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จดหมายเปิ ดผนึกถึงนายกรัฐมนตรี
วันที่ 1 กรกฎาคม 2559
เรือ
่ ง
เรียน

เหตุการณ์ “นาตารี อาบอบนวด วันที่ 7 มิถน
ุ ายน 2559”
ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

เมือ
่ วันที่ 7 มิ.ย. 2559 กรมการปกครองร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศ
้
"NVADER" เข ้าบุกทลาย ร ้านนาตารีอาบอบนวด รัชดา กทม. โดยใชเวลาก่
อนหน ้ากว่า 3 เดือน ใน
ื ว่ามีการกระทาความผิดฐานค ้ามนุษย์ หลังจากการ “ล่อซอ
ื้ ” มีการจับกุม พนักงานทีท
การสบ
่ างาน
ร ้าน จานวน 121 คน ได ้ถูกแบ่งออกเป็ น 3 กลุม
่ คือ
ี หายจากการค ้ามนุษย์ ถูกนาสง่ ตัวไปทีบ
กลุม
่ ที1
่ ผู ้เสย
่ ้านเกร็ดตระการ 15 คน
ิ ในความผิดฐานมั่วสุมค ้าประเวณี และ ทางานไม่ตรง
กลุม
่ ที่ 2 ผู ้หญิงจานวน 21 คนถูกตัดสน
ตามใบอนุญาตทางาน ถูกปรับ คนละ 4,500 บาท สง่ ตัวไปกักที่ ตม.สวนพลู ในวันที่ 11
มิถน
ุ ายน 2559
กลุม
่ ที่ 3 เป็ นกลุม
่ ทีอ
่ ยูใ่ นระหว่างการดาเนินคดี บางสว่ นถูกสง่ ตัวไปคุมขัง และบางสว่ น
ได ้รับ การประกันตัว
ในวันที่ 15 ,16 และ 24 มิถน
ุ ายน 2559 มูลนิธเิ อ็มพาวเวอร์ได ้เข ้าเยีย
่ มและพบกับญาติของที่
ตม.สวนพลู พบว่าทัง้ หมดไม่ทราบถึงสาเหตุของการถูกกักตัวเป็ นเวลากว่า 20 วัน ผู ้หญิงมี
ึ เครียด ลูกสาวต ้องแยกจากแม่ และครอบครัวก็รู ้สก
ึ กังวล ซงึ่ 21 คน นี้ ไม่ใชผ
่ ู ้เสย
ี หาย
ความรู ้สก
จากการค ้ามนุษย์
ถ ้าทัง้ 21 คน ต ้องเป็ นพยานในคดีค ้ามนุษย์ ตาม กฎหมายคุ ้มครองพยาน ต ้องได ้รับการ
ิ ธิและคุ ้มครอง ซงึ่ เจ ้าหน ้าทีร่ ัฐต ้องดาเนินการสบ
ื พยานล่วงหน ้าโดยเร็วทีส
แจ ้งสท
่ ด
ุ (พรบ.ปราม
การค ้ามนุษย์ และประกาศกระทรวงมหาดไทย วันที่ 29 มีนาคม 2559 ) ครอบคลุมถึงการชว่ ยเหลือ
ฟื้ นฟูสภาพจิตใจ
ื่ ท ้ายจดหมายนี้ ขอแสดงความห่วงใยและเรียกร ้องมายัง
มูลนิธ ิ ฯ พร ้อมด ้วยองค์กรตามรายชอ
ท่านดังต่อไปนี้
1. จัดหาพืน
้ ทีใ่ นการเยีย
่ มทีเ่ หมาะสม
ิ ธิ พยาน ตาม พรบ.คุ ้มครองพยาน พ.ศ. 2546 โดย
2. ให ้มีการคุ ้มครอง สท
2.1. ให ้จัดทีพ
่ ัก ทีป
่ ลอดภัย
2.2 จัดการให ้ได ้รับค่าชดเชยในการเป็ นพยาน
2.3 แจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า ถึงกระบวนการทางกฎหมาย
ด ้วยความนับถือ

ื่
รายชอ
มูลนิธเิ อ็มพาวเวอร์
ก.ท.ม. พัฒน์พงษ์ สุขม
ุ วิท
ี งใหม่ ภูเก็ต กระบี่ แม่สอด
เชย
แม่สาย มุกดาหาร อุดร อุบล นนทบุร ี
ี งใหม่
แคนดู บาร์ เชย
มูลนิธเิ ครือข่ายสง่ เสริมคุณภาพชวี ต
ิ แรงงาน (LPN)
ิ ธิมนุษยชน
จอน อึ๊ งภากรณ์ นักวิชาการด ้านสท
ิ ธิมนุษยชน
ชานาญ จันทร์เรือง ,นักปกป้ องสท
มูลนิธเิ อ็มพลัส Mplus Thailand
ิ เตอร์ Sisters Foundation
มูลนิธซ
ิ ส
องค์กรแคร์แมท CAREMAT ORGANIZATION
มูลนิธเิ พือ
่ สุขภาพและการเรียนรู ้ของแรงงานกลุม
่ ชาติพันธุ์ MAP Foundation
์
พันธกิจเอดส สภาคริสตจักรในประเทศไทย ( CAM)
ี งใหม่ GABFAI Community Theatre
กั๊บไฟ ละครชุมชน เชย
เครือข่ายสุภาพผู ้หญิงชาติพันธุบ
์ นพืน
้ ทีส
่ งู Highland people health network
โครงการสตรีนานาชาติพันธุ์ Health and Education for Ethnic women project
เครือข่ายการย ้ายถิน
่ ในอนุภม
ู ภ
ิ าคลุม
่ น้ าโขง Mekong Migration Network (MMN)
เครือข่ายวิทยุชม
ุ ชนภาคเหนือ
้
เครือข่ายผู ้ใชยาประเทศไทย
Thai Drug Users’ Network (TDN)
Asia Pacific Forum on Women, Law and Development (APWLD)
Global Alliance Against Trafficking in Women (GAATW)
Open Society Foundations (OSF)
American Jewish World Service (AJWS)
Legal action for women UK
Red Umbrella Fund (RUB)
AsiatopiaAsia Pacific
Global Network of Sex Work Projects (NSWP)
Asia Pacific Network of Sex Workers (APNSW)
Sex Workers of ASEAN (SWASEAN)
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