
 หนา   ๑๔ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
วาดวยการใหความชวยเหลือแกบุคคลซ่ึงเปนผูเสียหาย 

จากการกระทําความผิดฐานคามนุษย   
พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

 

 

อาศัยอํ านาจตามความในมาตรา   ๕  และมาตรา   ๓๓   แหงพระราชบัญญัติปองกัน 
และปราบปรามการคามนุษย  พ.ศ.  ๒๕๕๑  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย  จึงวางระเบียบไว  ดังตอไปนี้   

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย   
วาดวยการใหความชวยเหลือแกบุคคลซ่ึงเปนผู เ สียหายจากการกระทําความผิดฐานคามนุษย   
พ.ศ.  ๒๕๕๒” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยรักษาการตามระเบียบนี้  

และมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดปญหา  ในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 

 

ขอ ๔ ในระเบียบนี้ 
“สถานคุมครอง”  หมายความวา  สถานแรกรับตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปราม

การคาประเวณี  หรือสถานแรกรับตามกฎหมายวาดวยการคุมครองเด็ก  หรือสถานสงเคราะหอื่นของรัฐ
หรือเอกชน  ที่จดทะเบียนเปนองคกรเอกชนดานการปองกันและปราบปรามการคามนุษย  ตามที่
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยกําหนด   

“เจาหนาที่”  หมายความวา  พนักงานเจาหนาที่  หรือผูปฏิบัติงาน  ซึ่งปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับ 
การใหความชวยเหลือและคุมครองสวัสดิภาพผูเสียหายจากการคามนุษย  ของสถานคุมครอง   

ขอ ๕ เจาหนาที่ตองแจงรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิของผูเสียหายที่พึงไดรับการคุมครอง 
ในแตละข้ันตอน  ทั้งกอน  ระหวาง  และหลังการชวยเหลือ  ขอบเขตระยะเวลาในการดําเนินการ
ชวยเหลือ  วิธีการปฏิบัติตัว  และสิทธิหนาที่  ใหผูเสียหายทราบ  ทั้งนี้  หากผูเสียหายไมเขาใจภาษาไทย  
หรือไมสามารถพูด  ไมไดยิน  ไมสามารถสื่อสารได  ใหเจาหนาที่จัดลาม  หรือลามภาษามือให 



 หนา   ๑๕ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

ขอ ๖ ขอมูลหรือขอเท็จจริงใด  ที่ไดจากการสอบขอเท็จจริงหรือจากการใหความชวยเหลือ

ผูเสียหาย  เจาหนาที่ตองเก็บรักษาเปนความลับ  เวนแตเพื่อประโยชนของราชการ 

ขอ ๗ การใหความชวยเหลือและคุมครองผูเสียหาย  โดยคํานึงถึงศักด์ิศรีความเปนมนุษย  

ความปลอดภัย  สภาพรางกาย  จิตใจ  ความแตกตางทางเพศ  อายุ  สัญชาติ  เชื้อชาติ  และประเพณี

วัฒนธรรม 

ขอ ๘ กอนเจาหนาที่จะดําเนินการใหความชวยเหลือตามระเบียบนี้  ตองจัดใหผูเสียหาย 

ลงลายมือชื่อหรือเครื่องหมายอื่นทํานองเชนวานั้นที่แทนการลงลายมือชื่อ   

หมวด  ๒ 
การบริการของสถานคุมครอง 

 

 

ขอ ๙ เมื่อผูเสียหายเขารับการชวยเหลือในสถานคุมครอง  ใหเจาหนาที่จัดอาหาร  ที่พัก  

เคร่ืองนุงหม  เคร่ืองใชสวนตัว  การศึกษา  และการฝกอบรม  โดยคํานึงถึงความแตกตางทางเพศ   

เชื้อชาติ  ศาสนา  และประเพณีวัฒนธรรม   

ผูเสียหายที่อยูในความดูแลของสถานคุมครอง  มีสิทธิขอใหเจาหนาที่แจงใหญาติ  หรือบุคคล 

ที่ไววางใจทราบถึงการเขารับความชวยเหลือ  รวมทั้ง  ใหสถานคุมครองจัดใหผูเสียหายไดพบปะบุคคล

ดังกลาว  ทั้งนี้  ใหคํานึงถึงความปลอดภัยของผูเสียหายดวย 

ขอ ๑๐ ใหเจาหนาที่ที่ประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ  เพื่อสงตัวผูเสียหายเขารับการตรวจ

สุขภาพ  อายุ  ตามที่เห็นสมควร 

ในกรณีที่ผูเสียหายเปนโรคติดตอรายแรง  หรือมีสภาพรางกาย  จิตใจ  ไมปกติ  ใหเจาหนาที่ 

จัดใหไดรับการดูแลจากสถานพยาบาล  เพื่อรักษาพยาบาล  บําบัดฟนฟู  ดูแล  ตามความเหมาะสม 

ขอ ๑๑ ในกรณีที่ผูเสียหายเปนเด็ก  หรือเปนหญิงมีครรภใกลคลอดบุตรหรือเพิ่งคลอดบุตร

ไมถึงสามเดือน  ใหเจาหนาที่จัดอาหาร  ที่พักเปนสัดสวน  ตามความเหมาะสม  ทั้งนี้  หากมีบุคคล 

ในครอบครัวของผูเสียหายเขารับการชวยเหลือในสถานคุมครองเดียวกัน  เจาหนาที่อาจจัดใหบุคคล

ดังกลาวพักอาศัยในบริเวณเดียวกัน  ก็ได   



 หนา   ๑๖ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

หมวด  ๓ 
การใหความชวยเหลือทางกฎหมาย 

 

 

ขอ ๑๒ ใหเจาหนาที่จัดใหคําปรึกษา  หรือใหความชวยเหลือทางกฎหมายแกผูเสียหาย  หรือ

ประสานไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ  เพื่อดําเนินการใหคําปรึกษา  หรือใหความชวยเหลือทางกฎหมาย

แกผูเสียหาย 

ขอ ๑๓ ในกรณีที่ผูเสียหายเปนคนตางดาว  และมีความจําเปนที่จะตองใหอยูในราชอาณาจักร

เปนการชั่วคราว  เพื่อประโยชนในการดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดฐานคามนุษย  การรักษาพยาบาล  

การบําบัดฟนฟู  การเรียกรองสิทธิ  ใหเจาหนาที่ประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อดําเนินการผอนผัน

ใหอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง 

หากเจาหนาที่เห็นควรใหผูเสียหายตามวรรคหนึ่ง  ไดทํางานเปนการชั่วคราวใหดําเนินการ 

ตามกฎหมายวาดวยการทํางานของคนตางดาว 

ขอ ๑๔ ในกรณีที่เจาหนาที่พิจารณาเห็นวา  ผูเสียหายซ่ึงเปนพยานหรือบุคคลในครอบครัว  

อาจไมไดรับความปลอดภัยใหประสานไปยังเจาหนาที่ตํารวจ  หรือพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมาย 

วาดวยการคุมครองพยาน  เพื่อดําเนินการคุมครองพยาน 

ขอ ๑๕ การดําเนินคดีเพื่อเรียกรองคาสินไหมทดแทนใหผูเสียหาย  ในกรณีที่ผูเสียหายมีสิทธิ

และประสงคที่จะเรียกรองคาสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจากการกระทําความผิดฐานคามนุษย   

ใหกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  หรือสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด  

แลวแตกรณี  ดําเนินการเพื่อกําหนดคาสินไหมทดแทน  โดยพิจารณารวมกับผูเสียหายหรือผูแทน  

พนักงานสอบสวน  พนักงานอัยการ  ผูที่เกี่ยวของและบุคคลที่เห็นสมควรใหเขารวมพิจารณาแลว

รายงานใหปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยหรือผูแทนที่ไดรับมอบหมายทราบ  

เพื่อแจงใหพนักงานอัยการดําเนินการตอไป  ทั้งนี้  การพิจารณากําหนดคาสินไหมทดแทนใหผูเสียหาย

ดังกลาวใหดําเนินการโดยไมชักชา 

การกําหนดคาสินไหมทดแทนตามวรรคหนึ่ง  ใหพิจารณารวมถึงเหตุที่ไดรับความเสียหาย  

หรือไดรับอันตรายแกชีวิต  รางกาย  จิตใจ  เสรีภาพ  ชื่อเสียง  ทรัพยสิน  หรือสิทธิอยางหนึ่งอยางใด  

ตลอดจนความเสียหายอื่นใดที่สามารถคํานวณเปนเงินได 
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หมวด  ๔ 
การสงกลับภูมิลําเนา 
 

 

ขอ ๑๖ การสงผูเสียหายกลับภูมิลําเนาใหเจาหนาที่คํานึงถึงความปลอดภัยของผูเสียหาย   
และการมีหนวยงานรองรับในภูมิลําเนาหรือถ่ินที่อยู  เพื่อปองกันไมใหผูเสียหายกลับเขาสูกระบวนการ
คามนุษยอีก 

การนําสงผูเสียหายกลับสูภูมิลําเนาใหประสานขอมูลของผูเสียหาย  หรือขอมูลที่ผูเสียหาย 
อางถึงเหตุของการกระทําความผิดฐานคามนุษยกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อประกอบการวางแนวทาง 
การสงผูเสียหายกลับสูภูมิลําเนา  และการใหความชวยเหลือ 

ขอ ๑๗ หากผูเสียหายเปนบุคคลตางดาว  ไดรับการฟนฟูจนมีสภาพรางกาย  จิตใจเปนปกติ  
หรือไมมีความจําเปนตองอยูในราชอาณาจักร  หรือไมไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนการ
ชั่วคราว  ใหเจาหนาที่ประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อสงกลับประเทศภูมิลําเนา  โดยไมชักชา  
ทั้งนี้  ใหคํานึงถึงความปลอดภัยและสวัสดิภาพ 

กรณีตามวรรคหนึ่ง  หากยังไมทราบประเทศภูมิลําเนาของผูเสียหาย  แตมีเหตุอันควรเชื่อ 
หรือพิสูจนไดวาผูเสียหายเคยมีภูมิลําเนาอยูในประเทศใด  ใหประสานกับหนวยงานที่ เกี่ยวของ 
ของประเทศนั้น  เพื่อดําเนินการสงกลับ 

ขอ ๑๘ ในการสงผูเสียหายที่ เปนคนตางดาวกลับภูมิลําเนา  ตามขอ  ๑๗  ใหเจาหนาที่
ประสานกับสํานักงานตรวจคนเขาเมือง  เพื่อดําเนินการตามขั้นตอนการสงกลับภูมิลําเนา 

ขอ ๑๙ การกําหนดระยะเวลาการใหความชวยเหลือผูเสียหาย  ใหเจาหนาที่พิจารณาถึงสภาพ
รางกาย  จิตใจ  สวัสดิภาพ  ความปลอดภัยของผูเสียหาย  และการดําเนินคดีกับผูกระทําความผิด 
ฐานคามนุษยดวย 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๕  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

อิสสระ  สมชัย 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 


