
 

 
ขอ้มลูส ำหรบัเจำ้หนำ้ทีฝ่่ำยบงัคบัใชก้ฎหมำย  

ควำมชว่ยเหลอืในกำรเขำ้เมอืงส ำหรบัผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยแ์ละอำชญ
ำกรรมอืน่ ๆ  

 

การคา้มนุษยเ์ป็นอาชญากรรมอนัชัว่รา้ยทีฝ่่าฝืนรัฐบญัญัตขิองสหรัฐฯ และกฎหมายของมลรัฐสว่นใหญ ่การคา้มนุษย ์หรอืเรยีกอกีอยา่งหนึง่วา่ 

การคา้บคุคล (trafficking in persons)  คอืการคา้ทาสสมัยใหม ่

ซึง่นักคา้มนุษยม์ักลอ่ลวงผูเ้คราะหร์า้ยโดยใหส้ญัญาลวงในการจา้งงานและชวีติทีด่ขี ึน้ ภายใตรั้ฐบญัญัตขิองสหรัฐฯ 
การคา้มนุษยแ์บบรา้ยแรงมอียู่ดว้ยกนัสองประเภทคอื การคา้มนุษยเ์พือ่กจิกรรมทางเพศ และการคา้แรงงานมนุษย์ 

รูปแบบการคา้มนุษยข์ัน้รา้ยแรงเกีย่วขอ้งกับการใชก้ าลงั การหลอกลวง หรอืการบบีบงัคบั 
(โดยมขีอ้ยกเวน้ในกรณีทีเ่กีย่วขอ้งกับผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยเ์พือ่กจิกรรมทางเพศ ซึง่มอีายตุ า่กวา่ 18 ปี อนัเป็นกรณีทีไ่มต่อ้งใชก้ าลงั 

การหลอกลวง หรอืการบบีบงัคับ) 
 
หน่วยสบืสวนเพือ่ความมั่นคงแหง่มาตภุมู ิ (Homeland Security Investigations: HSI) ของกองตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแหง่สหรัฐฯ (U.S. 

Immigration and Customs Enforcement) และส านักงานบรกิารการตรวจคนเขา้เมอืงและสญัชาตขิองสหรัฐฯ (U.S. Citizenship and 

Immigration Services: USCIS) ในสงักัดกระทรวงความมั่นคงแหง่มาตภุมู ิ(Department of Homeland Security: DHS) 
มบีทบาทส าคญัในการปราบปรามการคา้มนุษย ์อ านาจหนา้ทีข่อง DHS 
ในการสบืสวนสอบสวนอาชญากรรมและความรับผดิชอบของกระทรวงในการปกป้องคุม้ครองผูเ้สยีหายมคีวามส าคญัเทา่เทยีมกนั HSI 

เป็นหน่วยงานหลักของ DHS ทีท่ าหนา้ทีบ่งัคับใชก้ฎหมาย โดยการสบืสวนสอบสวนอาชญากรรมเกีย่วกบัการคา้มนุษย ์และใหส้ทิธพิ านักชัว่คราว 

(Continued Presence) แกผู่เ้สยีหายจากการคา้มนุษย ์USCIS จัดการบรหิารสทิธปิระโยชนใ์นการเขา้เมอืง และมอี านาจหนา้ทีจ่ะออก “วซีา่” 

ประเภท T หรอื “วซีา่” ประเภท U ใหแ้กผู่เ้สยีหายจากการคา้มนุษย ์หรอือาชญากรรมอืน่ ๆ ทีก่ าหนดไว ้

ซึง่ใหค้วามชว่ยเหลอืแกเ่จา้หนา้ทีผู่บ้งัคบัใชก้ฎหมายในการสบืสวนสอบสวนหรอืด าเนนิคดกีับอาชญากรรมเหลา่นี ้    
 
ความชว่ยเหลอืในการเขา้เมอืงทีจั่ดใหแ้กผู่เ้สยีหายจากการคา้มนุษยม์อียู่สามประเภทคอื  – สทิธพิ านักชัว่คราว วซีา่ประเภท T และ วซีา่ประเภท 

U ในฐานะเจา้หนา้ทีผู่บ้งัคับใชก้ฎหมายระดับสหพันธรัฐ มลรัฐ ทอ้งถิน่ เผา่ชน หรอื อาณาเขต 

สิง่ส าคญัคอืตอ้งเขา้ใจเกีย่วกับความชว่ยเหลอืในการเขา้เมอืงทัง้สามประเภททีจ่ัดใหแ้กผู่เ้สยีหายจากการคา้มนุษยแ์ละบทบาทของทา่นในกระบ

วนการแตล่ะอย่าง เมือ่มกีารสนับสนุนใหผู้เ้สยีหายรายงานใหท้ราบถงึอาชญากรรม และใหค้วามร่วมมอืกบัฝ่ายบงัคบัใชก้ฎหมาย 

เพือ่จดุประสงคใ์นการสบืสวนสอบสวนหรอืการด าเนนิคดตีามกฎหมาย ความชว่ยเหลอืในรูปแบบตา่ง ๆ 

เหลา่นีจ้ะชว่ยใหท้า่นสามารถด าเนนิการสบืสวนสอบสวนและด าเนนิคดตีามกฎหมายได ้รวมทัง้ขจัดการคา้มนุษยแ์ละอาชญากรรมอืน่ ๆ 

ภายในชมุชนของทา่น    
 
เนือ้หาดา้นลา่งนีเ้ป็นขอ้มลูเกีย่วกับความชว่ยเหลอืในการเขา้เมอืงในรูปแบบตา่ง ๆ และบทบาทเฉพาะดา้นทีเ่จา้หนา้ทีข่อง HSI, USCIS, 

และฝ่ายบงัคับใชก้ฎหมายมตีอ่การใหค้วามชว่ยเหลอืแกผู่เ้สยีหายจากการคา้มนุษยแ์ละอาชญากรรมอืน่ ๆ  
 

 
CP คอือะไร 

สทิธพิ ำนกัช ัว่ครำว (Continued Presence: CP) 

CP เป็นความชว่ยเหลอืในการเขา้เมอืงแบบชัว่คราว ซึง่จัดใหแ้กบ่คุคลทีฝ่่ายบงัคับใชก้ฎหมายระดับสหพันธรัฐ มลรัฐ ทอ้งถิน่ เผา่ชน หรอื 

อาณาเขตระบวุา่เป็นผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย ์สทิธปิระเภทนีเ้ปิดโอกาสใหผู้เ้สยีหายจากการคา้มนุษยส์ามารถพ านักอยูใ่นประเทศสหรัฐฯ 

ไดช้ัว่คราวในระหวา่งทีม่กีารสบืสวนสอบสวนและการด าเนนิคดตีามกฎหมายเกีย่วกบัการคา้มนุษย ์
ความชว่ยเหลอืประเภทนี้อาจท าใหก้ารด าเนนิคดตีามกฎหมายประสบความส าเร็จมากขึน้ 

รวมทัง้มโีอกาสหาตวัและชว่ยชวีติผูเ้สยีหายในจ านวนมากขึน้ดว้ย การออก CP ในเบือ้งตน้จะมอีายหุนึง่ปี และอาจตอ่อายุไดค้รัง้ละหนึง่ปี 

ฝ่ายบงัคับใชก้ฎหมายสามารถเพกิถอน  CP ไดท้กุขณะในระหวา่งทีม่กีารสบืสวนสอบสวน 

หากพจิารณาแลว้เห็นวา่บคุคลผูนั้น้ไมใ่ชผู่เ้สยีหายจากการคา้มนุษย ์
 
เหตใุด CP จงึมคีวำมส ำคญัตอ่กำรบงัคบัใชก้ฎหมำย 

CP เป็นเครือ่งมอืส าคญัส าหรับฝ่ายบงัคับใชก้ฎหมายระดบัสหพันธรัฐ  มลรัฐ ทอ้งถิน่ เผา่ชน และ อาณาเขต 

เพือ่ใชใ้นการสบืสวนสอบสวนอาชญากรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการคา้มนุษย ์

ผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยม์ักมบีทบาทส าคญัในการท าคดเีพือ่ฟ้องนักคา้มนุษย ์CP 

ชว่ยใหผู้เ้สยีหายมทีางพ านักอาศยัและท างานในสหรัฐฯ เป็นการชัว่คราว 

และสามารถขอรับความชว่ยเหลอืและสทิธปิระโยชน์ทีจั่ดไวส้ าหรับผูเ้สยีหาย 

อนัชว่ยใหบ้คุคลเหลา่นีรู้ส้กึวา่ตนเองมคีวามมั่นคงและไดรั้บความคุม้ครอง 
ซึง่มักมผีลใหผู้เ้สยีหายยนิดใีหค้วามร่วมมอืกับฝ่ายบงัคบัใชก้ฎหมาย 

 
ใครบำ้งทีม่สีทิธไิดร้บั CP 

บคุคลทีไ่ดรั้บการพสิจูนแ์ลว้วา่เป็นผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย ์ซึง่อาจเป็นพยานในการสบืสวนสอบสวนหรอืการด าเนนิคดกีารคา้มนุษย ์

นอกจากนี ้บคุคลดงักลา่วยังอาจยืน่ฟ้องนักคา้มนุษยใ์นคดแีพ่งไดด้ว้ย แตไ่มใ่ชข่อ้ก าหนดในคณุสมบัต ิ
เจา้หนา้ทีฝ่่ายบงัคับใชก้ฎหมายระดบัสหพันธรัฐ  มลรัฐ ทอ้งถิน่ เผา่ชน หรอื อาณาเขต 

จะพจิารณาตดัสนิในเบือ้งตน้วา่บคุคลนัน้มคีณุสมบตัติรงตามนยิามทีก่ าหนดไวส้ าหรับผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยป์ระเภทรา้ยแรง 



และสง่ใบสมัครขอ CP ผ่านหน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายระดบัสหพันธรัฐ ตามความเหมาะสม โดยควรจัดใหม้ ีCP 

ทนัททีีฝ่่ายบงัคับใชก้ฎหมายพสิจูนแ์ลว้วา่เป็นผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย ์กลา่วอกีนัยหนึง่คอื 

การสบืสวนสอบสวนไม่จ าเป็นตอ้งเสร็จสมบรูณ์กอ่นทีจ่ะขอ CP แมว้า่ผูเ้สยีหายทีไ่ดรั้บ CP 

จ าเป็นตอ้งใหค้วามร่วมมอืจงึจะมสีทิธไิดรั้บสทิธปิระโยชนจ์ากบรกิารทางสงัคม แตก็่ไมใ่ชบ่รรทดัฐานส าหรับคณุสมบตัขิองผูม้สีทิธขิอ CP 
 
ฉนัจะขอ CP ไดอ้ยำ่งไร 

เจา้หนา้ทีฝ่่ายบงัคับใชก้ฎหมายระดบัสหพันธรัฐ สว่นใหญจ่าก HSI และส านักงานสอบสวนกลาง (Federal Bureau of Investigation: FBI) 

รวมทัง้อัยการสว่นกลางจากส านักงานอยัการแหง่สหรัฐฯ ภายในกระทรวงยตุธิรรม  (Department of Justice: DOJ) 
มอี านาจหนา้ทีใ่นการยืน่ขอ CP โดยควรเริม่ตน้ขอ CP ทนัททีีม่กีารพสิจูน์วา่เป็นผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย ์การขอ CP 

ทกุกรณีตอ้งสง่ไปทีห่น่วยตรวจตราการบงัคับใชต้ามกฎหมาย ( Law Enforcement Parole Unit : LEPU) ของ HSI 
เจา้หนา้ทีรั่ฐบาลกลางสามารถยืน่ขอ CP ในนามของฝ่ายบงัคับใชก้ฎหมายระดบัสหพันธรัฐ 

หรอืระดบัทอ้งถิน่ไดใ้นกรณีทีผู่เ้สยีหายมคีณุสมบัตติรงตามค านยิามส าหรับการคา้มนุษย ์เมือ่เจา้หนา้ทีฝ่่ายบงัคับใชก้ฎหมายระดบัมลรัฐ 

ทอ้งถิน่ เผ่าชน หรอื อาณาเขต พสิจูน์แลว้วา่บคุคลนัน้เป็นผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย ์
ก็ควรประสานงานกบัเจา้หนา้ทีฝ่่ายบงัคับใชก้ฎหมายระดบัสหพันธรัฐ เพือ่ยืน่เรือ่งขอ CP 



 

วซีำ่ประเภท T 
ประเภท 

วซีำ่ประเภท U  

วซี่ำประเภท T คอือะไร 

สถานะคนอยู่ชัว่คราวประเภท T (เรยีกอกีอย่างหนึง่วา่ วซีา่ประเภท 
T) 

ใหก้ารปกป้องคุม้ครองในการเขา้เมอืงแก่ผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย์

ประเภทรา้ยแรง 

ซึง่ใหค้วามชว่ยเหลอืแกเ่จา้หนา้ทีฝ่่ายบงัคับใชก้ฎหมายระดบัสหพัน

ธรัฐ มลรัฐ ทอ้งถิน่ เผา่ชน หรอื 
อาณาเขตในการสบืสวนสอบสวนหรอืการด าเนนิคดใีนคดกีารคา้มนุษ

ย ์

 
กำรคำ้มนุษยค์อือะไร 

การคา้มนุษย ์หรอืเรยีกอกีอย่างหนึง่วา่ การคา้บคุคล (trafficking 

in persons)  คอืรูปแบบหนึง่ของการคา้ทาสสมัยใหม ่

ซึง่นักคา้มนุษยม์ักลอ่ลวงบคุคลโดยใหส้ญัญาลวงในการจา้งงานแ
ละชวีติทีด่ขี ึน้ 

 
ภายใตก้ฎหมายระดบัสหพันธรัฐ  : 
  การคา้มนุษยป์ระเภทรา้ยแรงแบง่ออกเป็นสองประเภทคอื  

การคา้มนุษยเ์พือ่กจิกรรมทางเพศ และการคา้แรงงานมนุษย์ 

  การคา้มนุษยป์ระเภทรา้ยแรงเกีย่วขอ้งกบัการใชก้ าลงั 

การหลอกลวง หรอืการบบีบงัคับ 

(โดยมขีอ้ยกเวน้ในกรณีทีเ่กีย่วขอ้งกับผูเ้สยีหายจากการคา้

มนุษยเ์พือ่กจิกรรมทางเพศ ซึง่มอีายตุ า่กวา่ 18 ปี 

อนัเป็นกรณีทีไ่ม่ตอ้งใชก้ าลงั การหลอกลวง 

หรอืการบบีบงัคบั) 

 
ผูเ้สยีหำยจะยืน่ขอวซี่ำประเภท T ไดอ้ยำ่งไร 

ผูเ้สยีหายสามารถกรอกแบบฟอรม์ทีร่ะบไุวข้า้งลา่งนีใ้หค้รบถว้นสมบรู

ณ์แลว้สง่ไปยัง USCIS 

  แบบฟอรม์ I-914, ค ารอ้งขอสถานะคนอยู่ชัว่คราวประเภท  T  

วซี่ำประเภท U คอือะไร 

สถานะคนอยูช่ัว่คราวประเภท U (เรยีกอกีอยา่งหนึง่วา่ วซีา่ประเภท 

U) 

ใหก้ารปกป้องคุม้ครองในการเขา้เมอืงแกผู่เ้สยีหายจากอาชญากรรม

บางประเภททีอ่ยูใ่นเกณฑ ์

ซึง่ใหค้วามชว่ยเหลอืแกเ่จา้หนา้ทีฝ่่ายบงัคับใชก้ฎหมายระดับสหพัน

ธรัฐ มลรัฐ ทอ้งถิน่ เผา่ชน หรอื 

อาณาเขตในการสบืสวนสอบสวนหรอืการด าเนนิคดใีนคดอีาชญากรร

มนัน้ 

 
อำชญำกรรมระดบัสหพนัธรฐั มลรฐั 

หรอืทอ้งถิน่แบบใดบำ้งทีท่ ำใหผู้เ้สยีหำยอยูใ่นเกณฑส์ ำหรบัวซี่ำป
ระเภท U * 

การลักพา การขดัขวางกระบวนการยตุธิรรม 

การลว่งละเมดิทางเพศ  การบงัคับใหท้ างานโยธาแทน 
คา่ปรับ  

การขูว่า่จะเปิดโปงความลับ การเบกิความเท็จ 

การกระท าทารุณตอ่คูส่มรส การคา้ประเวณี  

การกรรโชก การขม่ขนื 

การจ าคกุโดยมชิอบดว้ยกฎหมาย การท ารา้ยทางเพศ 

การกระท าผดิอาญารา้ยแรง การแสวงหาประโยชนท์างเพศ 

การขลบิอวยัวะเพศสตร ี การคา้ทาส  

การถกูจับเป็นตัวประกนั การทรมาน 

การสมสูร่่วมสายโลหติ การคา้สิง่เสพตดิ 

การจ ายอมรับภาระ การหน่วงเหนีย่วโดยผดิกฎหมาย 

การลักพาเพือ่เรยีกคา่ไถ ่ การรบกวนพยาน 

การฆา่คนโดยไมเ่จตนา ฆาตกรรม 

อาชญากรรมอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

*ยังรวมถงึความพยายาม การคบคดิ 

หรอืการชกัชวนใหก้ระท าอาชญากรรมอยา่งใดอยา่งหนึง่ขา้งตน้  

ผูเ้สยีหำยจะขอวซี่ำประเภท U ไดอ้ยำ่งไร 

ผูเ้สยีหายสามารถกรอกแบบฟอรม์ทีร่ะบไุวข้า้งลา่งนีใ้หค้รบถว้นสมบรูณแ์ลว้
สง่ไปยัง USCIS  

  แบบฟอรม์ I-918, ค ารอ้งขอสถานะคนอยู่ชั่วคราวประเภท U  

วซีำ่ประเภท T และ U  

http://www.uscis.gov/files/form/i-914.pdf
http://www.uscis.gov/files/form/i-918.pdf


เหตุใดผูเ้สยีหำยจงึขอใหข้ำ้พเจำ้ออกค ำประกำศหรอืใบรบัรองจำกฝ่ำยบงัคบัใชก้ฎหมำยให ้

ผูส้มัครขอวซีา่ประเภท T หรอื U ตอ้งแสดงใหเ้ห็นวา่ตนเองใหค้วามชว่ยเหลอืแกเ่จา้หนา้ทีฝ่่ายบงัคับใชก้ฎหมายระดบัสหพันธรัฐ  มลรัฐ 
ทอ้งถิน่ เผ่าชน หรอื อาณาเขต (แมม้บีา้งในบางกรณีทีผู่ส้มัครไมจ่ าเป็นตอ้งใหค้วามชว่ยเหลอืดงักลา่ว แตม่สีทิธทิีจ่ะขอวซีา่ประเภท T ได)้ 

ผูส้มัครอาจขอใหท้า่นลงลายมอืชือ่ในค าประกาศหรอืใบรับรองจากฝ่ายบงัคับใชก้ฎหมายของ USCIS แบบฟอรม์เหลา่นีแ้จง้ให ้ USCIS 

ทราบวา่ผูส้มัครใหค้วามชว่ยเหลอืในการสบืสวนสอบสวนหรอืการด าเนนิคดใีนคดอีาชญากรรมนัน้ 

แตล่ าพังเพยีงแคแ่บบฟอรม์เหลา่นีจ้ะไมช่ว่ยใหไ้ดรั้บสทิธปิระโยชนใ์นการเขา้เมอืงแตอ่ยา่งใด   
  วซีา่ประเภท T -  แบบฟอรม์ I-914, ภาคผนวก B (เลอืกได)้ 

  วซีา่ประเภท U - แบบฟอรม์ I-918, ภาคผนวก B (ตอ้งกรอก) 

 
ใครบำ้งทีส่ำมำรถลงลำยมอืชือ่ในค ำประกำศหรอืใบรบัรองจำกฝ่ำยบงัคบัใชก้ฎหมำย 

หน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายใด ๆ ในระดบัสหพันธรัฐ  มลรัฐ ทอ้งถิน่ เผา่ชน หรอื อาณาเขต ซึง่มอี านาจหนา้ทีใ่นการตรวจจับ 

สบืสวนสอบสวนหรอืด าเนนิคดเีกีย่วกบัการคา้มนุษย ์หรอืมหีนา้ทีใ่นการพจิารณาวา่อาชญากรรมนัน้อยูใ่นเกณฑส์ าหรับวซีา่ประเภท U หรอืไม ่

สามารถลงลายมอืชือ่ในค าประกาศหรอืใบรับรองนีไ้ด ้หน่วยงานเหลา่นีร้วมถงึแตไ่มจ่ ากดัเฉพาะผูพ้พิากษาระดับมลรัฐและทอ้งถิน่ 
กระทรวงยตุธิรรม (DOJ) ส านักงานสอบสวนกลาง (FBI) หน่วยสบืสวนเพือ่ความมั่นคงแหง่มาตภุมู ิ(HSI) ส านักงานต ารวจศาลแหง่สหรัฐฯ 

(U.S. Marshals Service) หน่วยรักษาความปลอดภัยทางการทตูของกระทรวงการตา่งประเทศ (Department of State’s Diplomatic 

Security Service) กระทรวงแรงงาน (Department of Labor) หน่วยบรกิารคุม้ครองเยาวชน (Child Protective Service) 

และคณะกรรมการเพือ่ความเสมอภาคในโอกาสการจา้งงาน (Equal Employment Opportunity Commission) 
 
ฉนัมพีนัธะทำงกฎหมำยทีจ่ะตอ้งลงลำยมอืชือ่ในค ำประกำศหรอืใบรบัรองนี ้ใช่หรอืไม ่  
ไมใ่ช ่หน่วยงานบงัคับใชก้ฎหมายไมม่พัีนธะหนา้ทีท่างกฎหมายทีจ่ะตอ้งลงลายมอืชือ่ในค าประกาศหรอืใบรับรองใด ๆ 

การลงลายมอืชือ่เป็นดลุยพนิจิของหน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายแตล่ะแหง่ ทัง้นี้ตอ้งเป็นไปตามนโยบายของหน่วยงานนัน้ 

การลงลายมอืชือ่จะไม่ท าใหห้น่วยงานตอ้งรับผดิชอบตามกฎหมาย นอกจากนี้ 

การลงลายมอืชือ่ในค าประกาศหรอืใบรับรองไม่ใชก่ารอนุมัตสิทิธปิระโยชน์ในการเขา้เมอืงแตอ่ย่างใด USCIS 

ตอ้งไดรั้บหลักฐานทีแ่สดงคณุสมบัตแิละจะด าเนนิการตรวจสอบภูมหิลังโดยละเอยีด   

เฉพาะ USCIS เทา่นัน้ ทีม่อี านาจหนา้ทีใ่นการอนุมัตหิรอืปฏเิสธสทิธปิระโยชน์ในการเขา้เมอืงดังกลา่วนี้ 
 
หมำยเหตุ : 
  ใบรับรองเป็นขอ้ก าหนดในการขอวซีา่ประเภท U หากไม่มใีบรับรอง การสมัครขอวซีา่ประเภท U จะไม่ไดรั้บการอนุมัต ิ

  ค าประกาศไม่ใชข่อ้ก าหนดในการขอวซีา่ประเภท T แตเ่ป็นหลักฐานชิน้ส าคัญทีผู่ส้มัครควรยืน่พรอ้มค ารอ้ง 

  หากตอ้งการแหลง่ขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกับหน่วยงานบังคับใชก้ฎหมายวซีา่ประเภท T และ U กรุณาไปทีเ่ว็บไซต ์  
www.uscis.gov/humantrafficking  

 

หากตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิ 
กรณุาไปทีเ่ว็บไซต ์

www.dhs.gov/bluecampaign   
 
 

 

http://www.uscis.gov/files/form/i-914supb.pdf
http://www.uscis.gov/files/form/i-918supb.pdf
http://www.uscis.gov/humantrafficking
http://www.dhs.gov/humantrafficking



