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การบังคับใช้กฎหมายถูกผลักดันเพ่ือทําการตัดสินใจเร่ิมต้นให้เป็นเร่ืองเร่งด่วนของความเข้อเท็จจริง 
หมาะสมในสิทธ์ิพํานักช่ัวคราว และเพ่ือทําให้คําร้องเสร็จสมบูรณ์โดยเร็วท่ีสุดในทางปฏิบัต ิ
ในเวลาการเผชิญหน้ากับเหย่ือ 
วิธีปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดสําหรับการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือนําเอกสารไปในการสัมภาษณ ์
; หากบุคคลน้ันมีความน่าเช่ือถือว่าตกเป็นเหย่ือ และการบังคับใช้กฎหมายจะดําเนินการต ่
อไป แล้วสิทธ์ิพํานักช่ัวคราวได้รับการร้องขอ 

บางกรณีเหย่ืออาจได้รับความเจ็บปวดเกินกว่าจะให้ความร่วมมือในตอนแรก สิทธ์ิพํานักช่ั
ข้อเท็จจริง วคราวคือวิธีการท่ีเหมาะสมหากเหตุการณ์ท้ังหมดระบุว่าบุคคลน้ันเป็นเหย่ือการค้ามนุษย ์

และอาจเป็นพยานสําคัญได ้

จะต้องไม่มีการเลือกปฏิบ้ติในการบังคับใช้กฎหมาย แต่ต้องร้องขอสิทธ์ิพํานักช่ัวคราวสําหข้อเท็จจริง 
รับเหย่ือทุกรายผู้ซ่ึงมีสถานะการเข้าเมืองไม่ถูกต้อง และอาจเป็นพยานสําคัญได้สําหรับการ 
สอบสวนหากจําเป็น 

สิทธ์ิพํานักช่ัวคราวมีไว้สําหรับเหย่ือการค้าแรงงานมนุษย์และเหย่ือการค้าประเวณีข้อเท็จจริง 

ไม่มีข้อกําหนดสําหรับการเรียกเก็บเงินของ การย่ืนฟ้อง คําฟ้องท่ีรอดําเนินการ ข้อเท็จจริง 
หรือการดําเนินดดีในปัจจุบันใด ๆ เพ่ือการร้องสิทธ์ิพํานักช่ัวคราว 

การดําเนินการท่ีรับการผ่อนผันเกิดข้ึนน้อยมากหากเคยมีการใช้สิทธ์ิพํานักช่ัวคราวของเหย่ือ
ข้อเท็จจริง ผู้ซ่ึงมีสิทธ์ิในสิทธ์ิพํานักช่ัวคราว เพราะว่าสิทธ์ิพํานักช่ัวคราวของเหย่ือจะทําให้ได้รับการต่ออ 

ายุสิทธ์ิในการอยู่ในสหรัฐ มีสิทธ์ิทํางาน และจะได้รับสวัสดิการจากรัฐบาลกลางและบริการต่าง 
ๆ การผสมผสานเหล่าน้ีเป็นความช่วยเหลือท่ีสําคัญสําหรับเหย่ือ การดําเนินการท่ีรับการผ่อน 
ผันอาจเหมาะสมเฉพาะกับสถานการณ์ท่ีจํากัด เช่น เม่ือเป็นเร่ืองสําคัญเพ่ือป้องกันการถอด 
ถอนเหย่ือการค้ามนุษย์ หรือเม่ือสิทธ์ิพํานักช่ัวคราวไม่ได้รับการต่ออายุและเหย่ือมีการสมัครก 
ารตรวจลงตราประเภท T ท่ีรอดําเนินการอย 

สิทธ์ิพํานักช่ัวคราวสามารถถูกเพิกถอนได้หากบุคคลน้ัน ก่ออาชญากรรม หลบหนี เดินทางข้อเท็จจริง 
ออกไปโดยไม่ได้รับอนุญาตให้ออกนอกประเทศช่ัวคราว ได้รับสวัสดิการจากการเข้าเมือง หร ื
อถูกตัดสินว่าไม่ได้เป็นเหย่ือการค้ามนุษย ์

ผู้มีสิทธ์ิพํานักช่ัวคราวจะไม่ได้รับอนุญาตให้ออกจากประเทศ เว้นเสียแต่ว่ามีเหตุการณ์เร่งด่ข้อเท็จจริง 
วน ซ่ึงในกรณีน้ีต้องมีการขออนุญาตเพ่ือเดินทางออกนอกประเทศช่ัวคราวก่อนการเดินทาง 

สมาชิกในครอบครัวสามารถเข้าร่วมได ้
การบังคับใช้กฎหมายอาจมีการร้องขอจากสมาชิกในครอบครัวบางรายเพ่ือเข้าร่วมรับสิทธ์ิพํานักชั่วคราว 
ในสหรัฐ เช่น: 
• คู่สมรส บุตร บิดามารดา หรือพ่ีน้องท่ียังไม่ได้สมรส (ตํ่ากว่า 18 ปี) ของผู้มีสิทธ์ิพํานักช่ัวคราวซ่ึงอายุต ่

ากว่า 21 ปี; 
• คู่สมรสหรือบุตรของผู้มีสิทธ์ิพํานักช่ัวคราวท่ีอายุ 21 ปีข้ึนไป และ 
• บิดามารดาหรือพ่ีน้องท่ีตกอยู่ในสถานการณ์อันตรายในปัจจุบันเน่ืองจากหลบหนีของคนต่างด้าวจากก 

ระบวนการการค้ามนุษย์ หรือให้ความร่วมมือกับการบังคับใช้กฎหมาย 

การตรวจลงตราประเภท T 
เหย่ือการค้ามนุษย์มีสิทธ์ิสมัคร USCIS สําหรับสถานะการตรวจลงตราประเภทอยุ่ช่ัวคราวประเภท T ซ ่ึ
งเป็นสวัสดิการของคนเข้าเมืองแบบระยะยาวซ่ึงออกให้โดย USCIS ตามปกติ เหย่ือต้องหาทนายเพ่ือเป ็
นท่ีปรึกษาเก่ียวกับการได้รับสิทธ์ิเป็นคนเข้าเมืองผู้ถือการตรวจลงตราประเภท T ซ่ึงอนุญาตให้เหย่ือกา 
รค้ามนุษย์อยู่ในสหรัฐได้มากถึงส่ีปี และสามารถทําให้รับสิทธ์ิเป็นผู้อยู่อาศัยอย่างถูกกฎหมายเป็นการถา 
วร สิทธ์ิพํานักช่ัวคราวไม่ใช่การรับประกันว่าจะได้รับอนุมัติการตรวจลงตราประเภท T 

จะต้องมีความความสอดคล้องกันในวิธีการท่ีให้เหย่ือเป็นศูนย์กลางสําหรับ รัฐบาลกลาง รัฐ 
และการบังคับใช้กฎหมายท้องถ่ิน เพ่ือลงช่ือแบบฟอร์มประกาศการตรวจลงตราประเภท T เม่ือถูกร้อง 
ขอโดยเหย่ือผู้ซ่ึงให้ความช่วยเหลือหรือถูกช่วยเหลือในการสอบสวนหรือดําเนินคดีต่อผู้ค้ามนุษย ์

ข้อมูลการติดต่อท่ีสําคัญ 

สํานักงานสาขา HSI ท้องถ่ิน 
https://www.ice.gov/contact/hsi 
ถามหาตัวแทนท่ีรับผิดชอบหรือกลุ่มป้องปรามการค้ามนุษย์เพ่ือรายงานอาชญากรรมเก่ียวกับการค้ามน ุ
ษย์ การบังคับใช้กฎหมายของรัฐและท้องถ่ินผู้ซ่ึงต้องการร้องขอสิทธ์ิพํานักช่ัวคราวต้องร้องขอผู้ประสา 
นงานการให้อนุญาตผู้ซ่ึงสามารถให้รูปแบบและทิศทางตามท่ีต้องการได ้

โครงการช่วยเหลือเหย่ือ ICE HIS 
866-872-4973 หรือ victimassistance.ice@dhs.gov 
เจ้าหน้าท่ีจากรัฐบาลกลางผู้ซ่ึงช่วยเหลือเหย่ือท่ัวประเทศ เป็นผู้ท่ีสามารถตอบคําถามของเหย่ือเกี่ยวก ั
บสิทธิของพวกเขาได้ สามารถให้ข้อมูลเก่ียวกับระบบศาลยุติธรรม และจัดการให้มีการส่งตัวเหย่ือเพ่ือร ั
บบริการต่าง ๆ ได ้

หน่วยงานการค้ามนุษย์ ICE HIS 
HumanTrafckingUnit@ice.dhs.gov 
ความช่วยเหลือจาก HSI เพ่ือสอบสวนการค้ามนุษย์ท่ัวประเทศ ติดต่อได้สําหรับทุกคําถาม 

วิดีโอสิทธ์ิพํานักช่ัวคราว 
โปรดดูวิดีสามตอนเพ่ือดูว่าสิทธ์ิพํานักช่ัวคราวคืออะไร ใครได้รับสิทธิน้ีบ้าง 
และสามารถร้องขอได้อย่างไร นอกจากน้ี สามารถใช้งานวิดีโอน้ีเพ่ือวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมแล 
ะการประชุมของคณะผู้ทํางาน ไปท ่ี https://www.dhs.gov/blue-campaign/awareness-training, 
เลือกการบังคับใช้กฎหมาย แล้วกล้ิงลงมาท่ีสิทธ์ิพํานักช่ัวคราว 

https://www.dhs.gov/blue-campaign/awareness-training
mailto:HumanTraffickingUnit@ice.dhs.gov
mailto:victimassistance.ice@dhs.gov
https://www.ice.gov/contact/hsi


 

 

 

 

ท่ีมา 
การเข้าเมืองและการบังคับใช้การศุลกากรของสหรัฐ (U.S. Immigra-
tion and Customs Enforcement หรือ ICE) การสอบสวนเพ่ือความ 
ม่ันคงแห่งมาตุภูมิ (Homeland Security Investigations หรือ HSI) 
คือหน่วยงานการบังคับใช้กฎหมาย DHS ซ่ึงทําการสืบสวนการค้ามนุษย ์
HSI ใช้วิธีการให้เหย่ือเป็นศูนย์กลาง ซ่ึงเห็นคุณค่าเสมอภาคการในการระบ ุ
ตัวตน ความช่วยเหลือ และเสถียรภาพของเหย่ือ รวมถึงการสอบสวนและดํา 
เนินคดีผู้ค้ามนุษย์ HSI ยังดําเนินงานคําร้องการบังคับใช้กฎหมายท้ังหมดเ 
พ่ือการรายงานอย่างต่อเน่ืองอีกด้วย 

สิทธ์ิพํานักช่ัวคราวคืออะไร? 
สิทธ์ิพํานักช่ัวคราว(Continued Presence หรือ CP) คือการกําหนดการเข้าเ 
มืองช่ัวคราวให้แก่บุคคลใดท่ีถูกระบุโดยการบังคับใช้กฎหมายว่าเป็นเหย่ือข 
อง “การค้ามนุษย์ในรูปแบบท่ีทารุณกรรม” ผู้ซ่ึงอาจเป็นพยานสําคัญได้ CP 
ทําให้เหย่ือการค้ามนุษย์ยังคงอยู่ในสหรัฐเป็นการช่ัวคราวและทํางานได้ระห 
ว่างกระบวนการสอบสวนอาชญากรรมท่ีเก่ียวข้องกับการค้ามนุษย์ซ่ึงเกิดกับ 
พวกเขา และประมวลกฎหมายอาญาภายใต้ 18 U.S.C. § 1595 ท่ีถูกย่ืนฟ้องโ 
ดยเหย่ือไปยังผู้ค้ามนุษย์ สิทธ์ิพํานักช่ัวคราวให้อนุญาตเบ้ืองต้นสองปี และอ 
าจต่ออายุได้เพ่ิมข้ึนอีกสองปี ผู้มีสิทธ์ิพํานักช่ัวคราวจะได้รับสวัสดิการจากรัฐ 
บาลกลางและบริการต่าง ๆ จากรัฐบาลกลาง 

 ความสําคัญของสิทธ์ิพํานักช่ัวคราว 
การสิทธ์ิพํานักช่ัวคราวทําให้เหย่ือได้รับสิทธิทางกฎหมายเพ่ืออยู่อาศัยช่ัวคราวและทํางานได้ในสหรัฐ 
ทําให้เหย่ือมีความม่ันคง ได้รับความช่วยเหลือ และปกป้องจากการถูกเพิกถอน ซ่ึงช่วยบรรเทาความกลัวของเห 
ย่ือในการถูกส่งออกนอกประเทศและความช่วยเหลือทางการเงิน ซ่ึงไม่ใช่เพียงแค่ทําให้เหย่ือมีความม่ันคงเท่า 
น้ัน แต่ยังทําให้เหย่ือมีความสามารถมากข้ึนต่อการให้ความร่วมมือกับการบังคับใช้กฎหมาย ดังน้ัน CP จึงเป็นเ 
คร่ืองมือสําคัญสําหรับการบังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลกลาง รัฐ และท้องถ่ินอีกด้วยเพ่ือการสอบสวนอาชญากรร 
มท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการการค้ามนุษย์ ซ่ึงนําไปสู่การดําเนินคดีได้สําเร็จข้ึนอีกด้วย การใช้สิทธ์ิพํานักช่ัวครา 
วเป็นประจําของเหย่ือยังทําให้เกิดความไว้วางใจจากผู้ให้บริการและองค์กรต่าง ๆ ผู้ซ่ึงอาจเป็นแหล่งผู้จัดให้มีกา 
รอ้างอิงสําหรับการบังคับใช้กฎหมาย ซ่ึงเหย่ือจะได้รับการปกป้องหากพวกเขาดําเนินการต่อ สุดท้ายน้ียังเป็นกา 
รเพ่ิมประสิทธิภาพของการระบุผู้ท่ีตกเป็นเหย่ือและผู้ค้ามนุษย์ได้อีกด้วย 

ร้องขอสิทธ์ิพํานักช่ัวคราวได้อย่างไร? 
การสมัคร CP ต้องเร่ิมต้นทันทีท่ีถูกระบุว่าเป็นเหย่ือการค้ามนุษย์ผู้ซ่ึงอาจเป็นพยานได ้

CP อาจถูกร้องขอโดยหน่วยงานการบังคับใช้กฎหมายของ รัฐบาลกลาง รัฐ ท้องถ่ิน ผู้ซ่ึงมีอํานาจเพื่อสอบ 
สวนหรือดําเนินคดีผู้ค้ามนุษย์ การส่งการร้องขอโดยหน่วยงานท่ีร้องขอของรัฐและท้องถ่ินตอ้งได้รับการ 
สนับสนุนจากหน่วยงานรัฐบาลกลางและกําหนดทิศทางโดย POCs ของหน่วยงานท่ีสนับสนุนไปยัง HSI 
หน่วยงานรัฐบาลกลางเหล่าน้ี เช่น HSI, FBI, DSS, DOL, EEOC และ USAOs โปรดติดต่อผู้ประสานงาน 
การให้อนุญาตของ HSI เพ่ือขอแบบฟอร์มและคําแนะนําการนําส่งท่ีถูกต้อง หากจําเป็น การขอต่ออายุ CP 
ต้องส่งล่วงหน้าเป็นเวลา 60 วันก่อนท่ี CP จะหมดหมดอาย ุ

ผู้ใดมีอํานาจสําหรับสิทธ์ิพํานักช่ัวคราว? 
HSI PLEPU จะเป็นผู้ดําเนินงานคําร้อง CP หากได้รับการอนุมัติ HSI จะแจ้งงานบริการสุขภาพและมนุษย ์
(Health and Human Services หรือ HHS) ซ่ึงเป็นผู้ออกจดหมายหนังสือรับรองเพ่ือยืนยันว่าเหย่ือได้รับสิทธ ิ
สวัสดิการและบริการต่าง ๆ ของรัฐบาลกลาง1 HSI ยังต้องแจ้ง USCIS ซ่ึงจากน้ันจะให้แบบฟอร์ม Form I-94 
(บันทึกการเข้า-ออก) เพ่ือระบุการกําหนดการเข้าเมืองของเหย่ือ และเอกสารการมีอํานาจทํางาน (Employ-
ment Authorization Document หรือ EAD) ซ่ึงจะทําให้เหย่ือทํางานได้อย่างถูกกฎหมาย เจ้าหน้าท่ีการบังคับใ 
ช้กฎหมายซ่ึงร้องขอ CP จะต้องจัดหาเอกสารเหล่านี้ให้แก่เหย่ือ 

เหย่ือควรมีช่ือและหมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าท่ีผู้ดูแลกรณีและผู้เช่ียวชาญด้านการช่วยเหลือเหย่ือติดตัวอ 
ยู่ตลอดเวลา รวมถึงแบบฟอร์ม I-94 และ EAD ซ่ึงพิสูจน์ว่าพวกเขามี CP ข้อมูลเหล่าน้ีต้องจัดให้แก่เจ้าหนา้ท ี่
ตรวจคนเข้าเมืองหรือเจ้าหน้าท่ีอ่ืน ๆ สําหรับการบังคับใช้กฎหมายตามท่ีร้องขอ 

1 ตรงข้ามกับเหย่ือท่ีเป็นผู้ใหญ่ เหย่ือท่ีเป็นผู้เยาว์ไม่จําเป็นต้องให้ความร่วมมือในการการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือรับสวัสดิการ 
เหล่าน้ี ซ่ึงต่างจากเหย่ือท่ีบรรลุนิติภาวะ 

ผู้ใดคือเหย่ือของ “การค้ามนุษย์ในรูปแบบท่ีทารุณกรร 
ม”? 
คําจํากัดความของรัฐบาลรวมถึงบุคคลท่ีถูกบีบบังคับเพ่ือ: 
• การค้าประเวณี — การจัดหา การให้ท่ีพัก การนําส่ง การจัดให้มี การได้รับ การอุปถัมภ์ หรือการชักชวน 

ของบุคคลใดเพ่ือวัตถุประสงค์ในการค้าประเวณีซ่ึงเกิดจาก การใช้กําลัง การล่อลวง หรือการบีบบังคับ 
เพ่ือให้บุคคลอายุตํ่ากว่า 18 ปีกระทําการดังกล่าว; หรือ 

• การค้าแรงงานมนุษย์ — การจัดหา การให้ท่ีพัก การนําส่ง การจัดให้มี หรือการได้รับของบุคคลใดเพ่ือก 
ารใช้แรงงานหรือบริการ ผ่านวิธีการการใช้กําลัง ล่อลวง หรือบีบบังคับ เพ่ือวัตถุประสงค์ของภาวะจํายอ 
มโดยไม่สมัครใจ เป็นข้ารับใช้ ชําระพันธะหน้ีสิน หรือใช้แรงงานเย่ียงทาส 
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