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เกีย่วกบัขอ้มูลตดิตอ่บรกิาร

การประสานงานและการสง่ต่อท่ีมีประสทิธิภาพเป็นสิง่ส าคญัในการสนองต่อความจ าเป็นของแรงงานหญิงข้ามชาติ 
ท่ีประสบความรุนแรง

ด้วยเหตุนี ้โครงการ Safe and Fair (ปลอดภยัและยุติธรรม) จึงได้รวบรวมข้อมูลติดต่อบริการระดบัภูมิภาคนี ้
(ข้อมูลติดต่อท่ีมีความครอบคลมุจะเผยแพร่ในไม่ช้า)

ข้อมูลติดต่อบริการเป็นประโยชน์ต่อการสง่ต่อกรณีผู้หญิงท่ีประสบความรุนแรง รวมถึง แรงงานหญิงข้ามชาติ                    
โดยการแบง่ปันข้อมูลเก่ียวกบัความรุนแรงต่อผู้หญิง และข้อมูลผู้ให้บริการเฉพาะทางในภูมิภาค

รายช่ือประกอบด้วยองค์กรชัน้น าท่ีให้ความช่วยเหลือผู้หญิงและแรงงานหญิงข้ามชาติท่ีประสบความรุนแรงใน
ประเทศกมัพชูา อินโดนีเซีย สปป. ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลปิปินส์ ไทย และ เวียดนาม

บริการท่ีปรากฎในรายช่ือ รวมถึง บริการสขุภาพ ต ารวจ/ยุติธรรม สงัคม แรงงาน สายด่วน และบ้านพกั เป็นชุดบริการ
หลกัท่ีจ าเป็นท่ีส าคญัซึง่ตอบสนองความจ าเป็นของแรงงานหญิงข้ามชาติท่ีประสบความรุนแรงในอาเซียน



1300

Friends of Women  
Foundation (English 
available)
+66 25131001
(9am - 4 p.m. Mon - Fri)

MAP Foundation (Chiang  
Mai)
+66 53 328134

Homenet/ FLEP(Bangkok)
+66-2513 9242 (9am - 5pm)

Labour Protection Network  
(LPN) (Samutsakorn)
+66 86 163 1390, +66 85714
4320

1300 National Hotline (24 hrs) Homenet/ FLEP (Bangkok)

COVID-hotline (24hrs)
1422

+66 2513 9242 (9am -5pm)

Raks Thai Foundation  
(Bangkok, Samutsakorn, 
Surat Thanai)
+66 2089 0680

Labour Protection Network  
(LPN) (Samutsakorn)
+66 86 1631390
+66 85 7144320

Myanmar Embassy in BKK
+66 2233 2237, +66 22337250

Lao PDR Embassy in BKK
+66 25396667

Cambodia Embassy in BKK
+66 2957 5851 to 2

Mental Health Crisis  
Hotline
1323

EmergencyHealth  
1669

Police Hospital (Bangkok)  
(24 hrs)
+66 2207 6000

Mae Sot Hospital (24 hrs)
+66 55 531224,
055 531229

Maharaj Nakorn Chiang  
Mai Hospital (24hrs)
+66 53 936 150

Police National Hotline  
(24 hrs)
191

HRDF (Bangkok)
+66 22776882,
+66 22776887

Light House (MaeSot)
+66 55 531 123 (9am - 5pm)

LLC (Mae Sot)
+66 55 535994

MAP Foundation 
(Chiang Mai)
+66 53 328134

Health

Police/Justice

Social Sector
Association for
the Promotion of the  
Status of Women (APSW)
+66 2929 2222, or +66 2929
2301 to 7

Freedom Restoration  
Project (Mae Sot)
+66 93 291 8818 (9am -5pm)

Hotline & Shelter

1300 National Hotline
(24 hrs)
1300

Labour

Labour Hotline  
1506
(Ext. 3 - labour protection)

Who to contact for HELP in Thailand



มูลนิธิเพื่อนหญิง
+66 2513 1001
(9.00-17.00 น.)

มูลนิธิ MAP (เชียงใหม่)
+66 53 328 134

มูลนิธิ Homenet/ FLEP
+66 2513 9242 (9.00-17.00น.)

มูลนิธิ LPN (สมุทธสาคร)
+66 86 163 1390
+66 85 714 4320

สายด่วน 1300 (ศูนย์ช่วยเหลือ
สังคม) (24ชม.)
1300

สายด่วน โควิด-19 (24ชม.)
1422

มูลนิธิรักษ์ไทย (กทม., สมุทธ
สาคร,  สุราษฎร์ธานี)
+66 2089 0680

สถานทูตเมียนมาร์
+66 2233 2237, +66 2233 7250

สถานทูต สปป.ลาว
+66 2539 6667

สถานทูตกัมพูชา
+66 2957 5851 ถึง 2

สายด่วนสุขภาพจิต
1323

เจ็บป่วยฉุกเฉิน
1669
ร.พ.ต ารวจ (กทม.)
(24ชม.)
+66 2207 6000

ร.พ.แม่สอด (24ชม.)
+66 55 531 224,
531 229
รพ.มหาราชนคร
เชียงใหม่ (24ชม.)
+66 53 936 150

เหตุด่วนเหตุร้าย (24 ชม.)
191
มูลนิธิ HRDF
+66 2277 6882, 2277 6887

มูลนิธิ Light House (แม่สอด)
+66 55 531 123 (9.00-17.00น.)

มูลนิธิ LLC (แม่สอด)
+66 55 535 994

มูลนิธิ MAP (เชียงใหม่)
+66 53 328 134

สุขภาพ

ต ารวจ/ยุตธิรรม

บรกิารทางสงัคม

บ้านพักฉุกเฉินดอนเมือง
(กทม.) 
+66 2929 2222, 
+66 2929 2301 ถึง 7

โครงการ FRP 
(แม่สอด)
+66 93 291 8818 
(9.00-17.00 น.)

สายด่วน & บา้นพกั

สายด่วน 1300 (ศูนย์
ช่วยเหลือสังคม) (24ชม.)
1300

แรงงาน

สายด่วนแรงงาน
1506
(ต่อ 3 - คุ้มครองแรงงาน)

จะติดต่อใครเพื่อขอความช่วยเหลือในประเทศไทย

มูลนิธิ Homenet/ FLEP
+66 2513 9242 (9.00-17.00น.)

มูลนิธิ LPN (สมุทธสาคร)
+66 86 163 1390
+66 85 714 4320



န ိုငင်လံံိုုံးဆ ိုငရ်ာ (Hotline) ဖိုနု်ံး (၂၄ နာရီ)
၁၃၀၀

အြ   ုံးသြီုံးြ ာုံး၏ ြ တ်ဆဆွေြ ာုံး ဆဖာငဆ်ရုံးင်ငု်ံး
(အင်္ဂလ ပ်ဘာသာမဖင့််လည်ုံး ဆက်သွေယ််န ိုငသ်ည်)
(တနဂလာ ြ် ဆသာကကာထ - ြနက် ၉ နာရီြ်
ညဆန ၅ နာရီအတွေငု်ံး)
ဖိုနု်ံး - +၆၆ ၂၅၁၃ ၁၀၀၁

MAP ဆဖာငဆ်ရုံးင်ငု်ံး (ခ ငု်ံးြ ိုင)်
ဖိုနု်ံး - +၆၆ ၅၃ ၃၂၈ ၁၃၄

Homenet/FLEP (ဘနဆ်ကာက်)
ဖိုနု်ံး - +၆၆ ၂၅၁၃ ၉၂၄၂ (ြနက် ၉ နာရီ ြ်
ညဆန ၅ နာရီအတွေငု်ံး)

အလိုပ်သြာုံးကာကွေယ််ဆရုံးကွေနယ််က် (LPN) 
(စြွေတ်စခိုန)်
ဖိုနု်ံး - +၆၆ ၈၆ ၁၆၃ ၁၃၉၀၊ +၆၆ ၈၅ ၇၁၄
၄၃၂၀

COVID ဆ ိုငရ်ာ (Hotline) ဖိုနု်ံး
၁၄၂၂

မြနြ်ာသံရံို ုံး (ဘနဆ်ကာက်)
ဖိုနု်ံး - +၆၆ ၂၂၃၃ ၂၂၃၇၊ +၆၆ ၂၂၃၃
၇၂၅၀

လာအ ို PDR သံရံို ုံး (ဘနဆ်ကာက)်
ဖိုနု်ံး - +၆၆ ၂၅၃၉ ၆၆၆၇

ကြ်ဆဘာရုီံးယ်ာုံးသံရံို ုံး (ဘနဆ်ကာက်)
+၆၆ ၂၉၅၇ ၅၈၅၁ ြ် ၂ အထ 

Homenet/FLEP (ဘနဆ်ကာက်)
ဖိုနု်ံး - +၆၆ ၂၅၁၃ ၉၂၄၂ (ြနက် ၉
နာရီ ြ် ညဆန ၅ နာရီအတွေငု်ံး)

Raks ထ ိုငု်ံး ဆဖာငဆ်ရုံးင်ငု်ံး (ဘနဆ်ကာက်၊
စြွေတ်စခိုန၊် ဆူရတ်ထာန)ီ
ဖိုနု်ံး - +၆၆ ၂၀၈၉ ၀၆၈၀

အလိုပ်သြာုံးကာကွေယ််ဆရုံးကွေနယ််က်
(LPN) (စြွေတ်စခိုန)်
ဖိုနု်ံး - +၆၆ ၈၆ ၁၆၃ ၁၃၉၀၊ +၆၆
၈၅ ၇၁၄ ၄၃၂၀

စ တ်က နု်ံးြာဆရုံး ဝနဆ်ဆာငြ်ှုရယ်ူရန်
(Hotline) ဖိုနု်ံး - ၁၃၂၃

အဆရုံးဆပေါ်
က နု်ံးြာဆရုံးဝနဆ်ဆာငြ်ှုရယ်ူရန်
ဖိုနု်ံး - ၁၆၆၉

ရဲဆဆုံးရံို (ဘနဆ်ကာက်) (၂၄ နာရီ)
ဆက်သွေယ််န ိုငသ်ည့််ဖိုနု်ံး
+၆၆ ၂၂၀၇ ၆၀၀၀

ြဲဆဆာက်ဆဆုံးရံို (၂၄ နာရီ)
ဆက်သွေယ််န ိုငသ်ည့််ဖိုနု်ံး
+၆၆ ၅၅ ၅၃၁ ၂၂၄
၀၅၅ ၅၃၁ ၂၂၉

ြဟာရာင်္ နကွေနခ်   ငြ် ိုင် ဆဆုံးရံို (၂၄
နာရီ)
ဆက်သွေယ််န ိုငသ်ည့််ဖိုနု်ံး
+၆၆ ၅၃ ၉၃၆ ၁၅၀

န ိုငင်လံံိုုံးဆ ိုငရ်ာ ရဲတပ်ဖွေဲွဲ့ သ ို ့် ၂၄
နာရီဆက်သွေယ််ရနဖ်ိုနု်ံး
၁၉၁

HRDF (ဘနဆ်ကာက်)
ဖိုနု်ံး - +၆၆ ၂၂၇၇ ၆၈၈၂၊ +၆၆ ၂၂၇၇
၆၈၈၇

ြီုံးမပတ ိုက် (ြဲဆဆာက်)
ဖိုနု်ံး - +၆၆ ၅၅ ၅၃၁ ၁၂၃ (ြနက် ၉
နာရီ ြ် ညဆန ၅ နာရီအတွေငု်ံး)

LLC (ြဲဆဆာက်)
ဖိုနု်ံး - +၆၆ ၅၅ ၅၃၅ ၉၉၄ (ြနက် ၉
နာရီ ြ် ညဆန ၅ နာရီအတွေငု်ံး)

MAP ဆဖာငဆ်ရုံးင်ငု်ံး (ခ ငု်ံးြ ိုင)်
ဖိုနု်ံး - +၆၆ ၅၃ ၃၂၈ ၁၃၄

လူမှုရ ေးအသင ေးအဖ  ွဲ့မ  ေး - Social Sector
အြ   ုံးသြီုံးြ ာုံး၏ အဆင့််အတနု်ံးက ို
မြြှင့််တငဆ်ပုံးမခငု်ံးဆ ိုငရ်ာ အသငု်ံး

(APSW)
ဖိုနု်ံး - +၆၆ ၂၉၂၉ ၂၂၂၂ (သ ို ့်ြဟိုတ်) 
+၆၆ ၂၉၂၉ ၂၃၀၁ ြ် ၇ အထ 

လွေတ်လပ်ြှု မပနလ်ည်ရင် ဆရုံး စီြံက နု်ံး
(ြဲဆဆာက်)
ဖိုနု်ံး - +၆၆ ၉၃ ၂၉၁ ၈၈၁၈ (ြနက် ၉
နာရီ ြ် ညဆန ၅ နာရီအတွေငု်ံး) 

န ိုငင်လံံိုုံးဆ ိုငရ်ာ (Hotline) ဖိုနု်ံး (၂၄ နာရီ)
၁၃၀၀

ထ ိုင ေးန ိုင ငမံ  သင “အကူအညီ”လ ိုလ ာြပီဆ ို င ဘယ သူ ူ့က ို ဆက သ ယ  မလ 

အလိုပ်သြာုံးဆ ိုငရ်ာ (Hotline) ဖိုနု်ံး
၁၅၀၆ (လိုပ်သာုံးကာကွေယ််ဆရုံးဆ ိုငရ်ာ
တယ််လီဖိုနု်ံး လ ိုငု်ံးခွေဲနပံတ် - ၃)

က န ေးမ ရ ေးဝန ရဆ င မှု - Health

(Hotline) ဖိုန ေးနံပတ န င ူ့
ခ ိုလှုံ  ရေဟ - Hotline & Shelter

  တပ ဖ  ွဲ့ /တ  ေးဥပရေစ ိုေးမ ိုေးရ ေး -

Police/Justice

အလိုပ သမ ေးအဖ  ွဲ့အစည ေးမ  ေး

- Labour



សេវាេុខភាព

ខ្ខែទូរេ័ពទទាន់សេតុការណ៍េម្រាប់

អ្នកខ្ែលានវបិតត ិេុខភាពផ្ល វូចិតត

• 1323

សេវាេុខភាពេម្រាប់ស្ថា នភាព

អាេនន

• 1669

មនទ ីរសពទយប ូលីេ (ទីម្រកងុបាងកក) 

(២៤ សា ង)

• +66-2-207-6000

មនទ ីរសពទយខ្ម េុត (Mae Sot 

Hospital) (២៤ សា ង) 

• +66-55-531-224, 055-531-

229

មនទ ីរសពទយមហារាជណាខន ស ៀ

ងមម  (Maharaj Nakorn Chiang 

Mai Hospital) (២៤ សា ង) 

• +66-53-936-150

ខ្ខែទូរេ័ពទទាន់សេតុការណ៍

របេ់ប ូលីេជាតិ (២៤ សា ង)

• 191

HRDF (ទីម្រកងុបាងកក)

• +66-2-277-6882, 662-

277-6887

ផ្ទះពមនៃ  (ខ្ម េុត) 

• +66-55-531-123 (09.00-

17.00)

អិ្ល.អិ្ល េុី (ខ្ម េុត) ( LLC 

(Mae Sot))

+66-55-535-994

មូលនិធិ អុ្៊ឹម សអ្ ភី (MAP 

Foundation) (ស ៀងមម) 

• +66-53-328134

ខ្ខែទូរេ័ពទទាន់សេតុការណ៍ទូទាាំងម្របសទេ 

1300 (២៤ សា ង)

• 1300

េាគមសលើកកមពេ់ស្ថា នភាពស្តេត ី (APSW)

• +66-2-929-2222, or 929-2301 to 7

គសម្រាងស្ថា រសេរភីាព (ខ្ម េុត) 

• +66-93-291-8818 (09.00-17.00)  

នគរបាល

/សេវាយុតតិធម៌
 វេ័ិយេងមមកិចច ការងារ

ម្របសទេមៃ

ខ្ខែទូរេ័ពទរាយការណ៍ទាន់សេតុការណ៍

និងជម្រមកេុវតា ិភាព

ខ្សែទូរស័ព្ទទាន់ហេតុការណ៍ទូទា ាំង

ប្រហទស 1300 (២៤ ហ ៉ោ ង)

• 1300

មូលនិធិមិតតស្តេត ី (ានជាភាស្ថ

អ្ង់សគៃេ) 

• +66-2-513-1001 (៩ ប្ពឹ្ក ដល់ 

៤ រហសៀល ថ្ងៃ ចនទ  ដល់ សុប្ក) 

មូលនិធិ អុ្៊ឹម សអ្ ភី (MAP 

Foundation) (ស ៀងមម) 

• +66-53-328134

េ ូ មណិត (Homenet)/ FLEP (ទី

ម្រកងុបាងកក)

• +66-2-5139242 (09.00-

17.00)

បណាា ញការពារពលករ (LPN) (ស្ថ

មុតស្ថខន) 

• +66-86-163-1390, 

085-714-4320

ខ្ខែទូរេ័ពទទាន់សេតុការណ៍

េម្រាប់ពលករ
• 1506 (ភ្ជា រ់រនត 3 -ការការពារ

ព្លករ) 

ខ្ខែទូរេ័ពទទាន់េតុការេម្រាប់

ករណីកូវែី (២៤ សា ង) 
• 1422 

េ ូ មណិត (Homenet)/ FLEP

(ទីម្រកងុបាងកក)
• +66-2-5139242 (09.00-17.00)

មូនិធិរា៉ា ក់មៃ (Raks Thai 

Foundation) (ទីម្រកងុបាងកក 

ស្ថមុតស្ថខន េ ូ រា៉ា តថាមណ) 
• +66-2-089-0680

បណាា ញការពារពលករ (LPN)

(ស្ថមុតស្ថខន) 
• +66-86-163-1390, 085-714-

4320



ສາຍດວ່ນບນັຫາສຂຸະພາບຈດິ.
• ເບີສາຍດ່ວນ: 1323

ສຸກເສນີ
• ເບີ ສາຍດ່ວນ: 1669

ໂຮງໝຕໍ າຫວຼດ (ບາງກອກ, 24 ຊ ົ່ວໂມງ)
• ເບີ ໂທ: +66-2-207-6000

ໂຮງໝແໍມສ່ອດ (24 ຊ ົ່ວໂມງ)
• ເບີ ໂທ: +66-55-531-224, 

055-531-229

ໂຮງໝມໍະຫາລາດນະຄອນຊຽງໃໝ່ (24
ຊ ົ່ວໂມງ)
• ເບີໂທ: +66-53-936-150

ສາຍດວ່ນຕ າຫວຼດແຫງ່ຊາດ
(24 ຊ ົ່ວໂມງ)
• ເບີສາຍດ່ວນ: 191

ມູນິທິເພ ື່ອສດິທມິະນດຸແລະການພດັທະນາ 
-HRDF (ບາງກອກ)
• ເບີ ໂທ: +66-2-277-6882, 

662-277-6887

ໄລຮາວສ ແມ່ສອດ - Light House 
(ແມສ່ອດ)
• ເບີ ໂທ: +66-55-531-123 

(09.00-17.00)

ແອລ ແອລ ຊີ LLC (ແມສ່ອດ)
• +66-55-535-994

ມູນິທິ ເອມເອພ ີMAP (ຊຽງໃໝ)່
• ເບີໂທ: +66-53-328134

ສາຍດວ່ນແຫງ່ຊາດ 1300 (24 ຊ ົ່ວໂມງ)
• ເບີ ສາຍດ່ວນ: 1300

ສະມາຄ ມສ ົ່ງເສມີສະຖານະຂອງແມຍ່ງິ. ເອພແີອສດບັບນັຍູ
(APSW)
• ເບີ ໂທ: +66-2-929-2222, ຫ ຼື 929-2301 ຮອດ 7

ໂຄງການຟ ື້ນຟອູດິສະລະພາບ - FRP (ແມສ່ອດ)
• ເບີ ໂທ: +66-93-291-8818 (ເວລາ 09.00-17.00)

ຕ າຫວຼດ/ຍຕຸທິ າ ພາກສວ່ນສງັຄ ມແຮງງານ

ເບີສາຍດວ່ນ ແລະ ບ່ອນລີີ້ໄພ

ສາຍດວ່ນແຫງ່ຊາດ 1300 (24 ຊ ົ່ວໂມງ)
• ເບີ ສາຍດ່ວນ: 1300

ມູນິທິເພ ື່ອນຂອງແມຍ່ງິ (ສາມາດໂທເປນັ
ພາສາອງັກດິ)
• ເບີ ໂທ: +66-2-513-1001 (9 

a.m. to 4 p.m. Mon–Fri)

ມູນິທິ ເອມເອພ ີMAP (ຊຽງໃໝ)່
• ເບີ ໂທ: +66-53-328134

ມູນິທິເພ ື່ອການພດັທະນາແຮງງານແລະອາຊບີ 
(ຮ ມແນສ) Homenet/ FLEP 
(ບາງກອກ)
• ເບີ ໂທ: +66-2-5139242 

(09.00-17.00)

ເຄ ອຂາ່ຍປກົປອ້ງແຮງງານ, ແອລພເີອນັ
(LPN) (ສະໝຸດສາຄອນ)
• ເບ ີ ໂທ: +66-86-163-1390, 

085-714-4320

ສາຍດວ່ນແຮງງານ 
• ເບີ ສາຍດ່ວນ: 1506

(ຕ ່ . 3 - ປົກປ້ອງແຮງງານ)

ສາຍດວ່ນ-ໂຄວດິ (24 ຊ ົ່ວໂມງ) 
• ເບີ ສາຍດ່ວນ: 1422 

ມູນິທິເພ ື່ອການພດັທະນາແຮງງານແລະອາຊບີ
Homenet/ FLEP (ບາງກອກ)
• ເບີ ໂທ: +66-2-5139242 

(09.00-17.00)

ມູນິທິລກັໄທ (ບາງກອກ, ສະໝຸດສາຄອນ, 
ສຸລາດທານ)ີ
• ເບີ ໂທ: +66-2-089-0680

ເຄ ອຂາ່ຍປກົປອ້ງແຮງງານ - LPN 
(ສະໝດຸສາຄອນ)
• ເບີ ໂທ: +66-86-163-1390, 

085-714-4320

ສາທາ

ບຸກຄ ນທີື່ສາມາດຕດິຕໍໍ່ເພ ື່ອຂຄໍວາມຊວ່ຍເຫຼ ອໃນ
ປະເທດໄທ



 Ai có thể

Tổng đài hỗ trợ tâm lý và
sức khỏe tinh thần
1323

Trợ giúp y tế khẩn cấp
1669

Bệnh viên công an
(Bangkok) (24/24h)
+66-2-207-6000

Bệnh viên Mae Sot
Hospital (24/24h)
+66-55-531-224, 
055-531-229

Bệnh viện Maharaj Nakorn
Chiang Mai (24/24h)
+66-53-936-150

GIÚP ĐỠ
Light House (Mae Sot)
+66-55-531-123
(09.00-17.00)

LLC (Mae Sot)
+66-55-535-994

Tổ chức MAP (Chiang Mai)
+66-53-328134

1300 Tổng đài quốc gia
(24/24h)
1300 

Hiệp hội thúc đẩy vị thế
của phụ nữ (APSW)
+66-2-929-2222, hoặc
929-2301 đến 7 

Dự án Freedom
Restoration (Mae Sot)
+66-93-291-8818 
(09.00-17.00)

Y tế

Pháp lý

Xã hội

Lao động/Việc làm

bạn tại Thái Lan

1300 Tổng đài quốc gia
(24/24h)
1ĐT: 300

Tổ chức MAP (Chiang Mai)
+66-53-328134

Tổ chức những người bạn
của phụ nữ (có thể sử dụng
Tiếng Anh)
+66-2-513-1001 (9.00-16.00, 
Thứ Hai – Thứ Sáu)

Homenet/ FLEP (Bangkok)
+66-2-5139242 (09.00-17.00)

Mạng lưới bảo vệ người lao
động (LPN) (Samutsakorn)
+66-86-163-1390, 085-714-4320

Đường dây nóng hỗ trợ lao
động
1506 
(Ext. 3 – Bảo vệ người lao động) 

COVID-hotline (24/24h) 
1422

Homenet/ FLEP (Bangkok)
+66-2-5139242 (09.00-17.00

Tổ chức Raks Thai (Bangkok,
Samutsakorn, Surat Thanai)
+66-2-089-0680

Mạng lưới bảo vệ người lao
động (LPN) (Samutsakorn)
+66-86-163-1390,
+66-85-714-4320)

Đại sứ quán Mi-an-ma tại
Bangkok
+66-2-233-2237, 233-7250

Đại sứ quán Lào tại 
Bangkok
+66-2-539-6667

Đại sứ quán Campuchia
tại Bangkok
+66-2-957-5851 đến 2

Tổng đài Cảnh sát Quốc
gia (24/24h)
191

HRDF (Bangkok)
+66-2-277-6882,
+66-2-277-6887

Đường dây nóng &
tạm lánh



โครงการปลอดภยัและยุติธรรม: ท าให้สทิธิและโอกาสของแรงงานข้ามชาติหญิงในภูมิภาคอาเซียนเป็นจริง เป็นสว่นหนึง่
ของสปอตไลท์อินนชิิเอทีฟ (Spotlight Initiative) ท่ีจะขจดัวามรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง ซึง่เป็นโครงการร่วมระหวา่ง
สหภาพยุโรปกบัสหประชาชาติในระดบัโลกท่ีมีระยะเวลาด าเนนิการหลายปี โครงการปลอดภยัและยุติธรรมเป็นการ
ด าเนนิการร่วมกนัระหวา่งไอแอลโอและยูเอ็นวีเมน (ด้วยความความร่วมมือจาก UNODC) โดยมีวตัถุประสงค์ส าคญัคือ
เพ่ือดูแลให้การย้ายถิ่นของแรงงานมี
ความปลอดภยัและยุติธรรมส าหรับผู้หญิงทกุคนในภูมิภาคอาเซียน การย้ายถิ่นสามารถเป็นประโยชน์สาหรับทกุฝ่ายท่ี
เก่ียวข้องได้ แรงงานข้ามชาติหญิงสามารถเข้าถึงงานท่ีมีค่าจ้างสงูขึน้พร้อมกนันัน้ก็มีบทบาทเพิ่มมากขึน้และสถานะท่ีดีขึน้
ในครอบครัวและชุมชน มีการประมาณการณ์วา่ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้แรงงานข้ามชาติสง่เงินกลบับ้าน 63.9 พนัล้าน
เหรียญสหรัฐฯ ในปี 2559 และราวคร่ึงหนึง่มาจากแรงงานข้ามชาติหญิง โครงการนีมี้จุดมุ่งหมายเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง
ให้กบัการก ากบัดูแลการย้ายถิ่นของแรงงานและหาทางจดัการความเส่ียงท่ีมีอยู่ในระบบการย้ายถิ่นท่ีอาจน าไปสูก่ารใช้

โครงการปลอดภยัและยติุธรรมประจ าประเทศไทย กรุณาติดต่อ
ณัฏฐนิชา เลอฟิลิแบร์ต ผู้ประสานงานโครงการปลอดภยั
และยติุธรรมประจ าประเทศไทย
โทร: +66 2 288 1930 | อีเมล์: lephilibert@ilo.org 

โครงการปลอดภยัและยติุธรรมประจ าประเทศไทย กรุณาติดต่อ
กรวิไล เทพพนัธ์กุลงาม
ผู้ประสานงานโครงการปลอดภยัและยติุธรรมประจ าประเทศไทย
โทร: +66 2 288 2216 | อีเมล์ k.teppunkoonngam@unwomen.org
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