
การค้้ามนุุษย์์กับการลัักลัอบขนุผู้้้โย์กย์้าย์ถิ่่�นุฐานุ
การค้้ามนุุษย์์ จะเก่ี่�ยวข้้องกัี่บกี่ารใช้้กี่ำาลััง 
กี่ารฉ้้อฉ้ลั หรือกี่ารบ่บบังคัับเพืื่�อให้ได้้มา
ซ่ึ่�งแรงงานบางประเภทหรือกิี่จกี่รรมทาง
เพื่ศในเชิ้งพื่าณิิช้ย์ หรือโด้ยท่�ผู้้้ด้ำาเนินกี่าร
กิี่จกี่รรมทางเพื่ศเพืื่�อกี่ารพื่าณิิช้ย์นั�นม่อายุ
ต่ำำ�ากี่ว่า 18 ปี

การลัักลัอบขนุผู้้้โย์กย้์าย์ถ่ิ่�นุฐานุ เป็นกี่าร
จงใจหลับเล่ั�ยงกี่ฎหมายคันเข้้าเมืองโด้ยนำา
ผู้้้ท่�ไม่ใช่้พื่ลัเมืองแลัะไม่ได้้จด้ทะเบ่ยนเข้้า
มายังประเทศสหรัฐอเมริกี่า แลัะกี่ารข้นย้าย
ท่�ผิู้ด้กี่ฎหมายแลัะกี่ารให้ท่�พัื่กี่พิื่งแก่ี่ผู้้้ท่�ไม่ใช่้
พื่ลัเมืองแลัะไม่ได้้จด้ทะเบ่ยนอย่้ในสหรัฐฯ

ค้ำาศััพท์์เหลั่านุ้�ไมส่ามารถิ่ใช้้แท์นุกันุได้้
การลัักลัอบขนุผู้้้โย์กย์้าย์ถิ่่�นุฐานุจะเป็นคัวามผู้ิด้ท่�ย่ด้กี่ารข้นย้ายเป็นหลัักี่แลัะเป็น

อาช้ญากี่รรมต่ำ่อพื่รมแด้น
การค้้ามนุุษย์เ์ป็นกี่ารแสวงหาผู้ลัประโยช้น์แลัะเป็นอาช้ญากี่รรมต่ำ่อบุคัคัลั

ราย์งานุการค้้ามนุุษย์์: 1-888-373-7888
www.dhs.gov/bluecampaign



การระบุว่่าเป็็นุการค้้ามนุุษย์์หรือไม่ - ให้ลัองถิ่ามตััว่เองด้ังนุ้�:
 ̆ เหยื�อได้้คัรอบคัรองบัต่ำรประจำาต่ำัวแลัะเอกี่สารกี่าร

เด้ินทางข้องต่ำนเองไว้หรือไม่?
 ̆ เหยื�อได้้รับกี่ารฝึึกี่สอนว่าจะต่ำ้องพื่้ด้อะไรกี่ับ

สมาช้ิกี่ในชุ้มช้น คันงาน เจ้าหน้าท่�ผู้้้รักี่ษา
กี่ฎหมาย หรือเจ้าหน้าท่�ต่ำรวจคันเข้้าเมืองหรือ
ไม่? ม่คันอื�นสื�อสารแทนเหยื�อหรือไม่?

 ̆ เหยื�อได้้ถู้กี่คััด้เลัือกี่เพื่ื�อให้เข้้าทำางานอย่างหน่�ง
แต่ำ่ถู้กี่บังคัับให้ไปทำางานอ่กี่อย่างหน่�งหรือไม่?

 ̆ คั่าจ้างข้องเหยื�อถู้กี่ย่ด้เอาไว้อย่างผู้ิด้กี่ฎหมาย
เพื่ื�อช้ำาระหน่�หรือคั่าธรรมเน่ยมหรือไม่? (กี่าร
ช้ำาระคั่าธรรมเน่ยมกี่ารลัักี่ลัอบข้นผู้้้โยกี่ย้าย
ถูิ�นฐานเพื่่ยงอย่างเด้่ยวไม่ถูือเป็นกี่ารคั้ามนุษย์)

 ̆ เหยื�อถู้กี่บังคัับให้ทำากี่ารคั้าประเวณิ่หรือไม่?

 ̆ เหยื�อหรือคัรอบคัรัวข้องพื่วกี่เข้าถู้กี่ข้่มข้้่ว่าจะ
ม่อันต่ำรายหากี่พื่วกี่เข้าพื่ยายามจะหน่ออกี่จากี่
ข้บวนกี่ารนั�นหรือไม่?

 ̆ เหยื�อถู้กี่ข้่มข้้่ว่าจะถู้กี่เนรเทศหรือถู้กี่ต่ำั�งข้้อหาทาง
อาญาหรือไม่? 

 ̆ เหยื�อได้้รับอันต่ำราย ข้าด้อาหาร ข้าด้นำ�า ข้าด้กี่าร
นอนหลัับ ข้าด้กี่ารรักี่ษาพื่ยาบาลั หรือข้าด้สิ�ง
จำาเป็นอื�น ๆ ในช้่วิต่ำหรือไม่?

 ̆ เหย่�อสามารถูติ่ำด้ต่่ำอเพืื่�อนหรือคัรอบคัรัวได้้อย่างอิสระ
โด้ยไม่ม่กี่ารฝึึกี่สอนมาหรือไม่ถู้กี่ติ่ำด้ต่ำามหรือไม่?

 ̆ เหยื�ออายุต่ำำ�ากี่ว่า 18 ปีแลัะม่เพื่ศสัมพื่ันธ์ในเช้ิง
พื่าณิิช้ย์หรือไม่?

 ̆ เหยื�ออาศัยอย้่ในท่�อย้่อาศัยท่�ต่ำำ�ากี่ว่ามาต่ำรฐาน
หรือไม่?
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