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การบังคับใช้กฎหมายถูกผลักดันเพ่ือทําการตัดสินใจเร่ิมต้นให้เป็นเร่ืองเร่งด่วนของความเ
หมาะสมในสิทธ์ิพํานักช่ัวคราว และเพ่ือทําให้คําร้องเสร็จสมบูรณ์โดยเร็วท่ีสุดในทางปฏิบัติ
ในเวลาการเผชิญหน้ากับเหย่ือ
วิธีปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดสําหรับการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือนําเอกสารไปในการสัมภาษณ์
; หากบุคคลน้ันมีความน่าเช่ือถือว่าตกเป็นเหย่ือ และการบังคับใช้กฎหมายจะดําเนินการต่
อไป แล้วสิทธ์ิพํานักช่ัวคราวได้รับการร้องขอ
บางกรณีเหย่ืออาจได้รับความเจ็บปวดเกินกว่าจะให้ความร่วมมือในตอนแรก สิทธ์ิพํานักช่ั
วคราวคือวิธีการท่ีเหมาะสมหากเหตุการณ์ท้ังหมดระบุว่าบุคคลน้ันเป็นเหย่ือการค้ามนุษย์
และอาจเป็นพยานสําคัญได้
จะต้องไม่มีการเลือกปฏิบ้ติในการบังคับใช้กฎหมาย แต่ต้องร้องขอสิทธ์ิพํานักช่ัวคราวสําห
รับเหย่ือทุกรายผู้ซ่ึงมีสถานะการเข้าเมืองไม่ถูกต้อง และอาจเป็นพยานสําคัญได้สําหรับการ
สอบสวนหากจําเป็น
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สิทธ์ิพํานักช่ัวคราวมีไว้สําหรับเหย่ือการค้าแรงงานมนุษย์และเหย่ือการค้าประเวณี
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ไม่มีข้อกําหนดสําหรับการเรียกเก็บเงินของ การย่ืนฟ้อง คําฟ้องท่ีรอดําเนินการ
หรือการดําเนินดดีในปัจจุบันใด ๆ เพ่ือการร้องสิทธ์ิพํานักช่ัวคราว
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ไม่ควรใช้มาตรการผ่อนผันแทน CP สําหรับเหย่ือท่ีมีสิทธ์ิได้รับ CP เน่ืองจากเหย่ือท่ีมีสิทธ์ิ
CP เท่าน้ันท่ีจะได้รับสิทธ์ิในการต่ออายุเพ่ือพักอาศัยในสหรัฐอเมริกาต่อเน่ืองอีก เป็นเวลา
สองปี ได้รับอนุญาตให้ทํางาน อีกท้ังได้รับสิทธ์ิประโยชน์และบริการต่างๆของรัฐบาลกลาง
ท้ังหมดน้ีเป็นการให้การสนับสนุนท่ีสําคัญสําหรับเหย่ือ การผ่อนผันอาจมีความเหมาะสมใน
บางสถานการณ์เท่าน้ัน เช่น เม่ือจําเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องถอดถอนเหย่ือค้ามนุษย์ออกจาก
สารบบ
สิทธ์ิพํานักช่ัวคราวสามารถถูกเพิกถอนได้หากบุคคลน้ัน ก่ออาชญากรรม หลบหนี เดิน
ทางออกไปโดยไม่ได้รับอนุญาตให้ออกนอกประเทศช่ัวคราว ได้รับสวัสดิการจากการเข้า
เมือง หรือถูกตัดสินว่าไม่ได้เป็นเหย่ือการค้ามนุษย์
ผู้มีสิทธ์ิพํานักช่ัวคราวจะไม่ได้รับอนุญาตให้ออกจากประเทศ เว้นเสียแต่ว่ามีเหตุการณ์เร่ง
ด่วน ซ่ึงในกรณีน้ีต้องมีการขออนุญาตเพ่ือเดินทางออกนอกประเทศช่ัวคราวก่อนการเดิน
ทาง

การตรวจลงตราประเภท T
เหย่ือการค้ามนุษย์มีสิทธ์ิสมัคร USCIS สําหรับสถานะการตรวจลงตราประเภทอยุ่ช่ัวคราวประเภท T ซ่ึ
งเป็นสวัสดิการของคนเข้าเมืองแบบระยะยาวซ่ึงออกให้โดย USCIS ตามปกติ เหย่ือต้องหาทนายเพ่ือเป็
นท่ีปรึกษาเก่ียวกับการได้รับสิทธ์ิเป็นคนเข้าเมืองผู้ถือการตรวจลงตราประเภท T ซ่ึงอนุญาตให้เหย่ือกา
รค้ามนุษย์อยู่ในสหรัฐได้มากถึงส่ีปี และสามารถทําให้รับสิทธ์ิเป็นผู้อยู่อาศัยอย่างถูกกฎหมายเป็นการถา
วร สิทธ์ิพํานักช่ัวคราวไม่ใช่การรับประกันว่าจะได้รับอนุมัติการตรวจลงตราประเภท T
การลงนามในแบบฟอร์มลงทะเบียน T visa เม่ือได้รับการร้องขอจากเหย่ือท่ีให้ความช่วยเหลือหรือได้
รับความช่วยเหลือในการสอบสวนหรือดําเนินคดีกับผู้ค้ามนุษย์น้ันสอดคล้องกับแนวทางท่ีให้เหย่ือ
เป็นศูนย์กลางสําหรับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลกลาง รัฐ และท้องถ่ิน

ข้อมูลการติดต่อท่ีสําคัญ
ศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ (CCHT)
ContinuedPresence@ccht.dhs.gov
CCHT จะดําเนินการตามคําร้องท้ังหมดท่ีเก่ียวกับ
สิทธ์ิพํานักช่ัวคราวต่อเน่ือง ให้การฝึกอบรมแก่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และกระตุ้นให้มีการนําไป
ปฏิบัติจริง

สํานักงานสาขา HSI ท้องถ่ิน
https://www.ice.gov/contact/hsi
ถามหาตัวแทนท่ีรับผิดชอบหรือกลุ่มป้องปรามการค้ามนุษย์เพ่ือรายงานอาชญากรรมเก่ียวกับการค้า
มนุษย์ การบังคับใช้กฎหมายของรัฐและท้องถ่ินผู้ซ่ึงต้องการร้องขอสิทธ์ิพํานักช่ัวคราวต้องร้องขอผู้
ประสานงานการให้อนุญาตผู้ซ่ึงสามารถให้รูปแบบและทิศทางตามท่ีต้องการได้

โครงการช่วยเหลือเหย่ือ HSI
866-872-4973 หรือ victimassistance.ice@dhs.gov

สมาชิกในครอบครัวสามารถเข้าร่วมได้
การบังคับใช้กฎหมายอาจมีการร้องขอจากสมาชิกในครอบครัวบางรายเพ่ือเข้าร่วมรับสิทธ์ิพํานักช่ัวคราว
ในสหรัฐ เช่น:
• คู่สมรส บุตร บิดามารดา หรือพ่ีน้องท่ียังไม่ได้สมรส (ตํ่ากว่า 18 ปี) ของผู้มีสิทธ์ิพํานักช่ัวคราวซ่ึงอายุต่
ากว่า 21 ปี;
• คู่สมรสหรือบุตรของผู้มีสิทธ์ิพํานักช่ัวคราวท่ีอายุ 21 ปีข้ึนไป และ
• พ่อแม่หรือพ่ีน้องท่ีตกอยู่ในอันตรายเน่ืองจากผู้มีสิทธ์ิ CP ได้หลบหนีจากขบวนการค้ามนุษย์หรือ
ให้การร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย

เจ้าหน้าท่ีผู้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือเหย่ือของรัฐบาลกลางท่ัวประเทศ ผู้ตอบคําถามอันเก่ียวกับ
สิทธ์ิของผู้เคราะห์ร้ายในฐานะเหย่ืออาชญากรรม ให้ข้อมูลเก่ียวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
และจัดหาข้อมูลอ้างอิงสําหรับบริการต่างๆ แก่เหย่ือ

วิดีโอ CP
โปรดดูวิดีโอสามตอนซ่ึงจะบรรยายว่า CP คืออะไร ใครมีสิทธ์ิบ้าง และวิธีการย่ืนคําร้อง วิดีโอน้ียัง
สามารถนําไปใช้ในการฝึกอบรม และประชุมคณะทํางานได้อีกด้วย โปรดไปท่ี
https://www.dhs.gov/blue-campaign/law-enforcement เพ่ือชมวิดีโอและหาแหล่งข้อมูลอ่ืนท่ีเก่ียว
กับสิทธ์ิพํานักช่ัวคราว

ส ทธ
ิ ิ พานกช
ํ ั ั วคราว
การกําหนดด่านตรวจคนเข้าเมืองช่ัว
คราวสําหรับเหย่ือจากการค้ามนุษย์

ภูมิหลัง
ศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ (CCHT) มุ่งม่ันท่ีจะขัดขวางและทําลายองค์กร
การค้ามนุษย์ พร้อมท้ังให้การช่วยเหลือและคุ้มครองเหย่ือ แก่นของงานน้ี
คือการดําเนินการตามคําร้องขอสิทธ์ิพํานักช่ัวคราวต่อเน่ืองท้ังหมดจากเจ้า
หน้าท่ีผู้บังคับใช้กฎหมายท่ัวประเทศ

สิทธ์ิพํานักช่ัวคราวคืออะไร?
สิทธ์ิพํานักช่ัวคราว(Continued Presence หรือ CP) คือการกําหนดการเข้า
เมืองช่ัวคราวให้แก่บุคคลใดท่ีถูกระบุโดยการบังคับใช้กฎหมายว่าเป็นเหย่ือ
ของ “การค้ามนุษย์ในรูปแบบท่ีทารุณกรรม” ผู้ซ่ึงอาจเป็นพยานสําคัญได้
CP ทําให้เหย่ือการค้ามนุษย์ยังคงอยู่ในสหรัฐเป็นการช่ัวคราวและทํางาน
ได้ระหว่างกระบวนการสอบสวนอาชญากรรมท่ีเก่ียวข้องกับการค้ามนุษย์ซ่ึง
เกิดกับพวกเขา และประมวลกฎหมายอาญาภายใต้ 18 U.S.C. § 1595 ท่ีถูก
ย่ืนฟ้องโดยเหย่ือไปยังผู้ค้ามนุษย์ สิทธ์ิพํานักช่ัวคราวให้อนุญาตเบ้ืองต้น
สองปี และอาจต่ออายุได้เพ่ิมข้ึนอีกสองปี ผู้มีสิทธ์ิพาํ นักช่ัวคราวจะได้รับ
สวัสดิการจากรัฐบาลกลางและบริการต่าง ๆ จากรัฐบาลกลาง

ความสําคัญของสิทธ์ิพํานักช่ัวคราว
การสิทธ์ิพํานักช่ัวคราวทําให้เหย่ือได้รับสิทธิทางกฎหมายเพ่ืออยู่อาศัยช่ัวคราวและทํางานได้ในสหรัฐ ทําให้เหย่ือ
มีความม่ันคง ได้รับความช่วยเหลือ และปกป้องจากการถูกเพิกถอน ซ่ึงช่วยบรรเทาความกลัวของเหย่ือในการ
ถูกส่งออกนอกประเทศและความช่วยเหลือทางการเงิน ซ่ึงไม่ใช่เพียงแค่ทําให้เหย่ือมีความม่ันคงเท่าน้ัน แต่
ยังทําให้เหย่ือมีความสามารถมากข้ึนต่อการให้ความร่วมมือกับการบังคับใช้กฎหมาย ดังน้ัน CP จึงเป็นเคร่ือง
มือสําคัญสําหรับการบังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลกลาง รัฐ และท้องถ่ินอีกด้วยเพ่ือการสอบสวนอาชญากรรมท่ี
เก่ียวข้องกับกระบวนการการค้ามนุษย์ ซ่ึงนําไปสู่การดําเนินคดีได้สําเร็จข้ึนอีกด้วย การใช้สิทธ์ิพํานักช่ัวคราว
เป็นประจําของเหย่ือยังทําให้เกิดความไว้วางใจจากผู้ให้บริการและองค์กรต่าง ๆ ผู้ซ่ึงอาจเป็นแหล่งผู้จัดให้มีการ
อ้างอิงสําหรับการบังคับใช้กฎหมาย ซ่ึงเหย่ือจะได้รับการปกป้องหากพวกเขาดําเนินการต่อ สุดท้ายน้ียังเป็นการ
เพ่ิมประสิทธิภาพของการระบุผู้ท่ีตกเป็นเหย่ือและผู้ค้ามนุษย์ได้อีกด้วย

ร้องขอสิทธ์ิพํานักช่ัวคราวได้อย่างไร?
ใบสมัคร CP ควรจะเร่ิมต้นทันทีเม่ือระบุตัวเหย่ือการค้ามนุษย์ซ่ึงอาจเป็นพยานได้
การร้องขอรับสถานะ CP อาจกระทําได้โดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลกลาง รัฐ หรือท้องถ่ินท่ีมี
อํานาจในการสอบสวนหรือดําเนินคดีกับการค้ามนุษย์ การย่ืนคําร้องโดยหน่วยงานร้องขอของรัฐและท้องถ่ิน
จะต้องได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐบาลกลางและส่งผ่าน POC ท่ีกําหนดโดยหน่วยงานท่ีให้การ
สนับสนุนของรัฐบาลกลางไปยัง CCHT หน่วยงานของรัฐบาลกลางเหล่าน้ี ได้แก่ HSI, FBI, DSS, DOL,
EEOC และ USAO ติดต่อสํานักงานภาคสนาม HSI ท่ีใกล้ท่ีสุดและขอพบผู้ประสานงานทัณฑ์บนเพ่ือ
ขอรับแบบฟอร์มและคําแนะนําในการย่ืนท่ีเหมาะสม
หากคําร้องเป็นไปตามการดําเนินการทางแพ่ง โปรดติดต่อสํานักงานภาคสนามของ HSI ท่ีใกล้ท่ีสุด ติดต่อ
ขอพบผู้เช่ียวชาญการช่วยเหลือเหย่ือ และจัดเตรียมสําเนาคําร้องท่ีกรอกครบถ้วนแล้ว
ถ้าหากว่าจําเป็น ควรส่งการต่ออายุ CP 60 วันก่อนท่ี CP จะหมดอายุ

ใครเป็นผู้อนุมัติสิทธ์ิพํานักช่ัวคราวต่อเน่ือง?
CCHT เป็นผู้ดําเนินการตามคําร้องขอ CP ท้ังหมดจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายท่ัวประเทศ หากได้รับการ
อนุมัติ CCHT จะแจ้งไปยัง Health and Human Services (HHS) ซ่ึงจะออกจดหมายรับรองเพ่ือยืนยันว่าเหย่ือ
มีสิทธ์ิได้รับสิทธิประโยชน์และบริการต่างๆของรัฐบาลกลาง1 CCHT ยังแจ้ง USCIS ซ่ึงจะจัดทําแบบฟอร์ม
I-94 (บันทึกการเข้าออกประเทศ) เพ่ือระบุข้อมูลสถานภาพการเข้าเมืองของเหย่ือ และเอกสารอนุญาตการจ้าง
งาน (EAD) เพ่ือให้เหย่ือสามารถทํางานได้อย่างถูกกฎหมาย เจ้าหน้าท่ีบังคับใช้กฎหมายท่ีเป็นผู้ร้องขอ CP จะ
ต้องให้เอกสารต่างๆเหล่าน้ีแก่เหย่ือ
เหย่ือควรมีช่ือและหมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าท่ีผู้ดูแลกรณีและผู้เช่ียวชาญด้านการช่วยเหลือเหย่ือติดตัวอยู่
ตลอดเวลา รวมถึงแบบฟอร์ม I-94 และ EAD ซ่ึงพิสูจน์วา่ พวกเขามี CP ข้อมูลเหล่าน้ีต้องจัดให้แก่เจ้าหน้าท่ี
ตรวจคนเข้าเมืองหรือเจ้าหน้าท่ีอ่ืน ๆ สําหรับการบังคับใช้กฎหมายตามท่ีร้องขอ
1
ตรงข้ามกับเหย่ือท่ีเป็นผู้ใหญ่ เหย่ือท่ีเป็นผู้เยาว์ไม่จําเป็นต้องให้ความร่วมมือในการการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือรับสวัสดิการ
เหล่าน้ี ซ่ึงต่างจากเหย่ือท่ีบรรลุนิติภาวะ

ผู้ใดคือเหย่ือของ “การค้ามนุษย์ในรูปแบบท่ีทารุณ
กรรม”?
คําจํากัดความของรัฐบาลรวมถึงบุคคลท่ีถูกบีบบังคับเพ่ือ:
• การค้าประเวณี — การจัดหา การให้ท่ีพัก การนําส่ง การจัดให้มี การได้รับ การอุปถัมภ์ หรือการชักชวน
ของบุคคลใดเพ่ือวัตถุประสงค์ในการค้าประเวณีซ่ึงเกิดจาก การใช้กําลัง การล่อลวง หรือการบีบบังคับ
เพ่ือให้บุคคลอายุตํ่ากว่า 18 ปีกระทําการดังกล่าว; หรือ
• การค้าแรงงานมนุษย์ — การจัดหา การให้ท่ีพัก การนําส่ง การจัดให้มี หรือการได้รับของบุคคลใดเพ่ือ
การใช้แรงงานหรือบริการ ผ่านวิธีการการใช้กําลัง ล่อลวง หรือบีบบังคับ เพ่ือวัตถุประสงค์ของภาวะ
จํายอมโดยไม่สมัครใจ เป็นข้ารับใช้ ชําระพันธะหน้ีสิน หรือใช้แรงงานเย่ียงทาส

