ข้้อมููลสำำ�หรัับเจ้้าหน้้ าที่่ผู้� ้�บัังคัับใช้้กฎหมาย
ทางเลืือกเพื่อ่� การเข้้าเมืืองสำำ�หรัับเหยื่่อ� การค้้ามนุุษย์์

การค้้ามนุุษย์์คือื อาชญากรรมที่่บั� งั คัับบุุคคลใดให้้ ใช้้แรงงานหรืือค้้าประเวณีีด้้วยการใช้้กำ�ำ ลััง ล่่อลวง หรืือบีีบบัังคัับ เนื่่� องด้้วยเหยื่่อ� หลายรายไม่่มีีสถานะที่่ช� อบด้้วยกฎหมาย
พวกเขาอาจลัังเลที่่จ� ะให้้ความร่่วมมืือในการสอบสวนหรืือดำำ�เนิิ นคดีีทางอาญา ดัังนั้้�นรััฐสภาจึึงสร้้างทางเลืือกเพื่อ่� การเข้้าเมืืองไว้้สามทางสำำ�หรัับเหยื่่อ� การค้้ามนุุษย์์ ได้้แก่่
สิิทธิ์์พำ
� �ำ นัั กชั่่�วคราว การตรวจลงตราประเภท T และการตรวจลงตราประเภท U ทางเลืือกเพื่อ�่ การเข้้าเมืืองเหล่่านี้้ �จะช่่วยเหลืือเหยื่่อ� และเป็็ นเครื่่อ� งมืือบัังคัับใช้้กฎหมายที่่�
จะช่่วยให้้เหยื่่อ� รายงานอาชญากรรม และร่่วมมืือในการบัังคัับใช้้กฎหมายเพื่อ่� การสอบสวนและดำำ�เนิิ นคดีี
ภายใต้้กระทรวงความมั่่�นคงแห่่งมาตุุภูมิู ิ (Department of Homeland Security หรืือ DHS) ทั้้�ง การบริิการพลเมืืองและผู้้�เข้้าเมืืองสหรััฐ (U.S. Citizenship
and Immigration Services หรืือ USCIS) และการเข้้าเมืืองและการบัังคัับใช้้ทางศุุลกากรสหรััฐ (U.S. Immigration and Customs Enforcement’s หรืือ ICE)
การสืืบสวนความมั่่�นคงแห่่งมาตุุภูมิู ิ (Homeland Security Investigations หรืือ HSI) มีีบทบาทสำำ�คััญในการต่่อต้้านการค้้ามนุุษย์์
ระยะแรกสุุดของการสอบสวนนั้้�น สิิทธิ์พำ
์� �ำ นัั กชั่่�วคราว คืือสิ่่�งสำำ�คััญที่่สุ� ุดเพื่อ�่ ให้้บุคค
ุ ลใด ๆ ได้้รับั สถานะการเข้้าเมืืองที่่ช� อบด้้วยกฎหมายเป็็ นการชั่่�วคราวและรวดเร็็ว ซึ่�ง่ เป็็ น
การระบุุโดยการบัังคัับใช้้กฎหมายในฐานะเหยื่่อ� การค้้ามนุุษย์์ผู้ซึ่
้� ่�งอาจเป็็ นพยานสำำ�คััญเพื่อ่� อำำ�นวยความสะดวกต่่อการสวบสวนและการดำำ�เนิิ นคดีี โปรดอ่่านแผ่่นพับั สิิทธิ์พ
์�
� งคุุณค่านี้้
ำ�นัั กชั่่�วคราวICE HSI และดููวิดีีิ โอออนไลน์์ สำำ�หรัับข้้อมููลเพิ่่�มเติิมเกี่่ย� วกัับเครื่่อ� งมืือการบัังคัับใช้้กฎหมายที่่ทร
่ �
ขณะที่่� สิิทธิ์พำ
์� �ำ นัั กชั่่�วคราวเป็็ นการร้้องขอเบื้้อ� งต้้นในการบัังคัับใช้้กฎหมาย การตรวจลงตราประเภท T และ U คืือผลประโยชน์์ ของการเข้้าเมืืองในระยะยาว ซึ่่�งเหยื่่อ� จะต้้อง
สมััครเพื่่อ� ส่่งใบคำำ�ร้้องต่่อ USCIS รััฐบาลกลาง รััฐ ท้้องถิ่่�น ชนเผ่่า หรืือหน่่ วยงานบัังคัับใช้้กฎหมายเกี่่ย� วกัับดิินแดน ตามแต่่ดุลุ พิินิิจของพวกเขา เพื่อ่� เลืือกลงนามแบบฟอร์์
มเพิ่่�มเติิมเกี่่ย� วกัับอาชญากรรมและเหยื่่อ� การลงนามในการประกาศบัังคัับใช้้กฎหมาย T วีีซ่่า หรืือหนัั งสืือรัับรองการตรวจลงตราประเภท U สำำ�หรัับเหยื่่อ� ผู้้�ซึ่่�งได้้ช่่วยเหลืือก
�
ารสอบสวนหรืือพยายามในการดำำ�เนิิ นคดีีนั้้ �น เป็็ นส่่วนหนึ่่� งของวิิธีีการเหยื่่อ� เป็็ นศููนย์ก์ ลางซึ่่�งจะนำำ �ความปลอดภััยมากขึ้้นมายั
งั ชุุมชนอีีกด้้วย

การตรวจลงตราประเภท T

การตรวจลงตราประเภท U

การตรวจลงตราประเภท T คืืออะไร?
การตรวจลงตราประเภท T ให้้ความคุ้้�มครองคนเข้้าเมืืองโดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� ต่่อเหยื่่อ� ที่่� ไ
ด้้รับั การทารุุณกรรมในการค้้ามนุุษย์์ การที่่จ� ะมีีสิิทธิิ ได้้นั้้ �น เหยื่่อ� ต้้องปฏิิบัติั ติ ามคำำ�ร้้องข
อที่่เ� หมาะสมสำำ�หรัับความช่่วยเหลืือการสอบสวนและการดำำ�เนิิ นคดีีของรััฐบาลกลาง รััฐ
ท้้องถิ่่�น ชนเผ่่า ดิินแดน ของคดีีการค้้ามนุุษย์์ เหยื่่อ� ที่่อ� ายุุต่ำ�ำ� กว่่า 18 ปีี และเหยื่่อ� ผู้้�ซึ่่�งไม่่ส
ามารถให้้ความร่่วมมืือได้้เนื่่� องจากรัับบาดเจ็็บอย่่างรุุนแรงทางร่่างกายหรืือจิิตใจ ไม่่จำ�ำ เป็็ นต้้
องให้้ความช่่วยเหลืือในการบัังคัับใช้้กฎหมาย

การตรวจลงตราประเภท U คืืออะไร?
การตรวจลงตราประเทภ U ให้้ความคุ้้�มครองคนเข้้าเมืืองจากการเป็็ นเหยื่่อ� ของอาชญาก
รรมบางอย่่าง รวมถึึงการค้้ามนุุษย์์ เหยื่่อ� ผู้ซึ่
้� �ง่ ช่่วยเหลืือรััฐบาลกลาง รััฐ ท้้องถิ่่�น ชนเผ่่า
หรืือการบัังคัับใช้้กฎหมายดิินแดน ในการป้้ องปราม สอบสวน หรืือดำำ�เนิิ นคดีีต่อ่ อาชญากร
รมที่่ร� ะบุุ

ภายใต้้กฎหมายรััฐบาลกลาง:
• รูปแบบที่รุนแรงของการค้ามนุษย์มีสองประเภท: การค้ามนุษย์เพื่อค้าประเวณี และ
การค้ามนุษย์เพื่อใช้แรงงาน
• รูปแบบความรุนแรงของการค้ามนุษย์เกี่ยวข้องกับ การใช้ก�ำลัง ล่อลวง
และการบีบบังคับ (ยกเว้นคดีที่เกี่ยวข้องกับเหยื่อค้าประเวณีผู้ซ่ึงอายุต�่ำกว่า 18 ปี
ซึ่งไม่มีการใช้ก�ำลัง ล่อลวง หรือบีบบังคับ)

เหยื่่อ� สามารถสมััครการตรวจลงตราประเภท U ได้้อย่่างไร?
เหยื่่อ� ส่่งแบบฟอร์์มที่่ก� รอกเรีียบร้้อยแล้้วดัังต่่อไปนี้้ � ไปยััง USCIS:
• แบบฟอร์ม I-918, ค�ำร้องส�ำหรับสถานะผู้ที่ ไม่ ใช่คนเข้าเมืองประเภท U
• แบบฟอร์ม I-918, หนั งสือรับรองการบังคับใช้กฎหมาย, เพิ่มเติม B (ข้อบังคับ)
สำำ�หรัับข้้อมููลเพิ่่�มเติิมเกี่่ย� วกัับการตรวจลงตราประเภท U กรุุณาอ่าน
่ ที่่� คู่่�มืือแหล่่งทรััพยาก
รการบัังคัับใช้้กฎหมายการตรวจลงตราประเภท U

เหยื่่อ� สามารถสมััครการตรวจลงตราประเภท T ได้้อย่่างไร?
เหยื่่อ� ส่่งแบบฟอร์์มที่่ก� รอกเรีียบร้้อยแล้้วดัังต่่อไปนี้้ � ไปยััง USCIS:
• แบบฟอร์ม I-914, ใบสมัครส�ำหรับสถานะผู้ที่ ไม่ ใช่คนเข้าเมืองประเภท T
• แบบฟอร์ม I-914, ประกาศของการบังคับใช้กฎหมาย, เพิ่มเติม B (ไม่จ�ำเป็ น)
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การตรวจลงตราประเภท T และ U
ผู้้� ใดสามารถลงนามการประกาศหรืือหนัั งสืือรัับรองการบัังคัับใช้้กฎหมาย?
รััฐบาลกลาง รััฐ ท้้องถิ่่�น ชนเผ่่า หรืือหน่่ วยงานใด ๆ ของการบัังคัับใช้้กฎหมายเกี่่ย� วกัับดิินแดน ซึ่่�งมีีอำำ�นาจสำำ�หรัับการป้้ องปราม สอบสวน หรืือดำำ�เนิิ นคดีีเกี่่ย� วกัับการค้้ามนุุ
ษย์์หรืืออาชญากรรมการตรวจลงตราประเภท U ที่่ร� ะบุุ สามารถลงนามประกาศหรืือหนัั งสืือรัับรองได้้
ฉัั นจำ�ำ เป็็ นต้้องลงนามประกาศหรืือหนัั งสืือรัับรองตามกฎหมายหรืือไม่่?
ไม่่จำ�ำ เป็็ น หน่่ วยงานการบัังคัับใช้้กฎหมายไม่่มีีข้้อผููกพัันตามกฎหมายภายใต้้กฎหมายรััฐบาลกลางเพื่อ่� การทำำ�ประกาศหรืือหนัั งสืือรัับรองให้้สมบูรณ์
ู ์ การลงนามจะอยู่่� ในดุุล
พิินิิจหน่่ วยงานการบัังคัับใช้้กฎหมายแต่่ละแห่่งซึ่�ง่ เป็็ นไปตามนโยบายของหน่่ วยงานนั้้�น ๆ การลงนามประกาศหรืือหนัั งสืือรัับรองไม่่ ได้้ทำ�ำ ให้้คนเข้้าเมืืองได้้รับั ผลประโยช
� �ำ นาจในการให้้อนุุ ญาตหรืือปฏิิเสธผลประโยชน์์ ของการเข้้าเมืือง หน่่ วยงานการบัังคัับใช้้กฎหมายอาจคััดสรรเพื่อ่� ตรวจสอบปููมหลัังของบุุคคล
น์์ เฉพาะ USCIS เท่่านั้้ �นที่่มีีอำ
ก่่อนลงนามหนัั งสืือรัับร้้องได้้อีีกด้้วย การลงนามหนัั งสืือรัับรองหมายถึึงการยืืนยัน
ั ข้้อเท็็จจริงิ ว่่าบุคค
ุ ลนั้้�นตกเป็็ นเหยื่่อ� เคยหรืือจะทำำ�ประโยชน์์ ได้้ ยืืนยันว่
ั า่ ข้้อมููลถููกต้้อง แล
ะยืืนยันว่
ั า่ หน่่ วยงานมีีความรู้้�ตามข้้อมููลที่่เ� ป็็ นรายการอยู่่�บนแบบฟอร์์ม
ฉัั นต้อ้ งรัับผิิดชอบต่่อการกระทำำ�ในอนาคตของเหยื่่อ� หรืือไม่่? จะเป็็ นอย่่างไร หากเหยื่่อ� หยุุดให้้ความร่่วมมืือ?
หน่่ วยงานการบัังคัับใช้้กฎหมายไม่่ต้อ้ งรัับผิิดชอบต่่อการกระทำำ�หรืือกิิจกรรมทางอาชญากรรมซึ่�ง่ เหยื่่อ� อาจมีีส่่วนเกี่่ย� วข้้องในอนาคต อย่่างไรก็็ตาม สามารถเพิิกถอนการบัั
� เหตุุสมผลจากการบัังคัับใช้้กฎหมาย หน่่ วยงานการบัังคัับ
งคัับใช้้กฎหมายได้้ทุกุ เมื่่อ� หลัังจากลงนามหนัั งสืือรัับรองแล้้ว หากเหยื่่อ� หยุุดให้้ความร่่วมมืือด้้วยคำำ�ร้้องขอที่่สม
�
�
่
ใช้้กฎหมายสามารถเลืือกเพิิกถอนการประกาศที่่ส่งแล้้วเพื่อ่ ใบคำำ�ขอการตรวจลงตราประเภท T หรืือหนัั งสืือรัับรองเพื่อ�่ การตรวจลงตราประเภท U ด้้วยการแจ้้ง USCIS
เป็็ นลายลัักษณ์์ อักั ษร

สำำ�หรัับข้้อมููลเพิ่่�มเติิม กรุุณาเยี่่ย� มชมที่่� https://www.dhs.gov/blue-campaign
เรีียนรู้้�เพิ่่�มเติิมเกี่่ย� วกัับการตรวจลงตราประเภท T และ U กรุุณาเยี่่ย� มชมที่่� www.uscis.gov/humanitarian/victims-human-trafficking-other-crimes

