
 
 

ใบสมคัรกองทุนความเป็นผูน้ าเพื่อผูร้อดชวีติจากการคา้มนุษย ์(Survivor Leadership Fund) 

เป้าหมายของกองทุนนีคื้อให้การสนับสนุนองค์กรที่มีผู้น าเป็นผู้รอดชีวิตจากการค้ามนุษย์/ผู้เสียหายที่มีประสบการณ์ถูกแสวง

ประโยชน์ (รวมถึงการค้ามนุษย์ การบงัคบัใช้แรงงาน แรงงานที่ถูกผูกมดั หรือการบงัคบัแต่งงาน) องค์กรดงักล่าวต้องตัง้อยู่ใน

ประเทศไทย อินโดนีเซีย หรือมาเลเซียจึงสามารถสมคัรได้ หากท่านต้องการความช่วยเหลือหรือมีปัญหาในการกรอกใบสมคัรนี ้

โปรดติดต่อ SLF@freedomfund.org  

1. โปรดระบุช่ือองค์กรของท่าน 

โปรดระบุช่ืออย่างเป็นทางการขององค์กรท่าน หากองค์กรของท่านได้จดทะเบียนแล้ว กรุณาระบุช่ือที่ใช้ในการจด

ทะเบียนในประเทศของท่าน 
 

2. องค์กรของท่านตัง้อยู่ที่ใด 

โปรดระบุรายละเอียดเก่ียวกับที่ตัง้ขององค์กรท่าน 

ประเทศ 

ภูมิภาคที่องค์กรตัง้อยู่ 

เมือง 

จงัหวดั 

3. ข้อมูลการติดต่อ 

โปรดระบุช่ือและรายละเอียดการติดต่อของผู้ที่ด าเนินการกรอกแบบฟอร์มนี ้

ช่ือ  

ที่อยู่อีเมล  

เบอร์โทรศพัท์  

ที่อยู่องค์กรของท่าน 

4. ท่านสะดวกให้ติดต่อผ่านช่องทางใดมากที่สดุ 

จากสามช่องทางด้านล่าง โปรดระบุช่องทางที่ท่านสะดวกในการติดต่อกับองค์กรของท่านมากที่สดุ กรุณาเลือก 1 

ค าตอบ 

ทางโทรศพัท์ 

ทางที่อยู่อีเมล  
5. วิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือจุดเน้นขององค์กรของท่านคืออะไร (สามารถระบุได้สูงสุด 200 ค า)  



 
โปรดระบุวิสยัทศัน์ พนัธกิจ จุดเน้นหรือเป้าหมายโดยรวมขององค์กร รวมถึงแผนงานที่ต้องการให้บรรลตุามเป้าที่วาง

ไว้ 

ตวัอย่าง ภารกิจขององค์กรฟรีดอมฟันด์ (Freedom Fund) คือการระดมความรู้ ทุน และความต้องการที่จะยุติความ

เป็นทาสและแรงงานทาส วิสยัทศัน์ขององค์กรฟรีดอมฟันด์คือการที่โลกนีห้มดไปซ่ึงแรงงานทาส จุดเน้นขององค์กร

ฟรีดอมฟันด์คือความพยายามในการขจัดความเป็นทาสรูปแบบใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ ในภาคกิจการต่างๆ ใน 

ประเทศต่างๆ ที่มีปัญหามากที่สดุ 

6. ประเภทและโครงสร้างองค์กรของท่านคืออะไร? (สามารถระบุได้สูงสดุ 100 ค า)  

กรุณาอธิบายประเภทองค์กรของท่าน เช่น องค์กรการกุศล กลุ่มแรงงานหรือพนักงาน สหภาพแรงงาน สมาคม 

กิจการเพื่อสงัคม หรือเครือข่าย 

กรุณาอธิบายโครงสร้างองค์กรของท่านด้วย เช่น องค์กรของท่านมีคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร หรือทีม

ผู้บริหารหรือไม่ อย่างไร 
7. จ านวนพนักงานในองค์กรของท่าน 

โปรดระบุจ านวนพนักงานในองค์กรของท่าน รวมถึงพนักงานประจ า พนักงานสญัญาจ้าง และอาสาสมัคร 

8. โครงการหรือกิจกรรมปัจจุบันขององค์กรท่านมีอะไรบ้าง? (สามารถระบุได้สูงสุด 200 ค า) 

โปรดอธิบายโดยย่อถึงกิจกรรม หรือโครงการในปัจจุบนัขององค์กรท่าน เช่น โครงการสร้างความตระหนัก กิจกรรมให้

การสนับสนุนผู้รอดชีวิต หรือการสนับสนุนอื่นๆ 

9. ท่านหรือสมาชิกท่านอ่ืนในองค์กรเป็นผู้รอดชีวิตหรือเคยตกเป็นผู้ เสียหายจากการค้ามนุษย์หรือการถูก
แสวงหาประโยชน์ ใช่หรือไม่ 

โปรดเลือกค าตอบ "ใช่" หากท่านหรือเจ้าหน้าที่ท่านอื่นๆ ในองค์กรคือผู้รอดชีวิตจากการค้ามนุษย์หรือเคยตกเป็น 

ผู้เสียหายจากการแสวงหาประโยชน์ ผู้รอดชีวิตหรือผู้เสียหายนีร้วมไปถึงบุคคลที่ถูกบงัคบัใช้แรงงาน (forced 

labour) เคยตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (human trafficking)  แรงงานที่ถูกผูกมดั (bonded labour) 

หรือการบงัคบัแต่งงาน (forced marriage) 

โปรดเลือก 'ไม่' หากไม่มีใครในองค์กรของท่านถูกระบุว่าเป็นผู้รอดชีวิต  

โปรดเลือก "อื่นๆ" หากคุณไม่แน่ใจหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม และอธิบายสถานการณ์ขององค์กรของคุณ

โดยสงัเขป 

ใช่ 

ไม่ใช่ 

อื่นๆ (กรุณาอธิบาย)  
10. ในปัจจุบัน ผู้รอดชีวิตหรือผู้ที่เคยตกเป็นผู้ เสียหายจากการค้ามนุษย์และการถูกแสวงหาประโยชน์ ใน

องค์กรของท่าน มีต าแหน่งงานใด 



 
หากองค์กรของท่านมีพนักงานและ/หรือผู้น าที่เป็นผู้รอดชีวิตหรือเคยเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และการแสวง

ประโยชน์ โปรดระบุต าแหน่งทางวิชาชีพของพวกเขา เช่น ผู้อ านวยการ ผู้จดัการ โดยไม่จ าเป็นต้องระบุช่ือจริง 

11. องค์การของท่านมีนโยบายคุ้มครอง (Safeguarding policy) หรือไม่ 

โปรดเลือก "ใช่" หากองค์กรของท่านมีนโยบายในการปกป้องคุ้มครอง 

โปรดเลือก “ไม่” หากคุณไม่มีตวัเลือกใดตวัเลือกหนึ่งที่อธิบายไว้ข้างต้น  

โปรดเลือก 'อื่นๆ' หากคุณไม่แน่ใจหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม และกรุณาอธิบายสถานการณ์ขององค์กรของ

ท่านโดยสงัเขป 

ใช่ 

ไม่ใช่ 

อื่นๆ (โปรดระบุ) 

12. องค์การของท่านมีมาตรการด้านความปลอดภัยและให้ความเคารพต่อพนักงานและสมาชิกในชุมชนที่
องค์กรของท่านท างานด้วยหรือไม่ (โปรดเลือกเพียง 1 ค าตอบ) 

องค์กรของท่านมีนโยบายหรือมาตรการด้านความปลอดภยั ไม่มีการล่วงละเมิดหรือแสวงหาผลประโยชน์ ให้ความ

เคารพต่อพนักงานและผู้ได้รับผลประโยชน์จากโครงการและกิจกรรมทัง้หมดของท่านหรือไม่  

เลือก 'ใช่' หากคุณมีนโยบายหรือมาตรการดงักล่าว  

เลือก 'ไม่' หากคุณไม่มีนโยบายหรือมาตรการดงัหล่าว  

เลือก 'อื่นๆ' หากก าลงัด าเนินการ หรือหากคุณไม่แน่ใจและต้องการรายละเอียดและค าอธิบายเพิ่มเติม และโปรด

อธิบายสถานการณ์ขององค์กรท่านเพิ่มเติมโดยละเอียด 

ใช่ 

ไม่ใช่ 

อื่นๆ (โปรดระบุ) 

13. องค์กรของท่านได้จดทะเบียนในประเทศของท่านอย่างเป็นทางการหรือไม่ (โปรดเลือกเพียง 1 ค าตอบ) 

ให้เลือก "ใช่" หากองค์กรของท่านได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในประเทศของท่าน  

ให้เลือก 'ไม่' หากองค์กรของท่านไม่ได้จดทะเบียนในประเทศของคุณ  

ให้เลือก 'อยู่ระหว่างด าเนินการ' หากองค์กรของท่านอยู่ในขัน้ตอนการจดทะเบียน  
 

ใช่ 



 
ไม่ใช่ 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 

14. องค์กรของท่านมีบัญชีธนาคารหรือไม่ (โปรดเลือกเพียง 1 ค าตอบ) 

โปรดเลือก "ใช่" หากองค์กรของท่านได้เปิดบญัชีธนาคารแล้ว  

โปรดเลือก 'ไม่' หากองค์กรของท่านยงัไม่มีบญัชีธนาคาร  

โปรดเลือก 'อยู่ระหว่างด าเนินการ' หากองค์กรของคุณอยู่ในขัน้ตอนขอเปิดบญัชีธนาคาร  

ใช่ 

ไม่ใช่ 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 
15. หากองค์กรของท่านมีบัญชีธนาคาร ผู้ใดคือผู้ที่มีอ านาจลงนามในบัญชีธนาคารขององค์กร 

โปรดระบุช่ือบุคคลที่มีช่ือเป็นผู้ลงนามในบญัชีธนาคารท่ีมีอ านาจในการท าธุรกรรมและสามารถเข้าถึงบญัชีของ

องค์กรได้ 

16. ท่านจะใช้ทุนนีใ้นการสนับสนุนองค์กรของท่านอย่างไรบ้าง (สามารถระบุได้สูงสดุ 200 ค า)  

หากองค์กรของท่านได้รับทุนนี ้ท่านมีแผนในการใช้เงินอย่างไร ตวัอย่างเช่น ซือ้คอมพิวเตอร์ส าหรับพนักงาน เช่า

ส านักงาน จ้างพนักงานเพิ่ม สนับสนุนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ฯลฯ โปรดให้รายละเอียดโดยสงัเขป รายละเอียด

ในข้อนีเ้ป็นเพียงการบ่งชีข้องการวางแผนใช้จ่าย ไม่มีข้อผูกมัดใดๆ หากท่านได้รับเงินช่วยเหลือดงักล่าว 

17. องค์กรของท่านมีแหล่งเงินทุนส าหรับโครงการและกิจกรรมที่ระบุไว้ข้างต้นหรือไม่? 

โปรดเลือก ‘ใช่’ หากท่านมีแหล่งเงินทุนอื่นๆ  

โปรดเลือก ‘ไม่’ หากท่านไม่มีแหล่งเงินทุนอื่นๆ 

โปรดเลือก ‘อื่นๆ’ หากท่านต้องการชีแ้จงรายละเอียดเพิ่มเติม 

ใช่ 

ไม่ใช่ 

อื่นๆ  
18. ท่านรู้จักข่าวสารของทุนนีไ้ด้อย่างไร 

โปรดระบุช่องทางที่ท่านทราบเก่ียวกับกองทุนความเป็นผู้น าเพื่อผู้รอดชีวิตจากการค้ามนุษย์ (Survivor 

Leadership Fund) เป็นครัง้แรก ตวัอย่างเช่น ทางเฟซบุค ทวิตเตอร์  เพื่อนร่วมงาน หรือเพื่อน 

19. โปรดระบุลิงก์ไปยังเว็บไซต์และบัญชีโซเชียลมีเดียต่างๆ ขององค์กรท่าน 

โปรดแชร์ลิงก์ไปยงัเว็บไซต์และโซเชียลมีเดียอื่นๆ ขององค์กรของท่าน 

20. โปรดระบุช่ือของบุคคลสองท่านที่รู้จักองค์กรและผลงานขององค์กรท่าน 



 
โปรดระบุช่ือและข้อมลูติดต่อของบุคคลจ านวน 2 ท่าน ที่รู้จกัองค์กรและงานขององค์กรของท่าน ซ่ึงอาจเป็นองค์กร

พนัธมิตร สมาชิกในชุมชน ผู้ได้ประโยชน์จากโครงการ หรือองค์กรอื่นๆ ท่ีท่านเคยท างานด้วยในทุกต าแหน่ง อาจมี

การติดต่อบุคคลสองคนนีเ้พื่อยืนยนัตัวตนขององค์กรของท่าน 

บุคคลที่ 1 ช่ือ: 

บุคคลที่ 1 ที่อยู่อีเมล: 

บุคคลที่ 2 ช่ือ: 

บุคคลที่ 2 ที่อยู่อีเมล: 

 


