องค์ความรู้ด้านคุ้มครองแรงงาน

เรื่อง แนวปฏิบัติในการตรวจแรงงาน
กรณีพนักงานตรวจแรงงานพบการกระทาความผิดที่ต้องแจ้งความร้องทุกข์
ต่อพนักงานสอบสวนโดยไม่ต้องออกคาสั่ง

โดย คณะทางานการจัดการองค์ความรู้ด้านคุม้ ครองแรงงาน
กองคุ้มครองแรงงาน

คานา
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจ หลักด้านคุ้มครองแรงงานที่สาคัญ
คือ กากับ ดูแล และคุ้มครองแรงงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เพื่อให้แรงงานได้รับสิทธิประโยชน์
ตามที่ กฎหมายก าหนดและมี คุ ณภาพชี วิ ตที่ ดี ซึ่ ง กรม ฯ มี ค วามตระหนั ก ถึ ง ความคาดหวั ง ของสาธารณชน
และมุ่งมั่นที่จะแก้ไขข้อกล่าวหาของนานาชาติที่กระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทย โดยการบังคับใช้กฎหมาย
คุ้มครองแรงงานอย่างเคร่งครัด ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทางานเชิงรุก มุ่งผลสัมฤทธิ์ ตลอดจนกาหนดมาตรการทาง
กฎหมาย ระเบียบ และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อขจัดปัญหาการใช้แรงงานเด็กผิดกฎหมาย และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
กองคุ้มครองแรงงาน โดยคณะทางานการจัดการองค์ความรู้ด้านคุ้มครองแรงงาน ได้จัดทาเอกสาร
องค์ความรู้ด้านคุ้มครองแรงงาน เรื่อง แนวปฏิบัติในการตรวจแรงงาน กรณีพนักงานตรวจแรงงานพบการกระทา
ความผิดที่ต้องแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนโดยไม่ต้องออกคาสั่ง เพื่อเป็นข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ของกรมฯ
ในการศึกษา พัฒนาความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ว่าด้วยการตรวจ
สถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕9 ซึ่งเน้นการพัฒนา
กระบวนการคิดวิเคราะห์ และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสถานการณ์โลกด้านแรงงาน
ในปั จจุ บั น รวมทั้งสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่ างมีประสิ ทธิภาพ ประสิ ทธิผล และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
เอกสารองค์ความรู้ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์สาหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่อไป

คณะทางานการจัดการองค์ความรู้ด้านคุ้มครองแรงงาน
กองคุ้มครองแรงงาน

(ก)

สารบัญ
คานา
สารบัญ
บทที่ 1 บทนา
บทที่ 2 กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2.1 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 กฎกระทรวงและระเบียบ
ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ที่เกี่ยวข้อง
2.1.1 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.1.2 กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2541)
ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
2.1.3 กฎกระทรวงกาหนดอัตราน้าหนักที่นายจ้างให้ลูกจ้างทางานได้
พ.ศ. 2547
2.1.4 กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 2557
2.1.5 กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานเกษตรกรรม พ.ศ. 2557
2.1.6 กฎกระทรวงกาหนดสถานที่ที่ห้ามนายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็ก
อายุต่ากว่าสิบแปดปีทางาน พ.ศ. 2559
2.1.7 ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานว่าด้วยการตรวจ
สถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ พ.ศ. 2556
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.2 กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2.1 พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.2.2 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
2.2.3 พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.2.4 พระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558
2.2.5 พระราชบั ญญัติ ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจาหน่ายเนื้อสัตว์
พ.ศ. 2559
บทที่ 3 ขั้นตอนการดาเนินคดี และแนวปฏิบัติของทีมสหวิชาชีพในการสัมภาษณ์
เพื่อคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
3.1 ขั้นตอนการดาเนินคดี
3.2 แนวปฏิบัติของทีมสหวิชาชีพในการสัมภาษณ์เพื่อคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
บทที่ 4 แนวปฏิบัติของพนักงานตรวจแรงงาน กรณีต้องแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน
โดยไม่ต้องออกคาสั่ง
4.1 ความผิดที่มีพฤติการณ์พิเศษ หรือเกิดผลกระทบกับลูกจ้างจานวนมาก
4.2 ความผิดเกี่ยวกับการใช้แรงงานเด็กโดยมีการทารุณ หน่วงเหนี่ยว กักขัง
หรือการบังคับใช้แรงงาน ตามกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
(ข)

หน้า
(ก)
(ข)
1

3
8
8
9
9
10
10

13
14
15
16
17

18
19
22
22

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
4.3 ความผิดตามมาตรา 16 มาตรา 45 (1) มาตรา 49 และมาตรา 50
แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
4.4 ความผิดตามมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
มาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ประกอบข้อ 4 แห่งกฎกระทรวง
คุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 2557 และมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ประกอบข้อ 4 แห่งกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงาน
เกษตรกรรม พ.ศ. 2557 เฉพาะมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
4.5 ความผิดตามมาตรา 139 (2) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
4.6 ความผิดตามมาตรา 150 และมาตรา 151 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เฉพาะความผิดที่กระทาต่อพนักงานตรวจแรงงาน
4.7 ความผิดตามมาตรา 37 มาตรา 38 มาตรา 39 มาตรา 39/1
มาตรา 42 มาตรา 47 และมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
ซึ่งเป็นสาเหตุโดยตรงที่ทาให้ลูกจ้างได้รับอันตรายสาหัสหรือถึงแก่ความตาย
4.8 ความผิดตามมาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
มาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ประกอบข้อ 10 แห่งกฎกระทรวง
คุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 2557 และมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ประกอบข้อ 4 แห่งกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงาน
เกษตรกรรม พ.ศ. 2557 เฉพาะมาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
โดยมีเจตนาหน่วงเหนี่ยวให้ลูกจ้างทางานต่อไปโดยลูกจ้างไม่ยินยอม
4.9 ความผิดตามมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
มาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ประกอบข้อ 3 แห่งกฎกระทรวง
คุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 2557 เฉพาะมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
ประกอบข้อ 4 แห่งกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานเกษตรกรรม พ.ศ. 2557 เฉพาะ
มาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 อันมีลักษณะเป็นการหัก
เพื่อชาระหนี้ที่เป็นค่าใช้จ่ายหรือทดรองจ่ายอันเนื่องมาจากการนาลูกจ้างมาทางาน ไม่ว่าหนี้นั้น
จะมีอยู่จริงหรือไม่ก็ตาม หรือมีลักษณะเป็นการหักค่าจ้างอันเนื่องมาจากการหลอกลวง
ให้ลูกจ้างเป็นหนี้เกินกว่ามูลหนี้อันแท้จริง
4.10 ความผิดตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
โดยเรียกเก็บบัตรประจาตัวประชาชนของลูกจ้าง หนังสือเดินทาง หนังสือเดินทางชั่วคราว
เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง เอกสารรับรองบุคคล ใบอนุญาตทางาน และบัตรประจาตัว
คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยของลูกจ้างเป็นหลักประกันการทางาน
4.11 ความผิดที่มีการกระทาความผิดอาญาตามกฎหมายอื่นรวมอยู่ด้วย
(ค)

24
26

28
28
29
34

36

39

39

บทที่ 1
บทนา
“แรงงาน” เป็นปัจจัยสาคัญปัจจัยหนึ่งของการบริหารจัดการองค์กร ทาหน้าที่ขับเคลื่อนเพื่อให้องค์กร
บรรลุเปูาหมาย ซึ่งสถานประกอบกิจการคือองค์กรหนึ่ง ที่มีความจาเป็นต้องใช้แรงงานในการขับเคลื่อนองค์กร
ไปข้างหน้า จึงนับได้ว่า แรงงานมีความสาคัญในการประกอบธุรกิจเป็นอย่างยิ่ง
ปัจจุบัน ประเทศไทยประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานเป็นอย่างมาก ทาให้นายจ้างหรือสถานประกอบ
กิจการมีความจาเป็นต้องนาแรงงานต่างด้าวเข้ามาทางานเพื่อให้สถานประกอบกิจการสามารถแข่งขันทางธุรกิจได้
และเมื่อเกิดการจ้างงาน ย่อมเกิดปัญหาด้านการคุ้มครองแรงงาน เช่น การถูกเอารัดเอาเปรียบ การหน่วงเหนี่ยว
ให้ทางาน การบังคับใช้แรงงาน ปัญหาการใช้แรงงานเด็ก การใช้แรงงานผิ ดกฎหมาย และปัญหาอื่น ๆ ซึ่งปัญหา
โดยส่วนใหญ่เกิดจากนายจ้างไม่ให้ความสาคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างครบถ้วน โดยเห็นว่า เป็นการเพิ่ม
ภาระและต้ น ทุ น การผลิ ต จึ ง พยายามหลี กเลี่ ย งหรือ ไม่ป ฏิบั ติต ามกฎหมายของประเทศ โดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และมีความคิดว่า เมื่อตนจ้างแรงงานมาแล้ว แรงงานควรจะทางาน
ให้ตนได้ประโยชน์มากที่สุด ขณะที่แรงงาน ยังขาดความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายคุ้มครองแรงงาน หรือเกรงว่า
หากเรียกร้องสิทธิตามกฎหมาย จะทาให้เกิดผลเสียต่อตัวแรงงานเอง โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่เข้ามา
ทางานโดยผิดกฎหมายว่าด้วยการทางานของคนต่างด้าว หรือกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง เป็นต้น อันส่งผลกระทบ
ต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีโลกอย่างยิ่ง
นอกจากปัญหาข้างต้นแล้ว ปัญหาด้านแรงงานได้ถูกโยงเข้ากับปัญหาการค้ามนุษย์ เรียกว่า “การค้ามนุษย์
ด้านแรงงาน” ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าวค่อนข้างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการค้า
ระหว่างประเทศ เนื่องจากประเทศไทยมีรายได้หลัก จากการส่งสินค้าออก หากถูกตัดสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร
(Generalized System of Preferences : GSP) อาจส่ ง ผลกระทบต่ อ รายได้ ข องประเทศอย่ า งมหาศาล
ในปี 2557 กระทรวงการต่ า งประเทศ สหรั ฐ อเมริ ก า ประกาศให้ ป ระเทศไทย ถู กลดอั นดั บไปอยู่ ใ นบั ญ ชี
กลุ่มที่ 3 (Tier 3) ในรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ในปี 2557 (Trafficking in Persons Report 2014 - TIP
Report 2014) ส่วนกระทรวงแรงงาน สหรัฐอเมริกา ได้จัดทาบัญชีรายชื่อสินค้าที่มีเหตุผลที่ได้เชื่อว่าผลิตโดยการใช้
แรงงานเด็ก แรงงานเด็กบังคับ หรือแรงงานเด็กตามพันธสัญญา ได้แก่ อ้อย เครื่องนุ่งห่ม สื่อลามก กุ้ง และปลา
นอกจากนี้ สหภาพยุ โ รปได้ ใ บเหลื องแก่ป ระเทศไทยจากปัญ หาการท าประมงผิ ดกฎหมาย ขาดการรายงาน
และไร้การควบคุม หรือ IUU Fishing (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing) ซึ่งหมายความว่า
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงที่จะถูกจัดให้เป็นประเทศที่ไม่ให้ความร่วมมือ (possibility of identifying
as non-cooperating country) ภายใต้กฎระเบียบ IUU Fishing ของสหภาพยุโรป เป็นการประกาศเตือน
โดยหากได้รั บ ใบแดง สิ น ค้ า ประมงทุ ก ประเภทที่ จั บโดยเรื อ สั ญ ชาติ ไ ทยจะถูก ระงับ การน าเข้ า สู่ ต ลาดสิ น ค้ า
ของสหภาพยุโรป และอาจส่งผลกระทบในทางเศรษฐกิจอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ดังนั้น ประเทศไทยจึงจาเป็นต้อง
ดาเนิ นการปรั บปรุ งระบบการตรวจสอบย้อนกลั บ (traceability) เพื่อให้ สหภาพยุโรปเชื่อมั่นว่าจะไม่มีการปะปน
ของสินค้าที่มาจาก IUU Fishing เข้ามาในห่วงโซ่อุปทานอย่างแน่นอน

-2ตลอดระยะเวลาที่ ผ่ านมารั ฐบาลไทย ได้เล็ งเห็ นความส าคั ญของการคุ้ มครองแรงงานมาอย่างต่ อเนื่ อง
โดยได้มอบหมายให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในฐานะหน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจด้านคุ้มครองแรงงาน
น านโยบายไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรม ทั้ ง ด้ า น ส่ ง เสริ ม ให้ แ รงงานได้ มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในสิ ท ธิ
และหน้าที่ของแรงงานตามกฎหมาย การกากับ ดูแลให้ สถานประกอบกิจการภายในประเทศปฏิบัติ ตามกฎหมาย
อย่ า งถู ก ต้ อ ง และการช่ ว ยเหลื อ แรงงานที่ ได้ รั บ ผลกระทบจากการท างาน เพื่ อ ให้ แ รงงานมี คุ ณ ภาพ
ชีวิตที่ดี มีรายได้เพียงพอต่อการดารงชีพ และทางานในสถานประกอบกิจการอย่างมีความสุข รวมถึงยังมีการแก้ไข
เพิ่มเติมกฎหมายและกาหนดมาตรการต่าง ๆ ที่สาคัญ รวมถึงบูรณาการการทางานของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
องค์กรระหว่างประเทศ และภาคประชาสังคมทั้งในและต่างประเทศ เพื่อแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ที่ชัดเจนและ
เป็นรูปธรรมมากขึ้น เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทย
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มีความตระหนักถึงความคาดหวังของสาธารณชน และมุ่ งมั่นที่จะแก้ไข
ข้อกล่าวหาของนานาประเทศที่กระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทย โดยกรมได้กาหนดมาตรการทางกฎหมาย
และระเบี ยบต่าง ๆ พัฒ นาวิธีการทางานเชิงรุก มุ่งผลสัมฤทธิ์ และให้มีการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองแรงงาน
อย่า งเคร่ง ครัด ตลอดจน พัฒ นาองค์ค วามรู ้ สร้า งทัศ นคติห รื อ ปรับ กระบวนทัศ น์ข องบุค คลากร
เพื่อสร้างความตระหนั กและเล็งเห็น ความส าคัญ ในการปรับ เปลี่ย นแนวคิด วิธีก ารปฏิบัติง านเพื่อ คุ้ม ครอง
แรงงาน โดยมุ่งเน้น การทางานเป็น ทีม และประสานการทางานเชิงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจาก
ความพยายามแก้ไขปัญหาด้านแรงงานอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้อันดับในรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ในปี 2559
(Trafficking in Persons Report 2016 – TIP Report 2016) ที่จัดทาโดยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา
ซึ่งเผยแพร่ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ประเทศไทยได้รับการเลื่อนอันดับสูงขึ้นในบัญชีกลุ่มที่ 2 ซึ่งต้องจับตามอง
(Tier 2 Watch List) และในปี 2557 - ปี 2558 ประเทศไทยถูกลดอันดับไปอยู่ในบัญชีกลุ่มที่ 3 (Tier 3)
สองปีติดต่อกัน
แม้ว่าการแก้ไขปั ญหาด้านการคุ้มครองแรงงานจะส่ งผลในทิศทางที่ดีขึ้น กรมสวัส ดิการและคุ้มครอง
แรงงานยังมีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปั ญหาด้านแรงงานของประเทศต่อไปอย่างต่อเนื่อง โดยการแก้ไขระเบียบ
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานว่าด้วยการตรวจสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2559 เพื่อให้พนักงานตรวจแรงงานสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทันต่อสถานการณ์ และเป็นที่ยอมรับแก่นานาประเทศ
กองคุ้ มครองแรงงาน เป็ นหน่ วยงานหลั กในการขั บเคลื่ อนภารกิ จด้ านคุ้ มครองแรงงาน ได้ ด าเนิ นการ
จั ด ท าแผนการจั ด การความรู้ ด้ า นคุ้ ม ครองแรงงาน ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2560 เรื่ อ ง “แนวปฏิ บั ติ
ในการตรวจแรงงาน กรณีพนักงานตรวจแรงงานพบการกระทาความผิดที่ต้องแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน
โดยไม่ต้องออกคาสั่ง” คณะทางานการจัดการองค์ความรู้ด้านคุ้มครองแรงงานจึงได้รวบรวบเอกสารเกี่ยวกับกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวกับการกระทาความผิดที่ต้องแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนโดยไม่ต้องออกคาสั่ ง
มาเป็ น เอกสารองค์ ค วามรู้ ด้ า นคุ้ ม ครองแรงงาน โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพในการปฏิ บั ติ ง าน
ของพนั ก งานตรวจแรงงาน ให้ มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ กฎหมาย และระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ตลอดจน
พัฒ นากระบวนการคิ ด วิ เคราะห์ วิ ธีคิ ด วิ ธี ป ฏิ บัติ ง านของพนัก งานตรวจแรงงานให้ ส ามารถน าความรู้ ไ ปใช้
ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

บทที่ 2
กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
พนักงานตรวจแรงงาน จาเป็นจะต้องมีความรู้และความเข้าใจกฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ต่อการปฏิบัติห น้ าที่ เนื่องจากกฎหมายและระเบียบจะเป็นเครื่องมือของพนักงานตรวจแรงงานในการบังคับ
ใช้กฎหมายให้เป็นไปอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่พนักงานตรวจแรงงานพบการกระทาความผิด
ที่ ต้ อ งแจ้ ง ความร้ อ งทุ ก ข์ ต่ อ พนั ก งานสอบสวนโดยไม่ ต้ อ งออกค าสั่ ง ซึ่ ง เป็ น ฐานความผิ ด ที่ มี โ ทษรุ น แรง
ดังนั้น พนักงานตรวจแรงงานต้องดาเนินการอย่างระมัดระวัง รอบคอบและมีข้อเท็จจริงที่ แสดงถึงข้อกฎหมาย
และระเบียบที่สาคัญ ดังนี้
2.1 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 กฎกระทรวงและระเบียบภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 ที่เกี่ยวข้อง
2.1.1 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ระเบี ย บกรมสวั ส ดิ ก ารและคุ้ ม ครองแรงงา นว่ า ด้ ว ยการตรวจสถานประกอบกิ จ การ
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕9 ข้อ 9 มีบัญญัติไว้เกี่ยวกับการกระทา
ความผิดพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในมาตราที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
มาตรา 6 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอานาจ
แต่งตั้งพนักงานตรวจแรงงาน กับออกกฎกระทรวงและประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
การแต่งตั้งพนั กงานตรวจแรงงาน จะกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่และเงื่อนไขในการปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยก็ได้
กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
มาตรา 10 1 ภายใต้บั งคับมาตรา 51 วรรคหนึ่ง ห้ า มมิให้ นายจ้างเรียกหรือรับหลั กประกัน
การทางานหรือหลักประกันความเสียหายในการทางาน ไม่ว่าจะเป็นเงิน ทรัพย์สินอื่นหรือการค้าประกันด้วยบุคคล
จากลู กจ้ าง เว้ น แต่ ลั กษณะหรื อ สภาพของงานที่ ทานั้ น ลู กจ้ างต้ องรับผิ ดชอบเกี่ ยวกับการเงิน หรือ ทรัพ ย์สิ น
ของนายจ้ า ง ซึ่ ง อาจก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายแก่ น ายจ้ า งได้ ทั้ ง นี้ ลั ก ษณะหรื อ สภาพของงานที่ ใ ห้ เ รี ย กหรื อ
รับหลักประกันจากลูกจ้าง ตลอดจนประเภทของหลักประกัน จานวนมูลค่าของหลักประกัน และวิธีการเก็บรักษา
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
ในกรณี ที่ น ายจ้ า งเรี ย กหรื อ รั บ หลั ก ประกั น หรื อ ท าสั ญ ญาประกั น กั บ ลู ก จ้ า งเพื่ อ ชดใช้
ความเสียหายที่ลูกจ้างเป็นผู้กระทา เมื่อนายจ้างเลิกจ้าง หรือลูกจ้างลาออก หรือสัญญาประกันสิ้นอายุ ให้นายจ้าง
คืนหลักประกันพร้อมดอกเบี้ย ถ้ามี ให้แก่ลูกจ้างภายในเจ็ดวัน นับแต่วันที่นายจ้างเลิกจ้างหรือลูกจ้างลาออก หรือ
วันที่สัญญาประกันสิ้นอายุ แล้วแต่กรณี
มาตรา 16 2 ห้ามมิให้นายจ้าง หัวหน้างาน ผู้ควบคุมงาน หรือผู้ตรวจงานกระทาการล่วงเกิน
คุกคาม หรือก่อความเดือดร้อนราคาญทางเพศต่อลูกจ้าง
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มาตรา 10 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
มาตรา 16 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

-4มาตรา 22 งานเกษตรกรรม งานประมงทะเล งานบรรทุกหรือขนถ่ายสิ นค้า เรือเดินทะเล
งานที่รับ ไปทาที่บ้ าน งานขนส่ง และงานอื่นตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา จะกาหนดในกฎกระทรวงให้ มี
การคุ้มครองแรงงานกรณีต่างๆ แตกต่างไปจากพระราชบัญญัตินี้ก็ได้
มาตรา 37 ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้ างทางานยก แบก หาม หาบ ทูน ลาก หรือเข็นของหนัก
เกินอัตราน้าหนักตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 383 ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงทางานอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) งานเหมืองแร่หรืองานก่อสร้างที่ต้องทาใต้ดิน ใต้น้า ในถ้า ในอุโมงค์หรือปล่องภูเขาไฟ เว้นแต่
สภาพของการทางานไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือร่างกายของลูกจ้าง
(๒) งานที่ต้องทาบนนั่งร้านที่สูงกว่าพื้นดินตั้งแต่สิบเมตรขึ้นไป
(๓) งานผลิตหรือขนส่งวัตถุระเบิดหรือวัตถุไวไฟ เว้นแต่สภาพของการทางานไม่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพหรือร่างกายของลูกจ้าง
(4) งานอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 394 ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์ทางานอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) งานเกี่ยวกับเครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ที่มีความสั่นสะเทือน
(๒) งานขับเคลื่อนหรือติดไปกับยานพาหนะ
(3) งานยก แบก หาม หาบ ทูน ลาก หรือเข็นของหนักเกินสิบห้ากิโลกรัม
(4) งานที่ทาในเรือ
(5) งานอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 39/1 5 ห้ า มมิ ใ ห้ น ายจ้ า งให้ ลู ก จ้ า งซึ่ ง เป็ น หญิ ง มี ค รรภ์ ท างานในระหว่ า งเวลา
22.00 นาฬิกา ถึงเวลา 06.00 นาฬิกา ทางานล่วงเวลา หรือทางานในวันหยุด
ในกรณี ที่ลูกจ้ างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์ทางานในตาแหน่งผู้บริหาร งานวิชาการ งานธุรการ หรือ
งานเกี่ย วกับ การเงิน หรื อบั ญชี นายจ้ างอาจให้ ลู กจ้างนั้นทางานล่ ว งเวลาในวันทางานได้เ ท่าที่ไม่มีผ ลกระทบ
ต่อสุขภาพของลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์โดยได้รับความยินยอมจากลูกจ้างก่อนเป็นคราวๆไป
มาตรา 42 ในกรณี ที่ ลู ก จ้ า งซึ่ง เป็ น หญิ ง มี ค รรภ์ มี ใ บรั บ รองของแพทย์ แ ผนปั จ จุ บั น ชั้ น หนึ่ ง
มาแสดงว่ า ไม่ อ าจท างานในหน้ า ที่ เ ดิ ม ต่ อ ไปได้ ให้ ลู ก จ้ า งนั้ น มี สิ ท ธิ ข อให้ น ายจ้ า งเปลี่ ย นงานในหน้ า ที่ เ ดิ ม
เป็นการชั่วคราวก่อนหรือหลังคลอดได้ และให้นายจ้างพิจารณาเปลี่ยนงานที่เหมาะสมให้แก่ลูกจ้างนั้น
มาตรา 44 ห้ามมิให้นายจ้างจ้างเด็กอายุต่ากว่าสิบห้าปีเป็นลูกจ้าง
มาตรา 45 ในกรณีที่มีการจ้างเด็กอายุต่ากว่าสิบแปดปีเป็นลูกจ้าง ให้นายจ้างปฏิบัติ ดังนี้
(๑) แจ้ งการจ้ างลู กจ้ างซึ่ง เป็นเด็กนั้นต่อพนักงานตรวจแรงงานภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่
เด็กเข้าทางาน
มาตรา 47 ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุ ต่ากว่าสิบแปดปีทางานในระหว่างเวลา
22.00 นาฬิกา ถึงเวลา 06.00 นาฬิกา เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย
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มาตรา 38 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
มาตรา 39 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
5
มาตรา 39/1 เพิ่มโดย พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
4

-5นายจ้ างอาจให้ ลูกจ้ างซึ่งเป็นเด็กอายุ ต่ากว่าสิบแปดปี และเป็นผู้ แสดงภาพยนตร์ ละครหรือ
การแสดงอย่างอื่นที่คล้ายคลึงกันทางานในระหว่างเวลาดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กนั้น
ได้พักผ่อนตามสมควร
มาตรา 48 ห้ามมิให้นายจ้างให้ ลู กจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุ ต่ากว่า สิบแปดปี ทางานล่ วงเวลาหรือ
ทางานในวันหยุด
มาตรา 49 ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุ ต่ากว่าสิบแปดปีทางานอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้
(๑) งานหลอม เปุา หล่อ หรือรีดโลหะ
(๒) งานปั๊มโลหะ
(3) งานเกี่ยวกับความร้อน ความเย็น ความสั่นสะเทือน เสียง และแสงที่มีระดับแตกต่างจากปกติ
อันอาจเป็นอันตรายตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
(4) งานเกี่ยวกับสารเคมีที่เป็นอันตรายตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
(5) งานเกี่ยวกับ จุลชีวันเป็นพิษซึ่งอาจเป็นเชื้อไวรัส แบคทีเรีย รา หรือเชื้ออื่นตามที่กาหนด
ในกฎกระทรวง
(6) งานเกี่ยวกับวัตถุมีพิษ วัตถุระเบิด หรือวัตถุไวไฟ เว้นแต่งานในสถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิง
ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
(7) งานขับหรือบังคับรถยกหรือปั้นจั่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
(8) งานใช้เลื่อยเดินด้วยพลังไฟฟูาหรือเครื่องยนต์
(9) งานที่ต้องทาใต้ดิน ใต้น้า ในถ้า อุโมงค์ หรือปล่องในภูเขาไฟ
(10) งานเกี่ยวกับกัมมันตภาพรังสีตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
(๑๑) งานทาความสะอาดเครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ขณะที่เครื่องจักรหรือเครื่องยนต์กาลังทางาน
(๑๒) งานที่ต้องทาบนนั่งร้านที่สูงกว่าพื้นดินตั้งแต่สิบเมตรขึ้นไป
(๑๓) งานอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 50 6 ห้ า มมิ ใ ห้ นายจ้ า งให้ ลู ก จ้ า งซึ่ ง เป็ น เด็ ก อายุ ต่ ากว่ า สิ บแปดปี ท างานในสถานที่
ดังต่อไปนี้
(๑) โรงฆ่าสัตว์
(๒) สถานที่เล่นการพนัน
(๓) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
(4) สถานที่อื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 70 ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทางานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด
ให้ถูกต้องและตามกาหนดเวลา ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่มีการคานวณค่าจ้างเป็นรายเดือน รายวัน รายชั่วโมง หรือเป็นระยะเวลาอย่างอื่น
ที่ไม่เ กิน หนึ่ งเดือ น หรื อตามผลงานโดยคานวณเป็น หน่ว ย ให้ จ่ ายเดื อนหนึ่ งไม่น้ อยกว่ าหนึ่ง ครั้ง เว้นแต่จะมี
การตกลงกันเป็นอย่างอื่นที่เป็นประโยชน์แก่ลูกจ้าง
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มาตรา 50 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

-6(๒) ในกรณีทมี่ ีการคานวณค่าจ้าง นอกจาก (๑) ให้จ่ายตามกาหนดเวลาที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกัน
(๓) ค่าล่วงเวลา ค่าทางานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุดให้จ่ายเดือนหนึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้ง
ในกรณี ที่ น ายจ้ า งเลิ ก จ้ า งลู ก จ้ า ง ให้ น ายจ้ า งจ่ า ยค่ า จ้ า ง ค่ า ล่ ว งเวลา ค่ า ท างานในวั น หยุ ด
และค่าล่วงเวลาในวันหยุด ตามที่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับ ให้แก่ลูกจ้างภายในสามวันนับแต่วันที่เลิกจ้าง
มาตรา 76 ห้ า มมิใ ห้ น ายจ้างหั ก ค่า จ้า ง ค่ าล่ ว งเวลา ค่า ทางานในวัน หยุ ด และค่า ล่ ว งเวลา
ในวันหยุด เว้นแต่เป็นการหักเพื่อ
(๑) ชาระภาษีเงินได้ตามจานวนที่ลูกจ้างต้องจ่ายหรือชาระเงินอื่นตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว้
(๒) ชาระค่าบารุงสหภาพแรงงานตามข้อบังคับของสหภาพแรงงาน
(๓) ชาระหนี้สินสหกรณ์ออมทรัพย์ หรือสหกรณ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกันกับสหกรณ์ออมทรัพย์
หรือหนี้ที่เป็นไปเพื่อสวัสดิการที่เป็นประโยชน์แก่ลูกจ้างฝุายเดียว โดยได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากลูกจ้าง
(4) เป็นเงินประกัน ตามมาตรา 10 หรือชดใช้ค่าเสี ยหายให้ แก่นายจ้าง ซึ่งลูกจ้างได้กระทา
โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง โดยได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง
(5) เป็นเงินสะสมตามข้อตกลงเกี่ยวกับกองทุนเงินสะสม
การหักตาม (๒) (๓) (๔) และ (๕) ในแต่ละกรณีห้ามมิให้หักเกินร้อยละสิบ และจะหักรวมกันได้
ไม่เกินหนึ่งในห้าของเงินที่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับตามกาหนดเวลาการจ่ายตามมาตรา 70 เว้นแต่ได้รับความยินยอม
จากลูกจ้าง
มาตรา 139 ในการปฏิบัติการตามหน้าที่ ให้พนักงานตรวจแรงงานมีอานาจ ดังต่อไปนี้
(๒) มีห นั งสื อสอบถามหรือเรียกนายจ้าง ลู กจ้ าง หรือบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริ ง
หรือให้ส่งสิ่งของหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา
มาตรา 144 7 นายจ้างผู้ใดฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจาคุก
ไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
(๑) มาตรา 10 มาตรา 24 มาตรา 25 มาตรา 26 มาตรา 37 มาตรา 38 มาต รา 39
มาตรา 39/1 มาตรา 40 มาตรา 42 มาตรา 43 มาตรา 46 มาตรา 47 มาตรา 48 มาตรา 51 มาตรา 61
มาตรา 62 มาตรา 63 มาตรา 64 มาตรา 67 มาตรา 70 มาตรา 71 มาตรา 72 มาตรา 76 มาตรา 90
วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 118 วรรคหนึ่ง
(๒) มาตรา 120 มาตรา 121 หรือมาตรา 122 ในส่วนที่ เกี่ยวกับการไม่จ่ายค่าชดเชยพิเศษ
แทนการบอกกล่าวล่วงหน้าหรือค่าชดเชยพิเศษ
(๓) กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 22 ในส่ วนที่เกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานในกรณีต่าง ๆ
ที่ไม่เกี่ยวกับการจ้างเด็กอายุต่ากว่าที่กาหนดในกฎกระทรวงเป็นลูกจ้างหรือการรับเด็กซึ่งมีอายุต่ากว่าที่ กาหนด
ในกฎกระทรวงเข้าทางาน หรือการห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ากว่าสิบแปดปีทางานตามประเภท
ของงานและสถานที่ที่กาหนดในกฎกระทรวง หรือกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 95
ในกรณีที่นายจ้างฝุ าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 37 มาตรา 38 มาตรา 39 มาตรา 39/1
มาตรา 42 มาตรา 47 หรือมาตรา 48 เป็นเหตุให้ลูกจ้างได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ หรือถึงแก่ความตาย
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
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มาตรา 144 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560

-7มา ต ร า 14 68 น า ย จ้ า ง ผู้ ใ ด ไ ม่ ป ฏิ บั ติ ต า มม า ต ร า 1 5 ม า ต ร า 2 7 ม า ต ร า 2 8
มาตรา 29 มาตรา 30 วรรคหนึ่ง มาตรา 45 มาตรา 53 มาตรา 54 มาตรา 56 มาตรา 57 มาตรา 58 มาตรา 59
มาตรา 65 มาตรา 66 มาตรา 73 มาตรา 74 มาตรา 75 วรรคหนึ่ง มาตรา 77 มาตรา 99 มาตรา 108
มาตรา 111 มาตรา 112 มาตรา 113 มาตรา 114 มาตรา 115 มาตรา 117 หรือไม่บอกกล่าวล่วงหน้ า
ตามมาตรา 120 มาตรา 121 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 139 (2) หรือ (3) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
มาตรา 147 ผู้ใดฝุาฝืนมาตรา 16 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
มาตรา 148/1 9 นายจ้ า งผู้ ใ ดฝุ า ฝื น มาตรา 44 หรื อ กฎกระทรวงที่ อ อกตามมาตรา 22
ในส่วนที่เกี่ยวกับการจ้างเด็กอายุต่ากว่าที่กาหนดในกฎกระทรวงเป็นลูกจ้างหรือการรับเด็กซึ่งมีอายุต่ากว่าที่กาหนด
ในกฎกระทรวงเข้าทางาน ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงแปดแสนบาทต่อลูกจ้างหนึ่งคน หรือจาคุกไม่เกิน
สองปี หรือทั้งปรับทั้งจา
มาตรา 148/210 นายจ้างผู้ใดฝุาฝืนมาตรา 49 หรือมาตรา 50 หรือกฎกระทรวงที่ออกตาม
มาตรา 22 ในส่วนที่เกี่ยวกับการห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ากว่าสิบแปดปีทางานตามประเภทของ
งานและสถานที่ที่กาหนด ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงแปดแสนบาทต่อลูกจ้างหนึ่งคน หรือจาคุกไม่เกิน
สองปี หรือทั้งปรับทั้งจา
ถ้ า การกระท าความผิ ด ตามวรรคหนึ่ ง เป็ น เหตุ ใ ห้ ลู ก จ้ า งได้ รั บ อั น ตรายแก่ ก ายหรื อ จิ ต ใจ
หรือถึงแก่ความตาย ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่แปดแสนบาทถึงสองล้านบาทต่อลูกจ้างหนึ่งคน หรือจาคุกไม่เกินสี่ปี
หรือทั้งปรับทั้งจา
มาตรา 150 11 ผู้ ใ ดไม่ อ านวยความสะดวก ไม่ ม าให้ ถ้ อ ยค า ไม่ ส่ ง เอกสารหรื อ วั ต ถุ ใ ดๆ
ตามหนังสือเรียกของคณะกรรมการค่าจ้าง คณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน คณะอนุกรรมการของคณะกรรมการ
ดังกล่าว หรือผู้ซึ่งคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการเช่นว่านั้นมอบหมาย แล้วแต่กรณี หรือไม่อานวยความสะดวก
แก่พนักงานตรวจแรงงาน หรือแพทย์ นักสังคมสงเคราะห์ หรือผู้เชี่ยวชาญ ตามมาตรา 142 ต้องระวางโทษจาคุก
ไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา 15112 ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการค่าจ้าง คณะกรรมการสวัสดิการ
แรงงาน คณะอนุกรรมการของคณะกรรมการดังกล่าว หรือผู้ซึ่งคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการเช่นว่านั้น
มอบหมาย แล้วแต่กรณี หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานตรวจแรงงาน หรือแพทย์ นักสังคมสงเคราะห์
หรือผู้เชี่ยวชาญตามมาตรา 142 ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานที่สั่งตามมาตรา 120 หรือคาสั่งของ
พนักงานตรวจแรงงานตามมาตรา 124 ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
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มาตรา 146 เพิ่มโดย พระราชบัญญัตคิ ุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553
มาตรา 148/1 เพิ่มโดย พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560
10
มาตรา 148/2 เพิ่มโดย พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560
11
มาตรา 150 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
12
มาตรา 151 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553
9

-82.1.2 กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
งานซึ่งห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ากว่าสิบแปดปีทา ได้แก่
(๑) งานเกี่ยวกับความร้อน ความเย็น ความสั่นสะเทือน และเสียงอันอาจเป็นอันตราย ดังต่อไปนี้
(ก) งานซึ่งทาในที่ที่มีอุณหภูมิในสภาวะแวดล้อมในการทางานสูงกว่าสี่สิบห้าองศาเซลเซียส
(ข) งานซึ่งทาในห้องเย็นในอุตสาหกรรมการผลิตหรือการถนอมอาหารโดยการทาเยือกแข็ง
(ค) งานที่ใช้เครื่องเจาะกระแทก
(ง) งานที่มีระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับติดต่อกันเกินแปดสิบห้าเดซิเบล (เอ) ในการทางานวันละ
แปดชั่วโมง
(2) งานเกี่ยวกับสารเคมีที่เป็นอันตราย วัตถุมีพิษ วัตถุระเบิด หรือวัตถุไวไฟ ดังต่อไปนี้
(ก) งานผลิตหรือขนส่งสารก่อมะเร็งตามบัญชีรายชื่อท้ายกฎกระทรวงนี้
(ข) งานที่เกี่ยวข้องกับสารไซยาไนด์
(ค) งานผลิตหรือขนส่งพลุ ดอกไม้เพลิง หรือวัตถุระเบิดอื่น ๆ
(ง) งานส ารวจ ขุด เจาะ กลั ่น บรรจุ หรือ ขนถ่า ยน้ามัน เชื ้อ เพลิง หรือ ก๊า ซ เว้น แต่ ง าน
ในสถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิง
(3) งานเกี่ยวกับจุลชีวันเป็นพิษซึ่งอาจเป็นเชื้อไวรัส แบคทีเรีย รา หรือเชื้ออื่น ดังต่อไปนี้
(ก) งานที่ทาในห้องปฏิบัติการชันสูตรโรค
(ข) งานดูแลผู้ปุวยด้วยโรคติดต่อตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ
(ค) งานทาความสะอาดเครื่องใช้และเครื่องนุ่งห่มผู้ปุวยในสถานพยาบาล
(ง) งานเก็บ ขน กาจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลในสถานพยาบาล
(4) งานขับหรือบังคับ ยกหรือปั้นจั่นที่ใช้พลังงานเครื่องยนต์หรือไฟฟูาไม่ว่าการขับหรือบังคับ
จะกระทาในลักษณะใด
(5) งานเกี่ยวกับกัมมันตภาพรังสีทุกชนิด
2.1.3 กฎกระทรวงกาหนดอัตราน้าหนักที่นายจ้างให้ลูกจ้างทางานได้ พ.ศ. 2547
ข้อ 1 ให้นายจ้างใช้ลูกจ้างทางานยก แบก หาม ทูน ลาก หรือเข็นของหนักไม่เกินอัตราน้าหนัก
โดยเฉลี่ยต่อลูกจ้างหนึ่งคน ดังต่อไปนี้
(๑) ยี่สิบกิโลกรัมสาหรับลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กหญิงอายุตั้งแต่สิบห้าปีแต่ยังไม่ถึงสิบแปดปี
(๒) ยี่สิบห้ากิโลกรัมสาหรับลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กชายอายุตั้งแต่สิบห้าปีแต่ยังไม่ถึงสิบแปดปี
(๓) ยี่สิบห้ากิโลกรัมสาหรับลูกจ้างซึ่งเป็นหญิง
(4) ห้าสิบห้ากิโลกรัมสาหรับลูกจ้างซึ่งเป็นชาย

-92.1.4 กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 2557
ข้อ 3 การคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเลให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้ เว้นแต่
การคุ้มครองแรงงานตามบทบัญญัติหมวด ๑ บททั่วไป มาตรา 7 มาตรา 8 มาตรา 9 มาตรา 10 มาตรา 11
มาตรา 11/1 มาตรา 12 มาตรา 13 มาตรา 14 มาตรา 14/1 มาตรา 15 มาตรา 16 มาตรา 17 มาตรา 18
มาตรา 19 มาตรา 20 และมาตรา 21 หมวด 5 ค่า จ้าง ค่าล่ ว งเวลา ค่าทางานในวันหยุดและค่าล่ ว งเวลา
ในวัน หยุ ด มาตรา 76 และมาตรา 77 หมวด 6 คณะกรรมการค่า จ้าง มาตรา 89 มาตรา 90 หมวด 12
การยื่นคาร้องและการพิจารณาคาร้อง มาตรา 123 มาตรา 124 มาตรา 124/1 และมาตรา 125 หมวด 13
กองทุน สงเคราะห์ ลู ก จ้ าง มาตรา 134 มาตรา 135 มาตรา 136 และมาตรา 137 หมวด 14 พนัก งาน
ตรวจแรงงาน มาตรา 139 มาตรา 140 มาตรา 141 และมาตรา 142 และหมวด 15 การส่ ง หนั ง สื อ
มาตรา 143 ให้นายจ้างและลูกจ้างปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
ข้อ 4 ห้ามนายจ้างจ้างลูกจ้างที่มีอายุต่ากว่าสิบแปดปีทางานในเรือประมง
ข้อ 10 ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างและค่าทางานในวันหยุดให้ถูกต้องและตามกาหนดเวลา ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่มีการคานวณค่าจ้างเป็นรายเดือน รายวัน รายชั่วโมงหรือระยะเวลาอื่นที่ไม่เกินหนึ่งเดือน
ให้จ่ายเดือนหนึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้ง เว้นแต่จะมีการตกลงเป็นอย่างอื่นที่เป็นประโยชน์แก่ลูกจ้าง
(๒) เงิ นส่ วนแบ่ งที่ นายจ้ างตกลงจ่ ายให้ แก่ ลู ก จ้ างตามมู ลค่ าของสั ตว์ น้ าที่ จั บได้ ให้ จ่ ายตาม
กาหนดเวลาที่ตกลงกัน แต่ต้องไม่เกินสามเดือนต่อหนึ่งครั้ง
(3) ค่าทางานในวันหยุด ให้จ่ายเดือนหนึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้ง
2.1.5 กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานเกษตรกรรม พ.ศ. 2557
ข้อ 4 ในงานเกษตรกรรมซึ่งไม่ได้จ้างลูกจ้างตลอดปีและมิได้ให้ลูกจ้างทางานในลักษณะที่เป็นงาน
อุ ต สาหกรรมต่ อ เนื่ อ งจากงานดั ง กล่ า ว ให้ น ายจ้ า งปฏิ บั ติ ต ามมาตรา 7 มาตรา 8 มาตรา 12 มาตรา 13
มาตรา 14 มาตรา 15 มาตรา 19 มาตรา 20 มาตรา 21 มาตรา 37 มาตรา 40 มาตรา 41 มาตรา 42
มาตรา 43 มาตรา 44 มาตรา 46 มาตรา 47 มาตรา 49 มาตรา 53 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 70
มาตรา 76 มาตรา 112 มาตรา 113 มาตรา 114 มาตรา 115 มาตรา 123 มาตรา 126 มาตรา 127
มาตรา 128 มาตรา 129 มาตรา 134 มาตรา 136 มาตรา 137 มาตรา 139 มาตรา 140 มาตรา 142
และมาตรา 143 แห่ งพระราชบั ญญัติคุ้ มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และมาตรา 9 มาตรา 10 มาตรา 11
มาตรา 11/1 มาตรา 16 มาตรา 17 มาตรา 18 มาตรา 38 มาตรา 39 มาตรา 51 มาตรา 124
มาตรา 124/1 มาตรา 125 มาตรา 135 และมาตรา 141 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้ม ครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และตามที่กาหนดในกฎกระทรวงนี้
ในกรณีข องหนั กเกิน อัต ราน้ าหนัก ที่ก าหนดตามวรรคหนึ่ ง ให้ นายจ้ า งจั ดให้ มี และให้ ลู กจ้ า ง
ใช้เครื่องทุ่นแรงที่เหมาะสม และไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้าง

- 10 2.1.6 กฎกระทรวงกาหนดสถานที่ที่ห้ามนายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ากว่าสิบแปดปีทางาน
พ.ศ. 2559
ห้ามนายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ากว่าสิบแปดปีทางานในสถานที่ ดังต่อไปนี้
(1) โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์น้า ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
(2) สถานประกอบกิจ การที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการแปรรูปสัตว์น้า ตามพระราชกาหนด
การประมง พ.ศ. 2558
2.1.7 ระเบี ย บกรมสวั ส ดิ ก ารและคุ้ ม ครองแรงงานว่ า ด้ ว ยการตรวจสถานประกอบกิ จ การ
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ตามระเบี ย บกรมสวั ส ดิ ก ารและคุ้ ม ครองแรงงานว่ า ด้ ว ยการตรวจสถานประกอบกิ จ การ
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้บัญญัติไว้ดังนี้
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๓๒ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น
พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่ง แก้ ไขเพิ่ม เติ มโดยพระราชบั ญญั ติ ระเบี ยบบริห ารราชการแผ่ น ดิ น (ฉบับ ที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้ อ ๑ ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว่ า “ระเบี ย บกรมสวั ส ดิ ก ารและคุ้ ม ครองแรงงานว่ า ด้ ว ยการตรวจ
สถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ พ.ศ. ๒๕๕6”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ และคาสั่งอื่นใดในส่วนที่กาหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัด
หรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“พนักงานตรวจแรงงาน” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
“สถานประกอบกิจการ” หมายความว่าหน่วยงานแต่ละแห่งของนายจ้างที่มีลูกจ้างทางานอยู่
ในหน่วยงานและหมายความรวมถึงสานักงานของนายจ้างและสถานที่ทางานของลูกจ้าง
“การตรวจสถานประกอบกิจการ” หมายความว่า การที่พนักงานตรวจแรงงานเข้าไปในสถาน
ประกอบกิจการ เพื่อตรวจสภาพการทางานของลูกจ้างและสภาพการจ้าง สอบถามข้อเท็จจริง ถ่ายภาพ ถ่ายสาเนา
เอกสารที่เกี่ยวกับการจ้าง การจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทางานในวันหยุด ค่า ล่วงเวลาในวันหยุด และทะเบียน
ลูกจ้าง เก็บตัวอย่าง วัสดุหรือผลิตภัณฑ์เพื่อวิเคราะห์เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทางาน และกระทาการอย่างอื่น
เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงในอันที่จะปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
ข้อ ๕ ภายใต้บังคับข้อ ๙ ให้พนักงานตรวจแรงงานซึ่งเป็นข้าราชการในสังกัดกรมสวัสดิการและ
คุ้ ม ครองแรงงาน และส านั ก งานปลั ด กระทรวงแรงงาน ซึ่ ง ปฏิ บั ติ ง าน ณ กรุ ง เทพมหานคร หรื อ จั ง หวั ด อื่ น
ดาเนินการตรวจสถานประกอบกิจการที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ในความรับผิดชอบ กรณีการตรวจสถานประกอบกิ จการ
แล้วพบว่านายจ้างฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ให้มีคาสั่งเป็นหนังสือ
ตามมาตรา ๑๓๙ (๓) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ให้นายจ้างปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย
และติดตามผลตามคาสั่งดังกล่าว

- 11 ข้ อ ๖ ให้ พ นั ก งานตรวจแรงงานซึ่ ง เป็ น ข้ า ราชการในสั ง กั ด ส่ ว นราชการอื่ น นอกจากข้ อ ๕
ดาเนินการตรวจสถานประกอบกิจการในลักษณะเป็นการตรวจทั่วไปตามคู่มือการตรวจสถานประกอบกิจการ
ของกรมสวั ส ดิก ารและคุ้มครองแรงงาน เพื่อ ให้ ค าแนะน าแก่ นายจ้า งหรื อลู กจ้า งในการปฏิ บัติต ามกฎหมาย
โดยให้จัดทาแผนการตรวจในรอบหนึ่งเดือนประสานงานกับพนักงานตรวจแรงงานตามข้อ ๕ เป็นการล่วงหน้า
เพื่อมิให้เกิดความซ้าซ้อนในการตรวจ
เมื่ อ ได้ ด าเนิ น การตรวจสถานประกอบกิ จ การตามวรรคหนึ่ง แล้ ว ให้ พนั ก งานตรวจแรงงาน
ดังกล่าวประสานงานกับพนักงานตรวจแรงงานตามข้อ ๕ เพื่อแจ้งผลการดาเนินการหรือร่วมดาเนินการในขั้นตอน
ต่อไปในกรณีที่นายจ้างยังปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
ข้อ ๗ ในกรณีที่มีคาร้องหรือความปรากฏแก่พนักงานตรวจแรงงานตามข้อ ๕ ว่านายจ้างฝุาฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ให้พนักงานตรวจแรงงานนั้นดาเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงโดยด่วน หากพบว่านายจ้างฝุาฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ให้มีคาสั่งเป็นหนังสือให้นายจ้างปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายและติดตามผลตามคาสั่ง
นั้นต่อไป เว้นแต่เป็นความผิดอย่างหนึ่งอย่างใดตามข้อ ๙ ให้ดาเนินคดีทางพนักงานสอบสวนโดยไม่ต้องมีคาสั่ง
ถ้ามีคาร้องหรือความปรากฏแก่พนักงานตรวจแรงงานในสังกัดส่วนราชการอื่น ให้ประสานงานกับ
พนักงานตรวจแรงงานตามข้อ ๕ โดยด่วน เพื่อดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ทั้งนี้ พนักงานตรวจแรงงานนั้นจะร่วม
ดาเนินการด้วยก็ได้
กรณีตามวรรคหนึ่ง และวรรคสอง หากเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสิทธิการได้รับเงินตามพระราชบัญญัติ
คุ้ ม ครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และลู ก จ้ า งประสงค์ ใ ห้ พ นั ก งานตรวจแรงงานด าเนิ น การตามหมวด ๑๒
แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ให้พนักงานตรวจแรงงานแจ้งให้ลูกจ้างหรือทายาทโดยธรรม
ของลูกจ้างกรณีลูกจ้างถึงแก่ความตาย แล้วแต่กรณี ยื่นคาร้องต่อพนักงานตรวจแรงงาน เมื่อพนักงานตรวจแรงงาน
ผู้รับผิดชอบได้รับคาร้องแล้ว ให้ดาเนินการตามระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานว่าด้วยการรับคาร้อง
และการพิจารณาคาร้องของพนักงานตรวจแรงงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ พ.ศ. ๒๕๕๔
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ ๘ ในกรณีพนักงานตรวจแรงงานมีคาสั่งตามข้อ ๕ หรือข้อ ๗ วรรคหนึ่ง ให้แจ้งสิทธิอุทธรณ์
คาสั่งให้นายจ้างทราบไว้ท้ายคาสั่งเพื่อให้นายจ้างที่ไม่เห็นด้วยกับคาสั่ง อุทธรณ์ต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย
ภายในระยะเวลาที่กาหนดในคาสั่ง
กรณีมีการอุทธรณ์คาสั่งตามวรรคหนึ่ง ให้นาระเบียบหรือแนวปฏิบัติกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานว่าด้วยการรับและการพิจารณาอุทธรณ์คาสั่งทางปกครอง และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ 913 กรณีพนักงานตรวจแรงงานดาเนินการตรวจแรงงานตามข้อ 5 หรือข้อ 7 วรรคหนึ่ง แล้ว
ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในกรณีดังต่อไปนี้
ให้ดาเนินคดีทางพนักงานสอบสวนโดยเร็ว โดยไม่ต้องมีคาสั่งให้นายจ้างปฏิบัติ
(1) ความผิดที่มีพฤติการณ์พิเศษ หรือเกิดผลกระทบกับลูกจ้างจานวนมาก
(2) ความผิดเกี่ยวกับการใช้แรงงานเด็กโดยมีการทารุณ หน่วงเหนี่ยว กักขัง หรือการ
บังคับใช้แรงงานตามกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
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ข้อ 9 แก้ไขเพิ่มเติมโดย ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานว่าด้วยการตรวจสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
พ.ศ. 2541 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

- 12 (3) ความผิ ด ตามมาตรา 16 14 มาตรา 45 (1) มาตรา 49 และมาตรา 50 15
แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
(4) ความผิดตามมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 22
แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ประกอบข้อ 4 แห่งกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล
พ.ศ. 2557 และมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ประกอบข้อ 4 แห่งกฎกระทรวง
คุ้มครองแรงงานในงานเกษตรกรรม พ.ศ. 2557 เฉพาะมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
(5) ความผิดตามมาตรา 139 (2) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
(6) ความผิ ดตามมาตรา 150 16 และมาตรา 151 17 วรรคหนึ่ง แห่ งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เฉพาะความผิดที่กระทาต่อพนักงานตรวจแรงงาน
(7) ความผิดตามมาตรา 37 มาตรา 3818 มาตรา 3919 มาตรา 39/120 มาตรา 42 มาตรา
47 และมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งเป็นสาเหตุโดยตรงที่ทาให้ลูกจ้างได้รับ
อันตรายสาหัส หรือถึงแก่ความตาย
(8) ความผิดตามมาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 22
แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ประกอบข้อ 10 แห่งกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล
พ.ศ. 2557 และมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ประกอบข้อ 4 แห่งกฎกระทรวง
คุ้ม ครองแรงงานในงานเกษตรกรรม พ.ศ. 2557 เฉพาะมาตรา 70 แห่ ง พระราชบัญ ญั ติ คุ้ มครองแรงงาน
พ.ศ. 2541 โดยมีเจตนาที่จะหน่วงเหนี่ยวให้ลูกจ้างทางานต่อไปโดยลูกจ้างไม่ยินยอม
(9) ความผิดตามมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 22
แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ประกอบข้อ 3 แห่งกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล
พ.ศ. 2557 เฉพาะมาตรา 76 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และมาตรา 22
แห่ งพระราชบั ญญัติ คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ประกอบข้อ 4 แห่ ง กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงาน
เกษตรกรรม พ.ศ. 2257 เฉพาะมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 อันมีลักษณะ
เป็นการหักเพื่อชาระหนี้ที่เป็นค่าใช้จ่ายหรือทดรองจ่ายอันเนื่องมาจากการนาลูกจ้างมาทางาน ไม่ว่าหนี้นั้นจะมี
อยู่จริงหรือไม่ก็ตาม หรือมีลักษณะเป็นการหักค่าจ้างอันเนื่องมาจากการหลอกลวงให้ลูกจ้างเป็นหนี้เกินกว่ามูลหนี้
ที่แท้จริง
(10) ความผิดตามมาตรา 1021 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 โดยเรียกเก็บ
บัตรประจ าตัวประชาชนของลูกจ้ าง หนั งสื อเดินทาง หนังสื อเดินทางชั่วคราว เอกสารใช้แทนหนั งสื อเดินทาง เอกสาร
รับรองบุคคล ใบอนุญาตทางาน และบัตรประจาตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยของลูกจ้างเป็นหลักประกันการทางาน
(11) ความผิดที่มีการกระทาความผิดอาญาตามกฎหมายอื่นรวมอยู่ด้วย
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มาตรา 16 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
มาตรา 50 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
มาตรา 150 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
มาตรา 151 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553
มาตรา 38 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
มาตรา 39 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
มาตรา 39/1 เพิ่มโดย พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
มาตรา 10 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

การดาเนินคดีตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบกรมสวัสดิ การและคุ้มครองแรงงาน
ว่าด้ ว ยการดาเนิ น คดี อาญาและการเปรีย บเที ยบผู้ ก ระท าความผิ ด ตามกฎหมายว่าด้ ว ยการคุ้ม ครองแรงงาน
และความปลอดภัยในการทางาน พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม”
ข้อ ๑๐ ในกรณีที่นายจ้างได้ปฏิบัติตามคาสั่งของพนักงานตรวจแรงงานตามข้อ ๕ และข้อ ๗ วรรค
หนึ่ง ภายในระยะเวลาที่กาหนด หรือได้ปฏิบัติตามคาวินิจฉัยของอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายภายในระยะเวลา
ที่ ก าหนด การด าเนิ นคดี อาญาต่ อนายจ้ างให้ เป็ นอั นระงั บไป กรณี ที่ นายจ้ างไม่ ได้ ปฏิ บั ติ ตามค าสั่ งให้ ถู กต้ อง
ภายในระยะที่กาหนด ให้พนักงานตรวจแรงงานใช้มาตรการบังคับตามคาสั่งด้วยการดาเนินคดีอาญาต่อไปโดยไม่ชักช้า
ทั้งนี้ ตามระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานว่าด้วยการดาเนินคดีอาญาและการเปรียบเทียบผู้กระทา
ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและความปลอดภัยในการทางาน พ.ศ. ๒๕๕8 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ ๑๑ การตรวจสถานประกอบกิ จ การ การออกค าสั่ ง พนั ก งานตรวจแรงงาน การด าเนิ น
คดีอาญา รวมทั้งการติดตามผลการดาเนินการดังกล่าว ให้ พนักงานตรวจแรงงานหรือนิติกร รายงานในระบบ
รายงานผลการปฏิบัติงานของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานทุกครั้ง
ข้อ ๑๒ การตรวจแรงงานของพนั กงานตรวจแรงงานที่ไ ด้ด าเนินการตามระเบี ยบกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงานว่าด้วยการตรวจสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
พ.ศ. ๒๕๔๒ ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ข้อ ๑๓ ให้อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานรักษาการตามระเบียบนี้
2.2 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานว่าด้วยการตรวจสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ พ.ศ. ๒๕๕6 ข้อ 922 ได้บัญญัติถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น
2.2.1 พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา ๓23 ในพระราชบัญญัตินี้
“สถานบริการ” หมายความว่า สถานที่ที่ตั้งขึ้นเพื่อให้บริการโดยหวังประโยชน์ในทางการค้า
ดังต่อไปนี้
(๑) สถานเต้นรา ราวง หรือรองเง็ง เป็นปกติธุระประเภทที่มีและประเภทที่ไม่มีคู่หญิงพาตเนอร์บริการ
(๒) สถานที่ที่มีอาหาร สุ รา น้าชา หรือเครื่องดื่มอย่างอื่นจาหน่ายและบริการ โดยมีผู้ บาเรอ
สาหรับปรนนิบัติลูกค้า หรือโดยมีที่สาหรับพักผ่อนหลับนอนหรือมีบริการนวดให้แก่ลูกค้า
(๓) สถานอาบน้า นวด หรืออบตัว ซึ่งมีผู้บริการให้แก่ลูกค้า เว้นแต่
(ก) สถานที่ ซึ่ ง ผู้ บ ริ ก ารได้ ขึ้ น ทะเบี ย นและรั บ ใบอนุ ญ าตเป็ น ผู้ ป ระกอบโรคศิ ล ปะ
สาขาการแพทย์แผนไทยประเภทการนวดไทยตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ หรือได้รับยกเว้นไม่ต้อง
ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทยประเภทการนวดไทยตามกฎหมาย
ดังกล่าว หรือสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
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ข้อ 9 แก้ไขเพิ่มเติมโดย ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานว่าด้วยการตรวจสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๑ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕๕๙
23
มาตรา 3 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2546

(ข) สถานที่เพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวยที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกาหนดโดยความเห็นชอบ
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งจะต้องมีลักษณะของสถานที่ การบริการหรือผู้ให้บริการเป็นไปตาม
มาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกาหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วย
ประกาศดังกล่าวจะกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพื่อการรับรองให้เป็นไปตามมาตรฐานนั้นด้วยก็ได้ หรือ
(ค) สถานที่อื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
(๔) สถานที่ที่มีอาหาร สุรา หรือเครื่องดื่มอย่างอื่นจาหน่ายหรือให้บริการ โดยมีรูปแบบอย่างหนึ่ง
อย่างใด ดังต่อไปนี้
(ก) มีดนตรี การแสดงดนตรี หรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิงและยินยอม หรือปล่อยปละ
ละเลยให้นักร้อง นักแสดง หรือพนักงานอื่นใดนั่งกับลูกค้า
(ข) มีการจัดอุปกรณ์การร้องเพลงประกอบดนตรีให้แก่ลูกค้า โดยจัดให้มีผู้บริการขับร้องเพลง
กับลูกค้า หรือยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้พนักงานอื่นใดนั่งกับลูกค้า
(ค) มี ก ารเต้ น หรื อ ยิ น ยอมให้ มี ก ารเต้ น หรื อ จั ด ให้ มี ก ารแสดงเต้ น เช่ น การเต้ น บนเวที
หรือการเต้นบริเวณโต๊ะอาหารหรือเครื่องดื่ม
(ง) มีลักษณะของสถานที่ การจัดแสงหรือเสียง หรืออุปกรณ์อื่นใดตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
(๕) สถานที่ ที่ มี อ าหาร สุ ร า หรื อ เครื่ อ งดื่ ม อย่ า งอื่ น จ าหน่ า ย โดยจั ด ให้ มี ก ารแสดงดนตรี
หรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง ซึ่งปิดทาการหลังเวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา
(๖) สถานที่อื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
2.2.2 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
มาตรา 5 ในพระราชบัญญัตินี้
“โรงงาน” หมายความว่า อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะที่ใช้เครื่องจักรมีกาลั งรวมตั้งแต่
ห้าแรงม้าหรือกาลังเทียบเท่าตั้งแต่ห้าแรงม้าขึ้นไป หรือใช้คนงานตั้งแต่เจ็ดคนขึ้นไปโดยใช้เครื่องจักรหรือไม่ก็ตาม
สาหรับทา ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบารุง ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ลาเลียง เก็บรักษา หรือทาลาย
สิ่งใด ๆ ทั้งนี้ ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานที่กาหนดในกฎกระทรวง
“ตั้งโรงงาน” หมายความว่า การก่อสร้างอาคารเพื่อติดตั้งเครื่องจักรสาหรับประกอบกิจการโรงงาน
หรือนาเครื่องจักรสาหรับประกอบกิจการโรงงานมาติดตั้งในอาคารสถานที่หรือยานพาหนะที่จะประกอบกิจการ
“ประกอบกิจการโรงงาน” หมายความว่า การทา ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบารุง ทดสอบ
ปรับปรุง แปรสภาพ ลาเลียง เก็บรักษา หรือทาลายสิ่งใด ๆ ตามลักษณะกิจการของโรงงานแต่ไม่รวมถึงการทดลอง
เดินเครื่องจักร
“เครื่องจักร” หมายความว่า สิ่งที่ประกอบด้วยชิ้นส่วนหลายชิ้นสาหรับใช้ก่อกาเนิดพลังงาน
เปลี่ยนหรือแปลงสภาพพลังงาน หรือส่งพลังงาน ทั้งนี้ ด้วยกาลังน้า ไอน้า ลม ก๊าซ ไฟฟูา หรือพลังงานอื่นอย่างใด
อย่ างหนึ่ งหรื อหลายอย่างรวมกัน และหมายความรวมถึงเครื่องอุปกรณ์ ไฟลวีล ปุล เล สายพาน เพลา เกียร์
หรือสิ่งอื่นที่ทางานสนองกัน
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๒.๒.3 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา ๖24 ผู้ใดกระทาการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นธุระจัดหา ซื้อ ขาย จาหน่าย พามาจากหรือส่งไปยังที่ใด หน่วงเหนี่ยวกักขัง จัดให้อยู่
อาศัย หรือรับไว้ซึ่งบุคคลใด โดยข่มขู่ ใช้กาลังบังคับ ลักพาตัว ฉ้อฉล หลอกลวง ใช้อานาจโดยมิชอบ ใช้อานาจ
ครอบงาบุคคลด้วยเหตุที่อยู่ในภาวะอ่อนด้อยทางร่างกาย จิตใจ การศึกษา หรือทางอื่นใดโดยมิชอบ ขู่เข็ญว่าจะใช้
กระบวนการทางกฎหมายโดยมิชอบ หรือโดยให้เงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่นแก่ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลบุคคลนั้น
เพื่อให้ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลให้ความยินยอมแก่ผู้กระทาความผิดในการแสวงหาประโยชน์จากบุคคลที่ตนดูแล หรือ
(๒) เป็นธุระจัดหา ซื้อ ขาย จาหน่าย พามาจากหรือส่งไปยังที่ใด หน่วงเหนี่ยวกักขัง จัดให้อยู่
อาศัย หรือรับไว้ซึ่งเด็ก
ถ้ า การกระท านั้ น ได้ ก ระท าโดยมี ค วามมุ่ ง หมายเพื่ อ เป็ น การแสวงหาประโยชน์ โ ดยมิ ช อบ
ผู้นั้นกระทาความผิดฐานค้ามนุษย์
การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า การแสวงหาประโยชน์จากการค้า
ประเวณี การผลิตหรือเผยแพร่วัตถุหรือสื่อลามก การแสวงหาประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอื่น การเอาคนลงเป็นทาส
หรื อ ให้ มี ฐ านะคล้ า ยทาส การน าคนมาขอทาน การตั ด อวั ย วะเพื่ อ การค้ า การบั ง คั บ ใช้ แ รงงานหรื อ บริ ก าร
หรือการอื่นใดที่คล้ายคลึงกันอันเป็นการขูดรีดบุคคล ไม่ว่าบุคคลนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม
การบั ง คั บ ใช้ แ รงงานหรื อ บริ ก ารตามวรรคสอง หมายความว่ า การข่ ม ขื น ใจให้ ท างานหรื อ
ให้บริการ โดยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) ทาให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง หรือทรัพย์สินของบุคคลนั้นเอง
หรือของผู้อื่น
(๒) ขู่เข็ญด้วยประการใด ๆ
(๓) ใช้กาลังประทุษร้าย
(๔) ยึดเอกสารส าคัญประจาตัว ของบุคคลนั้นไว้ หรือนาภาระหนี้ของบุคคลนั้นหรือของผู้ อื่น
มาเป็นสิ่งผูกมัดโดยมิชอบ
(๕) ทาให้บุคคลนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้”
มาตรา ๕๖/๑25 ผู้ใดเป็นธุระจัดหา ซื้อ ขาย จาหน่าย พามาจากหรือส่งไปยังที่ใด หน่วงเหนี่ยว
กักขัง จัดให้อยู่อาศัย หรือรับไว้ ซึ่งบุคคลอายุไม่เกินสิบห้าปี ให้ทางาน หรือให้บริการที่เป็นอันตรายอย่างร้ายแรง
และมีผลกระทบต่อร่างกายหรือจิตใจ การเจริญเติบโต หรือพัฒนาการ หรือในลักษณะหรือในสภาพแวดล้อมที่เป็น
อันตรายต่อความปลอดภัยของบุคคลนั้น หรือขัดต่อศีลธรรมอันดี ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสี่ปี และปรับไม่เกิน
สี่แสนบาท
ถ้าการกระทาความผิดตามวรรคหนึ่ง เป็นกรณีที่ผู้ บุพการีให้ผู้สืบสันดานทางานหรือให้บริการ
เพราะเหตุ ค วามยากจนเหลื อ ทนทาน หรื อ เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง สภาพความผิ ด หรื อ เหตุ อั น ควรปรานี อื่ น แล้ ว
ศาลจะไม่ลงโทษผู้กระทาความผิดเลยก็ได้
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มาตรา 6 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560
มาตรา 56/1 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560

2.2.4 พระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558
มาตรา ๕ ในพระราชกาหนดนี้
“สั ต ว์ น้ า” หมายความว่ า สั ต ว์ ที่ อ าศั ย อยู่ ใ นน้ าเป็ น ปกติ สั ต ว์ จ าพวกสะเทิ น น้ าสะเทิ น บก
สัตว์ที่อาศัยอยู่ในบริเวณน้าท่วมถึง สัตว์ที่มีการดารงชีวิตส่วนหนึ่งอยู่ในน้า สัตว์ที่มีวงจรชีวิตช่วงหนึ่งที่อาศัยอยู่
ในน้าเฉพาะช่วงชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้า รวมทั้งไข่และน้าเชื้อของสัตว์น้า และสาหร่ายทะเล ซากหรือส่วนหนึ่งส่วนใด
ของสัตว์น้าเหล่านั้น และให้หมายความรวมถึงพันธุ์ไม้น้าตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด และซากหรือส่วนหนึ่ง
ส่วนใดของพันธุ์ไม้น้านั้นด้วย
“ผลิตภัณฑ์สัตว์น้า” หมายความว่า ผลิตผลที่ได้จากการแปรรูปสัตว์น้าหรือที่ใช้สัตว์น้าเป็นวัตถุดิบ
“การแปรรูปสัตว์น้า” หมายความว่า การกระทาใดๆ ที่เป็นการเปลี่ยนสภาพสัตว์น้าสาหรับ
ใช้ เ พื่ อ การอุ ป โภคหรื อ บริ โ ภค แต่ ไ ม่ ร วมถึ ง การบรรจุ หี บ ห่ อ สั ต ว์ น้ าโดยไม่ มี ก ารเปลี่ ย นสภาพของสั ต ว์ น้ า
หรือการเปลี่ยนสภาพสัตว์น้าเพื่อบริการให้แก่ผู้บริโภคโดยตรง
“การประมง” หมายความว่า การทาการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า การดูแลรักษาสัตว์น้า
การแปรรูปสัตว์น้า และหมายความรวมถึงการกระทาใดๆ ที่เป็นการสนับสนุนการทาการประมง
“ทาการประมง” หมายความว่า ค้นหา ล่ อ จับ ได้มา หรือเก็บสั ตว์น้าหรือการกระทาใด ๆ
ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อล่อ จับ ได้มา หรือเก็บสัตว์น้าในที่จับสัตว์น้า
“ผู้ควบคุมเรือ” หมายความว่า ผู้มีหน้าที่บังคับเรือและรับผิดชอบในเรือประมง
“คนประจาเรือ” หมายความว่า ลูกเรือหรือคนที่มีหน้าที่ประจาอยู่ในเรือประมงแต่ไม่รวมถึง
ผู้ควบคุมเรือ
“กิจการแพปลา” หมายความว่า กิจการแพปลาที่ได้รับใบอนุญาตหรือสะพานปลาที่ได้มีการ
ประกาศให้เป็นที่ประกอบกิจการแพปลาตามกฎหมายว่าด้วยกิจการแพปลา
“การขนถ่ายสัตว์น้า” หมายความว่า การนาสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้าทั้งหมดหรือบางส่วน
จากเรือประมงไปยังยานพาหนะอื่น
มาตรา ๑๑ ห้ า มมิ ให้ โ รงงานตามกฎหมายว่ าด้ ว ยโรงงานที่ป ระกอบกิ จการเกี่ ยวกับ สั ต ว์น้ า
จ้างลูกจ้างโดยฝุาฝืนกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานหรือจ้างคนต่างด้าวที่ไม่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมาย
ว่าด้วยการทางานของคนต่างด้าว
ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบการฝุาฝืนตามวรรคหนึ่ ง หากมีการจ้างลูกจ้างหรือคนงาน
ที่ผิดกฎหมายไม่เกินห้าคน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รายงานอธิบดีโดยพลัน และให้อธิบดีมีคาสั่งให้หยุดประกอบกิจการ
โรงงานตั้งแต่สิบวันถึงสามสิบวัน
ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบการฝุาฝืนตามวรรคหนึ่ง หากมีการจ้างลูกจ้างหรือคนงาน
ที่ผิ ดกฎหมายมากกว่ า ห้ า คน ให้ พนั ก งานเจ้ าหน้า ที่ รายงานอธิบ ดี โ ดยพลั น และให้ อธิ บ ดีแ จ้ง ปลั ด กระทรวง
อุตสาหกรรมเพื่อสั่งปิดโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่าผู้ประกอบกิจการโรงงานที่ถูกสั่งให้หยุดประกอบกิจการ
ตามวรรคสอง กระทาความผิดตามวรรคหนึ่งอีกภายในสามปีนับแต่วันที่มีคาสั่งให้หยุดประกอบกิจการ ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่รายงานอธิบดีโดยพลัน และให้อธิบดีแจ้งปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อสั่งปิดโรงงานตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงงาน
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ห้ามมิให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานที่ถูกสั่งปิดโรงงานตามวรรคสามและวรรคสี่ประกอบกิจการ
โรงงานเกี่ ย วกั บ สั ต ว์ น้ าและห้ า มผู้ อ นุ ญ าตตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงานออกใบอนุ ญ าตให้ แ ก่ บุ ค คลดั ง กล่ า ว
เพื่อประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสัตว์น้า
ค าสั่ ง ปิ ด โรงงานตามมาตรานี้ ให้ มี ผ ลเป็ น การเพิ ก ถอนใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การโรงงาน
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน สาหรับโรงงานจาพวกที่ ๓”
2.2.5 พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจาหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
“สัตว์” หมายความว่า โค กระบือ แพะ แกะ สุกร นกกระจอกเทศ ไก่ เป็ด ห่าน และสัตว์อื่น
ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
“การประกอบกิจ การฆ่า สัตว์ ” หมายความว่า การดาเนินการฆ่าสั ตว์ในโรงฆ่าสั ตว์เพื่อการ
จาหน่ายเนื้อสัตว์
“เนื้อสัตว์” หมายความว่า เนื้อหรือส่วนอื่นของสัตว์ที่ตายแล้วและยัง มิได้ปรุงแต่งให้เป็นอาหาร
หรือมิได้ปรุงแต่งเพื่อให้คงอยู่ไม่เน่าเปื่อย ทั้งที่ชาแหละแล้วและยังมิได้ชาแหละ
“ชาแหละและตัดแต่งเนื้อสัตว์” หมายความว่า การแยกเนื้อสัตว์ตามขั้นตอนจากสัตว์ที่ตายแล้ว
เป็นส่วนต่าง ๆ ที่บริโภคได้และบริโภคไม่ได้ เพื่อการจาหน่ายเนื้อสัตว์
“การจาหน่า ยเนื้อสัตว์ ” หมายความว่า การนาเนื้อสั ตว์ออกขาย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน ให้
โดยเพื่อประโยชน์ในทางการค้า และให้หมายความรวมถึงการมีไว้ครอบครองซึ่งเนื้อสัตว์เพื่อการจาหน่ายด้วย
“โรงพักสัตว์” หมายความว่า สถานที่พักสัตว์หรือกักสัตว์ก่อนทาการฆ่าตามพระราชบัญญัตินี้
“โรงฆ่าสัตว์” หมายความว่า สถานที่ที่กาหนดให้ทาการฆ่าสัตว์ตามพระราชบัญญัตินี้

บทที่ 3
ขั้นตอนการดาเนินคดี และแนวปฏิบัติของทีมสหวิชาชีพ
ในการสัมภาษณ์เพื่อคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
3.1 ขั้นตอนการดาเนินคดี
ขั้ น ตอนที่ 1 รวบรวมพยานหลั ก ฐานที่ ไ ด้ จ ากการตรวจแรงงานท าบั น ทึ ก เสนอขอความเห็ น ชอบ
ผู้บังคับบัญชา และจัดทาหนังสือส่งดาเนินคดีถึงผู้กากับการสถานที่ตารวจในท้องที่เกิดเหตุ
ขั้น ตอนที่ 2 ให้ พนั ก งานตรวจแรงงานผู้ ได้ รั บมอบหมายไปร้ อ งทุ กข์ ห รื อ กล่ าวโทษนาหนั ง สื อ ขอให้
ดาเนินคดีนายจ้างไปพบผู้กากับการสถานที่ตารวจ พร้อมด้วยสาเนาเอกสารสานวนคดีที่ได้รับรองถูกต้องโดยแนบ
คาสั่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ที่ 409/2553 ลงวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2553 เรื่อง มอบหมาย
อานาจหน้ าที่ ให้ ร้ อ งทุ กข์ ห รื อกล่ า วโทษเพื่ อด าเนิน คดี อาญาผู้ ก ระทาผิ ด พนัก งานสอบสวนเจ้า ของคดีจ ะท า
การสอบสวนโดยบั นทึกถ้อยคาพนักงานตรวจแรงงานที่ได้รับมอบหมายให้ดาเนินการเป็นเป็นผู้ กล่าวโทษหรือ
ร้องทุกข์ให้ โดยสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดของการกระทาผิดว่ามีพฤติการณ์อย่างไรบ้าง ผิดต่อกฎหมายอย่างไร
ตาหนิ รูป พรรณผู้ กระทาความผิด และจัดการลงบันทึกประจาวัน ออกเลขรับคดีอาญาของสถานีตารวจนั้น ๆ
พนักงานตรวจแรงงานผู้รับผิดชอบจะต้องจดเลขคดีอาญา และหลักฐานการลงบันทึกประจาวันไว้ ชื่อพนักงาน
สอบสวนเจ้าของคดีไว้เพื่อความสะดวกในการประสานงานคดี ติดตามผลการสอบสวน และการสั่งคดีต่อไป
ขั้น ตอนที่ 3 พนั กงานตรวจแรงงานต้องติ ดตามประสานกับพนักงานสอบสวน และพนักงานอัยการ
เพื่อทราบผลการดาเนิน การ การทาความเห็นสั่ งคดีของพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการ หากพนักงาน
สอบสวนทาการสอบสวนพยานบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และรวบรวมพยานหลักฐานต่าง ๆ เห็นว่าการสอบสวน
เสร็ จแล้ วก็จ ะทาความเห็นสั่ งฟูองหรือไม่ฟูองคดี ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 140
ถึงมาตรา 142
ถ้าเป็ นความผิ ดที่พนั กงานสอบสวนมีอานาจเปรียบเทียบหรือรับชาระค่าปรับ และผู้ กระทาความผิ ด
ได้ปฏิบัติตามเปรียบเทียบแล้ว พนักงานสอบสวนจะบันทึกการเปรียบเทียบแล้วส่งสานวนไปให้พนักงานอัยการ
คดีที่อยู่ในอานาจพนักงานสอบสวนที่จะทาการเปรียบเทียบหรือรับชาระค่าปรับเป็นไปตามประมวลกฎห มาย
วิธีพิจ ารณาความอาญา มาตรา 37 (1) คดีที่มีโ ทษปรับสถานเดียวเมื่อผู้ กระทาความผิ ดยินยอมเสี ยค่าปรั บ
ในอัตราอย่างสูงสาหรับความผิดนั้นแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ก่อ นศาลพิจารณา มาตรา 37 (2) คดีความผิดลหุโทษ
หรือคดีที่มีอัตราโทษไม่สูงกว่าความผิดลหุโทษ หรือคดีอื่นที่มี โทษปรับสถานเดียวอย่างสูงไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
เมื่อผู้ต้องหาชาระค่าปรับตามที่พนักงานสอบสวนได้เปรียบเทียบแล้ว มาตรา 37 (3) คดีความผิดลหุโทษหรือ
คดีที่มีอัตราโทษไม่สูงกว่าความผิดลหุโทษ หรือคดีที่มีโทษปรับสถานเดียวอย่างสูงไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท ซึ่งเกิด
ในกรุงเทพมหานคร เมื่อผู้ต้องหาชาระค่าปรับตามที่นายตารวจประจาท้องที่ตั้งแต่ตาแหน่งสารวัตรขึ้นไปหรือ
นายตารวจชั้น สั ญญาบั ต รผู้ ทาการในต าแหน่ง นั้น ๆ ได้เ ปรี ยบเทีย บแล้ ว คดีดั งกล่ าวหากมีก ารเปรี ยบเทีย บ
โดยพนักงานสอบสวน พนักงานตรวจแรงงานผู้รับผิดชอบจะต้องแจ้งให้พนักงานสอบสวนส่งเงินค่าปรับเป็นรายได้
ของกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 127 (4)

- 19 -

คดีที่ไม่รู้ตัวผู้กระทาความผิดและอัตราโทษจาคุกไม่เกินสามปีพนักงานสอบสวนจะงดการสอบสวนและ
บั น ทึกเหตุที่งดไว้ แล้ ว ส่ งบั น ทึกพร้ อมส านวนไปยังพนั กงานอัยการ ถ้าพนักงานสอบสวนสั่ งให้ งด หรือให้ ท า
การสอบสวนเพิ่มเติมพนักงานสอบสวนต้องปฏิบัติตาม กรณีนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นเพราะการร้องทุกข์ของพนักงาน
เจ้าหน้าที่จะระบุตัวผู้กระทาความผิดไว้
กรณี รู้ ตั ว ผู้ ก ระท าความผิ ด แต่ เ รี ย กหรื อ จั บ ตั ว ยั ง ไม่ ไ ด้ พนั ก งานสอบสวนได้ ท ากา รสอบสวนแล้ ว
หากข้อเท็จจริงเชื่อได้ว่าผู้ต้องหาเป็นผู้กระทาความผิดและมีหลักฐานที่แน่ชัด ให้ทาความเห็นควรสั่งฟูอง แต่หาก
ข้อเท็จจริงไม่แน่น อนไม่ครบองค์ป ระกอบความผิ ด ไม่มีพยานหลั กฐานที่ชัดเจนให้ทาความเห็ นควรสั่ งไม่ฟูอง
ถ้ า พนั ก งานอั ย การเห็ น ด้ ว ยกั บ ความเห็ น ว่ า ควรสั่ ง ไม่ ฟู อ ง จะสั่ ง ไม่ ฟู อ ง และแจ้ ง ให้ พ นั ก งานสอบสวนยุ ติ
การสอบสวน ถ้าพนักงานอัยการเห็นควรสอบสวนต่อไปพนักงานสอบสวนจะต้องสอบสวนต่อไป และถ้าพนักงาน
อัยการเห็นควรสั่งฟูอง พนักงานสอบสวนต้องส่งผู้ต้องหามาเพื่อฟูองคดีต่อไป
ความผิดที่พนักงานอัย การมีคาสั่งฟูองถ้าเป็น ความผิ ดที่อาจเปรียบเทียบได้ พนักงานอัยการมีอานาจ
สั่งให้พนักงานสอบสวนพยายามเปรียบเทียบแทนการส่งตัวผู้ต้องหาไปยังพนักงานอัยการ หรือเมื่อผู้ต้องหาถูกส่งตัว
มายังพนักงานอัยการแล้ว พนักงานอัยการอาจสั่งให้ส่งผู้ต้องหาพร้อมด้วยสานวนกลับไปยังพนักงานสอบสวน
ให้พยายามเปรียบเทียบคดีนั้น หรือถ้าเห็นสมควรจะสั่งให้พนักงานสอบสวนอื่นที่มีอานาจจัดการเปรียบเทียบได้
ซึ่งพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการจะส่งสานวนคดีให้พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณานาเสนอผู้มีอานาจ
เปรียบเทียบต่อไป
กรณีพนักงานสอบสวนมีความเห็นควรสั่งฟูอง แต่ยังเรี ยกหรือจับตัวไม่ได้พนักงานสอบสวนจะพิจารณา
ดาเนินการออกหมายจับผู้ต้องหาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 66 หมายจับยังคงใช้ได้
จนกว่าคดีจ ะขาดอายุ ความ หรือเจ้าพนักงานนั้นได้ถอนหมายคืน พนักงานตรวจแรงงานต้องส าเนาหมายจับ
จากพนักงานสอบสวนเพื่อใช้ในการชี้ตัวนาจับผู้ต้องหาต่อไป
ขั้ น ตอนที่ 4 ถ้ า มี ก ารฟู อ งคดี ต่ อ ศาล พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ อ าจจะต้ อ ไปเบิ ก ความเป็ น พยานในศาล
และประสานงานกับพนักงานอัยการ พนักงานสอบสวนในการติดตามพยานในคดีมาเบิกความในศาลเพื่อให้นาส่ง
เงินค่าปรับเข้ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างต่อไป และต้องขอสาเนาคาพิ พากษามาประกอบสานวนคดีไว้เพื่อรายงานผล
การดาเนินการในขั้นต่อไป
3.2 แนวปฏิบัติของทีมสหวิชาชีพในการสัมภาษณ์เพื่อคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
3.2.1 การเตรียมการก่อนการปฏิบัติหน้าที่ ให้ดาเนินการ ดังนี้
1) หน่ ว ยงานเจ้ า ของเรื่ อ งแจ้ ง ให้ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งทราบล่ ว งหน้ า เพื่ อ จะได้ ร ายงาน
ผู้บังคับบัญชา และเตรียมการวางแผนก่อนการปฏิบัติหน้าที่
2) ประชุมวางแผนเบื้ องต้นก่ อนเข้าปฏิบัติ ห น้ าที่ ร่ว มกั บ หน่ว ยงานที่เกี่ยวข้อ ง เพื่อให้ แต่ล ะ
หน่ ว ยงานทราบถึ ง หน้ า ที่ ข องตน เช่ น การเตรี ย มความพร้ อ มเรื่อ งล่ า ม สถานที่ พั ก รอ ยานพาหนะ เป็ น ต้ น
โดยให้สานักงานตารวจแห่งชาติ (สตช.) กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) กรมการปกครอง เจ้าของเรื่องแล้วแต่กรณี
เป็นผู้ประสาน สานักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)
กระทรวงแรงงาน (รง.) หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้า ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมและเครื่องมือในการปฏิบัติงาน
ได้แก่
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(1) ชุดบันทึกภาพสถานที่เกิดเหตุ
(2) ชุดสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน
(3) ชุดจับกุม
(4) ทีมกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(5) ชุดคัดแยก และเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านภาษา
(6) ชุดช่วยเหลือผู้เสียหาย
(7) สถานที่พัก/ช่วยเหลือ อาหารและเครื่องดื่ม สิ่งอานวยความสะดวก
(8) ยานพาหนะและการขนย้าย ภายหลังการรวบรวมพยานหลักฐานของสานักงานตารวจ
แห่งชาติ (ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงแรงงาน คานึงถึงเรื่ องการขนย้าย
สัมภาระของผู้เสียหาย รวมถึงผู้ติดตามด้วย)
3.2.2 การดาเนินการก่อนการสัมภาษณ์เพื่อคัดแยกผู้เสียหายเบื้องต้น ให้ดาเนินการ ดังนี้
1) ให้หน่วยงานที่พบการกระทาความผิด ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงพฤติการณ์ และแผนประทุษกรรม
เชิงการกระทาความผิด เพื่อตั้งประเด็นคาถามให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายจนเสร็จสิ้นกระบวนการสัมภาษณ์
2) ให้ ทุ ก หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง (ส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ กรมสอบสวนคดี พิ เ ศษ
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒ นาสั งคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน ผู้ ประสานงาน
ทางด้านภาษา และอัยการจังหวัดแล้วแต่ก รณี) เข้าร่วมในการสัมภาษณ์ เพื่อรับฟังข้อเท็จจริง และร่วมประชุม
หารือว่าการกระทาหรือพฤติกรรมดังกล่าวเข้าข่ายเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์หรือฐานความผิดตามกฎหมายอื่นหรือไม่ และให้มีการบันทึกภาพนิ่ง/เคลื่อนไหว กรณีมีข้อบ่งชี้ว่า
จะเป็ น การกระท าความผิ ด ฐานค้า มนุ ษย์ (กรณี เป็ นการกระทาความผิ ดค้ าประเวณี หรื อผู้ เสี ยหายเป็น หญิ ง
ต้ อ งให้ พ นั ก งานสอบสวนหญิ ง เป็ น ผู้ สั ม ภาษณ์ ผู้ เ สี ย หายฯ อย่ า งไรก็ ต าม เพื่ อ เป็ น การเตรี ย มความพร้ อ ม
ในการปฏิบัติงานสอบสวน ให้สานักงานตารวจแห่งชาติดาเนินการตรวจสอบและแต่ง ตั้งพนักงานสอบสวนหญิง
ให้ครบทุกจังหวัดและทุกกองกากับการในกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ด้วย)
3) สถานที่สาหรับใช้ในการสัมภาษณ์เบื้องต้นเพื่อคัดแยกผู้เสียหาย กรณีมีผู้ถูกสัมภาษณ์ตั้งแต่
10 คนขึ้ น ไป ให้ ใ ช้ บ้ า นพั ก ทางราชการ/บ้ า นเช่ า ที่ จั ด เตรี ย มไว้ ต ามที่ ขึ้ น บั ญ ชี กั บ ส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ
และกระทรวงมหาดไทยแล้วแต่กรณีในการสัมภาษณ์เพื่อคัดแยกผู้เสียหาย
4) การสั ม ภาษณ์ เพื่ อ คั ดแยกผู้ เ สี ย หาย ให้ มี ที มสหวิช าชีพ 1 ที มต่ อ ผู้ ถูก สั มภาษณ์ จานวน
ไม่เกิน 3 คน
5) กรณี ผู้ ถู ก สั ม ภาษณ์ มี เ ป็ น จ านวนมาก ให้ เ ริ่ ม สั ม ภาษณ์ จ ากบุ ค คลที่ เ ป็ น กลุ่ ม เปู า หมาย/
กลุ่ มเสี่ ย งที่มีเหตุอัน ควรเชื่อว่ าน่ า จะเป็นผู้ เ สี ยหายจากการค้า มนุษย์ ก่อน และเมื่อ พบบุ คคลที่เป็น ผู้ เสี ยหาย
จากการค้ามนุษย์ ให้ทีมสหวิชาชีพร่วมกันสรุปผลการวินิจฉัยเพื่อดาเนินคดีตามกฎหมายก่อน แล้วจึงสัมภาษณ์
บุคคลกลุ่มที่เหลือต่อไป
ส าหรั บ กรณี ที่ ที ม สหวิ ช าชี พ มี ค วามเห็ น ขั ด แย้ ง หรื อ ความเห็ น ต่ า งกั น ให้ บั น ทึ ก เหตุ ผ ล
และความเห็ นต่างเป็ นหลั กฐานลงในแบบสั มภาษณ์ และให้ หัว หน้าพนักงานสอบสวนเป็นผู้ วินิจฉัยชี้ขาดแล้ ว
รายงานต่อประธานอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินคดีค้ามนุษย์ต่อไป
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3.2.3 การดาเนินการภายหลังการสัมภาษณ์เพื่อคัดแยกผู้เสียหาย ให้ดาเนินการ ดังนี้
เมื่อผ่านกระบวนการสัมภาษณ์แล้ว ทีมสหวิชาชีพจะนาพฤติการณ์ในภาพรวมมาร่วมประชุมหารือ
เพื่อวินิจฉัยว่าผู้ถูกสัมภาษณ์จัดอยู่ในกลุ่มใด และผู้ใดหรือหน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบ อย่างไร ดังนี้
1) ผู้เสียหาย ให้พนักงานสอบสวนดาเนินการส่งต่อให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ให้การคุ้มครองและช่วยเหลือผู้เสียหายตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551
2) บุคคลที่มีเหตุอันเชื่อได้ว่าเป็นผู้เสียหาย ให้พนักงานสอบสวนส่งต่อให้กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ใช้อานาจเพื่อคุ้มครองชั่วคราว ตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติปูองกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 และให้พนักงานสอบสวนเร่งดาเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงโดยประสานกั บ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในเรื่องการตรวจร่างกาย อายุ บาดแผล โดยดาเนินการให้ทันตามระยะเวลาที่กฎหมาย
กาหนด (24 ชั่วโมง ทั้งนี้ ขยายได้ไม่เกิน 7 วัน) ทั้งนี้ ให้กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ เป็นผู้จัดทา
แบบฟอร์มคาร้องขอขยายระยะเวลาต่อศาล
3) กลุ่มบุคคลทีท่ ีมสหวิชาชีพมีความเห็นขัดแย้ง/รอการวินิจฉัย ต้องสอบสวนเพิ่มเติมให้พนักงาน
สอบสวนส่ ง ต่ อ ให้ ส านั ก งานตรวจคนเข้ า เมื อ ง ใช้ อ านาจตามมาตรา 54 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ค นเข้ า เมื อ ง
พ.ศ. 2522 เพื่อนาส่งบ้านพักราชการ/บ้านเช่าต่อไป
4) แรงงานต่างด้าวที่เป็นพยานแต่ไม่เป็นผู้ เสียหาย ให้ พนักงานสอบสวนส่ งต่อให้ ส านักงาน
ตรวจคนเข้ า เมื อ ง ใช้ อ านาจตามมาตรา 54 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ค นเข้ า เมื อ ง พ.ศ. 2522 และน าเข้ า
บ้านพักราชการ/บ้านเช่าที่จัดเตรียมไว้ โดยให้ฝุายอานวยการศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี และครอบครัว และการปูองกัน
ปราบปรามการค้ามนุษย์ สานักงานตารวจแห่งชาติ (ศพดส.ตร.) ประสานกับกระทรวงมหาดไทย (กองการต่างประเทศ
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย) สารวจและขึ้นบัญชีไว้ ให้กระทรวงแรงงาน (กรมการจัดหางาน) จัดหางาน
ให้แรงงานต่างด้าวทางาน ภายใน 15 วัน และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่สานั กงานตรวจคนเข้าเมืองกาหนด เช่น
การรายงานตัวทุก 15 วัน
ทั้งนี้ กรณีพยานบุคคลที่มีข้อเท็จจริงว่าถูกข่มขู่ คุกคาม หรือมีพฤติการณ์ความไม่ปลอดภัยอื่น
ที่จาเป็นต้องให้การคุ้มครองเพื่อให้เกิดความปลอดภัย ให้ส่งต่อไปยังกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อดาเนินการ
ต่อไป
5) แรงงานที่ต้องได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน ให้ดาเนินการ ดังนี้
(1) กรณีแรงงานเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี ให้พนักงานสอบสวนส่งต่อให้กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดาเนินการคุ้มครองและช่วยเหลือ โดยรับตัวไว้ในบ้านพักเด็กและครอบครัว
(2) กรณี แ รงงานอายุ 18 ปี ขึ้ น ไป ให้ พ นั ก งานสอบสวนส่ ง ต่ อ ให้ ก ระทรวงแรงงาน
เพื่อดาเนินการจัดหางานให้ทา
(3) กรณีแรงงานต่างด้าวอายุ 18 ปี ขึ้นไป ให้พนักงานสอบสวนส่งต่อไปยังศูนย์ร่วมบริการ
ช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว เพื่อดาเนินการจัดหางานให้ทา ภายใน 5 วัน

บทที่ 4
แนวปฏิบัติของพนักงานตรวจแรงงาน
กรณีต้องแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนโดยไม่ต้องออกคาสั่ง
กรณีพนักงานตรวจแรงงานตรวจพบการกระทาความผิดตามระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ว่าด้วยการตรวจสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕9
ข้อ 9 พนักงานตรวจแรงงานจะต้องแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนโดยเร็ว โดยพนักงานตรวจแรงงาน
จาเป็นต้องมีความเข้าใจและสามารถบันทึกข้อมูลได้อย่างครบถ้วน ซึ่ง ความผิดที่พนักงานตรวจแรงงานจะต้องแจ้ง
ความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนโดยไม่ต้องออกคาสั่ง มีดังต่อไปนี้
4.1 ความผิดที่มีพฤติการณ์พิเศษ หรือเกิดผลกระทบกับลูกจ้างจานวนมาก
ในกรณีที่พนักงานตรวจแรงงาน ได้สืบทราบข้อเท็จจริงหรือมีเหตุอันเชื่อได้ว่านายจ้างหรือสถานประกอบ
กิจการมีพฤติการณ์พิเศษ หรือความผิดที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบกับลูกจ้างจานวนมาก ให้พนักงานตรวจแรงงานแจ้ง
ความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนโดยเร็ว
4.1.1 ความผิดที่มีพฤติการณ์พิเศษ คือ การที่พนักงานตรวจแรงงานมีข้อเท็จจริง หรือมีเหตุอันเชื่อได้ว่า
นายจ้ า งมี พฤติ ก ารณ์ ที่จ ะหลี ก เลี่ ย งหรื อ ปฏิเ สธความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ การกระท าความผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เช่น พนักงานตรวจแรงงานได้สืบทราบข้อเท็จจริงว่า นายจ้างกาลังจะหลบหนี
ออกนอกประเทศต้องดาเนินการโดยเร่งด่วน เป็นต้น
ตัวอย่าง พนั กงานตรวจแรงงาน ได้เข้าตรวจสถานประกอบกิจการแห่ งหนึ่งซึ่ง ได้รับ การร้องเรียนว่า
สถานประกอบกิจการดังกล่าวค้างจ่ายค่าจ้างลูกจ้างจานวน 100 คน และมีข้อเท็จจริงว่า สถานประกอบกิจการ
ได้ค้างจ่ายค่าจ้าง เนื่องจากบริษัทขาดสภาพคล่องทางการเงิน กาลังจะปิดกิจการ และมีพฤติการณ์กาลังจะเดินทาง
ออกนอกประเทศ การกระทาดังกล่าวถือว่าเป็นความผิดที่มีพฤติการณ์พิเศษ ให้พนักงานตรวจแรงงานแจ้งความ
ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนโดยเร็ว
4.1.2 ความผิด ที่เกิด ผลกระทบกับลูกจ้างจานวนมาก คือ การกระทาความผิดตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ของนายจ้างหรือสถานประกอบกิจการ อัน เป็นความผิดที่ทาให้เกิดผลกระทบ
ต่อลูกจ้างเป็นจานวนมาก เช่น การค้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างจานวนมาก เป็นต้น
ตัวอย่าง พนักงานตรวจแรงงาน ได้รับแจ้งว่ามีลูกจ้างจานวนมากของบริษัทแห่งหนึ่ง ออกมาประท้วง
นายจ้าง เนื่องจากต้องการให้นายจ้างจ่ายค่าจ้าง ค่าทางานล่วงเวลา ค่าทางานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด
ให้ถูกต้องตามกฎหมายในช่วงระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา และพนักงานตรวจแรงงานเห็นว่า การกระทาความผิด
ของนายจ้างมีผลกระทบต่อลูกจ้างจานวนมาก ให้พนักงานตรวจแรงงานแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนโดยเร็ว
4.2 ความผิด เกี่ยวกับ การใช้แรงงานเด็กโดยมีการทารุ ณ หน่วงเหนี่ยว กักขัง หรื อการบัง คับใช้แรงงาน
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
ในกรณีที่ พ นั กงานตรวจแรงงานพบการกระท าความผิ ด เกี่ ย วกับ การใช้ แ รงงานเด็ ก โดยมี ก ารทารุ ณ
หน่ ว งเหนี่ ย ว กักขัง หรื อการบั งคับ ใช้แรงงาน ตามกฎหมายว่าด้ว ยการปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
ให้พนักงานตรวจแรงงานดาเนินการ
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4.2.1 กรณีพนั กงานตรวจแรงงานเข้าตรวจสถานประกอบกิจการตามปกติ หรือได้รับแจ้งเหตุ เช่ น
การใช้แรงงานไม่เป็นธรรม การใช้แรงงานต่างด้าวหรือการใช้แรงงานเด็กผิดกฎหมาย และพนักงานตรวจแรงงาน
พบว่า มีเหตุอันเชื่อได้ว่ามีการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ให้พนักงานตรวจแรงงานดาเนินการ
(๑) กรณี เ หตุ เ กิ ดในท้ องที่ ก รุง เทพมหานคร ให้ พ นั กงานตรวจแรงงาน ประสานแจ้ ง ตารวจ
(กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ (ปคม.) หรือสถานีตารวจในท้องที่ที่เกิดเหตุ) และกองต่อต้านการค้ามนุษย์
สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อร่วมดาเนินการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
กรณีเหตุเกิดในพื้นที่ส่วนภูมิภาค ให้พนักงานตรวจแรงงานประสานแจ้งศูนย์ปฏิบัติการปูองกัน
และปราบปรามการค้ ามนุ ษย์ จั งหวัด หรือหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้อ ง เช่น ส านักงานพัฒ นาสั งคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัด และสถานีตารวจในท้องที่ที่เกิดเหตุ เพื่อร่วมดาเนินการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
กรณีมีผู้เสียหายซึ่งเป็นคนต่างด้าวหรือมีผู้เสียหายซึ่งเป็นคนต่างด้าวรวมอยู่ด้วย ให้ประสานแจ้ง
หน่วยงานข้างต้น และกรมการจัดหางานหรือสานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่หรือสานักงานจัดหางาน
จังหวัด แล้วแต่กรณี รวมทั้งสานักงานตรวจคนเข้าเมือง เพื่อร่วมดาเนินการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
(2) ให้ พ นั ก งานตรวจแรงงานให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการสอบข้ อ เท็ จจริ ง เพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ประกอบ
การพิจารณาของพนักงานสอบสวนในการคัดแยกผู้เสียหาย และสนับสนุนการดาเนินคดีความผิดฐานการค้ามนุษย์
(3) ด าเนิ น การเรี ย กร้ อ งสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ใ ห้ แ ก่ ผู้ เ สี ย หายซึ่ ง เป็ น ลู ก จ้ า ง ตามอ านาจหน้ า ที่
ของพนักงานตรวจแรงงาน ซึ่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 กาหนดไว้
(4) ติดตาม และรายงานผลการดาเนินคดี ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
ตัวอย่าง พนักงานตรวจแรงงาน เข้าตรวจโรงงานผลิตปลาร้าแห่งหนึ่ง ได้ข้อเท็จจริงว่า คนงานกลุ่มหนึ่ง
จากประเทศเพื่อนบ้านถูกชักจูงให้มาทางานที่โรงงานผลิตปลาร้าในประเทศไทย นายจ้างรับเข้าทางานโดยจัด
บ้านพักให้ ทุกวันทางานจัดรถห้องเย็นตู้ทึบมารับจากบ้านพักเข้าโรงงานทางานภายในโรงงานมีรั้วล้อมรอบสูง
มีลวดหนามกั้น จะเข้า – ออก ต้องได้รับอนุญาต มีการเข้มงวดกวดขัน คนงานเหล่านี้ไม่ได้รับอนุญาตให้ออกจาก
โรงงานเลย จะต้องทางานในโรงงานจนเลิกงาน ถ้าวันใดมีงานมาก ทุกคนต้องอยู่ทางานล่วงเวลาจะกลับ ก่อนไม่ได้
เมื่อจะกลับที่พักก็มีรถห้องเย็นตู้ทึบมารับกลับพร้อมกัน ทาเช่นนี้ทุกวัน เมื่อกลับที่พักหรือวันหยุดก็ต้องอยู่ในที่พัก
จะออกมาบริเวณข้างนอกไม่ได้ ลักษณะเช่นนี้มีเหตุอันเชื่อได้ว่ามีการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ให้พนักงานตรวจ
แรงงานประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และร่วมแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน
ตัวอย่าง นายหม่องเอ ลูกจ้างซึ่งมีสัญชาติเมียนมา เข้า ยื่นคาร้องต่อพนักงานตรวจแรงงาน และได้ให้
ข้อเท็จจริงว่า นายหม่องเอเป็นลูกเรือประมง ทางานได้ประมาณ 7 วัน พบว่า งานหนักไม่เหมาะสมตนจึงขอไต้ก๋ง
เรือกลับเข้าฝั่ง โดยจะขอกลับกับเรือลาอื่น แต่ไต้ก๋งเรือไม่ยอมให้กลับ และกักขังนายหม่องเอไว้ในเรือ ระหว่างนั้น
นายหม่องเอได้ถูกไต้ก๋งเรือทุบตี ทาร้ายร่างกาย และบังคับให้ทางาน นายหม่องเอทนไม่ไหวจึงเสี่ยงชีวิตกระโดดหนี
ลงทะเล ขณะว่ า ยน้ าหนี อ ยู่ นั้ น ไต๋ ก งยิ ง นายหม่ อ งเอถู ก บริ เ วณหั ว ไหล่ นายหม่ อ งเอจึ ง แกล้ ง ตาย ไต้ ก๋ ง เรื อ
เห็นดังนั้นจึงไม่ได้เอะใจและแล่นเรือไปทาการประมงต่อไป เมื่อเรือลาดังกล่าวแล่นพ้นระยะสายตาไป นายหม่องเอ
จึงว่ายน้าต่อไป เคราะห์ดีที่มีเรือประมงอื่นช่วยเหลือไว้จึงกลับเข้าฝั่งได้ ให้พนักงานตรวจแรงงานประสานไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และร่วมแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน
4.2.2 กรณีพนักงานตรวจแรงงานร่วมทีมสหวิชาชีพ ให้พนักงานตรวจแรงงานปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ
ของทีมสหวิชาชีพในการสัมภาษณ์เพื่อคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
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ตัวอย่าง พนักงานตรวจแรงงาน ร่วมชุดสหวิชาชีพเข้าตรวจโรงงานปลากระป๋องแห่งหนึ่งและได้พบกับ
นางสาวคาสวย ลูกจ้างสัญชาติลาว จึงได้สอบข้อเท็จจริงนางสาวคาสวย ได้ความว่า นางสาวคาสวย เป็นชาวเมือง
สะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้ถูกชักชวนให้มาทางานในประเทศไทย โรงงานตัดเย็บ
เสื้อผ้าได้รับค่าจ้างวันละ 300 บาท นางสาวคาสวยเชื่อจึงสมัครมาทางานในประเทศไทย ดาเนินการทาพาสปอร์ต
ผ่านเข้าประเทศไทยตามหลักเกณฑ์ และเสียค่าใช้จ่ายอย่างถูกต้อง เมื่อถึงประเทศไทย ไม่มีงานตัดเย็บเสื้อผ้าให้
นางสาวคาสวยทา นายหน้าจึงส่งไปทางานโรงงานปลากระป๋ อง นางสาวคาสวยไม่เต็มใจทา แต่เสียค่าใช้จ่ายให้แก่
นายหน้ามาแล้ว ไม่มีเงินเดินทางกลับ จึงต้องจาใจทางานโรงงานปลากระป๋องด้วยความไม่สมัครใจ เช่นนี้มีเหตุอัน
เชื่อได้ว่ามีการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ให้พนักงานตรวจแรงงานปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของทีมสหวิชาชีพในการ
สัมภาษณ์เพื่อคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และร่วมแจ้งความร้องทุกข์กับชุดสหวิชาชีพต่อไป
4.3 ความผิดตามมาตรา 1626 มาตรา 45 (1) มาตรา 49 และมาตรา 50 27 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541
ในกรณีที่พนักงานตรวจแรงงานพบการกระทาความผิดดังต่อไปนี้ ให้พนักงานตรวจแรงงานแจ้งความ
ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนโดยเร็ว
4.3.1 กรณี น ายจ้ า ง หั ว หน้ า งาน ผู้ ค วบคุ ม งาน หรื อ ผู้ ต รวจงานกระท าการล่ ว งเกิ น คุ ก คาม
หรื อ ก่ อ ความเดื อ ดร้ อ นร าคาญทางเพศต่ อ ลู ก จ้ า ง ตามมาตรา 16 28 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองแรงงาน
พ.ศ. 2541 ต้องระวางโทษปรับ ไม่เกินสองหมื่นบาท ตามมาตรา 147 แห่งพระราชบั ญญัติคุ้มครองแรงงาน
พ.ศ. 2541
คาว่า “ล่วงเกิน”29 หมายถึง แสดงอาการเกินสมควรต่อผู้อื่นโดยล่วงจารีตประเพณีหรือจรรยามารยาท
ด้วยการลวนลาม ดูหมิ่น สบประมาท เป็นต้น
“คุกคาม”30 หมายถึง แสดงอานาจด้วยกริยาหรือวาจาให้หวาดกลัว ทาให้หวาดกลัว
“ราคาญ”31 หมายถึง ระคายเคือง เบื่อ ทาให้เดือดร้อน เบื่อหน่าย
ตัวอย่าง นายเขียว เป็นหัวหน้างานของนางสาวชมพู ในช่วงระยะเวลาหนึ่งเดือนที่ผ่านมานางสาวชมพู
เข้ามาฝึกงานกับนายเขียว นายเขียวมักพูดสองแง่สองง่ามเกี่ยวกับเรื่องเพศ และมักมองนางสาวชมพูเชิงชู้สาว
เป็นประจาวันละหลาย ๆ ครั้ง รวมถึงมักถือโอกาสจับมือของนางสาวชมพูอยู่บ่อยครั้ง เมื่อนางสาวชมพูยื่นแฟูม
เอกสารให้ น ายเขี ย วพิ จ ารณา นางสาวชมพู รู้ สึ ก ไม่ พ อใจเป็ นอย่ า งมากจึ ง ร้ องเรี ย นมาที่ ส านัก งานสวั ส ดิ ก าร
และคุ้มครองแรงงาน พนั กงานตรวจแรงงาน จึงได้เข้าตรวจสถานประกอบกิจการซึ่งนางสาวชมพูทางานอยู่
จากการสอบถามและสัมภาษณ์ผู้ร่วมงานของนางสาวชมพู พนักงานตรวจแรงงานพิจารณาแล้วมีเหตุอันเชื่อได้ว่า
นายเขียวกระทาการล่วงเกิน คุกคาม หรือก่อความเดือดร้อนราคาญทางเพศต่อ นางสาวชมพู จริง ให้พนักงาน
ตรวจแรงงานแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนโดยเร็ว
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มาตรา 16 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
มาตรา 50 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
28
มาตรา 16 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
29
ที่มา : พจนานุกรมไทย ราชบัณฑิตยสถาน
30
ที่มา : พจนานุกรมไทย ราชบัณฑิตยสถาน
31
ที่มา : พจนานุกรมไทย ราชบัณฑิตยสถาน
27

ตัวอย่าง นายขาว ผู้จัดการฝุายบุคคลซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของนางสาวฟูา ใช้อานาจหน้าที่ของตนสั่งให้
นางสาวฟู า ไปเที่ ย วกั บ นายขาวหลั ง เวลาเลิ ก งานหลายวั น ต่ อ สั ป ดาห์ นางสาวฟู า จ าใจไปเที่ ย วกั บ นายขาว
เพราะหากไม่ไปเที่ยวกับนายขาว นายขาวจะกลั่นแกล้งโดยจะไม่พิจารณาเลื่อนเงิ นเดือนให้นางสาวฟูา เห็นได้ว่า
นายขาว มีความประสงค์ที่จะกระทาการล่วงเกินทางเพศต่อนางสาวฟูาผู้ใต้บังคับบัญชา เมื่อพนักงานตรวจแรงงาน
ได้รับข้อเท็จจริงดังนั้น ให้แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนโดยเร็ว
4.3.2 กรณีสถานประกอบกิจการหรือนายจ้างมีการจ้างเด็กอายุต่ากว่าสิบแปดปีเป็นลูกจ้างและทางาน
มาแล้วเกินสิบห้าวัน โดยไม่ได้แจ้งการจ้างเด็กอายุต่ากว่าสิบแปดปีเป็นลูกจ้างต่อพนักงานตรวจแรงงานภายใน
ระยะเวลาสิ บห้ าวัน ตั้งแต่วัน ที่รั บลูกจ้างเข้าทางาน ตามมาตรา 45 (๑) แห่ งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
พ.ศ. 2541 ซึ่งตามกฎหมายต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท ตามมาตรา 14632 แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
ตัวอย่าง พนักงานตรวจแรงงาน เข้าตรวจโรงงานผลิตกระเป๋าแห่งหนึ่ง และจากการสอบข้อเท็จจริงพบว่า
มีจ้างเด็กอายุ 16 ปี จานวน 1 คน เข้ามาทางานเมื่อ 16 วันที่ผ่านมา โดยมีเอกสารแสดงเวลาทางานของเด็กนั้น
เป็นหลักฐานสาคัญ และนายจ้างรับว่า นายจ้างไม่ได้แจ้งการจ้างเด็กอายุต่ากว่าสิบแปดปีต่อพนักงานตรวจแรงงาน
ให้พนักงานตรวจแรงงานแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนโดยเร็ว
ตั ว อย่ า ง พนั ก งานตรวจแรงงาน ได้ รั บ การร้ อ งเรี ย นว่ า มี ก ารจ้ า งเด็ ก อายุ ต่ ากว่ า สิ บ แปดปี ท างาน
ในโรงงานผลิ ตลู ก กวาดแห่ งหนึ่ ง พบว่า มีลู ก จ้างสั ญชาติเมียนมา ซึ่งพนั กงานตรวจแรงงานสงสั ยว่ าเป็นเด็ ก
จานวน ๑ คน จากการสอบข้อเท็จจริง พบว่า ลูกจ้างคนดังกล่าวทางาน ณ สถานประกอบกิจการแห่งนี้มาแล้ว
ประมาณ 1 เดือนเศษ โดยมีเอกสารการจ่ายค่าจ้างเป็ นหลักฐานสาคัญ แต่นายจ้างปฏิเสธว่า ลูกจ้างอายุ 18 ปี
บริบูรณ์ก่อนเข้ามาทางาน พนักงานตรวจแรงงานจึง พาลูกจ้างนั้นไปตรวจมวลกระดูกที่โรงพยาบาล ผลการพิสูจน์
มวลกระดูกยื น ยั น ว่า ลู กจ้ างมีอายุ อยู่ ในช่ว ง 15 – 17 ปี ให้ พนักงานตรวจแรงงานรวบรวมหลั กฐานต่าง ๆ
และแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนโดยเร็ว
4.3.3 กรณีสถานประกอบกิจการหรือนายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็น เด็กอายุต่ากว่าสิบแปดปีทางานอย่างหนึ่ง
อย่างใดกฎหมายห้ามไว้ ตามมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ต้องระวางโทษปรับ
ตั้ ง แต่ สี่ แ สนบาทถึ ง แปดแสนบาทต่ อ ลู ก จ้ า งหนึ่ ง คน หรื อ จ าคุ ก ไม่ เ กิ น สองปี หรื อ ทั้ ง ปรั บ ทั้ ง จ า ตามมาตรา
148/233 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
ตัวอย่าง พนักงานตรวจแรงงาน เข้าตรวจสถานประกอบกิจการผลิตพลุแห่งหนึ่ง จากการสอบข้อเท็จจริง
พบว่า มีการจ้างเด็กอายุ 16 ปี เป็นลูกจ้าง จานวน 1 คน ทาหน้าที่บรรจุดินประสิวลงในด้ามพลุ ให้พนักงาน
ตรวจแรงงานแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนโดยเร็ว
ตัวอย่า ง พนั กงานตรวจแรงงาน ได้รับคาร้องเรียนว่า มีเด็ก ทางานปั๊มโลหะอยู่ในโรงงานผลิตชิ้นส่ว น
ยานยนต์ จึงรีบเข้าตรวจสถานประกอบกิจการดังกล่าว และพบว่า นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ากว่าสิบแปดปี
ทางานปั๊ ม โลหะอยู่ เป็ น ประจ า จึ ง ได้ ถ่า ยภาพและวิ ดี โ อไว้ เ ป็ นหลั ก ฐานขณะเด็ ก ทางานอยู่ และให้ พนั ก งาน
ตรวจแรงงานแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนโดยเร็ว
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มาตรา 146 เพิ่มโดย พระราชบัญญัตคิ ุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553
มาตรา 148/2 เพิ่มโดย พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560

4.3.4 กรณีสถานประกอบกิจการหรือนายจ้างให้ ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ากว่าสิบแปดปีทางานในสถานที่
ซึ่งกฎหมายห้ามไว้ ได้แก่ โรงฆ่าสัตว์ สถานที่เล่นการพนัน สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ และโรงงาน
หรือสถานประกอบกิจการแปรรูปสัตว์น้า ตามกฎกระทรวงกาหนดสถานที่ที่ห้ามนายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นอายุต่ากว่า
สิบแปดปีทางาน พ.ศ. 2559 ตามมาตรา 5034 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ต้องระวางโทษ
ปรั บตั้ งแต่ สี่ แสนบาทถึ งแปดแสนบาทต่ อลู กจ้ างหนึ่ งคน หรื อจ าคุ กไม่ เกิ นสองปี หรื อทั้ งปรั บทั้ งจ า ตามมาตรา
148/235 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
ตัวอย่าง พนักงานตรวจแรงงาน เข้าตรวจโรงงานผลิตปลาร้าแห่งหนึ่ง จากการสัมภาษณ์พบว่า มีการจ้าง
เด็กสัญชาติไทย อายุ 17 ปี จานวน 2 คน ทาหน้าที่คัดปลา โดยเด็กทั้งสองคนได้เข้ามาทางานในสถานประกอบ
กิจการแห่งนี้ ประมาณ 10 วัน ให้พนักงานตรวจแรงงานแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนโดยเร็ว
ตัวอย่าง พนักงานตรวจแรงงาน ได้รับการประสานจากกรมการปกครอง เข้าตรวจกิจการร้านอาหาร
ซึ่งมีการจาหน่ายสุราและมีการแสดงดนตรี พบว่า ร้านอาหารแห่งนี้จ้างลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุ 16 ปี ทาหน้าที่
บริการเสิ ร์ฟอาหารและสุร าให้แก่ลู กค้า ให้พนักงานตรวจแรงงานรวบรวมหลั กฐานต่าง ๆ แจ้งความร้องทุกข์
ต่อพนักงานสอบสวนโดยเร็ว
4.4 ความผิ ด ตามมาตรา 44 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 22
แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ประกอบข้อ 4 แห่งกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงาน
ประมงทะเล พ.ศ. 2557 และมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ประกอบข้อ 4
แห่งกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานเกษตรกรรม พ.ศ. 2557 เฉพาะมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
ในกรณีที่พนักงานตรวจแรงงานพบการกระทาความผิดดังต่อไปนี้ ให้พนักงานตรวจแรงงานแจ้งความ
ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนโดยเร็ว
4.4.1 กรณีสถานประกอบกิจการหรือนายจ้างมีการจ้างลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ากว่าสิบห้าปีเป็นลูกจ้าง
ตามมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงแปดแสน
บาทต่อลู กจ้ างหนึ่ งคน หรื อจ าคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งปรับทั้งจา ตามมาตรา 148/136 แห่ งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
ตั ว อย่ า ง ชุ ด เฉพาะกิ จ คุ้ ม ครองแรงงาน เข้ า ตรวจสถานประกอบกิ จ การทอไหมพรมแห่ ง หนึ่ ง
จากการสอบข้อเท็จจริงพบว่า มีการจ้างเด็กอายุต่ากว่า 15 ปี จานวน 3 คน และผู้จัดการของสถานประกอบกิจการ
แห่งนี้ ให้การยอมรับว่า ได้จ้างเด็ก อายุต่ากว่าสิบห้าปีทั้งหมดมาทางานจริง พนักงานตรวจแรงงานจึงได้บันทึก
คาให้การไว้เป็นหลักฐาน และแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนโดยเร็ว
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มาตรา 50 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
มาตรา 148/2 เพิ่มโดย พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560
มาตรา 148/1 เพิ่มโดย พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560

ตัวอย่าง พนักงานตรวจแรงงาน เข้าตรวจโรงงานผลิตรองเท้าแห่งหนึ่ง พบว่า มีลูกจ้างคนหนึ่งซึ่งเชื่อได้ว่า
เป็นเด็กอายุต่ากว่า 15 ปี โดยลูกจ้างคนดังกล่าวมีสัญชาติเมียนมาได้ให้การยอมรับว่า ตนอายุ 14 ปี และได้เข้ามา
ท างาน ณ สถานประกอบกิ จ การแห่ ง นี้ เ มื่ อ หนึ่ ง สั ป ดาห์ ที่ ผ่ า นมาตามเอกสารแสดงเวลาท างานของลู ก จ้ าง
แต่ไม่มีเอกสารระบุตัวตนใด ๆ ขณะที่นายจ้างอ้างว่า ลูกจ้างที่พนักงานตรวจแรงงานเชื่อได้ว่าเป็นเด็กนั้น อายุ 15 ปี
พนั กงานตรวจแรงงานจึ งพาลู กจ้ างนั้ น ไปตรวจมวลกระดูกที่โ รงพยาบาล ผลการพิสู จน์ม วลกระดู กยืนยันว่ า
ลูกจ้างมีอายุอยู่ในช่วง 12 – 14 ปี ให้พนักงานตรวจแรงงานรวบรวมหลักฐานต่าง ๆ และแจ้งความร้องทุกข์
ต่อพนักงานสอบสวนโดยเร็ว
4.4.2 กรณีสถานประกอบกิจการหรือนายจ้างมีการจ้างเด็กอายุต่ากว่าสิบแปดปีทางานในเรือประมง
ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบั ญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ประกอบข้อ 4 แห่งกฎกระทรวงคุ้มครอง
แรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 2557 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงแปดแสนบาทต่อลูกจ้ างหนึ่งคน
หรือจาคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งปรับทั้งจา ตามมาตรา 148/137 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
ตัว อย่ า ง พนั ก งานตรวจแรงงานประจาศู น ย์ PIPO ได้ ต รวจพบว่ า เรื อ ประมง ก มี ก ารจ้ า งเด็ ก อายุ
ต่ากว่า 18 ปีทางานในเรือประมง จากการสัมภาษณ์ได้ความว่า เด็ก คนดังกล่าว อายุ 17 ปี และมีเอกสารระบุ
ตั ว ตนชั ด เจน ได้ เ ข้ า มาท างานกั บ นายจ้ า งประมาณหนึ่ ง เดื อ นเศษ และมี ห น้ า ที่ คั ด ปลาขณะอยู่ บ นเรื อ
ให้พนักงานตรวจแรงงานแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนโดยเร็ว
ตัวอย่าง พนักงานตรวจแรงงาน เข้าตรวจเรือประมง ข พบนายดา ลูกจ้าง มีสรี ระทางร่ายกายที่เชื่อได้ว่า
เป็นเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี จึงขอตรวจเอกสารของนายดา พบว่า นายดา มีอายุ 18 ปี 3 เดือน แต่เมื่อตรวจสอบ
สัญญาจ้างแรงงานของนายดาปรากฏว่า นายดาได้เข้ามาเป็นลูกจ้างของนายแดง นายจ้าง เมื่อหกเดือนที่ผ่านมา
พนักงานตรวจแรงงานแรงงานจึงสอบข้อเท็จจริงจากนายดาได้ความว่า นายดา เริ่มทางานบนเรือประมงลาดังกล่าว
มาเป็ น ระยะเวลา 6 เดือนเศษ ขณะทางานมีห น้าที่ล ากอวน และได้รับค่าจ้างจากนายแดงผ่านบัญชีธ นาคาร
ให้พนักงานตรวจแรงงานรวบรวมหลักฐานต่าง ๆ และแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนโดยเร็ว
4.4.3 กรณีสถานประกอบกิจการหรือนายจ้างมีการจ้างลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ากว่าสิบห้าปีเป็นลูกจ้าง
ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบั ญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ประกอบข้อ 4 แห่งกฎกระทรวงคุ้มครอง
แรงงานในงานเกษตรกรรม พ.ศ. 2557 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงแปดแสนบาทต่อลูกจ้างหนึ่ งคน
หรือจาคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งปรับทั้งจา ตามมาตรา 148/138 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
ตัวอย่าง พนักงานตรวจแรงงาน เข้าตรวจไร่มะนาวของนายแดงตามคาร้องเรียน พบว่า มีการจ้างเด็กอายุ
ต่ากว่า 15 ปีทางาน จากการสอบข้อเท็จจริงได้ความว่า เด็กคนดังกล่ าว อายุ 14 ปี 11 เดือน (มีเอกสารระบุ
ตัว ตนชัดเจน) ทางานในหน้ าที่ร ดน้ าและเก็บลูกมะนาวเฉพาะช่ว งฤดูกาลเก็บเกี่ยว ให้ พนักงานตรวจแรงงาน
รวบรวมหลักฐานต่าง ๆ และแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนโดยเร็ว
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มาตรา 148/1 เพิ่มโดย พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560
มาตรา 148/1 เพิ่มโดย พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560

ตัวอย่าง พนักงานตรวจแรงงาน ได้รับการร้องเรียนจากองค์กร NGO ว่ามีการจ้างเด็กอายุต่ากว่า 15 ปี
เป็ น ลู กจ้ าง ทางานในสวนมังคุดของนายดา จึงเข้าตรวจสวนมังคุดดังกล่ าวและพบเด็กกาลั งเก็บผลมังคุดอยู่
จึงได้สอบข้อเท็จจริงได้ความว่า เด็กนั้น มีอายุ 14 ปี มีหน้าที่ปีนปุายไปเก็บผลมังคุดจากต้น ได้รับค่าจ้างวันละ
100 บาท และนายดาจะจ้างตนมาทางานในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวเท่านั้น ขณะที่นายดาให้ข้อเท็จจริงว่า สาเหตุที่ตน
ให้เด็กนั้นมาทางานเพราะเห็นว่าเด็กนั้นว่างงานอยู่ จึงชักชวนมาทางานและให้ค่าแรงวันละ 100 บาท ให้พนักงาน
ตรวจแรงงานรวบรวมหลักฐานต่าง ๆ และแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนโดยเร็ว
4.5 ความผิดตามมาตรา 139 (2) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
ในกรณี ที่ พ นั ก งานตรวจแรงงานได้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองแรงงาน พ.ศ. 2541
มาตรา 139 (1) เข้าไปในสถานประกอบกิ จการหรื อส านั กงานของนายจ้าง และสถานที่ทางานของลู กจ้ าง
ในเวลาทาการ เพื่อตรวจสภาพการทางานของลูกจ้างและสภาพการจ้าง สอบถามข้อเท็จจริง ถ่ายภาพ ถ่ายสาเนา
เอกสารที่เกี่ยวกับการจ้าง การจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทางานในวันหยุด ค่าล่วงเวลาในวันหยุด และทะเบียน
ลูกจ้าง เก็บตัวอย่างวัสดุหรือผลิตภัณฑ์เพื่อวิเคราะห์เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทางาน และกระทาการอย่างอื่น
เพื่อให้ ได้ข้อเท็จ จริ งในอัน ที่จ ะปฏิบัติการให้ เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ และได้มีห นังสื อสอบถามหรือเรียก
นายจ้าง ลูกจ้าง หรือบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริงหรือให้ส่งสิ่งของหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องมาประกอบ
การพิจารณา ตามมาตรา 139 (2) แต่บุคคลตามมาตรา 139 (2) มิยอมปฏิบัติตาม ให้พนักงานตรวจแรงงาน
แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนโดยเร็ว
ตัวอย่าง พนักงานตรวจแรงงาน ได้มีหนังสือสอบถามหรือเรียกนายน้าเงิน ตามมาตรา 139 (2) เพื่อมา
ชี้ แ จงข้ อ เท็ จ จริ ง และส่ ง เอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ งภายในระยะเวลาที่ ก าหนดเพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณาค าร้ อ ง
ของลูกจ้าง แต่นายน้าเงินไม่มาชี้แจงข้อเท็จจริงและส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กาหนดโดยมิได้ชี้แจง
เหตุขัดข้อง ให้พนักงานตรวจแรงงานแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนโดยเร็ว
ตัวอย่าง พนักงานตรวจแรงงาน ได้มีหนังสือสอบถามหรือเรียกนายขาว ตามมาตรา 139 (2) เพื่อมา
ชี้ แ จงข้ อ เท็ จ จริ ง และส่ ง เอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ งภายในระยะเวลาที่ ก าหนดเพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณาค าร้ อ ง
ของลูกจ้าง นายขาวได้ส่งหนังสือตอบรับจะมาให้ข้อเท็จจริงและส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กาหนด
แต่เมื่อครบกาหนดระยะเวลาตามหนังสือของพนักงานตรวจแรงงาน นายขาวมิได้มาให้ข้อเท็จจริงและส่งเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องและไม่ได้ชี้แจงเหตุขัดข้อง ให้พนักงานตรวจแรงงานแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนโดยเร็ว
4.6 ความผิ ด ตามมาตรา 150 39 และมาตรา 151 40 วรรคหนึ่ ง แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ คุ้ม ครองแรงงาน
พ.ศ. 2541 เฉพาะความผิดที่กระทาต่อพนักงานตรวจแรงงาน
ในกรณีที่พนักงานตรวจแรงงานพบการกระทาความผิดดังต่อไปนี้ ให้พนักงานตรวจแรงงานแจ้งความ
ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนโดยเร็ว
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มาตรา 150 เพิ่มโดย พระราชบัญญัตคิ ุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
มาตรา 151 เพิ่มโดย พระราชบัญญัตคิ ุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553

4.6.1 กรณี ไ ม่ อ านวยความสะดวก ไม่ ม าให้ ถ้ อ ยค า ไม่ ส่ ง เอกสาร หรื อ วั ต ถุ ใ ดๆ ตามหนั ง สื อ เรี ย ก
ของคณะกรรมการค่าจ้าง คณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน คณะอนุกรรมการของคณะกรรมการดังกล่าว หรือผู้ซึ่ง
คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการเช่นว่านั้นมอบหมาย แล้วแต่กรณี หรือไม่อานวยความสะดวกแก่พนักงาน
ตรวจแรงงานหรือแพทย์ นักสังคมสงเคราะห์ หรือผู้เชี่ยวชาญตามมาตรา 142 ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน
หรื อ ปรั บ ไม่ เ กิ น สองพั น บาท หรื อ ทั้ ง จ าทั้ ง ปรั บ ตามมาตรา 150 41 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองแรงงาน
พ.ศ. 2541
ตัวอย่าง พนักงานตรวจแรงงาน ได้เข้าตรวจสถานประกอบกิจการของนายเหลือง ขณะสอบข้อเท็จจริง
นายเหลือง พนักงานตรวจแรงงานขอให้นายเหลืองนาเอกสารแสดงเวลาทางานของลูกจ้างมาชี้แจง แต่นายเหลือง
ไม่ยอมให้พนักงานตรวจแรงงานตรวจเอกสารดังกล่าว โดยอ้างว่า เป็นความลับ และเมื่อพนักงานตรวจแรงงาน
ขอเข้าไปตรวจแรงงานในส่วนของการผลิต นายเหลืองอ้างว่าตนไม่สามารถให้พนักงานตรวจแรงงานเข้าไปตรวจได้
เนื่องจากเป็นความลับของบริษัท แม้พนักงานตรวจแรงงานได้ชี้แจงถึงอานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 ให้นายเหลืองทราบแล้ว นายเหลืองไม่อานวยความสะดวกใด ๆ ให้พนักงานตรวจแรงงาน
แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนโดยเร็ว
4.6.2 กรณี ขั ด ขวางการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องคณะกรรมการค่ า จ้ า ง คณะกรรมการสวั ส ดิ ก ารแรงงาน
คณะอนุกรรมการของคณะกรรมการดังกล่าว หรือผู้ซึ่งคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการเช่นว่านั้นมอบหมาย
แล้วแต่กรณี ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานตรวจแรงงานหรือแพทย์ นักสังคมสงเคราะห์ หรือผู้เชี่ ยวชาญ
ตามมาตรา 142 ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ ผู้ใดไม่ปฏิบัติ
ตามคาสั่งของคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานที่สั่ งตามมาตรา 120 42 หรือคาสั่ งของพนักงานตรวจแรงงาน
ตามมาตรา 124 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่ เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ ตามมาตรา
15143 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
ตัวอย่าง พนักงานตรวจแรงงาน ได้เข้าตรวจสถานประกอบกิจการของนางน้าตาล ขณะที่พนักงานตรวจ
แรงงานกาลังสัมภาษณ์คาให้การของลูกจ้าง นายเทา ผู้จัดการ ได้เข้ามาสั่งให้ลูกจ้างไปทางานโดยทันที อีกทั้ง
ขณะที่พนักงานตรวจแรงงานกาลังเดินไปยังส่วนการผลิตของสถานประกอบกิจการ นายเทา สั่งให้เจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภั ย ไล่ พ นั ก งานตรวจแรงงานออกไป เพื่ อ ไม่ ใ ห้ พ นั ก งานตรวจแรงงานเข้ า ตรวจได้ ให้ พ นั ก งาน
ตรวจแรงงานแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนโดยเร็ว
4.7 ความผิดตามมาตรา 37 มาตรา 38 44 มาตรา 39 45 มาตรา 39/146 มาตรา 42 มาตรา 47 และ
มาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งเป็นสาเหตุโ ดยตรงที่ทาให้ลูกจ้างได้รั บ
อันตรายสาหัสหรือถึงแก่ความตาย
ได้รับอันตรายสาหัส47 หมายความได้ว่า ดังต่อไปนี้
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มาตรา 150 เพิ่มโดย พระราชบัญญัตคิ ุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
มาตรา 120 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
43
มาตรา 151 เพิ่มโดย พระราชบัญญัตคิ ุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553
44
มาตรา 38 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
45
มาตรา 39 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
46
มาตรา 39/1 เพิ่มโดย พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
47
ที่มา : ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 297 วรรคสอง
42

(๑) ตาบอด หูหนวก ลิ้นขาด หรือเสียฆานประสาน
(๒) เสียอวัยวะสืบพันธุ์ หรือความสามารถสืบพันธุ์
(3) เสียแขน ขา มือ เท้า นิ้วหรืออวัยวะอื่นใด
(4) หน้าเสียโฉมอย่างติดตัว
(5) แท้งลูก
(6) จิตพิการอย่างติดตัว
(7) ทุพพลภาพ หรือปุวยเจ็บเรื้อรังซึ่งอาจถึงตลอดชีวิต
(8) ทุพพลภาพ หรือปุวยเจ็บด้วยอาการทุกขเวทนาเกินกว่ายี่สิบวัน หรือจนประกอบกรณียกิจตามปกติ
ไม่ได้เกินกว่ายี่สิบวัน
ตาย หมายถึง การสิ้นสุดสภาพบุคคลตามประมวลกฎหมายอาญา แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ
(๑) การตายตามธรรมชาติหรือการตายธรรมดา ตามมาตรา 15 แห่งประมวลกฎหมายอาญา48
(๒) การตายโดยผลของกฎหมาย ตามมาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายอาญา49
ในกรณีที่พนักงานตรวจแรงงานพบการกระทาความผิด ซึ่งเป็นสาเหตุโดยตรงที่ทาให้ลูกจ้างได้รับอันตราย
สาหัส หรือถึงแก่ความตาย ดังต่อไปนี้ ให้พนักงานตรวจแรงงานแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนโดยเร็ว
4.7.1 กรณีนายจ้างให้ลูกจ้างทางานยก แบก หาม หาบ ทูน ลาก หรือเข็นของหนักเกินอัตราน้าหนัก
ตามที่ กาหนดในกฎกระทรวง มาตรา 37 แห่ งพระราชบั ญญัติคุ้ มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่ง เป็นสาเหตุ
โดยตรงที่ทาให้ลูกจ้างได้รับอันตรายสาหัสหรือถึงแก่ความตาย ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน
สองแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ ตามมาตรา 14450 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
ตัวอย่าง นางสมศรี ลูกจ้ าง มีหน้าที่ยกลังปลาขึ้น รถบรรทุก ได้ ยื่นคาร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานว่า
นายสมชาย นายจ้าง ให้น างสมศรียกลังปลาซึ่งมีน้าหนักประมาณ 30 - 35 กิโลกรัม ขึ้นรถบรรทุก จนทาให้
นางสมศรีได้รับบาดเจ็บ (ขาหัก) ต้องนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลเป็นเวลา 21 วัน เนื่องจากขณะยกลังปลา
อยู่ นั้ น ลั ง ปลาหล่ น ทั บ ขาของนางสมศรี พนั ก งานตรวจแรงงานจึ ง รี บ เข้ า ไปตรวจสถานประกอบกิ จ การ
ของนายสมชาย และพบว่า ลั ง ปลาที่น างสมศรีกล่ าวอ้าง มีน้ าหนัก 29 – 35 กิโ ลกรัม แล้ ว แต่น้าหนักปลา
ที่บรรจุอยู่ ให้พนักงานตรวจแรงงานรวบรวมเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน
โดยเร็ว
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ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 15 วรรคหนึ่ง “สภาพบุคคลย่อมเริ่มแต่เมื่อคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารกและสิ้นสุดลงเมื่อตาย”
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 61 “ถ้าบุคคลใดได้ไปจากภูมิลาเนาหรือถิ่นที่อยู่ และไม่มีใครรู้แน่ว่าบุคคลนั้นยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ตลอดระยะเวลาห้าปี
เมื่อผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักงานอัยการร้องขอศาลจะสั่งให้บุคคลนั้นเป็นคนสาบสูญก็ได้
ระยะเวลาตามวรรคหนึ่งให้ลดเหลือสองปี
(1) นับแต่วันที่การรบหรือสงครามสิ้นสุดลง ถ้าบุคคลนั้นอยู่ใน การรบหรือสงคราม และหายไปในการรบหรือสงครามดังกล่าว
(2) นับแต่วันทีย่ านพาหนะที่บุคคลนั้นเดินทาง อับปาง ถูกทาลาย หรือสูญหายไป
(3) นับแต่วันที่เหตุอันตรายแก่ชีวิตนอกจากที่ระบุไว้ใน (1) หรือ (2) ได้ผ่านพ้นไป ถ้าบุคคลนั้นตกอยู่ในอันตรายเช่นว่านั้น”
50
มาตรา 144 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560
49

ตัวอย่าง พนักงานตรวจแรงงานได้รับข้อเท็จจริงว่า นางสมหญิง เป็นลูกจ้างของนายสมชาย มี หน้าที่
เข็นรถขนกระสอบข้าวน้าหนัก 50 กิโลกรัม ไปวางหน้าโกดังข้าวเพื่อให้นายสมหมายขนกระสอบข้าวขึ้นรถบรรทุก
วันหนึ่งนางสมหญิงลื่นล้มขณะเข็นรถขนกระสอบข้าวไปให้นายสมหมาย ทาให้รถเข็นซึ่งขนกระสอบข้าวอยู่ล้มทับ
ขาหัก ต้องเข้ารับ การรักษาตัวที่โรงพยาบาลเป็นระยะเวลา 45 วัน ให้พนักงานตรวจแรงงานรวบรวมเอกสาร
และหลักฐานต่าง ๆ แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนโดยเร็ว
4.7.2 นายจ้ า งให้ ลู ก จ้ า งซึ่ ง เป็ น หญิ ง ท างานอย่ า งหนึ่ ง อย่ า งใด ตามที่ ก าหนดใน มาตรา 3851
แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งเป็นสาเหตุโดยตรงที่ทาให้ลูกจ้ างได้รับอันตรายสาหัสหรือ
ถึงแก่ความตาย ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ ตามมาตรา 14452
แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
ตัวอย่า ง พนักงานตรวจแรงงาน เข้าตรวจสถานที่ก่อสร้างแห่งหนึ่ง มีนายสมพงษ์ เป็นผู้รับเหมาช่ว ง
และมีลูกจ้าง จานวน 25 คน พบว่า นางสมหญิง หนึ่งในลูกจ้างของนายสมพงษ์ ทางานบนนั่งร้านที่มีความสูง
จากพื้นดิน 20 เมตร ขณะทางานได้พลัดตกลงมาเสียชีวิต ให้พนักงานตรวจแรงงานรวบรวมเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ
แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนโดยเร็ว
ตัวอย่าง นางสมทรง ลูกจ้าง เข้ายื่นคาร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานว่า นายสมนึก นายจ้าง ให้นางสมทรง
ขับรถกระบะไปส่งพลุไฟให้กับลูกค้า พนักงานตรวจแรงงานจึงได้มีหนังสือเชิญนายสมนึกมาให้ข้อเท็จจริง พบว่า
นางสมทรง เป็นลูกจ้างของนายสมนึก และทางานในหน้าที่ดังกล่าว โดยได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือน ให้พนักงาน
ตรวจแรงงานรวบรวมเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนโดยเร็ว
4.7.3 นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์ทางานอย่างหนึ่งอย่างใด ตามที่กาหนดในกฎหมาย มาตรา 3953
แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งเป็นสาเหตุโดยตรงที่ทาให้ลูกจ้างได้รับอันตรายสาหัสหรือถึง
แก่ความตาย ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ ตามมาตรา
14454 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
ตัว อย่า ง นางสมรั ก ษ์ ลู ก จ้ า ง เข้ า ยื่น ค าร้อ งต่ อพนั กงานตรวจแรงงานว่ า นายสมหมาย นายจ้า งให้
นางสมรักษ์ซึ่งเป็นลูกจ้างรายเดือน เข็นรถขนของซึ่งบรรทุกของหนักกว่า 30 กิโลกรัม ขึ้นลงสานักงานเป็นประจา
โดยนายสมหมายทราบอยู่ ก่ อ นแล้ ว ว่า ขณะนั้ น นางสมรั ก ษ์ กาลั ง ตั้ง ครรภ์ 3 เดื อ น วั น หนึ่ ง ขณะเข็ นรถของ
นางสมรั กษ์ รู้ สึ ก ปวดครรภ์ม ากเพราะทารกในครรภ์ข ยับตั ว ท าให้ นางสมรัก ษ์ ล้ ม ลงเลื อ ดไหลจากช่ องคลอด
จนต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลและเป็นเหตุให้นางสมรักษ์แท้งลูกในเวลาต่อมา ให้พนักงานตรวจแรงงาน
รวบรวมเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนโดยเร็ว

- 32 ตัวอย่าง นางสมสมร ลูกจ้าง เข้ายื่นคาร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานว่า นายสมบัติ นายจ้างให้นางสมสมร
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มาตรา 38 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
มาตรา 144 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560
มาตรา 39 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
มาตรา 144 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560

ซึ่งเป็นลูกจ้างรายวันขับรถยนต์ไปส่งสินค้าให้กับลูกค้า โดยนางสมสมรเคยแจ้งให้นายสมบัติทราบว่า นางสมสมร
กาลังตั้งครรภ์ 2 เดือน แต่นายสมบัติเห็นว่า ขณะนั้นนางสมสมรเพิ่งตั้งครรภ์ได้ไม่นานจึงยังคงให้นางสมสมรขับรถ
ส่งสินค้าต่อไปก่อน ระหว่างขับรถไปส่งสินค้านางสมสมรไม่ทราบว่ามีการซ่อมแซมถนนจึงทาให้นางสมสมรขับรถ
พลัดตกหลุมอย่างรุนแรง จนมีอาการปวดครรภ์อย่างหนักและเป็นเหตุให้นางสมสมรแท้งลูกในเวลาต่อมา ให้
พนักงานตรวจแรงงานรวบรวมเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนโดยเร็ว
4.7.4 นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์ทางานในระหว่างเวลา 22.00 นาฬิกา ถึงเวลา 06.00
นาฬิกา ทางานล่วงเวลา หรือทางานในวันหยุด หรือกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์ทางานในตาแหน่ง
ผู้บริหาร งานวิชาการ งานธุ รการ หรืองานเกี่ยวกับการเงินหรือบัญชี ทางานล่วงเวลาในวันทางานซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อสุ ขภาพของลู กจ้ างซึ่งเป็ น หญิงมีครรภ์ห รือไม่ได้รับความยินยอมจากลู กจ้างก่องเป็นคราวๆไป ตามมาตรา
39/155 แห่งพระราชบัญญัติคุ้ มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งเป็นสาเหตุโดยตรงที่ทาให้ลูกจ้างได้รับอันตราย
สาหัสหรือถึงแก่ความตาย ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ตามมาตรา 14456 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
ตัวอย่าง นางสมฤดี ลูกจ้าง เข้ายื่นคาร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานว่า นายสมกิจ นายจ้าง ให้นางสมฤดี
ซึ่งเป็นลูกจ้างรายวันทางานในระหว่างเวลา 22.00 – 06.00 น. โดยนางสมฤดีเคยแจ้งให้นายสมกิจทราบแล้วว่า
นางสมฤดีกาลังตั้งครรภ์ แต่นายสมกิจเห็นว่านางสมฤดีตั้งครรภ์ 1 เดือน จึงให้นางสมฤดีทางานในเวลาดังกล่าว
ต่ อ ไป การท างานในเวลาดั ง กล่ า วท าให้ น างสมฤดี มี เ วลาพั ก ผ่ อ นไม่ เ พี ย งพอ จนเป็ น เหตุ ใ ห้ น างสมฤดี
แท้งบุตร ให้พนักงานตรวจแรงงานรวบรวมเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนโดยเร็ว
ตัวอย่าง นางสมใจ ลูกจ้าง เข้า ยื่นคาร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานว่า นายสมชัย นายจ้าง ให้นางสมใจ
ซึ่งเป็นลูกจ้างรายวันทางานในระหว่างเวลา 22.00 – 06.00 น. โดยนางสมใจเคยแจ้งให้นายสมปอง ผู้จัดการ
ฝุายบุคคลของสถานประกอบกิจการของนายสมชัยทราบแล้วว่า นางสมใจกาลังตั้งครรภ์ 1 เดือน แต่ไม่ทราบว่า
นายสมชัยทราบหรือไม่ และนางสมใจต้องทางานในเวลาดังกล่าวต่อไปแม้ว่าตนจะมีเวลาพักผ่อนไม่เพียงพอก็ตาม
จนกระทั่ ง เวลาผ่ า นไปร่ ว มสองเดื อ น ขณะที่ น างสมใจท างาน ได้ รู้ สึ ก อ่ อ นล้ า เป็ น อย่ า งมากท าให้ มี อ าการ
หน้ามืดล้มลง เพื่อนร่วมงานจึงได้ส่งตัวนางสมใจไปยังโรงพยาบาล ซึ่งภายหลังนางสมใจแท้งบุตร ให้พนักงาน
ตรวจแรงงานรวบรวมเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนโดยเร็ว
4.7.5 กรณีที่นายจ้างมิให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์เปลี่ยนตาแหน่งงานที่ลูกจ้างกระทาอยู่ แต่ลูกจ้าง
ได้มีใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งมาแสดงว่าไม่อาจทางานในหน้าที่เดิมต่อไปได้ และลูกจ้างขอให้นายจ้าง
เปลี่ยนงานในหน้าที่เดิมเป็นการชั่วคราวก่อนหรือหลังคลอด ตามมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
พ.ศ. 2541 ซึ่งเป็นสาเหตุโดยตรงที่ทาให้ลูกจ้างได้รับอันตรายสาหัสหรือถึงแก่ความตาย ต้องระวางโทษจาคุก
ไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ ตามมาตรา 14457 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541
- 33 ตัวอย่าง นางสมศรี ลูกจ้างของโรงงานเย็บผ้าแห่งหนึ่ง ร้องเรียนมายังพนักงานตรวจแรงงานว่า นางสมศรี
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มาตรา 39/1 เพิ่มโดย พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
มาตรา 144 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560
มาตรา 144 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560

ซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์ ทางานในตาแหน่ง เย็บผ้า ได้นาใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งมาแสดงต่อนางสมหญิง
นายจ้าง ว่าไม่อาจทางานในหน้าที่เดิมต่ อไปได้และขอให้นางสมหญิงเปลี่ยนตาแหน่งงานที่นางสมศรีกระทาอยู่
เป็นการชั่วคราว แต่นางสมหญิงไม่อนุญาตเพราะเห็นว่า โรงงานกาลังขาดแคลนแรงงานในตาแหน่งซึ่งนางสมศรี
กระทาอยู่ จึงต้องการให้นางสมศรีทางานในตาแหน่งดังกล่าวต่อไป จนเป็นเหตุให้นางสมศรีแท้งบุตร พนักงาน
ตรวจแรงงานจึงเข้าตรวจสถานประกอบกิจการแห่งนี้ พบว่า ข้อเท็จจริงเป็นดังที่นางสมศรีกล่าวอ้าง ให้พนักงาน
ตรวจแรงงานรวบรวมเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนโดยเร็ว
ตัว อย่ า ง นางสมประภา ลู ก จ้ า ง เข้ า ยื่น คาร้อ งต่ อ พนั กงานตรวจแรงงานว่ า นายสมทรั พ ย์ นายจ้ า ง
ไม่ยินยอมให้นางสมประภาซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์ทางานเปลี่ยนงานจากเดิมตาแหน่งพนักงานต้อนรับลูกค้า ซึ่งมีหน้าที่
ยืนต้อนรับลูกค้าอยู่บริเวณหน้าประตูและเดินไปส่งลูกค้าที่เคาน์เตอร์ของโรงแรมตลอดเวลาการทางาน แม้ว่า
นางสมประภาได้นาใบรั บรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งมาแสดงต่อนายสมทรัพย์แล้ ว วันหนึ่งนางสมประภา
มีอาการเมื่อยล้ากล้ามเนื้อขาเป็นอย่างมาก ทาให้ทรงตัวยืนอยู่ไ ม่ไหวล้มลงและแท้งลูกในเวลาต่อมา ให้พนักงาน
ตรวจแรงงานรวบรวมเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนโดยเร็ว
4.7.6 กรณีนายจ้างให้ลูกจ้ างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ากว่าสิบแปดปีทางานในระหว่างเวลา 22.00 นาฬิกา
ถึงเวลา 06.00 นาฬิกา โดยมิได้รั บอนุญาตเป็นหนังสื อจากอธิบดีห รือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย ตามมาตรา 47
แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งเป็นสาเหตุโดยตรงที่ทาให้ลูกจ้างได้รับอันตรายสาหั สหรือ
ถึงแก่ความตาย ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ ตามมาตรา 14458
แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
ตั ว อย่ า ง พนั ก งานตรวจแรงงาน เข้ า ตรวจสถานประกอบกิ จ การร้ า นจ าหน่ า ยสิ น ค้ า แห่ ง หนึ่ ง
ตามคาร้องเรียน พบว่า มีการจ้างเด็กอายุต่ากว่าสิบแปดปีทางาน จานวน 3 คน แต่ในวันนั้นเด็กมาทางานเพียง
2 คน โดยจากการข้ อ เท็ จ จริ ง เด็ ก ทั้ ง สองคน ได้ ค วามว่ า นายด า ผู้ จั ด การร้ า น สั่ ง ให้ เ ด็ ก ทั้ ง สามคนท างาน
ในระหว่างเวลา 22.00 นาฬิกา ถึงเวลา 06.00 นาฬิกา แต่เมื่อหนึ่งเดือนที่ผ่านมามีเด็กคนหนึ่งเกิดง่วงพลัดตกลง
จากชั้ น วางเรี ย งสิ น ค้ า ขณะท างานอยู่ ท าให้ แ ขนและขาหั ก ต้ อ งรั ก ษาตั ว อยู่ ที่ โ รงพยาบาลมาแล้ ว 21 วั น
และเมื่อสอบถามนายดา ได้ข้อเท็จจริงว่า เด็กทั้งสามคนยังไม่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดี
มอบหมาย ให้พนักงานตรวจแรงงานแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนโดยเร็ว
ตัวอย่าง นายเขียว ลูกจ้าง เข้ายื่นคาร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานว่า นายแดง นายจ้าง ไม่จ่ายค่าจ้าง
ในวันลาปุวย พนักงานตรวจแรงงานจึงสอบข้อเท็จจริงนายเขียว ได้ความว่า นายเขียว มีอายุ 17 ปี เป็นลูกจ้าง
ของนายม่วง นายจ้าง ทางานในระหว่างเวลา 22.00 นาฬิกา ถึงเวลา 06.00 นาฬิกา โดยมีเอกสารแสดงเวลา
ทางานเป็นหลักฐานยืนยัน นายเขียวซึ่งหน้าที่ตรวจสอบสินค้า ถูกลังสินค้าหล่นทับขาหักต้องผ่าตัดและรักษาตัว
ในโรงพยาบาลเป็นเวลา 30 วัน พนักงานแรงงานได้ตรวจสอบข้อมูลการให้อนุญาตเด็กอายุต่ากว่าสิบแปดปีทางาน
ในระหว่างเวลา 22.00 นาฬิกา ถึงเวลา 06.00 นาฬิกา ไม่พ บว่า นายเขียวได้รับ การอนุญาตเป็นหนังสื อ
จากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย ให้พนักงานตรวจแรงงานรวบรวมหลั กฐานต่าง ๆ และแจ้งความร้องทุกข์
ต่อพนักงานสอบสวนโดยเร็ว
- 34 4.7.7 กรณีน ายจ้ างให้ ลู กจ้ างซึ่ งเป็นเด็กอายุต่ากว่าสิบแปดปีทางานล่ ว งเวลาหรือทางานในวันหยุด
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มาตรา 144 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560

ตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งเป็นสาเหตุโดยตรงที่ทาให้ลูกจ้างได้รับ
อันตรายสาหัสหรือถึงแก่ความตาย ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจา
ทัง้ ปรับ ตามมาตรา 14459 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
ตั ว อย่ า ง พนั ก งานตรวจแรงงาน เข้ า ตรวจสถานประกอบกิ จ การผลิ ต ผลไม้ ก ระป๋ อ งแห่ ง หนึ่ ง
ตามคาร้องเรียน พบว่า มีการจ้างเด็กอายุต่ากว่าสิบแปดปีทางาน จานวน 16 คน จากการสอบข้อเท็จจริงเด็ก
จ านวน 3 คน ได้ ค วามว่ า นายขาว ผู้ จั ดการบริ ษัท สั่ ง ให้ ต นและพวกทางานล่ ว งเวลาและท างานในวั นหยุ ด
โดยมีหลักฐานคือเอกสารแสดงเวลาทางาน วันหนึ่งขณะทางานเด็กคนหนึ่งเกิดอาการเมื่อยล้าและมีอาการหน้ามืด
เนื่ อ งจากไม่ไ ด้ พั กผ่ อ น เพราะต้ อ งท างานล่ ว งเวลาและทางานในวั นหยุ ด จนเป็น เหตุใ ห้ ล้ มลงถู กเครื่ องจั ก ร
ตัดแขนขาด ให้พนักงานตรวจแรงงานแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนโดยเร็ว
ตัวอย่า ง นายขาว ลู กจ้ าง อายุ 17 ปี เข้า ยื่นคาร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานว่า นายแดง นายจ้าง
ไม่จ่ายค่าจ้างในวันลาปุวย ในช่วงที่นายขาวต้องพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล เป็นเวลา 21 วั น โดยนายขาวอ้างว่า
ในช่วงหนึ่งเดือนก่อนหน้าที่นายขาวจะเข้ารับการรักษาตัวนั้น นายแดง ได้รับคาสั่งสินค้าจากลูกค้าจานวนมาก
จึงได้สั่งให้ลูกจ้างทุกคนทางานล่วงเวลาและทางานในวันหยุด จนกระทั่งวันที่นายขาวเข้ารับการรักษาตัว ในวันนั้น
ขณะที่นายขาวซึ่งมีหน้าที่ยกสิ นค้าลงจากชั้นที่สองของสถานประกอบกิจการเพื่อนาไปให้ฝุายบรรจุภัณฑ์บรรจุ
ลังสินค้า กาลังทางานอยู่นั้น นายขาวรู้สึกอ่อนล้าจากการทางานอย่างมาก จึงเกิดอาการง่วงนอนเพราะมีเวลา
พักผ่อนน้อยจากการทางานล่วงเวลาและทางานในวันหยุด ได้พลัดตกบันได ทาให้แขนและขาหัก เมื่อพนั กงาน
ตรวจแรงงานสอบถามนายแดง ได้ข้อเท็จจริงว่า นายขาวเป็นลูกจ้างของนายแดงจริง ให้พนักงานตรวจแรงงาน
รวบรวมหลักฐานต่าง ๆ และแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนโดยเร็ว
4.8 ความผิดตามมาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ประกอบข้อ 10 แห่งกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 2557
และมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ประกอบข้อ 4 แห่งกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงาน
ในงานเกษตรกรรม พ.ศ. 2557 เฉพาะมาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 โดยมีเจตนา
หน่วงเหนี่ยวให้ลูกจ้างทางานต่อไปโดยลูกจ้างไม่ยินยอม
ในกรณีที่พนักงานตรวจแรงงานพบการกระทาความผิดดังต่อไปนี้ ให้พนักงานตรวจแรงงานแจ้งความ
ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนโดยเร็ว
4.8.1 กรณี ส ถานประกอบกิ จการหรื อ นายจ้ า งมี การจ่ ายค่ าจ้ าง ค่ า ล่ ว งเวลา ค่ าท างานในวั นหยุ ด
และค่าล่วงเวลาในวันหยุด ไม่ถูกต้องและ/หรือตามกาหนดเวลา ตามมาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
พ.ศ. 2541 โดยมีเจตนาหน่วงเหนี่ยวให้ลูกจ้างทางานต่อไปโดยลูกจ้างไม่ยินยอม ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ ตามมาตรา 14460 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541

- 35 ตัวอย่าง นางสาวมะขิ่น สัญชาติเมียนมา ทางานในโรงงานทอผ้าแห่งหนึ่ง ตกลงรับเงินเดือน เดือนละ
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10,000 บาท และจ่ายทุกวันสิ้นเดือนจากนายสมปอง นายจ้าง ตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา นางสาวมะขิ่น
มักจะได้รับค่าจ้างล่าช้ากว่ากาหนดราวสองสัปดาห์ มีบางครั้งนายสมปองจ่ายค่าจ้างตามกาหนดเวลา แต่จ่ายค่าจ้าง
ไม่ครบถ้วน ครั้งหนึ่งนางสาวมะขิ่นจะขอลาออก แต่นายสมปองได้ บอกแก่นางสาวมะขิ่นว่า หากลาออกจะไม่ได้รับ
ค่าจ้างที่ค้างจ่ายอยู่ นางสาวมะขิ่นจึงไม่กล้าลาออกจากที่ทางานเพราะเกรงว่าจะไม่ได้รับค่าจ้าง อีกทั้งนางสาวมะขิ่น
เป็นคนต่างด้าวไม่มีความรู้เกี่ย วกับกฎหมายไทย จนกระทั่งพนักงานตรวจแรงงาน ได้เข้าตรวจสถานประกอบ
กิจการแห่งนี้ และได้ สอบข้อเท็จจริงนางสาวมะขิ่นจนได้ความตามความข้างต้น ขณะที่นายสมปองอ้างว่า ลูกจ้าง
ต่างด้าวหลายรายเมื่อได้รับเงินเดือนแล้วมักจะลาออกไปทางานที่อื่น ๆ ซึ่งทาให้นายสมปองขาดแคลนแรงงาน
บ่อยครั้ง ให้พนักงานตรวจแรงงานแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนโดยเร็ว
ตัวอย่าง พนักงานตรวจแรงงาน เข้าตรวจโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แห่งหนึ่งตามรับคาร้องเรี ยน
พบว่า ลูกจ้างหลายรายไม่ได้รับค่าจ้างและค่าล่วงเวลาอย่างครบถ้วน พนักงานตรวจแรงงานจึงสอบข้อเท็จจริ ง
จากนายแดง นายจ้าง นายแดงอ้างว่า ลูกจ้างร้องขอให้ตนเก็บเงินไว้ให้และนายแดงจะจ่ายให้เมื่อลูกจ้างร้องขอ
แต่เมื่อสอบข้อเท็จจริงลูกจ้าง ได้ความว่า แม้ลูกจ้างจะร้องขอแล้วก็ตาม นายแดงจะไม่ยอมจ่ายเงินส่วนดังกล่าว
และมั ก อ้ า งว่ า จะจ่ า ยให้ เ มื่ อ ลู ก จ้ า งท างานครบก าหนดแล้ ว เท่ า นั้ น หากลาออกจากงานจะไม่ ไ ด้ รั บ ค่ า จ้ า ง
และค่าล่วงเวลาในส่วนนี้ ให้พนักงานตรวจแรงงานแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนโดยเร็ว
4.8.2 กรณี ส ถานประกอบกิ จ การหรื อ นายจ้ า งมี ก ารจ่ า ยค่ า จ้ า ง ค่ า ล่ ว งเวลา ค่ า ท างานในวั น หยุ ด
และค่าล่วงเวลาในวันหยุด ไม่ถูกต้องและ/หรือตามกาหนดเวลา ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 ประกอบข้ อ 3 แห่ ง กฎกระทรวงคุ้ ม ครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 2557
เฉพาะมาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับ
ไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ ตามมาตรา 14461 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
ตัวอย่าง นายหม่องเอ สัญชาติเมียนมา ทางานในเรือประมง ส.สมศรี ได้ตกลงกับนายสมหวั ง นายจ้าง
โดยรับค่าจ้างเป็นรายเดือน ก่อนลงเรืองประมง ระหว่างที่นายหม่องเอทางานอยู่ นายหม่องเอไม่เคยได้รับค่าจ้าง
จากนายสมหวังแม้แต่ครั้งเดียว เมื่อขึ้นฝั่งนายหม่องเอจึงเข้าไปสอบถามกับนายสมหวัง แต่นายสมหวังไม่ยอมให้พบ
นายหม่องเอจึงมายื่นคาร้องต่อพนักงานตรวจแรงงาน พนักงานตรวจแรงงานจึงเข้าตรวจสานักงานของนายสมหวัง
นายสมหวังอ้างว่าตนได้จ่ายค่าจ้างให้นายหม่องเอแล้วแต่ไม่มีหลักฐานที่สามารถยืนยันได้ว่า นายสมหวังจ่ายค่าจ้าง
ให้นายหม่องแล้ว พนักงานตรวจแรงงานจึงได้รวบรวมข้อเท็จจริงและพบว่า นายสมหวังยังไม่ได้จ่ายค่าจ้างให้แก่
นายหม่องเอ ให้พนักงานตรวจแรงงานรวบรวมเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนโดยเร็ว
ตัวอย่าง พนักงานตรวจแรงงาน เข้าตรวจสานักงานของนางสมศรีซึ่งประกอบกิจการประมง ได้ข้อเท็จจริงว่า
นางสมศรี มีเรือประมงจานวน 4 ลา มีลูกจ้าง 73 คน ขณะนั้นมีลูกจ้างของนางสมศรีคนหนึ่งมาขอพบนางสมศรี
พนั กงานตรวจแรงงานจึ งตรวจเอกสารสั ญญาจ้างของลู กจ้างคนดังกล่ าว พบว่า เป็นลู กจ้า งจริง จึงสอบถาม
ข้อเท็จ จริ งจากฝุ ายลู กจ้ างและได้ความว่า สาเหตุที่ตนต้องมาพบนางสมศรีเพราะไม่ได้รับค่าจ้างมาเป็นเวลา
สองเดือนแล้ว ทาให้ได้รับความเดือดร้ อนมาก ทั้ง ๆ ที่นางสมศรีตกลงจะจ่ายค่าจ้างเดือนละหนึ่งครั้งผ่านบัญชี
ธนาคาร พนั ก งานตรวจแรงงานจึ ง ขอเอกสารสมุ ด บั ญ ชี ข องลู ก จ้ า ง พบว่ า นางสมศรี ไ ม่ ไ ด้ จ่ า ยค่ า จ้ า งจริ ง
ให้พนักงานตรวจแรงงานรวบรวมเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนโดยเร็ว
- 36 4.8.3 กรณี ส ถานประกอบกิ จ การหรื อ นายจ้ า งมี ก ารจ่ า ยค่ า จ้ า ง ค่ า ล่ ว งเวลา ค่ า ท างานในวั น หยุ ด
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และค่าล่วงเวลาในวันหยุด ไม่ถูกต้องและ/หรือตามกาหนดเวลา ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 ประกอบข้ อ 4 แห่ ง กฎกระทรวงคุ้ ม ครองแรงงานในงานเกษตรกรรม พ.ศ. 2557
เฉพาะมาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับ
ไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ ตามมาตรา 14462 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
ตัวอย่าง นายสมชาย ลูกจ้าง ซึ่งทางานในสวนมะม่วง ร้องเรียนมายั งพนักงานตรวจแรงงานว่านายสมชัย
นายจ้าง จ่ายค่าจ้างไม่ครบถ้วน ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นฤดูกาลเก็บเกี่ยว พนักงานตรวจ
แรงงาน ได้เข้าไปตรวจสอบสวนมะม่วงดังกล่าว พบว่า นายสมชัยค้างจ่ายค่าจ้างจริง ให้พนักงานตรวจแรงงาน
รวบรวมเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนโดยเร็ว
ตัวอย่าง นายขาว ลูกจ้าง เข้า ยื่นคาร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานว่า ในช่วงเดือนเมษายน – มิถุนายน
เป็ น ช่ ว งฤดู เ ก็ บ เกี่ ย วผลทุ เ รี ย น นายเขี ย ว นายจ้ า ง จ้ า งนายขาวเก็ บ ผลทุ เ รี ย น แต่ ไ ม่ ไ ด้ ไ ม่ จ่ า ยค่ า จ้ า งของ
เดือนมิถุนายนให้แก่นายขาว พนักงานตรวจแรงงานจึงมีหนังสือเชิญนายเขียวมาสอบข้อเท็จจริง พบว่า นายเขียว
ไม่จ่ายค่าจ้างในเดือนดังกล่าวให้แก่นายขาวจริง โดยนายเขียวอ้างว่า นายขาวมักหลบงานและแอบหนีไปนอนบ่อย ๆ
แต่ที่ตนยังจ้างอยู่ เพราะขาดคนงาน ให้พนักงานตรวจแรงงานรวบรวมเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ แจ้งความ
ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนโดยเร็ว
4.9 ความผิดตามมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ประกอบข้อ 3 แห่งกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 2557
เฉพาะมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 ประกอบข้ อ 4 แห่ งกฎกระทรวงคุ้ มครองแรงงานในงานเกษตรกรรม พ.ศ. 2 557
เฉพาะมาตรา 76 แห่ งพระราชบั ญญั ติ คุ้ มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 อั นมี ลักษณะเป็ นการหั กเพื่ อชาระหนี้
ที่เป็นค่าใช้จ่ ายหรื อทดรองจ่ ายอันเนื่องมาจากการน าลูกจ้ างมาทางาน ไม่ว่าหนี้นั้ นจะมี อยู่จริ งหรื อไม่ ก็ตาม
หรือมีลักษณะเป็นการหักค่าจ้างอันเนื่องมาจากการหลอกลวงให้ลูกจ้างเป็นหนี้เกินกว่ามูลหนี้อันแท้จริง
ในกรณีที่พนักงานตรวจแรงงานพบการกระทาความผิดดังต่อไปนี้ ให้พนักงานตรวจแรงงานแจ้งความ
ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนโดยเร็ว
4.9.1 กรณี ส ถานประกอบกิ จ การหรื อ นายจ้ า งมี ก ารหั ก ค่ า จ้ า ง ค่ า ล่ ว งเวลา ค่ า ท างานในวั น หยุ ด
และค่าล่ว งเวลาในวัน หยุด อัน มิใช่เป็นการหั กตามที่กาหนดในกฎหมาย ตามมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 อันมีลักษณะเป็นการหักเพื่อชาระหนี้ที่เป็นค่าใช้จ่ายหรือทดรองจ่ายอันเนื่องมาจาก
การนาลูกจ้างมาทางาน ไม่ว่าหนี้ นั้นจะมีอยู่จริงหรือไม่ก็ตาม หรือมีลักษณะเป็นการหักค่าจ้างอันเนื่องมาจาก
การหลอกลวงให้ลูกจ้างเป็นหนี้เกินกว่ามูลหนี้อันแท้จริง ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรื อปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ ตามมาตรา 14463 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541

- 37 ตัวอย่าง นายหม่องเอ ลูกจ้างสัญชาติเมียนมา ได้เข้ายื่นคาร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานว่า ตลอดระยะเวลา
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5 ปีที่ทางานอยู่กับนายสมนึก นายจ้าง ในสถานประกอบกิจการร้านอาหารแห่งหนึ่ง นายหม่องเอมีหน้าที่เสิร์ฟอาหาร
ไม่เคยได้รับค่าจ้างครบถ้วน เพราะถูกหักค่าจ้าง เดือนละ 1,500 บาท โดยนายสมนึกอ้างว่าเป็นการหักเงินเพื่อใช้หนี้
ค่าจัดทาหนังสือเดินทางและใบอนุญาตทางาน พนักงานตรวจแรงงาน จึงได้สอบถามนายสมนึก ได้ความว่า นายหม่องเอ
เป็นลูกจ้างของนายสมนึกจริง และนายสมนึกเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการจัดทาหนังสือเดินทางและใบอนุญาตทางาน
เป็นเงินประมาณ 25,000 บาท ซึ่งไม่ได้บอกนายหม่องเอไว้ให้ทราบ และอ้างว่าที่ตนหักเงินค่าจ้างของนายหม่อมเอ
มาตลอดนั้น เพื่อต้องการให้นายหม่องเอทางานกับนายสมนึกต่อไป การกระทาของนายสมนึกจึงมีเจตนาอันมีลักษณะ
เป็นการหักเพื่อชาระหนี้ที่เป็นค่าใช้จ่ายหรือทดรองจ่ายอันเนื่องมาจากการนาลูกจ้างมาทางาน ไม่ว่าหนี้นั้นจะมีอยู่จริง
หรือไม่ก็ตาม และมีลักษณะเป็นการหักค่าจ้างอันเนื่องมาจากการหลอกลวงให้ลูกจ้างเป็นหนี้เกินกว่ามูลหนี้อันแท้จริง
ให้พนักงานตรวจแรงงานแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนโดยเร็ว
ตัวอย่าง นายแสนคา ลูกจ้างสั ญชาติลาว ได้เดินทางเข้ามาทางานในประเทศไทย โดยมีนายแดง นายหน้า
เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการจัดทาหนังสือเดินทางให้แก่นายแสนคา เมื่อเข้ามาในประเทศไทยแล้ว นายแดงได้พานายแสนคา
ไปสมัครงานเป็นลูกจ้างของนายดา นายจ้าง นายดารับนายแสนคาไว้เป็นลูกจ้าง และจ่ายเงินให้นายแดง 50,000 บาท
เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางและจัดทาหนังสือเดินทางของนายแสนคา รวมถึงนายดาได้ออกค่าใช้จ่ายในจัดทาใบอนุญาต
ทางานให้แก่นายแสนคา เป็นเงิน 5,000 บาท ระหว่างที่นายแสนคาทางาน นายดาจะหักค่าจ้างของนายแสนคา เป็นเงิน
2,500 บาท ทุ กเดือน โดยบอกนายแสนคาว่า เงิ นส่ วนดั งกล่ าวเป็นเงิ นที่นายด าออกค่ าใช้จ่ายไปให้ ก่อนเพื่ อให้
นายแสนคามาทางาน นายแสนคาไม่ทราบกฎหมายจึงยินยอมให้หักเงินส่วนดังกล่าวไปตลอดระยะเวลาสามปี ในปีต่อมา
นายแสนคาได้คานวณแล้วคิดว่า นายแสนคาได้จ่ายเงินส่วนดังกล่าวหมดสิ้นแล้ว แต่นายดายังหักค่าจ้างอยู่ จึงสอบถาม
นายดา นายดาอ้างว่า เป็นดอกเบี้ยของเงินที่นายดาออกค่าใช้จ่ายไป นายแสนคา ไม่พอใจเป็นอย่างมากแต่ไม่กล้าโต้เถียง
นายดา จึงเข้ามายื่นคาร้องต่อพนักงานตรวจแรงงาน เมื่อพนักงานตรวจแรงงานสอบข้อเท็จจริงนายพบว่า มีการหักค่าจ้าง
ดังที่นายแสนคากล่าวอ้างจริง ให้พนักงานตรวจแรงงานแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนโดยเร็ว
4.9.2 กรณี ส ถานประกอบกิ จ การหรื อ นายจ้ า งมี ก ารหั ก ค่ า จ้ า ง ค่ า ล่ ว งเวลา ค่ า ท างานในวั น หยุ ด
และค่ าล่ว งเวลาในวัน หยุด อัน มิใช่เป็นการหั กตามที่กาหนดในกฎหมาย ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ประกอบข้อ 3 แห่งกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 2557
เฉพาะมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับ
ไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ ตามมาตรา 14464 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
ตัวอย่า ง นายสมมิตร ลู ก จ้ าง ทางานในเรือประมงทะเล ส.สมหมาย ซึ่งมี นายสมหมายเป็นนายจ้า ง
โดยนายสมหมายกับนายสมมิตร ตกลงเงินเดือนกันไว้ที่ 9,500 บาท และจะโอนผ่านบัญชีธนาคาร ก่อนที่นายสมมิตร
จะลงเรือเพื่อไปทาการประมง สามเดือนต่อมา นายสมมิตรขึ้นฝั่งจึงนาสมุดบัญชีธนาคารไปปรับยอดบัญชีที่ธนาคาร
พบว่า นายสมหมายจ่ายเงินเดือนให้นายสมมิตร เดือนละ 6,000 บาท นายสมมิตรจึงเข้าไปสอบถามนายสมหมาย
ซึ่งนายสมหมายอ้างว่าเงินที่หักไปใช้เป็นค่าอาหารของนายสมมิตรขณะทางาน โดยนายสมมิตรไม่ได้ยินยอมให้หัก
นายสมมิตรจึงมายื่นคาร้องต่อพนักงานตรวจแรงงาน ให้พนักงานตรวจแรงงานรวบรวมเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ
แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนโดยเร็ว
- 38 ตัวอย่าง พนักงานตรวจแรงงานได้รับการร้องเรียนจากองค์กร NGO ว่า ลูกจ้างซึ่งทางานบนเรือประมง
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ส.สมยศ ทุกคนถูกนายสมยศ นายจ้าง หักค่าจ้างเป็นค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าจัด ทาหนังสือเดินทางและใบอนุญาต
ทางาน พนักงานตรวจแรงงานจึงเข้าตรวจสานักงานของนายสมยศ พบว่า นายสมยศ ได้จัดทาหนังสือสัญญาจ้าง
แรงงาน กับลูกจ้างและตกลงเงินเดือนไว้ เดือนละ 10,000 บาท แต่เมื่อตรวจสอบเอกสารการจ่ายค่าจ้าง พบว่า
ลูกจ้างส่ว นใหญ่ ได้รั บ เงิน เดือน เดือนละ 7,500 บาท แต่ไม่ได้ระบุไว้ว่าเงินส่ วนที่เหลื อถูกหั กไปเพื่อการใด
ให้พนักงานตรวจแรงงานรวบรวมเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนโดยเร็ว
4.9.3 กรณี ส ถานประกอบกิ จ การหรื อ นายจ้ า งมี ก ารหั ก ค่ า จ้ า ง ค่ า ล่ ว งเวลา ค่ า ท างานในวั น หยุ ด
และค่าล่ว งเวลาในวัน หยุด อัน มิใช่เป็นการหั กตามที่กาหนดในกฎหมาย ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ประกอบข้อ 4 แห่งกฎกระทรวงคุ้ม ครองแรงงานในงานเกษตรกรรม พ.ศ. 2557
เฉพาะมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับ
ไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ ตามมาตรา 14465 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
ตัวอย่าง นายสมเกียรติ นายจ้าง ซึ่งเป็นเจ้าของสวนมะม่วง ได้ตกลงกับนายสมจิตร ลูกจ้าง ให้มาเก็บ
ผลมะม่ ว งในช่ ว งเดื อ นมกราคมถึ ง พฤษภาคม โดยจะให้ เ งิ น เดื อ นนายสมจิ ต รเดื อ นละ 15,000 บาท
ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนายสมจิตรได้รับค่าจ้าง เดือนละ 10,000 บาท โดยนายสมเกียรติอ้างว่าจะหักค่าจ้างไว้ก่อน
เดือนละ 5,000 บาท เพื่อเป็นหลักประกันและจะคืนให้พร้อมเงินเดือนในเดือนพฤษภาคม ต่อมาในเดือนมิถุนายน
นายสมจิตรได้สอบถามถึงเงินที่นายสมเกียรติหักเอาไว้ นายสมเกียรติอ้างว่านายสมจิตรทาต้นมะม่วงตายไปหลายต้น
และจะไม่คืนเงินให้ นายสมจิตรจึงมายื่นคาร้องต่อพนักงานตรวจแรงงาน ให้พนักงานตรวจแรงงานรวบรวมเอกสาร
และหลักฐานต่าง ๆ แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนโดยเร็ว
ตัวอย่าง นายสมโชค ลูกจ้าง เข้า ยื่นคาร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานว่า นายสมคา นายจ้าง ไม่คืนเงิน
ที่ หั ก ไว้ ร ะหว่ า งท างานในช่ ว งเดื อ นเมษายนถึ ง มิ ถุ น ายน ซึ่ ง เป็ น ฤดู ก าลเก็ บ เกี่ ย วผลทุ เ รี ย น โดยนายสมโชค
ให้ข้อเท็จจริงว่า ตนได้เข้ามาสมัครเป็นลูกจ้างรายวันของนายสมคาในช่วงเวลาดังกล่าว มีหน้าที่เก็บผลทุเรียน
ในสวนและเอาผลทุเรีย นที่เก็บได้มาไว้ที่โรงเก็บผลไม้ของนายสมคา และตกลงจะจ่ายค่าจ้างเดือนละหนึ่งครั้ง
แต่เมื่อถึงวันจ่ายค่าจ้าง นายสมคา จะหักค่าจ้างของนายสมโชคไว้ ครั้งละ 1,000 บาท นายสมโชคเคยสอบถาม
นายสมคาแล้ว นายสมคาอ้างว่า เป็นเงินประกัน ความเสียหาย หากสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าวแล้วไม่มีอะไรเสียหาย
จะคืนเงินให้แก่นายสมโชคทั้งหมด จนกระทั่งเดือนกรกฎาคม นายสมโชคยังไม่ได้รับเงินส่วนดังกล่าว จึงเข้าไป
สอบถามนายสมค า นายสมค าอ้ า งว่ า ผลทุ เ รี ย นที่ น ายสมโชคเก็ บ มาเสี ย หาย จ าหน่ า ยไม่ ไ ด้ จึ ง ไม่ คื น เงิ น
ให้นายสมโชค พนักงานตรวจแรงงานจึงได้สอบถามนายสมคาได้ข้อเท็จจริงดังที่นายสมโชคกล่าวอ้าง ให้พนักงาน
ตรวจแรงงานรวบรวมเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนโดยเร็ว
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4.10 ความผิดตามมาตรา 1066 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 โดยเรียกเก็บบัตรประจาตัว
ประชาชนของลูกจ้าง หนังสือเดินทาง หนังสือเดินทางชั่วคราว เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง เอกสารรับรองบุคคล
ใบอนุญาตทางาน และบัตรประจาตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยของลูกจ้างเป็นหลักประกันการทางาน
ในกรณีที่พนักงานตรวจแรงงานพบการกระทาความผิดตามมาตรา 1067 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
พ.ศ. 2541 โดยมีการเรียกเก็บบัตรประจาตัวประชาชนของลูกจ้าง หนังสือเดินทาง หนังสือเดินทางชั่วคราว เอกสารใช้แทน
หนั งสื อเดิ นทาง เอกสารรั บรองบุ คคล ใบอนุ ญาตท างาน และบั ตรประจ าตั วคนซึ่ งไม่ มี สั ญชาติ ไทยของลู กจ้ าง
เป็นหลักประกันการทางาน ให้พนักงานตรวจแรงงานแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนโดยเร็ว
ตัวอย่าง พนักงานตรวจแรงงาน ได้เข้าตรวจสถานประกอบกิจการผลิตผลไม้กระป๋องของนายแดง พบว่า
สถานประกอบกิจการแห่งนี้มีลูกจ้าง จานวน 20 คน เป็นลูกจ้างสัญชาติเมียนมาทั้งหมด จากการสัมภาษณ์ลูกจ้าง
จานวน 5 คน ได้ข้อเท็จจริงว่า นายแดง นายจ้าง เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการทาหนังสือเดินทาง และใบอนุญาต
ทางานของลู ก จ้ า ง นายแดงจึ งขอเก็ บ เอกสารดั งกล่ า วเอาไว้เ ป็น หลั กประกั นในการทางานก่อ น หากลู กจ้ า ง
จะขอเอกสารคื น จะต้ อ งน าเงิ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการท าหนั ง สื อ เดิ น ทาง และใบอนุ ญ าตท างานมาคื น
ให้พนักงานตรวจแรงงานแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนโดยเร็ว
ตัวอย่าง จากการสอบข้อเท็จจริงนายจ้างและลูกจ้างในโรงงานแห่งหนึ่ง ได้ข้อเท็จจริงว่า นายจ้างได้รับ
แรงงานชาวกั ม พู ช ามาท างานตามข้ อ ตกลง MOU จ านวน 500 คน โดยนายจ้ า งขอเก็ บ หนั ง สื อ เดิ น ทาง
และใบอนุ ญาตทางานของลูกจ้างเอาไว้ เพราะเกรงว่าลู กจ้างจะทาหนังสือเดินทางและใบอนุญาตทางานหาย
อีกทั้งเพื่อความสะดวกในการขอต่อใบอนุญาตและการรายงานตัว และหลักประกันในการทางาน แต่เมื่อลูกจ้าง
ร้องขอเอกสารดังกล่าวเพื่อเดินทางไปที่ต่าง ๆ นายจ้างไม่คืนเอกสารนั้นให้ เพราะเกรงว่าลูกจ้างจะหนีกลับประเทศ
หรือไปทางานที่อื่น ทาให้ ไม่คุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายของนายจ้าง ให้ พนักงานตรวจแรงงานรวบรวมเอกสารและ
หลักฐานต่าง ๆ แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนโดยเร็ว
4.11 ความผิดที่มีการกระทาความผิดอาญาตามกฎหมายอื่นรวมอยู่ด้วย
ในกรณีที่พนักงานตรวจแรงงานเข้าตรวจสถานประกอบกิจการหรือตรวจบูรณาการร่วมกับพนักงานตาม
กฎหมายอื่น และพบว่ามีการกระทาความผิ ดอาญาตามกฎหมายอื่นรวมอยู่ด้วย ให้พนักงานตรวจแรงงานร่วมกับ
พนักงานตามกฎหมายอื่นแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสาหรับความผิดตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
ที่พนักงานตรวจแรงงานตรวจพบนั้นด้วย
ตัวอย่าง พนักงานตรวจแรงงาน ตรวจบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมการจัดหางาน เข้าตรวจสถานประกอบ
กิจการทอผ้า ของนายดา นายจ้าง ซึ่งมีลูกจ้างสัญชาติเมียนมา จานวน 21 คน จากการตรวจพบว่า สถานประกอบกิจการ
แห่งนี้ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในเรื่อง การจ่ายค่าล่วงเวลา และค่าทางาน
ในวันหยุดไม่ถูกต้องตามที่กฎหมายแรงงานกาหนด ไม่มีประกาศวันหยุดตามประเพณี และไม่มีเอกสารการจ่ายค่าจ้าง
และเจ้ าหน้ าที่ กรมการจั ดหางานตรวจพบการกระท าความผิ ดตามพระราชบั ญญั ติ การท างานของคนต่ างด้ าว
พ.ศ. 2557 ซึ่งจะต้องแจ้งความดาเนิ นคดี ให้พนักงานตรวจแรงงานรวบรวมหลักฐานต่าง ๆ และแจ้งความร้องทุกข์
ต่อพนักงานสอบสวนร่วมกับเจ้าหน้าทีก่ รมการจัดหางาน
- 40 66
67

มาตรา 10 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
มาตรา 10 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

ตัวอย่าง พนักงานตรวจแรงงาน เข้าตรวจร้านอาหารแห่งหนึ่ง พบว่า นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้าง
ต่างด้าวทั้งหมดต่ากว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่า และพบว่า ลูกจ้างรายหนึ่งไม่มีเอกสารหนังสือเดินทางและใบอนุญาต
ทางาน จึงได้บันทึกข้อเท็จจริงไว้เป็นหลักฐาน ให้พนักงานตรวจแรงงานรวบรวมหลั กฐานต่าง ๆ และประสาน
กรมการจัดหางาน หรือสานักงานจัดหางานจังหวัดเพื่อแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน
ข้อสังเกต
กรณีพนักงานตรวจแรงงานตรวจพบการกระทาความผิดตามระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานว่า
ด้วยการตรวจสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ พ.ศ. 2556 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ข้อ ๙ (1) – (10) ให้ พนั กงานตรวจแรงงานแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนในฐานความผิ ด
ตามระเบียบเท่านั้น หากเป็นความผิดอื่น ๆ ไม่ได้ระบุไว้ในระเบียบ ให้พนักงานตรวจแรงงานดาเนินการออกคาสั่ง
ตามมาตรา 139 (3)
กรณีตรวจแรงงานตรวจแรงงานพบการกระทาความผิดตามระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานว่า
ด้วยการตรวจสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ พ.ศ. 2556 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ข้อ ๙ (11) ให้พนักงานตรวจแรงงานแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนในฐานความผิดที่ไม่ได้ระบุไว้
ตามระเบียบ พร้อมกับฐานความผิดอาญาตามกฎหมายอื่น

