
ข้อ้มูลูสำำ�หรับัเจ้�้หน้้�ที่่�ผูู้บ้งัคับัใช้้กฎหมู�ย
ที่�งเลอืกเพื่ื�อก�รัเข้�้เมืูองสำำ�หรับัเหยื�อก�รัคั�้มูนุ้ษย์

ก�รัคั�้มูนุ้ษยค์ัอือ�ช้ญ�กรัรัมูท่ี่�บังคับับคุัคัลใดให้ ใช้้แรังง�น้หรัอืคั�้ปรัะเวณ่ีดว้ยก�รัใช้้กำ�ลัง ล่อลวง หรัอืบบ่บังคับั เนื้�องดว้ยเหยื�อหล�ยรั�ยไมูมู่ส่ำถ�น้ะที่่�ช้อบดว้ยกฎหมู�ย 
พื่วกเข้�อ�จ้ลงัเลท่ี่�จ้ะใหค้ัว�มูรัว่มูมูอืใน้ก�รัสำอบสำวน้หรัอืดำ�เนิ้น้คัดท่ี่�งอ�ญ� ดงันั้�น้รัฐัสำภ�จ้งึสำรั�้งที่�งเลอืกเพื่ื�อก�รัเข้�้เมืูองไวส้ำ�มูที่�งสำำ�หรับัเหยื�อก�รัคั�้มูนุ้ษย ์ ไดแ้ก ่
สิำที่ธิิ์�พื่ำ�นั้กชั้�วคัรั�ว ก�รัตรัวจ้ลงตรั�ปรัะเภที่ T และก�รัตรัวจ้ลงตรั�ปรัะเภที่ U ที่�งเลือกเพื่ื�อก�รัเข้�้เมูอืงเหล่�น่้�จ้ะช่้วยเหลอืเหยื�อ และเป็น้เคัรัื�องมืูอบงัคับัใช้้กฎหมู�ยที่่�
จ้ะช่้วยใหเ้หยื�อรั�ยง�น้อ�ช้ญ�กรัรัมู และรัว่มูมืูอใน้ก�รับังคับัใช้้กฎหมู�ยเพืื่�อก�รัสำอบสำวน้และดำ�เนิ้น้คัด่

ภ�ยใตก้รัะที่รัวงคัว�มูมูั�น้คังแหง่มู�ตภุมูู ิ (Department of Homeland Security หรัอื DHS) ที่ั �ง ก�รับรักิ�รัพื่ลเมูอืงและผูู้้เข้�้เมูอืงสำหรัฐั (U.S. Citizenship 
and Immigration Services หรัอื USCIS) และก�รัเข้้�เมูอืงและก�รับงัคับัใช้้ที่�งศุลุก�กรัสำหรัฐั (U.S. Immigration and Customs Enforcement’s หรัอื ICE) 
ก�รัสืำบสำวน้คัว�มูมูั�น้คังแหง่มู�ตภุมิูู (Homeland Security Investigations หรัอื HSI) มูบ่ที่บ�ที่สำำ�คัญัใน้ก�รัตอ่ต�้น้ก�รัคั�้มูนุ้ษย์  

รัะยะแรักสุำดข้องก�รัสำอบสำวน้นั้�น้ สิำที่ธิ์ิ�พื่ำ�นั้กชั้�วคัรั�ว คัอืสิำ�งสำำ�คัญัที่่�สุำดเพื่ื�อใหบ้คุัคัลใด ๆ ไดร้ับัสำถ�น้ะก�รัเข้�้เมืูองที่่�ช้อบดว้ยกฎหมู�ยเป็น้ก�รัชั้�วคัรั�วและรัวดเรัว็ ซึึ่�งเป็น้
ก�รัรัะบโุดยก�รับงัคับัใช้้กฎหมู�ยใน้ฐ�น้ะเหยื�อก�รัคั�้มูนุ้ษยผ์ูู้ซึ้ึ่�งอ�จ้เป็น้พื่ย�น้สำำ�คัญัเพื่ื�ออำ�น้วยคัว�มูสำะดวกตอ่ก�รัสำวบสำวน้และก�รัดำ�เนิ้น้คัด ่ โปรัดอ�่น้แผู่้น้พื่บัสิำที่ธิ์ิ�พื่
ำ�นั้กชั้�วคัรั�วICE HSI และดวูดิ่ โอออน้ไลน์้สำำ�หรับัข้้อมูลูเพิื่�มูเตมิูเก่�ยวกบัเคัรัื�องมูอืก�รับังคับัใช้้กฎหมู�ยที่่�ที่รังคัณุีคั�่น่้� 

ข้ณีะที่่� สิำที่ธิ์ิ�พื่ำ�นั้กชั้�วคัรั�วเป็น้ก�รัรัอ้งข้อเบื �องตน้้ใน้ก�รับงัคับัใช้้กฎหมู�ย ก�รัตรัวจ้ลงตรั�ปรัะเภที่ T และ U คัอืผู้ลปรัะโยช้น์้ข้องก�รัเข้�้เมูอืงใน้รัะยะย�ว ซึึ่�งเหยื�อจ้ะตอ้ง
สำมูคััรัเพื่ื�อส่ำงใบคัำ�รัอ้งตอ่ USCIS รัฐับ�ลกล�ง รัฐั ที่อ้งถิ�น้ ช้น้เผู่้� หรัอืหน่้วยง�น้บงัคับัใช้้กฎหมู�ยเก่�ยวกบัดนิ้แดน้ ต�มูแตด่ลุพื่นิิ้จ้ข้องพื่วกเข้� เพื่ื�อเลอืกลงน้�มูแบบฟอรั์
มูเพิื่�มูเตมิูเก่�ยวกบัอ�ช้ญ�กรัรัมูและเหยื�อ ก�รัลงน้�มูใน้ก�รัปรัะก�ศุบงัคับัใช้้กฎหมู�ย T วซ่่ึ่� หรัอืหนั้งสืำอรับัรัองก�รัตรัวจ้ลงตรั�ปรัะเภที่ U สำำ�หรับัเหยื�อผูู้ซึ้ึ่�งไดช่้้วยเหลือก
�รัสำอบสำวน้หรัอืพื่ย�ย�มูใน้ก�รัดำ�เนิ้น้คัดนั่้�น้ เป็น้ส่ำวน้หนึ้�งข้องวธิิ์ก่�รัเหยื�อเป็น้ศุนู้ยก์ล�งซึึ่�งจ้ะน้ำ�คัว�มูปลอดภัยมู�กข้ึ �น้มู�ยังชุ้มูช้น้อก่ดว้ย 

ก�รัตรัวจ้ลงตรั�ปรัะเภที่ T
ก�รัตรัวจ้ลงตรั�ปรัะเภที่ T คัอือะไรั?
ก�รัตรัวจ้ลงตรั�ปรัะเภที่ T ใหค้ัว�มูคัุมู้คัรัองคัน้เข้�้เมูอืงโดยเฉพื่�ะอย�่งยิ�งตอ่เหยื�อที่่� ไ
ดร้ับัก�รัที่�รัณุีกรัรัมูใน้ก�รัคั�้มูนุ้ษย์ ก�รัที่่�จ้ะมูสิ่ำที่ธิ์ิ ไดนั้้�น้ เหยื�อตอ้งปฏิบิตัติ�มูคัำ�รัอ้งข้
อที่่�เหมู�ะสำมูสำำ�หรับัคัว�มูช่้วยเหลอืก�รัสำอบสำวน้และก�รัดำ�เนิ้น้คัดข่้องรัฐับ�ลกล�ง รัฐั 
ที่อ้งถิ�น้ ช้น้เผู้�่ ดนิ้แดน้ ข้องคัดก่�รัคั�้มูนุ้ษย ์เหยื�อที่่�อ�ยตุำ��กว�่ 18 ป่ และเหยื�อผูู้ซึ้ึ่�งไมูส่ำ
�มู�รัถใหค้ัว�มูรัว่มูมูอืไดเ้นื้�องจ้�กรับับ�ดเจ็้บอย�่งรันุ้แรังที่�งรั�่งก�ยหรัอืจ้ติใจ้ ไมูจ่้ำ�เป็น้ต้
องใหค้ัว�มูช่้วยเหลอืใน้ก�รับงัคับัใช้้กฎหมู�ย

ภ�ยใตก้ฎหมู�ยรัฐับ�ลกล�ง:
• รัปูแบบที่่�รันุ้แรังข้องก�รัคั�้มูนุ้ษยม์ู่สำองปรัะเภที่: ก�รัคั�้มูนุ้ษย์เพืื่�อคั�้ปรัะเวณ่ี และ 

ก�รัคั�้มูนุ้ษย์เพื่ื�อใช้้แรังง�น้
• รัปูแบบคัว�มูรันุ้แรังข้องก�รัคั�้มูนุ้ษย์เก่�ยวข้้องกับ ก�รัใช้้กำ�ลัง ล่อลวง 

และก�รับ่บบังคับั (ยกเวน้้คัดท่ี่่�เก่�ยวข้้องกับเหยื�อคั�้ปรัะเวณ่ีผูู้้ซึึ่�งอ�ยุตำ��กว�่ 18 ป่ 
ซึึ่�งไมู่มู่ก�รัใช้้กำ�ลัง ล่อลวง หรัอืบ่บบังคับั)

เหยื�อสำ�มู�รัถสำมูคััรัก�รัตรัวจ้ลงตรั�ปรัะเภที่ T ไดอ้ย�่งไรั?
เหยื�อส่ำงแบบฟอรัม์ูที่่�กรัอกเรัย่บรัอ้ยแลว้ดงัตอ่ไปน่้� ไปยงั USCIS:
• แบบฟอรัม์ู I-914, ใบสำมัูคัรัสำำ�หรับัสำถ�น้ะผูู้้ที่่� ไมู่ ใช่้คัน้เข้้�เมูืองปรัะเภที่ T
• แบบฟอรัม์ู I-914, ปรัะก�ศุข้องก�รับังคับัใช้้กฎหมู�ย, เพื่ิ�มูเตมิู B (ไมู่จ้ำ�เป็น้)

ก�รัตรัวจ้ลงตรั�ปรัะเภที่ U
ก�รัตรัวจ้ลงตรั�ปรัะเภที่ U คัอือะไรั?
ก�รัตรัวจ้ลงตรั�ปรัะเที่ภ U ใหค้ัว�มูคัุมู้คัรัองคัน้เข้�้เมูอืงจ้�กก�รัเป็น้เหยื�อข้องอ�ช้ญ�ก
รัรัมูบ�งอย�่ง รัวมูถงึก�รัคั�้มูนุ้ษย ์ เหยื�อผูู้ซึ้ึ่�งช่้วยเหลอืรัฐับ�ลกล�ง รัฐั ที่อ้งถิ�น้ ช้น้เผู้�่ 
หรัอืก�รับังคับัใช้้กฎหมู�ยดนิ้แดน้ ใน้ก�รัป้องปรั�มู สำอบสำวน้ หรัอืดำ�เนิ้น้คัดต่อ่อ�ช้ญ�กรั
รัมูที่่�รัะบ ุ

เหยื�อสำ�มู�รัถสำมูคััรัก�รัตรัวจ้ลงตรั�ปรัะเภที่ U ไดอ้ย�่งไรั?
เหยื�อส่ำงแบบฟอรัม์ูที่่�กรัอกเรัย่บรัอ้ยแลว้ดงัตอ่ไปน่้� ไปยงั USCIS:
• แบบฟอรัม์ู I-918, คัำ�รัอ้งสำำ�หรับัสำถ�น้ะผูู้้ที่่� ไมู่ ใช่้คัน้เข้้�เมูืองปรัะเภที่ U 
• แบบฟอรัม์ู I-918, หนั้งสืำอรับัรัองก�รับังคับัใช้้กฎหมู�ย, เพื่ิ�มูเตมิู B (ข้้อบังคับั)

สำำ�หรับัข้อ้มูลูเพื่ิ�มูเตมิูเก่�ยวกบัก�รัตรัวจ้ลงตรั�ปรัะเภที่ U กรัณุี�อ่�น้ที่่� คัูมู่อืแหลง่ที่รัพัื่ย�ก
รัก�รับงัคับัใช้้กฎหมู�ยก�รัตรัวจ้ลงตรั�ปรัะเภที่ U
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https://www.uscis.gov/i-914
https://www.uscis.gov/i-914
https://www.uscis.gov/i-918
https://www.uscis.gov/i-918
https://www.uscis.gov/sites/default/files/USCIS/Humanitarian/U_Visa_Law_Enforcement_Resource_Guide.pdf
https://www.uscis.gov/sites/default/files/USCIS/Humanitarian/U_Visa_Law_Enforcement_Resource_Guide.pdf


ก�รัตรัวจ้ลงตรั�ปรัะเภที่ T และ U

ผูู้้ ใดสำ�มู�รัถลงน้�มูก�รัปรัะก�ศุหรัอืหนั้งสืำอรับัรัองก�รับังคับัใช้้กฎหมู�ย?
รัฐับ�ลกล�ง รัฐั ที่อ้งถิ�น้ ช้น้เผู้�่ หรัอืหน่้วยง�น้ใด ๆ ข้องก�รับงัคับัใช้้กฎหมู�ยเก่�ยวกับดนิ้แดน้ ซึึ่�งมูอ่ำ�น้�จ้สำำ�หรับัก�รัป้องปรั�มู สำอบสำวน้ หรัอืดำ�เนิ้น้คัดเ่ก่�ยวกบัก�รัคั�้มูนุ้
ษยห์รัอือ�ช้ญ�กรัรัมูก�รัตรัวจ้ลงตรั�ปรัะเภที่ U ท่ี่�รัะบ ุสำ�มู�รัถลงน้�มูปรัะก�ศุหรัอืหนั้งสืำอรับัรัองได ้

ฉัน้จ้ำ�เป็น้ตอ้งลงน้�มูปรัะก�ศุหรัอืหนั้งสืำอรับัรัองต�มูกฎหมู�ยหรัอืไมู?่
ไมูจ่้ำ�เป็น้ หน่้วยง�น้ก�รับงัคับัใช้้กฎหมู�ยไมู่มูข้่้อผู้กูพื่นั้ต�มูกฎหมู�ยภ�ยใตก้ฎหมู�ยรัฐับ�ลกล�งเพื่ื�อก�รัที่ำ�ปรัะก�ศุหรัอืหนั้งสืำอรับัรัองใหส้ำมูบรูัณ์ี ก�รัลงน้�มูจ้ะอยู่ ใน้ดลุ
พื่นิิ้จ้หน่้วยง�น้ก�รับงัคับัใช้้กฎหมู�ยแตล่ะแหง่ซึึ่�งเป็น้ไปต�มูน้โยบ�ยข้องหน่้วยง�น้นั้�น้ ๆ ก�รัลงน้�มูปรัะก�ศุหรัอืหนั้งสืำอรับัรัองไมู่ ไดท้ี่ำ�ใหค้ัน้เข้�้เมูอืงไดร้ับัผู้ลปรัะโยช้
น์้ เฉพื่�ะ USCIS เที่�่นั้�น้ที่่�มูอ่ำ�น้�จ้ใน้ก�รัใหอ้นุ้ญ�ตหรัอืปฏิเิสำธิ์ผู้ลปรัะโยช้น์้ข้องก�รัเข้�้เมืูอง หน่้วยง�น้ก�รับงัคับัใช้้กฎหมู�ยอ�จ้คัดัสำรัรัเพื่ื�อตรัวจ้สำอบปูมูหลงัข้องบุคัคัล
กอ่น้ลงน้�มูหนั้งสืำอรับัรัอ้งไดอ้ก่ดว้ย ก�รัลงน้�มูหนั้งสืำอรับัรัองหมู�ยถงึก�รัยนื้ยนั้ข้อ้เท็ี่จ้จ้รังิว�่บคุัคัลนั้�น้ตกเป็น้เหยื�อ เคัยหรัอืจ้ะที่ำ�ปรัะโยช้น์้ ได ้ยนื้ยนั้ว�่ข้อ้มูลูถกูตอ้ง แล
ะยนื้ยนั้ว�่หน่้วยง�น้มูค่ัว�มูรัูต้�มูข้้อมูลูท่ี่�เป็น้รั�ยก�รัอยูบ่น้แบบฟอรัม์ู  

ฉัน้ตอ้งรับัผู้ดิช้อบตอ่ก�รักรัะที่ำ�ใน้อน้�คัตข้องเหยื�อหรัอืไมู?่ จ้ะเป็น้อย�่งไรั ห�กเหยื�อหยดุใหค้ัว�มูรัว่มูมืูอ?
หน่้วยง�น้ก�รับงัคับัใช้้กฎหมู�ยไมูต่อ้งรับัผู้ดิช้อบตอ่ก�รักรัะที่ำ�หรัอืกจิ้กรัรัมูที่�งอ�ช้ญ�กรัรัมูซึึ่�งเหยื�ออ�จ้มูส่่ำวน้เก่�ยวข้อ้งใน้อน้�คัต อย�่งไรัก็ต�มู สำ�มู�รัถเพื่กิถอน้ก�รับั
งคับัใช้้กฎหมู�ยไดท้ี่กุเมูื�อหลงัจ้�กลงน้�มูหนั้งสืำอรับัรัองแล้ว ห�กเหยื�อหยดุใหค้ัว�มูรัว่มูมืูอดว้ยคัำ�รัอ้งข้อที่่�สำมูเหตสุำมูผู้ลจ้�กก�รับงัคับัใช้้กฎหมู�ย หน่้วยง�น้ก�รับงัคับั
ใช้้กฎหมู�ยสำ�มู�รัถเลอืกเพื่กิถอน้ก�รัปรัะก�ศุท่ี่�ส่ำงแล้วเพื่ื�อใบคัำ�ข้อก�รัตรัวจ้ลงตรั�ปรัะเภที่ T หรัอืหนั้งสืำอรับัรัองเพืื่�อก�รัตรัวจ้ลงตรั�ปรัะเภที่ U ดว้ยก�รัแจ้ง้ USCIS 
เป็น้ล�ยลกัษณ์ีอกัษรั 

สำำ�หรับัข้อ้มูลูเพื่ิ�มูเตมิู กรัณุี�เย่�ยมูช้มูที่่�  https://www.dhs.gov/blue-campaign

เรัย่น้รัูเ้พื่ิ�มูเตมิูเก่�ยวกบัก�รัตรัวจ้ลงตรั�ปรัะเภที่ T และ U กรัณุี�เย่�ยมูช้มูที่่� www.uscis.gov/humanitarian/victims-human-trafficking-other-crimes

https://www.dhs.gov/blue-campaign
http://www.uscis.gov/humanitarian/victims-human-trafficking-other-crimes
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