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ตามที่ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  อนุมัติหลักการด าเนินโครงการ    

ตามแผนกิจกรรมหลัก การเสริมสร้างการตระหนักรู้แก่กลุ่มเป้าหมายฯ และกิจกรรม การคุ้มครองช่วยเหลือ
และพัฒนาศักยภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์  ซึ่งกองต่อต้านการค้ามนุษย์ ได้ขอความร่วมมือส านักงานส่งเสริม
และสนับสนุนวิชาการ (สสว.) 1-12  พิจารณาด าเนินโครงการฝึกอบรมเพ่ิมศักยภาพในการคัดแยกเพ่ือช่วยเหลือ
และคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์  ในกลุ่มบี จ านวน 2 รุ่น  โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้แทนจากหน่วยงาน
ภาครัฐและองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องในการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ทั่วประเทศ  

ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 ได้ด าเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเพ่ิมศักยภาพในการ 
คัดแยกเพ่ือช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์  จ านวน 2 รุ่น โดยรุ่นที่ 1 จัดระหว่างวันที่ 11 - 12  
ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมนพเก้า อาคาร 3 ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 จังหวัดชลบุรี และรุ่น
ที่ 2 จัดระหว่างวันที่ 11 - 13 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง   

ในโอกาสนี้ ต้องขอขอบคุณ ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 ที่ได้สนับสนุนการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด รวมทั้งขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุม  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ หน่วยงาน พม. 
หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงาน NGO 4 จังหวัดภาคตะวันออก ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด วิทยากร และ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ที่ท าให้การด าเนินงานในครั้งนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
 
       ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 
                     กรกฎาคม  2562 
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โครงการ “ฝึกอบรมเพิม่ศักยภาพในการคัดแยกเพื่อช่วยเหลือ 
และคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์” 

 
1. หลักการและเหตุผล 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์ในฐานะหน่วยงานหลักในการให้ความช่วยเหลือ
คุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ได้เร่งด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล โดยปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  
ก าหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้ผู้พบเห็นเหตุของการค้ามนุษย์แจ้งข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐและคุ้มครอง
พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตและเที่ยงธรรม ก าหนดมาตรการยึดทรัพย์ที่ได้จากการกระท า
ความผิดฐานค้ามนุษย์ ก าหนดมาตรการเพ่ิมอ านาจทางปกครองให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย และ
ก าหนดมาตรการเพิ่มบทลงโทษสูงขึ้นและเพ่ิมโทษปรับให้สูงขึ้น รวมทั้งปรับปรุงแบบสัมภาษณ์เบื้องต้นส าหรับ
คัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ให้ผู้สัมภาษณ์เข้าใจความหมายของค าที่ ใช้ในแบบสัมภาษณ์เพ่ิมพ้ืนที่ใน
แบบเพ่ือบันทึกพฤติกรรมที่เก่ียวเนื่องกับการค้ามนุษย์ และล าดับค าถามของการสัมภาษณ์ให้เป็นไปตามล าดับ
เหตุการณ ์

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตระหนักว่าการคัดแยกผู้เสียหายจากการ 
ค้ามนุษย์เป็นกระบวนการส าคัญยิ่ง ก่อนที่จะน าไปสู่การช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการ 
ค้ามนุษย์ และถือเป็นพยานบุคคลที่ส าคัญในการน าไปสู่การปราบปรามการค้ามนุษย์ อย่างไรก็ตามจากการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาพบว่า ในหลายพ้ืนที่เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอและขาดทักษะและความรู้ในการคัดแยก
ผู้เสียหาย โดยเฉพาะเมื่อเกิดเหตุที่มีผู้ที่คาดว่าจะเป็นผู้เสียหายจ านวนมาก กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ จึงมีความจ าเป็นในการจัดท าโครงการเพ่ิมศักยภาพในการคัดแยกเพ่ือช่วยเหลือและ
คุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการช่วยเหลือและคุ้มครอง
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยมอบหมายให้ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3  
เป็นผู้จัดการฝึกอบรมฯ เพ่ือให้เกิดความครอบคลุมและทั่วถึง และเพ่ือให้เกิดเครือข่ายการท างานร่วมกัน
ระหว่างเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของ สสว. 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพือ่ให้มีทักษะความรู้ ความเข้าใจองค์ประกอบการค้ามนุษย์ ตามแบบฟอร์มคัดแยกผู้เสียหายฯ 
 2.2  เพ่ือพัฒนาทักษะ  ด้านเทคนิคและวิธีการสัมภาษณ์ผู้เสียหายฯ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและ
ชัดเจนมากท่ีสุด 
 2.3  เพ่ือให้บุคลากรเข้าใจความส าคัญและแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันของทีมสหวิชาชีพ 
ในด้านการคัดแยกผู้เสียหายฯ  และการส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการ  
ค้ามนุษย์ต่อไป 
 



2 

3. กลุ่มเป้าหมาย 
 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงาน พม. หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงาน NGO 4 จังหวัดภาคตะวันออกชลบุรี 
ระยอง จันทบุรี และตราด วิทยากร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สสว.3 และผู้สังเกตการณ ์ 
 

4. ตัวช้ีวัด  
 ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่รับผิดชอบ 4 จังหวัดภาคตะวันออกของส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 ได้แก่ ชลบุรี  
ระยอง จันทบุรี และตราด 
 

6. วิธีการด าเนินงาน 
 6.1  คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายตามท่ีก าหนดข้างต้นในพ้ืนที่รับผิดชอบ และก าหนดเนื้อหาในการอบรมที่
เหมาะสมกับสถานการณ์การค้ามนุษย์ในพ้ืนที่ 
 6.2  จัดโครงการฝึกอบรมเพ่ิมศักยภาพในการคัดแยกเพ่ือช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายจากการ 
ค้ามนุษย์  
 6.3  จัดท าแบบประเมินความรู้ก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ 
 6.4  สรุปและประเมินผลการฝึกอบรม  รวมทั้งจัดท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 11 - 12 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมนพเก้า อาคาร 3 ส านักงานส่งเสริมและ
สนับสนุนวิชาการ 3 จังหวัดชลบุรี  
 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 11 - 13 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 
 

8. งบประมาณ 
 จากเงินงบประมาณปี 2562 แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์
โครงการป้องกันและคุ้มครองช่วยเหลือจากปัญหาการค้ามนุษย์ กิจกรรมหลัก การเสริมสร้างการตระหนักรู้แก่
กลุ่มเป้าหมายและพัฒนาเครือข่ายเพ่ือการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ งบด าเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอย 
และวัสดุ จ านวน 393,800 บาท  (สามแสนเก้าหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1  ผู้ปฏิบัติงานมีทักษะความรู้เรื่องคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และมีทักษะด้านเทคนิคและ
วิธีการสัมภาษณ์ผู้เสียหายฯ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและชัดเจนมากท่ีสุด 

9.2  มีเครือข่ายการท างานของทีมสหวิชาชีพในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ระหว่าง
จังหวัดในเขตพ้ืนที่ของ สสว.3 ท าให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีองค์ความรู้มีจ านวนเพียงพอต่อการปฏิบัติงานพ้ืนที่ 



การประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพในการคัดแยกเพ่ือช่วยเหลือ 
และคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์  รุ่นที่ 1 

ระหว่างวันที่  11 - 12  ธันวาคม  2561 
ณ ห้องประชุมนพเก้า  อาคาร 3  

ส านักงานส่งเสรมิและสนับสนุนวิชาการ 3  จังหวัดชลบุร ี
 

 กลุ่มเป้าหมาย  จ านวน 60 คน  ประกอบด้วย   
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัด พม. หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานภาคเอกชน  

ในพ้ืนที่ 4 จังหวัด ชลบุรี  ระยอง จันทบุรี  และตราด 

 งบประมาณ  89,315.09  บาท 

 วิธีการด าเนินการจัดโครงการ  โดยมีเนื้อหาหลักสูตรการอบรม ดังนี้ 
หัวข้อที่ 1 การบรรยายความหมายการค้ามนุษย์  และความผิดฐานค้ามนุษย์ 
หัวข้อที่ 2 การบรรยายการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เทคนิคและวิธีการสัมภาษณ์ผู้เสียหาย

และฝึกปฏิบัติ 
หัวข้อที่ 3 การบรรยายบทบาทสหวิชาชีพในการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 
หัวข้อที่ 4 การบรรยาย พ.ร.บ.ปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 
หัวข้อที่ 5 การบรรยาย วิธีการคัดแยกผู้เสียหายเมื่อลงตรวจ / บทบาททีมสหวิชาชีพเมื่อลงตรวจ

สถานบันเทิงสถานแปรรูปสัตว์น้้า เรือประมง การช่วยเหลือส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือช่วยเหลือคุ้มครอง
ผู้เสียหายฯ 
ความหมายของการค้ามนุษย์ 
 การค้ามนุษย์ หมายถึง การที่คนๆ หนึ่ง หรือหลายคน กระท้าการเพ่ือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจาก
บุคคลอ่ืน ในรูปแบบต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 6 พ.ร.บ.ปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 
และ พ.ศ.2560 
 
มาตรา 6   ผู้ใดกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
  1. เป็นธุระจัดหา ซื้อ ขาย จ้าหน่าย พามาจากหรือ ส่งไปยังที่ใด หน่วงเหนี่ยวกักขัง จัดให้อยู่อาศัย 
หรือรับไว้ ซึ่งบุคคลใด โดย ข่มขู่ ใช้ก้าลังบังคับ ลักพาตัวฉ้อฉล หลอกหลวง ใช้อ้านาจโดยมิชอบ ใช้อ้านาจ
ครอบง้าบุคคลด้วยเหตุที่อยู่ในภาวะอ่อนด้อย ทางร่างกาย/จิตใจ/การศึกษา หรือทางอ่ืนโดยมิชอบ ขู่เข็ญว่าจะ
ใช้กระบวนการทางกฎหมายโดยมิชอบ หรือโดยให้เงินหรือผลประโยชน์อย่างอ่ืนแก่ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแล
บุคคลนั้น เพ่ือให้ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลให้ความยินยอมแก่ผู้กระท้าความผิดในการแสวงหาประโยชน์จากบุคคล
ที่ตนดูแล  
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  2. เป็นธุระจัดหา ซื้อ ขาย จ้าหน่าย พามาจาก หรือส่งไปยังที่ใด หน่วงเหนี่ยวกักขัง จัดให้อยู่อาศัย 
หรือรับไว้ ซึ่ง เด็ก (อายุต่้ากว่า 18 ปี) ถ้าการกระท้านั้นได้กระท้าโดยมีความมุ่งหมาย เพ่ือเป็นการแสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบ ผู้นั้นกระท้าความผิดฐานค้ามนุษย์ 
  การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ตาม ว.1 หมายความว่า การแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณี             
การผลิตหรือเผยแพร่วัตถุหรือสื่อลามก  การแสวงหาประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอ่ืน  การเอาคนลงเป็นทาส
หรือให้มีฐานะคล้ายทาส การน้าคนมาขอทาน การตัดอวัยวะเพ่ือการค้า  การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ   
หรือการอ่ืนใดที่คล้ายคลึงกันอันเป็นการขูดรีดบุคคลไม่ว่าบุคคลนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม การบังคับใช้
แรงงานหรือให้บริการ ตาม ว.2 หมายความว่า การข่มขืนใจให้ท้างาน หรือให้บริการโดยวิธีการอย่างหนึ่ง 
อย่างใด ดังต่อไปนี้  

1. ท้าให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง หรือทรัพย์สินของบุคคลนั้นเองหรือ
ของผู้อื่น 

2. ขู่เข็ญด้วยประการใดๆ 
3. ใช้ก้าลังประทุษร้าย 
4. ยึดเอกสารส้าคัญประจ้าตัวของบุคคลนั้นไว้ หรือน้าภาระหนี้ของบุคคลนั้น หรือของผู้อ่ืนมาเป็น  

สิ่งผูกมัดโดยมิชอบ 
5. ท้าให้บุคคลนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้    

 
1. นิยาม ความหมายระหว่างประเทศ  (Internationally Agreed Definition) 
 “พิธีสารเพ่ือปูองกัน ปราบปราม และลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก” (Protocol to 
Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children) แนบท้าย 
“อนุสัญญาสหประชาชาติเพ่ือต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร (United Nations 
Convention against Transnational Organized Crime) 

 “การค้ามนุษย”์ หมายถึง การจัดหา การขนส่ง การส่งต่อ การจัดให้อยู่อาศัย หรือการรับไว้ซึ่งบุคคล
ด้วยวิธีการขู่เข็ญ หรือด้วยการใช้ก้าลัง หรือด้วยการบีบบังคับในรูปแบบอื่นใด ด้วยการลักพาตัวด้วยการฉ้อโกง        
ด้วยการหลอกลวง ด้วยการใช้อ้านาจโดยมิชอบ หรือด้วยการใช้สถานะความเสี่ยงภัยจากการค้ามนุษย์โดย  
มิชอบ หรือมีการให้หรือรับเงินหรือผลประโยชน์เพ่ือให้ได้มาซึ่งความยินยอมของบุคคลผู้ มีอ้านาจ ควบคุม
บุคคลอ่ืน เพ่ือความมุ่งประสงค์ในการแสวงประโยชน์ การแสวงประโยชน์อย่างน้อยที่สุด ให้รวมถึงการแสวง
ประโยชน์จากการค้าประเวณีของบุคคลอ่ืนหรือการแสวงประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอ่ืน การบังคับใช้  
แรงงานหรือบริการ การเอาคนลงเป็นทาสหรือการกระท้าอ่ืนเสมือนการเอาคนลงเป็นทาส การท้าให้ตกอยู่ 
ใต้บังคับ หรือการตัดอวัยวะออกจากร่างกาย 
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องค์ประกอบส าคัญของการค้ามนุษย์ 
การกระท้า (action) 

o มีการจัดหา :  เป็นธุระจัดหา ซื้อ ขาย จ้าหน่าย 
o มีการน้าพาไป :  พามาจาก ส่งไปยังที่ใดที่หนึ่ง  
o มีการรับตัวเอาไว้ :  รับไว้ หน่วงเหนี่ยวกักขัง จัดให้อยู่อาศัย 

 
วิธีการ (Means) 
 โดยขู่เข็ญ ใช้ก้าลังบังคับ ลักพาตัว ฉ้อฉล หลอกลวง  ใช้อ้านาจโดยมิชอบ โดยให้เงินหรือผลประโยชน์
อย่างอ่ืนแก่ผู้ปกครองหรือผู้ดูแล เพ่ือให้ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลนั้นให้ความยินยอมแก่ผู้กระท้าผิดในการแสวงหา
ประโยชน์จากบุคคลที่ตนดูแล 
 
วัตถุประสงค์ (Purpose)   
  เพ่ือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ (exploitation) 
ข้อพิจารณากรณีเด็กเป็นผู้เสียหาย 
 “เด็ก” – บุคคลที่มีอายุต่้ากว่า 18 ปี  การพิจารณาว่าเด็กเป็นผู้เสียหายการค้ามนุษย์หรือไม่พิจารณา
องค์ประกอบเพียง 2 ประการ คือ องค์ประกอบในส่วนของการกระท้า และการถูกแสวงหาประโยชน์โดย 
มิชอบ   

ความผิดฐานค้ามนุษย์ตามพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560   
มีผลบังคับใช้ วันที่ 28 มกราคม 2560 

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

มาตรา 6 ผู้ใดกระท้าการอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้  
(1) เป็นธุระจัดหา ซื้อ ขาย จ้าหน่าย พามาจากหรือส่งไปยังที่ใด  หน่วงเหนี่ยวกักขังจัดให้อยู่อาศัย  

หรือรับไว้ซึ่งบุคคลใด โดยข่มขู่ ใช้ก้าลังบังคับ ลักพาตัว ฉ้อฉล หลอกลวง ใช้อ้านาจโดยมิชอบ ใช้อ้านาจครอบง้า
บุคคลด้วยเหตุที่อยู่ในภาวะอ่อนด้อยทางร่างกาย จิตใจ การศึกษา หรือทางอ่ืนใดโดยมิชอบ ขู่เข็ญว่าจะใช้
กระบวนการทางกฎหมายโดยมิชอบ หรือโดยให้เงินหรือผลประโยชน์อย่างอ่ืนแก่ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลบุคคลนั้น
เพ่ือให้ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลให้ความยินยอมแก่ผู้กระท้าความผิดในการแสวงหาประโยชน์ จากบุคคลที่ตนดูแล   

(2) เป็นธุระจัดหา ซื้อ ขาย จ้าหน่าย พามาจากหรือส่งไปยังที่ใด หน่วงเหนี่ยวกักขังจัดให้อยู่อาศัย  
หรือรับไว้ซึ่งเด็กถ้าการกระท้านั้นได้กระท้าโดยมีความมุ่งหมายเพ่ือเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ผู้นั้น
กระท้าความผิดฐานค้ามนุษย์ 
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การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
 การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า การแสวงหาประโยชน์จาก 
การค้าประเวณี  การผลิตหรือเผยแพร่วัตถุหรือสื่อลามก การแสวงหาประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอ่ืนการเอา
คนลงเป็นทาสหรือให้มีฐานะคล้ายทาส การน้าคนมาขอทาน การตัดอวัยวะเพ่ือการค้า  การบังคับใช้แรงงาน
หรอืบริการ หรือการอื่นใดท่ีคล้ายคลึงกันอันเป็นการขูดรีดบุคคล ไม่ว่าบุคคลนั้นจะยินยอม หรือไม่ก็ตาม 
 
การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ 
 การบังคับใช้แรงงานหรือบริการตามวรรคสอง หมายความว่า การข่มขืนใจให้ท้างานหรือให้บริการ 
โดยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้  

1. ท้าให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง หรือทรัพย์สินของบุคคลนั้นเอง 
หรือของผู้อื่น 

2. ขู่เข็ญด้วยประการใดๆ   
3. ใช้ก้าลังประทุษร้าย    
4. ยึดเอกสารส้าคัญประจ้าตัวของบุคคลนั้นไว้  หรือน้าภาระหนี้ของบุคคลนั้นหรือของผู้ อ่ืน              

มาเป็นสิ่งผูกมัดโดยมิชอบ  
5. ท้าให้บุคคลนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้” 

 
การค้ามนุษย์จะประกอบด้วยข้ันตอนหลัก 3 ขั้นตอน 

1. ขั้นตอนของการจัดหาผู้เสียหาย 
2. ขั้นตอนของการน้าพาผู้เสียหายไปยังจุดหมายปลายทาง  ซึ่งโดยส่วนใหญ่ คือ สถานที่ที่เกิดการ

แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
3. ขั้นตอนสุดท้ายคือขั้นตอนของการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบบุคคลที่เข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่า 

ในขั้นตอนใด หากกระท้าโดยรู้และเจตนา แสวงหาประโยชน์ หรือช่วยเหลือให้การกระท้าบรรลุผล 
ย่อมมีความผิดฐานค้ามนุษย์ด้วยกันทุกคน  
 

ผลกระทบที่เกิดหรืออาจเกิดต่อผู้เสียหายการค้ามนุษย์ 
1. ต่อร่างกาย – ตาย บาดเจ็บรุนแรง/เรื้อรัง พิการ ขาดอาหาร ร่างกายอ่อนแอ มีโรคติดต่อ              

โรคผิวหนังเรื้อรัง มีพัฒนาการทางร่างกายล่าช้า 
2. ต่อระบบสืบพันธุ์และอวัยวะที่เกี่ยวกับการเจริญพันธุ์ HIV/AIDS โรคติดต่อทางเพศไม่สามารถ

ตั้งครรภ์ได้ตามปกติ  
3. ต่อสภาพจิตใจ  – อยากฆ่าหรือพยายามฆ่าตัวตาย หวาดผวา หวาดกลัวตลอดเวลา ความจ้าเสื่อม 

เหม่อลอย ไร้การตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอก ขาดความมั่นใจในตนเอง ไม่ไว้วางใจเจ้าหน้าที่
และคนรอบข้าง อารมณ์แปรปรวน 
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4. กลายเป็นคนติดยาหรือสารเสพติด หรือสุรา อันอาจน้าไปสู่การยอมมีเพศสัมพันธ์ในสภาพเสี่ยง 
เช่น ไม่ใช้ถุงยางอนามัย เข้าไปเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมประเภทอ่ืน 

5. ไม่ได้รับปัจจัยพื้นฐานในการด้ารงชีวิต ไม่สามารถเข้าถึงสวัสดิการทางสังคมต่างๆ   
6. ผู้เสียหายบางคนไม่สามารถกลับคืนสู่สังคมหรือชุมชนเดิม นอกจากนั้น บางคนเมื่อกลับไปอยู่ใน

สภาพแวดล้อมแบบเดิมก็ต้องตกมาเป็นผู้เสียหายอีก 
 

ผลกระทบต่อสังคม 
1. การค้ามนุษย์เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน  

        ตามหลักสิทธิมนุษยชนอันเป็นสากล สิทธิในชีวิต เสรีภาพ สิทธิที่จะไม่ถูกบังคับให้เป็นทาส
หรือมีฐานะคล้ายทาสทุกรูปแบบได้รับการรับรองคุ้มครอง แต่ผู้ค้ามนุษย์หรือขบวนการค้ามนุษย์นอกจากจะไม่
สนใจเคารพในสิทธิเหล่านี้แล้ว การกระท้าของเขาเหล่านั้นยังถือได้ว่าเป็นการล่วงละเมิดสิทธิของผู้เสียหาย
อย่างร้ายแรง นอกจากนั้น ในกรณีที่ผู้เสียหายการค้ามนุษย์เป็นเด็กถือได้ว่าการค้ามนุษย์ได้ล่วงละเมิดสิทธิที่จะ
ได้รับการศึกษาอบรม สิทธิที่จะไม่ถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบในทุกรูปแบบของเด็กด้วย 

2. การค้ามนุษย์ท้าให้สังคมแตกแยก และขัดขวางกระบวนการพัฒนาของสังคมและชุมชน 
      การค้ามนุษย์ถือเป็นการบ่อนท้าลายโครงสร้างทางสังคมที่ร้ายแรง อย่างหนึ่ง ผู้เสียหาย
การค้ามนุษย์ได้ถูกตัดขาดจากการสนับสนุนหรือ   สายสัมพันธ์ของครอบครัว เด็กที่ต้องตกเป็นผู้เสียหาย
การค้ามนุษย์ขาดโอกาสในการเรียนรู้ การอบรมสั่งสอนจากบิดามารดาและบางคนอาจมีพัฒนาการทาง
ร่างกายเสื่อมถอยเนื่องจากได้รับการดูแลไม่เหมาะสมระหว่างที่ถูกแสวงหาประโยชน์ 

3. การค้ามนุษย์มีส่วนส่งเสริมการด้าเนินการขององค์กรอาชญากรรม  
          ก้าไรหรือประโยชน์จากการค้ามนุษย์มีส่วนส้าคัญในการกระตุ้นหรือส่งเสริมให้เกิดการ
ประกอบอาชญากรรมประเภทอ่ืน ข้อมูลจากรายงานขององค์การสหประชาชาติชี้ว่า การค้ามนุษย์สามารถท้า
ก้าไรได้มากเป็นอันดับสามแก่ผู้ประกอบอาชญากรรมประเภทนี้ รองจากการค้ายาเสพติดและค้าอาวุธ 
นอกจากนัน้ ข้อมูลจากหลายแห่งได้แสดงให้เห็นว่า การค้ามนุษย์มีความเชื่อมโยงกับขบวนการฟอกเงิน การค้า
ยาเสพติด การปลอมแปลงเอกสาร และการลักลอบขนคนข้ามประเทศ 

4. การค้ามนุษย์เป็นการบั่นทอนทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ  
        การค้ามนุษย์ลดทอนและบั่นทอนก้าลังการผลิตของประเทศ เนื่องจากประชากรบางส่วนถูก
แสวงหาประโยชน์นอกระบบแรงงานและการจ้างตามปกติ ผู้ประกอบการบางส่วนนิยมใช้แรงงานผิดกฎหมาย
เพ่ือประหยัดค่าใช้จ่าย ท้าให้คนที่ต้องการเข้าระบบแรงงานปกติไม่สามารถหางานท้าได้ นอกจากนั้น เด็กที่
ต้องตกเป็นผู้เสียหายของการค้ามนุษย์หรือถูกแสวงประโยชน์จากวงจรค้ามนุษย์ เมื่อเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ก็จะ
กลายเป็นแรงงานไร้ฝีมือและด้อยคุณภาพ เนื่องจากด้อยโอกาสทางการศึกษาและฝึกอาชีพตั้งแต่ครั้งเยาว์วัย 
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5. การค้ามนุษย์บั่นทอนการสาธารณสุขของชุมชน  
         ผู้เสียหายการค้ามนุษย์ส่วนใหญ่ต้องตกอยู่ในสภาพทนทุกข์ทรมานทั้ งทางร่างกายและจิตใจ 
บางคนก็เป็นโรคติดต่อทางเพศ บางคนมีอาการทางจิตติดตัว เป็นโรคเครียดหวาดระแวงไม่สามารถคบหา
สมาคมกับคนอ่ืนเช่นคนปกติ เด็กบางคนระหว่างที่ตกเป็นผู้เสียหายต้องเผชิญกับการทุบตี ท้าร้าย หรืออยู่ใน
สภาพถูกบีบคั้นทั้งทางร่างกายและจิตใจ ซึ่งสภาพแวดล้อมดังกล่าวส่งผลกระทบอย่างส้าคัญต่อขบวนการฟ้ืนฟู
สภาพร่างกายและจิตใจ รวมทั้งกระบวนการน้าผู้เสียหายเหล่านั้นกลับคืนสู่สังคม 

6. การค้ามนุษย์เป็นการสั่นคลอนและบ่อนท้าลายอ้านาจรัฐ  
        การแพร่ระบาดของขบวนการค้ามนุษย์ท้าให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงเกิดความรู้สึกไม่มั่นคง
ปลอดภัย และไม่ไว้วางใจหรือเชื่อม่ันในศักยภาพของเจ้าหน้าที่ของรัฐว่าจะสามารถปกปูองดูแลผู้หญิงและเด็ก
ที่ก้าลังจะตกเป็นผู้เสียหายการค้ามนุษย์ นอกจากนั้น ขบวนการค้ามนุษย์มักจะใช้เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็น
เครื่องมือโดยตอบแทนด้วยการจ่ายสินบนให้แก่เจ้าหน้าที่เหล่านั้น ซึ่งการกระท้าเหล่านี้ล้วนเป็นตัวการส้าคัญ
ในการบ่อนท้าลายกระบวนการบังคับใช้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 

สิ่งบ่งชี้บางประการว่าอาจเป็นการค้ามนุษย์ 
 เมื่อพบบุคคลหนึ่งบุคคลใดตกอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของบุคคลอ่ืน หรือตกอยู่ภายใต้การ

จับตาดู การติดต่อกับบุคคลรอบตัวหรือใกล้ชิด เช่น บุคคลในครอบครัวหรือญาติพ่ีน้องถูก
ตรวจสอบหรือจ้ากัด 

 ไม่สามารถเปลี่ยนหรือย้ายที่อยู่หรือที่ท้างานได้ตามใจสมัคร 
 ไม่มีอ้านาจในการจัดการทรัพย์สินเงินทองของตัวเอง หรือ การที่มีบุคคลหนึ่งบุคคลใดเข้า

จัดการทรัพย์สินเงินทองของผู้อ่ืน (นอกเหนือไปจากทางธุรกิจ) หรือไม่มีเงินติดตัวไว้ใช้สอย 
ในยามจ้าเป็นหรือฉุกเฉิน 

 ไม่มีเอกสารหลักฐานแสดงตน หรือเป็นคนต่างด้าวแต่ไม่มีเอกสารหนังสือเดินทาง 
 ท้างานเกินกว่าชั่วโมงการท้างานตามปกติมาก 
 ไม่ได้รับเงินค่าจ้างหรือได้รับแต่ไม่เหมาะสมกับปริมาณงาน 
 อาศัยรวมกันเป็นจ้านวนมากในสถานที่คับแคบและแออัด 
 พักอาศัยอยู่กับนายจ้างกรณีเป็นคนต่างด้าวไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษหรือภาษาท้องถิ่น

นั้นๆ 
 แทบจะไม่เคยพบเห็นอยู่ตามล้าพัง มักมีคนคอยติดตามหรือคอยจับตาดูอยู่เสมอ 
 มีรอยบาดแผล เช่น รอยถูกของมีคมบาดบริเวณใบหน้า มีร่องรอยถูกน้้าร้อนลวก หรือไฟไหม้

ที่สามารถสังเกตเห็นได้   
 ไม่มีการตรวจรักษาแม้จะเจ็บไข้ได้ปุวย มีแผลติดเชื้อ หรือเป็นโรคติดต่ออันเนื่องมาจากการมี

เพศสัมพันธ์ สภาพร่างกายทรุดโทรมปรากฏร่องรอยของการขาดการดูแลรักษาความสะอาด
ของร่างกาย เช่น เป็นหิด กลากเกลื้อน หรือโรคผิวหนัง 
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 ยอมท้าตามค้าสั่งผู้อ่ืนโดยง่ายหรือแสดงอาการหวาดผวาเมื่ออยู่ต่อหน้าบุคคลอ่ืน 
 เป็นคนเศร้าโศกอมทุกข์ วิตกจริต แสดงอาการปวดร้าวจิตใจ ท้าร้ายตัวเอง หรือพยายามฆ่า

ตัวตาย  
 เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณีหรือพักอาศัยอยู่ในสถานค้าประเวณี 
 ถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศในสถานเต้นระบ้าเปลื้องผ้า หรือถูกถ่ายภาพลามกอนาจาร 
 เป็นเด็กอายุต่้ากว่า 18 ปี แต่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการค้าประเวณี เตร็ดเตร่อยู่ตามแหล่งบันเทิง

ส้าหรับผู้ใหญ่   
 
สถานที่ท างาน หรือสถานที่พบผู้อาจจะเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 
“แนวทางปฏิบัติและแนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพในการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์” 
 กระบวนการคัดแยกโดยใช้แบบสัมภาษณ์เบื้องต้นมีความส้าคัญและจ้าเป็น แต่การคัดแยกผู้เสียหายที่
มีจ้านวนมาก อาจไม่ได้ข้อสรุปที่สามารถวินิจฉัยได้ในทันทีว่าเป็นผู้เสียหายหรือพยาน อาจต้องใช้เวลา 2-3 วัน 
ดังนั้น ระหว่างรอกระบวนการคัดแยก หรือกรณีเจ้าหน้าที่หลายฝุายมีความเห็นต่างกัน โดยเฉพาะการตีความ
ตามกฎหมายของแต่ละหน่วยงาน จึงจ้าเป็นต้องหาที่พักให้กับบุคคลกลุ่มนี้เพ่ือสอบถามรายละเอียดข้อมูล
เพ่ิมเติม หรือสืบสวนและตรวจสอบข้อเท็จจริง อันจะน้าไปสู่การบ่งชี้สถานะที่ชัดเจนว่าเป็นผู้เสียหาย หรือ
พยาน 
 เพ่ือประโยชน์ของบุคคลที่ยังไม่สามารถบ่งชี้สถานะที่ชัดเจนหรือสมควรเชื่อได้ว่าเป็นผู้เสียหาย 
จ้าเป็นต้องให้การคุ้มครองช่วยเหลือและจัดหาสถานที่พักที่เหมาะสมและเพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นระบบ
ชัดเจน มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน รวมทั้งการประสานงานในทุกระดับที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดย
มีแนวปฏิบัติและข้ันตอนการด้าเนินงาน ดังนี้ 
 1.  แนวปฏิบัติของทีมสหวิชาชีพในการสัมภาษณ์เพ่ือคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์  

1.1  การเตรียมการก่อนเข้าปฏิบัติการให้ด้าเนินการ ดังนี้ 
 หน่วยงานเจ้าของเรื่องแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบล่วงหน้าเพื่อจะได้รายงาน

ผู้บังคับบัญชา และเตรียมการวางแผนก่อนปฏิบัติการ 
 ประชุมวางแผนเบื้องต้นก่อนเข้าปฏิบัติการร่วมกันของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือให้แต่ละหน่วยงานทราบถึงหน้าที่ของตน เช่น การเตรียมความพร้อมเรื่องล่าม 
สถานที่พักรอ ยานพาหนะ เป็นต้น โดยให้ส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ (สตช.)  
กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) กรมการปกครอง เจ้าของเรื่องแล้วแต่กรณี เป็นผู้
ประสาน ส้านักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ (พม.) กระทรวงแรงงาน (รง.)หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ประชุมเตรียมความพร้อมและเครื่องมือในการปฏิบัติงาน ได้แก่ 
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การประชุมเตรียมความพร้อมและเครื่องมือในการปฏิบัติงาน 
 ชุดบันทึกภาพสถานที่เกิดเหตุ 
 ชุดสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน  
 ชุดจับกุม  
 ทีมกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
 ชุดคัดแยกและเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านภาษา 
 ชุดช่วยเหลือผู้เสียหายฯ 
 สถานที่พัก/ช่วยเหลือ อาหารและเครื่องดื่ม สิ่งอ้านวยความสะดวก 
 ยานพาหนะและการขนย้ายภายหลังการรวบรวมพยานหลักฐานของ ส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ (สตช.) 

(ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และ กระทรวงแรงงาน (รง.) ค้านึงถึง
เรื่องการขนย้ายสัมภาระของผู้เสียหาย รวมถึงผู้ติดตามด้วย 

   1.2  การด้าเนินการก่อนการสัมภาษณ์เพ่ือคัดแยกผู้เสียหายเบื้องต้นให้ด้าเนินการ ดังนี้ 
 ให้หน่วยงานที่พบการกระท้าความผิดร่วมประชุมเพ่ือชี้แจงพฤติการณ์ และแผน

ประทุษกรรมของการกระท้าความผิดเพ่ือตั้งประเด็นค้าถามให้สอดคล้องกับ 
ข้อกฎหมายจนเสร็จสิ้นกระบวนการสัมภาษณ์ 

 ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ (สตช.) DSI กระทรวงมหาดไทย (มท.) 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กระทรวงแรงงาน (รง.) 
ผู้ประสานงานทางด้านภาษา และอัยการจังหวัดแล้วแต่กรณี) เข้าร่วมในการ
สัมภาษณ์ เพ่ือรับฟังข้อเท็จจริงและร่วมประชุมหารือว่าการกระท้าหรือพฤติกรรม
ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการ  
ค้ามนุษย์หรือฐานความผิดตามกฎหมายอ่ืนหรือไม่ และให้มีการบันทึกภาพนิ่ง/
เคลื่อนไหว กรณีมีข้อบ่งชี้ว่าจะเป็นการกระท้าความผิดค้ามนุษย์ (กรณีเป็นการ
กระท้าความผิดค้าประเวณีหรือผู้เสียหายเป็นผู้หญิง ต้องให้พนักงานสอบสวนหญิง 
เป็นผู้สัมภาษณ์ผู้เสียหายฯอย่างไรก็ตาม เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานสอบสวน ให้ส้านักงานต้ารวจแห่งชาติด้าเนินการตรวจสอบและแต่งตั้ง
พนักงานสอบสวนหญิงให้ครบทุกจังหวัด และทุกกองก้ากับการในกองบังคับการ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ด้วย) 

 สถานที่ส้าหรับใช้ในการสัมภาษณ์เบื้องต้นเพ่ือคัดแยกผู้ เสียหาย กรณีมีผู้ถูก
สัมภาษณ์ตั้งแต่ 10 คนข้ึนไป ให้ใช้บ้านพักทางราชการ/บ้านเช่าที่จัดเตรียมไว้ตามที่
ขึ้นบัญชีกับส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ และกระทรวงมหาดไทยแล้วแต่กรณีในการ
สัมภาษณ์เพ่ือคัดแยกผู้เสียหาย 
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 การสัมภาษณ์เพ่ือคัดแยกผู้เสียหาย ให้มีทีมสหวิชาชีพ 1 ทีมต่อผู้ถูกสัมภาษณ์ 
จ้านวนไม่เกิน 3 คน 

 กรณีผู้ ถู กสัมภาษณ์มี เป็นจ้ านวนมาก ให้ เ ริ่ มสั มภาษณ์จากบุคคลที่ เป็น
กลุ่มเปูาหมาย/กลุ่มเสี่ยงที่มีเหตุอันควรเชื่อว่าน่าจะเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
ก่อน และเมื่อพบบุคคลที่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ให้ทีมสหวิชาชีพร่วมกัน
สรุปผลการวินิจฉัยเพ่ือด้าเนินคดีตามกฎหมายก่อน แล้วจึงสัมภาษณ์บุคคลกลุ่มที่
เหลือต่อไป 

 
กรณีที่ทีมสหวิชาชีพมีความเห็นขัดแย้ง หรือความเห็นต่างกัน 
 ส้าหรับกรณีที่ทีมสหวิชาชีพมีความเห็นขัดแย้ง หรือความเห็นต่างกัน ให้บันทึกเหตุผลและความเห็น
ต่างเป็นหลักฐานลงในแบบสัมภาษณ์และให้หัวหน้าพนักงานสอบสวนเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดแล้วรายงานต่อ
ประธานอนุกรรมการเฉพาะกิจเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด้าเนินคดีค้ามนุษย์ต่อไป 
 1.3  การด้าเนินการภายหลังการสัมภาษณ์เพ่ือคัดแยกผู้เสียหายให้ด้าเนินการ ดังนี้ 
   เมื่อผ่านกระบวนการสัมภาษณ์แล้ว ทีมสหวิชาชีพจะน้าพฤติการณ์ในภาพรวมมาร่วมประชุม
หารือเพ่ือวินิจฉัยว่าผู้ถูกสัมภาษณ์จัดอยู่ในกลุ่มใด และผู้ใดหรือหน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบอย่างไร ดังนี้ 

 ผู้เสียหาย ให้พนักงานสอบสวนด้าเนินการส่งต่อให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ให้การคุ้มครองและช่วยเหลือผู้เสียหายตามมาตรา 33 แห่ง
พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 

 บุคคลที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเป็นผู้ เสียหาย ให้พนักงานสอบสวนส่งต่อให้
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ใช้อ้านาจเพ่ือคุ้มครอง
ชั่วคราว ตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
พ.ศ. 2551 และให้พนักงานสอบสวนเร่งด้าเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงโดย
ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในเรื่องการตรวจร่างกาย อายุ บาดแผล โดย
ด้าเนินการให้ทันตามระยะเวลาที่กฎหมายก้าหนด (24 ชั่วโมง ทั้งนี้ ขยายได้ไม่เกิน 
7 วัน) ทั้งนี้ ให้กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ เป็นผู้จัดท้าแบบฟอร์ม 
ค้าร้องขอขยายระยะเวลาต่อศาล 

 กลุ่มบุคคลที่ทีมสหวิชาชีพมีความเห็นขัดแย้ง/รอการวินิจฉัย ต้องสอบสวนเพ่ิมเติม
ให้พนักงานสอบสวนส่งต่อให้ส้านักงานตรวจคนเข้าเมือง ใช้อ้านาจตามมาตรา 54 แห่ง
พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 เพ่ือน้าส่งบ้านพักราชการ/บ้านเช่าต่อไป 

 แรงงานต่างด้าวที่เป็นพยานแต่ไม่เป็นผู้เสียหาย ให้พนักงานสอบสวนส่งต่อให้
ส้านักงานตรวจคนเข้าเมือง ใช้อ้านาจตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้า
เมือง พ.ศ.2522 และน้าเข้าบ้านพักราชการ/บ้านเช่าที่จัดเตรียมไว้ โดยให้ฝุาย
อ้านวยการศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว และการปูองกันปราบปรามการ 
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ค้ามนุษย์ ส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ (ศพดส.ตร.)ประสานกับกระทรวงมหาดไทย 
(กองการต่างประเทศ ส้านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย)ส้ารวจและขึ้นบัญชีไว้ให้
กระทรวงแรงงาน (กรมการจัดหางาน) จัดหางานให้แรงงานต่างด้าวท้างานภายใน 
15 วันและต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ส้านักงานตรวจคนเข้าเมืองก้าหนด เช่น  
การรายงานตัวทุก 15 วัน 

  ทั้งนี้ กรณีพยานบุคคลที่มีข้อเท็จจริงว่าถูกข่มขู่ คุกคาม หรือมีพฤติการณ์ความไม่ปลอดภัย
อ่ืนที่จ้าเป็นต้องให้การคุ้มครองเพ่ือให้เกิดความปลอดภัย ให้ส่งต่อไปยังกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพ่ือ
ด้าเนินการต่อไป 

 แรงงานที่ต้องได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน ให้ด้าเนินการ ดังนี้  
o กรณีแรงงานเด็กอายุต่้ากว่า 18 ปี ให้พนักงานสอบสวนส่งต่อให้

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ด้าเนินการคุ้มครอง
และช่วยเหลือโดยรับตัวไว้ในบ้านพักเด็กและครอบครัว 

o กรณีแรงงานอายุ 18 ปีขึ้นไปให้พนักงานสอบสวนส่งต่อให้กระทรวง
แรงงานเพ่ือด้าเนินการจัดหางานให้ท้า 

o กรณีแรงงานต่างด้าวอายุ 18 ปี ขึ้นไป ให้พนักงานสอบสวนส่งต่อไปยัง
ศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว เพ่ือด้าเนินการจัดหางานให้ท้า 
ภายใน 5 วัน 
 

การจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านภาษา 
 1.  กระทรวงแรงงานจัดหารายชื่อผู้ท้าหน้าที่ประสานงานด้านภาษาจังหวัดละ 5 คน ส่งให้ กระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ด้าเนินการจัดจ้างในอัตราที่กระทรวงการคลังก้าหนด  
รวม 32 จังหวัด   

 2.  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ด้าเนินการจัดท้าบัญชีล่ามที่ผ่านการ
ฝึกอบรมแล้ว ซึ่งปัจจุบันมีล่ามที่ขึ้นบัญชีของ พม. จ้านวน 170 คน โดยสามารถประสานเพ่ือขอรับการ
สนับสนุนล่ามได้ที่กองต่อต้านการค้ามนุษย์ 022029076 หรือ 0901977358 หรือศูนย์ช่วยเหลือสังคม โทร. 
1300 

 3.  กระทรวงแรงงาน ด้าเนินการจัดท้าบัญชีล่าม ปัจจุบันมีล่ามจ้านวน 16 คน ให้เข้ารับฝึกอบรม
จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และอยู่ระหว่างด้าเนินการจัดหาเพ่ิมเติมให้ครบ  
26 คน ภายในปี 2560 
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การปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรม 
  1.  ฝึกอบรมทีมสหวิชาชีพ ส้าหรับการสัมภาษณ์เพ่ือคัดแยกผู้เสียหายใน 32 จังหวัด  (22 จังหวัด
ชายทะเล กรุงเทพมหานคร จังหวัดตาก (แม่สอด) สระแก้ว ราชบุรี หนองคาย ลพบุรี กาญจนบุรี ก้าแพงเพชร 
เชียงราย และนครปฐม) ประกอบด้วย ต้ารวจภูธรจังหวัด (ภ.จว.) กระทรวงแรงงาน ได้แก่ สวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานจังหวัด และส้านักงานจัดหางานจังหวัด (สสค.สจจ. )กระทรวงมหาดไทย ปกครองจังหวัด (ปค.) 
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.)ต้ารวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด (ตม.จว.) ผู้อ้านวยการ
ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาค(DSI)และองค์กรภาคเอกชน (NGOs) 

 2.  เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านภาษาและล่าม เพ่ือเสริมสร้างทักษะในการซักถาม ให้ตรงตาม
องค์ประกอบของกฎหมาย  

3.  สถานที่พักระหว่างรอการวินิจฉัยกรณีมีความเห็นต่าง ให้กระทรวงมหาดไทยและส้านักงานต้ารวจ
แห่งชาติ จัดเตรียมบ้านพักราชการ/บ้านเช่า ระหว่างรอวินิจฉัย โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
กองทุนสืบสวนสอบสวนของ ตร. และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) สนับสนุนบ้านพัก
ของอุทยาน 

 

ค าสั่งแต่งตั้งและออกบัตรประจ าตัวเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน 
   การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  
พ.ศ. 2551 โดยให้ส้านักงานต้ารวจแห่งชาติรวบรวมรายชื่อนายต้ารวจชั้นผู้ใหญ่ (ระดับสารวัตรขึ้นไป) ส่งให้กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพ่ือจัดท้าค้าสั่งแต่งตั้งและออกบัตรประจ้าตัวเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน 
 

เป้าหมายของการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 
 เปูาหมายหลักของกระบวนการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ คือการพิจารณาลงความเห็นว่า 
จากนิยามความหมายของการค้ามนุษย์ บุคคลนั้นอาจจะตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ดังนั้น บุคคล
ดังกล่าวพึงได้รับการส่งต่อไปยังสภาวะแวดล้อมที่ให้การคุ้มครองอย่างเหมาะสมเพียงพอ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ที่มี
อ้านาจหน้าที่ได้สัมภาษณ์อย่างลึกซึ้งยิ่งข้ึน เพ่ือจะได้ใช้มาตรการที่เหมาะสมต่อไป 
 

ลักษณะทางธรรมชาติของการค้ามนุษย์ 
 เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย 
 ซ่อนเร้น ปกปิด 
 ไม่เข้าใจกฎหมายและภาษาของประเทศปลายทาง 
 ถูกกักขัง จ้ากัดเสรีภาพในการเดินทาง 
 ถูกจ้ากัดการติดต่อกับโลกภายนอก 
 ต้องพ่ึงพิงนักค้ามนุษย์ 
 ไม่คิดว่าตัวเองเป็นผู้เสียหาย 
 ผู้เสียหายไม่ตระหนักถึงสิทธิในฐานะท่ีตนเป็นผู้เสียหาย 
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อะไรคือปัญหาอุปสรรค ในการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 
ข้อจ ากัดจากผู้ให้สัมภาษณ์  เหตุผลที่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ไม่ให้ข้อมูล 
 ความกลัวผู้ค้ามนุษย์  
 ความกลัวการลงโทษจากกฎหมาย  
 ความจงรักภักดีต่อผู้ค้ามนุษย์  
 การขาดความไว้วางใจ  
 การสูญเสียความทรงจ้า  
 การถูกซักซ้อมจากพวกนักค้ามนุษย์ ไม่ให้เล่าความจริง ฯลฯ 

 
ข้อจ ากัดจากผู้สัมภาษณ์ 
 ไม่เข้าใจความหมายของการค้ามนุษย์ 
 ไม่ทราบวิธีการสอบข้อเท็จจริง 
 ไม่รู้วิธีการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 
 ทักษะในการสัมภาษณ์  
 ไม่ทราบกระบวนการในการช่วยเหลือ 
 ไม่ทราบกฎหมาย มาตรการ กลไก ในปัจจุบัน 

 
ปัญหาและอุปสรรคในการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 
 การท้างานที่ไม่เป็นทีมของสหวิชาชีพ  ไม่เตรียมการวางแผนงานร่วมกัน 
 ล่ามแปลภาษา  ( เพียงพอ / หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการ / น่าเชื่อถือ ) 
 เวลา /  ระยะเวลา ในการคัดแยกท่ีเหมาะสม 
 สถานที่ในการคัดแยก 
 การถูกแทรกแซงจากฝุายผู้กระท้าความผิด 
 สถานที่รองรับ 
 พบข้อมูลว่าเป็นผู้เสียหายในภายหลัง  
 อดีตผู้เสียหายหากกลับเข้ามาอีกครั้งจะถือว่าเป็นผู้เสียหายหรือไม่ 
 การบันทึกข้อมูลในแบบสัมภาษณ์เบื้องต้นส้าหรับคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 

 
ข้อพิจารณาก่อนท าการคัดแยกผู้เสียหาย 
 เพศ 
 สถานภาพการเดินทางเข้าประเทศ 
 ความหวาดกลัวต่อการถูกแก้แค้น 
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 ความสัมพนัธ์ระหว่างผู้เสียหายกับนักค้ามนุษย์ 
 ภูมิหลังเกี่ยวกับวัฒนธรรมความเชื่อ 
 สภาวะทั้งทางกายภาพและจิตใจของผู้เสียหายแต่ละคน 

 
ข้อแนะน าส าหรับการสัมภาษณ์ผู้เสียหายครั้งแรก 
 ควรแจ้งให้ทราบถึงวิธีการ ขั้นตอนและผลที่จะตามมา 
 ข้อมูลต่างๆที่แจ้งต้องถูกต้อง ชัดเจน โดยใช้ภาษาท่ีผู้ที่สงสัยว่าเป็นผู้เสียหายเข้าใจได้ 
 ควรมีล่ามท่ีมีประสบการณ์หรือผ่านการฝึกฝนมาแล้วอยู่ร่วมด้วย 
 ค้าถามที่อาจส่งผลกระทบต่อจิตใจ ความรู้สึกของผู้เสียหายควรหลีกเลี่ยง 
 ควรตระหนักถึงข้อจ้ากัดในเรื่องเพศ ผู้เสียหายที่เป็นสตรี ควรให้เจ้าหน้าที่ที่เป็นสตรีเป็นผู้สัมภาษณ์ 
 ให้เกียรติและรับฟังเรื่องราวของผู้เสียหาย อย่าใช้ความคิดหรืออารมณ์ของตนมาสรุปข้อเท็จจริง 
 เปิดโอกาสให้ผู้เสียหายได้มีส่วนร่วมคิดและตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคต(รวมถึงมาตรการต่างๆที่จะด้าเนิน

ต่อไป) 
 พยายามสัมภาษณ์ในที่ที่เป็นการส่วนตัว (รักษาความลับ) 

 
เหตุใดเหยื่อจึงไม่หลบหนี 
วงจรของกลไกการควบคุม: 
 ภาวะหนี้สินหรือการไม่ได้รับค่าจ้าง 
 ความโดดเดี่ยว - ทางด้านภาษาและความช่วยเหลือ 
 การใช้หรือขู่ว่าจะใช้ความรุนแรง 
 การท้าให้ติดสารเสพติด 
 ขู่จะท้าร้ายคนที่รัก 
 เปิดโปงให้อับอาย 

 
พื้นฐานความรู้ความเข้าใจส าหรับการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 
 นิยามความหมายการค้ามนุษย์ องค์ประกอบความผิดฐานค้ามนุษย์ 
 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการค้ามนุษย์ 
 แนวทางการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่ก้าหนดไว้ในบันทึกข้อตกลงฯ 
 แนวทางการก้าหนดขอบเขตและองค์ประกอบของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 
 แบบสัมภาษณ์เบื้องต้นส้าหรับคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 
 กระบวนการให้ความช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 
 ทักษะการสัมภาษณ์ 
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แนวทางการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 
  กลไกการให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองผู้ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์  การจัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัด (ศปคม.จังหวัด) โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่า
ราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานและพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเป็นกรรมการ
และเลขานุการ 
ชุดปฏิบัติการช่วยเหลือในรูปแบบสหวิชาชีพ 
 ศปคม.จังหวัดจัดตั้ง “ชุดปฏิบัติการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในรูปแบบสหวิชาชีพ”   
อาจประกอบด้วย พนักงานอัยการ เจ้าหน้าที่ต้ารวจ พนักงานฝุายปกครอง แพทย์ นักสังคมสงเคราะห์ 
นักจิตวิทยา นักกฎหมาย เจ้าหน้าที่ส้านักงานจัดหางานจังหวัด เจ้าหน้าที่ส้านักงานสวัสดิการและคุ้ มครอง
แรงงานจังหวัด ล่ามจากภาครัฐและ/หรือองค์กรพัฒนาเอกชน รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องและเหมาะสม เพ่ือ
ช่วยเหลือผู้เสียหายหรืออาจจะเป็นผู้เสียหายตามบันทึกข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ 
จังหวัดใดเห็นสมควรจัดตั้งชุดปฏิบัติการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการ ค้ามนุษย์ในรูปแบบสหวิชาชีพในระดับ
อ้าเภอที่มีความจ้าเป็นให้จัดตั้งได้ตามความเหมาะสม 
 
การคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เบื้องต้น 
 ชุดปฏิบัติการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในรูปแบบสหวิชาชีพคัดแยกผู้เสียหายเบื้องต้น  
 พร้อมบันทึกความเห็นหรือข้อสังเกต  
 ประสานส่งต่อพนักงานสอบสวน 
 ให้พนักงานสอบสวนเป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาว่าผู้ใดเป็นผู้เสียหายหรือไม่  
  พิจารณาตามข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน 
  รับฟังความเห็นและเหตุผลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
สิ่งบ่งชี้ว่าบุคคลใดอาจเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 
 เมื่อพบบุคคลหนึ่งบุคคลใดตกอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของบุคคลอ่ืน หรือตกอยู่ภายใต้การจับตาดู

ของบุคคลอ่ืน  การติดต่อกับบุคคลรอบตัวหรือใกล้ชิด เช่น บุคคลในครอบครัวหรือญาติพ่ีน้องจะถูก
ตรวจสอบหรือถูกจ้ากัด 

 บุคคลนั้นไม่สามารถเปลี่ยนหรือย้ายที่อยู่หรือที่ท้างานได้ตามสมัครใจ 
 บุคคลนั้นไม่มีอ้านาจในการจัดการทรัพย์สินของตัวเอง หรือการที่มีบุคคลหนึ่งบุคคลใดเข้าจัดการ

ทรัพย์สิน (นอกเหนือไปจากธุรกิจ) หรือไม่มีเงินติดตัวไว้ใช้สอยในยามจ้าเป็นหรือฉุกเฉิน 
 บุคคลที่ไม่มีเอกสารหลักฐานแสดงตนเป็นคนต่างด้าว ไม่มีหนังสือเดินทาง 
 ท้างานเกินกว่าชั่วโมงการท้างานปกติมาก 
 ไม่ได้รับเงินค่าจ้าง หรือได้รับแต่ไม่เหมาะสมกับปริมาณงาน 
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 อาศัยรวมกันเป็นจ้านวนมากในสถานที่คับแคบและแออัด 
 พักอาศัยอยู่กับนายจ้าง 
 กรณีเป็นคนต่างด้าวไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษหรือภาษาท้องถิ่นที่ตนพ้านักอาศัยในขณะนั้นได้ 
 แทบจะไม่เคยพบเห็นอยู่ตามล้าพัง  มักมีคนคอยติดตามหรือจับตาดูอยู่เสมอ 
 พบรอยบาดแผลตามเนื้อตัว เช่น รอยถูกของมีคมบาดบริเวณใบหน้ามีร่องรอยถูกน้้าร้อนลวก หรือไฟ

ไหม้ที่สามารถสังเกตเห็นได้ 
 เมื่อเจ็บปุวยจะไม่ได้รับการตรวจรักษา  มีแผลติดเชื้อ  หรือเป็นโรคติดต่ออันเนื่องมาจากการมี

เพศสัมพันธ์  สภาพร่างกายทรุดโทรม ปรากฏร่องรอยของการขาดการดูแลรักษาความสะอาดของ
ร่างกาย เช่น เป็นหิด  กลากเกลื้อน หรือโรคผิดหนัง 

 เป็นบุคคลที่ยอมท้าตามค้าสั่งผู้อ่ืนโดยง่ายหรือแสดงอากาหวาดผวาเมื่ออยู่ต่อหน้าบุคคลอื่น 
 เป็นคนเศร้าโศกอมทุกข์  วิตกจริต  แสดงอาการทางปราสาท  ท้าร้ายตัวเองหรือพยายามฆ่าตัวตาย 
 ท้างานที่เก่ียวข้องกับการค้าประเวณีหรือพักอาศัยอยู่ในสถานค้าประเวณี 
 ถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศในสถานเต้นระบ้าเปลี้องผ้า  หรือถูกถ่ายภาพลามกอนาจาร 
 เป็นเด็กอายุต่้ากว่า 18 ปี แต่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการค้าประเวณี  เตร็ดเตร่ อยู่ตามแหล่งบันเทิงส้าหรับ

ผู้ใหญ ่
 
ขอบเขตและองค์ประกอบในการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 
   คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์แห่งชาติ มีค้าสั่งแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการพัฒนาแนวทางการก้าหนดขอบเขตและองค์ประกอบของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 
 
กรณีที่มีความเห็นขัดหรือแย้งกัน 
  ให้หัวหน้าพนักงานสอบสวนในสถานีต้ารวจนั้นๆ ท้าบันทึกความเห็น พร้อมแนบความเห็น
ต่างหรือแย้งไปยัง ศปคม. จังหวัด ส่งผลการพิจารณาพร้อมแนบข้อคิดเห็นของ ศปคม.จังหวัดไปยังผู้บังคับการ
ต้ารวจภูธรจังหวัดเพ่ือพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ในระหว่างการพิจารณาให้บุคคลดังกล่าวได้รับการคุ้มครองตาม  
มาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  พ.ศ. 2551 
 
กรณีไม่ใช่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 
  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืน ด้าเนินการให้ความช่วยเหลือคุ้มครองตามที่ระบุไว้ใน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยค้านึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน   ได้แก่ พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติปูองกัน
และปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 เป็นต้น 
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ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเดินทาง/เหตุจูงใจ 
 เหตุผลการเดินทาง มีผู้ใดชักชวน ไปท้าอะไร  
 สัญญาว่าจะได้รายได้เท่าไหร่ มีการเซ็นสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ (ถ้าเซ็นสัญญาอยู่ที่ไหน 

รายละเอียดในสัญญาว่าอะไรบ้าง) 
 เดินทางอย่างไร มีเอกสารเดินทางผ่านแดนหรือไม่ ใครพามา  
 เสียค่าใช้จ่ายหรือไม่ เป็นค่าใช้จ่ายอะไร จ่ายก่อนหรือหลังเดินทาง   จ่ายให้กับใคร ใครเป็นคนจ่าย  
 ถูกหลอก/ขาย/บังคับ/ลักพาตัวมาหรือไม่อย่างไร 

 
ข้อเท็จจริงที่ผู้ให้สัมภาษณ์ได้รับการปฏิบัติในระหว่างอยู่กับผู้น าพามาหรือผู้รับไว้ สถานที่ท างาน หรือ
สถานที่พบผู้ให้สัมภาษณ์ 
 มีผู้ใดเป็นคนรับไว้ ให้ท้าอะไร ตรงกับท่ีชักชวนหรือไม่  
 สมัครใจท้าหรือไม่  
 พักอาศัยและกินอยู่อย่างไร  
 ไปไหนมาไหนหรือติดต่อบุคคลอื่นได้หรือไม่  
 มีหนังสือเดินทางหรือเอกสารประจ้าตัวหรือไม่ และเอกสารอยู่กับตัวหรือไม่ ( ถ้าไม่มีเอกสารอยู่กับตัว

ใครเป็นคนเอาไป เอาไปนานเท่าไหร่) 
 

สภาพการจ้าง 
 สภาพการจ้าง ได้รับค่าใช้จ่ายเท่าไหร่  
 ชั่วโมงการท้างานนานเท่าไหร่ เป็นไปตามสัญญาจ้างหรือไม่ 
 สภาพการท้างาน เช่น ถูกบังคับให้ท้างาน/ให้บริการ 
 ได้รับค่าจ้างหรือถูกนายจ้างหักค่าจ้างหรือไม่ ฯลฯ  
 มีหนี้ที่ต้องจ่ายคืนหรือไม่ จ่ายให้ใคร เป็นจ้านวนเท่าไหร่ จ่ายอย่างไร (หักจากเงินเดือนหรือไม่) 

จ้านวนเงินที่เป็นหนี้และที่ต้องจ่ายเป็นไปตามที่ตกลงหรือไม่  
 มีสัญญาการกู้ยืมเงินหรือไม่ 

 
การถูกปฏิบัติในการท างาน 
 ถูกท้าร้ายร่างกายและ/หรือจิตใจหรือไม่ อย่างไร  
 มีอิสระสามารถออกจากบ้าน/สถานที่ทางานได้หรือไม่ 
 มีเวลาพักผ่อน  
 วันลาปุวยหรือออกไปทากิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมได้หรือไม่ 
 สามารถย้ายงานหรือเปลี่ยนนายจ้างได้หรือไม่ 
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กระบวนการในการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 
  เนื่องมาจากลักษณะทางธรรมชาติของการค้ามนุษย์ที่ค่อนข้างรุนแรงและเทคนิคการควบคุมท่ีมีการ
วางแผนการจัดการไว้ล่วงหน้า ผู้เสียหายจึงอาจไม่พร้อมในการให้ข้อมูล ดังนั้น สิ่งที่พึงกระท้า คือ การจัดให้
ผู้เสียหายเข้าถึงผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมมาแล้ว เช่น  
 เจ้าหน้าที่ต้ารวจที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นพิเศษ 
 ผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมจิตวิทยาและการรักษาพยาบาล 
 นักสังคมสงเคราะห์ 
 ผู้ร่วมงานซึ่งมีความเชี่ยวชาญจากองค์กรภาคเอกชน 
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รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ  รายชื่อหน่วยงานในพื้นที่ที่เข้าร่วมบูรณาการ  
และคะแนนสรุปผลการประเมินความรู้ ก่อน-หลัง เข้าร่วมโครงการ 

จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน 
 

ล าดับ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน 
คะแนน 

ก่อน หลัง 

1 นายศราวุธ ไชยพิณ ที่ท้าการปกครองจังหวัดจันทบุรี 13 17 

2 นายธิณิกร วังรัตน์ 
ส้านักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด 

13 15 

3 พ.ต.อ. บ้ารุง ผลพูล สถานีต้ารวจภูธรจังหวัดตราด 13 17 

4 นางสาวจะนับ ศาสนกิจ ส้านักงานประมงจังหวัดตราด 13 16 

5 นางสาวธัญญารัตน์ เชี่ยวกสิกรณ ์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง 13 15 

6 นาวาโทฐิติพันธ์ ค้าปอ 
กองอ้านวยการรักษาความมั่นคง

ภายในจังหวัดระยอง 
13 17 

7 นายวิริยะ ศรีรัตนพันธ์ 
ส้านักงานประกันสังคม 

จังหวัดชลบุร ี
12 15 

8 นายพงศธร วนพฤกษ์ 
บ้านพักเด็กและครอบครัว 

จังหวัดระยอง 
12 17 

9 นางสาวนฤด ี พูลกสิศรี 
ส้านักงานสวัสดิการและคุ้มครอง

แรงงานจังหวัดตราด 
12 14 

10 นางสาวปิยฉัตร บุญมูล ศูนย์ธารชีวิตเพ่ือสตรี 12 16 

11 นางสาวยุติมา งามดี 
ส้านักงานประกันสังคม        

จังหวัดระยอง 
11 15 

12 ร.ต.อ.ศักด์ณรงค์ มีภาพ สถานีต้ารวจภูธรเมืองพัทยา 11 19 

13 นางปิยะนาถ จึงกระแพ ส้านักงานประมงจังหวัดชลบุรี 11 18 

14 นางวราพร เจิมถาวร ส้านักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี 11 19 

15 นางสาวธิดารัตน์ ดอนมอญ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง 11 15 

16 ร.ต.อ.พายัพ บุญประสาน สถานีต้ารวจภูธรเพ 11 14 

17 นางสุกัญญา สายทอง 
ส้านักงานสวัสดิการและคุ้มครอง

แรงงานจังหวัดชลบุรี 
11 17 
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ล าดับ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน 
คะแนน 

ก่อน หลัง 

18 นางสาวอภิญญา ศรจันทร์ ศูนย์ธารชีวิตเพ่ือเด็ก 11 16 

19 นางสาวสงกรานต์ สามารถชัย 
ส้านักงานสวัสดิการและคุ้มครอง

แรงงานจังหวัดจันทบุรี 
11 16 

20 นาวาเอก สุพน ปราบภัย 
กองรักษาความมั่นคงภายใน  

จังหวัดตราด 
11 11 

21 นายจุลพงษ์ แก้วงาม 
ส้านักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี 

11 17 

22 นายเทวิน อินทะจักร์ 
บ้านพักเด็กและครอบครัว     

จังหวัดจันทบุรี 
11 18 

23 นายกิตติศักดิ์ พันธประสิทธิ์ ส้านักงานปูองกันจังหวัดระยอง 11 16 

24 นายกรเกียรติ ใจสุทธิ 
ศูนย์คุม้ครองคนไร้ที่พ่ึง        

จังหวัดจันทบุรี 
10 18 

25 นายธนิช พูลทอง ส้านักงานประมงจังหวัดจันทบุรี 10 20 

26 นางสาวมลฤดี เจริญทรัพย์ 
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง       

จังหวัดชลบุร ี
10 8 

27 นางสาวอรอุมา สุรพัตร กรมจัดหางานจังหวัดจันทบุรี 10 16 

28 พ.ต.ต.คมศักดิ์ ทองขวัญ สถานีต้ารวจภูธรเมืองจันทบุรี 10 15 

29 นางสาวสุธาสิน จ๊ะเขียว 
ส้านักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง 

10 16 

30 นางสาวลักขณา ลีชา ส้านักงานประมงจังหวัดตราด 10 20 

31 นายกุณสมบัติ ศิริสมบัติ ส้านักงานประมงจังหวัดระยอง 9 18 

32 นายอธิป กุลอ้านวยชัย 
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง 

จังหวัดชลบุร ี
9 14 

33 นายอดิศร ริตยันต์ ที่ท้าการปกครองอ้าเภอคลองใหญ่ 9 18 

34 นางสาวเพลินตา วงศ์ค้าปัน 
ส้านักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง 

9 16 

35 นางสาวสกาวแก้ว มหาพินิจ 

 

ส้านักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี 

 

9 14 
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ล าดับ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน 
คะแนน 

ก่อน หลัง 

36 นางสาวสุประวีณ์ ผันแก้ว 
บ้านพักเด็กและครอบครัว 

จังหวัดชลบุร ี
9 11 

37 นางสาวแสงเดือน เสมสฤษดิ์ กรมจัดหางานจังหวัดจันทบุรี 8 15 

38 เรือเอก อรรนพ วิสิทธิวงศ์ 
กองรักษาความมั่นคงภายใน 

จังหวัดจันทบุรี 
7 10 

39 นางสาวหทัยภัทร กลบันวล 
ส้านักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี 

7 12 

40 นางสาวชลิตฎา รัตนวาร ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงจังหวัดตราด 6 12 

41 นางสาววกุล ภคสกุลกาญจน์ 
ส้านักงานส่งเสริมและสนับสนุน

วิชาการ 3 
3 17 

42 นายณัฐวัตร ตรีกุล 
บ้านพักเด็กและครอบครัว     

จังหวัดชลบุร ี
10 12 

43 ร.ท.เริงศักดิ์ สระกัน 
กองรักษาความมั่นคงภายใน  

จังหวัดชลบุร ี
10 12 
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รายงานสรุปผลประเมินความพึงพอใจ 
 
  การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมศักยภาพในการคัดแยกเพ่ือช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายจากการ 
ค้ามนุษย์  ระหว่างวันที่  11 - 12  ธันวาคม  2561 ณ ห้องประชุมนพเก้า อาคาร 3 ส้านักงานส่งเสริมและ
สนับสนุนวิชาการ 3 จังหวัดชลบุรี  ผลการประเมินความพึงพอใจ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่  ส่วนที่ 1 ข้อมูล
ทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม  ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  ส่วนที่  3 
ข้อเสนอแนะ ซึ่งโดยสรุปผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.27   
คิดเป็นร้อยละ 85.36 

 
เกณฑ์การให้คะแนนระดับการแปลผล 

   ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.79 หมายถึง  ระดับน้อยที่สุด 
  ค่าเฉลี่ย 1.80 – 2.59 หมายถึง  ระดับน้อย 

ค่าเฉลี่ย 2.60 – 3.39 หมายถึง  ระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 3.40 – 4.19 หมายถึง  ระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 4.20 – 5.00 หมายถึง  ระดับมากที่สุด 

 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 

1.1 เพศ 
 จากแบบประเมินความพึงพอใจด้านเพศ พบว่า ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย จ้านวน           

20 คน คิดเป็นร้อยละ 46.51 และเป็นเพศหญิง จ้านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 53.49 ตามล้าดับ 
1.2 อาย ุ

 จากแบบประเมินความพึงพอใจด้านอายุ พบว่า ผู้เข้าร่วมประชุม อายุ 21 – 30 ปี จ้านวน 8 คน คิดเป็น
ร้อยละ 18.60  อายุ 31 - 40 ปี จ้านวน 19 คน  คิดเป็นร้อยละ 44.19  อายุ 41 - 50 ปี จ้านวน 13 คน คิดเป็น    
ร้อยละ 30.23 และอายุ 51 - 60 จ้านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 6.98 ตามล้าดับ 
1.3 ระดับการศึกษาสูงสุด 

 จากแบบประเมินความพึงพอใจด้านระดับการศึกษา พบว่า ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่ เรียนจบ
ปริญญาตรี จ้านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 72.09  และเรียนจบปริญญาโทหรือสูงกว่า จ้านวน 12 คน คิดเป็น
ร้อยละ 27.91 ตามล้าดับ 
1.4 สังกัดของผู้เข้าร่วมประชุม 

 จากแบบประเมินความพึงพอใจด้านสังกัดของผู้เข้าร่วมประชุมพบว่าผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่เป็น 
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหน่วยงานสังกัด อปท. ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน NGO  จ้านวน 23 คน คิดเป็น
ร้อยละ 53.49 รองลงมาคือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหน่วยงานสังกัด พม. จ้านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 46.51 
ตามล้าดับ 
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ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  
2.1 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่/บุคลากรที่ให้บริการ 
 2.1.1 เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาด้วยถ้อยค าและน้ าเสียงสุภาพ 

  จากแบบประเมินความพึงพอใจด้านความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส 
พูดจาด้วยถ้อยค้าและน้้าเสียงสุภาพ พบว่า ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจมากที่สุด จ้านวน  
24 คน คิดเป็นร้อยละ 55.81 รองลงมาพึงพอใจมาก จ้านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 41.86 และพึงพอใจ  
ปานกลาง 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.33  ตามล้าดับ 

2.1.2 ความกระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
  จากแบบประเมินความพึงพอใจด้านความกระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการของ

เจ้าหน้าที่ พบว่าผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจมาก จ้านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 60.47 
รองลงมาพึงพอใจมากที่สุด จ้านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 30.23 พึงพอใจปานกลาง จ้านวน 3 คน  
คิดเป็นร้อยละ 6.98 และพึงพอใจน้อย 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.33 ตามล้าดับ 

2.1.3 เจ้าหน้าที่สามารถตอบค าถาม ชี้แจงข้อสงสัยให้ค าแนะน า ช่วยแก้ปัญหาได้ถูกต้อง 
  จากแบบประเมินความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่สามารถตอบค้าถาม ชี้แจงข้อสงสัย 

ให้ค้าแนะน้าช่วยแก้ปัญหาได้ถูกต้อง พบว่าผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจมากที่สุด จ้านวน 22 คน 
คิดเป็นร้อยละ 51.16 รองลงมาพึงพอใจมาก จ้านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 44.19 และพึงพอใจปานกลาง 
จ้านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 4.65 ตามล้าดับ 

2.1.4 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติไม่ให้บริการเป็นพิเศษกับคน
คุ้นเคย 

  จากแบบประเมินความพึงพอใจด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ความเป็นธรรมไม่เลือก
ปฏิบัติไม่ให้บริการเป็นพิเศษกับคนคุ้นเคย พบว่าผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจมากที่สุด จ้านวน 
22 คน คิดเป็นร้อยละ 51.16 รองลงมาพึงพอใจมาก จ้านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 48.84  ตามล้าดับ 
2.2 ด้านการกระบวนการ ขั้นตอนการจัดกิจกรรมครั้งนี้ 

2.2.1 การแจ้งข่าวให้ทราบ ก่อนการจัดกิจกรรมครั้งนี้ 
  จากแบบประเมินความพึงพอใจด้านการแจ้งข่าวให้ทราบ ก่อนการจัดกิจกรรมครั้งนี้ พบว่า

ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจมาก จ้านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 79.07  รองลงมาพึงพอใจ  
ปานกลาง จ้านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 11.63 และพึงพอใจมากที่สุด จ้านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 9.30 
ตามล้าดับ 

2.2.2 เอกสารประกอบการประชุม 
  จากแบบประเมินความพึงพอใจด้านเอกสารประกอบการประชุม พบว่าผู้เข้าร่วมประชุม 

ส่วนใหญ่  มีความพึงพอใจมาก จ้านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 67.44  รองลงมาพึงพอใจปานกลาง จ้านวน  
8 คน คิดเป็นร้อยละ 18.60 และพึงพอใจมากที่สุด จ้านวน  6 คน คิดเป็นร้อยละ 13.95 ตามล้าดับ 
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2.2.3 เนื้อหาและหลักสูตรในการอบรม 
  จากแบบประเมินความพึงพอใจด้านเนื้อหาและหลักสูตรในการอบรม พบว่า ผู้เข้าร่วม

ประชุมส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจมาก จ้านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 58.14 รองลงมาพึงพอใจมากที่สุดและ
ปานกลาง ในสัดส่วนที่เท่ากัน คือ จ้านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 20.93 ตามล้าดับ 

2.2.4 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ 
  จากแบบประเมินความพึงพอใจด้านระยะเวลาในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้  พบว่าผู้เข้าร่วม

ประชุมส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจมาก จ้านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 65.12 รองลงมาพึงพอใจปานกลาง 
จ้านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 18.60 และพึงพอใจมากที่สุด จ้านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 16.28 ตามล้าดับ 
2.3 ด้านเนื้อหาและวิทยากร 

2.3.1 ความน่าสนใจของเนื้อหา 
  จากแบบประเมินความพึงพอใจด้านความน่าสนใจของเนื้อหา  พบว่ า ผู้เข้าร่วมประชุม 

ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมาก จ้านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 58.14 รองลงมาพึงพอใจมากที่สุด จ้านวน  
12 คน คิดเป็นร้อยละ 27.91 และพึงพอใจปานกลาง จ้านวน  6 คน คิดเป็นร้อยละ 13.95 ตามล้าดับ 

2.3.2 ความรอบรู้ในเนื้อหาครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ 
  จากแบบประเมินความพึงพอใจด้านความรอบรู้ในเนื้อหาครอบคลุมตามวัตถุประสงค์  พบว่า

ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจมาก จ้านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 58.14 รองลงมาพึงพอใจมากที่สุด 
จ้านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 27.91 และพึงพอใจปานกลาง จ้านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 13.95 ตามล้าดับ 

2.3.3 ความรู้และทักษะของวิทยากร หรือทีมวิทยากร 
  จากแบบประเมินความพึงพอใจด้านความรู้และทักษะของวิทยากร หรือทีมวิทยากร พบว่า 

ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจมาก จ้านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 62.79  รองลงมาพึงพอใจ  
มากที่สุด จ้านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 27.91 และพึงพอใจปานกลาง จ้านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 9.30 
ตามล้าดับ 

2.3.4 ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร 
  จากแบบประเมินความพึงพอใจด้านความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร พบว่า

ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจมาก จ้านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 62.79 รองลงมาพึงพอใจมาก
ที่สุด จ้านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 27.91 และพึงพอใจปานกลาง จ้านวน  4 คน คิดเป็นร้อยละ 9.30 
ตามล้าดับ 
2.4 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

2.4.1 การต้อนรับและอ านวยความสะดวกของผู้จัด 
  จากแบบประเมินความพึงพอใจด้านการต้อนรับและอ้านวยความสะดวกของผู้จัด พบว่า 

ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจมาก จ้านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 60.47 รองลงมาพึงพอใจ  
มากที่สุด  จ้านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 32.56  พึงพอใจปานกลาง จ้านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 4.65 และ 
พึงพอใจน้อย จ้านวน 1 คน  คิดเป็นร้อยละ 2.33 ตามล้าดับ 
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2.4.2 ความเหมาะสมของสถานที่จัด เช่น ที่จอดรถ ห้องพัก ห้องประชุม ห้องน้ า ห้องอาหาร เป็นต้น 
  จากแบบประเมินความพึงพอใจด้านความเหมาะสมของสถานที่จัด เช่น ที่จอดรถ ห้องพัก 

ห้องประชุม ห้องน้้า ห้องอาหาร พบว่า ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจมาก จ้านวน 19 คน คิดเป็น
ร้อยละ 44.19 รองลงมาพึงพอใจปานกลาง  จ้านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 39.53  พึงพอใจมากที่สุด จ้านวน 
6 คน คิดเป็นร้อยละ 13.95  และพึงพอใจน้อย จ้านวน 1 คน  คิดเป็นร้อยละ 2.33 ตามล้าดับ 

2.4.3 อาหาร 
  จากแบบประเมินความพึงพอใจด้านอาหาร พบว่า ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจ

มาก จ้านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 51.16 รองลงมาพึงพอใจปานกลาง จ้านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 34.88 
และพึงพอใจมากที่สุด จ้านวน  6  คน คิดเป็นร้อยละ 13.95 ตามล้าดับ 

2.4.4 สิ่งอ านวยความสะดวก เช่น โสดทัศนูปกรณ์ กระดาษ ปากกา ดินสอ น้ าดื่ม ที่นั่ง เป็นต้น 
  จากแบบประเมินความพึงพอใจด้านสิ่งอ้านวยความสะดวก เช่น โสดทัศนูปกรณ์ กระดาษ 

ปากกา ดินสอ น้้าดื่ม ที่นั่ง เป็นต้น พบว่า ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจมากที่สุด จ้านวน 23 คน 
คิดเป็นร้อยละ 53.49  รองลงมาพึงพอใจปานกลาง จ้านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 30.23 และพึงพอใจมาก 
จ้านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 16.28 ตามล้าดับ 
2.5 ด้านคุณภาพการให้บริการ 

2.5.1 ประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรม 
  จากแบบประเมินความพึงพอใจด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรม พบว่า ผู้เข้าร่วมประชุม

ส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจมากที่สุด จ้านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 69.77 รองลงมาพึงพอใจมาก จ้านวน  
10 คน คิดเป็นร้อยละ 23.26 และพึงพอใจปานกลาง  จ้านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 6.98 ตามล้าดับ 

2.5.2 มีช่องทางที่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารหรือเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ของหน่วยงานได้อย่างสะดวก 
  จากแบบประเมินความพึงพอใจด้านการมีช่องทางที่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารหรือเสนอ

ข้อคิดเห็นต่างๆ ของหน่วยงานได้อย่างสะดวก พบว่า ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจมากที่สุด 
จ้านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 69.77 รองลงมาพึงพอใจมาก จ้านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 20.93 และ 
พึงพอใจปานกลาง จ้านวน  4  คน คิดเป็นร้อยละ 9.30 ตามล้าดับ 

2.5.3 คุณภาพการให้บริการโดยรวม 
  จากแบบประเมินความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการโดยรวม พบว่าผู้เข้าร่วมประชุม

ส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจมากที่สุด จ้านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 65.12 รองลงมาพึงพอใจมาก จ้านวน  
10 คน คิดเป็นร้อยละ 23.26 และพึงพอใจปานกลาง จ้านวน  5  คน คิดเป็นร้อยละ 11.63 ตามล้าดับ 
2.6 ด้านผลการให้บริการ 

2.6.1 บริการที่ท่านได้รับมีความคุ้มค่ากับเวลา/การเดินทาง 
  จากแบบประเมินความพึงพอใจด้านบริการที่ท่านได้รับมีความคุ้มค่ากับเวลา/การเดินทาง  

พบว่าผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุด จ้านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 67.44  รองลงมา 
พึงพอใจมาก จ้านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 16.28 พึงพอใจปานกลาง  จ้านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 13.95 
และพึงพอใจน้อย จ้านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.33 ตามล้าดับ 
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2.6.2 บริการที่ได้รับตรงตามความต้องการ 
  จากแบบประเมินความพึงพอใจด้านบริการที่ได้รับตรงตามความต้องการ พบว่า ผู้เข้าร่วม

ประชุม ส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจมากที่สุด จ้านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 65.12  รองลงมาพึงพอใจมากและ
พึงพอใจปานกลาง จ้านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 16.28 และพึงพอใจน้อย จ้านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.33 
ตามล้าดับ 

2.6.3 ความพึงพอใจโดยภาพรวมที่ได้รับจากผลการบริการของหน่วยงาน 
  จากแบบประเมินความพึงพอใจด้านความพึงพอใจโดยภาพรวมที่ได้รับจากผลการบริการของ

หน่วยงาน พบว่า ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจมากที่สุด จ้านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 62.79 
รองลงมาพึงพอใจมาก จ้านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 20.93 และพึงพอใจปานกลาง จ้านวน  7 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 16.28 ตามล้าดับ 

 
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ  

1. สถานที่จัดอบรมและท่ีพักควรอยู่ในสถานที่เดียวกัน 
2. ควรจัดที่พักให้กับผู้เข้ารับการอบรมที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด ก่อนอบรม 1 วัน เนื่องจาก                 

ผู้อบรมไม่มีรถยนต์ส่วนตัว และไม่สามารถขอรถยนต์ราชการได้ 
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รูปการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพในการคัดแยก 
เพ่ือช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์  รุ่นที่ 1 

ระหว่างวันที่  11 - 12  ธันวาคม  2561 
ณ ห้องประชุมนพเก้า  อาคาร 3  

ส านักงานส่งเสริมและสนบัสนุนวิชาการ 3  จังหวัดชลบุรี 
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การประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพในการคัดแยกเพ่ือช่วยเหลือ 
และคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์  รุ่นที่ 2 

ระหว่างวันที่ 11 - 13 มิถุนายน 2562  
ณ โรงแรมสตาร ์คอนเวนชั่น อ าเภอเมือง  จังหวัดระยอง 

 

 กลุ่มเป้าหมาย  จ านวน 101 คน  ประกอบด้วย 
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ หน่วยงาน พม. ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ และภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่จังหวัด  

ภาคตะวันออก คือ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด 

 งบประมาณ  304,484.91  บาท 

 วิธีการด าเนินการจัดโครงการ  แยกเป็นรายละเอียดได้ ดังนี้ 
 วันที่ 11  มิถุนายน  2562 

บรรยายเรื่อง นโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ และกฎหมายค้ามนุษย์    
บรรยาย “พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม” 
บรรยาย “กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์” 
โดย นายประคอง  ดุลคนิจ   รองอัยการจังหวัด  ส านักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ 

 
สถานการณ์การค้ามนุษย์ในประเทศไทย  ปัจจุบันประเทศไทยถูกจัดอันดับอยู่ใน  TIER 2 
TIER  คืออะไร ?  

TIER คือ การจัดระดับสถานการณ์การค้ามนุษย์ของประเทศต่างๆ ที่สหรัฐอเมริกาประกาศจัดอันดับ  
อย่างเป็นทางการในแต่ละป ี

TIP REPORT   TIP Report หรือ Trafficking in Persons Report เป็นรายงานประจ าปีที่กระทรวง  
การต่างประเทศสหรัฐอเมริกา จะต้องจัดท าตามกฎหมายคุ้มครองเหยื่อการค้ามนุษย์ (Trafficking Victims 
Protection Act (TVPA) ค.ศ. 2000) โดยประเมินสถานการณ์และการด าเนินการต่อต้านการค้ามนุษย์ 
ของรัฐบาลประเทศต่างๆ ทั่วโลกรวม 188 ประเทศ 

TIER 1  หมายถึง ประเทศท่ีปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่ าของสหรัฐอเมริกา ตามกฎหมายปกปูองเหยื่อ
การค้ามนุษย์ TVPA อย่างครบถ้วน 

TIER 2  หมายถึง ประเทศที่ปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่ าตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกาของกฎหมาย
ปกปูองเหยื่อการค้ามนุษย์ TVPA ไม่ครบถ้วน แต่มีความพยายามอย่างมีนัยส าคัญเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐาน
เหล่านั้น 

TIER 2 Watch List  หมายถึง  บัญชีรายชื่อประเทศที่ต้องจับตามอง เป็นประเทศที่มีการค้ามนุษย์ 
เพ่ิมมากขึ้น ล้มเหลวในการแสดงหลักฐานการเพ่ิมความพยายามในการต่อสู้กับการค้ามนุษย์ในปีที่ผ่านมา  
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และถูกพิจารณาว่าก าลังพยายามอย่างมีนัยส าคัญเพ่ือให้สามารถท าตามมาตรฐานขั้นต่ าของ TVPA โดยสัญญา
ว่าจะใช้มาตรการเพิ่มเติมในอนาคตภายในปีถัดไป 

TIER 3  จัดเป็นระดับต่ าสุด หมายถึง ประเทศที่ด าเนินการไม่สอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต่ าตาม
กฎหมาย TVPA และไม่ได้ใช้ความพยายามอย่างมีนัยส าคัญที่จะแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 

 
มาตรฐานที่ TIP Report ใช้ประเมินในการจัดระดับ 

- รัฐบาลห้ามไม่ให้มีการค้ามนุษย์ และมีการลงโทษหากมีการค้ามนุษย์เกิดขึ้น 
- รัฐบาลก าหนดบทลงโทษที่ชัดเจนและเพียงพอต่อการค้ามนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหาประโยชน์ทาง

เพศ การค้ามนุษย์ที่มีเหยื่อเป็นเด็ก หรือการค้ามนุษย์ที่มีการข่มขืน การลักพาตัว หรือที่มีเหยื่อเสียชีวิต 
- รัฐบาลก าหนดบทลงโทษที่รุนแรงเพียงพอต่อการปูองกันไม่ให้เกิดการค้ามนุษย์ และสะท้อนความ

ร้ายแรงของความผิด 
- รัฐบาลแสดงให้เห็นถึงความพยายามอย่างจริงจังและต่อเนื่องในการขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ 

 
กฎหมายว่าด้วยการค้ามนุษย์ของไทย  
พระราชบัญญัติว่าด้วยการค้าหญิงและเด็ก พ.ศ. 2471 

“ผู้ใดน าหรือให้ผู้อ่ืนน าหญิงหรือเด็กหญิงเข้ามาในประเทศสยาม เพ่ือการรับจ้างให้เขาท าเมถุนกรรม  
ก็ดี พาหรือให้ผู้อ่ืนพาหญิงหรือเด็กหญิงออกไปจากประเทศสยามเพ่ือการรับจ้างให้เขาท าเมถุนกรรมก็ดี รับหรือ
จ าหน่ายหญิงหรือเด็กหญิงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย  โดยที่ตนรู้อยู่ว่ามีผู้น าเข้ามาในประเทศสยามเพ่ือการดั่งว่า
มานั้นก็ดี ท่านว่ามีความผิดต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับไม่เกินพันบาท หรือทั้งจ าและปรับทั้ง
สองสถาน 
 ถึงแม้กรรมทั้งหลายซึ่งประกอบกันเป็นความผิดนั้น ได้กระท าไว้ในประเทศต่างกันก็ตาม ผู้กระท าผิดนั้น  
ก็อาจถูกฟูองร้องและลงโทษได้” 
 
พระราชบัญญัติมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก พ.ศ.2540 
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 

- มีผลใช้บังคับ 5 มิถุนายน 2551 
- ก าหนดให้วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี เป็น “วันต่อต้านการค้ามนุษย์” 
- 3 เมษายน 2558  พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  มอบนโยบาย “การปูองกันและ

ปราบปรามการค้ามนุษย์”  เป็นวาระแห่งชาติ 
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การค้ามนุษย์ คืออะไร 
พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีฯ 
 “การค้าประเวณ”ี หมายความว่า การยอมรับการกระท าช าเราหรือการยอมรับการกระท าอ่ืนใด หรือ
การกระท าอ่ืนใดเพ่ือส าเร็จความใคร่ในทางกามารมณ์ของผู้อ่ืน อันเป็นการส าส่อนเพ่ือสินจ้างหรือประโยชน์  
อ่ืนใด ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้ยอมรับการกระท าและผู้กระท าจะเป็นบุคคลเพศเดียวกันหรือคนละเพศ 
 “สถานการค้าประเวณี” หมายความว่า สถานที่ที่จัดไว้เพ่ือการค้าประเวณีหรือยอมให้มี 
การค้าประเวณี และให้หมายความรวมถึงสถานที่ที่ ใช้ในการติดต่อหรือจัดหาบุคคลอ่ืนเพ่ือกระท า  
การค้าประเวณีด้วย 
 
ความผิดฐานเป็นธุระจัดหาให้บุคคลค้าประเวณี 
 มาตรา 9 ผู้ใดเป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือชักพาไปซึ่งบุคคลใดให้เพ่ือบุคคลนั้นกระท าการค้าประเวณี 
แม้บุคคลนั้นจะยินยอมก็ตาม และไม่ว่ากระท าต่างๆ อันประกอบเป็นความผิดนั้นจะได้กระท าภายในหรือ 
นอกราชอาณาจักร ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง เป็นการกระท าแก่บุคคลอายุกว่าสิบห้าปีแต่ยังไม่เกินสิบแปดปี
ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสามแสนบาท 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง เป็นการกระท าแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปี ผู้กระท าต้องระวาง
โทษจ าคกุตั้งแต่สิบปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงสี่แสนบาท 

ถ้าการกระท าตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง หรือวรรคสาม เป็นการกระท าโดยใช้อุบายหลอกลวง ขู่เข็ญ 
ใช้ก าลังประทุษร้าย ให้อ านาจครอบง าผิดคลองธรรม หรือใช้วิธีข่มขืนใจด้วยประการใดๆ ผู้กระท าต้องระวาง
โทษหนักกว่าที่บญัญัติไว้ในวรรคหนึ่ง วรรคสอง หรือวรรคสาม หนึ่งในสามแล้วแต่กรณี 

ผู้ใดเพ่ือให้มีการกระท าการค้าประเวณี รับตัวบุคคลซึ่งตนรู้อยู่ว่ามีผู้จัดหาล่อไป หรือชักพาไปตาม
วรรคหนึ่ง วรรคสอง วรรคสามหรือวรรคสี่หรือสนับสนุนในการกระท าความผิดดังกล่าวต้องระวางโทษตามที่
บัญญัติในวรรคหนึ่ง วรรคสอง วรรคสาม หรือวรรคสี่แล้วแต่กรณี 
 มาตรา 10 ผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของบุคคลซึ่งมีอายุยังไม่เกินสิบแปดปีรู้ว่ามีการกระท า
ความผิดตามมาตรา 9 วรรคสอง วรรคสาม หรือวรรคสี่ ต่อผู้อยู่ในความปกครองของตน และมีส่วนร่วม 
รู้เห็นเป็นใจให้มีการกระท าความผิดนั้น ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สี่ปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาท
ถึงสี่แสนบาท 
 
เจ้าของกิจการค้าประเวณี 
 มาตรา 11 ผู้ใดเป็นเจ้าของกิจการการค้าประเวณี ผู้ดูแล หรือผู้จัดการกิจการการค้าประเวณีหรือ
สถานการค้าประเวณี หรือเป็นผู้ควบคุมผู้กระท าการค้าประเวณีในสถานการค้าประเวณี 
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“การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ” 
 แรงงาน  หมายถึง คนงาน , ผู้ใช้แรงในการท างาน 
 บริการ  หมายถึง การปฏิบัติรับใช้ , การให้ความสะดวกต่างๆ  
 (ความหมายตามพจนานุกรม) 
 
“พระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 พ.ศ.2562” 

แก้ไขความผิดฐาน “ค้ามนุษย์” 
เพ่ิมเติมความผิดฐาน “บังคับใช้แรงงานหรือบริการ” 
ก าหนดให้งานหรือบริการบางประเภท “ได้รับยกเว้นความผิดฐานบังคับใช้แรงงาน” 
ก าหนดให้ความผิดฐานบังคับใช้แรงงานหรือบริการที่เป็นผู้ให้ผู้ถูกกระท ารับอันตรายสาหัส / ถึงแก่

ความตาย “เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน” 
ก าหนดบทก าหนดโทษความผิดฐาน “บังคับใช้แรงงานหรือบริการ” 
ก าหนดความรับผิดฐานบังคับใช้แรงงานหรือบริการของ “ผู้กระท าความผิดที่เป็นนิติบุคคล” 
 

มาตรา 6/1 ผู้ใดข่มขืนใจผู้อ่ืนให้ท างานหรือให้บริการโดยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
 1. ท าให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง หรือทรัพย์สินของบุคคลนั้นเองหรือ
ของผู้อ่ืน 
 2. ขู่เข็ญด้วยประการใดๆ  
 3. ใช้ก าลังประทุษร้าย 
 4. ยึดเอกสารส าคัญประจ าตัวของบุคคลนั้นไว้ 
 5. น าภาระหนี้ของบุคคลนั้นหรือของผู้อื่นมาเป็นสิ่งผูกมัดโดยมิชอบ 
 6. ท าด้วยประการอ่ืนใดอันมีลักษณะคล้ายคลึงกับการกระท าดังกล่าวข้างต้น ถ้าได้กระท าให้ผู้อ่ืนนั้น
อยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้  ผู้นั้นกระท าความผิดฐานบังคับใช้แรงงานหรือบริการ 

ระวางโทษ (มาตรา 52/1)  จ าคุกตั้งแต่ 6 เดือนถึง 4 ปี หรือปรับตั้งแต่ 50,000 - 400,000 บาท / 
ผู้เสียหาย 1 คน  ผู้เสียหายเป็นเหตุให้รับอันตรายสาหัส/เป็นโรคร้ายซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อชีวิต จ าคุกตั้งแต่  
8 ปี ถึง 20 ปี และปรับตั้งแต่ 800,000 – 2,000,000 บาท / จ าคุกตลอดชีวิต ผู้เสียหายตาย จ าคุกตลอดชีวิต 
/ ประหารชีวิต 

ถ้าเป็นกรณีที่ผู้บุพการีให้ผู้สืบสันดานท างานหรือให้บริการเพราะเหตุความยากจนเหลือทนทาน หรือ    
เมื่อพิจารณา  ถึงสภาพความผิดหรือเหตุอันควรปรานีอ่ืนแล้ว ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายก าหนดหรือ  
ไม่ลงโทษผู้กระท าความผิดเลยก็ได้ 
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มาตรา 6/2 บทบัญญัติในมาตรา 6/1 ไม่ใช้บังคับกับ 
 (1) งานหรือบริการซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารส าหรับงานในหน้าที่ราชการ
โดยเฉพาะ 
 (2) งานหรือบริการซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติหน้าที่พลเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐตามรัฐธรรมนูญ
หรือตามกฎหมาย 
 (3) งานหรือบริการอันเป็นผลมาจากค าพิพากษาของศาลหรือที่ต้องท าในระหว่างการต้องโทษตามค า
พิพากษาของศาล 
 (4) งานหรือบริการเพ่ือประโยชน์ในการปูองกันภัยพิบัติสาธารณะ หรือในกรณีที่มีประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉิน หรือในขณะที่ประเทศอยู่ในภาวะสงครามหรือการรบ   
 

มาตรา 14 ให้ความผิดตามมาตรา 6/1  ที่เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท าได้รับอันตรายสาหัสหรือถึงแก่ความตาย เป็น
ความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
 

มาตรา 14/1 เพ่ือประโยชน์ในการปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และ
การช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหาย ให้ค าว่า “ค้ามนุษย์” ในหมวด 3 และหมวด 4 หมายความรวมถึง บังคับใช้
แรงงานหรือบริการ ให้น ากฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์มาใช้บังคับกับการพิจารณาคดีบังคับใช้
แรงงานหรือบริการด้วยโดยอนุโลม 
 

ความผิดฐานท าการเป็นขอทาน 
มาตรา 13 ห้ามบุคคลใดท าการขอทาน 
 การกระท าอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นการขอทาน 
 (1) การขอเงินหรือทรัพย์สินจากผู้อ่ืนเพ่ือเลี้ยงชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการขอด้วยวาจา ข้อความหรือการ
แสดงกิริยาอาการใด 
 (2) การกระท าด้วยวิธีการใดให้ผู้อ่ืนเกิดความสงสารและส่งมอบเงินหรือทรัพย์สินให้ 
 การแสดงความสามารถ ไม่ว่าจะเป็นการเล่นดนตรีหรือการแสดงอ่ืนใด เพ่ือให้ได้มาซึ่งเงินหรือ
ทรัพย์สินจากผู้ชมหรือผู้ฟัง การขอเงินหรือทรัพย์สินกันฐานญาติมิตร หรือการเรี่ยไรตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมการเรี่ยไร ไม่ถือว่าเป็นการขอทานตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

ผู้แสดงความสามารถต้องแจ้งเพื่อเป็นผู้แสดงความสามารถ 
มาตรา 14 ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้แสดงความสามารถ ไม่ว่าจะเป็นการเล่นดนตรีหรือการแสดงอ่ืนใด  
ตามมาตรา 13 วรรคสาม ให้ผู้นั้นแจ้งเพ่ือเป็นผู้แสดงความสามารถตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด   
และเมื่อจะแสดงความสามารถในพ้ืนที่ใด ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่นั้น เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ในเขตพ้ืนที่ได้รับแจ้งแล้ว ให้ออกใบรับแจ้งไว้เป็นหลักฐาน  ทั้งนี้   ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่ประกาศ
เป็นการทั่วไป  เพ่ือก าหนด เขตพ้ืนที่หรือสถานที่ใดอันเป็นที่สาธารณะ วันเวลา การใช้อุปกรณ์ หรือสิ่งอ่ืนใด 
ให้ใช้ในการแสดงความสามารถ 



35 

มาตรา 6  ผู้ใดกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
 (1) เป็นธุระจัดหา ซื้อ ขาย จ าหน่าย พามาจากหรือส่งไปยังที่ใด หน่วงเหนี่ยวกักขัง จัดให้อยู่อาศัย
หรือรับไว้ซึ่ง “บุคคลใด” โดยข่มขู่  ใช้ก าลังบังคับ ลักพาตัว ฉ้อฉล หลอกลวง ใช้อ านาจโดยมิชอบ ใช้อ านาจ
ครอบง าบุคคลด้วยเหตุที่อยู่ในภาวะอ่อนด้อยทางร่างกาย จิตใจ การศึกษา หรือทางอ่ืนใดโดยมิชอบ ขู่เข็ญว่า
จะใช้กระบวนการทางกฎหมายโดยมิชอบ หรือโดยให้เงินหรือผลประโยชนอย่างอ่ืนแก่ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแล
บุคคลนั้นเพ่ือให้ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลให้ความยินยอมแก่ผู้กระท าความผิดในการแสวงหาประโยชน์จากบุคคลที่
ตนดูแล  หรือ 
 (2) เป็นธุระจัดหา ซื้อ ขาย จ าหน่าย พามาจากหรือส่งไปยังที่ใด หน่วงเหนี่ยวกักขัง จัดให้อยู่อาศัย 
หรือรับไว้ซึ่ง “เด็ก” 
 
ผู้ใหญ่  เป็นผู้เสียหาย 
1. การกระท า 

1) เป็นธุระจัดหา     2) ซื้อ ขาย 
3) จ าหน่าย     4) พามา  ส่งไป 
5) หน่วงเหนี่ยวกักขัง    6) จัดที่อยู่ให้ 
7) รับไว้       

2. วิธีการ 
1) ข่มขู่      2) ใช้ก าลังบังคับ 
3) ลักพาตัว     4) ฉ้อฉล 
5) หลอกลวง     6) ใช้อ านาจโดยมิชอบ 
7) ใช้อ านาจครอบง าบุคคลด้วยเหตุที่อยู่ในภาวะอ่อนด้อยทางร่างกาย จิตใจ การศึกษา หรือทางอ่ืนโดยมิชอบ 
8) ขู่เข็ญว่าจะใช้กระบวนการทางกฎหมายโดยมิชอบ หรือ 
9) ให้เงิน หรือผลประโยชน์ แก่ผู้ปกครอง/ผู้ดูแล 

3. วัตถุประสงค์  เพ่ือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
1) การค้าประเวณี    2) การผลิต,เผยแพร่สื่อวัตถุลามก 
3) การแสวงหาประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอ่ืน 4) การเอาคนลงเป็นทาส 
5) การน าคนมาขอทาน    6) การบังคับตัดอวัยวะเพ่ือการค้า 
7) การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ ตามมาตรา 6/1 8) การอ่ืนใดที่คล้ายคลึงกันอันเป็นการขูดรีดบุคคล 
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พรบ.ค้ามนุษย ์ มาตรา  4     
“เด็ก” = บุคคลผู้มีอายุต่ ากว่า 18 ปี 
ข้อสังเกต  การนับอายุให้นับวันที่ถูกกระท าความผิด  ไม่ใช่วันที่ถูกช่วยเหลือ 
 
เด็ก เป็นผู้เสียหาย 
1. การกระท า 

1) เป็นธุระจัดหา     2) ซื้อ ขาย 
3) จ าหน่าย     4) พามา  ส่งไป 
5) หน่วงเหนี่ยว กักขัง    6) จัดที่อยู่ให้ 
7) รับไว้ 

 
พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับท่ี 3) 
มาตรา 56/1  (เพ่ิมเติมความผิดฐานใหม่ขึ้น แต่ไม่ใช่ค้ามนุษย์) 
 ผู้กระท า คือ “ผู้ใด” 
 การกระท า คือ “เป็นธุระจัดหา ซื้อ ขาย จ าหน่าย พามาจากหรือส่งไปยังที่ใด หน่วงเหนี่ยวกักขัง จัด
ให้อยู่อาศัย จัดให้หรือรับไว้” 
 ผู้ถูกกระท า คือ “บุคคลอายุไม่เกิน 15 ปี” 
 วัตถุประสงค์ คือ “ให้ท างานหรือให้บริการ” ดังต่อไปนี้ 

1. เป็นอันตรายร้ายแรงและมีผลกระทบต่อร่างกายหรือจิตใจ การเจริญเติมโต หรือพัฒนาการของบุคคล
นั้น 

2. ในลักษณะ หรือสภาพแวดล้อมท่ีเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของบุคคลนั้น 
 3. ขัดต่อศีลธรรมอันดี  โทษจ าคุกไม่เกิน 4 ปี และปรับไม่เกิน 400,000 บาท  
 
ขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับคดีค้ามนุษย์ 

(1) การรับแจ้งเหตุ    (2) การตรวจสอบข้อเท็จจริง 
(3) การเตรียมการเข้าช่วยเหลือ/ตรวจค้น/จับกุม (4) การเข้าช่วยเหลือ/ ตรวจค้น/จับกุม 
(5) การคัดแยกผู้เสียหาย    (6) การจับและจัดบันทึกการจับ 
(7) การสอบสวนด าเนินคดี   (8) การส่งผู้เสียหายเข้าสถานคุ้มครองหรือ
หน่วยงาน 
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หน้าที่ของสหวิชาชีพ 
- ร่วมคัดแยกผู้เสียหาย(เหยื่อ)   - คุ้มครองผู้เสียหาย 
- เข้าร่วมสอบค าให้การพยานชั้นพนักงานสอบสวน - เข้าร่วมสืบพยานชั้นศาล 
 

กฎหมายให้ความคุ้มครองผู้แจ้งโดยสุจริต 
 ผู้ใดแจ้งแก่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานฝุายปกครองหรือต ารวจให้ทราบว่ามีการกระท าความผิด
ตามพระราชบัญญัตินี้ถ้าได้กระท าโดยสุจริตย่อมได้รับความคุ้มครอง ไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญา 
 ความผิดฐานค้ามนุษย์เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน 
 ความผิดฐานค้ามนุษย์เป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
พ.ศ.2542 
 
กระท าผิดโดยแสดงตนเป็นเจ้าพนักงานและกระท าการเป็นเจ้าพนักงาน 
มาตรา 12  ผู้ใดกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้โดยแสดงตนเป็นเจ้าพนักงานและกระท าการเป็น 
เจ้าพนักงาน โดยตนเองมิได้เป็นเจ้าพนักงานที่มีอ านาจหน้าที่กระท าการนั้น ต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของ
โทษที่ก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้น  
 
มาตรา 13 ผู้ใดเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ 
พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงานองค์การหรือหน่วยงาน ของรัฐ กรรมการหรือผู้บริหารหรือ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าพนักงาน หรือกรรมการองค์กรต่าง ๆ ตาม รัฐธรรมนูญ กระท า ความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษที่ก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้น  
 กรรมการ กรรมการ ปกค. อนุกรรมการ สมาชิกของคณะท า งาน และพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัตินี้ผู้ใดกระท าความผิดใดตามพระราชบัญญัตินี้เสียเอง ต้องระวางโทษ เป็นสามเท่าของโทษ 
ที่ก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้น 
 
อ านาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
 พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  
 (1) มีหนังสือเรียกให้บุคคลใดมาให้ถ้อยค าหรือส่งเอกสารหรือพยานหลักฐาน  
 (2) ตรวจตัวบุคคล 
 (3) ตรวจค้นยานพาหนะใดๆ  
 (4) เข้าไปในเคหสถานหรือสถานที่ใดๆ เพ่ือตรวจค้น ยึด หรืออายัด   
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การช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหาย 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ต้องพิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เสียหาย
ดังต่อไปนี้ 
 (1) อาหาร  
 (2) ที่พัก 
 (3) การรักษาพยาบาล  
 (4) การบ าบัดฟื้นฟูทางร่างกายและจิตใจ  
 (5) การให้การศึกษา การฝึกอบรม  
 (6) การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย  
 (7) การส่งกลับไปยังประเทศเดิมหรือภูมิล าเนาของผู้นั้น  
 (8) การด าเนินคดีเพ่ือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้ผู้เสียหาย 
 (9) การแจ้งสิทธิของผู้เสียหายที่พึงได้รับการคุ้มครองในแต่ละขั้นตอนทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการ
ช่วยเหลือ ตลอดจนขอบเขตระยะเวลาในการด าเนินการช่วยเหลือในแต่ละข้ันตอน และต้องรับฟังความคิดเห็น
ของผู้เสียหายก่อนด้วย และอาจจัดให้ผู้เสียหายได้รับการดูแลในสถานแรกรับตามกฎหมาย 
 
การห้ามด าเนินคดีบางประเภท 
มาตรา 41  “เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจาก รมต.ยุติธรรม  ห้ามมิให้พนักงานสอบสวนด าเนินคดีกับ
ผู้เสียหายในความผิดฐาน 
 1. เข้ามา ออกไป อยู่ในราชอาณาจักร 
 2. แจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน 
 3. ปลอม/ใช้ หนังสือเดินทางปลอม 
 4. พรบ.ปูองกันและ...การค้าประเวณีฯ เฉพาะเกี่ยวกับ ติดต่อชักชวนฯบุคคลเพื่อค้าประเวณี และการ
เข้าไปมั่วสุมในสถานค้าประเวณีเพ่ือการค้าประเวณี 
 5. เป็นคนต่างด้าวท างานโดยไม่ได้รับอนุญาต” 
 
ค่าสินไหมทดแทน 

1. พรบ.ค้ามนุษย์  
   - มาตรา 34 ให้พนักงานสอบสวนแจ้งสิทธิเรียกค่าสินไหมทดแทน 
   - มาตรา 35  ผู้เสียหาย ประสงค์จะเรียกค่าสินไหม. 
 2. พรบ.ค่าตอบแทนผู้เสียหาย...ในคดีอาญา พ.ศ. 2544  

  - มาตรา 17 ความผิดที่กระท าต่อผู้เสียหาย อันอาจขอค่าตอบแทนได้ต้องเป็นไปตามที่ระบุไว้ท้าย 
พรบ.นี้  
  (เช่น ความผิดเกี่ยวกับเพศ) 
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บรรยาย “การใช้แบบสัมภาษณ์เบื้องต้นส าหรับคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์” 
โดย นางสาวสุวิมล น้อยใจรักษ์ นักพัฒนาสังคมช านาญการ  ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 
 
 
 

แบบสัมภาษณ์เบื้องต้นส าหรับคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 
สถานที่สัมภาษณ์........................................... 

วันที่................เดือน...............................พ.ศ.................. 
 

 แบบสัมภาษณ์นี้ท าขึ้นเพ่ือแสดงว่า วันนี้ เวลา...................น. เจ้าพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  
ได้ร่วมกันสัมภาษณ์บุคคลเพ่ือพิจารณาการเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดยได้รับความยินยอมจากผู้สัมภาษณ์ ดังนี้ 
1. ข้อมูลผู้ถูกสัมภาษณ์ 
ชื่อ-สกุล (  ) ด.ญ. (  ) ด.ช. (  ) นางสาว  (  ) นาง  (  ) นาย............................................................................... 
ชื่อเป็นภาษาของผู้ให้สัมภาษณ์ (หากมีให้ผู้สัมภาษณ์เขียนเอง)...................................... ......................................
(ภาษา.......................................................................) ชื่ออ่ืนๆ..... ......................................................................... 
ระบุต าหนิ รูปพรรณ หรือลักษณะพิเศษ (ถ้ามี) คือ..............................................................................................   
............................................................................................................................. ................................................. 
วัน/เดือน/ปีเกิด................................................อายุ................................ปี สัญชาติ...................... ....................... 
เชื้อชาติ..............................................................สถานที่เกิด................................................................................. 
ชื่อ - สกุลบิดา...............................................................ชื่อ - สกุลมารดา............................................................. 
ที่อยู่.....................................................................................................................................................................  
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน.............................................หมายเลขหนังสือเดินทาง................................... 
เอกสารประจ าตัวอ่ืน ๆ (  ) มี โปรดระบุ.................................................................................................(  ) ไม่มี 
เดินทางเข้า - ออกประเทศไทยโดยช่องทางใด............................................... ....................................................... 
ประเภทและรายละเอียดเอกสาร.......................................................................................................................... 
วิธีการเดินทาง (  ) เดินเท้า............................................................................................................................... 

(  ) ยานพาหนะ โดย (  ) รถยนต์ (  ) รถโดยสาร (  ) อื่น ๆ ระบุ.......................................  
ชื่อ-สกุล ของผู้ช่วยเหลือในการเดินทาง................................................................................................................ 
ข้อสังเกต : ผู้สัมภาษณ์เห็นว่าอายุของผู้ให้สัมภาษณ์ 
(  ) ตรงกับเอกสารหรือค าให้สัมภาษณ์ต่อผู้สัมภาษณ์ 
(  ) ไม่ตรงกับเอกสารหรือค าให้การต่อผู้สัมภาษณ์ ควรส่งตรวจร่างกายทางการแพทย์ เพ่ือประกอบการวินิจฉัย 
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2. ข้อเท็จจริงท่ีได้จากการสัมภาษณ์ 
2.1. ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเดินทาง/เหตุจูงใจ  (เหตุผลการเดินทาง มีผู้ใดชักชวน ไปท าอะไร 

สัญญาว่าจะได้รายได้เท่าไหร่ มีการเซ็นสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ (ถ้าเซ็นสัญญา อยู่ที่ ไหน 
รายละเอียดในสัญญาว่าอะไรบ้าง)ก่อนถูกกระท า เดินทางอย่างไร มีเอกสารเดินทางผ่านแดนหรือไม่ ใครพามา 
เสียค่าใช้จ่ายหรือไม่ เป็นค่าใช้จ่ายอะไร จ่ายก่อนหรือหลังเดินทาง จ่ายให้กับใคร ใครเป็นคนจ่าย ถูกหลอก/
ขาย/บังคับ/ลักพาตัวมาหรือไม่อย่างไร เป็นต้น) 
................................................................................................................................. .............................................
...................................................................................... ........................................................................................
.................................................................... ................................................................................................. .........
................................................................................................................................ ..............................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................. ................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
.............................................................................................................................. ................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
 2.2 ข้อเท็จจริงที่ผู้ให้สัมภาษณ์ได้รับการปฏิบัติในระหว่างอยู่กับผู้น าพามาหรือผู้รับไว้ สถานที่
ท างาน หรือสถานที่พบผู้ให้สัมภาษณ์ (มีผู้ใดเป็นคนรับไว้ ให้ท าอะไร ตรงกับที่ชักชวนหรือไม่ สมัครใจท า
หรือไม่ พักอาศัยและกินอยู่อย่างไร ไปไหนมาไหนหรือติดต่อบุคคลอ่ืนได้หรือไม่ มีหนังสือเดินทางหรือเอกสาร
ประจ าตัวหรือไม่ และเอกสารอยู่กับตัวหรือไม่ (ถ้าไม่มีเอกสารอยู่กับตัว ใครเป็นคนเอาไป เอาไปนานเท่าไหร่) 
สภาพการจ้างถูกบังคับให้ท างาน/ให้บริการ ได้รับค่าจ้างหรือถูกนายจ้างหักค่าจ้างหรือไม่ ฯลฯ มีหนี้ที่ต้องจ่าย
คืนหรือไม่ จ่ายให้ใคร เป็นจ านวนเท่าไหร่ จ่ายอย่างไร (หักจากเงินเดือนหรือไม่) จ านวนเงินที่เป็นหนี้และที่
ต้องจ่ายเป็นไปตามที่ตกลงหรือไม่ มีสัญญาการกู้ยืมเงินหรือไม่ ถูกท าร้ายร่างกายและ/หรือจิตใจหรือไม่ 
อย่างไร มีอิสระสามารถออกจากบ้าน/สถานที่ท างานได้หรือไม่ มีเวลาพักผ่อน วันลาปุวยหรือออกไปท า
กิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมได้หรือไม่ สามารถย้ายงานหรือเปลี่ยนนายจ้างได้หรือไม่ เป็นต้น) 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................................................................... ..........................................
.................................................................... ................................................................................................. .........
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................................................. .................
............................................................................... ...............................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
.............................................................................................................................. ................................................
.................................................................... ..........................................................................................................  
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3. ข้อเท็จจริงตามข้อ 2 เข้าองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 
    3.1 ถูกปฏิบัติในลักษณะข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
(   ) จัดหา ไปเลือกเฟูนหามา จัดให้ได้คนมาไม่ว่ากระท าด้วยวิธีใดๆ 
(   ) ซื้อ เอาเงินตราแลกกับคน ไม่ได้หมายความถึงสัญญาซื้อขาย 
(   ) ขาย เอาคนไปแลกเงินตรา เอาเงินเขามาโดยยอมตนเข้ารับใช้การงานของเจ้าของเงินที่

เรียกว่า ขายตัวลงเป็นทาส 
(   ) จ าหน่าย ขาย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน โอน เอาออก ซึ่งแผลงมาจากจ่าย 
(   ) พามาจาก น าไปหรือน ามาโดยมีต้นทาง และแสดงอาการต่อเนื่องเรื่อยมาถึงปัจจุบันพามาจาก

ที่ใดก็ได้ ในหรือนอกราชอาณาจักรก็ได้ 
(   ) ส่งไปยังที่ใด ท าให้เคลื่อนพ้นจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง เพ่ือให้ถึงผู้รับหรือเปูาหมาย ด้วยอาการ

ต่างๆ เช่น ส่งข้าม ส่งผ่าน ส่งต่อ เคลื่อนออกจากที่ ใช้ตรงกันข้ามกับมา โดยส่งไป
ยังที่ใดก็ได้ในหรือนอกราชอาณาจักรก็ได้ 

(   ) หน่วงเหนี่ยว รั้งตัวไว้ ดึงถ่วงไว้ กักไว้ ในสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง 
(   ) กักขัง บังคับให้อยู่ในสถานที่อันจ ากัด เก็บตัวไว้ในสถานที่อันจ ากัด 
(   ) จัดให้ที่อยู่อาศัย จัดให้ที่พักพิง พักอาศัย 
(   ) รับไว้ รับหรือพาคนไปสู่ที่พัก เพ่ือเก็บเข้าที่ หรือเอาเข้าท่ี 
 
    3.2 ถูกปฏิบัติ ตามข้อ 3.1 ด้วยวิธีการข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
          ผู้ให้สัมภาษณ์ต้องมีข้อเท็จจริงข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
(   ) ข่มขู่ ท าให้กลัว ท าให้เสียขวัญ ท าให้ผู้ อ่ืนต้องกลัวว่าจะเกิดความเสียหายเป็นภัยแก่

ตนเอง  แก่สกุลแห่งตน หรือแก่ทรัพย์สินของตน เป็นภัยอันใกล้จะถึงและอย่าง
น้อยร้ายแรงถึงขนาดที่จะพึงกลัว เช่น ท าร้ายผู้อ่ืนต่อหน้าท่าน หรือข่มขู่ว่าจะแจ้ง
ความหรือส่งต ารวจข้อหาเข้าเมืองผิดกฎหมายหรือข้อหาอื่นๆ 

(   ) ใช้ก าลังบังคับ ใช้แรงบังคับให้ท า หรือใช้อ านาจสั่งให้ท า หรือให้ปฏิบัติ หรือให้จ าต้องท า หรือให้
เป็นไปตามความประสงค์โดยกระท าแก่กายหรือจิตใจ ด้วยแรงกายภาพหรือวิธีอ่ืน
ใด เป็นเหตุให้บุคคลอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ 

(   ) ลักพาตัว แอบหรือลอบน าคนไปหรือน าคนมา โดยบุคคลนั้นไม่ยินยอม 
(   ) ฉ้อฉล ใช้อุบายหลอกลวงโดยเอาความเท็จมากล่าวเพ่ือให้เขาหลงผิด 
(   ) หลอกลวง ใช้อุบายทุจริตลวงให้เข้าใจผิด แสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงที่

ควรบอกให้แจ้งเพื่อให้บุคคลอื่นเข้าใจผิด 
(   ) ใช้อ านาจโดยมิชอบ ใช้อิทธิพลที่จะบังคับให้ผู้อ่ืนต้องยอมท าตาม ไม่ว่าจะด้วยความสมัครใจหรือไม่ 

หรือตามสามารถบันดาลให้เป็นไปตามความประสงค์  การปฏิบัติ การกระท า 
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เพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอ่ืนโดยมิชอบด้วยกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
เป็นต้น 

(    ) โดยให้เงินหรือผลประโยชน์อย่างอ่ืนแก่ผู้ปกครองหรือผู้ดูแล เพ่ือให้ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลให้ความยินยอม
แก่ผู้กระท าความผิดในการแสวงหาประโยชน์จากบุคคลที่ตนดูแล 
 
    3.3 ถูกปฏิบัติตามข้อ 3.1 และ 3.2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน าบุคคลมาแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดย
ชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
(1) การแสวงหาประโยชน์
จากการค้าประเวณี 

- เป็นการแสวงหาประโยชน์จากการน าคนมาค้าประเวณี 
- การค้าประเวณี หมายความว่า การยอมรับการกระท าช าเรา หรือการยอมรับการ
กระท าอ่ืนใด หรือการกระท าอ่ืนใดเพ่ือส าเร็จความใคร่ในทางกามารมณ์ของผู้อ่ืน 
อันเป็นการส าส่อนเพ่ือสินจ้างหรือประโยชน์อ่ืนใด ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้ยอมรับการกระท า
และผู้กระท าจะเป็นบุคคลเพศเดียวกันหรือคนละเพศ 
- กระท าช าเรา หมายความว่า การกระท าเพ่ือสนองความใคร่ของผู้กระท า โดยการ
เอาอวัยวะเพศของผู้กระท า กระท ากับอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือช่องปากของผู้อ่ืน 
หรือการใช้สิ่งอื่นใดกระท ากับอวัยวะเพศ หรือทวารหนักของผู้อื่น 

(2) การผลิตหรือเผยแพร่
วัตถุหรือสื่อลามก 

- เป็นการแสวงประโยชน์จากการน าคนมาเป็นแบบหรือแสดงให้ปรากฏในสื่อลามก 
   สื่อลามก หมายถึง วัตถุหรือสิ่งที่แสดงให้รู้หรือเห็นถึงการกระท าทางเพศ ซึ่ง
แสดงออกในรูปแบบของเอกสาร ภาพเขียน ภาพพิมพ์ ภาพระบายสี สิ่งพิมพ์ 
รูปภาพ ภาพโฆษณา เครื่องหมาย รูปถ่าย ภาพยนตร์ แถบบันทึกเสียง แถบ
บันทึกภาพ หรือรูปแบบอ่ืนใดในลักษณะท านองเดียวกัน ให้หมายความรวมถึง วัตถุ
หรือสิ่งต่างๆ ข้างต้นที่จัดเก็บในระบบคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อ่ืนที่
สามารถแสดงผลให้เข้าใจความหมายได้ 
- การเผยแพร่เป็นการเผยแพร่จากผู้ผลิต หรือเผยแพร่จากผู้อ่ืนที่รู้ว่าเป็นสื่อลามก
ที่มาจากการกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ 

(3) การแสวงหาประโยชน์
ทางเพศในรูปแบบอ่ืน 

- เป็นการแสวงหาประโยชน์จากการน าคนมาแสดงออกในทางเพศ โดยมิชอบด้วย
กฎหมาย เป็นการแสวงหาประโยชน์โดยการปฏิบัติต่อบุคคลที่หมายรวมถึง เด็กชาย 
เด็กหญิง ผู้ชาย และผู้หญิง เสมือนเป็นสินค้าหรือวัตถุทางเพศ ไม่ว่าโดยการบังคับ 
ล่อลวง หรือด้วยความสมัครใจของบุคคลที่ถูกกระท า โดยมีสิ่งตอบแทนในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น เงินสด ทรัพย์สิน สิ่งของ การบริการ (เช่น การให้ความช่วยเหลือในด้าน
ต่างๆ หรือการให้ความคุ้มครอง) และอ่ืนๆ ทั้งนี้ “การปฏิบัติต่อบุคคลเสมือนเป็น
วัตถุหรือสินค้าทางเพศ” หมายรวมถึง การล่อลวงหรือชักจูงให้บุคลเพ่ือแสวงหา
ประโยชน์ทาวเพศโดยการแต่งงาน การน าบุคคลมาแสดงออก หรือใช้เพ่ือก่อให้เกิด
การแสดงออกทางเพศโดยมิชอบด้วยกฎหมาย เช่นการน าบุคคลไปให้บุคคลที่สาม
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จับต้องของสงวนเพ่ือแสวงหาประโยชน์/การแสดงที่น าบุคคลมาแต่งกายหรือให้
แสดงออกในลักษณะส่อไปในทางลามกอนาจาร  

(4) การเอาคนลงเป็นทาส - เป็นการแสวงหาประโยชน์จากการน าคนมาเป็นทาส 
   ทาส หมายถึง บุคคลซึ่งตกอยู่ใต้อ านาจของบุคคลอ่ืนโดยสิ้นเชิง และจะต้อง
ท างานให้บุคคลอื่นนั้น 

(5) การน าคนมาขอทาน - การแสวงหาประโยชน์จากการน าบุคคลมาขอทาน 
   ขอทาน หมายถึง การขอทรัพย์สินของผู้อื่นโดยมิได้ท าการงานอย่างใด หรือให้
ทรัพย์สินสิ่งใดตอบแทน และมิใช่เป็นการขอกันในฐานะญาติมิตร 

(6) การบังคับใช้แรงงาน
หรือบริการ 

- เป็นการแสวงหาประโยชน์จากการน าคนมาท างานโดยการบังคับใช้แรงงานหรือ
บริการ 
   การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ หมายความว่า การข่มขืนใจให้ท างานหรือบริการ 
โดยท าให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง หรือทรัพย์สินของ
บุคคลนั้นเองหรือของผู้อ่ืน โดยขู่เข็ญด้วยประการใดๆ โดยใช้ก าลังประทุษร้าย หรือ
โดยท าให้บุคคลนั้นอยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ 
   การใช้แรงงาน หมายถึง สัญญาซึ่งบุคคลหนึ่ง เรียกว่าลูกจ้าง ตกลงจะท างาน
ให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่านายจ้างและนายจ้างตกลงจะให้สินจ้างตลอดเวลาที่
ท างานให้ (ประมวลกฎหมายแพ่ง มาตรา ๕๗๕) 
   การบริการ หมายถึง การปฏิบัติรับใช้ การให้ความสะดวกต่างๆ หรือการปฏิบัติ
อ่ืนๆ ที่ท าให้อีกฝุายหนึ่งเกิดความพึงพอใจ 
   แรงงานขัดหนี้ หรือการบังคับใช้แรงงานแทนการช าระหนี้ ซึ่งหนี้ดังกล่าวมีผล
ผูกมัดแรงงานให้ท างานกับนายจ้างโดยไม่มีก าหนดเวลาที่แน่นอน หนี้ดังกล่าวนี้ไม่
อยู่ในลักษณะเหมือนกับการกู้ยืมเงินปกติจากธนาคารหรือจากผู้ปล่อยเงินกู้ในระบบ 

(7) การบังคับตัดอวัยวะ
เพ่ือการค้า 

- เป็นการแสวงหาประโยชน์จากการน าคนมาบังคับตัดอวัยวะเพ่ือการค้า 

 
หมายเหตุ : กรณีท่ีผู้ให้สัมภาษณ์เป็นเด็ก (อายุต่ ากว่า 18 ปี) ไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม ให้ถือว่าเด็กนั้น
เป็นผู้เสียหายหรือเหยื่อของการค้ามนุษย์ (ยกเว้นกรณี ดังต่อไปนี้ ต้องมีสภาพบังคับ คือ การเอาคนลงเป็น
ทาส การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการบังคับตัดอวัยวะเพ่ือการค้า) 
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4. สรุปผลการคัดแยก 
    (  ) 4.1 ผู้ถูกสัมภาษณเ์ป็นผู้เสียหายจากการคา้มนุษย์ 
ข้อเสนอแนะในการให้ความช่วยเหลือ 
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................... ...............................................
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
    (  ) 4.2 อาจจะเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ควรให้ความคุ้มครองชั่วคราว หรือรอการตรวจสอบอีก
ครั้งแบ่งเป็น 

    (   ) ผู้ให้สัมภาษณ์ยินยอมที่จะเข้ารับการคุ้มครองชั่วคราว หรือให้ข้อมูลเพิ่มเติม 
    (   ) ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่ยินยอมที่จะเข้ารับการคุ้มครองชั่วคราว หรือให้ข้อมูลเพ่ิมเติม ให้พนักงาน

เจ้าหน้าที่ใช้อ านาจตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 
ข้อเสนอแนะในการให้ความช่วยเหลือ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
    (   ) 4.3 ผู้ถูกสัมภาษณไ์ม่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ แต่ควรได้รับการช่วยเหลือและคุ้มครองตาม
กฎหมายอ่ืน ๆ ดังต่อไปนี้ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

(   ) 1) พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 
(   ) 2) พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 
(   ) 3) พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 
(   ) 4) พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา  

พ.ศ.2544 
(   ) 5) พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.2528 
(   ) 6) กฎหมายอื่นๆ (ระบุ) 

................................................................................................................................................... 
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ข้อเสนอแนะในการให้ความช่วยเหลือ รวมถึงการส่งต่อไปยังหน่วยงานผู้รักษาการตามกฎหมาย
ข้างต้น 
................................................................................................................................................ .............................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
    (   ) ผู้ถูกสัมภาษณ์ไม่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ แต่เป็นผู้ถูกกระท าซึ่งอาจเข้าข่ายเป็นความผิด
ตามกฎหมายอ่ืน ดังต่อไปนี้ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

(   ) 1) ประมวลความกฎหมายอาญา 
(   ) 2) พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.2539 
(   ) 3) พระราชบัญญัติมาตรการในการปูองกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก พ.ศ.2540 
(   ) 4) พระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551 
(   ) 5) พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.2484 
(   ) 6) พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ.2558 
(   ) 7) พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน  

พ.ศ.2554 
(   ) 8) พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 
(   ) 9) พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 
(   ) 10) กฎหมายอื่น ๆ (ระบุ) 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 
 
ข้อเสนอแนะในการให้ความช่วยเหลือ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. ............................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................ .............................. 
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 วันที่ 12  มิถุนายน  2562 
บรรยายเรื่อง การตรวจแรงงานภาคประมง และเทคนิคและวิธีการสัมภาษณ์เบื้องต้นส าหรับ 
คัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 
โดย เรือเอกประเสริฐ สุวรรณโคตร หัวหน้าส านักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกจังหวัดระยอง 
 

ความเป็นมาและภารกิจศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก 
     จากการที่ประเทศไทยได้รับการประกาศเตือนจากสหภาพยุโรป(EU) ถึงการจัดให้มีมาตรการในการ
ปูองกันยับยั้งและขจัดการท าการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม   ซึ่งหากไม่มีการ
แก้ปัญหาอย่างจริงจังโดยเร่งด่วนอาจมีผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าสัตว์น้ าของประเทศไทยในอนาคตและ
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในภาพรวม  เพ่ือยกระดับมาตรฐานการท าประมงของประเทศไทย
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล  เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการประมงและอุตสาหกรรม
ต่อเนื่อง 

ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2558  เรื่อง การแก้ไขปัญหาการท าการประมงผิด
กฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal,Unreported and Unregulated Fishing : IUU 
Fishing)ให้จัดตั้ง “ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมาย” เรียกโดยย่อว่า  ศปมผ.  เป็น
ศูนย์เฉพาะกิจ ขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรี  โดยมี ผบ.ทร. เป็น ผบ.ศปมผ. 

 พ.ร.ก.การประมง พ.ศ.2558 ก าหนดให้มีศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (Port In and Port Out 
Controlling Center :PI-PO)  โดยมีศูนย์เฝูาระวังการท าการประมง (Fisheries Monitoring Center : FMC)  
กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กทม. เรือประมงพาณิชย์ขนาดตั้งแต่ 30 ตันกรอส ติดตั้งระบบติดตาม
เรือประมง (Vessel Monitoring System : VMS) 

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (Port In and Port Out Controlling Center :PI-PO) 
ศูนย์บัญชาการแก้ไขการท าประมงผิดกฏหมาย (ศปมผ.) 
แผนผังที่ตั้งศูนย์ PI-PO  (30 ศูนย์  21 FIP 22 จังหวัด) 
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ภารกิจ  ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก  มีหน้าที่ รับแจ้งเข้า -ออก ตรวจสอบเรือประมง 
1. ควบคุมการออกท าการประมง ให้ถูกต้อง 3 ด้าน คือ เรือถูกต้อง, คนถูกต้อง และเครื่องมือถูกต้อง 
2. ควบคุมการกลับเข้าท่าเรือให้ถูกต้อง 3 ด้าน คือ เรือถูกต้อง คนถูกต้อง และการท าประมงถูกต้อง 

(เครื่องมือ สินค้าสัตว์น้ า พ้ืนที่ เวลา) เพ่ือให้การออกท าประมงอยู่ในกรอบนโยบายและแผนบริหาร
จัดการประมงแห่งชาติฯ  ครอบคลุมทั้งการท าประมงโดยตรง กิจการต่อเนื่อง และสินค้าสัตว์น้ า จาก
ต้นทาง  คือ การจับสู่กลางทาง คือ การค้าส่งสินค้าสัตว์น้ าและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ถึงปลายทาง คือ 
ผลิตภัณฑ์   ที่จ าหน่ายแก่ผู้บริโภค  
 

ก าลังพลศูนย์ PIPO   ชุดตรวจเรือ ประกอบด้วย 
1. เจ้าหน้าทีท่หารเรือ 
2. เจ้าหน้าทีก่รมประมง 
3. เจ้าหน้าทีก่รมเจ้าท่า 
4. เจ้าหน้าทีก่รมการจัดหางาน 
5. เจ้าหน้าทีก่รมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
6. เจ้าหน้าทีล่่ามแปลภาษา 

 
ประเภทเรือที่อยู่ในการควบคุมของ ศจร. 

1. เรือประมงพาณิชย์ที่มีขนาดตั้งแต่ 10 ตันกรอส ขึ้นไป 3 ชนิดเครื่องมือ:  
1.1 อวนลากทุกชนิด  1.2 อวนล้อมจับทุกชนิด  1.3 อวนครอบปลากะตัก 

2. เรือประมงพาณิชย์ที่มีขนาดตั้งแต่ 30 ตันกรอส ขึ้นไปทุกชนิดเครื่องมือ 
3. เรือขนถ่ายสัตว์น้ าหรือเก็บรักษาสัตว์น้ าที่จดทะเบียนกับกรมประมงทุกขนาด  
4. เรือบรรทุกสินค้าประมงห้องเย็น,ขนาดตั้งแต่ 30 ตันกรอสขึ้นไป 
5. เรือสนับสนุนประมงตามประกาศ กษ.,เรือบรรทุกน้ าจืด,เรือบรรทุกน้ ามันเพ่ือการประมง 
6. เรือประมง และเรือขนถ่ายนอกน่านน้ า 

การตรวจเรือก่อนเข้า-ออกท่าเรือ/แพปลา 
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การขอแจ้งเข้า-ออกกับ ศจร. ของเจ้าของเรือ 
          ระบบ E-PIPO 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
กระบวนการแจ้งเข้า-ออก 

 
 
ก่อนการตรวจเรือหน้าท่า 

1. เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือแจ้งเข้า-ออก ผ่านระบบ E-PIPO 
2. จนท.ปม.ตรวจสอบข้อมูลการแจ้งเข้า-ออก : วัตถุประสงค์,ท่าเรือ,วันเวลาและระยะเวลาการออกไปท า   
   ประมง,รายละเอียดของเรือ,ใบอนุญาตท าการประมง,ลูกเรือ 
3. ตรวจสอบข้อมูล VMS: เลข serial number ต าแหน่งเรือ และเส้นทางเดินเรือ 
4. ตรวจสอบข้อมูลการท าประมง: เครื่องมือ และสมุดบันทึกการท าประมง (PI) 
5. ตรวจสอบสถานะความเสี่ยงข้อชี้วัดความเสี่ยง และเหตุผลการสั่งตรวจ  
6. เจ้าหน้าที่ตรวจเรือตามแบบฟอร์มบันทึกผลการตรวจเรือประมง 

เจ้าของเรือ 
หรือผู้ควบคุมเรือ 

1. เลือกเรือประมง 
2.ระบุวันที/่เวลา ที่ต้องการแจ้ง 
3.ระบุวัตถุประสงค์ในการแจ้ง 
4.ระบุท่าเทียบเรือที่จะแจ้งเข้าออก 

5.ระบุคนประจ าเรือและลกูเรือที่ลงเรือ 
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การตรวจเรือก่อนออกจากท่าเรือ/แพปลา 

 
 
หลังการตรวจเรือหน้าท่า 

1. เจ้าหน้าที่สรุปผลการตรวจต่อหัวหน้าชุดตรวจเรือ  
1) สรุปผลการตรวจสอบด้านเรือประมง ตามแบบ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือ/ประมง 
2) สรุปผลการตรวจสอบด้านแรงงาน ตามแบบฟอร์ม ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือ/กรมเจ้าท่า 
3) สรุปผลการตรวจสอบด้านแรงงาน แบบฟอร์ม ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือ/แรงงาน 
4) หัวหน้าชุดตรวจเรือสรุปผลและรับรองผลการตรวจเรือ 

2. เจ้าหน้าที่ประมงส่งผลตรวจต่อหัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก 
1) รับรองข้อเสนอแนะ 
2) บันทึกข้อมูลลงในระบบ Fishing info 

3. ด าเนินการตามกฎหมายหากพบการกระท าความผิด 
 

ตรวจสอบการขึ้นสัตว์น้ า ณ ท่าเทียบเรือ 
1. ตรวจสอบสถานะความเสี่ยงในกรณีมีการสั่งตรวจโดยระบบ FI2 
2. ตรวจสอบการขึ้นสัตว์น้ าตามกระบวนการจนเสร็จสิ้น 
3. ตรวจสอบเทียบ ชนิด ขนาด และปริมาณสัตว์น้ ากับเครื่องมือท าการประมง 
   ที่แจ้งกับน้ าหนักสัตว์น้ า 3 ชนิดสูงสุดที่จับได้เทียบกับสมุดบันทึกการท าประมง(±20%) 
4. สรุปผลการตรวจสอบสัตวน์้ าตามแบบฟอร์ม 
5. น าข้อมูลการตรวจสัตว์น้ าหน้าท่าลงในระบบตรวจสัตว์น้ าหน้าท่าให้แล้วเสร็จภายใน 1 วัน  
   นับจากวันที่ตรวจสอบสัตว์น้ าแล้วเสร็จ 
 



50 

การอนุมัติ LD เพื่อใช้ประกอบการท า MCPD 
1. หลังเสร็จสิ้นกระบวนการตรวจหน้าท่า จนท. FI จะท าการตรวจสอบการอนุมัติ 
2. แบบบันทึกข้อมูลเรือประมงที่เข้ามาใช้บริการจอดเรือ, ขนถ่ายสัตว์น้ า, น าสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์

น้ าขึ้นท่าเทียบเรือประมง (LD) ณ ท่าเทียบเรือที่มีการจดทะเบียนถูกต้อง 
3. โดยการตรวจสอบข้อมูลที่ส่งมาผ่านระบบ Web Application ในระบบ Thai Flagged Catch 

Certification  ของ จนท.ท่าเทียบเรือ และ จนท.แพปลา รง. (ผู้ซื้อ) มาตรวจสอบ วิเคราะห์ 
4. สุดท้ายเพื่อจะพิจารณาอนุมัติต่อไป  

 
ความใน พ.ร.ก.การประมง พ.ศ.2558 

1. ทะเลชายฝั่ง” หมายความว่า ทะเลที่อยู่ในราชอาณาจักรนับจากแนวชายฝั่งทะเลออกไปสามไมล์ทะเล 
เว้นแต่ในกรณีที่มีความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ า  จะออก
กฎกระทรวงก าหนดให้เขตทะเลชายฝั่งในบริเวณใดมีระยะนับจากแนวชายฝั่งทะเลออกไปน้อยหรือ
มากกว่าสามไมล์ทะเลก็ได้แต่ต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งจุดห้าไมล์ทะเลและไม่เกินสิบสองไมล์ทะเล  โดยให้มี
แผนที่แสดงแนวเขตบริเวณท่ีก าหนดแนบท้ายกฎกระทรวงด้วย 

2. “ประมงน้ าจืด” หมายความว่า การท าการประมงในที่จับสัตว์น้ าที่อยู่ในน่านน้ าภายใน 
3. “ประมงพ้ืนบ้าน” หมายความว่า การท าการประมงในเขตทะเลชายฝั่งไม่ว่าจะใช้เรือประมงหรือใช้

เครื่องมือโดยไม่ใช้เรือประมง ทั้งนี้ ที่มิใช่เป็นประมงพาณิชย์ 
4. “ประมงพาณิชย์” หมายความว่า การท าการประมงโดยใช้เรือประมงท่ีมีขนาดตั้งแต่สิบตันกรอสขึ้นไป 

 
ยกตัวอย่างความผิดตาม พ.ร.ก.ประมง พ.ศ.2558 

1. มาตรา 38 ห้ามมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ ท าการประมงในเขตทะเลชายฝั่ง 
2. ผู้ใดฝุาฝืนมาตรา 38 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสองแสนบาท หรือปรับจ านวนห้าเท่า

ของมูลค่าสัตว์น้ าที่ได้จากการท าการประมง แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า 
3. เรือขนาดตั้งแต่ 20 ตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึง 60 ตันกรอส ปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงหกแสนบาท หรือ

ปรับจ านวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ า 
4. เรือขนาดตั้งแต่ 60 ตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึง 150 ตันกรอส ปรับตั้งแต่หกแสนบาทถึงหกล้านบาท หรือ

ปรับจ านวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ า 
5. เรือขนาดตั้งแต่ 150 ตันกรอสขึ้นไป ปรับตั้งแต่หกล้านบาทถึงสามสิบล้านบาท หรือปรับจ านวนห้าเท่า

ของมูลค่าสัตว์น้ า 
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การตรวจแรงงานประมงในทะเล 
1. กรณกีารแจ้งเหตุการค้ามนุษย์ในเรือประมง 
2. สอบถามพิกัดต าแหน่งของเรือ แลตติจูด ลองติจูด 
3. ชื่อเรือ/หมายเลขข้างเรือ/ชื่อเจ้าของเรือ/บริษัท/ไต้ก๋ง 
4. ประเภทการท าประมง เช่น เรือไดร์หมึก เรืออวนลาก เรือล้อม เรืออวนรุน 
5. ลักษณะและขนาดของเรือ เช่น ท าด้วยไม้ สีของเก๋งเรือ 
6. ทิศทางของเรือ ต้นทางและปลายทางเรือรวมทั้งความเร็วเรือ 
7. ศูนย์รับแจ้งเหตุ ศปก.ทร.1669  
8. เครือข่ายวิทยุมดด านาวี ช่อง 21 C 

 
การตรวจแรงงานกิจการต่อเนื่องในภาคประมงทะเล 

1. การสนธิก าลังของ จนท.ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 
2. เจ้าหน้าที่กรมประมง, แรงงาน , ต ารวจ, ตรวจคนเข้าเมือง, ทหาร , กองอ านวยการรักษาความมั่นคง

ภายในราชอาณาจักร 
3. การใช้แรงงานบังคับ , แรงงานเด็ก , แรงงานขัดหนี้ หรือการกระท าที่เข้าข่ายความผิดฐานค้ามนุษย์ 

 
การตรวจสอบแรงงานประมงในทะเล 

1. การตรวจสอบแรงงานต่างด้าว 
2. การให้การช่วยเหลือลูกเรือประมง 
3. ตรวจสอบกระท าที่เข้าข่ายความผิดฐานค้ามนุษย์ 
4. สอบสวนเบื้องต้นบันทึกข้อมูลให้มากที่สุด 
5. ประสาน เจ้าหน้าทีท่ี่เกี่ยวข้อง, ต ารวจ, ตรวจคนเข้าเมือง, สอบสวนขยายผล 
6. ด าเนินการตามขั้นตอน 
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 วันที่ 13  มิถุนายน  2562 
บรรยายเรื่อง  แนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันของทีมสหวิชาชีพในด้านการคัดแยกผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ 
โดย  นางดารารัตน์  แก้วสลับสี    พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดระยอง 

 
สถานการณ์การค้ามนุษย์ในประเทศไทย   
นโยบาย ยุทธศาสตร์และมาตรการในการปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560-2564 
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น าเสนอกรณีตัวอย่างในการด าเนินการป้องกันและปรามปรามการการค้ามนุษย์จังหวัดระยอง  
 ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยองได้รับการประสานจากส านักงาน
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง ให้ร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตแรงงาน (LPN) น าแรงงานประมงสัญชาติกัมพูชา จ านวน 26 คน ร้องเรียนการจ่ายค่าจ้างไม่ครบและมี
แรงงาน ถูกท าร้ายร่างกาย 
 
การด าเนินการของทีมสหวิชาชีพในจังหวัด 

-  การร่วมสอบคัดแยกผู้เสียหายเบื้องต้น ด าเนินการที่สถานีต ารวจภูธรเมืองระยอง  ส านักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง ได้จัดเจ้าหน้าที่เ ข้าร่วมทีมสหวิชาชีพ จ านวน 5 ทีม  
ซึ่งประกอบด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง เจ้าหน้าที่สวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง พนักงานสอบสวนจากสถานีต ารวจภูธรเมืองระยอง และล่าม โดยมีมูลนิธิ
เครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN) ร่วมรับฟัง  

-  ทีมสหวิชาชีพได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แรงงาน และให้ความเห็นร่วมกัน 
-  มีการสอบสวนของพนักงานสอบสวนตามกระบวนการสอบสวน โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประกอบด้วย ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง เจ้าท่าภูมิภาค 6 สาขาระยอง  
ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง เข้าร่วมรับฟัง 

-  ทีมพนักงานสอบสวน  เชิญหน่วยงานส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ระยอง ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง  ส านักงานกรมเจ้าท่าภูมิภาค 6 สาขาระยอง และ
ล่าม ซึ่งเป็นทีมสหวิชาชีพในการคัดแยกผู้เสียหายเบื้องต้น มาฟังสรุปผลการสอบสวน  

 
ด้านการคุ้มครองผู้เสียหาย  

ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง ได้ประสานส่งผู้เสียหาย  จ านวน  
26 คน เข้ารับการคุ้มครอง ณ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่  
27 มกราคม 2561  โดยได้รับการสนับสนุนจัดพาหนะส่งตัวผู้เสียหายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง โดย
ใช้รถบัสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
 
ดา้นการด าเนินคดี แบ่งเป็น 2 ส่วน 

-  คดีด้านแรงงาน ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง พบว่า นายจ้างปฏิบัติไม่
ถูกต้อง ตามมาตรา 22 แห่ง พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ประกอบกฎกระทรวงคุ้มครอง
แรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ.2557 ข้อ 10 กรณีค้างจ่ายค่าจ้าง โดยด าเนินกล่าวโทษร้องทุกข์ที่สถานี
ต ารวจภูธรเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

-  คดีค้ามนุษย์ พ.ต.อ.น้ าเพชร ทรัพย์อุดม ต าแหน่งเจ้าหน้าที่กลุ่มงานสอบสวน กองบังคับการต ารวจ
นครบาล 4  กองบัญชาการต ารวจนครบาล  เป็นคณะอนุกรรมการสอบสวน และติดตามการบังคับใช้กฎหมาย
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ของศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการกระท าการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) ได้ด าเนินส่งส านวนไปยังสถานี
ต าบลภูธรขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช  เนื่องจากเหตุเกิดน่านน้ าทะเลเขตอ าเภอขนอม จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
 
ปัญหา/อุปสรรค/ข้อจ ากัด/ผลส าเร็จ 

1. ทักษะการสัมภาษณ์คัดแยกผู้เสียหายของหน่วยงานที่ร่วมในทีมสหวิชาชีพ 
2. เจ้าหน้าที่ไม่มีทักษะภาษากับแรงงานข้ามชาติ  
 

ประเด็นที่ผู้ปฏิบัติงานของ พม. พึงระวัง 
      1. การประสานข้อมูลเบื้องต้นกับ NGO ที่ให้การคุ้มครองแรงงานข้ามชาติ 
      2. กรณีท่ีแรงงานที่มีจ านวนมากต้องวางระบบการสอบคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 
          3. การเก็บรวบรวมหลักฐาน สื่อ เช่น การบันทึกวีดีโอขณะสัมภาษณ์ 
          4. ความชัดเจนองค์ประกอบการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ซึ่งเป็นลักษณะพิเศษกว่ารูปแบบการค้ามนุษย์
แบบอ่ืน 
 
ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานต่อไป 

1.  การฝึกปฏิบัติจ าลองเหตุการณ์ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมทักษะการคัดแยกผู้เสียหายจาก 
การค้ามนุษย์และวางระบบการจัดการกระบวนการสอบ 
    2. การเพ่ิมช่องทางติดต่อการขอค าแนะน าปรึกษาข้อกฎหมายกรณีเร่งด่วน 
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รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ  รายชื่อหน่วยงานในพื้นที่ที่เข้าร่วมบูรณาการ  
และคะแนนสรุปผลการประเมินความรู้ ก่อน-หลัง เข้าร่วมโครงการ 

จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน 
 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล หน่วยงาน 
คะแนน 

ก่อน หลัง 

1 นางสาวกานต์พิชชา กิจแสวงศักดิ์ 
ส านักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี 

12 17 

2 นางสาวทิวา ธรรมสาโร 
ส านักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี 

11 14 

3 นางสาวสิรีพร สิงห์เกลี้ยง 
ส านักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี 

14 13 

4 นางณภัทร์ พลศรี 
ส านักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี 

10 13 

5 นายอรรถพล สุริยา 
สถานคุ้มครองและพัฒนา 

คนพิการการุณยเวศม์ 
9 14 

6 นางสาวอมรรัตน์  สัตบุษย์ 
สถานสงเคราะห์เด็กชาย 

บ้านบางละมุง 
9 15 

7 นายชัยพร เนียมวงษ์ 
สถานพัฒนาและฟ้ืนฟูเด็ก 

จังหวัดชลบุร ี
15 15 

8 นางสาวพาณี จันทร์ปรุงตน บ้านพักเด็กจังหวัดชลบุรี 11 16 

9 นางสาวสุพัฒนา พาเจริญ บ้านพักเด็กจังหวัดชลบุรี 16 18 

10 นายทวีป ดอกนางแย้ม บ้านพักเด็กจังหวัดชลบุรี 10 15 

11 นายณัฐวัตร ตรีกุล บ้านพักเด็กจังหวัดชลบุรี 15 16 

12 นายคาวี ชะนะฉันท์ 
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง 

จังหวัดชลบุร ี
9 14 

13 นางสิราณี คิดหาทอง 
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและ

ครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา 

9 13 

14 นางสาวรุ้ง ปัทวรรณ์ 
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและ

ครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา 

11 14 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกุล หน่วยงาน 
คะแนน 

ก่อน หลัง 

15 นางสาวบุหลัน หน่ายโสก เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ 13 13 

16 นายอมรพงษ์ สายสิงห์ เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ 10 14 

17 นายประเสริฐ ขวัญดี เทศบาลต าบลห้วยใหญ่ 9 11 

18 นายวันชัย คุ้มตลอด เทศบาลต าบลห้วยใหญ่ 9 11 

19 นางสาวนิจรินทร์  สิทธิพงศ์ 
องค์การบริหารส่วนต าบล 

พลูตาหลวง 
10 13 

20 นางสาวสุรีย์พร  คงประเสริฐ 
องค์การบริหารส่วนต าบล 

พลูตาหลวง 
8 12 

21 นายธีรศักดิ์ แสนปุชุม 
องค์การบริหารส่วนต าบล 

พลูตาหลวง 
15 15 

22 นางวราพร  เจิมถาวร ส านักงานจัดหางานชลบุรี 11 16 

23 ร้อยต ารวจโทหญิง พรรณวิภา สว่างโคกกรวด สถานีต ารวจภูธรเมืองชลบุรี 10 15 

24 ร้อยต ารวจเอก นครราช นนสีลาด สถานีต ารวจภูธรเมืองพัทยา 10 11 

25 พันต ารวจโทหญิง ณัฐธยาน ์ ภูริสายอนันต์ สถานีต ารวจภูธรเมืองศรีราชา 14 16 

26 พันต ารวจโท นิคม มนต์เนรมิตร สถานีต ารวจภูธรเกาะสีชัง 9 13 

27 พันต ารวจโท อัครพนธ์ พลเดชา สถานีต ารวจภูธรนาจอมเทียน 10 14 

28 พันต ารวจตรี ปิติภูมิ ภูมิปัญญาน าสกุล สถานีต ารวจภูธรบางละมุง 10 15 

29 พันต ารวจโท วิโรจน ์ แจ่มจ ารัส สถานีต ารวจภูธรบ้านบึง 11 12 

30 พันต ารวจโท สมาน ศรีพูล สถานีต ารวจภูธรบ่อทอง 10 14 

31 พันต ารวจโท พงศ์สวัสดิ์ วงศ์วาน สถานีต ารวจภูธรบ่อวิน 10 15 

32 พันต ารวจโท ไพรัช หาสิน สถานีต ารวจภูธรพนัสนิคม 11 12 

33 พันต ารวจโท กฤตธน กันสถิตย์ สถานีต ารวจภูธรพานทอง 14 14 

34 ร้อยต ารวจเอก รัชวุฒิ ทรัพย์ศิริ สถานีต ารวจภูธรพลูตาหลวง 10 15 

35 ร้อยต ารวจโท พัฒนนันท์ สมนวล สถานีต ารวจภูธรสัตหีบ 13 12 

36 พันต ารวจโท สมนึก มุมทอง สถานีต ารวจภูธรเสม็ด 12 12 

37 พันต ารวจโท ชัฏ บรรทัดเที่ยง สถานีต ารวจภูธรแสนสุข 7 12 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกุล หน่วยงาน 
คะแนน 

ก่อน หลัง 

38 ร้อยต ารวจเอก ประสาทพร สุนทร สถานีต ารวจภูธรแหลมฉบัง 10 13 

39 พันต ารวจโท พงศกร ผันผอน สถานีต ารวจภูธรหนองขาม 11 15 

40 พันต ารวจโท ประทีป ทองดี สถานีต ารวจภูธรหนองปรือ 11 16 

41 พันต ารวจโท ปราการ บุญเทส สถานีต ารวจภูธรหนองใหญ่ 12 13 

42 ร้อยต ารวจเอก พรชัย เหลือผล สถานีต ารวจภูธรห้วยใหญ ่ 13 15 

43 นางสาวเพลินตา วงศ์ค าปัน 
ส านักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง 

11 13 

44 นางสาวสุธาสิน จ๊ะเขียว 
ส านักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง 

11 13 

45 นางสาวธัญญารัตน์ เชี่ยวกสิกรณ ์
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก

ระยอง 
11 11 

46 นางสาวธิดารัตน์ ดอนมอญ 
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก

ระยอง 
16 10 

47 นางสาวอรชพร เขินอ านวย 
บ้านพักเด็กและครอบครัว

จังหวัดระยอง 
8 10 

48 นางสาวกุลธิดา แสงคล้าย 
บ้านพักเด็กและครอบครัว

จังหวัดระยอง 
6 10 

49 นางสาวนันทภัค ปองสุข 
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง 

จังหวัดระยอง 
7 11 

50 นายอชิตพล อินทร์ไชย 
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง 

จังหวัดระยอง 
5 11 

51 นางสาวศิวนาถ โสศรีสุข เทศบาลต าบลเมืองแกลง 6 14 

52 นายวันชัย แขวงอ้าย เทศบาลต าบลเมืองแกลง 9 16 

53 นายนพดล แสงภู่ เทศบาลเมืองบ้านฉาง 8 11 

54 นางร าไพ จันทะโพธิ์ เทศบาลต าบลทับมา 13 14 

55 นางทิพย์ เจริญคุณ เทศบาลต าบลทับมา 14 15 

56 นางสาวธีรนุช เที่ยงสุนทร เทศบาลต าบลทับมา 9 15 

57 นางสาวนวนาถ วงศ์บุปผา เทศบาลต าบลเนินฆ้อ 8 15 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกุล หน่วยงาน 
คะแนน 

ก่อน หลัง 

58 นางสาวพิมพ์นารา วารีรักษ์นุกูล เทศบาลต าบลน้ าคอก 12 17 

59 นางนภารัตน์ เริ่มปลูก เทศบาลต าบลน้ าคอก 9 11 

60 นางสาวสภาพร  จินตนา เทศบาลต าบลปากน้ าประแส 14 12 

61 นางสาวปัทมาศ ถิ่นนิคม เทศบาลต าบลปากน้ าประแส 14 11 

62 นางสาวกนกพร  เสาร์ทอง 
องค์การบริหารส่วนต าบล 

ชากโดน 
11 15 

63 นายบัญญัติ  เตียวัฒนานนท์ องค์การบริหารส่วนต าบลตะพง 9 10 

64 นางสาวจริญญา  จ าปากุล องค์การบริหารส่วนต าบลตะพง 8 10 

65 นายธนวิทย์  เถาเมืองใจ องค์การบริหารส่วนต าบลตะพง 7 10 

66 นายจ าเนียร ระวังภัย 
องค์การบริหารส่วนต าบล 

ทางเกวียน 
11 13 

67 นายพงศชา ขุนจักร์ 
องค์การบริหารส่วนต าบล 

ทางเกวียน 
11 13 

68 นางสมถวิล จันทร์พราหมณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลเพ 12 6 

69 นายกิตติ วันลาราษฎร์ องค์การบริหารส่วนต าบลเพ 11 13 

70 นาวาเอก สมควร ศรีวิเชียร 
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก 

จังหวัดระยอง 
11 15 

71 เรือเอก ประเสริฐ  สุวรรณโคตร  
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก 

จังหวัดระยอง 
12 10 

72 นายธนกร สดชื่น 
ส านักงานจัดหางาน 

จังหวัดระยอง 
11 15 

73 นายเอกชัย เลิศดี 
ส านักงานจัดหางาน 

จังหวัดระยอง 
9 14 

74 นางสาวเยาวดี ศรีราม ส านักงานประมงจังหวัดระยอง 12 12 

75 ว่าที่ร้อยตรี ก่อเกียรติ  ศรีเกษตร ส านักงานประมงจังหวัดระยอง 5 8 

76 นายจักริน ครุฑกาศ ส านักงานประมงจังหวัดระยอง 11 12 

77 นางสาวทิพวัลย์ วงค์ขวาหูม 

 

 

ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานจังหวัดระยอง  

7 15 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกุล หน่วยงาน 
คะแนน 

ก่อน หลัง 

78 นายศิวะ พินาศภัย 
ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครอง

แรงงานจังหวัดระยอง 
11 16 

79 ร้อยต ารวจเอก สุเชษฐ์ เทพชารี สถานีต ารวจภูธรเมืองระยอง 11 13 

80 พันต ารวจโท ประเสริฐ เตชะมา สถานีต ารวจภูธรบ้านฉาง 9 10 

81 พันต ารวจโท อาคม บุญแสง สถานีต ารวจภูธรเพ 8 13 

82 นายพัฒนคมน์ ภู่ประเสริฐ 
ส านักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี 

16 19 

83 นางสาวสิริพา ฮายีมา 
ส านักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี 

15 16 

84 นางสาวปภาธิติญา  เพชรแก้ว บ้านพักเด็กจังหวัดจันทบุรี 9 17 

85 นางปวีณรัตน์ มวญนะราธนิตรา 
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง 

จังหวัดจันทบุรี 
9 13 

86 นางสาวเสาวภา ชลธารกัมปนาท 
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง 

จังหวัดจันทบุรี 
13 13 

87 นางเรวดี      นาคเจือ เทศบาลต าบลค่ายเนินวง 10 13 

88 นางสาวศิริลักษณ์ ท าน ุ เทศบาลต าบลค่ายเนินวง 9 13 
 
 

 

 

 

89 นางสาวชุติณัชชา ประสพเนตร 
ส านักงานจัดหางาน 

จังหวัดจันทบุรี 
11 15 

90 นางสาวลักขณา ลีชา ส านักงานประมงจังหวัดจันทบุรี 13 14 

91 นายสุรวัฒน ์ ติงสุวาทิตย์ 
ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครอง

แรงงานจังหวัดจันทบุรี 
2 16 

92 พันต ารวจเอก ชัชวาลย ์ พิสุทธิวงส์ สถานีต ารวจภูธรจังหวัดจันทบุรี 15 20 

93 พันต ารวจเอก สุรเจตต์ บัวหลวง สถานีต ารวจภูธรจังหวัดจันทบุรี 9 13 

94 พันต ารวจโท กิตติธัช  สุภารี สถานีต ารวจภูธรจังหวัดจันทบุรี 9 20 

95 นายนรา เจริญผล 
ส านักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด 

13 15 

96 นายฐิติกร วังรัตน์ 
ส านักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด 

15 15 



60 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล หน่วยงาน 
คะแนน 

ก่อน หลัง 

97 นางสาวสุณีย์ ก๋งเจ่น บ้านพักเด็กจังหวัดตราด 15 14 

98 นางสาวชลิตฎา รัตนวาร 
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง 

จังหวัดตราด 
11 13 

99 นางสาวชนิกา กิณเรศ 
ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครอง

แรงงานจังหวัดตราด 
10 14 

100 พันต ารวจโท มหัคฆพันธ์ มงคลศิริ 
กองก ากับการสืบสวนต ารวจภูธร 

จังหวัดตราด 
9 14 

101 พันต ารวจโท เอกกนก นระจันทร์โท สถานีต ารวจภูธรคลองใหญ่ 11 13 
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รายงานสรุปผลประเมินความพึงพอใจ 
 
 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมศักยภาพในการคัดแยกเพ่ือช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้า
มนุษย์ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 11 - 13 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 
ผู้เข้าร่วมประชุมมีจ านวนทั้งสิ้น  81 คน  ผลการประเมินความพึงพอใจแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ส่วนที่ 3 
ข้อเสนอแนะ ซึ่งโดยสรุปผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.61   
คิดเป็นร้อยละ 92.30 
 

เกณฑ์การให้คะแนนระดับการแปลผล 
   ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.79 หมายถึง  ระดับน้อยที่สุด 
  ค่าเฉลี่ย 1.80 – 2.59 หมายถึง  ระดับน้อย 

ค่าเฉลี่ย 2.60 – 3.39 หมายถึง  ระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 3.40 – 4.19 หมายถึง  ระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 4.20 – 5.00 หมายถึง  ระดับมากที่สุด 

 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 

1.1  เพศ 
 จากแบบประเมินความพึงพอใจด้านเพศ  พบว่า  ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่  เป็นเพศชาย จ านวน  
42 คน  คิดเป็นร้อยละ 51.85  และเป็นเพศหญิง จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 48.15 ตามล าดับ 
1.2  อายุ 
  จากแบบประเมินความพึงพอใจด้านอายุ  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามอายุ 21-30 ปี จ านวน 13 คน 
คิดเป็นร้อยละ 16.05  อายุ 31-40 ปี และอายุ 41-50 ปี  ในสัดส่วนที่เท่ากัน  จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 
34.57  และอายุ 51-60 ปี จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 14.81  
1.3  ระดับการศึกษา 
 จากแบบประเมินความพึงพอใจด้านระดับการศึกษา  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามจบการศึกษาระดับ 
ปวช./ปวส./อนุปริญญา จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 9.88  จบปริญญาตรี  จ านวน 56 คน  คิดเป็นร้อยละ 69.14  
และจบปริญญาโทหรือสูงกว่า จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 20.99  
1.4  สังกัดของผู้เข้าร่วมประชุม 
 จากแบบประเมินความพึงพอใจด้านสังกัดของผู้เข้าร่วมประชุม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหน่วยงานสังกัด อปท. ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน Ngo จ านวน 56 คน คิดเป็น
ร้อยละ 69.14  และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหน่วยงานสังกัด พม. จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 30.86 
ตามล าดับ 
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ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 
2.1  ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่/บุคลากรที่ให้บริการ 
 2.1.1  เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาด้วยถ้อยค าและน้ าเสียงสุภาพ 
   จากแบบประเมินความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาด้วยถ้อยค า
และน้ าเสียงสุภาพ  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุด จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 75.31 
รองลงมา  มีความพึงพอใจมาก จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 23.46 และมีความพึงพอใจปานกลาง จ านวน 1 คน 
คิดเป็นร้อยละ 1.23 ตามล าดับ 
 2.1.2  ความกระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
   จากแบบประเมินความพึงพอใจด้านความกระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการของ
เจ้าหน้าที ่ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุด จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ75.31 
รองลงมามีความพึงพอใจมาก จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 23.46 และมีความพึงพอใจปานกลาง จ านวน 1 คน 
คิดเป็นร้อยละ 1.23 ตามล าดับ 
 2.1.3  เจ้าหน้าที่สามารถตอบค าถาม ชี้แจงข้อสงสัยให้ค าแนะน า ช่วยแก้ปัญหาได้ถูกต้อง 
   จากแบบประเมินความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ สามารถตอบค าถาม ชี้แจงข้อสงสัยให้
ค าแนะน า  ช่วยแก้ปัญหาได้ถูกต้อง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุด  จ านวน  
41 คน คิดเป็นร้อยละ50.62 รองลงมามีความพึงพอใจมาก จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 46.91 และมีความ 
พึงพอใจปานกลาง จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.47 ตามล าดับ 
 2.1.4  การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติไม่ให้บริการเป็นพิเศษกับคนคุ้นเคย
   จากแบบประเมินความพึงพอใจด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ
ไม่ให้ บริการเป็นพิเศษกับคนคุ้นเคย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุด จ านวน  
52 คน คิดเป็นร้อยละ 64.20  รองลงมามีความพึงพอใจมาก จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 35.80  ตามล าดับ 
2.2  ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 
 2.2.1  การแจ้งข่าวให้ทราบ ก่อนการจัดกิจกรรม 
   จากแบบประเมินความพึงพอใจด้านการแจ้งข่าวให้ทราบ ก่อนการจัดกิจกรรม พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุด จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 44.44 รองลงมามีความพึงพอใจ
มาก จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 35.80 มีความพึงพอใจปานกลาง จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 17.28 
และความพึงพอใจน้อยและไม่พึงพอใจ ในสัดส่วนที่เท่ากัน จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.23 ตามล าดับ 
 2.2.2  เอกสารประกอบการประชุม 
   จากแบบประเมินความพึงพอใจด้านเอกสารประกอบการประชุม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจมากที่สุด จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 49.38  รองลงมามีความพึงพอใจมาก 
จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 40.74 และมีความพึงพอใจปานกลาง จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 9.88 
ตามล าดับ 
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 2.2.3  เนื้อหาและหลักสูตรในการประชุม 
   จากแบบประเมินความพึงพอใจด้านเนื้อหาและหลักสูตรในการประชุม พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจมากที่สุด จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 65.43 รองลงมามีความพึงพอใจ
มาก จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 32.10 และมีความพึงพอใจปานกลาง จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.47 
ตามล าดับ 
 2.2.4  ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 
   จากแบบประเมินความพึงพอใจด้านระยะเวลาในการจัดกิจกรรม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจมากท่ีสุด จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 61.73 รองลงมามีความพึงพอใจมาก จ านวน 
29 คน คิดเป็นร้อยละ 35.80 และมีความพึงพอใจปานกลาง จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.47 ตามล าดับ 
2.3  ด้านเนื้อหาและผู้น าเสนอ 
 2.3.1  ความน่าสนใจของเนื้อหา 
   จากแบบประเมินความพึงพอใจด้านความน่าสนใจของเนื้อหา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจมากท่ีสุด จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 69.14 รองลงมามีความพึงพอใจมาก จ านวน  
24 คน คิดเป็นร้อยละ 29.63 และมีความพึงพอใจปานกลาง จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.23 ตามล าดับ 
 2.3.2  ความรอบรู้ในเนื้อหาครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ 
   จากแบบประเมินความพึงพอใจด้านความรอบรู้ในเนื้อหาครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจมากท่ีสุด จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 67.90 รองลงมามีความ 
พึงพอใจมาก จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 32.10 ตามล าดับ 
 2.3.3  ความรู้และทักษะของผู้น าเสนอ 
   จากแบบประเมินความพึงพอใจด้านความรู้และทักษะของผู้น าเสนอ พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจมากที่สุด จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 74.07 รองลงมามีความพึงพอใจ
มาก จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 25.93 ตามล าดับ 
 2.3.4  ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ของผู้น าเสนอ 
   จากแบบประเมินความพึงพอใจด้านความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ของผู้น าเสนอ พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจมากที่สุด จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 72.84 รองลงมามีความ
พึงพอใจมาก จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 27.16 ตามล าดับ 
2.4  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
 2.4.1  การต้อนรับและอ านวยความสะดวกของผู้จัด 
   จากแบบประเมินความพึงพอใจด้านการต้อนรับและอ านวยความสะดวกของผู้จัด พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจมากที่สุด จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 55.56 รองลงมามีความ
พึงพอใจมาก จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 39.51 มีความพึงพอใจปานกลาง จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 3.70 และมี
ความพึงพอใจน้อย จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.23 ตามล าดับ 
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2.4.2  ความเหมาะสมของสถานที่จัด เช่น ที่จอดรถ ห้องพัก ห้องประชุม ห้องน้ า ห้องอาหาร เป็นต้น 
   จากแบบประเมินความพึงพอใจด้านความเหมาะสมของสถานที่จัด เช่น ที่จอดรถ ห้องพัก  
ห้องประชุม ห้องน้ า ห้องอาหาร เป็นต้น พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจมากที่สุด จ านวน 
59 คน คิดเป็นร้อยละ 72.84 รองลงมามีความพึงพอใจมาก จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 25.93 และมีความ
พึงพอใจปานกลาง จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.23 ตามล าดับ 

2.4.3  อาหาร 
   จากแบบประเมินความพึงพอใจด้านอาหาร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความพึง
พอใจมากที่สุด จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 56.79 รองลงมามีความพึงพอใจมาก จ านวน 25 คน คิดเป็น
ร้อยละ 30.86 และมีความพึงพอใจปานกลาง จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 12.35 ตามล าดับ 

2.4.4  สิ่งอ านวยความสะดวก เช่น โสตทัศนูปกรณ์ กระดาษ ปากกา ดินสอ น้ าดื่ม ที่นั่ง เป็นต้น 
   จากแบบประเมินความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น โสตทัศนูปกรณ์ กระดาษ 
ปากกา ดินสอ น้ าดื่ม ที่นั่ง เป็นต้น พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจมากที่สุด จ านวน  
50 คน คิดเป็นร้อยละ 61.73 รองลงมามีความพึงพอใจมาก จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 35.80 และมีความ
พึงพอใจปานกลาง จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.47 ตามล าดับ 
2.5  ดา้นคุณภาพการให้บริการ 
 2.5.1  ประโยชน์ที่ได้รับจากการประชุม 
   จากแบบประเมินความพึงพอใจด้านประโยชน์ที่ ได้รับจากการประชุม พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจมากที่สุด จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 74.07 รองลงมามีความพึงพอใจ
มาก จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 25.93 ตามล าดับ 
 2.5.2  มีช่องทางที่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารหรือเสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ ของหน่วยงานได้อย่างสะดวก 
   จากแบบประเมินความพึงพอใจด้านช่องทางที่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารหรือเสนอข้อคิดเห็น
ต่าง ๆ ของหน่วยงานได้อย่างสะดวก พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจมากท่ีสุด จ านวน  
50 คน คิดเป็นร้อยละ 61.73 รองลงมามีความพึงพอใจมาก จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 34.57 และมีความ 
พึงพอใจปานกลาง จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 3.70 ตามล าดับ 
 2.5.3  คุณภาพการให้บริการโดยรวม 
   จากแบบประเมินความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการโดยรวม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจมากที่สุด จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 72.84 รองลงมามีความพึงพอใจมาก 
จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 24.69 และมีความพึงพอใจปานกลาง จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.47 
ตามล าดับ 
2.6  ด้านผลการให้บริการ 
 2.6.1  บริการที่ท่านได้รับมีความคุ้มค่ากับเวลา/การเดินทาง 
   จากแบบประเมินความพึงพอใจด้านบริการที่ท่านได้รับมีความคุ้มค่ากับเวลา/การเดินทาง 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจมากที่สุด จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 62.96 รองลงมา
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มีความพึงพอใจมาก จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 34.57 และมีความพึงพอใจปานกลาง จ านวน 2 คน  
คิดเป็นร้อยละ 2.47 ตามล าดับ 
 2.6.2  บริการที่ได้รับตรงตามความต้องการ 
   จากแบบประเมินความพึงพอใจด้านบริการที่ได้รับตรงตามความต้องการ พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจมากที่สุด จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 67.90 รองลงมามีความพึงพอใจ
มาก จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 27.16 และมีความพึงพอใจปานกลาง จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 4.94 
ตามล าดับ 
 2.6.3  ความพึงพอใจโดยภาพรวมที่ได้รับจากผลการบริการของหน่วยงาน 
   จากแบบประเมินความพึงพอใจโดยภาพรวมที่ได้รับจากผลการบริการของหน่วยงาน พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจมากท่ีสุด จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 71.60 รองลงมามีความ
พึงพอใจมาก จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 24.69 และมีความพึงพอใจปานกลาง จ านวน 3 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 3.70 ตามล าดับ 
 
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 

1. ควรแจ้งหนังสือให้เร็วกว่านี้ และควรแจ้งรายละเอียดและวัตถุประสงค์ของการอบรมให้ชัดเจน 
2. พอใจกับการฝึกอบรม 
3. ต้องการให้จัดกิจกรรมให้ความรู้ พระราชบัญญัติต่างๆ นอกจากการค้ามนุษย์ให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึน 
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รูปการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพในการคัดแยก 
เพ่ือช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์  รุ่นที่ 2 

ระหว่างวันที่ 11 - 13 มถิุนายน 2562  
ณ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น อ าเภอเมือง  จังหวัดระยอง 
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ท าเนียบผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เพ่ิมศักยภาพในการคัดแยกเพื่อช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์  รุ่นที่ 2 

  จังหวัดชลบุรี   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อ – สกุล  นางสาวกานตพ์ิชชา  กิจแสวงศักดิ ์
ต าแหน่ง    นิติกร 
หน่วยงาน  ส านักงานพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์จงัหวัดชลบุร ี
หมายเลขโทรศัพท์  038-277877 

ชื่อ – สกุล  นางสาวทิวา  ธรรมสาโร 
ต าแหน่ง    นักพัฒนาสังคม 
หน่วยงาน  ส านักงานพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์จงัหวัดชลบุรี 
หมายเลขโทรศัพท์  038-277877 

 

ชื่อ – สกุล  นางสาวสิรีพร  สิงห์เกลี้ยง 
ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อปูองกันการกระท าความรุนแรงในครอบครัว 
หน่วยงาน  ส านักงานพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์จงัหวัดชลบุร ี
หมายเลขโทรศัพท์  038-277877 

 

ชื่อ – สกุล  นางณภัทร์  พลศรี 
ต าแหน่ง    พี่เลี้ยง 
หน่วยงาน  ส านักงานพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์จงัหวัดชลบุร ี
หมายเลขโทรศัพท์  038-277877 

 

ชื่อ – สกุล  นายอรรถพล  สุริยา 
ต าแหน่ง    นักสังคมสงเคราะห์ 
หน่วยงาน  สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ 
หมายเลขโทรศัพท์  086-8247635 
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ชื่อ – สกุล  นางสาวอมรรัตน์  สัตบุษย์ 
ต าแหน่ง    นักสังคมสงเคราะห์ช านาญการ 
หน่วยงาน  สถานสงเคราะห์เด็กชายบา้นบางละมงุ 
หมายเลขโทรศัพท์  081-7519380 

 

ชื่อ – สกุล  นายชัยพร  เนียมวงษ์ 
ต าแหน่ง    นักสังคมสงเคราะห์ 
หน่วยงาน  สถานพฒันาและฟืน้ฟูเด็กจังหวัดชลบุรี 
หมายเลขโทรศัพท์  097-0013830 

 

ชื่อ – สกุล  นางสาวพาณี  จนัทร์ปรุงตน 
ต าแหน่ง    หัวหน้าบา้นพักเด็กจังหวัดชลบุรี 
หน่วยงาน  บ้านพักเด็กจังหวัดชลบุร ี
หมายเลขโทรศัพท์  038-240135 

 

ชื่อ – สกุล  นางสาวสุพฒันา  พาเจริญ  
ต าแหน่ง    นักสังคมสงเคราะห์ 
หน่วยงาน  บ้านพักเด็กจังหวัดชลบุร ี
หมายเลขโทรศัพท์  038-240135 

 

ชื่อ – สกุล  นายทวีป  ดอกนางแย้ม  
ต าแหน่ง    เจ้าหน้าทีพ่ัฒนาสงัคม 
หน่วยงาน  บ้านพักเด็กจังหวัดชลบุร ี
หมายเลขโทรศัพท์  038-240135 

 

ชื่อ – สกุล  นายณัฐวัตร  ตรีกุล 
ต าแหน่ง    ช่วยปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ 
หน่วยงาน  บ้านพักเด็กจังหวัดชลบุร ี
หมายเลขโทรศัพท์  038-240135 
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ชื่อ – สกุล  นายคาวี  ชะนะฉันท์ 
ต าแหน่ง    พนักงานบริการ 
หน่วยงาน  ศูนย์คุ้มครองคนไรท้ี่พึ่งจังหวัดชลบุร ี
หมายเลขโทรศัพท์  099-3602171 

 

ชื่อ – สกุล  นางสิราณี  คิดหาทอง  
ต าแหน่ง    นักสังคมสงเคราะห์ 
หน่วยงาน ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา 

หมายเลขโทรศัพท์  085-0583894 
 

ชื่อ – สกุล  นางสาวรุ้ง  ปัทวรรณ์ 
ต าแหน่ง    เจ้าหน้าทีช่่วยปฏิบตัิงานดา้นการพัฒนาสงัคม 
หน่วยงาน ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา 

หมายเลขโทรศัพท์  081-6677747 
 

ชื่อ – สกุล  นางสาวบุหลนั  หน่ายโสก  
ต าแหน่ง    นักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติการ 
หน่วยงาน  เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ ์
หมายเลขโทรศัพท์  082-1213124 

 

ชื่อ – สกุล  นายอมรพงษ์  สายสิงห์  
ต าแหน่ง    ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์ 
หน่วยงาน  เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ ์
หมายเลขโทรศัพท์  082-6829928 

 

ชื่อ – สกุล  นายประเสริฐ  ขวญัดี  
ต าแหน่ง    นิติกรช านาญการ 
หน่วยงาน  เทศบาลต าบลห้วยใหญ่ 
หมายเลขโทรศัพท์  081-2994120 
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ชื่อ – สกุล  นายวันชัย  คุ้มตลอด   
ต าแหน่ง    นักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติการ 
หน่วยงาน  เทศบาลต าบลห้วยใหญ่ 
หมายเลขโทรศัพท์  087-5990339 

 

ชื่อ – สกุล  นางสาวนิจรินทร์  สิทธิพงศ ์  
ต าแหน่ง    รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพลูตาหลวง 
หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลพลตูาหลวง 
หมายเลขโทรศัพท์  083-0657079 

 

ชื่อ – สกุล  นางสาวสุรีย์พร  คงประเสริฐ  
ต าแหน่ง    หัวหน้าฝาุยสวสัดิการและพัฒนาชุมชน 
หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลพลตูาหลวง 
หมายเลขโทรศัพท์  065-5498351 

 

ชื่อ – สกุล  นายธีรศักดิ์  แสนปุชุม  
ต าแหน่ง    นิติกรปฏิบัติการ 
หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลพลตูาหลวง 
หมายเลขโทรศัพท์  098-0966107 

 

ชื่อ – สกุล  นางวราพร  เจิมถาวร  
ต าแหน่ง    เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
หน่วยงาน  ส านักงานจัดหางานชลบุร ี
หมายเลขโทรศัพท์  090-8985952 

 

ชื่อ – สกุล  ร้อยต ารวจโทหญิง พรรณวิภา  สว่างโคกกรวด 
ต าแหน่ง    รองสารวัตร (สอบสวน) 
หน่วยงาน  สถานีต ารวจภูธรเมืองชลบุร ี
หมายเลขโทรศัพท์  093-3289456 
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ชื่อ – สกุล  ร้อยต ารวจเอก นครราช  นนสีลาด  
ต าแหน่ง    รองสารวัตร (สอบสวน) 
หน่วยงาน  สถานีต ารวจภูธรเมืองพัทยา 
หมายเลขโทรศัพท์  087-3896577 

 

ชื่อ – สกุล  พันต ารวจโทหญิง ณัฐธยาน์  ภูริสายอนนัต ์
ต าแหน่ง    สารวัตร (สอบสวน) 
หน่วยงาน  สถานีต ารวจภูธรเมืองศรีราชา 
หมายเลขโทรศัพท์  089-5433268 

 

ชื่อ – สกุล  พันต ารวจโท นิคม  มนต์เนรมิตร 
ต าแหน่ง    รองผู้ก ากับการ (สอบสวน) 
หน่วยงาน  สถานีต ารวจภูธรเกาะสชีัง 
หมายเลขโทรศัพท์  089-9361639 

 

ชื่อ – สกุล  พันต ารวจโท อัครพนธ์  พลเดชา 
ต าแหน่ง    รองผู้ก ากับการ (สอบสวน) 
หน่วยงาน  สถานีต ารวจภูธรนาจอมเทียน 
หมายเลขโทรศัพท์  088-4878459 

ชื่อ – สกุล  พันต ารวจตรี ปิติภมูิ  ภูมิปัญญาน าสกลุ  
ต าแหน่ง    สารวัตร (สอบสวน) 
หน่วยงาน  สถานีต ารวจภูธรบางละมงุ 
หมายเลขโทรศัพท์  092-0916444 

 

ชื่อ – สกุล  พันต ารวจโท วโิรจน์  แจ่มจ ารัส 
ต าแหน่ง    รองผู้ก ากับการ (สอบสวน) 
หน่วยงาน  สถานีต ารวจภูธรบา้นบงึ 
หมายเลขโทรศัพท์  081-3773024 
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ชื่อ – สกุล  พันต ารวจโท สมาน  ศรีพูล   
ต าแหน่ง    สารวัตร (สอบสวน) 
หน่วยงาน  สถานีต ารวจภูธรบอ่ทอง 
หมายเลขโทรศัพท์  098-9249491 

 

ชื่อ – สกุล  พันต ารวจโท พงศ์สวัสดิ์  วงศ์วาน 
ต าแหน่ง    รองผู้ก ากับการ (สอบสวน) 
หน่วยงาน  สถานีต ารวจภูธรบอ่วิน 
หมายเลขโทรศัพท์  098-9696540 

 

ชื่อ – สกุล  พันต ารวจโท ไพรัช  หาสิน  
ต าแหน่ง    รองผู้ก ากับการ (สอบสวน) 
หน่วยงาน  สถานีต ารวจภูธรพนัสนิคม 
หมายเลขโทรศัพท์  081-9332232 

 

ชื่อ – สกุล  พันต ารวจโท กฤตธน  กันสถิตย ์  
ต าแหน่ง    รองผู้ก ากับการ (สอบสวน) 
หน่วยงาน  สถานีต ารวจภูธรพานทอง 
หมายเลขโทรศัพท์  081-7614836 

 

ชื่อ – สกุล  ร้อยต ารวจเอก รัชวุฒิ  ทรัพย์ศิริ 
ต าแหน่ง    รองสารวัตร (สอบสวน) 
หน่วยงาน  สถานีต ารวจภูธรพลูตาหลวง 
หมายเลขโทรศัพท์  063-3840555 

 

ชื่อ – สกุล  ต ารวจโท พัฒนนนัท์  สมนวล  
ต าแหน่ง    รองสารวัตร (สอบสวน) 
หน่วยงาน  สถานีต ารวจภูธรสตัหีบ 
หมายเลขโทรศัพท์  061-5691519 
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ชื่อ – สกุล  พันต ารวจโท สมนกึ  มุมทอง   
ต าแหน่ง    สารวัตร (สอบสวน) 
หน่วยงาน  สถานีต ารวจภูธรเสม็ด 
หมายเลขโทรศัพท์  092-6586835 

 

ชื่อ – สกุล  พันต ารวจโท ชัฏ  บรรทัดเที่ยง 
ต าแหน่ง    รองผู้ก ากับการ (สอบสวน) 
หน่วยงาน  สถานีต ารวจภูธรแสนสุข 
หมายเลขโทรศัพท์  098-4808319 

 

ชื่อ – สกุล  ร้อยต ารวจเอก ประสาทพร  สุนทร 
ต าแหน่ง    รองสารวัตร (สอบสวน) 
หน่วยงาน  สถานีต ารวจภูธรแหลมฉบัง 
หมายเลขโทรศัพท์  063-1425695 

 

ชื่อ – สกุล  พันต ารวจโท พงศกร  ผันผอน   
ต าแหน่ง    สารวัตร (สอบสวน) 
หน่วยงาน  สถานีต ารวจภูธรหนองขาม 
หมายเลขโทรศัพท์  089-8292393 

 

ชื่อ – สกุล  พันต ารวจโท ประทีป  ทองด ี  
ต าแหน่ง    รองผู้ก ากับการ (สอบสวน) 
หน่วยงาน  สถานีต ารวจภูธรหนองปรือ 
หมายเลขโทรศัพท์  081-7825838 

 

ชื่อ – สกุล  พันต ารวจโท ปราการ  บุญเทส 
ต าแหน่ง    รองผู้ก ากับการ (สอบสวน) 
หน่วยงาน  สถานีต ารวจภูธรหนองใหญ่ 
หมายเลขโทรศัพท์  098-4596554 
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  จังหวัดระยอง   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อ – สกุล  ร้อยต ารวจเอก พรชัย  เหลือผล 
ต าแหน่ง    รองสารวัตร (สอบสวน) 
หน่วยงาน  สถานีต ารวจภูธรห้วยใหญ่ 
หมายเลขโทรศัพท์  086-1402668 

 

ชื่อ – สกุล  นางสาวเพลินตา  วงศ์ค าปนั   
ต าแหน่ง    นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ 
หน่วยงาน  ส านักงานพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์จงัหวัดระยอง 
หมายเลขโทรศัพท์  085-0419404 

 

ชื่อ – สกุล  นางสาวสุธาสิน  จะ๊เขียว  
ต าแหน่ง    นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ 
หน่วยงาน  ส านักงานพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์จงัหวัดระยอง 
หมายเลขโทรศัพท์  085-7099853 

 

ชื่อ – สกุล  นางสาวธัญญารัตน ์ เชี่ยวกสิกรณ์  
ต าแหน่ง    นักสังคมสงเคราะห์  
หน่วยงาน  สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง 
หมายเลขโทรศัพท์  092-3495191 

 

ชื่อ – สกุล  นางสาวธิดารัตน์  ดอนมอญ  
ต าแหน่ง    นักสังคมสงเคราะห์ 
หน่วยงาน  สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง 
หมายเลขโทรศัพท์  081-6368148 
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ชื่อ – สกุล  นางสาวอรชพร  เขินอ านวย  
ต าแหน่ง    นักพัฒนาสังคม 
หน่วยงาน  บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง 
หมายเลขโทรศัพท์  064-1419364 

 

ชื่อ – สกุล  นางสาวกุลธิดา  แสงคล้าย  
ต าแหน่ง    เจ้าหน้าทีธุ่รการ 
หน่วยงาน  บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง 
หมายเลขโทรศัพท์  090-7278878 

 

ชื่อ – สกุล  นางสาวนนัทภัค  ปองสุข 
ต าแหน่ง    ผู้อ านวยการศูนย์คุม้ครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดระยอง 
หน่วยงาน  ศูนย์คุ้มครองคนไรท้ี่พึ่งจังหวัดระยอง 
หมายเลขโทรศัพท์  093-1971927 

 

ชื่อ – สกุล  นายอชิตพล  อินทร์ไชย 
ต าแหน่ง    นักพัฒนาสังคม 
หน่วยงาน  ศูนย์คุ้มครองคนไรท้ี่พึ่งจังหวัดระยอง 
หมายเลขโทรศัพท์  092-5595502 

 

ชื่อ – สกุล  นางสาวศิวนาถ  โสศรีสุข 
ต าแหน่ง    นักพัฒนาชุมชนปฏบิัติการ 
หน่วยงาน  เทศบาลต าบลเมืองแกลง 
หมายเลขโทรศัพท์  082-8745387 

 

ชื่อ – สกุล  นายวันชัย  แขวงอ้าย  
ต าแหน่ง    นิติกร 
หน่วยงาน  เทศบาลต าบลเมืองแกลง 
หมายเลขโทรศัพท์  098-2656415 
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ชื่อ – สกุล  นายนภดล  แสงภู ่
ต าแหน่ง    นักพัฒนาชุมชน 
หน่วยงาน  เทศบาลเมืองบา้นฉาง 
หมายเลขโทรศัพท์  086-4107206 

 

ชื่อ – สกุล  นางร าไพ  จันทะโพธิ์ 
ต าแหน่ง    ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
หน่วยงาน  เทศบาลต าบลทับมา 
หมายเลขโทรศัพท์  080-2118909 

 

ชื่อ – สกุล  นางทิพย์  เจริญคณุ  
ต าแหน่ง    หัวหน้าฝาุยสังคมสงเคราะห์ 
หน่วยงาน  เทศบาลต าบลทับมา 
หมายเลขโทรศัพท์  087-6919609 

 

ชื่อ – สกุล  นางสาวธีรนุช  เทีย่งสุนทร  
ต าแหน่ง    นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ 
หน่วยงาน  เทศบาลต าบลทับมา 
หมายเลขโทรศัพท์  089-8337388 

 

ชื่อ – สกุล  นางสาวนวนาถ  วงศ์บุปผา  
ต าแหน่ง    นักพัฒนาชุมชนปฏบิัติการ 
หน่วยงาน  เทศบาลต าบลเนินฆ้อ 
หมายเลขโทรศัพท์  080-5666660 

 

ชื่อ – สกุล  นางสาวพิมพ์นารา  วารีรักษ์นุกูล  
ต าแหน่ง    ปลัดเทศบาลต าบลน้ าคอก 
หน่วยงาน  เทศบาลต าบลน้ าคอก 
หมายเลขโทรศัพท์  081-6952882 
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ชื่อ – สกุล  นางนภารัตน์  เร่ิมปลูก  
ต าแหน่ง    นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 
หน่วยงาน  เทศบาลต าบลน้ าคอก 
หมายเลขโทรศัพท์  089-7882225 

 

ชื่อ – สกุล  นางสาวสภาพร  จนิตนา  
ต าแหน่ง    หัวหน้าฝาุยส่งเสรมิการศึกษาฯ 
หน่วยงาน  เทศบาลต าบลปากน้ าประแส 
หมายเลขโทรศัพท์  086-1501981 

 

ชื่อ – สกุล  นางสาวปัทมาศ  ถิ่นนิคม  
ต าแหน่ง    ผู้ช่วยเจา้พนักงานพัฒนาชุมชน 
หน่วยงาน  เทศบาลต าบลปากน้ าประแส 
หมายเลขโทรศัพท์  063-6584286 

 

ชื่อ – สกุล  นางสาวกนกพร  เสาร์ทอง  
ต าแหน่ง    ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลชากโดน 
หมายเลขโทรศัพท์  094-7807859 

 

ชื่อ – สกุล  นายบัญญัติ  เตียวฒันานนท ์   
ต าแหน่ง    ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลตะพง 
หมายเลขโทรศัพท์  081-8487150 

 

ชื่อ – สกุล  นางสาวจริญญา  จ าปากลุ  
ต าแหน่ง    หัวหน้าฝาุยสังคมสงเคราะห์ 
หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลตะพง 
หมายเลขโทรศัพท์  083-4546489 
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ชื่อ – สกุล  นายธนวิทย์  เถาเมืองใจ  
ต าแหน่ง    นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ 
หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลตะพง 
หมายเลขโทรศัพท์  061-9499363 

 

ชื่อ – สกุล  นายจ าเนียร  ระวงัภัย  
ต าแหน่ง    รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทางเกวียน 
หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลทางเกวียน 
หมายเลขโทรศัพท์  038-992044 

 

ชื่อ – สกุล  นายพงศชา  ขุนจักร ์ 
ต าแหน่ง    นิติกร 
หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลทางเกวียน 
หมายเลขโทรศัพท์  038-992044 

 

ชื่อ – สกุล  นางสมถวิล  จนัทรพ์ราหมณ์ 
ต าแหน่ง    ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเพ 
หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลเพ 
หมายเลขโทรศัพท์  089-2459872 

 

ชื่อ – สกุล  นายกิตติ  วันลาราษฎร ์
ต าแหน่ง    นักพัฒนาชุมชน 
หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลเพ 
หมายเลขโทรศัพท์  061-5549299 

 

ชื่อ – สกุล  นาวาเอก สมควร  ศรีวิเชียร 
ต าแหน่ง    หัวหน้าศูนย์ควบคมุการแจ้งเรือเข้าออก 
หน่วยงาน  ศูนย์ควบคุมการแจง้เรือเข้าออก จังหวัดระยอง 
หมายเลขโทรศัพท์  090-9739185 
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ชื่อ – สกุล  เรือเอก ประเสริฐ  สุวรรณโคตร  
ต าแหน่ง    หัวหน้าส านักงานศนูย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก 
หน่วยงาน  ศูนย์ควบคุมการแจง้เรือเข้าออก จังหวัดระยอง 
หมายเลขโทรศัพท์  089-8039339 

 

ชื่อ – สกุล  นายธนกร  สดชื่น   
ต าแหน่ง    นักวิชาการแรงงาน 
หน่วยงาน  ส านักงานจัดหางานจังหวัดระยอง 
หมายเลขโทรศัพท์  062-7059411 

 

ชื่อ – สกุล  นายเอกชัย  เลิศดี  
ต าแหน่ง    เจ้าพนักงานแรงงาน 
หน่วยงาน  ส านักงานจัดหางานจังหวัดระยอง 
หมายเลขโทรศัพท์  080-3178735 

 

ชื่อ – สกุล  นางสาวเยาวดี  ศรีราม  
ต าแหน่ง    เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 
หน่วยงาน  ส านักงานประมงจงัหวัดระยอง 
หมายเลขโทรศัพท์  088-3879315 

 

ชื่อ – สกุล  ว่าที่ร้อยตรี ก่อเกียรติ  ศรีเกษตร 
ต าแหน่ง    นักวิชาการประมง 
หน่วยงาน  ส านักงานประมงจงัหวัดระยอง 
หมายเลขโทรศัพท์  085-4077019 

 

ชื่อ – สกุล  นายจักริน  ครุฑกาศ  
ต าแหน่ง    เจ้าพนักงานประมง 
หน่วยงาน  ส านักงานประมงจงัหวัดระยอง 
หมายเลขโทรศัพท์  095-8939195 
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ชื่อ – สกุล  นางสาวทิพวัลย์  วงค์ขวาหูม   
ต าแหน่ง    นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ 
หน่วยงาน  ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง 
หมายเลขโทรศัพท์  061-6955624 

 

ชื่อ – สกุล  นายศิวะ  พินาศภยั 
ต าแหน่ง    นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ 
หน่วยงาน  ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง 
หมายเลขโทรศัพท์  095-4903969 

 

ชื่อ – สกุล  ร้อยต ารวจเอก สุเชษฐ์  เทพชาร ี  
ต าแหน่ง    รองสารวัตร (สอบสวน) 
หน่วยงาน  สถานีต ารวจภูธรเมืองระยอง 
หมายเลขโทรศัพท์  083-1133220 

 

ชื่อ – สกุล  พันต ารวจโท ประเสริฐ  เตชะมา 
ต าแหน่ง    รองผู้ก ากับการ (สอบสวน) 
หน่วยงาน  สถานีต ารวจภูธรบา้นฉาง 
หมายเลขโทรศัพท์  081-6320323 

 

ชื่อ – สกุล  พันต ารวจโท อาคม  บุญแสง  
ต าแหน่ง    รองผู้ก ากับการ (สอบสวน)  
หน่วยงาน  สถานีต ารวจภูธรเพ 
หมายเลขโทรศัพท์  081-8421612 
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  จังหวัดจันทบุรี   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อ – สกุล  นายพัฒนคมน์  ภูป่ระเสริฐ   
ต าแหน่ง    พัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนษุย์จันทบุรี 
หน่วยงาน  ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุร ี
หมายเลขโทรศัพท์  081-9366539 

 

ชื่อ – สกุล  นางสาวสิริพา  ฮายีมา  
ต าแหน่ง    นิติกร 
หน่วยงาน  ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุร ี
หมายเลขโทรศัพท์  091-2538266 

 

ชื่อ – สกุล  นางสาวปภาธิติญา  เพชรแก้ว  
ต าแหน่ง    นักพัฒนาสังคม 
หน่วยงาน  บ้านพักเด็กจังหวัดจันทบุร ี
หมายเลขโทรศัพท์  097-3283697 

 

ชื่อ – สกุล  นางปวีณรัตน์  มวญนะราธนิตรา  
ต าแหน่ง    นักสังคมสงเคราะห์ 
หน่วยงาน  ศูนย์คุ้มครองคนไรท้ี่พึ่งจังหวัดจันทบุร ี
หมายเลขโทรศัพท์  086-9188811 

 

ชื่อ – สกุล  นางสาวเสาวภา  ชลธารกัมปนาท 
ต าแหน่ง    เจ้าพนักงานพฒันาสังคม 
หน่วยงาน  ศูนย์คุ้มครองคนไรท้ี่พึ่งจังหวัดจันทบุร ี
หมายเลขโทรศัพท์  092-8955255 
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ชื่อ – สกุล  นางเรวดี  นาคเจือ  
ต าแหน่ง    นักพัฒนาชุมชนปฏบิัติการ 
หน่วยงาน  เทศบาลต าบลค่ายเนินวง 
หมายเลขโทรศัพท์  094-6781199 

 

ชื่อ – สกุล  นางสาวศิริลักษณ์  ท าน ุ
ต าแหน่ง    ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 
หน่วยงาน  เทศบาลต าบลค่ายเนินวง 
หมายเลขโทรศัพท์  080-6540596 

ชื่อ – สกุล  นางสาวชุติณชัชา  ประสพเนตร 
ต าแหน่ง    นักวิชาการแรงงาน 
หน่วยงาน  ส านักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุร ี
หมายเลขโทรศัพท์  081-4996324 

 

ชื่อ – สกุล  นางสาวลักขณา  ลชีา  
ต าแหน่ง    นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
หน่วยงาน  ส านักงานประมงจงัหวัดจันทบุร ี
หมายเลขโทรศัพท์  061-4655516 

 

ชื่อ – สกุล  นายสุรวัฒน์  ติงสวุาทิตย ์  
ต าแหน่ง    นิติกรช านาญการ 
หน่วยงาน  ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจนัทบุรี 
หมายเลขโทรศัพท์  086-9063486 

 

ชื่อ – สกุล  พันต ารวจเอก ชัชวาล  พิสทุธิวงส ์
ต าแหน่ง    รองผู้บังคับการภาคจังหวัดจันทบุร ี
หน่วยงาน  สถานีต ารวจภูธรจังหวัดจันทบุร ี
หมายเลขโทรศัพท์  085-2223737 
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  จังหวัดตราด   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อ – สกุล  พันต ารวจเอก สุรเจตต์  บัวหลวง 
ต าแหน่ง    ผู้ก ากับการ (สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวนภาคจังหวัดจันทบุรี 
หน่วยงาน  สถานีต ารวจภูธรจังหวัดจันทบุร ี
หมายเลขโทรศัพท์  084-0797628 

 

ชื่อ – สกุล  พันต ารวจโท กิตตธิัช  สุภาร ี
ต าแหน่ง    รองผู้ก ากับการ (สบืสวน) ภาคจังหวัดจนัทบุรี 
หน่วยงาน  สถานีต ารวจภูธรจังหวัดจันทบุร ี
หมายเลขโทรศัพท์  089-9383826 

 

ชื่อ – สกุล  นายนรา  เจริญผล  
ต าแหน่ง    นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ 
หน่วยงาน  ส านักงานพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์จงัหวัดตราด 
หมายเลขโทรศัพท์  082-2177244 

 

ชื่อ – สกุล  นายฐิติกร  วังรัตน ์  
ต าแหน่ง    เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดตราด 
หน่วยงาน  ส านักงานพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์จงัหวัดตราด 
หมายเลขโทรศัพท์  088-2241295 

 

ชื่อ – สกุล  นางสาวสุณีย์  ก๋งเจ่น  
ต าแหน่ง    หัวหน้าบา้นพักเด็กจังหวัดตราด 
หน่วยงาน  บ้านพักเด็กจังหวัดตราด 
หมายเลขโทรศัพท์  039-510730 
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ชื่อ – สกุล  นางสาวชลติฎา  รตันวาร  
ต าแหน่ง    เจ้าพนักงานพฒันาสังคม 
หน่วยงาน  ศูนย์คุ้มครองคนไรท้ี่พึ่งจังหวัดตราด 
หมายเลขโทรศัพท์  039-510575-6 

 

ชื่อ – สกุล  นางสาวชนิกา  กิณเรศ 
ต าแหน่ง    นักวิชาการแรงงาน 
หน่วยงาน  ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด 
หมายเลขโทรศัพท์  090-2639776 

 

ชื่อ – สกุล  พันต ารวจโท มหัคฆพันธ์  มงคลศิริ 
ต าแหน่ง    รองผู้ก ากับการ (สบืสวน) 
หน่วยงาน  กองก ากับการสืบสวนต ารวจภูธร จังหวัดตราด 
หมายเลขโทรศัพท์  081-9965080 

 

ชื่อ – สกุล  พันต ารวจโท เอกกนก  นระจันทร์โท 
ต าแหน่ง    สารวัตร (สืบสวน) 
หน่วยงาน  สถานีต ารวจภูธรคลองใหญ่ 
หมายเลขโทรศัพท์  061-8205215 
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  ผู้บริหารโครงการ   
โครงการเพ่ิมศักยภาพในการคัดแยกเพ่ือช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางรุ่งทิวา สุดแดน 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 

หมายเลขโทรศัพท์  081-9106819 
 

 
  ท าเนียบเจ้าหน้าที่โครงการ   

 

 
 
 
 
 

 
 
 

ชื่อ – สกุล  นายณัฐวุฒิ  สินธาราศิริกุลชัย  
ต าแหน่ง    นักพัฒนาสังคมช านาญการ 
หน่วยงาน  ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 
หมายเลขโทรศัพท์  081-3993396 

 

ชื่อ – สกุล  นางลัดดาวรรณ  โลหิตไทย  
ต าแหน่ง    เจ้าพนักงานพฒันาสังคมช านาญงาน 
หน่วยงาน  ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 
หมายเลขโทรศัพท์  080-1016340 
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ชื่อ – สกุล  นางนิศานาถ  ศรีสงัวร 
ต าแหน่ง    นักพัฒนาสังคมปฏบิัติการ 
หน่วยงาน  ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 
หมายเลขโทรศัพท์  087-0701147 

 

ชื่อ – สกุล  นายสิทธชิัย  แสนทวีสุข  
ต าแหน่ง    เจ้าพนักงานพฒันาสังคมปฏิบัตงิาน 
หน่วยงาน  ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 
หมายเลขโทรศัพท์  083-5839522 

 

ชื่อ – สกุล  นางสาวพนิดา  แนน่อุดร  
ต าแหน่ง    นักพัฒนาสังคม 
หน่วยงาน  ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 
หมายเลขโทรศัพท์  087-7490781 

 

ชื่อ – สกุล  นางสาวมลฤดี  มีสขุ  
ต าแหน่ง    พนักงานบริการ 
หน่วยงาน  ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 
หมายเลขโทรศัพท์  095-7730936 

 

ชื่อ – สกุล  นายสุรพงษ์  ตนุแสน 
ต าแหน่ง    นักพัฒนาสังคม 
หน่วยงาน  ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 
หมายเลขโทรศัพท์  062-5839158 
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