
ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลซึ่งเป็นผู้เสียหาย 

จากการกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ 
พ.ศ. 2552 

 

  
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม

การค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงวางระเบียบไว้ 
ดังต่อไปนี้ 

  
ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วย

การให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลซึ่งเป็นผู้เสียหายจากการกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ พ.ศ. 2552” 

  
ข้อ 21  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  
ข้อ 3  ให้ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์รักษาการตามระเบียบนี้และมี

อ านาจวินิจฉัยชี้ขาดปัญหา ในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
  

หมวด 1 

บททั่วไป 

 

  
ข้อ 4  ในระเบียบนี้ 
“สถานคุ้มครอง” หมายความว่า สถานแรกรับตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม

การค้าประเวณี หรือสถานแรกรับตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก หรือสถานสงเคราะห์อื่นของรัฐ หรือเอกชน 
ที่จดทะเบียนเป็นองค์กรเอกชนด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ตามท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ก าหนด 

“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการให้
ความช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ของสถานคุ้มครอง 

  
                                                           
1 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126/ตอนพิเศษ 157 ง/หน้า 14/26 ตุลาคม 2552 



ข้อ 5  เจ้าหน้าที่ต้องแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิของผู้เสียหายที่พึงได้รับการคุ้มครองในแต่ละ
ขั้นตอน ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการช่วยเหลือ ขอบเขตระยะเวลาในการด าเนินการช่วยเหลือ วิธีการปฏิบัติตัว 
และสิทธิหน้าที่ ให้ผู้เสียหายทราบ  ทั้งนี้ หากผู้เสียหายไม่เข้าใจภาษาไทยหรือไม่สามารถพูด ไม่ได้ยิน ไม่สามารถ
สื่อสารได้ ให้เจ้าหน้าที่จัดล่าม หรือล่ามภาษามือให้ 

  
ข้อ 6  ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใด ที่ได้จากการสอบข้อเท็จจริงหรือจากการให้ความช่วยเหลือ

ผู้เสียหาย เจ้าหน้าที่ต้องเก็บรักษาเป็นความลับ เว้นแต่เพ่ือประโยชน์ของราชการ 

  
ข้อ 7  การให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหาย โดยค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ความ

ปลอดภัย สภาพร่างกาย จิตใจ ความแตกต่างทางเพศ อายุ สัญชาติ เชื้อชาติ และประเพณีวัฒนธรรม 

  
ข้อ 8  ก่อนเจ้าหน้าที่จะด าเนินการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบนี้ ต้องจัดให้ผู้เสียหายลง

ลายมือชื่อหรือเครื่องหมายอ่ืนท านองเช่นว่านั้นที่แทนการลงลายมือชื่อ 

  
หมวด 2 

การบริการของสถานคุ้มครอง 

 

  
ข้อ 9  เมื่อผู้ เสียหายเข้ารับการช่วยเหลือในสถานคุ้มครอง ให้เจ้าหน้าที่จัดอาหาร ที่พัก 

เครื่องนุ่งห่ม เครื่องใช้ส่วนตัว การศึกษา และการฝึกอบรม โดยค านึงถึงความแตกต่างทางเพศ เชื้อชาติ ศาสนา 
และประเพณีวัฒนธรรม 

ผู้เสียหายที่อยู่ในความดูแลของสถานคุ้มครอง มีสิทธิขอให้เจ้าหน้าที่แจ้งให้ญาติ หรือบุคคลที่
ไว้วางใจทราบถึงการเข้ารับความช่วยเหลือ รวมทั้ง ให้สถานคุ้มครองจัดให้ผู้เสียหายได้พบปะบุคคลดังกล่าว   ทั้งนี้ 
ให้ค านึงถึงความปลอดภัยของผู้เสียหายด้วย 

  
ข้อ 10  ให้เจ้าหน้าที่ที่ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือส่งตัวผู้เสียหายเข้ารับการตรวจ

สุขภาพ อายุ ตามท่ีเห็นสมควร 

ในกรณีที่ผู้เสียหายเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีสภาพร่างกาย จิตใจ ไม่ปกติ ให้เจ้าหน้าที่จัด ให้
ได้รับการดูแลจากสถานพยาบาล เพ่ือรักษาพยาบาล บ าบัดฟื้นฟู ดูแล ตามความเหมาะสม 

  



ข้อ 11  ในกรณีที่ผู้เสียหายเป็นเด็ก หรือเป็นหญิงมีครรภ์ใกล้คลอดบุตรหรือเพ่ิงคลอดบุตรไม่ถึง
สามเดือน ให้เจ้าหน้าที่จัดอาหาร ที่พักเป็นสัดส่วน ตามความเหมาะสม   ทั้งนี้ หากมีบุคคลในครอบครัวของ
ผู้เสียหายเข้ารับการช่วยเหลือในสถานคุ้มครองเดียวกัน เจ้าหน้าที่อาจจัดให้บุคคลดังกล่าวพักอาศัยในบริเวณ
เดียวกัน ก็ได้ 
  

หมวด 3 

การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย 

 

  
ข้อ 12  ให้เจ้าหน้าที่จัดให้ค าปรึกษา หรือให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้เสียหาย หรือ

ประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือด าเนินการให้ค าปรึกษา หรือให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้เสียหาย 

  
ข้อ 13  ในกรณีที่ผู้เสียหายเป็นคนต่างด้าว และมีความจ าเป็นที่จะต้องให้อยู่ในราชอาณาจักร

เป็นการชั่วคราว เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ การรักษาพยาบาล การบ าบัด
ฟ้ืนฟู การเรียกร้องสิทธิ ให้เจ้าหน้าที่ประสานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการผ่อนผันให้อยู่ใน
ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง 

หากเจ้าหน้าที่เห็นควรให้ผู้เสียหายตามวรรคหนึ่ง ได้ท างานเป็นการชั่วคราวให้ด าเนินการตาม
กฎหมายว่าด้วยการท างานของคนต่างด้าว 

  
ข้อ 14  ในกรณีที่เจ้าหน้าที่พิจารณาเห็นว่า ผู้เสียหายซึ่งเป็นพยานหรือบุคคลในครอบครัวอาจ

ไม่ได้รับความปลอดภัยให้ประสานไปยังเจ้าหน้าที่ต ารวจ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
พยาน เพ่ือด าเนินการคุ้มครองพยาน 

  
ข้อ 15  การด าเนินคดีเพ่ือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้ผู้เสียหาย ในกรณีที่ผู้เสียหายมีสิทธิและ

ประสงค์ที่จะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจากการกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ให้กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ หรือส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด แล้วแต่กรณี ด าเนินการเพ่ือก าหนดค่า
สินไหมทดแทน โดยพิจารณาร่วมกับผู้เสียหายหรือผู้แทนพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ ผู้ที่เกี่ยวข้องและ
บุคคลที่เห็นสมควรให้เข้าร่วมพิจารณาแล้วรายงานให้ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายทราบเพื่อแจ้งให้พนักงานอัยการด าเนินการต่อไป ทั้งนี้ การพิจารณาก าหนดค่าสินไหม
ทดแทนให้ผู้เสียหายดังกล่าวให้ด าเนินการโดยไม่ชักช้า 



การก าหนดค่าสินไหมทดแทนตามวรรคหนึ่ง ให้พิจารณารวมถึงเหตุที่ได้รับความเสียหายหรื อ
ได้รับอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย จิตใจ เสรีภาพ ชื่อเสียง ทรัพย์สิน หรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดตลอดจนความเสียหาย
อ่ืนใดที่สามารถค านวณเป็นเงินได้ 

  
หมวด 4 

การส่งกลับภูมิล าเนา 

 

  
ข้อ 16  การส่งผู้เสียหายกลับภูมิล าเนาให้เจ้าหน้าที่ค านึงถึงความปลอดภัยของผู้เสียหายและการ

มีหน่วยงานรองรับในภูมิล าเนาหรือถ่ินที่อยู่ เพ่ือป้องกันไม่ให้ผู้เสียหายกลับเข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์อีก 

การน าส่งผู้เสียหายกลับสู่ภูมิล าเนาให้ประสานข้อมูลของผู้เสียหาย หรือข้อมูลที่ผู้เสียหายอ้างถึง
เหตุของการกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือประกอบการวางแนวทางการส่งผู้เสียหาย
กลับสู่ภูมิล าเนา และการให้ความช่วยเหลือ 

  
ข้อ 17  หากผู้เสียหายเป็นบุคคลต่างด้าว ได้รับการฟื้นฟูจนมีสภาพร่างกาย จิตใจเป็นปกติหรือไม่

มีความจ าเป็นต้องอยู่ในราชอาณาจักร หรือไม่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ให้เจ้าหน้าที่
ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือส่งกลับประเทศภูมิล าเนา โดยไม่ชักช้า  ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงความปลอดภัยและ
สวัสดิภาพ 

กรณีตามวรรคหนึ่ง หากยังไม่ทราบประเทศภูมิล าเนาของผู้เสียหาย แต่มีเหตุอันควรเชื่อหรือ
พิสูจน์ได้ว่าผู้เสียหายเคยมีภูมิล าเนาอยู่ในประเทศใด ให้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศนั้น เพ่ือ
ด าเนินการส่งกลับ 

  
ข้อ 18  ในการส่งผู้เสียหายที่เป็นคนต่างด้าวกลับภูมิล าเนา ตามข้อ 17 ให้เจ้าหน้าที่ประสานกับ

ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง เพ่ือด าเนินการตามข้ันตอนการส่งกลับภูมิล าเนา 

  
ข้อ 19  การก าหนดระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหาย ให้เจ้าหน้าที่พิจารณาถึงสภาพ

ร่างกาย จิตใจ สวัสดิภาพ ความปลอดภัยของผู้เสียหาย และการด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ด้วย 

  
ประกาศ ณ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2552 

อิสสระ  สมชัย 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 


