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การตรวจแรงงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
การบังคับใช้แรงงาน

โดย คณะทำงำนกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ด้ำนคุม้ ครองแรงงำน
กองคุ้มครองแรงงำน

คำนำ
กรมสวัส ดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็ นหน่ วยงานที่ มีภ ารกิจ หลั กด้านคุ้มครองแรงงานที่ ส าคั ญ
คือ กากับ ดูแล และคุ้มครองแรงงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เพื่อให้แรงงานได้รับสิทธิประโยชน์
ตามที่กฎหมายกาหนดและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งกรม ฯ มีความตระหนักถึงความสาคัญเกี่ยวกับปัญหาการบังคับใช้แรงงาน
และมุ่งมั่นที่จะแก้ไขข้อกล่าวหาของนานาชาติที่กระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทย โดยการบังคับใช้กฎหมาย
คุ้ม ครองแรงงานอย่ างเคร่งครั ด ปรั บเปลี่ ยนรูปแบบการท างานเชิงรุก มุ่งผลสั มฤทธิ์ ตลอดจนกาหนดมาตรการ
ทางกฎหมาย ระเบี ยบ และกฎเกณฑ์ ต่ าง ๆ เพื่ อขจั ดปั ญ หาการใช้ แรงงานเด็ กผิ ดกฎหมาย และการค้ ามนุ ษ ย์
ด้านแรงงาน
กองคุ้มครองแรงงาน โดยคณะทางานการจัดการองค์ความรู้ด้านคุ้มครองแรงงาน ได้จัดทาเอกสารองค์ ความรู้
ด้านคุ้มครองแรงงาน เรื่อง “การตรวจแรงงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการบังคับใช้แรงงาน” เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการ
ตรวจแรงงาน กรณีพนักงานตรวจแรงงานพบการกระทาความผิดที่จะต้องดาเนินการในเรื่องดังกล่าว เพื่อเป็นข้อมูล
ให้เจ้าหน้าที่ของกรมฯ ในการศึกษา พัฒ นาความรู้ และความเข้าใจ ซึ่งเน้นการพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์
และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมายการค้ามนุษย์ที่มีการปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม ที่เกี่ยวข้อง
กั บ การด าเนิ น งานของกรม รวมทั้ งสามารถน าไปใช้ ในการปฏิ บั ติ งานได้ อย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผล และ
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารองค์ความรู้ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์สาหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่อไป

คณะทำงำนกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ด้ำนคุ้มครองแรงงำน
กองคุ้มครองแรงงำน

1

การตรวจแรงงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการบังคับใช้แรงงาน
1. บทนา
โดยที่พระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2562
มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2562 เหตุผลของการประกาศเนื่องจากในปัจจุบันยังไม่มีบทบัญญัติของกฎหมาย
ที่กาหนดความผิดและมาตรการในการคุ้มครองผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ ทาให้ไม่สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบตามความผิดฐาน
ค้ามนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สมควรกาหนดลักษณะการกระทาที่เป็นความผิดฐานบังคับใช้แรงงานหรือบริการและ
กาหนดอัตราโทษให้เหมาะสม เพื่อเป็นการป้องกันและขจัดการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการพิจารณาคดีให้
สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนตามแนวทางเดียวกับผู้เสียหายจากการกระทาความผิดฐานค้ามนุษย์ ตลอดจนเพื่อเป็น
การอนุวัตการให้เป็นไปตามพิธีสาร ค.ศ. 2014 ส่วนเสริมอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 29 ว่าด้วย
แรงงานบังคับ ค.ศ. 1930 และโดยที่การดาเนินการดังกล่าวต้องกระทาให้เสร็จโดยเร็วเพื่อประโยชน์ในการสร้างความมั่นคง
ทางด้านแรงงาน สังคม และความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ
2. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2.1 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
2.2 พระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2562
2.3 ประมวลกฎหมายอาญา
2.4 ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานว่าด้วยการตรวจสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
2.5 ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานว่าด้วยการดาเนินคดีอาญาและการเปรียบเทียบผู้กระทา
ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและความปลอดภัยในการทางาน พ.ศ. 2558
2.6 ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานว่าด้วยการดาเนินคดีอาญาและการเปรียบเทียบผู้กระทา
ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและความปลอดภัยในการทางาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
บทบาทของพนักงานตรวจแรงงาน
1. เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. แสวงหาข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ย วข้องกับการจ้างแรงงาน เพื่อส่ งเสริมแนะนาแก่นายจ้างและลู กจ้าง
ที่จะต้องปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาวการณ์
3. มีคาสั่งเป็นหนังสืออันเป็นมาตรการบังคับให้นายจ้างปฏิบัติต่อลูกจ้างโดยถูกต้องตามกฎหมาย

-2บทบาทในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามพระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2562
มาตรา ๕ บั ญ ญั ติ ให้ ป ระธานศาลฎี กา รัฐ มนตรีว่าการกระทรวงการพั ฒ นาสั งคมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์แ ละ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอานาจหน้าที่ของตน
วรรคสอง บัญญัติให้ประธานศาลฎีกามีอานาจออกข้อบังคับและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมีอานาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่กับออกกฎกระทรวงและ
ระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมีอานาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
ดังนั้นพนักงานตรวจแรงงานอาจได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ อีกฐานะหนึ่งเพื่อบังคับใช้พระราชกาหนดแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุ ษย์ พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2562 ในการป้องกัน และปราบปราม
ผู้กระทาความผิดฐานบังคับใช้แรงงาน
3. ลักษณะรูปแบบการกระทาความผิด
พนักงานตรวจแรงงานมีบทบาทในการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองแรงงาน ในการตรวจแรงงานเพื่อคุ้มครอง
ให้แรงงานได้รับสิทธิตามที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานกาหนด อาจพบเห็นสภาพแวดล้อมในการทางานหรือพฤติกรรมของ
นายจ้างอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นข้อบ่งชี้ว่าอาจเกิดการกระทาความผิดฐานการบังคับใช้แรงงานหรือความผิดฐานค้ามนุษย์
เพื่อให้การช่วยเหลือคุ้มครองแรงงานที่อาจตกเป็นผู้เสียหายในความผิดดังกล่าวนอกจากการตรวจแรงงาน พนักงาน
ตรวจแรงงานต้องทาการคัดกรอง การคัดกรอง หรือคัดแยกผู้เสียหายเบื้องต้นเพิ่มเติมจากกระบวนการตรวจแรงงานซึ่ง
การคัดกรอง หรือการคัดแยกผู้เสียหายเป็น กระบวนการสาคัญซึ่งหากไม่เป็นผู้เสียหายในความผิดฐานการบังคับใช้
แรงงาน หรือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จะมีกระบวนการเรียกร้องค่าจ้างหรือสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายคุ้มครอง
แรงงาน แต่หากเป็นผู้เสียหายกระบวนการช่วยเหลือและคุ้มครองจะต้องประกอบด้วยทีมสหวิชาชีพอันประกอบด้วยเจ้าหน้าที่
จากหน่วยงานต่ าง ๆ ในการให้ความช่วยเหลือและคัดแยกอีกครั้งเพื่อเข้าสู่ กระบวนการคุ้มครอง ซึ่งในทางปฏิบัติการจะ
พิจารณาว่าการกระทาของนายจ้างหรือผู้หนึ่งผู้ใดเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 หรือมีการกระทา
ผิดฐานแรงงานบังคับหรือความผิดฐานค้ามนุษย์รวมอยู่ด้วยจึงเป็นเรื่องยากในการระบุ ระดับความรุนแรง ดังนั้น จึงมีความจาเป็น
อย่างยิ่ งที่ ผู้ ป ฏิ บั ติงานจะต้ องมี ความเข้าใจองค์ ป ระกอบทางกฎหมายของแต่ล ะฐานความผิ ดและวิธีการรวบรวม
ข้อเท็จจริงให้ครบถ้วนเพื่อที่จะสามารถปรับใช้กฎหมายได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
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กฎหมายคุ้มครองแรงงาน

ละเมิดกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

กฎหมายค้ามนุษย์

ความผิดฐานการบังคับใช้แรงงาน

ความผิดฐานค้ามนุษย์

การละเมิดสิทธิแรงงานตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานเป็นพฤติกรรมที่คาบเกี่ยวอาจส่งผลให้ผู้กระทามีความผิด
ด้านแรงงานบั งคั บ หรื อการค้ามนุ ษ ย์ ได้ ดังนั้ น ในการตรวจแรงงานนอกจากการตรวจดู ข้อเท็ จจริง สภาพการจ้าง
สภาพการทางาน ว่ามีการละเมิดสิทธิแรงงานประการใดหรือไม่แล้ว เจ้าหน้าที่ต้องรวบรวมข้อเท็จจริงพฤติการณ์ของ
นายจ้าง สภาพแวดล้ อมเพิ่มเติมเพื่อให้ แน่ ใจว่าแรงงานที่ถูกละเมิดสิ ทธิ ได้ถูกกระทาโดยนายจ้างหรือผู้ ใด จนเป็ น
ผู้เสียหายจากความผิดฐานแรงงานบังคับหรือความผิดฐานค้ามนุษย์ด้วยหรือไม่ จึงควรกระทาความเข้าใจในความผิด
แต่ละฐานดังนี้
3.1 การฝ่าฝืนกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
พระราชบั ญญั ติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เป็นกฎหมายกึ่งมหาชน ให้ รัฐสามารถเข้าแทรกแซง
ข้อตกลงการจ้างงานซึ่งเป็นข้อตกลงทางแพ่งของภาคเอกชนได้ หากข้อตกลงในการจ้างแรงงานที่มีมาตรฐานต่ากว่า
กฎหมายคุ้มครองแรงงานย่อมไม่มีผลบังคับ การฝ่าฝืนกฎหมายเป็นการกระทาให้ตนเองได้ประโยชน์โดยมิชอบด้วย
กฎหมาย ลูกจ้างผู้ถูกกระทาได้รับความเสียหายไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายกาหนดจึงมีความผิดและมีโทษ
ทางอาญา เช่น ไม่จ่ายค่าจ้างตามอัตราที่กฎหมายกาหนดมีความผิดและมีโทษ ไม่จ่ายค่าจ้างในวันลาป่วยมีความผิดและ
มีโทษ บังคับให้ลูกจ้างทางานล่วงเวลาหรือทางานในวันหยุด มีความผิดและมีโทษ ไม่จัดเวลาพักให้กับลูกจ้างมีความผิด
และมีโทษ เป็นต้น
3.2 ความผิดฐานการบังคับใช้แรงงาน
ความผิดฐานการบังคับใช้แรงงานเป็นความรับผิดทางอาญาฐานหนึ่งตามพระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2562 มาตรา 6/1 ซึ่งมีโทษตามมาตรา 52/1
ผู้กระทาจะมีความผิดฐานบังคับใช้แรงงานหรือบริการ โดยสามารถพิจารณาองค์ประกอบความรับผิด ตามมาตรา 6/1
ซึง่ บัญญัติว่า ผู้ใดข่มขืนใจผู้อื่นให้ทางานหรือให้บริการโดยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) ท าให้ กลั วว่าจะเกิดอั นตรายต่ อชี วิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสี ยง หรือทรัพย์ สิ นของบุ คคลนั้ นเอง หรื อ
ของผู้อนื่
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(3) ใช้กาลังประทุษร้าย
(4) ยึดเอกสารสาคัญประจาตัวของบุคคลนั้นไว้
(5) นาภาระหนี้ของบุคคลนั้น หรือของผู้อื่นมาเป็นสิ่งผูกมัดโดยมิชอบ
(6) ทาด้วยประการอื่นใดอันมีลักษณะคล้ายคลึงกับการกระทาดังกล่าวข้างต้น
ถ้ าได้ ก ระท าให้ ผู้ อื่ น นั้ น อยู่ ในภาวะที่ ไม่ ส ามารถขั ด ขื น ได้ ผู้ นั้ น กระท าความผิ ด ฐานบั งคั บ ใช้ แ รงงาน
หรือบริการ
พิจารณาองค์ประกอบตามโครงสร้างความรับผิดในทางอาญา
องค์ประกอบภายนอก
1. ผู้ใด ข่มขืนใจผู้อื่นให้ทางานหรือ
บริการ
2. โดยวิธีการ
(1) ทาให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อ
ชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง หรือ
ทรัพย์สินของบุคคลนั้นเองหรือของ
ผู้อื่น
(2) ขู่เข็ญด้วยประการใดๆ
(3) ใช้กาลังประทุษร้าย
(4) ยึดเอกสารสาคัญประจาตัวของ
บุคคลนั้นไว้
(5) นาภาระหนี้ของบุคคลนั้นหรือ
ของผู้อื่นมาเป็นสิ่งผูกมัดโดยมิชอบ
(6) ท าด้ ว ยประการอื่ น ใดอั น มี
ลั ก ษณะคล้ า ยคลึ ง กั บ การกระท า
ดังกล่าวข้างต้น
3. จนผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถ
ขัดขืนได้

องค์ประกอบภายใน
เจตนา ประสงค์ต่อผล
หรือย่อมเล็งเห็นผล

บทบัญญัติตามมาตรานี้กาหนดให้ผู้ใดข่มขืนใจผู้อื่นให้ทางาน หรือให้บริการโดยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดตาม
(1) ถึง (6) และผู้ถูกข่มขืนใจนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ ผู้นั้นกระทาความผิดฐานบังคับใช้แรงงาน หรือบริการ
มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้

-51. ข่มขืนใจผู้อื่นให้ทางานหรือบริการ “ข่มขืนใจผู้อื่น” หมายถึง ใช้อานาจโดยพลการบังคับโดยผู้ถูกข่มขืนใจ
มิได้สมัครใจ อาจกระทาโดยวาจา กิริยาท่าทาง หรือเขียนหรือพิมพ์เป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้ เช่น เขียนข้อความข่มขู่
ใช้ปืนจี้บังคับ การข่มขืนใจดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อื่นทางานหรือให้บริการ
2. โดยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
2.1 ทาให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง หรือทรัพย์สินของบุคคลนั้นเองหรือของ
ผู้อื่น “ทาให้กลัว” จะทาโดยวิธีใดก็ได้ไม่ว่าจะเป็นกิริยาท่าทาง คาพูด เขียนหรือพิมพ์หนังสือ
- ชีวิต คือ ขู่ว่าจะทาอันตรายให้ถึงแก่ชีวิต แต่ยังไม่ได้กระทา เช่น ขู่ว่าจะยิงทิ้งหากไม่ทางาน
- ร่างกาย คือ ขู่ว่าจะทาร้ายร่างกาย เช่น ใช้ลูกกุญแจจี้ที่เอวโดยมีเจตนาใช้ลูกกุญแจดังกล่าวอย่างมี
อาวุธและมีเจตนาให้ผู้เสียหายเกิดความเกรงกลัวไม่กล้าขัดขืน
- เสรีภาพ เช่น ขู่ว่าเป็นตารวจจะจับกุม เป็นการขู่ว่าจะทาอันตรายต่อเสรีภาพ
- เสรีภาพ เช่น ขู่ว่าจะเอาความลับมาเปิดเผยให้เสียชื่อเสียง ถือว่าทาให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชื่อเสียงแล้ว
- ทรัพย์สิน เช่น ขู่ว่าจะเผาบ้าน พังประตูเข้าไปหากไม่ยอมออกมา
2.2 ขู่เข็ญด้วยประการใดๆ หมายถึง ทาให้กลัวว่าจะได้รับอันตรายในอนาคตไม่จากัดว่าจะต้องเป็นอันตราย
แก่ชีวิตหรือร่างกาย อาจเป็นอันตรายต่อทรัพย์สินหรือต่อเสรีภาพก็ได้
2.3 ใช้กาลังประทุษร้าย ในที่นี้อาจทาการประทุษร้ายแก่กายโดยใช้แรงกายภาพ
2.4 ยึดเอกสารสาคัญประจาตัวของบุคคลนั้นไว้
2.5 นาภาระหนี้ของบุคคลนั้นหรือของผู้อื่นมาเป็นสิ่งผูกมัดโดยมิชอบ เช่น ทาให้ลูกจ้างเป็นหนี้โดยมีภาระ
หนี้สินจานวนมากจนไม่สามารถหลุดพ้นได้
3. ผู้อื่น อยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืน ได้ กล่าวคือ ผู้ถูกข่มขืนใจต้องทางานหรือให้บริการด้วยความจาเป็น
เพราะมีอิทธิพลจากภายนอกบังคับบงการให้จาต้องกระทาซึ่งผู้ถูกข่มขืนใจไม่มีทางเลือกอย่างอื่นได้ เช่น ใช้ปืนจี้บังคับ
ให้ลูกจ้างทางานหากไม่ทาจะยิงทิ้ง
ข้อสังเกต แรงงานบังคับไม่เกี่ยวข้องกับ
1. งานหรือบริการใด ๆ ซึ่งเกณฑ์โดยการบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารที่เป็นลักษณะของงาน
ทหารอย่างแท้จริง
2. งานหรือบริการใด ๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่ปกติของพลเมืองที่จะต้องปฏิบัติในประเทศ
3. งานหรือบริการใด ๆ ซึ่งเกณฑ์จากบุคคลใด ๆ อันเนื่องมาจากคาตัดสินลงโทษของศาลยุ ติธรรม งานหรือ
บริการดังกล่าวภายใต้การกากับดูแลควบคุมของเจ้าหน้าที่รัฐ และมิได้ถูกจ้าง หรืออยู่ภ ายใต้การจัดการของเอกชน
บริษัทหรือสมาคมใด
4. งานหรือบริการใด ๆ ซึ่งเกณฑ์ในกรณี ฉุกเฉิน กล่าวคือ ในกรณี ที่เกิดสงครามหรือภัยพิบัติ เช่น อัคคีภัย
อุทกภัย แผ่นดินไหว โรคระบาดร้ายแรงงานทั่วไปจะเป็นอันตรายต่อการดารงชีพหรือความอยู่ดีของประชากร
5. บริการต่าง ๆ ของชุมชนขนาดเล็กที่สมาชิกของชุมชนนั้นดาเนินงานเพื่อประโยชน์โดยตรงของชุมชนนั้น
ซึ่งอาจถือเป็นหน้าที่พลเมืองปกติของสมาชิกในชุมชนนั้นที่จะต้องปฏิบัติ

-6ข้อสังเกต พนักงานตรวจแรงงานตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน จะพิจารณาในมิติของการมีนิติสัมพันธ์ความ
เป็นนายจ้างลูกจ้าง แต่ความผิดฐานการบังคับใช้แรงงาน ผู้กระทาความผิดฐานนี้ ไม่จากัดอยู่ที่นายจ้างเท่านั้น ผู้ ใดที่
กระทาอาจจะมีความผิดฐานนี้ก็ได้ถ้าเป็นผู้กระทา และผู้เสียหายไม่จากัดเฉพาะลูกจ้างเท่านั้น อาจรวมถึงบุคคลที่ถูก
กระทาจากคนอื่นที่มิใช่อยู่ในฐานะลูกจ้างก็ได้ พนักงานตรวจแรงงานควรพิจารณารวบรวมข้อเท็จจริง
3.3 ลักษณะความผิดฐานค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
ตามพิธีสารเพื่อป้องกัน ปราบปราม และลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก (Protocol to
Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children) ให้ ค วามหมาย
“การค้ามนุษย์” หมายถึง การจัดหา การขนส่ง การส่งต่อ การจัดให้อยู่อาศัย หรือการรับไว้ซึ่งบุคคลด้วยวิธีการขู่เข็ญ
หรือด้ว ยการใช้กาลั ง หรือด้วยการบี บ บั งคับ ในรูป แบบอื่นใด ด้ว ยการลั กพาตัวด้วยการฉ้อโกง ด้ว ยการหลอกลวง
ด้วยการใช้อานาจโดยมิชอบ หรือด้วยการใช้สถานะความเสี่ยงภัย จากการค้ามนุษย์โดยมิชอบ หรือมีการให้หรือรับเงิน
หรือผลประโยชน์เพื่อให้ได้มาซึ่งความยินยอมของบุคคลผู้มีอานาจควบคุมบุคคลอื่น เพื่อความมุ่งประสงค์ในการแสวง
ประโยชน์ การแสวงประโยชน์ อ ย่ า งน้ อ ยที่ สุ ด ให้ ร วมถึ ง การแสวงประโยชน์ จ ากการค้ า ประเวณี ข องบุ ค คลอื่ น
หรือการแสวงประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอื่น การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ การเอาคนลงเป็นทาสหรือการกระทาอื่น
เสมือนการเอาคนลงเป็นทาส การทาให้ตกอยู่ใต้บังคับหรือการตัดอวัยวะออกจากร่างกาย
พระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2562 มาตรา 4 ให้ยกเลิกความในมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ 3) และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
“มาตรา 6 ผู้ใดกระทาการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) เป็นธุระจัดหา ซื้อ ขาย จาหน่าย พามาจากหรือส่งไปที่ใด หน่วงเหนี่ยวกักขัง จัดให้อยู่อาศัยหรือ
รับไว้ซึ่งบุคคลใด โดยข่มขู่ ใช้กาลังบังคับ ลักพาตัว ฉ้อฉล หลอกลวง ใช้อานาจโดยมิชอบ ใช้อานาจครอบงาบุคคลด้วย
เหตุที่อยู่ ในภาวะอ่อนด้อยทางร่างกาย จิ ตใจ การศึกษา หรือทางอื่น ใดโดยมิ ชอบ ขู่เข็ญ ว่าจะใช้กระบวนการทาง
กฎหมายโดยมิชอบ หรือโดยใช้เงินผลประโยชน์อย่างอื่นแก่ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลบุคคลนั้นเพื่อให้ผู้ปกครองหรือผู้ดูแล
ให้ความยินยอมแก่ผู้กระทาความผิดในการแสวงหาประโยชน์จากบุคคลที่ตนดูแล หรือ
(2) เป็นธุระจัดหา ซื้อขาย จาหน่ายพามาจากหรือส่งไปยังที่ใด หน่วงเหนียวกังขัง จัดให้อยู่อาศัย หรือ
รับไว้ซึ่งเด็กถ้าการกระทานั้นได้กระทาโดยมีความมุ่งหมายเพื่อเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบผู้นั้นกระทาความผิด
ฐานค้ามนุษย์
การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า การแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณี
การผลิตหรือเผยแพร่วัตถุหรือสื่อลามก การแสวงหาประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอื่น การเอาคนลงเป็นทาส หรือให้มี
ฐานะคล้ ายทาส การน าคนมาขอทาน การตัดอวัยวะเพื่ อการค้ า การบั งคั บใช้ แรงงานหรือการบริการตาม มาตรา 6/1
หรือการอื่นใดที่คล้ายคลึงกันอันเป็นการขูดรีดบุคคลไม่ว่าบุคคลนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม

-7พิจารณาองค์ประกอบของความผิดฐานค้ามนุษย์
องค์ประกอบภายนอก
1. การกระทา
2. วิธีการ
3. วัตถุประสงค์

องค์ประกอบภายใน
เจตนาพิเศษ

(1) การกระทา (Action) โดยการเป็นธุระจัดหา ซื้อ ขาย จาหน่าย พามาจากหรือส่งไปยังที่ใด
หน่วงเหนี่ยวกักขัง จัดให้อยู่อาศัย หรือรับไว้ซึ่งบุคคลใด
(2) วิธีการ (Means) โดยข่มขู่ ใช้กาลังบังคับ ลักพาตัว ฉ้อฉล หลอกลวง ใช้อานาจโดยมิชอบ
หรือโดยให้เงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่นแก่ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลบุคคลนั้นเพื่อให้ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลให้ความยินยอม
แก่ผู้กระทาความผิดในการแสวงหาประโยชน์จากบุคคลที่ตนดูแล
(3) วัต ถุประสงค์ (Purposes) เพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิช อบหมายความว่า การแสวงหา
ประโยชน์จากการค้าประเวณี การผลิตหรือเผยแพร่วัตถุหรือสื่อลามก การแสวงหาประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอื่น
การเอาคนลงเป็นทาส การนาคน มาขอทาน การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ การบังคับตัดอวัยวะเพื่อการค้า หรือการอื่นใด
ที่คล้ายคลึงกัน อันเป็นการขูดรีดบุคคลไม่ว่าบุคคลนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม
4. บทบาทและอานาจหน้าที่ของพนักงานตรวจแรงงานในการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงาน
และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
พนักงานตรวจแรงงาน มีบทบาทที่สาคัญอย่างมากในการให้ความช่วยเหลือ คุ้มครองการใช้แรงงานบังคับ
และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ในฐานะการเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ใกล้ชิดกับผู้ใช้แรงงาน ซึ่งอาจตกเป็นผู้เสียหายได้ง่าย
ซึ่งการตรวจแรงงานเป็ น หน้ าที่ที่จ ะต้องออกไปตรวจสอบสถานประกอบกิจการและสถานที่ทางานของลู กจ้างเพื่ อ
ตรวจสอบบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น พนักงานตรวจแรงงานจาเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ
ถึงพฤติกรรมของนายจ้าง สภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงหรือมีผู้กระทาความผิดหรือผู้เสียหาย จะทาให้สามารถให้การ
ช่วยเหลือลูกจ้างที่ตกเป็นผู้เสียหายหรือกาลังจะตกเป็นผู้เสียหายได้อย่างทันท่วงที
4.1 การพิจารณาข้อบ่งชี้เพื่อคัดกรองผู้เสียหายเบื้องต้น
การได้มาซึ่งข้อเท็จจริงอาจได้มาใน 2 ลักษณะ คือ
(1) การตรวจสถานประกอบกิจการด้านคุ้มครองแรงงาน พนักงานตรวจแรงงานจะต้องถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานว่าด้วยการตรวจสถานประกอบกิจการ
(2) การสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการได้รับคาร้องเพื่อวินิจฉัยคาร้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 พนักงานตรวจแรงงานจะต้องถือปฏิบัติตามระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานว่าด้วย
การรับคาร้องและการพิจารณาคาร้องของพนักงานตรวจแรงงาน พ.ศ. 2541 พ.ศ. 2555
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การเอาเปรียบแรงงานเป็นการกระทาเพื่อให้ตนเองได้ประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย จากการใช้แรงงานของบุคคลอื่น
การเอาเปรียบในสัญญาจ้างแรงงานนั้น เกิดขึ้นได้เนื่องจากนายจ้างเป็นผู้มีอานาจต่อรองมากกว่าเอาเปรียบลูกจ้างโดย
ไม่ จั ด การหรื อ ให้ สิ ท ธิต ามที่ ลู ก จ้ างมี ต ามกฎหมาย แม้ ว่าจะมี ก ฎหมายคุ้ม ครองแรงงานที่ กาหนดสิ ท ธิขั้น ต่ า อาทิ
จ่ายค่าจ้างต่ากว่าอัตราที่กฎหมายกาหนด การไม่จ่ายค่าจ้างหรือหักค่าค้าง การไม่จัดเวลาพัก การให้ลูกจ้างทางาน
ล่วงเวลา เป็นต้น
แต่การบังคับใช้แรงงานจะต้องปรากฏว่ามีการ “บังคับ” ผู้เสียหายให้ทางาน คือ ผู้เสียหายไม่ได้ยินยอม
ทางานโดยสมัครใจแต่การทางานนั้นเกิดขึ้นจากการถูกบังคับข่มขืนใจ

ความแตกต่างระหว่างการใช้แรงงานกับการบังคับใช้แรงงาน
การใช้แรงงาน
การบังคับใช้แรงงาน
ลูกจ้ างมีเสรีภ าพตัดสิ น ใจด้วยตนเองที่จ ะเลื อกงาน โดย ลูกจ้างไม่มีเสรีภาพที่จะเลือกงาน หรืออาจจะถูกหลอกลวง
ปราศจากการล่อลวง ขู่เข็ญ หรือบังคับ
หรือปกปิดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทางาน หรืออยู่ในสภาพ
บังคับที่ต้องทางานโดยไม่สมัครใจ
นายจ้ า งมี อ านาจควบคุ ม บั ง คั บ บั ญ ชาลู ก จ้ า ง โดยมี ลู ก จ้ า งถู ก บั งคั บ ให้ ท างานด้ ว ยวิธี ก ารและความรุ น แรง
ขอบเขตและระยะเวลาจากัดเพียงเท่าที่ลูกจ้างอยู่ในช่วง ถูกลิดรอนสิทธิและเสรีภาพ โดยปราศจากเหตุอันสมควร
ระยะเวลาการทางาน
ไม่สามารถที่จะเลือกกาหนด การดาเนินชีวิตของตนเองได้
และต้องดารงชีวิตอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้อื่น
กฎระเบียบในการทางานต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย
กฎระเบี ย บขั ด ต่ อ กฎหมาย อาจมี ตั้ งแต่ ก ารยึ ด หนั งสื อ
เดิ น ทาง ยึ ด ค่ าจ้ า ง กั ก ขั ง หน่ ว งเหนี่ ย ว ห้ ามติ ด ต่ อ กั บ
บุคคลภายนอกให้ทางานเป็นเวลาหลายชั่วโมง หรือทางาน
โดยไม่มีวันหยุด ไม่จ่ายค่าจ้างหรือค่าตอบแทน หรือจ่าย
ค่ า จ้ า งหรื อ ค่ า ตอบแทนที่ ไ ม่ เหมาะสม หรื อ จ่ า ยเพี ย ง
เล็กน้อย
การลงโทษมีขั้นตอนและระดับการลงโทษที่เป็นธรรม และ การลงโทษขัดต่อกฎหมาย มีการควบคุมและลงโทษด้วย
ไม่เป็นการลงโทษต่อชีวิต ร่ างกาย เสรีภาพ การลงโทษไม่ การข่ ม ขู่ ประทุ ษ ร้ายต่ อ ร่างกาย จิตใจ หรือถู กควบคุ ม
ฝ่าฝืนต่อสัญญาจ้างและไม่ขัดต่อกฎหมาย
จากัดเสรีภาพ
ลูกจ้างมีสิทธิที่จะเลือกยุติการทางานหรือลาออกได้อย่างเสรี การยุติการทางานขึ้นอยู่ที่ความพอใจของนายจ้างแต่เพียง
ฝ่ายเดียว
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กฎหมายคุ้มครองแรงงานและระดับความรุนแรงงานของการใช้แรงงาน เข้าองค์ประกอบลักษณะของการบังคับใช้
แรงงาน หรื อ บริ ก ารหากความผิ ด นั้ น ปรากฏว่ าผู้ เสี ย หายไม่ ได้ ส มั ค รใจหรือ ยิ น ยอมกระท าการดั งกล่ า ว หากแต่
การกระทานั้นเกิดขึ้นจากการถูกบังคับข่มขืนใจ ดังนั้น แม้ผู้เสียหายจะทางานแต่ไม่ได้เกิดจากความสมัครใจ หากแต่เป็น
การทางานโดยจ ายอมซึ่งต้องถือว่าเป็ น การบั งคับใช้แรงงาน แนวทางในการพิ จารณาข้อบ่งชี้ พ ฤติการณ์ ที่เกิน จาก
กฎหมายคุ้มครองแรงงาน จะต้องพิจารณาให้ครบองค์ประกอบความรับผิดในทางอาญาในความผิดฐานบังคับใช้แรงงาน
ประกอบด้วย
มีการกระทา ได้แก่ การข่มขืนใจให้ทางาน ลูกจ้างไม่ได้สมัครใจหรือยินยอมทางานหากแต่การทางานนั้น
เกิดขึ้นจากการถูกบังคับข่มขืนใจ เช่น
- บังคับให้ลูกจ้างทางานล่วงเวลาโดยไม่มีเหตุตามกฎหมาย
- บังคับให้ทางานโดยไม่จัดเวลาพักแก่ลูกจ้างโดยไม่มีเหตุอันสมควร
- ไม่จ่ายค่าจ้าง ค่าทางานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุดหรือจ่ายล่าช้าโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
เพื่อเหนี่ยวรั้งลูกจ้างไว้ทางาน
- หักค่าจ้าง ค่าทางานในวันหยุดและค่าล่วงเวลาในวันหยุดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพื่อเหนี่ยวรั้งลูกจ้าง
ไว้ทางาน
- ให้ ลู กจ้ างหญิ ง ลู กจ้ างเด็กทางานนอกเหนื อจากงานที่ กฎหมายอนุ ญ าตหรืองานที่ห นักเกินไป หรือ
ระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด
- ยึดเอกสารส่วนบุคคลหรือทรัพย์สิน โดยปราศจากเหตุผลอันชอบด้วยกฎหมายเพื่อเหนี่ยวรั้งลูกจ้างไว้ทางาน
มีวิธีการ ได้แก่
(1) ท าให้ กลั วว่ าจะเกิ ดอั นตรายต่ อชี วิ ต ร่ างกาย เสรี ภาพ ชื่ อเสี ยง หรื อทรัพย์ สิ นของบุ คคลนั้ นเอง
หรือของผู้อื่น
- การทาให้กลัว อาจใช้กิริยา ท่าทาง คาพูด เขียน แม้ไม่คิดจะทาอันตรายจริงๆ ตามที่ขู่
ฎีกาที่ 1278/2503 กล่าวว่า “หาก....ไม่ยอมชาระหนี้...บุตร ภริยา จะเดือนร้อน...” เป็นถ้อยคา
ที่แสดงการข่มขู่
(2) ขู่เข็ญด้วยประการใดๆ
คาว่า “ขู่เข็ญ” หมายถึง การบังคับโดยทาให้กลัว แสดงให้ทราบว่าถ้าไม่ยอมจะมีอันตราย เช่น ขู่
ว่าจะทาอันตรายต่อเสรีภาพ
(3) ใช้กาลังประทุษร้าย
หมายความว่า ทาการประทุษร้ายแก่กายหรือจิตใจของบุคคล ไม่ว่าจะทาด้วยใช้แ รงกายภาพหรือ
ด้วยวิธีอื่นใด และให้ความหมายรวมถึงการกระทาใดๆ ซึ่งเป็นเหตุให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืน
ได้ไม่ว่าโดยใช้ยาทาให้มึนเมา สะกดจิต หรือใช้วิธีอื่นใดอื่นคล้ายคลึงกัน เช่น ทาหน้าตาและเสียงข่มขู่จะทาร้าย พร้อม
กับยื้อแย่งไม้กวาดกับผู้เสียหายจนข้อมือที่เหวี่ยงไปมาได้รับบาดเจ็บ เป็นการใช้กาลังประทุษร้าย (ฎ.602/2543)
(4) ยึดเอกสารสาคัญประจาตัวของบุคคลนั้นไว้
เอกสารสาคัญประจาตัวของบุคคล เป็นเอกสารที่กฎหมายกาหนดให้บุคคลจะต้องพกติดตัว
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รูปแบบของภาระหนี้สิน อาทิ ค่านายหน้า ค่าเดินทาง ค่าจดทะเบียนแรงงาน ค่าที่พัก ค่าอาหาร
ค่ารักษาพยาบาล เงินยืม ค่าทาหนังสือเดินทาง
(6) ทาด้วยประการอื่นใดอันมีลักษณะคล้ายคลึงกับการกระทาดังกล่าวข้างต้น
มีเจตนา “เจตนา” ในการกระทาความผิดฐานบังคับใช้แรงงานหรือบริการ ตามพระราชกาหนดแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2562 เป็นฐานความผิดที่ต้องมี เจตนา
ธรรมดาในการกระท า ดั งนั้ น การวิเคราะห์ ว่าผู้ กระท าได้กระทาความผิ ดฐานบั งคับ ใช้แรงงานหรือบริการ จึงต้อ ง
พิจารณาถึง “เจตนา” ของผู้กระทาด้วย ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59 ได้บัญญัติเกี่ยวกับเจตนาไว้ ในวรรคสอง
ดังนี้ “การกระทาโดยเจตนา ได้แก่ กระทาโดยรู้ส านึกในการที่ กระทา และในขณะเดียวกันผู้ กระท า
ประสงค์ต่อผลหรือย่อมเล็งเห็นผลของการกระทานั้น”
ประสงค์ต่อผล หมายความว่า มุ่งหมายจะให้เกิดผลขึ้น หากผลที่เกิดขึ้นตามที่มุ่งหมายเป็นความผิดสาเร็จ
เช่น การไม่จ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้างหรือจ่ายเพียงบ่างส่วนโดยมีเจตนาที่จะให้ลูกจ้างทางานอยู่กับนายจ้างต่อไป
ย่อมเล็งเห็นผล หมายความว่า เล็งเห็นได้ว่าผลนั้นจะเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนเท่าที่จิตใจของบุคคลในฐานะ
เช่นนั้นจะเล็งเห็นได้
4.2 การคัดแยกผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ
การบังคับใช้แรงงานมักมีพฤติการณ์ หน่วงเหนี่ยวกักขัง การจากัดเสรีภ าพในการเดินทาง หรือจากัด
การเคลื่อนไหว ถึงแม้จะไม่มีการกักขัง ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ได้ถูกบังคับเสมอไป เนื่องจากอาจถูกบังคับโดยวิธีการอื่น
ถูกข่มขู่ หรือวิธีการอื่นใดที่ให้ผู้เสียหายต้องจายอม ผู้ถูกระทาไม่จาเป็นต้องกักขังก็ได้
ความรุนแรงต่อเนื้อตัวร่างกาย และการจากัดเสรีภาพ
- มีร่องรอยที่แรงงานถูกละเมิดต่อเนื้อตัวร่างกาย
- แรงงานมีอาการวิตก หวาดกลัว
- มีร่องรอยความรุนแรงอื่นๆ
- แรงงานถูกกักขังหรือล็อคอยู่ในสถานที่ทางาน
- ไม่มีอิสรภาพในการออกจากสถานที่ทางาน
- แรงงานถูกจากัดไม่ให้ลาออกจากงาน
ข้อควรรู้การคัดแยกผู้เสียหาย
1. รู้ข้อกฎหมาย ต้องมีความเข้าใจกฎหมาย รูปแบบ ลักษณะการกระทาอันจะเป็นความผิดการนาคนไปบังคับ
ใช้แรงงานหรือบริการ ซึ่งจะมีกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องมากมาย อาทิ ประมวลกฎหมายอาญา พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน
พ.ศ. 2541 พระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2562
พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 เป็นต้น

-112. รู้ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน การสัมภาษณ์และการสอบข้อเท็จจริง เป็นวิธีการที่จะได้ข้อมูลข้อเท็จจริง
จากผู้ ถู กสั มภาษณ์ ได้แ ก่ ภู มิห ลั งของผู้ ต อบ อายุ เพศ การศึ กษา ลั ก ษณะการท างาน การถู กแสวงหาประโยชน์
ค่าตอบแทนที่ได้รับ สภาพบังคับ การกระทาอันตรายต่อร่างกาย การถูกจากัดเสรีภาพ นอกจากนี้อาจจะต้องรวบรวม
พยานหลักฐานอย่างอื่นด้วย ไม่ว่าจะเป็นพยานบุคคล พยานเอกสาร และพยานวัตถุอื่นๆ เพื่อจะได้ทราบความจริงใน
เรื่องนั้นและพิสูจน์ความจริงจากข้อมูลที่ได้รับ
3. รู้จั กสั งเกต การสั งเกตสั ญ ญานบอกเหตุ ห รือข้อบ่ งชี้ที่ อาจเป็น สภาพบั งคับ เช่น ความรุน แรงทางกาย
การจากัดเสรีภาพทางกาย การจากัดเสรีภาพในการตัดสินใจ การถูกข่มขู่หลอกลวงไม่จ่ายค่าตอบแทนในการทางาน ยึด
เอกสารประจาตัว เพื่อประกอบการประเมินความเห็นเบื้องต้น
การสอบสอนและรวบรวมพยานหลักฐาน
1. พยานบุคคล
- การนาพาคนงานมาทางาน
- สภาพความเป็นอยู่ของคนงาน
- สภาพการทางาน
- วิธีการบังคับ ควบคุม
- พยานบุคคลอื่นๆ
2. พยานเอกสาร
- ภาพถ่าย
3. พยานวัตถุ
- สภาพพื้นที่ ที่พักอาศัย และบริเวณรอบๆ อาณาบริเวณที่ดิน
4.3 การประสานหน่วยงานเพื่อเข้าช่วยเหลือ
เป็นการทางานประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในรูปแบบสหวิชาชีพ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่
ตารวจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้อง
และเหมาะสม เพื่อช่วยเหลือผู้เสียหาย

-12แผนผังขั้นตอนการดาเนินงาน

การตรวจ รับคาร้อง

พิจารณาข้อบ่งชี้เบื้องต้นตามองค์ประกอบ
ความผิด
ข้อมูลของผู้เสียหาย
สถานที่ทางาน
สภาพการจ้าง
สภาพการทางาน
สภาพบังคับ

เข้าข่ายเปนผู้เสียหาย
ประสานหน่วยงานเพื่อช่วยเหลือ คัดแยก
- ตารวจ DSI
- นักสังคมสงเคราะห์
- ล่าม
- สถานทูต
-

ผู้เสียหาย

เข้ารับการคุ้มครอง

แรงงาน

เรียกร้องสิทธตามกฎหมาย
แรงงาน

คดีแรงงาน

แรงงาน

ดาเนินคดีอาญา
กับผู้กระทาความผิด

