขอบงชี้เกี ่ยวกับการแสวงหาประโยชน โดยการประเมินความพรอมของผูที ่อาจเปนผูเสียหาย  
เปนระยะ เมื่อบุคคลดังกลาวมีความพรอมหรือเมื่อผานพนระยะฟนฟูไตรตรอง (ไมเกิน 15 วัน) ใหทีมสหวิช าชีพ
ดำเนินการเริ่มดำเนินการสัมภาษณคัดแยกผูเสียหายอยางเปนทางการได 

5.3 ทีมสหวิชาชีพเริ่มกระบวนการคัดแยก โดยการสัมภาษณขอมูล หรือรวบรวมขอมูลหลักฐานเกี่ยวกับ
ขอบงชี้ และเมื่อพิจารณารวมกันวาบุคคลนั้นเปนผูเสียหายจากการคามนุษยหรือการบังคับใชแรงงานหรือบริการ
หรือไม หากทีมสหวิชาชีพลงความเห็นวาเปนผูเสียหาย และไดดำเนินการแจงสิทธิใหผูเสียหายทราบแลว 

(1) กรณีสมัครใจเขารับการคุมครอง ใหนำสงสถานคุมครองของกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย 

(2) กรณีไมสมัครใจเขารับการคุมครอง ใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยหรือ
กระทรวงแรงงาน ติดตามใหการชวยเหลือตามสภาพปญหา และสิทธิตามกฎหมายที่เก่ียวของ 

5.4 หากทีมสหวิชาชีพมีประเด็นไมสามารถลงความเห็นเปนที่ยุติไดรวมกัน ใหรวบรวมขอมูลหลักฐาน
ทั้งหมด สงตอใหคณะกรรมการผูเชี่ยวชาญระดับชาติ เปนผูพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด 
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5.5 กรณีการคัดแยกปรากฏวาไมเปนผูเสียหายจากการคามนุษยหรือการบังคับใชแรงงานหรือบริการ  
ใหสงตอหนวยงานที่เกี่ยวของดำเนินการตามอำนาจหนาที ่

 
ขอ 6  การคุมครอง 
 

6.1 ผูเสียหายซึ่งไดรับทราบสิทธิและมีความประสงคเขารับการคุมครองในสถานคุมครองของกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ตามมาตรา ๓๓ ของพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย 
พ.ศ. ๒๕๕๑ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม จะเขาสูชวงระยะเวลาฟนฟูไตรตรองอีกครั้ง ตามกระบวนการของสถานคุมครอง 
เพ่ือใหไดรับการชวยเหลือฟนฟู เยียวยาสภาพจิตใจ และเตรียมความพรอมเขาสูกระบวนการดำเนินคดีในชั้นอัยการ
และชั้นศาล ภายในระยะเวลาไมเกิน ๓๐ วัน ทั้งนี้ หากมีความจำเปนตองใชระยะเวลาที่เกินกวานี้ใหพิจารณา 
เปนรายกรณี โดยเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการผูเชี่ยวชาญระดับชาติพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด โดยอาจเชิญ
ผูทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางจากภายนอกมาเขารวมใหความเห็นหรือคำปรึกษาดวยก็ได 

6.2 ในชวงระยะเวลาฟนฟูไตรตรอง สถานคุมครองจะจัดใหมีการประเมินความพรอมของผูเสียหายเปนระยะ 
เพ่ือสอบถามความพรอม ในการตัดสินใจวาจะสมัครใจหรือไมสมัครใจใหความรวมมือในกระบวนการทางคดี 

6.3 สำหรับผูเสียหายที่ไมประสงคเขารับการคุมครองในสถานคุมครอง กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั ่นคงของมนุษยหรือกระทรวงแรงงาน แลวแตกรณี ติดตามใหการชวยเหลือผูเสียหายเปนระยะและ
ดำเนินการสอบถามความสมัครใจในการใหความรวมมือในกระบวนการทางคดีดวยเชนกัน 

6.4 เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน ใหยึดหลักการสำคัญวา ผูเสียหายจากการคามนุษยจะไมถูกดำเนินคดีสำหรับ
ความผิดที่กระทำโดยเปนผลโดยตรงจากการที่บุคคลนั้นตกเปนผูเสียหายจากการคามนุษย ภายใตบังคับตามมาตรา 41 
แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. 2551 นอกจากนี้ กฎหมายยังใหการคุมครอง
ผูเสียหายหรือบุคคลอื่นใดซึ่งแจงแกพนักงานเจาหนาที่ พนักงานฝายปกครองหรือตำรวจใหทราบวามีการกระทำผิด
ตามพระราชบัญญัตินี ้ ถาไดกระทำโดยสุจริตยอมไดรับความคุ มครองไมตองรับผิดทั ้งทางแพงและอาญา  
ตามมาตรา 13/1 แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. 2551 และที่แกไขเพ่ิมเติม 

๖.๕ ใหใชมาตรการทุกรูปแบบเพื ่อใหผู เสียหายที่ใหความรวมมือเปนพยานไดรับความปลอดภัย  
มีการรักษาความลับและความเปนสวนตัว การบำบัดฟนฟูเยียวยา ฝกทักษะอาชีพหรือจัดบริการตามความเหมาะสม
รายกรณี จนกระท่ังผูเสียหายสามารถกลับคืนสูสังคมได และไมกลับมาเปนผูเสียหายซ้ำ 

 

สวนที่ 2  แนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการคดี 

ขอ 7  เพื่อประโยชนในการแสวงหาขอเท็จจริงตั้งแตกระบวนการคัดกรองเบื้องตน การคัดแยกผูเสียหาย และ  
การเขาสูชวงระยะเวลาฟนฟูไตรตรองสำหรับผูที่อาจเปนผูเสียหายหรือผูที่ระบุตัววาเปนผูเสียหาย ไมวาจะอยู
ในชวงกอนหรือระหวางการชวยเหลือคุมครอง ในหรือนอกสถานคุมครองของรัฐก็ตาม ใหเจาหนาที่สืบสวน  
หรือพนักงานสอบสวน จัดใหมีแฟมหรือจัดทำสำนวนการสืบสวนและถือปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการบริหาร
จัดการคดี ตามขอ 10 และขอ 20 ผนวก ค และผนวก ง โดยอนุโลม ทั้งนี้ ใหประสานขอรับขอมูลจากทีมสหวิชาชีพ
และใหตรวจสอบพิสูจนทราบ หรือรวบรวมขอมูลเพ่ิมเติม โดยใหอยูในการกำกับดูแลของหัวหนาสถานีตำรวจ หรือ
หนวยงานที่มีเขตอำนาจของทองที่เกิดเหตุนั้น 
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ขอ 8  ผูบังคับบัญชาของหนวยงานระดับปฏิบัติการดานการปองกันและปราบปรามการคามนุษยและอาชญากรรม 
ที่เกี่ยวของทุกรูปแบบ มีหนาที่กำกับการดำเนินงานใหเจาหนาที่ผูมีอำนาจหนาที่รับผิดชอบโดยตรงแจงความหรือ
รองทุกขกลาวโทษตอพนักงานสอบสวนใหดำเนินคดีกับผูกระทำผิดโดยมิชักชา เมื่อพบเหตุซึ่งหนาหรือเมื่อทีมสหวิชาชีพ
ไดลงความเห็นพบวา เปนผูเสียหายจากการคามนุษยหรือการบังคับใชแรงงานหรือบริการ  

การแจงความรองทุกขในฐานความผิดที่เกี่ยวของกับการคามนุษยดานแรงงานหรือการบังคับใชแรงงาน
หรือบริการซ่ึงเจาหนาที่แรงงานมีหนาที่รับผิดชอบหรือเขารวมดวย ใหเจาหนาที่แรงงานนั้นเปนผูแจงความรองทุกข 

ขอ 9  ใหหนวยงานบังคับใชกฎหมาย โดยเฉพาะที่มีหนวยงานชำนาญการดานการตอตานการคามนุษย พัฒนา
ศักยภาพเจาหนาที่หนวยงานดานการดำเนินคดีใหมีขีดความสามารถและทักษะอยางนอยในระดับชำนาญการ และ
มีปริมาณเพียงพอเหมาะสมกับภาระงาน 

ใหหนวยงานสวนกลางพิจารณาจัดชุดปฏิบัติการสวนกลางและสวนภูมิภาค ที ่มีประสบการณ  
ความชำนาญการ และผานการฝกอบรมสำหรับใหการสนับสนุนหรือใหคำปรึกษาในการดำเนินการคัดกรองคัดแยก
และดำเนินคด ีแกเจาหนาที่ดานหนาหรือพนักงานสืบสวนสอบสวนในระดับพ้ืนที่ที่ไมมีประสบการณ หรือยังไมเคย
ผานการอบรมมากอน 

ขอ 10  แนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการคดี มีดังนี้ 
10.1 มีความรวมมือและประสานงานระหวางเจาหนาที่ฝายสืบสวนสอบสวน พนักงานอัยการและ

หนวยงานที่เกี่ยวของอยางใกลชิด เปนสิ่งสำคัญยิ่งตอการดำเนินคดีคามนุษยใหมีประสิทธิภาพ และการขยายผล 
ใหครอบคลุมถึงการฟอกเงิน การทุจริต การลักลอบขนผูยายถิ่นฐาน และอาชญากรรมขามชาติ 

10.2 จัดทำแผนการสืบสวนสอบสวน และบริหารจัดการคดี โดยเริ่มตนดวยการประเมินความเสี่ยง
เกี่ยวกับสถานการณท่ีเปนไปได 3 ประการ ไดแก 

(1) มีผูเสียหายซึ่งไดรับความชวยเหลือหรือหลบหนีออกมา 
(2) ผูเสียหายยังติดอยูในสถานการณของการแสวงหาประโยชน 
(3) มีบุคคลซึ่งมีความเสี่ยงที่จะตกเปนผูเสียหายคามนุษย 

10.3 แผนการสืบสวนสอบสวนและบริหารจัดการคดี ควรมีขั้นตอนตอไปนี้ 
(1) ขอพิจารณาเกี่ยวกับความคุมครองผูเสียหายและความตองการการชวยเหลือ 
(2) การประเมินขอกลาวหา 
(3) การระบุผูตองสงสัย 
(4) ขอพิจารณาเกี่ยวกับพยานหลักฐานที่จำเปนตองใช 
(5) ขอพิจารณาในการใชเทคนคิการรวบรวมพยานหลักฐานในทางพิเศษ 
(6) ขอพิจารณาเกี่ยวกับความตองการพยานหลักฐานผูเชี่ยวชาญ 
(7) การประเมินมิติระหวางประเทศ 
(8) ขอพิจารณาเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนดานการเงินแบบคูขนานและดำเนินไปพรอม ๆ กัน 
(9) ขอพิจารณาเกี่ยวกับการเยียวยา 
(10) หลักฐานทางการแพทยที่แสดงถึงการทำอันตรายตอสุขภาพ 
(11) การกำหนดองคประกอบสำคัญของการพิสูจน 
(12) ตัวชี้วัดสำคัญของการคามนุษยเพื่อแสวงหาประโยชนดานแรงงาน เชน การใชหรือขมขูที่จะใช

การลวงละเมิดทางกายภาพ ทางจิตวิทยาและ/หรือทางเพศ การจำกัดการเคลื่อนที่ การมีเงื ่อนไขการขัดหนี้  
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การหักหรือไมยอมจายคาจาง การเก็บหนังสือเดินทางหรือเอกสารประจำตัว การขมขูที่จะแจงใหทางการทราบถึง
สถานภาพผิดกฎหมาย เปนตน 

ขอ 11  ใหพนักงานสืบสวนสอบสวนใชประโยชนจากมาตรการความรวมมือระหวางประเทศแบบไมเปนทางการ เพ่ือ
วัตถุประสงคดังตอไปนี้ 

(1) เริ่มตนการดำเนินการเรงดวน เพ่ือชวยเหลือผูเสียหายหรือตอบสนองการกระทำผิดฐานคามนุษย
ที่ดำเนินอยู 

(2) แลกเปลี่ยนและพัฒนาการขาวดานการคามนุษยระหวางประเทศ 
(3) ยืนยันการมีอยูและความพรอมที่จะรวบรวมหลักฐานกอนที่จะสงคำรองขอรับความรวมมือ  

ทางอาญาระหวางกัน หรือตรวจสอบความคืบหนาของคำรองขอดังกลาว 
(4) เริ่มตนการสืบสวนสอบสวนระหวางประเทศรวมกันหรือคูขนานกัน 
(5) เริ่มตนการสืบสวนสอบสวนดานการเงินแบบคูขนานกัน  
 

สวนที่ 3  การกำกับและตดิตามแผนปฏิบัติการนี้ 

ขอ 12  ใหจัดตั้งศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการคามนุษย (ศปก.ปคม.)  ทำหนาที่เปนศูนยกลาง 
ในการกำกับและติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการนี้ 

โครงสรางการจัดและการมอบหมายหนาที ่ของเจาหนาที ่ผู ปฏิบัติในศูนยปฏิบัติการ ปองกันและ
ปราบปรามการคามนุษย (ศปก.ปคม.) ใหจัดทำเปนคำสั่งคณะกรรมการประสานและกำกับการดำเนินงานปองกัน
และปราบปรามการคามนุษย 

ขอ 13  ใหมีการขึ้นบัญชีเจาหนาที่ผูมีความรูความสามารถและทักษะประสบการณในการปฏิบัติงานดานปองกัน
และปราบปรามการคามนุษยทุกรูปแบบ รวมทั้ง เจาหนาที่ผูผานการฝกอบรม และพนักงานเจาหนาที่ที ่ไดรับ  
การแตงตั้งตามกฎหมายที่เก่ียวของ 

ขอ 14  ใหมีการสรรหาและแตงตั้งคณะกรรมการผูเชี่ยวชาญระดับชาติไดตามความจำเปนดังตอไปนี้ 
(1) ดานการแสวงหาประโยชนทางเพศ (Sexual Exploitation) 
(2) ดานการแสวงหาประโยชนทางแรงงาน (Labor Exploitation) 
(3) ดานการใหคำปรึกษาและชวยเหลือผูเสียหาย (Victim Counselling) และ 
(4) ดานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการประสานและกำกับการดำเนินงานปองกันและปราบปรามการคามนุษย

เห็นชอบ 
ทั้งนี ้ อาจใหมีการคัดเลือกและแตงตั ้งคณะกรรมการผู ชำนาญการระดับภาค หรือระดับหนวยงาน  

เพ่ือชวยเหลือหรือสนับสนุนการปฏิบัติของคณะกรรมการผูเชี่ยวชาญระดับชาติไดตามความจำเปนและเหมาะสม 

ขอ 15  คณะกรรมการผูเชี่ยวชาญระดับชาติ มีอำนาจหนาที่ ดังนี้ 
(1) พิจารณาเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับกลไกการสงตอระดับชาติ  
(2) ตรวจสอบและพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดกรณีมีขอรองเรียน หรือมีขอขัดแยงระหวางเจาหนาที่ผูปฏิบัติ  

ในแตละข้ันตอนของกลไกการสงตอระดับชาติ  
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(3) กำกับ ติดตาม และวินิจฉัยชี้ขาดการดำเนินงานของทีมสหวิชาชีพในสวนที่เกี่ยวของกับการประเมิน
สภาพรางกายและบาดแผลทางจิตใจของผูที่อาจเปนผูเสียหาย ผูที่ถูกสันนิษฐานวาเปนผูเสียหาย หรือผูที่ถูกระบุตัว
วาเปนผูเสียหายจากการคามนุษย การบังคับใชแรงงานหรือบริการ รวมทั้ง แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวราย แลวแตกรณี 
สำหรับการใหการชวยเหลือคุ มครองสวัสดิภาพเบื ้องตนตามความจำเป นในชวงระยะเวลาฟนฟูไตรตรอง 
(Reflection Period)  

(4) กำกับ ติดตาม และวินิจฉัยชี้ขาดการดำเนินงานเกี่ยวกับการฟนฟู เยียวยาสภาพจิตใจ และเตรียม
ความพรอมของผูเสียหายในสถานคุมครองหรือที่อยูในความคุมครองตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของในชวงระยะเวลา
ฟนฟไูตรตรอง 

(5) กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและวินิจฉัยชี้ขาดการดำเนินงานในสวนที่เกี่ยวของกับการประเมินความชวยเหลอื
ผูเสียหายเปนรายกรณี (Victim Care Assessment) และการจัดทำรายงานผลกระทบตอบาดแผลทางจิตใจ (Victim 
Impact Statement) รวมทั้ง การใหบริการของรัฐในการบำบัดฟนฟูทางรางกายและจิตใจ และการเตรียมการ
สงกลับไปยังประเทศตนทางหรือภูมิลำเนาของผูเสียหาย 

(6) เรื่องอ่ืน ๆ ตามที่ประธานกรรมการประสานและกำกับการดำเนินงานปองกันและปราบปรามการคามนุษย 
มอบหมาย  

ขอ 16  แนวทางปฏิบัติของทีมสหวิชาชีพ ใหดำเนินการดังนี้ 
16.1 องคประกอบของทีมสหวิชาชีพ 

(1) เจาหนาที่สืบสวนสอบสวน 
(2) เจาหนาที่ฝายปกครอง (เฉพาะที่มีสวนเกี่ยวของ) 
(3) เจาหนาที่แรงงาน 
(4) เจาหนาที่พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 
(5) เจาหนาที่ประมง (เฉพาะที่มีสวนเกี่ยวของ) 
(๖) พนักงานอัยการ (เฉพาะที่มีสวนเกี่ยวของ) 
(๗) เจาหนาที่ทางการแพทย (เฉพาะกรณีท่ีเกี่ยวของ) 

16.2 บทบาทของทีมสหวิชาชีพ 
(1) เจาหนาที่สืบสวนสอบสวน รวบรวมวิเคราะหและมีความเห็นเกี่ยวกับขอบงชี้ เบาะแส และ

พฤติการณเก่ียวกับการมีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทำความผิด 
(2) เจาหนาที่ฝายปกครอง รวบรวมวิเคราะหและมีความเห็นเกี่ยวกับขอบงชี้ เบาะแส และ

พฤติการณเก่ียวกับการมีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทำความผิด 
(3) เจาหนาที่แรงงาน รวบรวมวิเคราะหและมีความเห็นเกี่ยวกับขอบงชี้ เบาะแส และพฤติการณ

เกี่ยวกับการมีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทำความผิด หรือการฝาฝนกฎหมายที่เก่ียวของกับการแสวงหาประโยชน
ดานแรงงานทุกรูปแบบ การคุมครองแรงงานและสวัสดิการ การทำงานของคนตางดาว การทำงานในภาคประมง  
การบังคับใชแรงงานหรือบริการ การใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวราย 

(4) เจาหนาที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย รวบรวมวิเคราะหและมีความเห็นเกี่ยวกับ
ขอบงชี้ เบาะแส และพฤติการณเกี่ยวกับการมีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทำความผิดที่เกี่ยวของกับตัวบุคคล 
ผูปกครอง ผูดูแล ครอบครัว ภาวะออนดอยทางรางกาย จิตใจ การศึกษา วัฒนธรรม หรือทางอื่นใด ผลกระทบ  
จากการทำงานหรือใหบริการตอรางกายหรือจิตใจ การเจริญเติบโตหรือพัฒนาการของบุคคลที่มีอายุต่ำกวา 15 ป 
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ลักษณะหรือสภาพแวดลอมในการทำงานหรือใหบริการที่เปนอันตรายตอความปลอดภัยของบุคคลที่มีอายุต่ำกวา 
15 ป หรือขัดตอศีลธรรมอันดี 

(5) เจาหนาที่ประมง รวบรวมวิเคราะหและมีความเห็นเกี่ยวกับขอบงชี้ เบาะแส และพฤติการณ
เกี่ยวกับการมีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทำความผิดที่เกี ่ยวของกับการทำงานในภาคประมง และอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ 

(๖) พนักงานอัยการ ใหความเห็นในประเด็นที่เกี ่ยวของกับขอบงชี้ เบาะแส และพฤติการณ
เกี่ยวกบัการมีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทำความผิด โดยเฉพาะกรณีท่ีเกี่ยวของกับองคกรอาชญากรรมขามชาติ 

(๗) เจาหนาที่ทางการแพทย ตรวจสภาพรางกาย ใหความเห็น และวินิจฉัยเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บ
ทางกายหรือจิตใจแลวแตกรณี เพื่อใหขอมูลสำหรับการพิจารณาใหการชวยเหลือ คุมครอง หรือดำเนินการอื่นใดที่
เกี่ยวของตอไป 

ใหเจาหนาที่ทีมสหวิชาชีพของแตละสายวิชาชีพ สรุปความเห็นขอบงชี้ในสวนที่เกี่ยวของกับ 
สายวิชาชีพและอำนาจหนาที่ที่ไดรับผิดชอบตามกฎหมายของหนวยงานตนสังกัด โดยทีมสหวิชาชีพประชุมหารือ
รวมกันเพื่อลงความเห็น ทั้งในข้ันตอนของการคัดกรองเบื้องตนและการคัดแยกผูเสียหาย แลวแตกรณี 

16.3 ในขั้นตอนการคัดกรองเบื้องตนที่หนวยงานดานหนาไมอาจคัดกรองฝายเดียวได  ใหพิจารณาใช
ทีมสหวิชาชีพทีม่ีองคประกอบอยางนอย 3 ดาน ดังตอไปนี้ 

(1) เจาหนาที่สืบสวนสอบสวน หรือเจาหนาที่ฝายปกครอง 
(2) เจาหนาที่แรงงาน หรือเจาหนาที่ประมง (เฉพาะที่มีสวนเกี่ยวของ) 
(3) เจาหนาที่พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย  
หากพบมีขอบงชี้อยางใดอยางหนึ่งหรือหากมีเหตุผลเพียงพอ ใหสันนิษฐานไวกอนวาบุคคลดังกลาว

เปนผูเสียหายจากการคามนุษย หรือการบังคับใชแรงงานหรือบริการ เพ่ือใหการชวยเหลือคุมครองเบื้องตน 
16.4 ในขั ้นตอนการคัดแยกผู เสียหาย ใหพิจารณาใชทีมสหวิชาชีพที ่มีองคประกอบครบทุกดาน 

(เฉพาะที่มีสวนเกี่ยวของ) หากพบวาขอบงชี้หรือขอเท็จจริงที่ไดจากการซักถามสัมภาษณยังไมเพียงพอ หรือผูที่ถูก
สันนิษฐานวาเปนผูเสียหาย ยังไมมีความพรอมไมวาดวยเหตุผลใด ใหทีมสหวิชาชีพรองขอใหเจาหนาที่สืบสวน
สอบสวน หรือเจาหนาที่หนวยงานที่เกี่ยวของรวบรวมขอเท็จจริงเพิ่มเติม หรือพิสูจนทราบพฤติการณที่เกี่ยวของ  
ใหเพียงพอ สำหรับทีมสหวิชาชีพในการจัดทำขอบงชี้และความเห็นประกอบการพิจารณาในการคัดแยกผูเสียหาย
อยางเปนทางการ 

หากทีมสหวิชาชีพ พบวา ขอบงชี้และพฤติการณแหงคดีมีความสลับซับซอน ใหพิจารณาเสนอ
เรื่องตอไปยังคณะกรรมการผูเชี่ยวชาญระดับชาติ หรือคณะกรรมการผูชำนาญการระดับภาคหรือระดับหนวยงาน 
เพื่อขอรับการสนับสนุนเขารวมปฏิบัติ หากผลการพิจารณาไมไดขอยุติ ใหทีมสหวิชาชีพสงตอใหคณะกรรมการ
ผูเชี่ยวชาญระดับชาติพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด 

ขอ 17  ใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย และกระทรวงแรงงาน รวมกันดำเนินการ ดังนี้ 
17.1 เชิญหนวยงานที่เกี่ยวของหารือเพ่ือพิจารณากำหนดแนวทางปฏิบัติใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการนี้ 

พรอมจัดทำความตองการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อรองรับการดำเนินงานของหนวยงานใหเปนไปตาม
แผนปฏิบัติการนี้ 

17.2 รวมกับคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลไกการสงตอระดับชาติภายใตคณะกรรมการ ปคม. กำกับ 
ติดตาม และขับเคลื่อนกลไกการสงตอระดับชาติ ใหคำปรึกษา แนะนำ และทบทวนแนวทางการดำเนินงานของ
หนวยงานที่เกี่ยวของตามกลไกการสงตอระดับชาติ 
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17.3 รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ พิจารณาจัดทำแนวทางปฏิบัติงานตามกลไกการสงตอระดับชาติ 
และมาตรฐานการปฏิบัติงานในสวนที่เกี่ยวของใหแลวเสร็จครบถวนภายในสิ้นป 2565 

17.4 รวมกับกระทรวงมหาดไทย สำนักงานตำรวจแหงชาติ และหนวยงานที่เกี่ยวของ พิจารณายกราง
หลักเกณฑการเบิกจายคาใชจายในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการนี้ รวมทั้ง หลักเกณฑการเบิกจายเงินกองทุน
เพื่อการปองกันและปราบปรามการคามนุษย และเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนตางดาว  
ในสวนที่เกี่ยวของ 

ขอ 18  ใหหนวยงานที่เกี่ยวของ เตรียมการรองรับและใหการสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการนี้  
โดยใหศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการคามนุษย (ศปก.ปคม.) ประสานงานและบูรณาการการปฏิบัติ 
ตามกลไกการสงตอระดับชาติในแตละขั้นตอนใหเปนไปดวยความเรียบรอย ใหความชวยเหลือคุมครองสวัสดิภาพ
เบื้องตน สำหรับผูที่อาจเปนผูเสียหายหรือผูที่ถูกสันนิษฐานวาเปนผูเสียหายจากการคามนุษย หรือการบังคับใช
แรงงานหรือบริการ โดยยึดผูเสียหายเปนศูนยกลาง และใหคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน 

ขอ 19  เพื่อใหการกำกับและติดตามการดำเนินงานของหนวยงานดานปองกันและปราบปรามการคามนุษย  
ตามแผนปฏิบัติการนี้ เปนไปดวยความเรียบรอย บรรลุผลตามเจตนารมณของแผนปฏิบัติการนี้ ดวยความคลองตัว
มีประสิทธิภาพ การจัดทำคำสั่งคณะกรรมการประสานและกำกับการดำเนินงานปองกันและปราบปรามการคามนุษย 
ใหหนวยงานหรือคณะอนุกรรมการที ่เกี ่ยวของเสนอรางคำสั่งผานฝายเลขานุการคณะกรรมการ ปกค. เสนอ
ประธานกรรมการ ปกค. พิจารณาลงนามในสวนที่เกี่ยวของกับการกำกับและติดตามแผนปฏิบัติการนี้ ดังตอไปนี้ 

(1) การจัดตั้งศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการคามนุษย 
(2) การสั่งใหเจาหนาที่ของหนวยงานที่เกี่ยวของ มาปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายในศูนยปฏิบัติการ 
(3) การแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาเพ่ือเสนอแตงตั้งคณะกรรมการผูเชี่ยวชาญระดับชาติ คณะกรรมการ

ผูชำนาญการระดับภาคหรือระดับหนวยงาน 
(4) การแตงตั้งคณะกรรมการผูเชี่ยวชาญระดับชาติ คณะกรรมการผูชำนาญการระดับภาคหรือระดับ

หนวยงาน 
(5) การแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการนี้ 
(6) การออกคำสั่งใหเจาหนาที ่ผู ปฏิบัติงานหรือคณะเจ าหนาที ่ผู ปฏิบัติงาน ไปปฏิบัติภารกิจหรือ 

ใหผูบังคับบัญชาของหนวยงานที่เกี่ยวของ กำกับดูแลหรือผูแทนองคกรภาคีเครือขายตอตานการคามนุษย เขารวม
หรือใหการสนับสนุนในการทำงานของหนวยงานเพื่อเปนประโยชนตอการทำงานตามกลไกการสงตอระดับชาติ 
และมาตรฐานการปฏิบัติงานที่คณะกรรมการ ปคม. กำหนด 

(7) การออกคำสั ่งอื ่นใดที ่เกี ่ยวของ เพื ่อเปนประโยชนตอการกำกับและติดตามแผนปฏิบัติการนี้  
ตามท่ีประธานกรรมการ ปกค. พิจารณาเห็นสมควร 

ขอ 20  ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานปองกันและปราบปรามการคามนุษย ถือเปนแนวทางในการทำงานตามเอกสาร
ภาคผนวกของแผนปฏิบัติการนี้ ดังนี้ 

ผนวก ก  กลไกการสงตอระดับชาติ (National Referral Mechanism) 
ผนวก ข  มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure : SOP) การตรวจคัดกรองเบื้องตน 

ตามท่ีคณะกรรมการ ปคม. กำหนด 
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ผนวก ค  แนวทางการบริหารจัดการคดคีามนุษย สำนักงานตำรวจแหงชาติ 
ผนวก ง  คูมือการดำเนินคดีสำหรับคดีแรงงานเด็กและแรงงานบังคับ สำนักงานอัยการสูงสุด 
ผนวก จ  คูมือพนักงานอัยการวาดวยการดำเนินคดีคามนุษยตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีคามนุษย 

พ.ศ. 2559  
ผนวก ฉ  คูมือการปราบปรามการคามนุษยและคุมครองชวยเหลือผูเสียหายจากการคามนุษย กระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 2560 
ผนวก ช  คูมือปฏิบัติงานเพื่อคุมครองสวัสดิภาพผูเสียหายจากการคามนุษย สถานคุมครองสวัสดิภาพ

ผูเสียหายจากการคามนุษย 
ผนวก ซ  คูมือการปฏิบัติงานลามเพ่ือการคุมครองชวยเหลือผูเสียหายจากการคามนุษย กระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย 
ผนวก ฌ  คูมือการขอรับการสนับสนุนเงินในรูปแบบโครงการจากกองทุนเพ่ือการปองกันและปราบปราม

การคามนุษย (ฉบับเพิ่มเติมขอมูล) 
ผนวก ญ  คูมือขอรับการสนับสนุนเงินสำหรับชวยเหลือผูเสียหายจากการกระทำความผิดฐานคามนุษย

และผูเสียหายจากการบังคับใชแรงงานหรือบริการจากกองทุนเพ่ือการปองกันและปราบปรามการคามนุษย 
ผนวก ฎ  แนวปฏิบัติที่มีความละเอียดออนเชิงเพศภาวะ สำหรับการดูแลสตรีที่เปนผูเสียหายจากการคามนษุย 

คณะกรรมาธิการอาเซียนวาดวยการสงเสริมและคุมครองสิทธิสตรี และสิทธิเด็ก (ASEAN Commission on the 
Promotion of the Rights of Women and Children – ACWC) 

ผนวก ฏ  การตอตานการคามนุษยในกระบวนการยุติธรรมอาญา แนวทางสำหรับผูปฏิบัติงานอาเซียน 
2018 สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (ASEAN) 
 
 





 
 

 

 
แผนปฏิบัติการวาดวย 

กลไกการสงตอระดับชาติ การบริหารจัดการคดี 

และการชวยเหลือคุมครองผูเสียหายจากการคามนุษย 

และการบังคับใชแรงงานหรือบริการ 

พ.ศ. 2565 
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บทนำ 

(1) เจตนารมณ 

แผนปฏิบัติการนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจาหนาที ่ผู ปฏิบัติงาน  
ดานปองกันและปราบปรามการคามนุษยในทุกขั้นตอนของกลไกการสงตอระดับชาติ นับตั้งแตการเผชิญเหตุ  
การคัดกรองเบื้องตน การแสวงหาขอเท็จจริง การคัดแยกผูเสียหาย การใหความชวยเหลือคุมครองสำหรับผูที่อาจเปน
ผูเสียหายนับตั้งแตถูกพบวา มีเหตุอันควรสงสัยวาอาจเปนผูเสียหาย จนกระทั่งไดดำเนินการคัดแยก เสร็จสิ้น 
อยางเปนทางการแลว โดยทีมสหวิชาชีพไดรวบรวม วิเคราะหประเมิน ขอบงชี้และพฤติการณที่เกี่ยวของครบถวน
เพียงพอแลว พบวามีเหตุอันควรเชื่อไดวาเปนผูเสียหายจากการคามนุษยหรือการบังคับใชแรงงานหรือบริการ 
รวมทั้งมาตรฐานการปฏิบัติงานในการประสานงานระหวางเจาหนาที่ของหนวยงานที่เกี ่ยวของ ทั้งในระดับ
สวนกลาง สวนภูมิภาค และระดับปฏิบัติการ ใหสอดคลองกับนโยบาย ยุทธศาสตรและมาตรการในการปองกัน  
และปราบปรามการคามนุษยโดยยึดผูเสียหายเปนศูนยกลาง เพื่อใหการบังคับใชกฎหมายเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ตามหลักสิทธิมนุษยชนและพันธกรณีระหวางประเทศ และเพ่ือเสริมสรางความเชื่อมั่นใหเปนที่ยอมรับในระดับสากล 

 
(2) ขอแนะนำในการปฏิบัติ 

1. แผนปฏิบัติการนี้ เรียกวา “แผนปฏิบัติการวาดวย กลไกการสงตอระดับชาติ การบริหารจัดการคดี 
และการชวยเหลือคุมครองผูเสียหายจากการคามนุษย และการบังคับใชแรงงานหรือบริการ พ.ศ. 2565” 

2. แผนปฏิบัติการนี้ จัดทำและกำกับการดำเนินการโดยคณะกรรมการประสานและกำกับการดำเนินงาน
ปองกันและปราบปรามคามนุษย (คณะกรรมการ ปกค.) อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 23 (1) และมาตรา 25 
แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. 2551 และที่แกไขเพิ่มเติม มีผลใหใชบังคับได 
ตามพระราชบัญญัตินี้แกหนวยงานที่เกี่ยวของ เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติของหนวยงานที่เกี่ยวของ 
ใหประสานสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน 

3. ใหทุกหนวยงานดานปองกันและปราบปรามการคามนุษยใชแผนปฏิบัติการนี้เปนแนวทางปฏิบัติ 
ในการดำเนินการและรวมมือประสานงานกันระหวางหนวยงานของรัฐกับทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ โดยใหทุกหนวยงาน 
จัดงบประมาณและบุคลากรใหเพียงพอและเหมาะสมกับการปฏิบัติหนาที่ตามแผนปฏิบัติการนี้ ทั้งนี้ ใหจัดใหมี  
การขึ้นทะเบียนเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณดานปองกันและปราบปรามการคามนุษย รวมทั้งผูที่ไดรับ 
การแตงตั้งเปนพนักงานเจาหนาที่ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ใหมีทักษะสายวิชาชีพระดับชำนาญการหรือระดับ
เชี่ยวชาญเฉพาะทางอยางตอเนื่อง 

4. ใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย และกระทรวงแรงงาน รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
จัดใหมีการประชุมเพ่ือติดตามประเมินผล และเสนอแนะการปรับปรุงแกไขแผนปฏิบัติการนี้ เมื่อใชแผนปฏิบัติการนี้
ถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2565 และใหเสนอขอพิจารณาตอคณะกรรมการ ปกค. ภายในเดือนมีนาคม 2566 

5. ใหปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย และปลัดกระทรวงแรงงานเปนผูรักษาการ
ตามแผนปฏิบัติการนี้ และกำหนดวิธีปฏิบัติ รวมทั้งเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดปญหาขอขัดแยงเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
แผนปฏิบัติการนี้ ทั้งนี้ ในสวนที่เกี่ยวของกับอำนาจหนาที่ของตน 
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สวนที่ 1 กลไกการสงตอระดับชาติ 
 
ขอ 1  ขอบเขตของกลไกการสงตอระดับชาติ 
 

กลไกการสงตอระดับชาติ (National Referral Mechanism – NRM) ตามแผนปฏิบัติการนี้ ใหหนวยงาน 
ที่เกี ่ยวของ พนักงานเจาหนาที ่ ทีมสหวิชาชีพ คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและคณะทำงานที ่แตงตั้ง 
ตามพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้ง เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานปองกันและปราบปรามการคามนุษย นำไปใชเปนแนวทาง
ปฏิบัติและประสานงานระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ ในการเผชิญเหตุ การคัดกรอง คัดแยก และการชวยเหลือ
คุมครองสำหรับบุคคลที่อาจเปนผูเสียหายจากการคามนุษยหรือการบังคับใชแรงงานหรือบริการ  

หากปรากฏพบวา เจาหนาที่ผู ปฏิบัติงานที ่เกี ่ยวของผู ใด กระทำการอยางหนึ ่งอยางใด ทำใหเกิด
ขอผิดพลาดหรือบกพรองในการปฏิบัติ ไมวาโดยจงใจฝาฝนไมปฏิบัติใหเปนไปตามกลไกการสงตอระดับชาติ 
ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการนี้หรือไมก็ตาม ใหผูบังคับบัญชาของเจาหนาที่ผูนั้นดำเนินการสืบสวน
พฤติการณโดยละเอียดทุกกรณีเพื ่อพิจารณาวินิจฉัยวา เปนการขัดขวางการสืบสวน การสอบสวน หรือ  
การดำเนินคดีตามมาตรา 54 หรือไม 

ทั้งนี้ ใหรายงานผลการพิจารณาตามขอ 1 วรรค 2 ตอปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย หรือปลัดกระทรวงแรงงาน แลวแตกรณี ภายใน 30 วันนับจากวันที่ทราบเหตุหรือวันที่ไดรับเรื ่อง
รองเรียนเกี่ยวกับขอผิดพลาดหรือบกพรองในการปฏิบัติดังกลาว 

ขอ 2  กลไกการสงตอระดับชาติ แบงเปน 4 ขั้นตอน 
 

(1) ขั้นตอนเผชิญเหตุหรือรับแจงเหตุ (Front Line Response)  
 เมื่อเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานปองกันและปราบปรามการคามนุษย ประสบเหตุขณะออกปฏิบัติ

หนาที่ หรือไดรับแจงเหตุหรือเบาะแสเกี่ยวกับพฤติการณหรือบุคคลอันมีเหตุอันควรสงสัยวาอาจมีการกระทำผิด
เกี่ยวกับการคามนุษยหรือการบังคับใชแรงงานหรือบริการ หรือเมื่อมีบุคคลหรือกลุมบุคคลรองขอความชวยเหลือ 
หลบหนีหรือไดรับความชวยเหลือจากเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ ใหออกมาจากหรือหลุดพน
จากสถานที่ใด หรือการควบคุมดูแลของบุคคลอ่ืนใด ใหถือวาบุคคลหรือกลุมบุคคลดังกลาวเปนผูที่มีเหตุอันควรสงสัย
ว าอาจเปนผ ู  เส ียหาย (Potential Victims of TIP/FL) ซ ึ ่งเจ าหนาที ่ผ ู  เผช ิญเหตุ (Front Line Practitioners)  
ของหนวยงานดานหนา (First Responders) ตองดำเนินการนำตัวเขาสูกระบวนการของกลไกการสงตอระดับชาติ
โดยพลันโดยอาจซักถามและใหความชวยเหลือเบื้องตนตามความจำเปนและเหมาะสม รวมทั้ง เตรียมความพรอม
สำหรับขั้นตอนการคัดกรองเบื้องตนตอไป 

 

(2) ขั้นตอนคัดกรองเบื้องตน (Initial Victim Screening Process) 
 เปนการนำผูมีเหตุอันควรสงสัยวาอาจเปนผูเสียหายเขาสูการซักถามพฤติการณ แสวงหาขอเท็จจริง

เกี่ยวกับเหตุการณ ที่เกิดขึ้นกับบุคคลผูนั้น และใหความชวยเหลือคุมครองสวัสดิภาพเบื้องตนตามความจำเปน  
เปนรายกรณี ซึ่งอาจจัดใหมีการตรวจรางกายและสังเกตสภาพจิตใจของบุคคลดังกลาว เพ่ือประเมินขอบงชี้ที่เกี่ยวของ
กับพฤติการณดังกลาว โดยเจาหนาที่ผู เผชิญเหตุอาจมีเหตุผลเพียงพอหรือมีเหตุอันควรที่จะสันนิษฐานไวกอนวา  
เปนผูเสียหายจากการคามนุษยหรือการแสวงหาประโยชนอยางหนึ่งอยางใดเพ่ือนำผูที่ถูกสันนิษฐานวาเปนผูเสียหาย
จากการคามนุษย (Presumed Victims of TIP/FL) ดังกลาวเตรียมความพรอมเขาสูระยะเวลาฟนฟูไตรตรอง 
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(Reflection Period - RP) หรือหากไมพบวามีพฤติการณตามขอบงชี้แตอยางใด ก็อาจสงตัวบุคคลดังกลาวตอไป
ยังหนวยงานที่เกี่ยวของดำเนินการตามอำนาจหนาที่ตอไป 

 

(3) ขั้นตอนการคัดแยก (Victim Identification Procedures) 
เปนการนำผู ที่ถ ูกสันนิษฐานวาเปนผู เสียหายจากการคามนุษยหรือการแสวงหาประโยชน  

อยางหนึ่งอยางใด (Presumed Victims of TIP/FL) เขาสูกระบวนการแสวงหาขอเท็จจริงตามขอบงชี้เพิ่มเติม 
ดวยการสัมภาษณซักถาม พิสูจนทราบขอเท็จจริงตามคำใหสัมภาษณ และรวบรวมพฤติการณที่เกี่ยวขอ งเพิ่มเติม 
รวมทั้งประเมินความพรอมของผูที ่สันนิษฐานวาเปนผูเสียหายดังกลาว โดยทีมสหวิชาชีพอาจเริ่มกระบวนการ  
คัดแยกอยางเปนทางการ เมื่อบุคคลที่ถูกสันนิษฐานวาเปนผูเสียหายนั้นมีความพรอมประกอบกับมีขอมูลหลักฐาน
เกี่ยวกับขอบงชี้ที่แสวงหามาไดเพียงพอ หากพบวาบุคคลนั้นเปนผูเสียหายก็ใหแจงสิทธิและสอบถามความสมัครใจ
ในการเขาสูกระบวนการคุมครอง หรือหากบุคคลดังกลาวไมเขาขายเปนผูเสียหาย ก็ใหสงตัวตอไปยังหนวยงาน 
ที่เก่ียวของดำเนินการตามอำนาจหนาที่ตอไป แลวแตกรณี 

 

(4) ขั้นตอนการคุมครอง (Victim Protection Process) 
 เปนการนำผูที ่ทีมสหวิชาชีพระบุตัวในการคัดแยกวาเปนผูเสียหาย (Identified Victims of TIP/FL)  

เขาสูกระบวนการชวยเหลือคุมครองในสถานคุมครอง โดยอาจมีระยะเวลาฟนฟูไตรตรองหรือไมก็ตามแลวแตกรณี 
ในสถานคุมครองของรัฐหรือที่ไดรับอนุญาตจากรัฐ ซึ่งตองจัดใหมีการประเมินความชวยเหลือเปนรายกรณี (Victim 
Care Assessment) การจัดทำรายงานผลกระทบตอบาดแผลทางจิตใจ (Victim Impact Statement) รวมทั้ง  
การใหบริการของรัฐในการบำบัดฟนฟูทางรางกายและจิตใจและเตรียมการสงกลับคืนสูสังคมไปยังประเทศตนทาง
หรือภูมิลำเนาของผูเสียหาย สำหรับผูที่ถูกระบุตัววาเปนผูเสียหายคนใดไมสมัครใจเขาสถานคุมครอง ก็จะไดรับ 
การชวยเหลือคุมครองโดยหนวยงานอื่นที่เก่ียวของตามสิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวของ  

ขอ 3  การเผชิญเหตุหรือรับแจงเหตุ 
 

3.1 ใหหนวยงานดานการปองกันและปราบปรามการคามนุษย  โดยเฉพาะหนวยงานดานหนา  
(First Responders) จัดใหมีระบบของการรับแจงเหตุ เบาะแสหรือพฤติการณเกี่ยวกับการกระทำความผิดวาดวย
การคามนุษยหรือการบังคับใชแรงงานหรือบริการ ผานชองทางสายดวน (Hotline) สื่อออนไลน หรือชองทางอ่ืนใด 
ดังตอไปนี้  

(1) การรองเรียนของบุคคลที่สงสัยหรือเขาใจวาตนเองหรือผูอ่ืนซึ่งตกเปนผูเสียหายหรือไดรับ
ผลกระทบจากการกระทำใด ๆ อันมีลักษณะที่เขาขายเปนการคามนุษยหรือการบังคับใชแรงงานหรือบริการ  

(2) ประชาชนพบเห็นเบาะแสหรือพฤติการณที่นาสงสัยวาไดมีการกระทำดังกลาวขางตน หรือ 
มีลักษณะคลายคลึงกัน 

(3) หนวยงานรัฐที่เกี่ยวของ หรือองคกรภาคเอกชนและประชาสังคม แจงเหตุหรือพฤติการณ หรือ
ขอรองเรียน 

(4) การตรวจแรงงานตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน
ในงานประมง กฎหมายวาดวยการจัดหางานและคุมครองคนหางาน กฎหมายวาดวยการบริหารจัดการการทำงาน
ของคนตางดาว และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

(5) การรับแจงขอมูลเบาะแสที่เปนประโยชนในการปองกันและปราบปรามการคามนุษย 
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3.2 เมื ่อเจ าหนาที่ผ ู  เผช ิญเหตุ (Front Line Practitioners) หรือเจ าหนาที ่ผ ู ปฏิบ ัต ิงานดานหนา  
(First Responders) ไดรับแจงขอมูลเบาะแสหรือพฤติการณหรือประสบเหตุดวยตนเอง ซึ่งการกระทำอยางหนึ่งอยางใด
ดังตอไปนี้ ใหเจาหนาที่และหนวยงานที่เกี่ยวของดำเนินการตามกลไกการสงตอระดับชาติในแผนปฏิบัติการนี้ 

(1) พฤติการณที่มีลักษณะเขาขายเปนการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบรูปแบบตาง ๆ 
(2) การทำงานหรือใหบริการที่ผิดปกติ หรืออาจฝาฝนกฎหมาย 
(3) ลักษณะวิธีการของการกระทำของเจาของ ผูครอบครอง ผูดำเนินกิจการสถานประกอบกิจการ 

โรงงาน หรือยานพาหนะ นายจาง หรือหัวหนางาน ที่กระทำตอลูกจาง หรือบุคลากรที่อยูในความควบคุมดูแล  
ซึ่งอาจเขาขอบงชี้อยางใดอยางหนึ่งตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure : SOP)  
การตรวจคัดกรองเบื้องตนตามท่ีคณะกรรมการ ปคม. กำหนด 

3.3 การรับแจงเหตุ ใหเจาหนาที่รวบรวมขอมูลพฤติการณที่เกี่ยวของและ/หรือแผนประทุษกรรมของ
การกระทำความผิด เมื่อไดตรวจสอบขอมูลดังกลาวแลว พบวามีเบาะแสหรือเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทำผิด
หรือมีบุคคลผูตองสงสัย ใหสงขอมูลตอใหหนวยที่เกี่ยวของ หรือชุดเคลื่อนที่เร็วดำเนินการ ทั้งนี้ ใหเจาหนาที่
วิเคราะหและติดตามผลตรวจสอบความเชื่อมโยงของขอมูล ติดตามความคืบหนา และรายงานผลเสนอผูบังคับบัญชา 
เพ่ือพิจารณาเริ่มขั้นตอนการคัดกรองเบื้องตนตอไป 

3.4 เพื่อประโยชนในการเผชิญเหตุ ใหผูรับแจงเหตุเก็บรวบรวมเบาะแสเบื้องตนใหไดมากที่สุดเกี่ยวกับ
ขอมูลพฤติการณหรือแผนประทุษกรรมในการกระทำความผิด เชน 

(๑) ขอมูลเกี่ยวกับสถานะทั่วไป ชื่อ นามสกุล อายุ ที่อยูประวัติ ภูมิหลัง ถิ่นที่อยู ระดับการศึกษา
และความจําเปนอื่นใด ซึ่งอาจเปนจุดออนในการที่ทำใหตองตกเปนผูเสียหาย 

(2) ขอเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพความเปนอยูในท่ีทำงาน 
(3) สภาพการจาง ระยะเวลาในการจาง สถานที่ทำงาน วันทำงาน วันหยุด 
(๔) มีการชักจูงใหทำงานอยางไร เชน สวัสดิการดี รายไดดี แตไมเปนไปตามสัญญาหรือเปนการหลอก

ใหหลงเชื่อเพ่ือสมัครใจ 
(๕) มีการใชกำลังประทุษรายหรือไม ใชสารเสพติด ยาสลบ เปนตน หรือไม 
(๖) ถูกกักขัง หนวงเหนี่ยว ขมขู หรือมีพฤติการณอยางอื่นที่แสดงถึงการใชอำนาจควบคุมเสรีภาพ

หรือไม 
(๗) กรณีบุคคลตางดาว เขาเมืองมาถูกตองหรือไม เขามาโดยผานชองทางใด 
(๘) กรณีมีการจายคาจางนอยกวาความเปนจริง หรือใหทำงานโดยไมจายคาจาง 
(๙) กรณชีักจูงดวยคาจางแรงงานสูงเกินจริง หรือใหความสะดวกในการนำพาบุคคลตางดาวเขาเมือง

โดยมิชอบดวยกฎหมาย 
(10) ขอมูลอื่นใดท่ีเปนประโยชนตอการปองกันและปราบปรามการคามนุษย   

3.5 ใหหนวยงานดานหนา จัดระบบการตรวจ และการเฝาระวัง โดยใชมาตรการเชิงรุก  ไมวาจะเปน
หนวยงานในพื้นที่ชายแดน จังหวัดชายทะเล พื้นที่เสี่ยงที่มีการใชแรงงานตางดาวในทุกภาคสวน  หนวยงานตรวจ 
คนเขาเมือง ผูตรวจแรงงาน รวมถึงสถานที่บริเวณหรือในแพลตฟอรมสื่อสังคมออนไลนที่อาจตรวจพบมีพฤติการณ
ที่เก่ียวของกับการแสวงหาประโยชนจากการคามนุษยหรือการบังคับใชแรงงานหรือบริการ  
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ขอ 4  การคัดกรองเบื้องตน 
 

4.1 การคัดกรองเบื้องตน ใหหนวยงานเตรียมความพรอมในการปฏิบัติ ดังนี้ 
(1) รับขอมูลรายงานพฤติการณแผนประทุษกรรมของการกระทำความผิดเบื้องตน รวมทั้ง เบาะแสอ่ืน

เพื่อประโยชนในการคัดกรองใหสอดคลองกับ ขอกฎหมาย และตองอยูรวมเพื่อใหขอมูลและ/หรือคำแนะนำ  
จนเสร็จสิ้นกระบวนการสัมภาษณเพ่ือคัดกรองเบื้องตน 

(2) ใหผู บังคับบัญชาหนวยงานดานหนา มอบหมายเจาหนาที ่ที ่ม ีหนาที ่ตรวจสอบขอมูล 
ของหนวยงาน สอบถามขอเท็จจริงโดยการซักถามขอมูลตามแนวทางการคัดกรอง และขอบงชี้การคามนุษยหรือ
แรงงานบังคับ 

(๓) กรณีที่มีความซับซอน อาจพิจารณาจัดเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณเขารวมรับฟง
ขอเท็จจริงที่ไดจากการซักถามคัดกรองเบื้องตน ประชุมหารือวาการกระทำหรือพฤติกรรมดังกลาวมีเหตุอันควร
สงสัยไดวาอาจเขาขายเปนการแสวงหาประโยชนจากการคามนุษยหรือการบังคับใชแรงงานหรือบริการ หรือไม 

(๔) ใหหนวยงานที่ทำหนาที่คัดกรองจัดหาสถานที่สำหรับการคัดกรองเบื้องตน โดยใชงบประมาณ
หรือเงินกองทุนตามท่ีระเบียบกำหนด 

(๕) ใหหนวยงานที่ทำหนาที่คัดกรองจัดเตรียมลามแปลภาษาไว 
(๖) ใหเจาหนาที่ผูทำการคัดกรอง พิจารณาใชมาตรฐานการปฏิบัติงานการตรวจคัดกรองเบื้องตน  

ที่คณะกรรมการ ปคม. กำหนด 
4.2 กรณีที ่ตองนำบุคคลเขาสู การคัดกรอง ใหดำเนินการโดยไมชักชา โดยใหหนวยงานดานหนา

จัดเตรียมเจาหนาที่ เครื่องมือ กลไกในการคัดกรองใหเพียงพอ ตามแนวทางที่แผนปฏิบัติการนี้กำหนด 
4.3 กรณีเจาหนาที่ผูเผชิญเหตุดำเนินการคัดกรองฝายเดียว เจาหนาที่ผูปฏิบัติจะตองมีประสบการณ

หรือผานการฝกอบรมใหใชกลไกการสงตอระดับชาติและมาตรฐานการปฏิบัติงานการตรวจคัดกรองเบื้องตน 
4.4 ใหดำเนินการซักถามคัดกรองเบื้องตนใหหางจากสถานที่ซึ่งอาจมีการแสวงหาประโยชน หรือหางจาก

ผูอาจเปนผูเสียหายคนอื่น ๆ รวมทั้ง นายจาง หัวหนาคนงานหรือผูตองสงสัยวาเปนผูกระทำผิดใหมากที่สุด หรือ  
จัดสถานที่ท่ีผูอาจเปนผูเสียหายรูสึกปลอดภัยที่จะเปดเผยพฤติการณใหกับเจาหนาที่ผูคัดกรอง 

4.5 ในการซักถามคัดกรองคนตางดาว หามมิใหใชลามที่อาจมีสวนไดสวนเสีย หรือลามของฝายนายจาง 
ทั้งนี้ ใหหนวยงานดานหนาเตรียมการเรื่องลามแปลภาษา ใหเพียงพอและเหมาะสมกับสถานการณในพ้ืนที่ 

4.6 กรณีมีเหตุผลเพียงพอ ทั้งจากการซักถามคัดกรองเบื้องตน และจากขอบงชี้ที่ตรวจพบอยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยางประกอบกัน ใหสันนิษฐานไวกอนวาบุคลลนั้นเปนผูเสียหายจากการคามนุษย หรือการบังคับใช
แรงงานหรือบริการ โดยใหนำตัวออกจากสถานที่อันอาจกอใหเกิดอันตราย ใหนำไปอยูในสถานที่ปลอดภัย และ  
รอการตรวจสอบยืนยันเพิ่มเติม ภายในขอบเขตที่เปนไปไดและยึดหลักการวา ผูที่ถูกสันนิษฐานวาเปนผูเสียหาย 
จากการคามนุษยหรือการบังคับใชแรงงานหรือบริการ จะตองไมอยูในภาวะถูกควบคุมตัวโดยใหเคารพตอสิทธิ  
ความเปนสวนตัว และการรักษาขอมูลสวนบุคคลไวเปนความลับ 

4.7 ใหหนวยงานดานหนาจัดใหมีการชี้แจงทำความเขาใจ หรือฝกอบรมใหแกเจาหนาที่ในการคัดกรอง
เบื้องตน โดยใชมาตรฐานการปฏิบัติงานการตรวจคัดกรองเบื้องตน ตามท่ีคณะกรรมการ ปคม. กำหนด 

4.8 กรณีการคัดกรองเบื้องตนไมปรากฎพฤติการณตามขอบงชี้วาอาจเปนผูเสียหายจากการคามนุษย
หรือการบังคับใชแรงงานหรือบริการ ใหสงตอหนวยงานดำเนินการตามอำนาจหนาที่ที่เก่ียวของ 
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ขอ 5  การคัดแยก 

5.1 กอนการคัดแยกบุคคลที่ถูกสันนิษฐานวาเปนผูเสียหาย ใหหนวยงานที่เกี่ยวของดำเนินการจัดใหมี
การชวยเหลือคุมครองสวัสดิภาพเบื้องตน ตามความจำเปนในชวงระยะเวลาฟนฟูไตรตรอง (Reflection Period) 
ไดไมเกิน 15 วัน ทั้งนี้ ภายใตการกำกับดูแลของศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการคามนุษยจังหวัด  
(ศปคม.จว.) หรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการผูเชี่ยวชาญระดับชาติ ดังนี้ 

กรณีบุคคลตางดาวที่เดินทางเขาเมืองผิดกฎหมาย ไมมีเอกสารประจำตัว ใหพิจารณาใชอำนาจ 
ตามมาตรา 19 มาตรา 20 และมาตรา 54 แหงพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 และที่แกไขเพิ่มเติม  
เพื่อนำสงบุคคลที่สันนิษฐานวาเปนผูเสียหาย เขาสูชวงระยะเวลาฟนฟูไตรตรอง ในสถานที่ซึ่งพนักงานเจาหนาที่
ตรวจคนเขาเมืองกำหนด 

กรณีคนไทยหรือบุคคลตางดาวที่มีเอกสารประจำตัวถูกตอง หากยังไมมีความพรอมในการใหขอมูล
แกเจาหนาที่ อาจใชชวงระยะเวลาฟนฟูไตรตรอง สำหรับเตรียมความพรอมในการใหขอมูล โดยบุคคลดังกลาว  
อาจอยูในสถานที่ที่จัดไวให หรือกลับไปอยูในพื้นที่ตามความประสงคของบุคคลดังกลาวและใหกำหนดชองทาง  
การติดตอบุคคลดังกลาวไวดวย ทั้งนี้ หากจำเปนที่จะตองเอาตัวบุคคลดังกลาวไว ใหพิจารณาใชอำนาจของ
พนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา 29 แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามมนุษย พ.ศ. 2551 และ  
ที่แกไขเพ่ิมเติม นับตั้งแตเวลาที่ผูที่อาจเปนผูเสียหายไมสมัครใจ 

โดยใหหนวยงานที่เกี่ยวของดำเนินการในหวงระยะเวลาฟนฟูไตรตรอง ดังนี้ 
(1) กระทรวงมหาดไทยโดยจังหวัด รับผิดชอบในการจัดหาสถานที่ เพื่อใชเปนสถานที่สำหรับ  

ใหความชวยเหลือคุมครองความปลอดภัยเบื้องตน และสำหรับใชเปนสถานที่เพ่ือการคัดแยก 
(2) สำนักงานตำรวจแหงชาติโดยสำนักงานตรวจคนเขาเมือง รับผิดชอบในการพิจารณาใชอำนาจ

การควบคุมตัวตามกฎหมาย 
(3) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยและกระทรวงแรงงาน รับผิดชอบการจัดบริการ

ที่เหมาะสมตามความตองการของบุคคล เชน การใหบริการดานปจจัยสี่ การรักษาพยาบาล  การบำบัดฟนฟู และ
การใหคำปรึกษาแนะนำ โดยประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กระทรวงสาธารณสุข ผูประสานดานภาษา (ลาม) 
รวมทั้งองคกรภาคประชาสังคม 

5.2 ในหวงระยะเวลาฟนฟูไตรตรอง ใหมีการรวบรวมพฤติการณที ่เกี ่ยวของเพิ่มเติมเพื ่อแสวงหา
ขอเท็จจริงตามขอบงชี้เกี ่ยวกับการแสวงหาประโยชน โดยการประเมินความพรอมของผูที ่อาจเปนผูเสียหาย  
เปนระยะ เมื่อบุคคลดังกลาวมีความพรอมหรือเมื่อผานพนระยะฟนฟูไตรตรอง (ไมเกิน 15 วัน) ใหทีมสหวิช าชีพ
ดำเนินการเริ่มดำเนินการสัมภาษณคัดแยกผูเสียหายอยางเปนทางการได 

5.3 ทีมสหวิชาชีพเริ่มกระบวนการคัดแยก โดยการสัมภาษณขอมูล หรือรวบรวมขอมูลหลักฐานเกี่ยวกับ
ขอบงชี้ และเมื่อพิจารณารวมกันวาบุคคลนั้นเปนผูเสียหายจากการคามนุษยหรือการบังคับใชแรงงานหรือบริการ
หรือไม หากทีมสหวิชาชีพลงความเห็นวาเปนผูเสียหาย และไดดำเนินการแจงสิทธิใหผูเสียหายทราบแลว 

(1) กรณีสมัครใจเขารับการคุมครอง ใหนำสงสถานคุมครองของกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย 

(2) กรณีไมสมัครใจเขารับการคุมครอง ใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยหรือ
กระทรวงแรงงาน ติดตามใหการชวยเหลือตามสภาพปญหา และสิทธิตามกฎหมายที่เก่ียวของ 

5.4 หากทีมสหวิชาชีพมีประเด็นไมสามารถลงความเห็นเปนที่ยุติไดรวมกัน ใหรวบรวมขอมูลหลักฐาน
ทั้งหมด สงตอใหคณะกรรมการผูเชี่ยวชาญระดับชาติ เปนผูพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด 
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5.5 กรณีการคัดแยกปรากฏวาไมเปนผูเสียหายจากการคามนุษยหรือการบังคับใชแรงงานหรือบริการ  
ใหสงตอหนวยงานที่เกี่ยวของดำเนินการตามอำนาจหนาที ่

 
ขอ 6  การคุมครอง 
 

6.1 ผูเสียหายซึ่งไดรับทราบสิทธิและมีความประสงคเขารับการคุมครองในสถานคุมครองของกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ตามมาตรา ๓๓ ของพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย 
พ.ศ. ๒๕๕๑ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม จะเขาสูชวงระยะเวลาฟนฟูไตรตรองอีกครั้ง ตามกระบวนการของสถานคุมครอง 
เพ่ือใหไดรับการชวยเหลือฟนฟู เยียวยาสภาพจิตใจ และเตรียมความพรอมเขาสูกระบวนการดำเนินคดีในชั้นอัยการ
และชั้นศาล ภายในระยะเวลาไมเกิน ๓๐ วัน ทั้งนี้ หากมีความจำเปนตองใชระยะเวลาที่เกินกวานี้ใหพิจารณา 
เปนรายกรณี โดยเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการผูเชี่ยวชาญระดับชาติพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด โดยอาจเชิญ
ผูทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางจากภายนอกมาเขารวมใหความเห็นหรือคำปรึกษาดวยก็ได 

6.2 ในชวงระยะเวลาฟนฟูไตรตรอง สถานคุมครองจะจัดใหมีการประเมินความพรอมของผูเสียหายเปนระยะ 
เพ่ือสอบถามความพรอม ในการตัดสินใจวาจะสมัครใจหรือไมสมัครใจใหความรวมมือในกระบวนการทางคดี 

6.3 สำหรับผูเสียหายที่ไมประสงคเขารับการคุมครองในสถานคุมครอง กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั ่นคงของมนุษยหรือกระทรวงแรงงาน แลวแตกรณี ติดตามใหการชวยเหลือผูเสียหายเปนระยะและ
ดำเนินการสอบถามความสมัครใจในการใหความรวมมือในกระบวนการทางคดีดวยเชนกัน 

6.4 เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน ใหยึดหลักการสำคัญวา ผูเสียหายจากการคามนุษยจะไมถูกดำเนินคดีสำหรับ
ความผิดที่กระทำโดยเปนผลโดยตรงจากการที่บุคคลนั้นตกเปนผูเสียหายจากการคามนุษย ภายใตบังคับตามมาตรา 41 
แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. 2551 นอกจากนี้ กฎหมายยังใหการคุมครอง
ผูเสียหายหรือบุคคลอื่นใดซึ่งแจงแกพนักงานเจาหนาที่ พนักงานฝายปกครองหรือตำรวจใหทราบวามีการกระทำผิด
ตามพระราชบัญญัตินี ้ ถาไดกระทำโดยสุจริตยอมไดรับความคุ มครองไมตองรับผิดทั ้งทางแพงและอาญา  
ตามมาตรา 13/1 แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. 2551 และที่แกไขเพ่ิมเติม 

๖.๕ ใหใชมาตรการทุกรูปแบบเพื ่อใหผู เสียหายที่ใหความรวมมือเปนพยานไดรับความปลอดภัย  
มีการรักษาความลับและความเปนสวนตัว การบำบัดฟนฟูเยียวยา ฝกทักษะอาชีพหรือจัดบริการตามความเหมาะสม
รายกรณี จนกระท่ังผูเสียหายสามารถกลับคืนสูสังคมได และไมกลับมาเปนผูเสียหายซ้ำ 

 

สวนที่ 2  แนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการคดี 

ขอ 7  เพื่อประโยชนในการแสวงหาขอเท็จจริงตั้งแตกระบวนการคัดกรองเบื้องตน การคัดแยกผูเสียหาย และ  
การเขาสูชวงระยะเวลาฟนฟูไตรตรองสำหรับผูที่อาจเปนผูเสียหายหรือผูที่ระบุตัววาเปนผูเสียหาย ไมวาจะอยู
ในชวงกอนหรือระหวางการชวยเหลือคุมครอง ในหรือนอกสถานคุมครองของรัฐก็ตาม ใหเจาหนาที่สืบสวน  
หรือพนักงานสอบสวน จัดใหมีแฟมหรือจัดทำสำนวนการสืบสวนและถือปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการบริหาร
จัดการคดี ตามขอ 10 และขอ 20 ผนวก ค และผนวก ง โดยอนุโลม ทั้งนี้ ใหประสานขอรับขอมูลจากทีมสหวิชาชีพ
และใหตรวจสอบพิสูจนทราบ หรือรวบรวมขอมูลเพ่ิมเติม โดยใหอยูในการกำกับดูแลของหัวหนาสถานีตำรวจ หรือ
หนวยงานที่มีเขตอำนาจของทองที่เกิดเหตุนั้น 
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ขอ 8  ผูบังคับบัญชาของหนวยงานระดับปฏิบัติการดานการปองกันและปราบปรามการคามนุษยและอาชญากรรม 
ที่เกี่ยวของทุกรูปแบบ มีหนาที่กำกับการดำเนินงานใหเจาหนาที่ผูมีอำนาจหนาที่รับผิดชอบโดยตรงแจงความหรือ
รองทุกขกลาวโทษตอพนักงานสอบสวนใหดำเนินคดีกับผูกระทำผิดโดยมิชักชา เมื่อพบเหตุซึ่งหนาหรือเมื่อทีมสหวิชาชีพ
ไดลงความเห็นพบวา เปนผูเสียหายจากการคามนุษยหรือการบังคับใชแรงงานหรือบริการ  

การแจงความรองทุกขในฐานความผิดที่เกี่ยวของกับการคามนุษยดานแรงงานหรือการบังคับใชแรงงาน
หรือบริการซ่ึงเจาหนาที่แรงงานมีหนาที่รับผิดชอบหรือเขารวมดวย ใหเจาหนาที่แรงงานนั้นเปนผูแจงความรองทุกข 

ขอ 9  ใหหนวยงานบังคับใชกฎหมาย โดยเฉพาะที่มีหนวยงานชำนาญการดานการตอตานการคามนุษย พัฒนา
ศักยภาพเจาหนาที่หนวยงานดานการดำเนินคดีใหมีขีดความสามารถและทักษะอยางนอยในระดับชำนาญการ และ
มีปริมาณเพียงพอเหมาะสมกับภาระงาน 

ใหหนวยงานสวนกลางพิจารณาจัดชุดปฏิบัติการสวนกลางและสวนภูมิภาค ที ่มีประสบการณ  
ความชำนาญการ และผานการฝกอบรมสำหรับใหการสนับสนุนหรือใหคำปรึกษาในการดำเนินการคัดกรองคัดแยก
และดำเนินคด ีแกเจาหนาที่ดานหนาหรือพนักงานสืบสวนสอบสวนในระดับพ้ืนที่ที่ไมมีประสบการณ หรือยังไมเคย
ผานการอบรมมากอน 

ขอ 10  แนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการคดี มีดังนี้ 
10.1 มีความรวมมือและประสานงานระหวางเจาหนาที่ฝายสืบสวนสอบสวน พนักงานอัยการและ

หนวยงานที่เกี่ยวของอยางใกลชิด เปนสิ่งสำคัญยิ่งตอการดำเนินคดีคามนุษยใหมีประสิทธิภาพ และการขยายผล 
ใหครอบคลุมถึงการฟอกเงิน การทุจริต การลักลอบขนผูยายถิ่นฐาน และอาชญากรรมขามชาติ 

10.2 จัดทำแผนการสืบสวนสอบสวน และบริหารจัดการคดี โดยเริ่มตนดวยการประเมินความเสี่ยง
เกี่ยวกับสถานการณท่ีเปนไปได 3 ประการ ไดแก 

(1) มีผูเสียหายซึ่งไดรับความชวยเหลือหรือหลบหนีออกมา 
(2) ผูเสียหายยังติดอยูในสถานการณของการแสวงหาประโยชน 
(3) มีบุคคลซึ่งมีความเสี่ยงที่จะตกเปนผูเสียหายคามนุษย 

10.3 แผนการสืบสวนสอบสวนและบริหารจัดการคดี ควรมีขั้นตอนตอไปนี้ 
(1) ขอพิจารณาเกี่ยวกับความคุมครองผูเสียหายและความตองการการชวยเหลือ 
(2) การประเมินขอกลาวหา 
(3) การระบุผูตองสงสัย 
(4) ขอพิจารณาเกี่ยวกับพยานหลักฐานที่จำเปนตองใช 
(5) ขอพิจารณาในการใชเทคนคิการรวบรวมพยานหลักฐานในทางพิเศษ 
(6) ขอพิจารณาเกี่ยวกับความตองการพยานหลักฐานผูเชี่ยวชาญ 
(7) การประเมินมิติระหวางประเทศ 
(8) ขอพิจารณาเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนดานการเงินแบบคูขนานและดำเนินไปพรอม ๆ กัน 
(9) ขอพิจารณาเกี่ยวกับการเยียวยา 
(10) หลักฐานทางการแพทยที่แสดงถึงการทำอันตรายตอสุขภาพ 
(11) การกำหนดองคประกอบสำคัญของการพิสูจน 
(12) ตัวชี้วัดสำคัญของการคามนุษยเพื่อแสวงหาประโยชนดานแรงงาน เชน การใชหรือขมขูที่จะใช

การลวงละเมิดทางกายภาพ ทางจิตวิทยาและ/หรือทางเพศ การจำกัดการเคลื่อนที่ การมีเงื ่อนไขการขัดหนี้  
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การหักหรือไมยอมจายคาจาง การเก็บหนังสือเดินทางหรือเอกสารประจำตัว การขมขูที่จะแจงใหทางการทราบถึง
สถานภาพผิดกฎหมาย เปนตน 

ขอ 11  ใหพนักงานสืบสวนสอบสวนใชประโยชนจากมาตรการความรวมมือระหวางประเทศแบบไมเปนทางการ เพ่ือ
วัตถุประสงคดังตอไปนี้ 

(1) เริ่มตนการดำเนินการเรงดวน เพ่ือชวยเหลือผูเสียหายหรือตอบสนองการกระทำผิดฐานคามนุษย
ที่ดำเนินอยู 

(2) แลกเปลี่ยนและพัฒนาการขาวดานการคามนุษยระหวางประเทศ 
(3) ยืนยันการมีอยูและความพรอมที่จะรวบรวมหลักฐานกอนที่จะสงคำรองขอรับความรวมมือ  

ทางอาญาระหวางกัน หรือตรวจสอบความคืบหนาของคำรองขอดังกลาว 
(4) เริ่มตนการสืบสวนสอบสวนระหวางประเทศรวมกันหรือคูขนานกัน 
(5) เริ่มตนการสืบสวนสอบสวนดานการเงินแบบคูขนานกัน  
 

สวนที่ 3  การกำกับและตดิตามแผนปฏิบัติการนี้ 

ขอ 12  ใหจัดตั้งศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการคามนุษย (ศปก.ปคม.)  ทำหนาที่เปนศูนยกลาง 
ในการกำกับและติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการนี้ 

โครงสรางการจัดและการมอบหมายหนาที ่ของเจาหนาที ่ผู ปฏิบัติในศูนยปฏิบัติการ ปองกันและ
ปราบปรามการคามนุษย (ศปก.ปคม.) ใหจัดทำเปนคำสั่งคณะกรรมการประสานและกำกับการดำเนินงานปองกัน
และปราบปรามการคามนุษย 

ขอ 13  ใหมีการขึ้นบัญชีเจาหนาที่ผูมีความรูความสามารถและทักษะประสบการณในการปฏิบัติงานดานปองกัน
และปราบปรามการคามนุษยทุกรูปแบบ รวมทั้ง เจาหนาที่ผูผานการฝกอบรม และพนักงานเจาหนาที่ที ่ไดรับ  
การแตงตั้งตามกฎหมายที่เก่ียวของ 

ขอ 14  ใหมีการสรรหาและแตงตั้งคณะกรรมการผูเชี่ยวชาญระดับชาติไดตามความจำเปนดังตอไปนี้ 
(1) ดานการแสวงหาประโยชนทางเพศ (Sexual Exploitation) 
(2) ดานการแสวงหาประโยชนทางแรงงาน (Labor Exploitation) 
(3) ดานการใหคำปรึกษาและชวยเหลือผูเสียหาย (Victim Counselling) และ 
(4) ดานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการประสานและกำกับการดำเนินงานปองกันและปราบปรามการคามนุษย

เห็นชอบ 
ทั้งนี ้ อาจใหมีการคัดเลือกและแตงตั ้งคณะกรรมการผู ชำนาญการระดับภาค หรือระดับหนวยงาน  

เพ่ือชวยเหลือหรือสนับสนุนการปฏิบัติของคณะกรรมการผูเชี่ยวชาญระดับชาติไดตามความจำเปนและเหมาะสม 

ขอ 15  คณะกรรมการผูเชี่ยวชาญระดับชาติ มีอำนาจหนาที่ ดังนี้ 
(1) พิจารณาเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับกลไกการสงตอระดับชาติ  
(2) ตรวจสอบและพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดกรณีมีขอรองเรียน หรือมีขอขัดแยงระหวางเจาหนาที่ผูปฏิบัติ  

ในแตละข้ันตอนของกลไกการสงตอระดับชาติ  



- 10 - 
 

(3) กำกับ ติดตาม และวินิจฉัยชี้ขาดการดำเนินงานของทีมสหวิชาชีพในสวนที่เกี่ยวของกับการประเมิน
สภาพรางกายและบาดแผลทางจิตใจของผูที่อาจเปนผูเสียหาย ผูที่ถูกสันนิษฐานวาเปนผูเสียหาย หรือผูที่ถูกระบุตัว
วาเปนผูเสียหายจากการคามนุษย การบังคับใชแรงงานหรือบริการ รวมทั้ง แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวราย แลวแตกรณี 
สำหรับการใหการชวยเหลือคุ มครองสวัสดิภาพเบื ้องตนตามความจำเป นในชวงระยะเวลาฟนฟูไตรตรอง 
(Reflection Period)  

(4) กำกับ ติดตาม และวินิจฉัยชี้ขาดการดำเนินงานเกี่ยวกับการฟนฟู เยียวยาสภาพจิตใจ และเตรียม
ความพรอมของผูเสียหายในสถานคุมครองหรือที่อยูในความคุมครองตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของในชวงระยะเวลา
ฟนฟไูตรตรอง 

(5) กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและวินิจฉัยชี้ขาดการดำเนินงานในสวนที่เกี่ยวของกับการประเมินความชวยเหลอื
ผูเสียหายเปนรายกรณี (Victim Care Assessment) และการจัดทำรายงานผลกระทบตอบาดแผลทางจิตใจ (Victim 
Impact Statement) รวมทั้ง การใหบริการของรัฐในการบำบัดฟนฟูทางรางกายและจิตใจ และการเตรียมการ
สงกลับไปยังประเทศตนทางหรือภูมิลำเนาของผูเสียหาย 

(6) เรื่องอ่ืน ๆ ตามที่ประธานกรรมการประสานและกำกับการดำเนินงานปองกันและปราบปรามการคามนุษย 
มอบหมาย  

ขอ 16  แนวทางปฏิบัติของทีมสหวิชาชีพ ใหดำเนินการดังนี้ 
16.1 องคประกอบของทีมสหวิชาชีพ 

(1) เจาหนาที่สืบสวนสอบสวน 
(2) เจาหนาที่ฝายปกครอง (เฉพาะที่มีสวนเกี่ยวของ) 
(3) เจาหนาที่แรงงาน 
(4) เจาหนาที่พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 
(5) เจาหนาที่ประมง (เฉพาะที่มีสวนเกี่ยวของ) 
(๖) พนักงานอัยการ (เฉพาะที่มีสวนเกี่ยวของ) 
(๗) เจาหนาที่ทางการแพทย (เฉพาะกรณีท่ีเกี่ยวของ) 

16.2 บทบาทของทีมสหวิชาชีพ 
(1) เจาหนาที่สืบสวนสอบสวน รวบรวมวิเคราะหและมีความเห็นเกี่ยวกับขอบงชี้ เบาะแส และ

พฤติการณเก่ียวกับการมีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทำความผิด 
(2) เจาหนาที่ฝายปกครอง รวบรวมวิเคราะหและมีความเห็นเกี่ยวกับขอบงชี้ เบาะแส และ

พฤติการณเก่ียวกับการมีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทำความผิด 
(3) เจาหนาที่แรงงาน รวบรวมวิเคราะหและมีความเห็นเกี่ยวกับขอบงชี้ เบาะแส และพฤติการณ

เกี่ยวกับการมีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทำความผิด หรือการฝาฝนกฎหมายที่เก่ียวของกับการแสวงหาประโยชน
ดานแรงงานทุกรูปแบบ การคุมครองแรงงานและสวัสดิการ การทำงานของคนตางดาว การทำงานในภาคประมง  
การบังคับใชแรงงานหรือบริการ การใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวราย 

(4) เจาหนาที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย รวบรวมวิเคราะหและมีความเห็นเกี่ยวกับ
ขอบงชี้ เบาะแส และพฤติการณเกี่ยวกับการมีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทำความผิดที่เกี่ยวของกับตัวบุคคล 
ผูปกครอง ผูดูแล ครอบครัว ภาวะออนดอยทางรางกาย จิตใจ การศึกษา วัฒนธรรม หรือทางอื่นใด ผลกระทบ  
จากการทำงานหรือใหบริการตอรางกายหรือจิตใจ การเจริญเติบโตหรือพัฒนาการของบุคคลที่มีอายุต่ำกวา 15 ป 
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ลักษณะหรือสภาพแวดลอมในการทำงานหรือใหบริการที่เปนอันตรายตอความปลอดภัยของบุคคลที่มีอายุต่ำกวา 
15 ป หรือขัดตอศีลธรรมอันดี 

(5) เจาหนาที่ประมง รวบรวมวิเคราะหและมีความเห็นเกี่ยวกับขอบงชี้ เบาะแส และพฤติการณ
เกี่ยวกับการมีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทำความผิดที่เกี ่ยวของกับการทำงานในภาคประมง และอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ 

(๖) พนักงานอัยการ ใหความเห็นในประเด็นที่เกี ่ยวของกับขอบงชี้ เบาะแส และพฤติการณ
เกี่ยวกบัการมีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทำความผิด โดยเฉพาะกรณีท่ีเกี่ยวของกับองคกรอาชญากรรมขามชาติ 

(๗) เจาหนาที่ทางการแพทย ตรวจสภาพรางกาย ใหความเห็น และวินิจฉัยเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บ
ทางกายหรือจิตใจแลวแตกรณี เพื่อใหขอมูลสำหรับการพิจารณาใหการชวยเหลือ คุมครอง หรือดำเนินการอื่นใดที่
เกี่ยวของตอไป 

ใหเจาหนาที่ทีมสหวิชาชีพของแตละสายวิชาชีพ สรุปความเห็นขอบงชี้ในสวนที่เกี่ยวของกับ 
สายวิชาชีพและอำนาจหนาที่ที่ไดรับผิดชอบตามกฎหมายของหนวยงานตนสังกัด โดยทีมสหวิชาชีพประชุมหารือ
รวมกันเพื่อลงความเห็น ทั้งในข้ันตอนของการคัดกรองเบื้องตนและการคัดแยกผูเสียหาย แลวแตกรณี 

16.3 ในขั้นตอนการคัดกรองเบื้องตนที่หนวยงานดานหนาไมอาจคัดกรองฝายเดียวได  ใหพิจารณาใช
ทีมสหวิชาชีพทีม่ีองคประกอบอยางนอย 3 ดาน ดังตอไปนี้ 

(1) เจาหนาที่สืบสวนสอบสวน หรือเจาหนาที่ฝายปกครอง 
(2) เจาหนาที่แรงงาน หรือเจาหนาที่ประมง (เฉพาะที่มีสวนเกี่ยวของ) 
(3) เจาหนาที่พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย  
หากพบมีขอบงชี้อยางใดอยางหนึ่งหรือหากมีเหตุผลเพียงพอ ใหสันนิษฐานไวกอนวาบุคคลดังกลาว

เปนผูเสียหายจากการคามนุษย หรือการบังคับใชแรงงานหรือบริการ เพ่ือใหการชวยเหลือคุมครองเบื้องตน 
16.4 ในขั ้นตอนการคัดแยกผู เสียหาย ใหพิจารณาใชทีมสหวิชาชีพที ่มีองคประกอบครบทุกดาน 

(เฉพาะที่มีสวนเกี่ยวของ) หากพบวาขอบงชี้หรือขอเท็จจริงที่ไดจากการซักถามสัมภาษณยังไมเพียงพอ หรือผูที่ถูก
สันนิษฐานวาเปนผูเสียหาย ยังไมมีความพรอมไมวาดวยเหตุผลใด ใหทีมสหวิชาชีพรองขอใหเจาหนาที่สืบสวน
สอบสวน หรือเจาหนาที่หนวยงานที่เกี่ยวของรวบรวมขอเท็จจริงเพิ่มเติม หรือพิสูจนทราบพฤติการณที่เกี่ยวของ  
ใหเพียงพอ สำหรับทีมสหวิชาชีพในการจัดทำขอบงชี้และความเห็นประกอบการพิจารณาในการคัดแยกผูเสียหาย
อยางเปนทางการ 

หากทีมสหวิชาชีพ พบวา ขอบงชี้และพฤติการณแหงคดีมีความสลับซับซอน ใหพิจารณาเสนอ
เรื่องตอไปยังคณะกรรมการผูเชี่ยวชาญระดับชาติ หรือคณะกรรมการผูชำนาญการระดับภาคหรือระดับหนวยงาน 
เพื่อขอรับการสนับสนุนเขารวมปฏิบัติ หากผลการพิจารณาไมไดขอยุติ ใหทีมสหวิชาชีพสงตอใหคณะกรรมการ
ผูเชี่ยวชาญระดับชาติพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด 

ขอ 17  ใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย และกระทรวงแรงงาน รวมกันดำเนินการ ดังนี้ 
17.1 เชิญหนวยงานที่เกี่ยวของหารือเพ่ือพิจารณากำหนดแนวทางปฏิบัติใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการนี้ 

พรอมจัดทำความตองการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อรองรับการดำเนินงานของหนวยงานใหเปนไปตาม
แผนปฏิบัติการนี้ 

17.2 รวมกับคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลไกการสงตอระดับชาติภายใตคณะกรรมการ ปคม. กำกับ 
ติดตาม และขับเคลื่อนกลไกการสงตอระดับชาติ ใหคำปรึกษา แนะนำ และทบทวนแนวทางการดำเนินงานของ
หนวยงานที่เกี่ยวของตามกลไกการสงตอระดับชาติ 
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17.3 รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ พิจารณาจัดทำแนวทางปฏิบัติงานตามกลไกการสงตอระดับชาติ 
และมาตรฐานการปฏิบัติงานในสวนที่เกี่ยวของใหแลวเสร็จครบถวนภายในสิ้นป 2565 

17.4 รวมกับกระทรวงมหาดไทย สำนักงานตำรวจแหงชาติ และหนวยงานที่เกี่ยวของ พิจารณายกราง
หลักเกณฑการเบิกจายคาใชจายในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการนี้ รวมทั้ง หลักเกณฑการเบิกจายเงินกองทุน
เพื่อการปองกันและปราบปรามการคามนุษย และเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนตางดาว  
ในสวนที่เกี่ยวของ 

ขอ 18  ใหหนวยงานที่เกี่ยวของ เตรียมการรองรับและใหการสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการนี้  
โดยใหศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการคามนุษย (ศปก.ปคม.) ประสานงานและบูรณาการการปฏิบัติ 
ตามกลไกการสงตอระดับชาติในแตละขั้นตอนใหเปนไปดวยความเรียบรอย ใหความชวยเหลือคุมครองสวัสดิภาพ
เบื้องตน สำหรับผูที่อาจเปนผูเสียหายหรือผูที่ถูกสันนิษฐานวาเปนผูเสียหายจากการคามนุษย หรือการบังคับใช
แรงงานหรือบริการ โดยยึดผูเสียหายเปนศูนยกลาง และใหคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน 

ขอ 19  เพื่อใหการกำกับและติดตามการดำเนินงานของหนวยงานดานปองกันและปราบปรามการคามนุษย  
ตามแผนปฏิบัติการนี้ เปนไปดวยความเรียบรอย บรรลุผลตามเจตนารมณของแผนปฏิบัติการนี้ ดวยความคลองตัว
มีประสิทธิภาพ การจัดทำคำสั่งคณะกรรมการประสานและกำกับการดำเนินงานปองกันและปราบปรามการคามนุษย 
ใหหนวยงานหรือคณะอนุกรรมการที ่เกี ่ยวของเสนอรางคำสั่งผานฝายเลขานุการคณะกรรมการ ปกค. เสนอ
ประธานกรรมการ ปกค. พิจารณาลงนามในสวนที่เกี่ยวของกับการกำกับและติดตามแผนปฏิบัติการนี้ ดังตอไปนี้ 

(1) การจัดตั้งศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการคามนุษย 
(2) การสั่งใหเจาหนาที่ของหนวยงานที่เกี่ยวของ มาปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายในศูนยปฏิบัติการ 
(3) การแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาเพ่ือเสนอแตงตั้งคณะกรรมการผูเชี่ยวชาญระดับชาติ คณะกรรมการ

ผูชำนาญการระดับภาคหรือระดับหนวยงาน 
(4) การแตงตั้งคณะกรรมการผูเชี่ยวชาญระดับชาติ คณะกรรมการผูชำนาญการระดับภาคหรือระดับ

หนวยงาน 
(5) การแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการนี้ 
(6) การออกคำสั่งใหเจาหนาที ่ผู ปฏิบัติงานหรือคณะเจ าหนาที ่ผู ปฏิบัติงาน ไปปฏิบัติภารกิจหรือ 

ใหผูบังคับบัญชาของหนวยงานที่เกี่ยวของ กำกับดูแลหรือผูแทนองคกรภาคีเครือขายตอตานการคามนุษย เขารวม
หรือใหการสนับสนุนในการทำงานของหนวยงานเพื่อเปนประโยชนตอการทำงานตามกลไกการสงตอระดับชาติ 
และมาตรฐานการปฏิบัติงานที่คณะกรรมการ ปคม. กำหนด 

(7) การออกคำสั ่งอื ่นใดที ่เกี ่ยวของ เพื ่อเปนประโยชนตอการกำกับและติดตามแผนปฏิบัติการนี้  
ตามท่ีประธานกรรมการ ปกค. พิจารณาเห็นสมควร 

ขอ 20  ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานปองกันและปราบปรามการคามนุษย ถือเปนแนวทางในการทำงานตามเอกสาร
ภาคผนวกของแผนปฏิบัติการนี้ ดังนี้ 

ผนวก ก  กลไกการสงตอระดับชาติ (National Referral Mechanism) 
ผนวก ข  มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure : SOP) การตรวจคัดกรองเบื้องตน 

ตามท่ีคณะกรรมการ ปคม. กำหนด 
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ผนวก ค  แนวทางการบริหารจัดการคดคีามนุษย สำนักงานตำรวจแหงชาติ 
ผนวก ง  คูมือการดำเนินคดีสำหรับคดีแรงงานเด็กและแรงงานบังคับ สำนักงานอัยการสูงสุด 
ผนวก จ  คูมือพนักงานอัยการวาดวยการดำเนินคดีคามนุษยตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีคามนุษย 

พ.ศ. 2559  
ผนวก ฉ  คูมือการปราบปรามการคามนุษยและคุมครองชวยเหลือผูเสียหายจากการคามนุษย กระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 2560 
ผนวก ช  คูมือปฏิบัติงานเพื่อคุมครองสวัสดิภาพผูเสียหายจากการคามนุษย สถานคุมครองสวัสดิภาพ

ผูเสียหายจากการคามนุษย 
ผนวก ซ  คูมือการปฏิบัติงานลามเพ่ือการคุมครองชวยเหลือผูเสียหายจากการคามนุษย กระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย 
ผนวก ฌ  คูมือการขอรับการสนับสนุนเงินในรูปแบบโครงการจากกองทุนเพ่ือการปองกันและปราบปราม

การคามนุษย (ฉบับเพิ่มเติมขอมูล) 
ผนวก ญ  คูมือขอรับการสนับสนุนเงินสำหรับชวยเหลือผูเสียหายจากการกระทำความผิดฐานคามนุษย

และผูเสียหายจากการบังคับใชแรงงานหรือบริการจากกองทุนเพ่ือการปองกันและปราบปรามการคามนุษย 
ผนวก ฎ  แนวปฏิบัติที่มีความละเอียดออนเชิงเพศภาวะ สำหรับการดูแลสตรีที่เปนผูเสียหายจากการคามนษุย 

คณะกรรมาธิการอาเซียนวาดวยการสงเสริมและคุมครองสิทธิสตรี และสิทธิเด็ก (ASEAN Commission on the 
Promotion of the Rights of Women and Children – ACWC) 

ผนวก ฏ  การตอตานการคามนุษยในกระบวนการยุติธรรมอาญา แนวทางสำหรับผูปฏิบัติงานอาเซียน 
2018 สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (ASEAN) 
 
 


