
สถานที่ในการคุม้ครองและช่วยเหลือ 
 

๑. ผู้เสียหาย 
มาตรา ๓๓ 

๒. ผู้ที่มีเหตุอันควร 
เชื่อว่าเป็นผู้เสียหาย (สีเทา)  

มาตรา ๒๙ 

สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ 

ผู้เสียหายฯ ๘ แห่งทั่วประเทศ 
๑) กรณีอายุต่่ากว่า ๑๕ ปี 

                    
บ้านพักเด็กและครอบครัว  

 พ.ร.บ. ปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

    ๒)  กรณีอายุ ๑๕ ปีข้ึนไป 
                    

สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายฯ 
(จังหวัดที่ไม่มีสถานคุ้มครองฯ ให้ส่ง

บ้านพักเด็กและครอบครัว) 

คุม้ครองช ัว่คราว  ๒๔ ชม. 
+ 

           ย ืน่ค ารอ้งตอ่ศาล 
อนุญาตไดเ้พิม่ไมเ่กนิ ๗ วนั  

๕. แรงงานที่ต้องได้รับคุ้มครองตาม
กฎหมายแรงงาน 

• กรณีแรงงานเด็กอายุต่่ากว่า ๑๘ ปี ส่ง
บ้านพักเด็กและครอบครัว 

• กรณีแรงงานไทยอายุ ๑๘ ปี ขึ้นไป 
กระทรวงแรงงานจัดหางานให้ท่า 

• กรณีแรงงานต่างด้าวอายุ ๑๘ ปี  
     ขึ้นไป ส่งศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือ 
     แรงงานต่างด้าว 

๔. กลุ่มต่างด้าวที่เป็นพยาน    แต่
ไม่เป็นผู้เสียหาย 

ใช้อ่านาจตามมาตรา ๕๔  
พ.ร.บ. คนเข้าเมือง ๒๕๒๒ 

 
   - สตช./กคส. คุ้มครองพยาน 
   - สตช. จัดหาบ้านพักราชการ/บ้านเช่า 
   - รง. จัดหางานให้ท่า 

๓. กลุ่มที่ความเห็นขัดแย้ง/รอ
การวินิจฉัย 

ใช้อ่านาจตามมาตรา ๕๔  
พ.ร.บ. คนเข้าเมือง ๒๕๒๒ 

 
ให้ สตช. จัดหาบ้านพักราชการ/บ้าน

เช่า 



การคุ้มครอง 
สวัสดิภาพ 
ตามมาตรา 
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สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์   

บ้านเกร็ดตระการ  
จ.นนทบุรี 

บ้านภูมิเวท 
จ.นนทบุรี 

ส.คุ้มครองชาย 
จ.ปทุมธานี 

ส.คุ้มครองชาย  
จ.เชียงราย 

ส.คุ้มครองชาย 
จ.ระนอง 

ส.คุ้มครองชาย 
จ.สงขลา 

บ้านศรีสุราษฎร์ 
จ.สุราษฎร์ธานี 

บ้านนารีสวัสดิ์ 
จ.นครราชสีมา 

บ้านสองแคว 
จ.พิษณุโลก 

เด็กชายอายุต่่ากว่า 18 ปี 

หญิง / เด็กหญิง 

ชายอายุมากกว่า 18 ปี / 
ครอบครัว กฎหมายในภารกิจ สคม.  

• กฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  
• กฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการค้าประเวณี  

                  ให้ความช่วยเหลืออย่างเหมาะสม  
 อาหาร  
 ที่พักการรักษาพยาบาล 
 การบ่าบัดฟ้ืนฟูทางร่างกายจิตใจ  
 การให้การศึกษา ฝึกอบรม  
 ความช่วยเหลือทางกฎหมาย  
 การส่งกลับไปยังประเทศเดิมหรือภูมิล่าเนา  
 การด่าเนินคดีเพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน    
 การแจ้งสิทธิของผู้เสียหายที่พึงได้รับ 

การด่าเนินการภายหลังการคัดแยก  
และการคุ้มครองชั่วคราว (ม.29) 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiY3P7xp-PaAhVJQY8KHRhEB-MQjRx6BAgBEAU&url=http://hydromet.tmd.go.th/&psig=AOvVaw3QQktevCuj2g6vl_W72dD9&ust=1525221799428267


  ตามกฎหมายหากเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 

ประสงค์เข้ารับ 
การคุ้มครอง  

ได้รับ 
การคุ้มครอง 
สวัสดิภาพ 

ในหน่วยงาน 

รายได้จาก 
การท่างาน 

ในระหว่างเข้ารับ 
การคุ้มครอง 

เงินช่วยเหลือ 
จากกองทุน 
ค้ามนุษย์ 

ค่าจ้างค่าแรง 
ค้างจ่าย 

จากนายจ้าง 

ค่าตอบแทน 
ฐานะพยาน 
ในคดีอาญา 

ไม่ประสงค์เข้ารับ 
การคุ้มครองในหน่วยงาน*  

เรียกร้อง 
ค่าสินไหม 

ทดแทนจาก 
ผู้กระท่าผิด 

เงินช่วยเหลือ 
จากกองทุน 
ค้ามนุษย์ 

ค่าจ้างค่าแรง 
ค้างจ่าย 

จากนายจ้าง 

ค่าตอบแทน 
ฐานะพยาน 
ในคดีอาญา 

สถานคุ้มครอง 
สวัสดิภาพ 

ในหน่วยงานรัฐ  
หรือเอกชน 

ตามท่ีศาลพิพากษา 
และด าเนินการ 
บังคับคดีกับ 
ผู้กระท าผิด 

ประสงค ์
ออกไปท างาน  

โดยค่าจ้าง 
ไม่ต่ ากว่า 

ค่าแรงขั้นต่ า 

ค่าครองชีพ 
ค่ารักษาพยาบาล 
ค่าขาดประโยชน์ 

ค่าส่งกลับ 
ทุนประกอบอาชีพ 

ฯลฯ 
  

ตามท่ีเจรจา 
ตกลงกับนายจ้าง 

เช่น  
ค่าจ้างแรงงาน 
ค่าล่วงเวลา 

เป็นต้น 

ความผิด 
เกี่ยวกับเพศ  

เรียกร้อง 
ค่าสินไหม 

ทดแทนจาก 
ผู้กระท่าผิด 

*ทั้งนี้ อาจเชิญมาพบในภายหลัง เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติม โดยจะสนับสนุนค่าใช้จ่าย 
การเดินทาง และจะค านึงถึงความปลอดภัยของท่านและครอบครัว   



การช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์  
โดยกลไกเงินกองทุนเพื่อการปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

1.ค่าใช้จ่ายในการ 
ครองชีพ 

• รายละ ๓,๐๐๐ บาท / ครั้ง ปีละไม่เกิน ๓ ครั้ง  
• ขอได้ต่อเนื่องทุกปีตามระยะเวลาที่รับการคุ้มครอง 

7.ค่าใช้จ่ายใน
การศึกษา 

และฝึกอบรม 

• ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ 
• รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องส่าหรับการศึกษา 

2. ค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาล 

• จ่ายจริงตามหลักฐานทางการแพทย์   
• รวมถึงค่าตรวจสุขภาพ (คัดกรอง/ขอ work permit) 
• ค่าพาหนะ/อาหารระหว่างรักษาพยาบาลไม่เกินครั้งละ ๒,๐๐๐ บาท 

8.ค่าใช้จ่ายความ
ช่วยเหลือทางกฎหมาย 

• ค่าใช้จ่ายเพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน  
• ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับท่ีพัก ค่าพาหนะ ค่าอาหารในการ

ไปเบิกความเป็นพยานในความผิดฐานค้ามนุษย์ 

3. ค่าใช้จ่ายในการบ่าบัด
ฟื้นฟูร่างกายและจิตใจ  

• จ่ายจริงตามหลักฐานทางการแพทย์ 
• เป็นค่าใช้จ่ายในการบ่าบัดฟื้นฟูร่างกายและจิตใจใน

ระยะยาว 

9.ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางกลับประเทศ

เดิม/ภูมิล่าเนา 

• ค่าใช้จ่ายส่าหรับการส่งกลับผู้เสียหายกลับภูมิล่าเนา
ประเทศต้นทาง  

• ขออนุมัติหลักการไว้ล่วงหน้าเม่ือทราบวันสืบพยาน 

4. ค่าขาดประโยชน ์
ท่ามาหาได้  

• วันละ ๓๐๐ บาท นับตั้งแต่วันที่ไม่สามารถท่างานได้
ตามปกติ (ตกเป็นผู้เสียหาย) จนถึงวันก่อนที่ได้รับ
การช่วยเหลือ ย้อนหลังต่อเนื่องรวมแล้วไม่เกิน ๑ ปี 

10.ค่าใช้จ่ายในการ
ช่วยเหลือให้กลับเข้ามา 

• ส่าหรับผู้เสียหายคนไทย ที่ต้องเดินทางกลับเข้ามา 
    ในประเทศไทย  

5.ค่าเครื่องอุปโภคบริโภค  
• รายละ ๓,๐๐๐ บาท / ครั้ง ปีละไม่เกิน ๓ ครั้ง  
• ขอได้ต่อเนื่องทุกปีตามระยะเวลาที่รับการคุ้มครอง 

11.ค่าใช้จ่ายในการ
ส่งเสริมการมีงานทา่ 

• กรณีที่ผู้เสียหายไม่สามารถออกไปท่างานได้  
• วันละ 300 บาท ไม่เกิน 90 วัน / ราย 

6.ค่าใช้จ่ายในการ 
จัดหาที่พัก 

• เทียบเคียงอัตราราชการ ไม่เกินวันละ ๘๐๐ บาท  
• ในกรณีที่ไม่เข้ารับการคุ้มครองในหน่วยงานรัฐ  
• ตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ 



หลักเกณฑ์ข้อ ๑๒ ค่าใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนในการทา่งานของผู้เสยีหายในหนว่ยงานภาครัฐ 

คุณสมบัติ 

 เป็นผู้เสียหายซึ่งพักอาศัย 
ในสถานคุ้มครอง ซึ่งยื่นแบบ
แสดงความประสงค์จะท่างานใน
สถานคุ้มครอง 

 มีอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป 
 มีคุณสมบัติตามต่าแหน่งงานท่ี

สถานคุ้มครองก่าหนด  
 มีความพร้อมท่ีจะท่างาน 

เกณฑ์การจ่ายเงิน การสิ้นสุดการจ้าง/จ่ายเงิน 

 งานท่ัวไป  
(คิดตามจ่านวนวนันับแต่วันท่ีเริ่มท่างาน) 
ท่างานในสถานคุ้มครอง จ่าย ๒๐๐ บาท/วัน 
ท่างานนอกสถานคุ้มครอง จ่าย ๓๐๐ บาท/วัน 

 งานผู้ช่วยด้านภาษา ให้จ่าย ๑๐๐ บาท/ชั่วโมง 
(คิดตามจ่านวนชั่วโมงการท่างานนับแต่เวลา 
ท่ีเริ่มท่างาน) 

 ท่างานครบตามระยะเวลาการจ้างงานแล้ว                         
 ผู้เสียหายไม่ประสงค์ท่างาน 
 ท่างานไม่เป็นไปตามเงื่อนไขท่ีก่าหนดตามต่าแหน่งงาน 
 ผู้เสียหายฝาุฝนืข้อบังคับ ระเบียบ หรือค่าสั่งเกี่ยวกับการท่างาน

ของสถานคุ้มครองอันชอบด้วยกฎหมาย ได้เคยมีการตักเตือนแล้ว 
 สิ้นสุดกระบวนการคุ้มครองผูเ้สียหายมีความประสงค์กลับภูมิล่าเนา  
 กรณีอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการของสถานคุ้มครองก่าหนด 

คุณสมบัติ 

 สัญชาติไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ 
ขึ้นไป  
- เว้นอาชีพบางประเภทท่ี 
  ผู้มีอายุ 15 ปี ขึ้นไปท าได้ 
- กรณีไม่สามารถขอได้ด้วยตนเอง 
  ให้ผู้ปกครอง/ผู้ดูแล ยื่นแทน 

 มีความสามารถในการประกอบ 
อาชีพ/ผ่านการฝกึอาชีพ 

เกณฑ์การจ่ายเงิน ขั้นตอนการด่าเนินการ  

 จ่ายเงินทุนเริ่มต้นชีวิตใหม่ไม่เกินโครงการละ 
50,000 บาท (หากเกินพิจารณาเป็นรายกรณี)  

 ผู้เสียหายมีสิทธิขอได้เพียงหนึ่งครั้ง  
 ผู้เสียหายต้องด่าเนินการด้วยตนเองหรือมีส่วน

ร่วม 
ในการด่าเนินกิจการ  

 หลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขใดนอกเหนือจากนี้เป็น 
อ่านาจพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุน 

 ผู้เสียหายแจ้งความประสงค์ โดยยื่นแบบค่าขอรับความช่วยเหลือ 
พร้อมรายละเอียดโครงการท่ีขอรับทุน (ภายใน  1 ปีท่ีมีเอกสารระบุ
ว่าเป็นผู้เสียหาย / พ้นความคุ้มครองฯ) 
- ส่วนกลาง ยื่นท่ี กองต่อต้านการค้ามนุษย์  
- ภูมิภาค ยื่นท่ี  ส านักงาน พมจ.  

 จนท. รับค่าขอ ให้ค่าปรึกษาในการจัดท่ารายละเอียดโครงการ  
 หน่วยงานรับค่าขอ เสนอโครงการต่อคณะกรรมการบริหารกองทุน  

เพื่อพิจารณาช่วยเหลือเป็นการเฉพาะราย  

หลักเกณฑ์ข้อ ๑๓ ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลอืเป็นเงินทุนเพือ่เริ่มต้นชวีิตใหม่ เพื่อไม่ให้ผู้เสียหายกลบัเข้าสู่ 
                       กระบวนการค้ามนุษย์ซ้่า 



ผู้มีสิทธิฯ จะต้องขอรับเงินรางวัลและค่าตอบแทน ภายใน 180 วัน  
นับแต่วันได้รับแจ้งเป็นหนังสอื 

**หากพ้นก่าหนดให้ตกเป็นของกองทุนเพื่อการปูองกันและปราบปรามการค้ามนษุย์*** 

ยื่นต่อ ผวจ. / รอง ผวจ. / พมจ. 

ผู้มีสิทธิได้รับเงินรางวัลและค่าตอบแทนในการน่าจับและด่าเนินคดีกับผูก้ระทา่ความผิดฐานค้ามนุษย์ 

จะได้รับเมื่อ 

ค่าตอบแทน เงินรางวัล 

ผู้แจ้งความน่าจับ 
เจ้าหน้าที่สืบสวนหรือจับกุม 

และพนักงานสอบสวน 
ผู้มีสิทธิได้รับ 

ยื่นค่าร้องขอรับเงินตามแบบฟอร์ม ภายใน 180 วัน นับแต่วันจับกุมตัวได้
และน่าส่งพนักงานสอบสวน/พนักงานอัยการ/ศาล 

สถานที่รับเงิน
รางวัลและ
ค่าตอบแทน 

รับ ณ พมจ. 

กทม. 

ภูมิภาค 

มีการจับกุมผู้ต้องหาหรือจ่าเลยเป็นผลสา่เร็จ และพนักงานอัยการได้ฟูอง
ผู้ต้องหาหรือจ่าเลยในคดีความผิดฐานค้ามนุษย์แล้ว 

ภูมิภาค 

ยื่นต่อ ปพม. / รอง ปพม. / ผอ.กคม.  กทม. 

ยื่นต่อ ผู้บังคับการกรม 
หรือเทียบเท่าขึ้นไป 

ข้าราชการทหาร 

รับ ณ กคม. กลุ่มบริหารกองทุนฯ 



       การพิจารณาโครงการให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการประสานและก ากับการด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เรื่อง 
วงเงินและรายการค่าใช้จ่าย ตลอดจนหลักเกณฑ์และเง่ือนไขอ่ืนในการให้การสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
และเง่ือนไขอ่ืนตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ก าหนด 

การกระจายอ่านาจของกองทุนเพื่อการปูองกัน 
และปราบปรามการค้ามนุษย์ไปสู่จังหวัด 

แนวทางที่ขอให้จังหวัดด่าเนินการ ประกอบด้วย 

จัดท่ารายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์                     
ของจังหวัด เพื่อจะได้ทราบสถานการณ์และ
ปัญหาท่ีแท้จริง  
จัดท่าแผนงานบูรณาการการปูองกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ของจังหวัด เพื่อให้การ
จัดท่าโครงการสอดคล้องกับสถานการณ์ และลด
ความซ้่าซ้อนของโครงการจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในพื้นที ่

1 
การอนุมัติโครงการ 
   การอนุมัติโครงการ (เฉพาะขนาดเล็กและ
ขนาดกลาง) ให้คณะอนุกรรมการพิจารณา
ตามความจ่าเป็นและเหมาะสม 

2 
กรณีโครงการขนาดใหญ่ 
   กรณีโครงการขนาดใหญ่ ซึ่งมีวงเงินตั้งแต่ 
300,000 บาท ขึ้นไป ให้ยื่นมาที่กองทุนเพื่อ
การปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เพื่อ
เสนอต่อ คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อ
การปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
พิจารณาต่อไป 

3 

การโอนเงินให้จังหวัด 
   การโอนเงินให้จังหวัด ภายหลังจากที่
จังหวัดได้พิจารณาอนุมัติ (โครงการขนาด
เล็กและขนาดกลาง) และรายงานผลการ
พิ จ า ร ณ า อ นุ มั ติ โ ค ร ง ก า ร ใ ห้ ค ณ ะ
กรรมการบริหารกองทุนฯ ทราบ ไม่โอนเงิน
ไปตั้งไว้ที่จังหวัด 

4 
การส่งเอกสาร 
   การส่งเอกสาร หลักฐานใบส่าคัญฉบับจริง/
ส่าเนา ให้จัดส่งภายใน 30 วัน หลังจากการ
ด่าเนินโครงการเสร็จสิ้นโดยส่งไปยัง กองทุน
เพื่อการปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

5 

โดย : กองทุนเพื่อการปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์   1 สิงหาคม 2561 
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