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	 คู่่�มืือแนวทางการปฏิิบััติิงานเพื่ื�อการประสานงานอย่�างมีืประสิทธิิภาพื่ของ

พื่นักงานติรวจแรงงาน	:	กรณีีการดำำาเนินการเกี�ย่วกับัการจ้างแรงงานเด็ำก	การคู้่ามืนุษย่์	

และการบัังคู่ับัใช้้แรงงานหรือบัริการ	 ฉบัับันี�	 ได้ำเรีย่บัเรีย่งข้�นจากการรวบัรวมืข้อม่ืล 

ทั�งที�เป็นข้อม่ืลในทางเอกสาร	 และข้อม่ืลเชิ้งประจักษ์	 ซ้ึ่�งโคู่รงการแอทลาส	 (ATLAS)	

ในองค์ู่การวินร็อคู่	อินเติอร์เนชั้�นแนล	(Winrock	International)	ประจำาประเทศไทย่	

ด้ำวย่การสนับัสนุนงบัประมืาณีจากกระทรวงแรงงานสหรัฐอเมืริกา	 (United	 States	

Department	of	Labor	 :	USDOL)	 ได้ำร�วมืมืือกับัคู่ณีะนักวิช้าการจากศ่นย่์ประสาน

งานเพื่ื�อการวิจัย่แรงงาน	 ศ่นย่์บัริการวิช้าการแห�งจุฬาลงกรณ์ีมืหาวิทย่าลัย่	 จัดำการ

ประชุ้มืกลุ�มืย่�อย่กับัเจ้าหน้าที�ผู้่้ปฏิิบััติิงานที�เกี�ย่วข้อง	 และได้ำนำาเสนอผู้ลลัพื่ธ์ิของการ

ศ้กษาในประเด็ำนวิธีิการปฏิิบััติิหน้าที�ของพื่นักงานติรวจแรงงานเกี�ย่วกับักรณีีการบัังคัู่บั

ใช้้แรงงานหรือบัริการ	การจ้างแรงงานเด็ำก	และการคู้่ามืนุษย่ใ์ห้มีืประสิทธิิภาพื่	(เฉพื่าะ

ส�วนของการจ้างงานทั�วไปที�ไมื�เกี�ย่วกับัการจ้างงานเฉพื่าะอันมีืงานประมืง	 งานในเรือ

เดิำนทะเล	เป็นอาทิ)	โดำย่การรวบัรวมืข้อม่ืลผู้�านกระบัวนวิธีิวิจัย่ทางนิติิศาสติร์ที�ได้ำปรับั

ให้กระชั้บั	กล�าวคืู่อ	นำาเสนอเฉพื่าะส�วนผู้ลลัพื่ธ์ิที�ได้ำจากการศ้กษาในร่ปของแผู้นภาพื่

การดำำาเนินงานและแบับัฟอร์มืสรุปประกอบัการอธิิบัาย่อย่�างย่�อที�มีืการอ้างอิงแหล�งที�มืา

ของข้อม่ืลแทนที�การบัรรย่าย่และอรรถาธิิบัาย่ด้ำวย่คู่วามืเรีย่งติามืแบับัอย่�างแนวทาง

วิช้านิติิศาสติร์ทั�วไป	ทั�งนี�	ก็เพืื่�อให้ผู้่้ปฏิิบััติิหน้าที�สามืารถเข้าถ้งและเข้าใจแนวขั�นติอน

การปฏิิบััติิงานและประสานงานได้ำโดำย่สะดำวกอย่�างเป็นสามัืญ	
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	 ด้ำวย่เหตุินี�	 คู่่�มืือฉบัับันี�จ้งเป็นงานเขีย่นทางวิช้าการที�สามืารถนำาไปใช้้อ้างอิง	

และปฏิิบััติิงานได้ำจริง	ทว�า	มีืการแปลงวิธีิการนำาเสนอให้ง�าย่ข้�นเพืื่�อประโย่ช้น์ติ�อการใช้้

งาน	 ซ้ึ่�งแติกติ�างจากงานวิช้าการทั�วไป	 อย่�างไรก็ติามื	 คู่่�มืือฉบัับันี�เป็นเพีื่ย่งคู่่�มืือหรือ

แนวทางปฏิิบััติิเพืื่�อเพิื่�มืประสิทธิิภาพื่ในการประสานงานของเจ้าหน้าที�ที�เกี�ย่วข้องเท�านั�น	

หาได้ำเป็นระเบีัย่บัหรือข้อบัังคัู่บัที�มีืผู้ลให้เจ้าหน้าที�ผู้่้ปฏิิบััติิงานจำาต้ิองปฏิิบััติิติามืในทุก

ขั�นติอนที�ระบุัไว้ในคู่่�มืือฉบัับันี�แติ�อย่�างใดำไมื�	

	 โคู่รงการแอทลาส	 ในองค์ู่การวินร็อคู่อินเติอร์เนชั้�นแนล	 หวังเป็นอย่�างย่ิ�งว�า

คู่่�มืือฉบัับันี�จะเป็นประโย่ช้น์ติ�อเจ้าหน้าที�ผู้่้ปฏิิบััติิงานและผู้่้ที�เกี�ย่วข้องติามืสมืคู่วร	

                                    โคู่รงการแอทำลาส ในองค์ู่การวิินร็อคู่ อินเตอร์เนช่ั่�นแนล

                 ตุลาคู่มื 2564
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คู่วิามืเบืั�องต้น

1. ท่ำ�มืาและสภาพปัญหา

	 การคู้่ามืนุษย่์	 การจ้างแรงงานเด็ำก	 และการบัังคัู่บัใช้้แรงงานเป็นปัญหาเรื�อรัง

ของประเทศไทย่มืาช้้านาน	 รัฐบัาลแติ�ละยุ่คู่สมัืย่ติ�างติระหนักและมุื�งหามืาติรการที�มีื

ประสิทธิิภาพื่เพีื่ย่งพื่อในการแก้ไขและเยี่ย่วย่าปัญหาดัำงกล�าวนี�เสมือมืา	 ดัำงจะเห็นได้ำ

จากการบัังคู่ับัใช้้บัทกฎหมืาย่ติ�าง	 ๆ	 ที�มีืเนื�อหาเกี�ย่วกับัประเด็ำนเช้�นว�านี�ทั�งที�เป็น 

บัทกฎหมืาย่ทั�วไป	 เช้�น	 ประมืวลกฎหมืาย่อาญา	 และที�เป็นบัทกฎหมืาย่เฉพื่าะ	 

เช้�น	 พื่ระราช้บััญญัติิคุู้่มืคู่รองแรงงาน	 พื่.ศ.	 2541	 พื่ระราช้บััญญัติิป้องกันและ 

ปราบัปรามืการคู้่ามืนุษย่์	 พื่.ศ.	 2551	 ฯลฯ	 แติ�อย่�างไรก็ติามื	 ปัญหาการคู้่ามืนุษย่์	 

การจ้างแรงงานเด็ำก	และการบัังคัู่บัใช้้แรงงานก็ย่ังไมื�หมืดำไปจากสังคู่มืไทย่	แติ�กลับัเพิื่�มื

ทวีคู่่ณีข้�น	 ส�งผู้ลร้าย่ติ�อภาพื่ลักษณ์ีของประเทศและระบับัเศรษฐกิจไทย่	 ปัญหาข้อนี�

ทำาให้ภาคู่ส�วนติ�าง	 ๆ	 ตัิ�งคู่ำาถามืถ้งประสิทธิิภาพื่การบัังคัู่บัใช้้กฎหมืาย่ไทย่ที�มีือย่่� 

อันเกี�ย่วด้ำวย่ประเด็ำนดัำงกล�าว	 จากการศ้กษาเบืั�องต้ินพื่บัว�าบัทบััญญัติิกฎหมืาย่ได้ำ

กำาหนดำทั�งมืาติรการป้องกัน	 คู่วบัคุู่มื	 และเย่ีย่วย่าปัญหาดัำงกล�าวไว้อย่�างคู่รบัถ้วน

บัริบ่ัรณ์ี	ทว�า	กระบัวนการในการดำำาเนินการของเจ้าหน้าที�ติามืกฎหมืาย่อาจเป็นปัจจัย่

สำาคัู่ญที�ส�งผู้ลโดำย่ติรงติ�อประสิทธิิภาพื่ในการแก้ไขปัญหาเช้�นว�านี�	 อันสืบัเนื�องมืาจาก

คู่วามืหลากหลาย่ของติัวบัทกฎหมืาย่	 และกรอบัอำานาจหน้าที�ของเจ้าหน้าที�ในแติ�ละ

ส�วนงานที�ทับัซ้ึ่อน	ลักลั�น	ไมื�มีืการประสานงานอย่�างเป็นระเบีัย่บัแบับัแผู้นเท�าที�คู่วร

	 ดัำงนี�แล้ว	การศ้กษาเพืื่�อหาจุดำประสานการดำำาเนินงานของเจ้าหน้าที�ที�มีืหน้าที�

เกี�ย่วกับัเรื�องการคู้่ามืนุษย่์	 การจ้างแรงงานเด็ำก	 และการบัังคัู่บัใช้้แรงงานจ้งเป็น 

อีกประเด็ำนที�น�าสนใจและสามืารถเชื้�อได้ำว�ามีืผู้ลติ�อการแกไ้ขปัญหาเรื�อรังทั�ง	3	ประการ

ดัำงกล�าวได้ำอย่�างแท้จริง
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	 อย่�างไรก็ติามื	 ข้อเท็จจริงอันเป็นพื่ฤติิการณ์ีเกี�ย่วกับัการคู้่ามืนุษย่์	 การจ้าง

แรงงานเด็ำก	 และการบัังคัู่บัใช้้แรงงานเกี�ย่วข้องทั�งทางติรงและทางอ้อมืกับัหน�วย่งาน

ภาคู่รฐั	หน�วย่งานภาคู่เอกช้น	และองคู่ก์รทางสังคู่มืที�ไมื�แสวงหากำาไร	อย่่�หลาย่ส�วนด้ำวย่

กัน	 การศ้กษาภาพื่รวมืการทำางานของเจ้าหน้าที�และหน�วย่งานทั�งประเทศที�มีืหน้าที�

เกี�ย่วข้องกับัเรื�องดัำงกล�าวใหส้ำาเร็จอาจเปน็ไปไดำย้่ากภาย่ในระย่ะเวลาอนักระชั้�น	ในทาง

ติรงกนัข้ามื	หากมืกีารหย่บิัย่กหน�วย่งานที�มีืพัื่นธิกิจและหนา้ที�เกี�ย่วข้องโดำย่ติรงกบััเรื�อง

ดัำงกล�าวมืาเป็นกรณีีศ้กษา	 โดำย่ศ้กษากำาหนดำแนวทางในการทำางานและการประสาน

งานของหน�วย่งานนั�นกับัหน�วย่งานอื�นที�มีืหน้าที�เกี�ย่วข้องสัมืพัื่นธ์ิกัน	เพืื่�อให้ปัญหาเรื�อง

การคู้่ามืนุษย์่	การจ้างแรงงานเด็ำก	และการบัังคัู่บัใช้้แรงงานหรือบัริการได้ำรับัการแก้ไข	

เย่ีย่วย่าให้สิ�นกระบัวนคู่วามื	อาจเป็นจุดำเริ�มืต้ินที�ดีำเพืื่�อการพัื่ฒนาให้เกิดำคู่วามืสมืบ่ัรณ์ี

อย่�างเป็นองค์ู่รวมืติ�อไป
	 “พื่นักงานติรวจแรงงาน”	 คืู่อ	 เจ้าหน้าที�ผู้่้มีือำานาจในการติรวจพิื่จารณีาว�า
กิจกรรมืติ�าง	ๆ 	ที�เกี�ย่วกับัการใช้้แรงงานเป็นไปติามืเงื�อนไขของพื่ระราช้บััญญัติิคุู้่มืคู่รอง
แรงงาน	 พื่.ศ.	 2541	 ซ้ึ่�งเป็นบัทกฎหมืาย่ที�มีืเนื�อหาบัางส�วนเกี�ย่วกับัการป้องกัน 
การคู่้ามืนุษย่์	 การห้ามืจ้างแรงงานเดำ็กที�ผิู้ดำร่ปแบับั	 และการห้ามืใช้้แรงงานบัังคู่ับั	 
หรือไมื�มืากนอ้ย่เพีื่ย่งใดำ	ดำงันี�แล้ว	บุัคู่ลากรส�วนนี�จ้งถือได้ำว�าเปน็ผู้่้ที�เกี�ย่วข้องกับัประเดำน็
ปัญหาอันเป็นกรณีีศ้กษาทั�ง	 3	 (การคู่้ามืนุษย่์	 การจ้างแรงงานเดำ็ก	 และการบัังคู่ับัใช้้
แรงงานหรือบัริการ)	 โดำย่ติรง	 ในบัางคู่รั�งการปฏิิบััติิหน้าที�ของพื่นักงานติรวจแรงงาน 
ไมื�อาจประสบัผู้ลสำาเร็จได้ำอย่�างมีืสัมืฤทธิิ�ผู้ลแท้จริง	เพื่ราะขาดำการประสานงานทั�งที�เป็น
เรื�องของข้อม่ืลและกระบัวนการที�คู่วรจะดำำาเนินติ�อไปเพืื่�อลงโทษบุัคู่คู่ลที�ติ้องหาว�าได้ำ
กระทำาคู่วามืผู้ดิำกับัเรื�องดัำงกล�าว	และเพืื่�อเยี่ย่วย่าผู้่้เสีย่หาย่ของเหตุิการณ์ีให้เปลื�องจาก
คู่วามืทุกข์ภัย่นั�นได้ำอย่�างแท้จริง

	 การศ้กษาเพืื่�อหาแนวทางที�เหมืาะสมืสำาหรับัพื่นักงานติรวจแรงงานที�พื่บั 

ข้อเท็จจริงอันเป็นคู่วามืผู้ดิำเกี�ย่วกับัการคู่า้มืนุษย่	์การจา้งแรงงานเดำก็	และการบัังคู่บััใช้้

แรงงานหรือบัริการในการปฏิิบััติิหน้าที�	 ประสาน	 และส�งติ�องานให้กับัหน�วย่งานอื�น

ดำำาเนนิติ�อไปจนแลว้เสร็จ	เพืื่�อให้ปัญหาสำาคัู่ญทั�ง	3	ประการดำงักล�าวไดำรั้บัแกไ้ขเย่ยี่วย่า

อย่�างแท้จริง	จ้งเป็นจุดำมุื�งหมืาย่สำาคัู่ญของการจัดำทำาคู่่�มืือฉบัับันี�
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	 อน้�ง	เพืื่�อประโย่ช้น์ส่งสุดำในการนำาคู่่�มืือฉบัับันี�ไปใช้้งาน	ผู้่้ปฏิิบััติิหน้าที�คู่วรอ�าน

และทำาคู่วามืเข้าใจคู่่�มืือติรวจแรงงานสำาหรับัพื่นักงานติรวจแรงงาน	 กรมืสวัสดิำการ 

และคุู้่มืคู่รองแรงงาน	 ประกอบักับัระเบัีย่บัการปฏิิบััติิหน้าที�ฉบัับัติ�าง	 ๆ	 เป็นพืื่�นฐาน 

เบืั�องต้ินและใช้้คู่่�มืือเล�มืนี�ประกอบัการทำางานเพืื่�อให้เกิดำคู่วามืชั้ดำเจนมืากข้�น

2. คู่ำาแนะนำาการใช้ั่งาน

	 การใช้้คู่่�มืือเล�มืนี�ผู้่้เรีย่บัเรีย่งได้ำกำาหนดำให้มีื	“ลำาดัำบัขั�นติอนในการปฏิิบััติิหน้าที�”	

(ส�วนที�	 1)	 ที�จะช้�วย่ให้ผู้่้ใช้้งานมีืแนวทางในการทำาคู่วามืเข้าใจในหน้าที�และข้อม่ืล 

พืื่�นฐานอันจะทำาให้ผู้่้ใช้้งานสามืารถนำาข้อม่ืลดัำงกล�าวไปใช้้ปฏิิบััติิงานไดำ้โดำย่สะดำวกข้�น	

และ	 “ส�วนอ้างอิงและเอกสารประกอบั”	 (ส�วนที�	 2)	 ที�ผู้่้ใช้้งานสามืารถเข้าถ้งข้อม่ืล 

ที�เป็นราย่ละเอีย่ดำเชิ้งล้กได้ำเพิื่�มืเติิมื	อีกทั�งผู้่้ใช้้งานยั่งสามืารถทราบัแหล�งที�มืาของข้อม่ืล

อันเป็นบัทกฎหมืาย่หรือแนวปฏิิบััติิภาย่ในที�ผู้่้เรีย่บัเรีย่งได้ำสกัดำไว้เป็นลำาดัำบัขั�นติอน 

ได้ำอีกด้ำวย่



10  คู่่�มืือการทำำางาน

	 อย่�างไรก็ดีำ	 เพืื่�อให้ผู้่้ใช้้งานเห็นคู่วามืเชื้�อมืโย่งของส�วนที�	 1	 และส�วนที�	 2	 
ผู้่้เรีย่บัเรีย่งจ้งกำาหนดำให้มีืการใช้้สัญลักษณ์ีเป็นตัิวช้�วย่อธิิบัาย่	 (2.1)	 อันจะช้�วย่ให้ 
ผู้่้ใช้้งานสามืารถใช้้งานคู่่�มืือได้ำง�าย่ข้�น	 มีืคู่วามืสะดำวก	 และไมื�พื่ลาดำในราย่ละเอีย่ดำ 
การทำางาน	ทั�งนี�	 โคู่รงสร้างของคู่่�มืือและวิธีิใช้้งานจะถ่กสรุปให้เป็นแผู้นภาพื่อย่�างง�าย่ 
ไว้ในส�วนท้าย่สุดำของคู่วามืเบืั�องต้ินนี�	(2.2)	
 2.1 ส่ญล่กษณ์และคู่ำาอธิิบัาย	 คู่่�มืือนี�ได้ำใช้้ตัิวอักษรโรมัืน	 เลขอารบิัคู่	 และ
เคู่รื�องหมืาย่	ร�วมืกันเป็นสัญลักษณ์ีที�ผู้่้ใช้้งานสามืารถใช้้เป็นเคู่รื�องมืืออ้างอิงเพืื่�อศ้กษา
คู่วามืหมืาย่และคู่ำาอธิิบัาย่ที�คู่ณีะผู้่้เรีย่บัเรีย่งไดำ้สรุปรวบัรวมืไว้ในส�วนลำาดัำบัขั�นติอน 
ในการปฏิิบััติิหน้าที�ซ้ึ่�งเป็นส�วนเดีำย่วกันแติ�ได้ำจัดำวางไว้ในหน้าถัดำ	ๆ	ไป	อีกทั�งย่ังใช้้เป็น
เคู่รื�องมืืออ้างอิงเพืื่�อติรวจทานบัทกฎหมืาย่หรือเอกสารที�ผู้่้เรีย่บัเรีย่งได้ำใช้้เป็นต้ินแบับั
เพืื่�อสรุปกรอบัคู่วามืหมืาย่และคู่ำาอธิิบัาย่ซ้ึ่�งปรากฏิในส�วนอ้างอิงและส�วนประกอบั 
ได้ำอีกด้ำวย่
 2.1.1 ตััวอัักษรโรมััน นั�นแบั�งเป็น	3	กลุ�มืด้ำวย่กัน	ในแติ�ละกลุ�มืจะเป็นอักษร
ตัิวใหญ�	 2	 ตัิว	 โดำย่กลุ�มืแรกนั�นเป็นการใช้้ตัิวอักษรแรกและติัวอักษรที�สองของคู่ำา 
ในภาษาอังกฤษที�เป็นขั�นติอนการทำางานที�ผู้่้เรีย่บัเรีย่งสรุปได้ำว�าพื่นักงานติรวจแรงงาน
จำาเป็นต้ิองกระทำาการ	อันประกอบัด้ำวย่	3	ขั�นติอนหลัก	กล�าวคืู่อ	ขั�นทบัทวน	ขั�นเติรีย่มื
การ	และขั�นปฏิิบััติิการ	ซ้ึ่�งในภาษาองักฤษคืู่อ	Review	Prepare	และ	Action	ดัำงนี�แล้ว
ตัิวอักษรโรมัืนที�ใช้้คืู่อ	

 ● RE	แทนคู่ำาว�า	ทบัทวน	(Review)

 ● PR	แทนคู่ำาว�า	เติรีย่มืการ	(Prepare)

 ● AC	แทนคู่ำาว�า	ปฏิิบััติิการ	(Action)
	 กลุ�มืที�สอง	 เป็นการใช้้ตัิวอักษรแรกของคู่ำาแรกและตัิวอักษรแรกของคู่ำาที�สอง
ของกลุ�มืคู่ำาหรอืวลีในภาษาองักฤษ	(กรณีีที�เป็นคู่ำาเดีำ�ย่วจะใช้้ตัิวอักษรแรกและติวัอักษร
ที�สอง)	 ที�เป็น	 “เนื�อหาราย่ละเอีย่ดำหรือขั�นติอนการทำางานลำาดัำบัรอง”	 ของพื่นักงาน
ติรวจแรงงาน	 จากการศ้กษาผู้่้เรีย่บัเรีย่งสรุปได้ำว�าพื่นักงานติรวจแรงงานจำาเป็นต้ิอง
กระทำาการเพืื่�อให้การปฏิิบััติิหน้าที�ในขั�นติอนหลักทั�ง	3	ขั�นติอนดัำงกล�าวข้างต้ินสามืารถ
สำาเร็จลุล�วงได้ำด้ำวย่ดีำ	อันประกอบัด้ำวย่



คู่่�มืือการทำำางาน  11 

 ● LI	แทนคู่ำาว�า	พื่นักงานติรวจแรงงาน	(Labour	Inspector)
 ● CE	แทนคู่ำาว�า	รวบัรวมืพื่ย่านหลักฐาน	(Collect	Evidence)
 ● IS	แทนคู่ำาว�า	การสรุปประเด็ำน	(Issue	Summary)
 ● PP	แทนคู่ำาว�า	กระบัวนการวางแผู้น	(Planning	Process)
 ● IO	แทนคู่ำาว�า	การออกคู่ำาสั�ง	(Issue	Order)
 ● IN	แทนคู่ำาว�า	ร�วมืปฏิิบััติิการ	(Investigation)
 ● AC	แทนคู่ำาว�า	การให้คู่วามืช้�วย่เหลือด่ำแล	(Aid	and	Care)

	 กลุ�มืที�สามื	 เป็นการใช้้ตัิวอักษรแรกของคู่ำาแรกและตัิวอักษรแรกของคู่ำาที�สอง

ของกลุ�มืคู่ำาหรือวลีในภาษาอังกฤษที�เป็นประเด็ำนของเรื�องซ้ึ่�งเป็นคู่วามืมุื�งหมืาย่ของ 

งานศ้กษานี�	อันประกอบัด้ำวย่	การบัังคัู่บัใช้้แรงงานการจ้างแรงงานเด็ำก	และการคู้่ามืนุษย่์	

อย่�างไรก็ติามื	 เพืื่�อคู่วามืเข้าใจที�ถ่กต้ิองชั้ดำเจน	 อักษรโรมัืนในกลุ�มืที�สามืนี�จะถ่กกำากับั

ให้อย่่�ในวงเล็บัซ้ึ่�งวางไว้ในติำาแหน�งหลังของตัิวอักษรย่�อของกลุ�มืที�สอง

 ● FL	แทนคู่ำาว�า	การบัังคัู่บัใช้้แรงงาน	(Forced	Labour)

 ● CL	แทนคู่ำาว�า	การจ้างแรงงานเด็ำก	(Child	Labour)

 ● HT	แทนคู่ำาว�า	การคู้่ามืนุษย่์	(Human	Trafficking)

 2.1.2 ตััวเลขอัารบิิค	นั�นแบั�งออกเปน็	2	กลุ�มืด้ำวย่กัน	ในแติ�ละกลุ�มืจะประกอบั

ด้ำวย่เลขสองหลัก	 ทั�งนี�ตัิวเลขอารบัิคู่กลุ�มืแรกแสดำงลำาดัำบัก�อนหลังที�พื่นักงาน 

ติรวจแรงงานพ้ื่งต้ิองปฏิิบััติิสำาหรับัการบัริหารจัดำการเรื�องติ�าง	 ๆ	 ในขั�นติอนที�สอง 

ของกลุ�มือักษรโรมัืน	 และตัิวเลขอารบิัคู่กลุ�มืที�สองเป็นตัิวเลขที�แสดำงราย่ละเอีย่ดำย่�อย่

ของลำาดัำบัขั�นของตัิวเลขอารบิัคู่กลุ�มืแรก	

 2.1.3 เคร่�อังหมัาย นั�นได้ำถ่กนำามืาใช้้เพืื่�อกำาหนดำคู่วามืหมืาย่	 2	 ประการ	 

อันประกอบัด้ำวย่

 ●	“-”	ยั่ติิภังค์ู่	ใช้้เชื้�อมืคู่วามืติ�อเนื�องภาย่ในหัวข้อเรื�องนั�น	โดำย่เคู่รื�องหมืาย่นี� 

อาจถ่กใช้้เชื้�อมืระหว�างกลุ�มืตัิวอักษรโรมัืนด้ำวย่กันและระหว�างกลุ�มืตัิวอักษรโรมัืน 

กับักลุ�มืตัิวเลขอารบิัคู่เพืื่�อแสดำงคู่วามืติ�อเนื�องกันของหัวข้อหรือประเด็ำนเรื�องนั�นไป 

จนจบักระบัวน
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 ● “.”	 มืหัพื่ภาคู่	 ใช้้สำาหรับัการแสดำงราย่ละเอีย่ดำในกลุ�มื	 โดำย่มืหัพื่ภาคู่จะ

ปรากฏิคัู่�นระหว�างตัิวเลขอารบิัคู่สองกลุ�มื	ตัิวเลขอารบิัคู่ที�อย่่�หลักมืหัพื่ภาคู่คืู่อกลุ�มืย่�อย่	

เพืื่�อแสดำงการจบับัทบัาทของภาคู่แสดำงหน้�ง	(กลุ�มืย่�อย่หน้�ง)	ในกลุ�มืหลักนั�น	ๆ 	ดัำงนี�แล้ว	

ตัิวเลขอารบัิคู่ที�อย่่�หลังมืหัพื่ภาคู่ย่�อมืหมืาย่ถ้งกลุ�มืย่�อย่ที�สองซ้ึ่�งเป็นส�วนราย่ละเอีย่ดำ 

	 ดัำงนี�แล้ว	 หากปรากฏิติัวอักษรโรมืัน	 ตัิวเลขอารบัิคู่	 และเคู่รื�องหมืาย่	 ดำังนี�	

“PR-IS(FL)-01”	 ย่�อมืเข้าใจคู่วามืหมืาย่ของหัวข้อเรื�องได้ำว�า	 คืู่อ	 ขั�นติอนที�สองในการ

ปฏิิบััติิการเป็นขั�นติอนการเติรีย่มืการ	(Prepare-	PR)	ในส�วนที�เป็นขั�นติอนย่�อย่ว�าด้ำวย่ 

การสรุปประเด็ำนของเรื�อง	 (Issue	 Summary	 -	 IS)	 ในประเด็ำนเรื�องเกี�ย่วกับัแรงงาน

บัังคัู่บั	(Forced	Labour	-	FL)	ซ้ึ่�งลำาดัำบัแรกที�ต้ิองทำาคืู่อการสรุปข้อเท็จจริงว�าเรื�องที�

ปรากฏิติ�อพื่นักงานติรวจแรงงานนั�นเป็นแรงงานบัังคัู่บัจริงหรือไมื�โดำย่ต้ิองพิื่จารณีา

กรอบันิย่ามืคู่วามืหมืาย่	(01)	ซ้ึ่�งเป็นสิ�งแรก	ที�จะต้ิองทำาก�อนพิื่จารณีาเรื�องอื�น	ๆ	

เป็นขั�นติอนการปฏิิบััติิหน้าที�ลำาดัำบัที�	2	

ซ้ึ่�งเป็นข้�นติอนการเติรีย่มืการ

เป็นขั�นติอนการปฏิิบััติิหน้าที�ย่�อย่ของ

ขั�นติอนการเติรีย่มืการ	กรณีีนี�คืู่อการสรุปประเด็ำน

เป็นขั�นติอนลำาดัำบัแรกของประเด็ำนเรื�อง

แรงงานบัังคัู่บัซ้ึ่�งมีืข้อย่�อย่และเป็นข้อย่�อย่แรก

เป็นประเด็ำนเกี�ย่วกับัการบัังคัู่บัใช้้แรงงาน

หรือบัริการ
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	 ตัิวอย่�างการอ�านสัญลักษณ์ี	(เพิื่�มืเติิมื)	สำาหรับั	“RE-LI-02.01”	ย่�อมืเข้าใจได้ำ

ว�าเป็นขั�นติอนแรกในการปฏิิบััติิหนา้ที�	คืู่อ	การทบัทวน	(Review	-	RE)	สถานะ	บัทบัาท	

และหลักการเบืั�องต้ินในการปฏิิบัั	 ติิหน้าที�ของพื่นักงานติรวจแรงงาน	 (Labour	 

Inspector	-	IL)	ซ้ึ่�งเป็นเรื�องที�ต้ิองทำาคู่วามืเข้าใจเป็นลำาดัำบัที�	2	(02)	อันหมืาย่ถ้งอำานาจ

หน้าที�	และเรื�องย่�อย่แรกในหัวข้ออำานาจหน้าที�ก็คืู่อ	กรอบัอำานาจหน้าที�	(.01)	

 2.2 โคู่รงสร้างขั้องคู่่�มืือและวิิธ่ิใช้ั่งาน ในคู่่�มืือเล�มืนี�ผู้่้ใช้้อาจถือเอาลำาดัำบัขั�น

ดัำงจะกล�าวติ�อไปนี�เป็นแนวทางในการใช้้งานคู่่�มืือให้เป็นไปได้ำโดำย่สะดำวก	อย่�างไรก็ติามื

หากผู้่้ใช้้เข้าใจในสาระในขั�นติอนใดำด้ำวย่ดีำแล้ว	ก็อาจข้ามืขั�นติอนนั�นไปเพืื่�อคู่วามืรวดำเร็ว

ในการปฏิิบััติิงานก็ได้ำ
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ข่ั้�นตอนในการใช้ั่คู่่�มืือ 1. อ�านส�วน “คู่วิามืเบืั�องต้น”	 เพืื่�อทำาคู่วามืเข้าใจร่ปแบับั 

	 	 	 วิธีิการในการนำาเสนอ

 

   2. ทำาคู่วามืเข้าใจว�าคู่่�มืือนี�มีื	“ส�วินประกอบัสำาคู่่ญสองส�วิน”  

	 	 	 คืู่อ	ส�วินเนื�อหาที�คู่วรถือเป็นหลักปฏิิบััติิในการปฏิิบััติิหนา้ที�	 

	 	 	 และส�วินอ้างอิงที�สามืารถใช้้เป็นแหล�งคู้่นหาบัทกฎหมืาย่	 

	 	 	 หลักปฏิิบััติิสากล	และหลักปฏิิบััติิของกระทรวงแรงงานหรือ 

	 	 	 หน�วย่งานที�เกี�ย่วข้อง	 ในกรณีีที�ต้ิองการคู่วามืกระจ�างชั้ดำ 

	 	 	 เกี�ย่วกับักรอบัขอบัเขติ	และราย่ละเอีย่ดำในการปฏิิบััติิหน้าที� 

	 	 	 ติามืที�ได้ำมีืการอ้างถ้งในส�วนเนื�อหา

   3.	 ทำาคู่วามืเข้าใจ	 “แผนผ่งรวิมืแสดังลำาด่ับัข่ั้�นตอนการ 

   ปฏิิบ่ัติหน้าท่ำ�”	ที�ปรากฏิในหน้า	9

 

   4.	 ทำาคู่วามืเข้าใจลำาดัำบัขั�นการปฏิิบััติิหน้าที�ทั�ง	3 ข่ั้�นตอน  

	 	 	 (ขั�นติอนที�ปรากฏิซ้ึ่าย่มืือสุดำในแผู้นผัู้งรวมืแสดำงลำาดัำบั 

	 	 	 ขั�นติอนในการปฏิิบััติิหน้าที�	ในหน้า	9	-	RE,	PP,	AC)	

 

   5. ในแติ�ละขั�นติอนนั�น	มีืข่ั้�นตอนย�อยซ้ึ่�งกำากับัด้ำวย่ตัิวอักษร 

	 	 	 โรมัืนกลุ�มืที�สอง	ดัำงนั�นผู้่้ใช้้คู่่�มืือคู่วรศ้กษาและทำาคู่วามืเข้าใจ 

	 	 	 ในขั�นติอนย่�อย่แติ�ละขั�นติอนว�าต้ิองทำาอย่�างไร	 สำาหรับั 

	 	 	 ขั�นติอนที�หน้�งจะไมื�มีืขั�นติอนย่�อย่เพื่ราะเป็นการทบัทวน 

	 	 	 ตินเองของพื่นักงานติรวจแรงงาน
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   6. ในแติ�ละขั�นติอนหลัก	นอกจากอธิิบัาย่วิธีิการในการปฏิิบััติิ 

	 	 	 หน้าที�ในขั�นติอนติ�าง	 ๆ	 รวมืทั�งกรอกข้อม่ืลในแบับัฟอร์มื 

	 	 	 ที�กำาหนดำเพืื่�อสรุปประเด็ำนของเรื�องแล้ว	ยั่งมีื	“แบับัทำวินสอบั

   คู่วิามืพร้อมื และการประเมิืนผล”	 ซ้ึ่�งผู้่้ใช้้คู่่�มืือคู่วรให้ 

	 	 	 คู่วามืสำาคัู่ญกับัขั�นติอนนี�อย่�างย่ิ�งเพื่ราะจะเป็นตัิวชี้�วัดำ 

	 	 	 ถ้งคู่วามืคู่รบัถ้วนในการปฏิิบััติิหน้าที�อย่�างรอบัคู่อบั

   7.	 เพืื่�อคู่วามืสมืบ่ัรณ์ีในการปฏิิบััติิหน้าที�และประสิทธิิภาพื่ 

	 	 	 ในการทำางาน	 ผู้่้ใช้้ คู่่� มืือซ้ึ่� ง เ ป็นผู้่้ปฏิิบััติิงานจริงคู่วร 

   ทำำาคู่วิามืเห็นและข้ั้อส่งเกตไมื�ว�าจะเกี�ย่วกับัข้อเท็จจริง 

	 	 	 ที�ปรากฏิหรือข้อกฎหมืาย่หรือแนวปฏิิบััติิที�เป็นปัญหา 

	 	 	 เพืื่�อรวบัรวมืเป็นข้อม่ืลในการพัื่ฒนาติ�อไป
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ส�วินท่ำ� 1

ลำาด่ับัข่ั้�นตอนในการปฏิิบ่ัติหน้าท่ำ�

	 “ประสิทธิิภาพื่”	ในการปฏิิบััติิหนา้ที�นั�นย่�อมืเกิดำข้�นได้ำโดำย่สมืบ่ัรณ์ี	เมืื�อผู้่้ปฏิิบััติิ

หน้าที�มีืการเติรีย่มืตัิวที�ดีำโดำย่สามืารถเริ�มืจากการทำาคู่วามืเข้าใจในเรื�องพืื่�นฐานที�สำาคัู่ญ

และจำาเป็นติ�อการปฏิิบััติิหน้าที�	 ทั�งส�วนที�เกี�ย่วกับัสถานะของตินกับัหน้าที�ที�ต้ิองทำา	 

และกรอบัอำานาจหน้าที�ที�ตินมีืติามืกฎหมืาย่และแนวปฏิิบััติิที�ดีำ

	 ติ�อมืาผู้่้ปฏิิบััติิหน้าที�ต้ิองมีืการวางแผู้นการทำางานอย่�างเป็นระบับัตัิ�งแติ� 

การรวบัรวมืองค์ู่คู่วามืร้่และข้อม่ืลทั�งหมืดำที�มีื	 เพืื่�อวิเคู่ราะห์หาช้�องว�าง	ประเด็ำนที�ย่ังมีื

ข้อสงสัย่	 และกำาหนดำส�วนข้อม่ืลที�ต้ิองเก็บัรวบัรวมืเพิื่�มืเติิมื	 เพืื่�อใช้้เป็นฐานคู่วามืคิู่ดำ

ว�าการที�จะได้ำมืาซ้ึ่�งข้อม่ืลเพิื่�มืเติิมืสำาหรับัประเด็ำนนั�น	 ๆ	 ต้ิองมีืวิธีิในการดำำาเนินการ

อย่�างไร	 มีืข้อจำากัดำทางกฎหมืาย่และแนวปฏิิบััติิที�เกี�ย่วข้องมืากน้อย่เพีื่ย่งใดำ	ติลอดำจน

ต้ิองประสานงานกับัส�วนงานใดำบ้ัาง	 มีืข้อคิู่ดำหรือประเด็ำนท้าทาย่ที�ต้ิองให้คู่วามืใส�ใจ 

เป็นพิื่เศษอย่�างไร

	 จากนั�นจ้งลงมืือปฏิิบััติิการ	 โดำย่การปฏิิบััติิการเช้�นว�านี�อาจเป็นไปได้ำในหลาย่

ลักษณีะกิจกรรมื	 ไมื�ว�าจะเป็นการลงพืื่�นที�เพืื่�อสอบัถามืและเก็บัข้อม่ืลเพิื่�มืเติิมืทั�งจาก

ตัิวผู้่้เสีย่หาย่เองหรือพื่ย่านแวดำล้อมื	 การรวบัรวมืเอกสารและข้อม่ืลเพืื่�อเรีย่กนาย่จ้าง

มืาชี้�แจงข้อเท็จจริง	ติอบัข้อสงสัย่	และข้อซัึ่กถามืติ�าง	ๆ	ติลอดำจนการมีืคู่ำาสั�งให้ปฏิิบััติิ

การใดำ	ๆ 	ที�คู่วรจะเป็น	หรือดำำาเนินการฟ้องร้อง	อีกทั�ง	อาจจำาเป็นต้ิองร�วมืกับัหน�วย่งาน

อื�นเพืื่�อการปฏิิบััติิการจับักุมื	 ขย่าย่ผู้ล	 และกระทำาการอื�นใดำอันเป็นประโย่ช้น์ติ�อการ

ปราบัปรามืการคู้่ามืนุษย์่	การจ้างแรงานเด็ำก	และการบัังคัู่บัใช้้แรงงานนอกจากนี�แล้ว
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การปฏิิบััติิการเช้�นว�านี�ย่ังรวมืถ้งการช้�วย่เหลือด่ำแลผู้่้เสีย่หาย่ในกรณีีที�จำาเป็น	 และ

ระหว�างรอประสานงาน	หรือส�งติ�อให้หน�วย่งานอื�นที�มีืหน้าที�ดำำาเนินการติ�อไปอีกด้ำวย่

	 หากพื่นกังานติรวจแรงงานปฏิิบััติิหนา้ที�ได้ำอย่�างเปน็ระบับัติามืขั�นติอนย่�อมืช้�วย่

ลดำข้อผิู้ดำพื่ลาดำติ�าง	ๆ	ที�อาจเกิดำข้�นได้ำอันเนื�องจากการปฏิิบััติิหน้าที�โดำย่ช้อบัและสุจริติ	

และผู้ลที�ปรากฏิย่�อมืเรีย่กได้ำว�าเป็นการปฏิิบััติิหน้าที�ได้ำอย่�างมีืประสิทธิิภาพื่ภาย่ใต้ิ 

กรอบัอำานาจหน้าที�ของติน	 อย่�างไรก็ดีำ	 ทุกสรรพื่สิ�งย่�อมืมีืข้อผิู้ดำพื่ลาดำ	 เหตุิบัังเอิญ	 

หรือเหตุิแทรกแซึ่งที�อย่่�นอกหรือเหนืออำานาจในการคู่วบัคุู่มือันอาจเป็นบัริบัทหน้�ง 

ที�ทำาให้การปฏิิบััติิหน้าที�ที�คู่าดำหวังว�าจะเกิดำข้�นอย่�างสมืบ่ัรณ์ีนั�นไมื�สามืารถเป็นไป 

ดัำงหวังได้ำ	เรื�องเช้�นว�านี�ย่�อมืเป็นที�เข้าใจได้ำโดำย่นัย่ย่ะของสภาพื่สังคู่มืซ้ึ่�งผู้่้ปฏิิบััติิงานเอง

อาจบัันท้ก	 หรือกำาหนดำลงไว้ในราย่งานที�ตินสามืารถเสนอติ�อผู้่้มีือำานาจเหนือข้�นไปให้

นำาไปใช้้หารือร�วมืกันกับัภาคู่ส�วนอื�นที�เกี�ย่วข้องทั�งโดำย่ติรงและโดำย่อ้อมื	 เพืื่�อกำาหนดำ

แนวทางในการแก้ไข	 พัื่ฒนาหรือปรับัปรุงร�วมืกันอันทำาให้เกิดำระบับัการทำางาน 

ที�ประสานสัมืพัื่นธ์ิกันในการแก้ปัญหาการคู้่ามืนุษย่	์การจ้างแรงงานเด็ำก	และการบัังคัู่บั

ใช้้แรงงานหรือบัริการได้ำอย่�างย่ั�งย่ืนแท้จริงติ�อไป





  

แผนผังรวมแสดงลำดับขั้นตอนการปฏิบัติหนาที่

1

2

3

ทบทวน

(Review)

RE

เตรียมการ

(Prepare)

PR

ปฏิบัติการ

(Action)

AC

พนักงานตรวจแรงงาน

(Labour Inspector-LI)

นิยามพนักงานตรวจแรงงาน (01.01,02)

อำนาจหนาที่ (02.00)

ตรวจแรงงานทั่วไปหรือเหตุพิเศษ (03.01,02)

กรอบอำนาจหนาที่ (02.01)

ขอสังเกตและขอควรระวัง (02.03)

เทคนิคการปฏิบัติหนาที่ (02.01)

ขอที่ควรกระทำและไมควรกระทำ(02.04)

ระบุขอเท็จจริง ทบทวนหลักการและบทกฎหมาย (01) รวบรวมขอมูล พยาน หลักฐาน และเอกสารที่เกี่ยวของ (02) ประเมินคุณคาขอมูล (03)

รวบรวมพยานหลักฐาน (Collect Evidence - CE)

สรุปประเด็น (Issue Summary - IS) นิยามความหมาย และองคประกอบ (01) ตัวชี้วัด (02) การฝาฝนบทกฎหมาย (03)

การบังคับใชแรงงานหรือบริการ (Forced Labour - FL) การจางแรงงานเด็ก (Child Labour - CL) การคามนุษย (Human Trafficking - HT)

ไมเขาเงื่อนไข

PR-PP (FL,CL,HT)-01 เขาเงื่อนไข

PR-PP (FL,CL,HT)-02

กระบวนการวางแผน

(Planning Process - PP)

การใหความชวยเหลือดูแล

(Aid and Care AC)

สอบสวน

(Investigation - IN)
การออกคำสั่ง

(Issue Order - IO)
ดำเนินการ

ดูแลกอนประสานใหผูมีหนาที่โดยตรง 

รับผิดชอบตอไป (01)

ดูแลเปนพิเศษกรณีแรงงานเด็ก (02)

ดำเนินคดีทางพนักงานสอบสวน (01)

การทำงานประสานกับหนวยงานอื่น

กรณีการคามนุษย (02)

เหตุในการออกคำสั่ง (01)

รูปแบบคำสั่ง (02)

ขอพึงปฏิบัติในการออกคำสั่ง (03)

การแกไข การเพิ่มเติม หรือการเพิกถอนคำสั่ง (04)

การอุทธรณคำสั่ง (05)

ประสานงานกับหนวยงานอื่น
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ลำาด่ับัการทำำางานข่ั้�นตอนท่ำ�หน่�ง (1)

ทำบัทำวิน (Review)

RE

พน่กงานตรวิจแรงงาน

(Labour Inspector - LI)

นิยามืพน่กงานตรวิจแรงงาน 

(01)

อำานาจหน้าท่ำ� (02)

วิิธ่ิการตรวิจแรงงาน 

(03.01-02)

พน่กงานตรวิจแรงงานส่งก่ดักระทำรวิงแรงงาน 

(01.01)

พน่กงานตรวิจแรงงานส่งก่ดักระทำรวิงอื�น 

(01.02)

กรอบัอำานาจหน้าท่ำ� (02.01)

เทำคู่นิคู่การปฏิิบ่ัติหน้าท่ำ� (02.02)

ข้ั้อส่งเกตและข้ั้อคู่วิรระว่ิง (02.03)

ข้ั้อท่ำ�คู่วิรกระทำำาและไมื�คู่วิรกระทำำา (02.04)

ตรวิจท่ำ�วิไป (03.01)

ตรวิจตามืคู่ำาร้อง/ตรวิจด้ัวิยเหตุพิเศษ (03.02)
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คู่ำาอธิิบัาย

พน่กงานตรวิจแรงงาน (LI)

นิยามืพน่กงานตรวิจแรงงาน (RE-LI-01)

พื่นักงานติรวจแรงงานแบั�งออกเป็น	 2	 ประเภทด้ำวย่กัน	 คืู่อพื่นักงานติามืกฎหมืาย่

คุู้่มืคู่รองแรงงาน	 (RE-LI-01.01)	 และพื่นักงานติรวจแรงงานติามืกฎหมืาย่อื�น	 

(RE-LI-01.02)	 อย่�างไรก็ติามื	 ในคู่่�มืือฉบัับันี�เน้นการปฏิิบััติิหน้าที�ของพื่นักงาน 

ติรวจแรงงานติามืกฎหมืาย่คุู้่มืคู่รองแรงงานเป็นสำาคัู่ญ	ด้ำวย่เหตุิที�เป็นผู้่้มีืหน้าที�โดำย่ติรง

ในการติรวจแรงงานติามืกฎหมืาย่แรงงาน

พน่กงานตรวิจแรงงานส่งก่ดักระทำรวิงแรงงาน ( RE-LI-01.01)

พื่นักงานติรวจแรงงาน	คู่อื	บุัคู่คู่ลที�รัฐมืนติรีแติ�งตัิ�งติามืพื่ระราช้บััญญติัิคุู้่มืคู่รองแรงงาน	

พน่กงานตรวิจแรงงานส่งก่ดักระทำรวิงอื�น ( RE-LI-01.02)
● พื่นักงานติรวจแรงงานที�รัฐมืนติรีว�าการกระทรวงแรงงานแติ�งตัิ�ง	ได้ำแก�	
● ข้าราช้การพื่ลเรือนสามัืญและพื่นักงานราช้การทั�วไป	สำานักงานปลัดำกระทรวงแรงงาน
● ข้าราช้การพื่ลเรือนสามัืญและพื่นักงานราช้การทั�วไป	 กรมืสวัสดิำการและคุู้่มืคู่รอง	 
				แรงงาน
● ข้าราช้การพื่ลเรือนสามัืญ	กรมืการจัดำหางาน
● ข้าราช้การพื่ลเรือนสามัืญ	กรมืพัื่ฒนาฝีีมืือแรงงาน	
● ข้าราช้การพื่ลเรือนสามัืญ	สำานักงานประกันสังคู่มื
● ข้าราช้การพื่ลเรือนสามัืญ	กระทรวงพัื่ฒนาสังคู่มืและคู่วามืมัื�นคู่งของมืนุษย์่
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● ข้าราช้การพื่ลเรือนสามัืญ	กระทรวงมืหาดำไทย่
● ข้าราช้การพื่ลเรือนสามัืญ	กรมืเจ้าท�า

● ข้าราช้การพื่ลเรือนสามัืญ	กรมืทรัพื่ย่ากรทางทะเลและช้าย่ฝัี�ง

● ข้าราช้การพื่ลเรือนสามัืญ	กรมืประมืง

● ข้าราช้การพื่ลเรือนสามัืญ	กรมืปศุสัติว์

● ข้าราช้การพื่ลเรือนสามัืญ	กรมืโรงงานอุติสาหกรรมื

● ข้าราช้การพื่ลเรือนสามัืญ	กรมืศุลกากร

● ข้าราช้การพื่ลเรือนสามัืญ	กรมืสอบัสวนคู่ดีำพิื่เศษ

● ข้าราช้การติำารวจ	สำานักงานติำารวจแห�งช้าติิ

● ข้าราช้การทหารเรือ	กองทัพื่เรือ

● ข้าราช้การกรุงเทพื่มืหานคู่รสามัืญ	กรุงเทพื่มืหานคู่ร

อำานาจหน้าท่ำ� ( RE-LI-02)

การปฏิิบััติิหน้าที�ของพื่นักงานติรวจแรงงานต้ิองเข้าใจในกรอบัอำานาจหน้าที�	(RE-LI-02.01)	

เทคู่นิคู่การปฏิิบััติิหน้าที�	(RE-LI-02.02)	ข้อสังเกติและข้อคู่วรระวัง	(RE-LI-02.03)	ติลอดำ

จนข้อที�คู่วรกระทำาและไมื�คู่วรกระทำา	(RE-LI-02.04)	ดัำงมีืราย่ละเอีย่ดำดัำงนี�

กรอบัอำานาจหน้าท่ำ� ( RE-LI-02.01)

โดำย่หลักแล้วพื่นักงานติรวจแรงงานมืีหน้าที�ในการติรวจสถานประกอบัการ	 มืีหนังสือ

สอบัถามืบัคุู่คู่ลที�เกี�ย่วข้องมืาชี้�แจงข้อเท็จจริง	ให้สิ�งของหรือเอกสารที�เกี�ย่วข้องประกอบั

การพิื่จารณีา	และมีืคู่ำาสั�งให้นาย่จ้างล่กจ้างปฏิิบััติิให้ถ่กต้ิอง	และหน้าที�อื�น	ๆ 	11	ราย่การ

ติามืที�ระบุัไว้ในคู่่�มืือการปฏิิบััติิงาน

อย่�างไรก็ติามื	ข้าราช้การสามัืญกระทรวงแรงงานเท�านั�นที�สามืารถออกคู่ำาสั�งติามืคู่วามื

ในพื่ระราช้บััญญัติิคุู้่มืคู่รองแรงงาน	พื่.ศ.	2541	มืาติรา	139	(3)	ได้ำ
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เทำคู่นิคู่การปฏิิบ่ัติหน้าท่ำ� ( RE-LI-02.02)

การใหคู้่วามืสำาคัู่ญติ�อนาย่จา้งผู้่้ถ่กติรวจ	ไมื�จ้องจับัผิู้ดำ	ไมื�ใช้้ล่กจ้างย่นืย่นัการกระทำาผิู้ดำ

ของนาย่จ้าง	 แติ�อาจใช้้หลักการการแจ้งที�ไมื�ระบุัตัิวตินผู้่้แจ้งเพืื่�อให้นาย่จ้างทราบัว�า 

มีืการกระทำาผิู้ดำเกิดำข้�น	 ไมื�กล�าวซึ่ำ�าเติิมืนาย่จ้างให้หมืดำกำาลังใจ	 หากมืีส�วนที�นาย่จ้าง 
ทำาถ่กต้ิองหรือทำาได้ำดีำคู่วรหาโอกาสช้มืเช้ย่	หากปรากฏิพื่ฤติิการณ์ีที�นาย่จ้างและล่กจ้าง
กระทำาผิู้ดำกฎหมืาย่ก็คู่วรแนะนำาด้ำวย่คู่ำาพ่ื่ดำในจังหวะที�เหมืาะสมื	

ข้ั้อส่งเกตและข้ั้อคู่วิรระว่ิง ( RE-LI-02.03)
เนื�องจากพื่นักงานติรวจแรงงานเป็นเจ้าหน้าที�ของรัฐและถือว�าเป็นตัิวแทนของกรมื
สวัสดิำการและคุู้่มืคู่รองแรงงาน	ดัำงนี�แล้ว	การปฏิิบััติิหน้าที�ต้ิองมีืคู่วามืเป็นกลางและต้ิอง
ไมื�ใช้�บุัคู่คู่ลที�กฎหมืาย่ห้ามืมิืให้พิื่จารณีาคู่ำาสั�งทางปกคู่รองติามืคู่วามืในกฎหมืาย่ว�าด้ำวย่
วิธีิปฏิิบััติิราช้การทางปกคู่รอง	พื่.ศ.	2539	มืาติรา	13	ได้ำแก�	คู่่�กรณีี	คู่่�หมัื�นหรือคู่่�สมืรส
ของคู่่�กรณีี	ญาติิของคู่่�กรณีี	เจ้าหนี�หรือล่กหนี�ของคู่่�กรณีี	หรือเป็น	หรือเคู่ย่เป็นผู้่้แทน
โดำย่ช้อบัธิรรมืหรือผู้่้พิื่ทักษ์หรือผู้่้แทนหรือตัิวแทนของคู่่�กรณีี

ข้ั้อท่ำ�คู่วิรกระทำำาและไมื�คู่วิรกระทำำา ( RE-LI-02.04)
ด้ำวย่บัริบัทการทำางานทำาให้พื่นักงานติรวจแรงงานมืคีู่วามืใกล้ชิ้ดำกับันาย่จ้างและล่กจ้าง	
แติ�การปฏิิบััติิหน้าที�ของพื่นักงานฯ	ต้ิองดำำาเนินไปด้ำวย่คู่วามืเป็นกลาง	ดัำงนี�	พื่นักงานฯ	
ต้ิองระวังกริย่ามืารย่าท	 และอัธิย่าศัย่อย่่�เสมือติลอดำเวลาปฏิิบััติิหน้าที�	 โดำย่มีืหลักการ
และข้อเตืิอนใจสำาคัู่ญเพืื่�อการปฏิิบััติิหน้าที�ดัำงนี�
1.		 พื่นักงานฯ	ต้ิองไมื�วิจารณ์ีหรือแสดำงคู่วามืเห็นแย่ง้ติ�อบัทกฎหมืาย่หรือกฎเกณีฑ์์ 
	 ที�บัังคัู่บัใช้้เองติ�อหน้านาย่จ้างล่กจ้าง
2.		 พื่นักงานฯ	ต้ิองระล้กเสมือว�ากฎหมืาย่คุู้่มืคู่รองแรงงานเป็นกฎหมืาย่ขั�นติำ�า	การ 
	 ใดำ	ๆ	ที�ขัดำหรือแย่้งย่�อมืไมื�ช้อบัด้ำวย่กฎหมืาย่
3.		 พื่นักงานฯ	ต้ิองอุทิศเวลาให้กับังาน	และไมื�คู่วรประกอบัอาชี้พื่อื�น



คู่่�มืือการทำำางาน  25 

4.		 พื่นักงานฯ	 ติ้องถือว�าข้อม่ืลเกี�ย่วกับัการผู้ลิติหรือการคู่้าเป็นคู่วามืลับัของ 
	 นาย่จ้าง	ที�ไมื�อาจเปิดำเผู้ย่ได้ำ
5. 	 พื่นักงานฯ	ต้ิองไมื�เปิดำเผู้ย่ที�มืาของข้อเรีย่กร้อง
6. 	 พื่นักงานฯ	ต้ิองไมื�รับัของกำานัล	บัริการ	หรือผู้ลประโย่ช้น์ใดำ	ๆ	
นอกจากนี�	 เพืื่�อประสิทธิิภาพื่ในการทำางาน	 พื่นักงานฯ	 คู่วรวางแผู้นล�วงหน้าในการ
ทำางาน	 บัันท้กผู้ลการติรวจในสาระและราย่ละเอีย่ดำที�สำาคัู่ญ	และติิดำติามืผู้ลการติรวจ
เพืื่�อประสิทธิิภาพื่ในการทำางาน	 ในกรณีีที�พื่บัว�านาย่จ้างกระทำาผิู้ดำก็ต้ิองรีบัดำำาเนินคู่ดีำ
โดำย่ไมื�ชั้กช้้า

	 อย่�างไรก็ติามื	พื่ฤติิกรรมืหลาย่ข้อที�พื่นักงานฯ	ไมื�พ้ื่งกระทำาในระหว�างการติรวจ

แรงงาน	ไมื�ว�าจะเป็น	การแจ้งให้นาย่จ้างผู้่้ถ่กติรวจทราบัว�าถ่กร้องเรีย่นและ/หรือกำาลัง

ถ่กติรวจ	แจ้งชื้�อล่กจ้างหรือผู้่้ร้องเรีย่นให้นาย่จ้างทราบั	 เปิดำเผู้ย่คู่วามืลับัของนาย่จ้าง	

ให้ข�าวหรือข้อม่ืลเท็จหรือขาดำวิจารญาณี	แสดำงกริย่าโอ้อวดำ	ข�มืข่�	บัังคัู่บั	เคีู่�ย่วเข็ญ	หรือ

กระทำากริย่าอื�นใดำที�ไมื�เหมืาะสมื	นำาพื่าบุัคู่คู่ลภาย่นอกที�มิืได้ำมีืส�วนได้ำเสีย่เข้าร�วมืในการ

ติรวจ	ติลอดำจนมีือคู่ติิหรือมีืคู่วามืเอนเอีย่งในการปฏิิบััติิหน้าที�	อีกทั�งเพืื่�อคู่วามืโปร�งใส

ในการทำางาน	พื่นักงานฯ	ต้ิองไมื�รับัสิ�งของ	ยื่มืย่านพื่าหนะ	รับัเลี�ย่ง	รับัของกำานัล	หรือ

กระทำาการใดำ	 ๆ	 ที�เป็นไปในทำานองเดีำย่วกันจากนาย่จ้าง	 ไมื�ฝีากคู่นเข้าทำางาน	 เรี�ย่ไร

นาย่จ้าง	สนุกสนานกบััล่กจ้างหรือนาย่จา้งเกินคู่วร	หรือมุื�งช้�วย่เหลือล่กจ้างเกินสมืคู่วร

โดำย่ไมื�คู่ำาน้งถ้งคู่วามืถ่กต้ิอง

วิิธ่ิการตรวิจแรงงาน (   RE-LI-03)

การติรวจแรงงานแบั�งออกเป็น	2	ประเภท	กล�าวคืู่อ	วิธีิการติรวจแรงงานทั�วไป	(RE-LI-03.01)	

และวิธีิการติรวจแรงงานด้ำวย่เหตุิพิื่เศษ	(RE-LI-03.02)
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วิิธ่ิการตรวิจแรงงานท่ำ�วิไป ( RE-LI-03.01)

1. 	 การติรวจสถานประกอบัการที�เพิื่�งเริ�มืเปิดำดำำาเนินการใหมื�	หรือสถานประกอบั 

	 การที�ย่ังไมื�เคู่ย่ได้ำรับัการติรวจ	 ทั�งนี�	 การดำำาเนินการต้ิองเป็นไปติามืระเบีัย่บั 

	 กรมืสวัสดิำการและคุู้่มืคู่รองแรงงานว�าด้ำวย่การติรวจสถานประกอบักิจการ	และ 

	 กรณีีที�พื่บันาย่จา้งปฏิิบััติิไมื�ถ่กต้ิองติามืกฎหมืาย่คุู้่มืคู่รองแรงงานและติอ้งมีืการ 

	 ดำำาเนินคู่ดีำ	หรือติรวจติิดำติามืสถานประกอบักจิการที�เคู่ย่ผู้�านการติรวจติิดำติามื 

	 แล้วเพืื่�อติิดำติามืผู้ลการปฏิิบััติิงานติามืกฎหมืาย่	 (ติรวจติามืระเบีัย่บั 

	 กรมืสวัสดิำการและคุู้่มืคู่รองแรงงานว�าด้ำวย่การดำำาเนินคู่ดีำอาญาและการ 

	 เปรีย่บัเทีย่บัผู้่้กระทำาคู่วามืผิู้ดำติามืกฎหมืาย่ว�าด้ำวย่การคุู้่มืคู่รองแรงงาน 

	 และคู่วามืปลอดำภัย่ในการทำางาน)	 นั�นเอง	 โดำย่เฉพื่าะอย่�างย่ิ�งในประเด็ำน 

	 การติรวจพื่บัคู่วามืผิู้ดำที�ไมื�ต้ิองมีืคู่ำาสั�ง	 แติ�ต้ิองแจ้งพื่นักงานสอบัสวนให้ 

	 ดำำาเนินคู่ดีำโดำย่เร็ว	

วิิธ่ิการตรวิจแรงงานด้ัวิยเหตุพิเศษ (  RE-LI-03.02)

เหตุิเฉพื่าะในการติรวจแรงงานอาจแย่กเป็น	2	ประเด็ำน

1. 	 ติรวจคู่ำาร้องเรีย่นที�มีืมืาว�านาย่จ้างปฏิิบััติิการอันขัดำติ�อกฎหมืาย่	และหากพื่บั 

	 คู่วามืผิู้ดำดัำงได้ำรับัคู่ำาร้อง	พื่นักงานฯ	ย่�อมืมีืคู่ำาสั�งให้นาย่จ้างปฏิิบััติิการให้ถ่กต้ิอง 

	 ติามืระย่ะเวลาที�กำาหนดำได้ำ

2. 	 ติรวจพื่เิศษสำาหรับัสถานประกอบักจิการที�มีืสถานการณ์ี	หรือเหตุิการณ์ีเฉพื่าะ 

	 เกิดำข้�น	เช้�น	การชุ้มืนุมืเรีย่กร้อง
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แบับัทำวินสอบัคู่วิามืพร้อมืสำาหร่บักระบัวินการท่ำ�หน่�ง

พื่นักงานติรวจแรงงานที�ได้ำศ้กษาหลกัการและทำาคู่วามืเข้าใจกฎเกณีฑ์์ติ�าง	ๆ 	ในขั�นติอน

แรกนี�ทั�งหมืดำแล้วโปรดำทำาเคู่รื�องหมืาย่	 	✓ ลงหน้าช้�อง		 และเขีย่นอธิิบัาย่หาก

จำาเป็น

  ท�านเข้าใจว�าตัิวท�านไดำ้รับัการแติ�งตัิ�งหรือมีืหน้าที�เป็นพื่นักงานติรวจแรงงาน 

	 ในร่ปแบับัใดำ	.............................……………………………………………………………… 

	 ……………………………………………………………………………………….………………… 

	 ……………………………………………………………………………………………………………

	................…………………………………………………………………………………………....

  ท�านเข้าใจในอำานาจหน้าที�	 รวมืติลอดำถ้งเทคู่นิคู่ในการปฏิิบััติิหน้าที�	 ข้อคู่วร 

	 ระวัง	 ข้อคู่วรกระทำาหรือไมื�กระทำาในการปฏิิบััติิหน้าที�อย่�างคู่รบัถ้วนถ่กต้ิอง 

	 แล้ว	................................................................................................................. 

 ........................................................................................................................         

	 ……………………………………………………………………………………………………………

	 ……………………………………………………………………………………………………………

	 ................…………………………………………………………………………………………....

  ท�านเข้าใจดีำว�าการติรวจคู่รั�งนี�เป็นการติรวจในร่ปแบับัใดำ	 และหากไมื�ใช้� 

	 การติรวจทั�วไป	(ติรวจคู่รั�งแรก)	ท�านได้ำมีืข้อม่ืลอันเชื้�อถือและรับัฟังได้ำอย่�างมีื 

	 เหตุิผู้ลซ้ึ่�งเป็นที�มืาของการติรวจแรงงานคู่รั�งนี�	................................................ 

 ........................................................................................................................ 

	 ...................................…………………………………………………………………………… 

	 ................…………………………………………………………………………………………....

	 ................…………………………………………………………………………………………....

	 ................…………………………………………………………………………………………....



การประเมิืนผลและคู่ำาแนะนำา

หากท�านสามืารถทำาเคู่รื�องหมืาย่	✓	 ลงในช้�อง	 	 และ/หรือมีืการเขีย่นอธิิบัาย่	 

(หากจำาเป็น)	 โดำย่ไมื�มีืเงื�อนไขที�มีืนัย่สำาคัู่ญอันแสดำงถ้งคู่วามืไมื�เข้าใจในราย่ละเอีย่ดำ 

เกี�ย่วกับัเงื�อนไขพืื่�นฐานสำาหรับัการปฏิิบััติิหน้าที�ได้ำแล้ว	ย่�อมืถือว�าท�านพื่ร้อมืที�จะดำำาเนิน

งานติามืขั�นติอนที�สองติ�อไป	แติ�หากท�านไมื�แน�ใจที�จะทำาเคู่รื�องหมืาย่	✓	ลงในช้�อง	 

ข้อใดำ	 หรือท�านสามืารถทำาเคู่รื�องหมืาย่	✓	 ลงในช้�อง	 ได้ำคู่รบัถ้วนทั�ง	 3	 ช้�อง	 

แติ�ท�านคิู่ดำว�าท�านย่ังมีืประเด็ำนที�ไมื�เข้าใจเกี�ย่วกับัพืื่�นฐานสำาหรับัการปฏิิบััติิหน้าที�	 

ท�านคู่วรทบัทวนหลักการและเงื�อนไขเกี�ย่วกับัการปฏิิบััติิหน้าที�ในข้อนั�น	 ๆ	 ก�อนให้ 

สิ�นสงสัย่หรือคู่ลาย่สงสัย่และสามืารถประเมิืนตินเองได้ำว�าเข้าใจและพื่ร้อมืที�จะปฏิิบััติิ

หน้าที�ในขั�นติ�อไป	



  

ลำดับการทำงานขั้นตอนที่สอง (2)

เตรียมตัว (Prepare)

PR

ระบุขอเท็จจริง
รวบรวมพยานหลักฐาน (Collect Evidence - CE)

ทบทวนหลักการและบทกฎหมาย (01) 

รวบรวมขอมูล พยาน หลักฐาน และเอกสารที่เกี่ยวของ (02)  ประเมินคุณคาขอมูล (03)

สรุปประเด็น (Issue Summary - IS) นิยามความหมาย และองคประกอบ (01) 

ตัวชี้วัด (02) การฝาฝนบทกฎหมาย (03)

การบังคับใชแรงงานหรือบริการ (Forced Labour - FL) การจางแรงงานเด็ก (Child Labour - CL) การคามนุษย (Human Trafficking - HT)

กระบวนการวางแผน (Planning Process - PP)

เขาเงื่อนไข

(FL,CL,HT) - 02

ไมเขาเงื่อนไข

(FL,CL,HT) - 01

ดำเนินการ
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คู่ำาอธิิบัาย

คู่ำาแนะนำาเบืั�องต้นสำาหร่บัข่ั้�นตอนการเตร่ยมืต่วิ (PR)

	 เมืื�อท�านไดำผู้้�านการทบัทวนตินเองและอำานาจหนา้ที�ของตินเอง	(RE-LI)	มืาแลว้	

ในลำาดัำบัติ�อไปให้ท�านนำาข้อเท็จจริงที�ได้ำประสบัพื่บัมืา	จำาแนกราย่ละเอีย่ดำและบัรรย่าย่

คู่วามืผิู้ดำติามืองค์ู่ประกอบัที�ปรากฏิเพืื่�อระบุัว�าข้อเท็จที�พื่บัเป็นกรณีีของการบัังคัู่บัใช้้

แรงงาน	(FL)	หรือการจ้างแรงงานเด็ำก	(CL)	หรือการคู้่ามืนุษย่์	 (HT)	หรือไมื�	โดำย่การ

ดำำาเนินการส�วนนี�	ท�านคู่วรที�จะ

1. 	 รวบัรวมืพื่ย่านหลักฐานอันระบุัข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ู่ประกอบัของคู่วามืผู้ิดำ	 

	 (PR-CE)	และ

2. 	 สรุปข้อเท็จจริง	 (PR-IS)	 ว�าเข้าเงื�อนไของค์ู่ประกอบัคู่วามืผิู้ดำอย่�างไร	 ซ้ึ่�งอาจ 

	 ใช้้ใบังาน	 (PR-IS(FL),	 PR-IS(CL),	 PR-IS(HT))	 เป็นเคู่รื�องมืือช้�วย่ดำำาเนินการ 

		 อย่�างไรก็ติามื	 ข้อเท็จจริงหน้�งที�ปรากฏิข้�นอาจเข้าเงื�อนไขหรือกติิกาของ 

คู่วามืรับัผิู้ดำหลาย่ส�วนด้ำวย่กัน	ดัำงนั�น	พื่นักงานติรวจแรงงานคู่วรทบัทวนว�าข้อเท็จจริง

ที�ปรากฏิเข้าเงื�อนไขการบัังคัู่บัใช้้แรงงาน	การจ้างแรงงานเด็ำก	หรือการคู้่ามืนุษย่อ์ย่�างไร

บ้ัางให้ทั�วถ้งกัน	

	 คู่รั�นเมืื�อท�านสามืารถย่ืนยั่นและสรุปผู้ลได้ำแล้วว�าข้อเท็จจริงที�เกิดำข้�นเป็นการ

บัังคัู่บัใช้้แรงงาน	หรือการจ้างแรงงานเด็ำก	หรือการคู้่ามืนุษย่	์ให้ท�านวางแผู้นดำำาเนินการ	

(PR-PP)	สำาหรับัปฏิิบััติิหน้าที�ในขั�นติ�อไป	
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วิิธ่ิการได้ัมืาซ่ึ่�งข้ั้อม่ืล

(PR-CE)

อธิิบัาย

	 การไดำ้มืาซึ่้�งบัทสรุปสำาหรับัข้อเท็จจริงที�ปรากฏิว�าเป็นการกระทำาคู่วามืผิู้ดำ 

เกี�ย่วกับัการบัังคัู่บัใช้้แรงงาน	การจ้างแรงงานเด็ำก	หรือการคู้่ามืนุษย่์นั�น	พื่นักงานติรวจ

แรงงานจำาเป็นต้ิองทบัทวนและทำาคู่วามืเข้าใจในเรื�องดัำงติ�อไปนี�	 กล�าวคืู่อ	 คู่วามืร้่ 

คู่วามืเข้าใจเกี�ย่วกับัเนื�อหาและข้อกฎหมืาย่ในประเด็ำนว�าด้ำวย่การบัังคัู่บัใช้้แรงงาน 

การจ้างแรงงานเด็ำก	 หรือการคู้่ามืนุษย่์	 (PR-CE-01)	 การรวบัรวมืข้อม่ืลเพิื่�มืเติิมืด้ำวย่ 

วิธีิการติ�าง	 ๆ	 ให้มีืคู่วามืคู่รบัถ้วนสมืบ่ัรณ์ี	 (PR-CE-02)	 เพืื่�อประเมิืนคุู่ณีคู่�าของข้อม่ืล

สำาหรับัใช้้ดำำาเนินการกับัคู่วามืผิู้ดำที�เกิดำข้�นอย่�างมีืประสิทธิิภาพื่	(PR-CE-03)

การทำบัทำวินและทำำาคู่วิามืเข้ั้าใจหล่กการและบัทำกฎหมืาย ( PR-CE-01)

พื่นักงานติรวจแรงงานต้ิองเข้าใจในกรอบัแนวคิู่ดำ	นิย่ามื	องค์ู่ประกอบั	และเนื�อหาของ

บัทกฎหมืาย่ที�เกี�ย่วข้องกับัการบัังคัู่บัใช้้แรงงาน	การจ้างแรงงานเด็ำก	และการคู้่ามืนุษย์่

ทั�งนี�อาจใช้้ใบังานที�กำาหนดำไว้ในหัวข้อ	 PR-IS(FL)-02,	 PR-IS(CL)-02,	 PR-IS(HT)-02	

เป็นเคู่รื�องมืือช้�วย่การทำาคู่วามืเข้าใจ

การรวิบัรวิมืข้ั้อม่ืลเพิ�มืเติมื ( PR-CE-02)

พื่นักงานติรวจแรงงานอาจได้ำข้อม่ืลเพิื่�มืเติิมืจากจากการเข้าติรวจสถานประกอบัการ	 

(PR-CE-02.01)	และการสัมืภาษณ์ีหรือสอบัข้อเท็จจริง	(PR-CE-02.02)
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การตรวิจสถานประกอบัการ ( PR-CE-02.01)

ในการติรวจสถานประกอบัการนั�น	พื่นักงานติรวจแรงงานต้ิองคู่ำาน้งถ้งขอบัเขติอำานาจ

ในการติรวจสถานประกอบัการ	 (PR-CE-02.01.01)	 และวิธีิคู่วรปฏิิบััติิเพืื่�อการติรวจ

สถานประกอบัการ	(PR-CE-02.01.02)

ขั้อบัเขั้ตอำานาจในการตรวิจสถานประกอบัการ ( PR-CE-02.01.01)

ในการปฏิิบััติิการติามืหน้าที�	ให้พื่นักงานติรวจแรงงานมีือำานาจ	เข้าไปในสถานประกอบั

กิจการหรือสำานักงานของผู้่้เป็นนาย่จ้าง	 และสถานที�ทำางานของล่กจ้างในเวลาทำาการ	 

เพืื่�อติรวจสภาพื่การทำางานของล่กจ้างและสภาพื่การจ้าง	สอบัถามืข้อเท็จจริง	ถ�าย่ภาพื่	

ถ�าย่สำาเนาเอกสารที�เกี�ย่วกับัการจ้าง	การจ�าย่คู่�าจ้าง	คู่�าล�วงเวลา	คู่�าทำางานในวันหยุ่ดำ	

คู่�าล�วงเวลาในวันหยุ่ดำ	และทะเบัยี่นล่กจ้าง	เก็บัตัิวอย่�างวัสดุำหรือผู้ลิติภัณีฑ์์เพืื่�อวิเคู่ราะห์	

เกี�ย่วกับัคู่วามืปลอดำภัย่ในการทำางาน	 และกระทำาการอย่�างอื�นเพืื่�อให้ได้ำข้อเท็จจริง 

ในอันที�จะปฏิิบััติิหน้าที�ให้ลุล�วงติามืพื่ระราช้บััญญัติิคุู้่มืคู่รองแรงงาน	

การปฏิิบััติิหน้าที�ดัำงกล�าวเจ้าพื่นักงานติรวจแรงงานต้ิองติระหนักในข้อเตืิอนใจ	ได้ำแก�

1.		 ไมื�คู่วรวิจารณ์ีหรือแสดำงคู่วามืเห็นแย้่งเกี�ย่วกับับัทบััญญัติิกฎหมืาย่ติ�อหน้า 

	 นาย่จ้าง

2. 	 ต้ิองไมื�ติกลงสิทธิิประโย่ช้น์ใดำ	 ๆ	 โดำย่พื่ลการให้ติำ�ากว�าที�กฎหมืาย่คุู้่มืคู่รอง 

	 แรงงานกำาหนดำ

3. 	 ต้ิองรับัผิู้ดำช้อบัในงานอย่�างเต็ิมืที�	และต้ิองไมื�มีือาชี้พื่หรือประกอบักิจการอื�น

4.		 ต้ิองถือว�าข้อม่ืลเกี�ย่วกับัการผู้ลิติหรือการคู้่าเป็นคู่วามืลับัของนาย่จ้างซ้ึ่�งเป็น 

	 ข้อม่ืลส�วนบุัคู่คู่ล

5. 	 ต้ิองไมื�เปิดำเผู้ย่ที�มืาของการร้องเรีย่นไมื�ว�าทางติรงหรือทางอ้อมื

6. 	 ต้ิองไมื�รับัของกำานัล	หรือผู้ลประโย่ช้น์อื�นใดำ	ทั�งจากนาย่จ้างและจากล่กจ้าง
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วิิธ่ิปฏิิบ่ัติในการตรวิจสถานประกอบัการ (  PR-CE-02.01.02)

พื่นักงานติรวจแรงงานคู่วรวางแผู้นการติรวจล�วงหนา้	พื่ร้อมืกับัเติรยี่มือุปกรณ์ีและข้อม่ืล

ติ�าง	ๆ	ที�เกี�ย่วข้องไว้เป็นการเบืั�องต้ินให้พื่ร้อมื	โดำย่การเข้าติรวจสถานประกอบัการนั�น

พื่นักงานติรวจแรงงานติ้องแสดำงบััติรประจำาตัิวและแจ้งคู่วามืจำานงติ�อนาย่จ้างหรือผู้่้ที�

เกี�ย่วข้องเพืื่�อขอเข้าติรวจสถานประกอบัการ	อย่�างไรก็ติามื	ในการติรวจสถานประกอบั

การนี�เพืื่�อให้ได้ำมืาซ้ึ่�งข้อม่ืล	ข้อเท็จจริง	พื่รือหลักฐานใดำ	ๆ	พื่นักงานติรวจแรงงานคู่วร

ขอคู่วามืร�วมืมืือจากทั�งฝ่ีาย่นาย่จ้าง	ฝ่ีาย่ล่กจ้างเป็นเบืั�องต้ินก�อน	หากไมื�สามืารถสอบั

ข้อเท็จจริงหรือติรวจสอบัเอกสารที�เกี�ย่วข้องใดำ	ๆ 	ได้ำแล้วจ้งอาจเรีย่กใหบุ้ัคู่คู่ลที�เกี�ย่วข้อง

มืาพื่บั	หรือส�งเอกสารที�เกี�ย่วข้องมืาติรวจสอบัได้ำเพืื่�อประโย่ช้น์ส่งสุดำในการติรวจสถาน

ประกอบักิจการ	พื่นักงานติรวจแรงงานอาจทำาคู่วามืเห็นเพืื่�อให้อธิิบัดีำมืคีู่ำาสั�งให้จดัำแพื่ทย่์	

นักสังคู่มืสงเคู่ราะห์	 หรือผู้่้เชี้�ย่วช้าญเข้าร�วมืติรวจเพืื่�อให้คู่วามืเห็นและช้�วย่เหลือ

พื่นักงานติรวจแรงงานในการติรวจสถานประกอบัการ

การสอบัข้ั้อเท็ำจจริง (  PR-CE-02.02)

พื่นักงานติรวจแรงงานคู่วรสอบัถามืข้อเท็จจริงเกี�ย่วกับัสถานะและการทำางานของ

ล่กจ้างอย่�างละเอีย่ดำ	 โดำย่ตัิ�งคู่ำาถามืที�ง�าย่และช้ัดำเจนติรงไปติรงมืา	 แติ�ต้ิองระมืัดำระวัง

การถามืข้อเท็จจริงจากล่กจ้างต้ิองไมื�ทำาให้ล่กจ้างเดืำอดำร้อน	ทั�งนี�	การสอบัถามืข้อเท็จจริง

จากล่กจ้างไมื�คู่วรเกิดำข้�นติ�อหน้านาย่จ้างหรือตัิวแทนนาย่จ้าง	 แติ�คู่วรเกิดำในสถานที� 

ที�เหมืาะสมื	 และในระหว�างการสอบัข้อเท็จจริงล่กจ้างนั�น	 พื่นักงานติรวจแรงงาน 

อาจแนะนำาหรือให้ข้อคู่วรร้่แก�ล่กจ้างเกี�ย่วกับักฎหมืาย่คุู้่มืคู่รองแรงงาน	 แติ�ไมื�คู่วร 

เปิดำเผู้ย่ผู้ลการติรวจให้ล่กจ้างทราบั	 ในส�วนของการสอบัข้อเท็จจริงจากนาย่จ้างนั�น	 

คู่วรติ้องทำาให้ได้ำมืาซึ่้�งข้อม่ืลเกี�ย่วกับัสภาพื่การจ้างและการทำางานที�ถ่กต้ิองแท้จริง	 

โดำย่พื่นักงานติรวจแรงงานจำาเป็นต้ิองเติรีย่มืประเด็ำนที�จะใช้้ถามืไว้อย่�างรอบัคู่อบั	ทั�งนี�

ข้อม่ืลที�ได้ำคู่วรคู่รอบัคู่ลุมืเรื�องคู่วามืสัมืพัื่นธ์ิในสถานะของนาย่จ้างและล่กจ้าง	 สถานที�

ทำางาน	 วันเริ�มืจ้าง	 เวลาทำางาน	 ติำาแหน�งและลักษณีะงาน	 อัติราคู่�าจ้าง	 กำาหนดำงวดำ 
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การจ�าย่คู่�าจ้าง	 สถานที�จ�าย่คู่�าจ้าง	 และข้อเท็จจริงอื�นที�เกี�ย่วเนื�องกัน	 นอกจากนี�แล้ว

บัันท้กติ�าง	 ๆ	 ที�เกี�ย่วกับัการให้ข้อเท็จจริงจากนาย่จ้างคู่วรให้นาย่จ้างลงนามืกำากับั	 

หากนาย่จ้างไมื�ย่อมืลงนามืคู่วรบัันท้กไว้พื่ร้อมืด้ำวย่พื่ย่าน	 อีกทั�งหน้าที�ติ�าง	 ๆ	 ติามืที�

กฎหมืาย่กำาหนดำเพื่ื�อคู่วามืสมืบ่ัรณ์ีของเอกสาร	 เช้�น	 การมืีเอกสารมือบัอำานาจ 

อย่�างถ่กต้ิอง	การติิดำอากรแสติมืป์	ก็เป็นเรื�องที�พื่นักงานติรวจแรงงานไมื�คู่วรลืมืกระทำา

การช่ั่�งนำ�าหน่กและประเมิืนคุู่ณคู่�าขั้องข้ั้อม่ืล (  PR-CE-03)

พื่นักงานติรวจแรงงานติ้องรวบัรวมืพื่ย่านที�เกี�ย่วข้องกับัเรื�องทั�งหมืดำ	 (PR-CE-03.01)	

เพืื่�อมืาพิื่จารณีาหาพื่ย่านที�เกี�ย่วข้องกับัข้อเท็จจริงอันสันนิษฐานว�าเป็นคู่วามืผิู้ดำ	 

(PR-CE-03.02)

พยานหล่กฐาน (  PR-CE-03.01)

พื่ย่านหลักฐานที�อาจเกี�ย่วข้องแบั�งออกเป็น	 3	 ประเภท	 ได้ำแก�	 พื่ย่านบุัคู่คู่ล	 พื่ย่าน-

เอกสาร	และวัติถุพื่ย่าน

1.		 พื่ย่านบัุคู่คู่ล	 คู่วรให้นำ�าหนักกับัประจักษ์พื่ย่านผู้่้เห็นเหติุการณี์จริงเป็นลำาดัำบั 

	 แรก	 ส�วนพื่ย่านบัอกเล�าต้ิองให้นำ�าหนักน้อย่เพื่ราะเป็นผู้่้ที�ได้ำข้อม่ืลจากผู้่้อื�น 

	 อีกทอดำหน้�ง	อย่�างไรก็ติามื	บัางกรณีีอาจจำาเป็นต้ิองฟังคู่วามืเห็นหรือรับัร้่ข้อม่ืล 

	 บัางเรื�องที�มีืคู่วามืพิื่เศษเฉพื่าะจากพื่ย่านผู้่้เชี้�ย่วช้าญ	หากเรื�องนั�นมีืคู่วามืพิื่เศษ 

	 เฉพื่าะ	เช้�น	เกี�ย่วกับัศาสติร์คู่วามืร้่วิช้าชี้พื่เฉพื่าะ

2. 	 พื่ย่านเอกสาร	 คู่วรรับัฟังเอกสารที�เป็นต้ินฉบัับัเป็นหลัก	 หากไมื�พื่บัติ้นฉบัับั 

	 ก็อาจพิื่จารณีาเอกสารสำาเนาที�เจ้าของข้อม่ืลหรือผู้่้มีืหน้าที�เกี�ย่วข้องด้ำวย่ให้การ 

	 รับัรอง	อย่�างไรก็ติามื	พื่นักงานติรวจแรงงานคู่วรได้ำเอกสารที�เกี�ย่วข้องทั�งหมืดำ	 

	 ไมื�คู่วรให้นาย่จ้างเป็นฝ่ีาย่คัู่ดำเลือกเอกสารมืาส�งมือบัใหเ้พื่ราะอาจทำาให้ติกหล�น 

	 หรือพื่ลาดำเอกสารที�มีืใจคู่วามืสำาคัู่ญเกี�ย่วข้องกับัประเด็ำนพิื่จารณีาได้ำ	 ในส�วน 
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	 ของเอกสารที�ได้ำรับัการคัู่ดำเลือกเพืื่�อใช้้ดำำาเนินการคู่วรจัดำให้มีืการลงชื้�อรับัรอง 

	 จากผู้่้ที�เกี�ย่วข้องหรืออ้างหรือให้ข้อม่ืลดัำงปรากฏิคู่วามืในเอกสารนั�น	นอกจาก 

	 นี�แล้ว	 กรณีีที�เป็นภาษาติ�างประเทศ	 พื่นักงานติรวจแรงงานคู่วรสั�งให้ผู้่้อ้าง 

	 หรือผู้่้เกี�ย่วข้องกับัเอกสารนั�นทำาแปลเสีย่ก�อนหากพื่นักงานติรวจแรงงาน 

	 รับัมืาโดำย่ไมื�มีืการแปลย่�อมืต้ิองถือว�าย่อมืรับัเนื�อหาในเอกสารที�เป็นภาษา 

	 ติ�างประเทศดัำงกล�าว

3. 	 วัติถุพื่ย่าน	 พื่นักงานติรวจแรงงานคู่วรพื่ิจารณีาเพื่ื�อใช้้เป็นพื่ย่านหลักฐาน 

	 ประกอบัการรับัฟังพื่ย่านทั�งสองประเภทที�กล�าวมืาก�อนหน้านี�

การช่ั่�งนำ�าหน่กพยาน (  PR-CE-03.02)

พื่นักงานติรวจแรงงานติ้องคัู่ดำกรองและจัดำลำาดัำบัคู่วามืสำาคัู่ญ	 และคู่วามืน�าชื้�อถือของ

พื่ย่านหลักฐานที�ได้ำมืา	 การรับัฟังพื่ย่านบุัคู่คู่ลเป็นเรื�องที�ต้ิองระวังที�สุดำเพื่ราะอาจเกิดำ

ข้อเท็จจริงที�เปลี�ย่นแปลงหรอืไมื�สอดำคู่ลอ้งกันในแติ�ละช้�วงเวลา	ดำงันี�	อาจพื่จิารณีาหรอื

ให้คู่วามืสำาคัู่ญน้อย่กับัพื่ย่านบุัคู่คู่ลที�มีืลักษณีะดัำงติ�อไปนี�	 พื่ย่านที�ให้ถ้อย่คู่ำาไมื�อย่่�กับั

ร�องรอย่หรือวกไปวนมืา	 พื่ย่านที�มีืเหตุิโกรธิเคืู่องกับัฝ่ีาย่ใดำฝ่ีาย่หน้�ง	 พื่ย่านที�มีืคู่วามื

สัมืพัื่นธ์ิใกล้ชิ้ดำ	พื่ย่านที�ให้คู่วามืว�าเห็นเหตุิการณ์ีเฉพื่าะบัางช้�วงติอน	พื่ย่านที�ให้ถ้อย่คู่ำา

ซัึ่ดำทอดำผู้่้อื�น	พื่ย่านบัอกเล�า	พื่ย่านที�ร้่เห็นเป็นการณ์ีกับัเรื�องนั�น	ๆ 	มืาแติ�ต้ิน	พื่ย่านที�ให้

ถ้อย่คู่ำาแล้วมีืคู่วามืเห็นติ�างเป็นอย่�างอื�น	และพื่ย่านที�ให้ถ้อย่คู่ำาแติ�ไมื�มีืเหตุิผู้ลสนับัสนุน	

สำาหรับัพื่ย่านเอกสารคู่วรถือเอาต้ินฉบัับั	เอกสารราช้การ	เอกสารมืหาช้น	หรือเอกสาร

ที�มีืการรับัรองเป็นสำาคัู่ญ
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การสรุปประเด็ัน

(PR-IS)

อธิิบัาย

	 เมืื�อท�านได้ำรวบัรวมืข้อม่ืล	 ข้อเท็จจริง	 ติลอดำจนพื่ย่านหลักฐานทั�งหมืดำ 

ที�เกี�ย่วข้องแล้ว	ท�านคู่วรสรุปข้อเท็จจริงและจัดำลำาดัำบัคู่วามืสำาคัู่ญให้กับัพื่ย่านหลักฐาน

ที�ท�านได้ำมืาด้ำวย่วิธีิติ�าง	ๆ	ติามืที�ได้ำเสนอไว้ในส�วนที�แล้ว	(PR-CE)	อย่�างไรก็ติามื	เพืื่�อให้

บัทสรุปข้อเท็จจริงของท�านมีืคู่วามืถ่กต้ิองแมื�นย่ำาว�าเรื�องที�ปรากฏิเป็นการบัังคัู่บัใช้้

แรงงาน	การจ้างแรงงานเด็ำก	หรือการคู้่ามืนุษย์่	ท�านคู่วรใช้้ใบังานดัำงปรากฏิในหน้าติ�อไป

ที�ประกอบัด้ำวย่ส�วนประกอบัสำาคัู่ญ	3	ส�วน	คืู่อ	ส�วนนิย่ามื	(01)	ส�วนตัิวชี้�วัดำ	(02)	และ

ส�วนบัทกฎหมืาย่ที�เกี�ย่วข้อง	 (03)	 เป็นเคู่รื�องมืือช้�วย่สรุปข้อเท็จจริงและกำาหนดำคู่วามื

เชื้�อมืโย่งกับับัทกฎหมืาย่เพืื่�อการดำำาเนินการติ�อไป

	 อย่�างไรก็ติามื	การสรุปประเด็ำนที�ท�านกำาลังดำำาเนินการในส�วนนี�	บัางคู่รั�งเกิดำจาก

การที�ท�านเข้าใจว�าข้อเท็จจริงและพื่ย่านหลักฐานที�ท�านได้ำมืานั�นเพีื่ย่งพื่อที�จะสรุปสาระ

ของเรื�องว�าติรงกับัคู่วามืผิู้ดำใดำ	 แติ�เมืื�อท�านได้ำลองทำาใบังานทั�ง	 3	 โดำย่เฉพื่าะข้อม่ืล 

ส�วนตัิวชี้�วัดำ	 ท�านเห็นว�ามีืประเด็ำนที�เป็นข้อสงสัย่หรือมีืคู่วามืไมื�ชั้ดำเจนของบัทสรุป	 

ขอใหท้�านไดำโ้ปรดำทบัทวนกระบัวนการก�อนหนา้นี�อีกคู่รั�ง	ว�าท�านแสวงหาหรอืรวบัรวมื

พื่ย่านหลักฐานได้ำคู่รบัถ้วนถ่กต้ิองจนสิ�นคู่วามืเคู่ลือบัแคู่ลงสงสัย่ว�าเรื�องหรือประเด็ำน 

ที�คิู่ดำว�าเกี�ย่วกับัคู่วามืผู้ิดำนั�นได้ำมีืข้�นหรือไมื�ได้ำมีืข้�นอย่�างกระจ�างช้ัดำแท้จริงหรือไมื�	 ทั�งนี�	

ท�านอาจกลับัไปแสวงหาข้อม่ืลและพื่ย่านหลักฐานเพิื่�มืเติิมืให้เพีื่ย่งพื่อเพืื่�อยื่นยั่นบัทสรุป

อีกคู่รั�งก็ได้ำ

	 ข้อสังเกติที�สำาคัู่ญประการหน้�ง	 สำาหรับัการสรุปข้อเท็จจริงอันเป็นประเด็ำน 

ของเรื�องก็คืู่อ	 ข้อเท็จจริงเดีำย่วกันอาจเข้าเงื�อนไขของคู่วามืผู้ิดำเพื่ีย่งฐานเดำีย่ว	 หรือ

มืากกว�าสองฐานข้�นไปก็ได้ำ	 ดัำงนั�นแล้ว	 ท�านคู่วรพื่ิจารณีาว�าข้อเท็จจริงและหลักฐาน 
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ที�ปรากฏิข้�นนั�นติรงกับัเรื�องใดำบ้ัางในสามืเรื�อง	 (การบัังคัู่บัใช้้แรงงาน	 การจ้างแรงงาน

เด็ำก	 และการคู่้ามืนุษย์่)	 ซ้ึ่�งท�านสามืารถใช้้ใบังานโดำย่เฉพื่าะส�วนนิย่ามื	 (01)	 และ 

ส�วนติัวชี้�วัดำ	 (02)	 เป็นเคู่รื�องมืือช้�วย่ในการดำำาเนินการดำังกล�าว	 ภาย่ใต้ิข้อเท็จจริงว�า	 

ท�านอาจถ่กมือบัหมืาย่ให้มีืหน้าที�ในการติรวจสอบัคู่วามืผิู้ดำเพีื่ย่งเรื�องเดีำย่ว	แติ�เมืื�อท�าน

ได้ำรับัทราบัข้อม่ืลและพื่ย่านหลักฐานที�เกี�ย่วข้องแล้ว	 การแสดำงข้อม่ืลให้ปรากฏิใน 

ใบังานเรื�องอื�น	 (เรื�องที�ท�านไมื�ได้ำรับัมือบัหมืาย่ให้ดำำาเนินการ)	 ก็อาจเป็นประโย่ช้น์ 

ติ�อพื่นักงานติรวจแรงงานหรือเจ้าหน้าที�ท�านอื�น	 ซ้ึ่�งเกี�ย่วข้องและสามืารถนำาข้อม่ืล 

ติลอดำจนถ้อย่แถลงประเด็ำนอันน�าสงสัย่	 หรือเกี�ย่วข้องกับัคู่วามืผิู้ดำฐานอื�นที�ท�านไมื�มีื

หน้าที�ต้ิองรับัผิู้ดำช้อบัไปใช้้	เพืื่�อดำำาเนินการให้เกิดำประโย่ช้น์ติ�อไปได้ำ

	 อย่�างไรก็ติามื	เพืื่�อคู่วามืชั้ดำเจนและคู่วามืเป็นระเบีัย่บัเรีย่บัร้อย่ของราย่ละเอีย่ดำ

และการจัดำเรีย่งข้อม่ืล	 ท�านอาจใช้้ใบัปะหน้าดัำงกล�าวติ�อไปนี�	 เพืื่�อประโย่ช้น์ในการจัดำ

เรีย่งชุ้ดำข้อม่ืลและเอกสารที�เกี�ย่วข้อง
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ใบัปะหน้าการสรุปประเด็ันคู่วิามืผิดั ( PR-IS-01)

๒๖ 

 

 อยางไรก็ตาม เพื่อความชัดเจนและความเปนระเบียบเรียบรอยของรายละเอียดและการจัดเรียงขอมูล 

ทานอาจใชใบปะหนาดังกลาวตอไปนี้เพ่ือประโยชนในการจัดเรียงชุดขอมูลและเอกสารท่ีเก่ียวของ 

ใบปะหนาการสรุปประเด็นความผิด (PR-IS-01) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบสรุปขอเท็จจริงและประเด็นการกระทำผิดเกี่ยวกับ 

การบังคับใชแรงงานหรือบริการ การจางแรงงานเด็ก การคามนุษย 

การตรวจแรงงานกรณี...................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................... 

ผูตรวจ และเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ ๑. ........................................... ๒. ........................................... ๓. ........................................... 

การตรวจแรงงานเกี่ยวกับ      การบังคับใชแรงงานหรือบริการ     การจางแรงงานเด็ก      การคามนุษย 

เหตุผลการตรวจ  ไดรับแจง โดยมีการรายงานวา ..................................................................................................................... 

  ตรวจสถานประกอบกิจการ พบขอเท็จจริงหรือพฤติการณวา ...................................................................... 

การตรวจคร้ังนี้ไดดำเนินการตาง ๆ ดังนี้แลว 

 ตรวจแรงงานตามรายงานการตรวจแรงงาน (ตร.๑/๒๕..) โดยมีเอกสารท่ีเก่ียวของท้ังสิ้น .................... ฉบับ นับรวมไดจำนวน 

.................... หนา ซึ่งไดผนึกไวกับเอกสารชุดน้ีแลวดังปรากฏเลขหนา .............................................................................................. 

 เชิญผูที ่เกี่ยวของเขาพบหรือใหไปพบพนักงานตรวจแรงงานเพื่อใหขอเท็จจริง ดังที ่ปรากฏความตามหนังสือ ตร.๒ ท่ี

.................................... และ/หรือตามหนังสือ ตร.๓ ท่ี . .................................... โดยมีเอกสารท่ีเก่ียวของท้ังสิ้น .................... ฉบับ 

นับรวมไดจำนวน .................... หนา ซึ่งไดผนึกไวกับเอกสารชุดน้ีแลวดังปรากฏเลขหนา .................................................................. 

 ไดมีคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานใหปฏิบัติการตาง ๆ ไปแลวตามแบบ ตร.๔ โดยมีเอกสารท่ีเก่ียวของท้ังสิ้น .................... ฉบับ 

นับรวมไดจำนวน .................... หนา ซึ่งไดผนึกไวกับเอกสารชุดน้ีแลวดังปรากฏเลขหนา .................................................................. 

เอกสารและหลักฐานท่ีเกี่ยวของ 

 การไดรับขอมูลโดยการสัมภาษณหรือสอบขอเท็จจริงไดดำเนินการตามแบบบันทึกคำใหการ โดยมีบันทึกคำใหการท่ีเก่ียวของ

กับกรณีน้ีท้ังสิ้น ............... ฉบับ นับรวมไดจำนวน ............... หนา ซึ่งไดผนึกไวกับเอกสารชุดน้ีแลวดังปรากฏเลขหนา ................... 

 คำรองเรียนงานตรวจแรงงาน ทั้งสิ้น ............... ฉบับ นับรวมไดจำนวน ............... หนา ซึ่งไดผนึกไวกับเอกสารชุดนี้แลวดัง

ปรากฏเลขหนา .................................................................................................................................................................................. 

 แบบแสดงสภาพการจางและสภาพการทำงานของสถานประกอบกิจการ ท้ังสิ้น ............... ฉบับ นับรวมไดจำนวน ............... 

หนา ซึ่งไดผนึกไวกับเอกสารชุดน้ีแลวดังปรากฏเลขหนา ................................................................................................................... 

 แบบคำรองตอพนักงานตรวจแรงงาน (แบบ คร.๗)ทั้งสิ้น ............... ฉบับ นับรวมไดจำนวน ............... หนา ซึ่งไดผนึกไวกับ

เอกสารชุดน้ีแลวดังปรากฏเลขหนา ................................................................................................................................................... 

 แบบ คร ๒ แบบแจงการใชแรงงานเด็ก กรณีมีการจางแรงานเด็กอายุต่ำกวา ๑๘ ป 
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สรุปข้ั้อเท็ำจจริงเก่�ยวิก่บัการบ่ังคู่่บัใช้ั่แรงงานหรือบัริการ( PR-IS(FL))

ต่วิอย�างแนวิทำางในการสรุปข้ั้อเท็ำจจริงเก่�ยวิก่บัการบ่ังคู่่บัใช้ั่แรงงานหรือบัริการ

๒๗ 

 

สรุปขอเท็จจริงเกี่ยวกับการบังคับใชแรงงานหรือบริการ(PR-IS(FL)) 

ตัวอยางแนวทางในการสรุปขอเท็จจริงเกี่ยวกับการบังคับใชแรงงานหรือบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบสรุปขอเท็จจริงกรณีการบังคับใชแรงงานหรือบริการ 

เอกสารนี้ประกอบดวย ๓ สวน สวนแรกเปนสวนกรอบนิยามของการบังคับใชแรงงาน สวนที่สองเปนตัวชี้วัดที่อาจใช

เปนเครื่องมือชวยสะทอนพฤติการณการบังคับใชแรงงาน และสวนที่สามเจาพนักงานอาจเขียนความเห็น บริบท และพฤติการณ

เพ่ือใชประกอบการในการรายงานและการประสานงานตอไป 

สวนท่ี ๑ กรอบนิยามการบังคับใชแรงงาน(PR-IS(FL)-01) 

 หากพฤติการณที่ปรากฏเขาลักษณะขอหนึ่งขอใดดังตอไปนี้ใหทำเครื่องหมาย ในชอง พรอมอธิบายวาขอเท็จจริง

สอดคลองกับลักษณะน้ันอยางไร 

 การทำงานท่ีไมไดเปนไปโดยสมัครใจ ........................................................................................................................................ 

......................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

 การทำงานภายใตการคุกคาม หรือการไดรับโทษอยางใด ๆ ..................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

 การทำงานภายใตความหวาดกลัววาจะไดรับ อาจไดรับ หรือไดรับโทษอยางใด ๆ ................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

 กรณีท่ีพฤติการณเขาเงื่อนไขขอหนี่งขอใดขางตนนี้ยอมเขาลักษณะการบังคับใชแรงงานทั้งนี้โปรดระบุในสวนที่ ๒ เพ่ือ

สอบทานความเปนไปไดอีกครั้ง (ในทางกลับกันหากไมเขาขอใดเลยอาจอนุมานไดวาไมใชเรื่องการบังคับใชแรงงานหรือบริการ) 

สวนท่ี ๒ ตัวชี้วัดกรอบนิยามการบังคับใชแรงงานหรือบริการ(PR-IS(FL)-02) 

 หากพฤติการณท่ีปรากฏเขาลักษณะขอหน่ึงขอใดดังตอไปน้ีใหทำเครื่องหมาย ในชอง  

 การขมขูใหทำงานหรือปฏิบัติตอดวยการขมขูตาง ๆ    การทำงานภายใตความกดดดันในภาวะหน้ีสิน 

 การทำงานท่ีจำยอมดวยเหตุท่ีเก่ียวกับการยึดเอกสารแสดงตัวหรือใบอนุญาตตาง ๆ 

 อาศัยจุดออนทำใหจำตองทำงาน เชน ภาษา  

 การจำตองทำงานโดยถูกหลอกลวง      การถูกกำจัดการเดินทาง      การแยกใหอยูอยางโดดเดี่ยว 

 การถูกทำรายหรือคุกคามทางรางกาย หรือเพศ  

 การทำงานโดยปราศจากคาจาง  การทำงานขัดหน้ี   สภาพการจาง หรือการอยูอาศัยท่ีแย   การทำงานลวงเวลา 

 กรณีที่พฤติการณเขาเงื่อนไขตั้งแตหนึ่งขอขึ้นไปยอมแสดงถึงลักษณะการบังคับใชแรงงาน ทั้งนี้เพื่อความชัดเจนในการ

ปฏิบัติหนาท่ี โปรดระบุวาพฤติการณท่ีเกิดข้ึนน้ันฝาฝนบทกฎหมายเก่ียวกับเรื่องใด อยางไร (สวนท่ีสาม) 
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๒๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนา ๒ 

สวนท่ี ๓ บทกฎหมายท่ีฝาฝน (PR-IS(FL)-03) 

 หากพฤติการณที ่ปรากฏเขาลักษณะขอหนึ่งขอใดดังตอไปน้ี ใหทำเครื ่องหมาย  ในชอง  พรอมอธิบายวา

ขอเท็จจริงสอดคลองกับลักษณะน้ันอยางไร 

 การเรียกหลักประกันการทำงานท่ีไมถูกตอง............................................................................................................................. 

......................................................................................................................................................................................................... 

 การปฏิบัติตอลูกจางเหมาคาแรงท่ีไมไดเปนไปตามท่ีกฎหมายกำหนด...................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

 การลวงเกินหรือคุกคามทางเพศตอลูกจาง................................................................................................................................ 

......................................................................................................................................................................................................... 

 การกำหนดหรือบริหารจัดการวันเวลาทำงาน เวลาพัก วันหยุด วันลาท่ีไมถูกตองตามกฎหมาย .............................................. 

......................................................................................................................................................................................................... 

 การจายหรือบริหารจัดการเก่ียวกับคาตอบแทนการทำงานท่ีไมถูกตองตามกฎหมาย รวมถึงการหักคาตอบแทนการทำงานท่ี

ขัดตอหลักกฎหมาย......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

 กรณีท่ีไดทำท้ังสามสวนแลว พนักงานตรวจแรงงานสามารถสรุปไดวาขอเท็จจริงท่ีพบมีลักษณะเปนการบังคับใชแรงงาน

หรือบริการพรอมท้ังอาจมีขอสังเกตดังน้ี 

บทสรุป............................................................................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... ...................................... 

ขอสังเกต.......................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................ .

......................................................................................................................................................................................................... 
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สรุปข้ั้อเท็ำจจริงเก่�ยวิก่บัการจ้างแรงงานเด็ัก ( PR-IS(CL))

ต่วิอย�างแนวิทำางในการสรุปข้ั้อเท็ำจจริงเก่�ยวิก่บัการจ้างแรงงานเด็ัก

๒๙ 

 

สรุปขอเท็จจริงเกี่ยวกับการจางแรงงานเด็ก (PR-IS(CL)) 

ตัวอยางแนวทางในการสรุปขอเท็จจริงเกี่ยวกับการจางแรงงานเด็ก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบสรุปขอเท็จจริงกรณีการจางแรงงานเด็ก 

เอกสารน้ีประกอบดวย ๓ สวน สวนแรกเปนสวนกรอบนิยามของการจางแรงงานเด็ก สวนท่ีสองเปนตัวช้ีวัดท่ีอาจใชเปน

เครื่องมือชวยสะทอนพฤติการณการใชแรงงานเด็ก และสวนท่ีสามเจาพนักงานอาจเขียนความเห็น บริบท และพฤติการณเพ่ือใช

ประกอบการในการรายงานและการประสานงานตอไป 

สวนท่ี ๑ กรอบนิยามการบังคับใชแรงงาน(PR-IS(CL)-01) 

 หากพฤติการณท่ีปรากฏเขาลักษณะขอหน่ึงขอใดดังตอไปน้ี ใหทำเครื่องหมาย ในชอง  พรอมอธิบายวาขอเท็จจริง

สอดคลองกับลักษณะน้ันอยางไร 

 การทำงานท่ีเปนอุปสรรคตอพัฒนาการทางรายกาย หรือจิตใจ หรือการเจริญเติบโตของเด็ก................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

 การทำงานท่ีเปนอุปสรรคตอการเขาถึงการศึกษาภาคบังคับของเด็ก ....................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

 การทำงานในสภาพหรือสภาวะแวดลอมท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายตอสภาพรางกาย และ/หรือจิตใจของเด็ก............................. 

......................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

 กรณีที่พฤติการณเขาเงื่อนไขขอหนี่งขอใดขางตนนี้ยอมเขาลักษณะการจางแรงงานเด็ก ทั้งนี้โปรดระบุในสวนที่ ๒ เพ่ือ

สอบทานความเปนไปไดอีกครั้ง (ในทางกลับกัน หากไมเขาขอใดเลย อาจอนุมานไดวาไมใชเรื่องการใชแรงงานเด็ก) 

สวนท่ี ๒ ตัวชี้วัดกรอบนิยามการจางแรงงานเด็ก (PR-IS(CL)-02) 

 หากพฤติการณท่ีปรากฏเขาลักษณะขอหน่ึงขอใดดังตอไปน้ี ใหทำเครื่องหมาย ในชอง  

 การใชแรงงานเด็กอายุต่ำกวา ๑๕ ป         การทำงานท่ีอยูภายใตภาวะความไมแนนอนของรายไดของครอบครัวเด็ก 

 การทำงานภายใตภาวะความกดดันในภาระหน้ีสินของครอบครัว ญาติ หรือผูปกครองของเด็ก 

 สถานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว บริบทแวดลอม หรือชุมชนท่ีเด็กอาศัยอยูกดดัน บีบบังคับ หรือมีพฤติการณอ่ืนใดท่ีทำให

เด็กจำเปนตองทำงาน 

 สภาพแวดลอมของครอบครัว หรือชุมชนท่ีเด็กอาศัยอยู กดดัน บีบบังคับ หรือมีพฤติการณท่ีทำใหเด็กจำเปนตองทำงาน 

 สภาพแวดลอมในการทำงาน สถานท่ีทำงาน หรือบริบทอื่นเกี่ยวกับการทำงาน ไมเอื ้อตอการมีสุขภาวะที่ดี หรือความ

ปลอดภัยในการทำงานของเด็ก 

 เด็กจำเปนตองทำงานอันเน่ืองมาจากเปนครอบครัวอพยพ หรือมีการยายถ่ินมาตามครอบครัว  
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๓๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนา ๒ 

 ผูปกครอง หรือคนที่เด็กพำนักหรืออาศัยอยูดวยมีทัศนะในเชิงลบ หรือไมสนใจ หรือไมใสใจตอการที่เด็กตองทำงานใน

สภาพแวดลอมท่ีไมเอ้ือตอการเจริญเติบโต การเจริญพันธุท่ีดี หรือการเขาถึงการศึกษาภาคบังคับ 

 การทำงานเปนอุปสรรคปญหา หรือเหตุท่ีทำใหเด็กไมอาจเขาถึงการศึกษาภาคบังคับไดอยางสะดวก 

กรณีที่พฤติการณเขาเงื่อนไขตั้งแตหนึ่งขอขึ้นไปยอมแสดงถึงลักษณะการใชแรงงานเด็ก ทั้งนี้เพื่อความชัดเจนในการปฏิบัติ

หนาท่ี โปรดระบุวาพฤติการณท่ีเกิดข้ึนน้ันฝาฝนบทกฎหมายเก่ียวกับเรื่องใด อยางไร (สวนท่ี ๓) 

สวนท่ี ๓ บทกฎหมายท่ีฝาฝน (PR-IS(CL)-03) 

 หากพฤติการณท่ีปรากฏเขาลักษณะขอหน่ึงขอใดดังตอไปน้ีใหทำเครื่องหมาย ในชอง  พรอมอธิบายวาขอเท็จจริง

สอดคลองกับลักษณะน้ันอยางไร 

 การเรียกรับประกันการทำงานลูกจางซึ่งเปนเด็ก...................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

 การลวงเกินหรือคุกคามทางเพศตอลูกจางเดก็.......................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

 การกำหนดหรือบริหารจัดการวันเวลาทำงาน เวลาพัก วันหยุด วันลาท่ีไมถูกตองตามกฎหมาย .............................................. 

......................................................................................................................................................................................................... 

 การจายหรือบริหารจัดการเกี่ยวกับคาตอบแทนการทำงานที่ไมถูกตองตามกฎหมายเกี่ยวกับการจางลูกจางเด็ก รวมถึงการ

หักคาตอบแทนการทำงานท่ีขัดตอหลักกฎหมาย............................................................................................................................. 

......................................................................................................................................................................................................... 

 การใหลูกจางเด็กทำงานในสถานท่ีหรือในประเภทงานท่ีกฎหมายหามมิใหกระทำ................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

 การไมปฏิบัติตามหลกัเกณฑเก่ียวกับการใหลูกจางเด็กลาเพ่ือเพ่ิมพูนความรูหรือทักษะฝมือแรงงาน....................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

 การจางหรือเลิกจางลูกจางเด็กท่ีไมเปนไปตามแบบวิธีท่ีกฎหมายกำหนด................................................................................. 

......................................................................................................................................................................................................... 

 กรณีที่ไดทำทั้งสามสวนแลว พนักงานตรวจแรงงานสามารถสรุปไดวาขอเท็จจริงที่พบมีลักษณะเปนการใชแรงงานเด็ก

พรอมท้ังอาจมีขอสังเกตดังน้ี 

บทสรุป............................................................................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................................................................................... 

ขอสังเกต.......................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 
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สรุปข้ั้อเท็ำจจริงเก่�ยวิก่บัการคู้่ามืนุษย์ ( PR-IS(HT))

ต่วิอย�างแนวิทำางในการสรุปข้ั้อเท็ำจจริงเก่�ยวิก่บัการคู้่ามืนุษย์

๓๑ 

 

สรุปขอเท็จจริงเกี่ยวกับการคามนุษย (PR-IS(HT)) 

ตัวอยางแนวทางในการสรุปขอเท็จจริงเกี่ยวกับการคามนุษย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบสรุปขอเท็จจริงกรณีการคามนุษย 

เอกสารนี้ประกอบดวย ๓ สวน สวนแรกเปนสวนกรอบนิยามของการคามนุษย สวนที่สองเปนตัวชี้วัดที่อาจใชเปน

เครื่องมือชวยสะทอนพฤติการณการคามนุษย และสวนที่สามเจาพนักงานอาจเขียนความเห็น บริบท และพฤติการณเพื่อใช

ประกอบการในการรายงานและการประสานงานตอไป 

สวนท่ี ๑ กรอบนิยามการคามนษุย (PR-IS(HT)-01) 

 หากพฤติการณท่ีปรากฏเขาลักษณะท้ังสามขอดังตอไปน้ียอมหมายถึงมีการกระทำอันเปนการคามนุษยข้ึน อยางไรก็ตาม 

เพ่ือความชัดเจนในความผิดท่ีเกิดข้ึน โปรดอธิบายรายละเอียดวาขอเท็จจริงหรือพฤติการณเขาเง่ือนไขท้ังสามขออยางไร 

  ขอที่หนึ่ง การกระทำอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางดังตอไปนี้ การจาง การขนสง การเคลื่อนยาย การใหที่พำนักอาศัย 

หรือการรับไวซึ่งบุคคล ....................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................. ........... 

  ขอที่สอง การกระทำที่เกิดขึ้นตามขอที่หนึ่ง เปนพฤติการณหรือลักษณะการกระทำที่เขาเงื่อนไขขอหนึ่งหรือหลายขอ

ดังตอไปน้ี...  

(โปรดทำเครื่องหมาย ในชอง  พรอมอธิบายวาขอเท็จจริงสอดคลองกับลักษณะน้ันอยางไร) 

 การคุกคาม หรือบังคับ หรือ 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 

 กระทำดวยประการใด ๆ อันเปนการบังคับ การลักพาตัว การฉอฉล การหลอกลวง การใชกำลังบังคับ หรือเพราะ
ความเปราะบาง หรือ 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 

 ใหหรือไดรับซึ่งคาตอบแทนหรือประโยชนอื่นใดที่ทำใหไดมาซึ่งความยินยอมของบุคคลที่จะยอมตนอยูภายใตการ
ควบคุมของบุคคลอ่ืน 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 

  ขอที่สาม การกระทำที่เกิดขึ้นตามขอหนึ่งและขอสอง ตองกระทำไปดวย “การแสวงหาประโยชน” ซึ่งอยางนอยหมายถึง 

การกระทำอยางหน่ึงอยางใดดังตอไปน้ี กลาวคือ การแสดงหาประโยชนจากการคาประเวณี หรือการแสวงหาประโยชนทางเพศใน

รูปแบบอ่ืน การบังคับใชแรงงานการเปนทาสหรือถูกกระทำเยี่ยงทาส หรืออยูในภาวะตองจำยอม หรือถูกตัดอวัยวะ..................... 

................................................................................................................................................................................................. ........... 

 กรณีที่พฤติการณเขาเงื่อนไข ทั้งสามขอขางตน (โดยไมตองพิจารณาเรื่องความยินยอม) ยอมเขาลักษณะการคามนุษย 

อยางไรก็ตาม กรณีท่ีเปนการคาเด็ก (ผูที่อายุไมถึง ๑๘ ปบริบูรณ) ไมจำเปนตองพิจารณาเงื่อนไขขอที่สอง การกระทำที่เขา

เง่ือนไขขอท่ีหน่ึงและขอท่ีสามซึ่งไดกระทำกับเด็ก ก็ถือเปนความผิดฐานคาเด็กแลว ท้ังน้ีโปรดระบุในสวนท่ี ๒ เพ่ือสอบทานความ

เปนไปไดอีกครั้ง 
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สวนท่ี ๒ ตัวชี้วัดกรอบนิยามการคามนุษย (PR-IS(HT)-02) 

 หากพฤติการณท่ีปรากฏเขาลักษณะขอหน่ึงขอใดดังตอไปน้ีใหทำเครื่องหมาย ในชอง  

การทำงานและสภาพการทำงาน 

 มีการทำงานโดยบังคับ หรือถูกจำกัดอิสระในการออกจากสถานท่ีทำงาน   การทำงานในสภาพท่ีเลวราย 

 การจำตองยอมรับเง่ือนไขการทำงานท่ีตนไมมีสิทธิในการตอรองอยางใด ๆ   การทำงานโดยไมมีวันหยุด หรือวันลาใด ๆ  

 การทำงานท่ีไดรับคาตอบแทนไมเพียงพอตอการดำรงชีพ หรือไมเปนธรรม หรือไมเปนไปตามสัญญา 

 ออนเพลียหรือหลับในที่ทำงานอยางสม่ำเสมอ   การทำงานในจำนวนชั่วโมงที่มากกวาควรจำเปน (มากกวาที่กฎหมาย

กำหนด หรือนอกหรือเหนือชั่วโมงที่ไดตกลงกันไว)   อยูในสภาวะที่ถูกลงโทษอันเนื่องจากการทำงานผิดพลาดดวยประการ

ตาง ๆ   มีการละเมิดกฎหมายแรงงาน   ถูกลงโทษเมื่อฝาฝนคำสั่งโดยวิธีการท่ีไมชอบดวยกฎหมาย 

 มีการพำนักอาศัยของบรรดาลูกจางท่ีทำงานรวมกันเปนจำนวนมาก และการออกจากสถานท่ีทำงานของลูกจางกลุมน้ีไมใช

เรื่องงายท่ีจะทำได   พำนักอาศัยในสถานท่ีทำงานซึ่งมีบริบทไมเหมาะสม เชน ในทุงเกษตรกรรม หรือในตัวโรงงาน 

 ทำงานโดยการขาดซึ่งอุปกรณเพื่อความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทำงานที่ดี   ไดรับการเลี้ยงอาหารจากท่ี

ทำงานโดยเปนเศษอาหารเหลือ   ไมไดรับการสงเสริมใหพัฒนาฝมือการทำงาน   

พฤติการณท่ีทำใหจำตองอยูภายใตอำนาจ การกดขี่ หรือการอ่ืนใดท่ีละเมิดสิทธิหรือทำใหไรซ่ึงเสรีภาพ 

 มีการถูกทำใหกลัวหรือทำใหมีความกังวลดวยประการใด ๆ   

 เปนเหยื่อของความรุนแรงหรือภัยคุกคามท่ีเกิดกับตัวของเขา หรือครอบครัวของเขา หรือบุคคลท่ีเขารัก   

 ปรากฏความทุกขหรือความเจ็บปวดหรือบาดแผลที่เกิดขึ้นจากการคุกคาม หรือถูกควบคุมดวยวิธีการตาง ๆ หรือถูกทำให

ดอยคาดวยการงานท่ีทำ   ถูกควบคุมหรือจำตองอยูภายใตการควบคุมของบุคคลอ่ืนดวยวิธีการตาง ๆ  

 อยูในสภาวะจำตองเกรงกลัวบุคคลอ่ืนดวยเหตุแหงสถานะท่ีตนเปนแรงงานอพยพ หรือผูยายถ่ิน 

 ถูกยึดหนวงไวหรือกระทำดวยประการอื่นใดอันทำใหหมดคุณคาซึ่งเอกสารเพื่อแสดงตัวตน เชน บัตรประจำตัว หนังสือ

เดินทาง หรือเอกสารอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน   ไมสามารถบอกท่ีอยูอันเปนท่ีพำนักหรือท่ีทำงานไดอยางชัดเจน 

 ไมอาจเดินทางไดอยางอิสระดวยปญหาดานการสื่อสาร หรือหากตองการสื่อสารอยางใด ๆ จำเปนตองมีลามหรือผูอ่ืน

สื่อสารแทน   มีขอจำกัดในการท่ีจะปฏิสัมพันธในสงัคม   มีขอจำกัดในการที่จะติดตอกับครอบครัวหรือบุคคลที่ไวใจใน

กรณีเรงดวน   มีขอจำกัดในการท่ีจะไดรับการบริการทางการแพทย   จำตองทำงานดวยภาระหน้ีสิน 

 มีสถานะท่ีไมอิสระ ตองผูกพันกับบุคคลอ่ืน 

การถกูใชในทางท่ีแสวงหาประโยชน และบริบทแวดลอมอ่ืน 

 ถูกพบในลักษณะหรือในสภาพท่ีแสดงใหเห็นไดวาถูกใชเพ่ือแสวงหาประโยชน  

 เดินทางมาจากสถานที่ที ่มีขอเท็จจริงปรากฏวามีการคามนุษย   ไดรับความชวยเหลือจากผูอื ่นสำหรับการจาย

คาธรรมเนียมเพื่อการเดินทางออกจากประเทศตนทาง แตตองมาทำงานชดใชคาธรรมเนียมดังกลาวแทน   ปรากฏ

ขอเท็จจริงอ่ืนใดท่ีแตกตางจากท่ีไดสัญญาหรือทำความตกลงกันไว 
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การคาประเวณี 

 ปรากฏการเดินทางหรือถูกขนยายจากสถานบริการ (ซอง) แหงหนึ่งไปยังอีกแหงหนึ่ง หรือยังสถานที่อื่นเพื่อทำงานใน

ลักษณะเดียวกัน   ทำงานในลักษณะเปนคูขาใหความบันเทิงกับลูกคาท่ีตองเดินทางออกไปทำงานและกลับมาเมื่องานเสร็จ 

 มีรอยสักท่ีแสดงสัญลักษณหรือเครื่องหมายของผูท่ีใชตนเพ่ือแสวงประโยชน   

 มีการทำงานและการทองเท่ียวเปนกลุม บางครั้งมีหญิงท่ีไมสามารถสื่อสารภาษาเดียวกับคนอ่ืนไดรวมกลุมดวย 

 มีเสื้อผาท่ีสวมใสนอย หรือซ้ำไปมา   มีการแตงตัวท่ียั่วยวน ในลักษณะเฉพาะท่ีแสดงออกถึงการคาประเวณี  

 สื่อสารไดแตเฉพาะศัพท สำนวน ประโยคท่ีใชเพ่ือการใหบริการทางเพศ   ไมมีเงินสดติดตัว 

 ไมสามารถแสดงเอกสารยืนยันตัวตนได   ปรากฏหลักฐานหรือขอสงสัยวาเหยื่อไมไดรับการปกปองใหพนจากการละเมิด

ทางเพศ   ปรากฏหลักฐานวาเหยื่อไดถูกขายเพ่ือการประเวณีหรือประโยชนทางเพศ 

 ปรากฏหลักฐานวามีกลุมสตรีท่ีอยูภายใตคำสั่งหรืออาณัติของบุคคลอ่ืน 

 มีการโฆษณาสถานท่ีซึ่งเปนซองหรือสถานใหบรกิารในช่ืออ่ืน   มีรายงานจากลูกคาวาผูใหบรกิารทางเพศไมแสดงอารมณ

ยินดี หรือยินยอมในการใหบริการ 

การคาเด็ก 

 ไมสามารถติดตอผูปกครองหรือผูดูแลเด็กน้ันได   ลักษณะภายนอกไมสอดคลองกับพัฒนาการตามอายุ 

 ไมมีเพ่ือนในวัยเดียวกัน ในชวงนอกเวลางาน   ไมสามารถเขาถึงระบบการศึกษาภาคบังคับได  ไมมีเวลาเลนสนุก 

 พำนักแยกจากเด็กคนอ่ืน และลักษณะของท่ีพำนักไมมีความปลอดภัย และอาชีวอนามัยท่ีเพียงพอสำหรับเด็กในวัยน้ัน 

 รับประทานอาหารแยกจากครอบครัว  รับประทานอาหารเหลือหรือเศษอาหาร   ทำงานในงานท่ีหามเด็กทำ 

 เดินทางโดยปราศจากผูปกครอง หรือเดินทางกับผูอ่ืนท่ีไมไดมีความสัมพันธทางสายโลหิตหรือไมมักคุนอยางสนิท 

 ลักษณะเสื้อผาท่ีสวมใส อุปกรณเครื่องเลนท่ีไมเหมาะสมอาจสะทอนการคาเด็กเพ่ือการประเวณีได 

 การมีผูใหญพบเห็นสภาพท่ีไมเหมาะสมกับเด็ก  การท่ีเด็กไดมีการโทรแจงหรือมีการเรียกคนใหชวยดวยประการตาง ๆ  

 การรับบุตรบุญธรรมท่ีมีนัยแอบแฝง 

ลูกจางรับใชงานบาน 

 อาศัยกับครอบครัวนายจาง แตไมเคยรับประทานอาหารรวมกัน หรือไดทานเฉพาะอาหารเหลือจากนายจาง 

 ไมมีท่ีสวนตัว   นอนในท่ีท่ีตองใชรวมกับผูอ่ืน   ไมเคยออกจากท่ีพำนักของนายจางเพ่ือเหตุผลสังคมสวนตัว   

 เปนเหยื่อความรุนแรง การถูกดูถูกเหยีดหยาม การทารุณ โดยนายจางเปนผูกระทำ 

การกระทำท่ีมีความผิดอาญารวมดวย 

 มีรางกายท่ีแย ทรุดโทรม อันเปนผลจากการถูกกระทำโดยโหดราย   มีเด็กบางคนถูกจับแยกเพ่ือใหอยูรวมกับผูใหญ 

 มีสวนรวม ดำรงชีวิตอยูรวมกับ หรือมาดวยกันกับกลุมอาชญากร   สัญจรไปท่ีตาง ๆ เปนกลุมใหญ 
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 กรณีท่ีพฤติการณเขาเง่ือนไขตั้งแตหน่ึงขอข้ึนไป (โดยปกติควรเขาหลายขอ) ยอมแสดงถึงลักษณะการคามนุษย ท้ังน้ีเพ่ือ

ความชัดเจนในการปฏิบัติหนาท่ี โปรดระบุวาพฤติการณท่ีเกิดข้ึนน้ันฝาฝนบทกฎหมายเก่ียวกับเรื่องใด อยางไร (สวนท่ี ๓) 

สวนท่ี ๓ บทกฎหมายท่ีฝาฝน (PR-IS(HT)-03) 

 พฤติการณท่ีปรากฏเขาลักษณะขอใดดังตอไปน้ีใหทำเครื่องหมาย  ในชอง  พรอมอธิบายวาขอเท็จจริงสอดคลอง

กับลักษณะน้ันอยางไร 

 ขอท่ีหนึ่ง มีการกระทำอยางหน่ึงอยางใดหรือหลายอยางดังตอไปน้ี เปนธุระจัดหา ซื้อ ขาย จำหนาย พามาจากหรือสงไปยัง

ท่ีใด หนวงเหน่ียวกักขัง จัดใหอยูอาศัย หรือรับไวซึ่งบุคคลใด ......................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

 ขอท่ีสอง การกระทำดังกลาวขางตนตองเกิดข้ึนโดยพฤติการณอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยางรวมกัน ดังน้ี โดยการขมขู 

ใชกำลังบังคับ ลักพาตัว ฉอฉล หลอกลวง ใชอำนาจ โดยมิชอบ ใชอำนาจครอบงำบุคคลดวยเหตุที่อยูในภาวะออนดอยทาง

รางกาย จิตใจ การศึกษา หรือทางอื่นใดโดยมิชอบ ขูเข็ญวาจะใชกระบวนการทางกฎหมายโดยมิชอบ หรือโดยใหเงิน หรือ

ผลประโยชนอยางอ่ืนแกผูปกครองหรือผูดูแลของบุคคลน้ัน เพ่ือใหผูปกครองหรือผูดูแลใหความยินยอมแก ผูกระทำความผิดใน

การแสวงหาประโยชนจากบุคคลท่ีตนดูแล ...................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

 ขอที่สาม การกระทำในขอที่หนึ่งและขอที่สองตองเปนไปเพื่อ “การแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ” กลาวคือ การแสวงหา

ประโยชนจากการคาประเวณี การผลิตหรือเผยแพรวัตถหุรือสื่อลามก การแสวงหาประโยชนทางเพศในรูปแบบอื่น การเอาคน

ลงเปนทาสหรือใหมีฐานะคลายทาส การนำคนมาขอทาน การตัดอวัยวะเพ่ือการคา การบังคับใชแรงงานหรือบริการ หรือการอ่ีน

ใดท่ีคลายคลึงกันอันเปนการขูดรีดบุคคล 

......................................................................................................................................................................................................... 

กรณีจะเปนการคามนุษยไดนั้นก็ตอเมื่อขอเท็จจริงหรือพฤติการณที่ปรากฏเขาเงื่อนไขทั้ง ๓ ขอ เวนแตการคาเด็กไม

จำเปนตองมีเงื่อนไขในขอ ๒ แตตองมีเงื่อนไขในขอ ๑ และขอ ๓ เสมอ และการคามนุษยนี้ไมตองพิจารณาความยินยอมของ

ผูเสียหาย ดังน้ันผูเสียหายจะยินยอมหรือไมก็ตาม หากเขาเง่ือนไขดังกลาวมากอนน้ีก็ยอมเขาองคประกอบความผิดคามนุษย 

 กรณีที่ไดทำทั้งสามสวนแลว พนักงานตรวจแรงงานสามารถสรุปไดวาขอเท็จจรงิที่พบมีลักษณะเปนการคามนุษยพรอม

ท้ังอาจมีขอสังเกตดังน้ี 

บทสรุป............................................................................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................... 

ขอสังเกต.......................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 
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กระบัวินการวิางแผน

(PR-PP)

อธิิบัาย

	 เมืื�อได้ำข้อสรุปแล้วว�าข้อเท็จจริงที�ประจักษ์ประกอบักับัพื่ย่านหลักฐานที�ปรากฏิ

แสดำงช้ัดำว�า	 มีืการบัังคู่ับัใช้้แรงงานการจ้างแรงงานเดำ็ก	 หรือการคู่้ามืนุษย่์	 เกิดำข้�น	 

ในลำาดัำบัติ�อไป	 ต้ิองพิื่จารณีาว�าเหตุิการณ์ีดัำงกล�าวทำาให้เจ้าพื่นักงานติรวจแรงงาน 

มีือำานาจในการดำำาเนินการอย่�างใดำ	ๆ	ในลำาดัำบัติ�อไป	(PR-PP(FL,	CL,	HT)-02)	อย่�างไร

ก็ติามื	 กรณีีที�ได้ำคู่วามืว�าเรื�องที�เกิดำข้�นไมื�เข้ากรณีีใดำกรณีีหน้�งของการบัังคัู่บัใช้้แรงงาน

การใช้้แรงานเด็ำก	หรือการคู้่ามืนุษย่์	(PR-PP(FL,	CL,	HT)-01)	พื่นักงานติรวจแรงงาน

คู่วรพิื่จารณีาอีกคู่รั�งให้ถ้วนถี�ว�าข้อเท็จจริงที�เกิดำข้�นอาจมีืส�วนสัมืพัื่นธ์ิหรือเกี�ย่วข้องกับั

กรณีีของการบัังคัู่บัใช้้แรงงาน	 การใช้้แรงงานเด็ำก	 หรือการคู้่ามืนุษย์่โดำย่ทางอ้อมื 

หรือเป็นเหตุิการณ์ีเริ�มืต้ินที�อาจเกิดำการะทำาคู่วามืผิู้ดำทั�ง	3	กรณีีได้ำในอนาคู่ติ	ดัำงนี�แล้ว	

พื่นักงานติรวจแรงงานคู่วรบัันท้กข้อเท็จจริงดัำงกล�าวพื่ร้อมืหมืาย่เหตุิไว้เป็นข้อม่ืล 

เพืื่�อประโย่ช้น์ในการดำำาเนินการติ�อไป

ไมื�เข้ั้าเงื�อนไขั้คู่วิามืผิดั   PR-PP(FL, CL, HT)-01

เมืื�อข้อเท็จจริงที�ปรากฏิสรุปได้ำว�าไมื�เข้าข�าย่ฐานคู่วามืผิู้ดำการบัังคัู่บัใช้้แรงงาน	การจ้าง

แรงงานเดำก็	และการคู่า้มืนุษย่ใ์นกรอบัของพื่ระราช้บััญญติัิคุู้่มืคู่รองแรงงาน	พื่.ศ.2541	

หน้าที�ในการดำำาเนินการของพื่นักงานติรวจแรงงานจ้งสิ�นสุดำลง	อย่�างไรก็ติามื	ข้อม่ืลติ�าง	ๆ 	

ที�ได้ำรับัไว้อันเนื�องจากการสอบัข้อเท็จจริง	 การสัมืภาษณ์ี	 การรวบัรวมืและวิเคู่ราะห์

ข้อม่ืลเพืื่�อสรุปประเด็ำนข้อเท็จจริง	 อาจเป็นการกระทำาที�เข้าข�าย่การบัังคัู่บัใช้้แรงงาน

การจ้างแรงงานเด็ำก	และการคู้่ามืนุษย์่ในกรอบัของบัทบััญญัติิฉบัับัอื�นที�ไมื�อย่่�ในกรอบั

อำานาจของพื่นักงานติรวจแรงงาน	 หรืออาจย่ังไมื�ถือว�าเป็นการกระทำาผิู้ดำในลักษณีะ 

ที�เป็นการบัังคัู่บัใช้้แรงงาน	การจ้างแรงงานเด็ำก	และการคู้่ามืนุษย์่อย่�างชั้ดำเจน	เป็นแติ�
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เพีื่ย่งม่ืลเหตุิเริ�มืต้ินที�อาจเกิดำการกระทำาผิู้ดำในเรื�องทั�ง	 3	 ดัำงกล�าวนี�ติ�อไปในอนาคู่ติ	

พื่นักงานติรวจแรงงานคู่วรทำาข้อสังเกติประกอบัคู่วามืคิู่ดำเห็นส�วนตัิวและส�งติ�อให้ 

หน�วย่งานหรือเจ้าหน้าที�ที�เกี�ย่วข้องเพืื่�อดำำาเนินการติ�อไป	แติ�ถ้าหากเห็นว�าข้อม่ืลที�ได้ำรับั

ย่งัไมื�เพีื่ย่งพื่อที�จะประสานหน�วย่งานหรือเจ้าหน้าที�อื�นที�เกี�ย่วข้อง	ก็คู่วรจัดำทำาหมืาย่เหตุิ

และบัันท้กไว้เป็นข้อม่ืลเพืื่�อประโย่ช้น์ในการดำำาเนินการติ�อไปในอนาคู่ติ

กรณ่ท่ำ�เข้ั้าเงื�อนไขั้คู่วิามืผิดั   PR-PP(FL, CL, HT)-02

หากการสรุปประเด็ำนข้อเท็จจริงพื่บัว�ามีืการกระทำาที�เป็นการบัังคัู่บัใช้้แรงงาน	การจ้าง

แรงงานเด็ำก	 หรือการคู้่ามืนุษย่์จริง	 ก็ต้ิองพิื่จารณีาในขั�นติอนและกระบัวนการลำาดัำบั 

ที�สามืติ�อไป
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แบับัทำวินสอบัคู่วิามืพร้อมืสำาหร่บักระบัวินการท่ำ�สอง

พน่กงานตรวิจแรงงานทำ่�ได้ัศ่กษาหล่กการและทำำาคู่วิามืเข้ั้าใจกฎเกณฑ์์ต�าง ๆ  

ในข่ั้�นตอนท่ำ�สองน่�ท่ำ�งหมืดัแล้วิ โปรดัทำำาเคู่รื�องหมืาย  ลงหน้าชั่�อง   และเข่ั้ยน

อธิิบัายหากจำาเป็น

 ท�านเข้าใจในหลักการเพื่ื�อพิื่จารณีาว�าข้อเท็จจริงที�ปรากฏิเข้ากรณีีการบัังคู่ับั 

	 ใช้้แรงงาน	การจา้งแรงงานเดำก็	หรือการคู่า้มืนุษย่.์............................................

	 …………………………………………………………………………………………………………… 

	 ………………………………………….……………………………………………………………… 

	 ……………………………………………………………………………………….......................

 ท�านได้ำรวบัรวมืข้อม่ืลด้ำวย่วิธีิติ�าง	 ๆ	 อย่�างหลากหลาย่ไมื�ว�าจะเป็นการติรวจ 

	 สถานประกอบัการ	การเก็บัพื่ย่านวัติถุและหลักฐานที�เป็นสิ�งของ	การสัมืภาษณ์ี 

	 และสอบัถามืบุัคู่คู่ลที�เกี�ย่วข้องทั�งโดำย่ติรงและโดำย่อ้อมือย่�างรอบัคู่อบัแล้ว	 

	 จนสามืารถสรุปข้อเท็จจริงอย่�างไมื�มืนียั่ที�สงสัย่หรือเคู่ลือบัแคู่ลง........................ 

 ........................................................................................................................ 

	 ..............................................................…………………………………………………… 

	 …………………………………………………………………………………………………...........

 ท�านสามืารถสรุปประเด็ำนได้ำว�าข้อเท็จจริงที�ปรากฏิเป็นกรณีีของการบัังคัู่บัใช้้ 

		 แรงงาน	การจ้างแรงงานเด็ำก	หรือการคู้่ามืนุษย์่	ทั�งนี�	ท�านแน�ใจแล้วว�าการสรุป 

	 ประเด็ำนดัำงกล�าวของท�านได้ำเกิดำจากการพิื่จารณีาอย่�างรอบัคู่อบัภาย่ในกรอบั 

	 นิย่ามืคู่วามืหมืาย่ติามืหลกัการสากล	ติวัชี้�วัดำ	และบัทกฎหมืาย่ไทย่ที�เกี�ย่วข้อง	 

 ........................................................................................................................ 

	 .............................................................…………………………………………………… 

	 …………………………………………………………………………………………………........... 

 ........................................................................................................................

 ........................................................................................................................
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 เมืื�อท�านสามืารถสรุปได้ำแล้วว�าข้อเท็จจริงที�ปรากฏิไมื�เข้าเงื�อนไขการบัังคู่ับัใช้้ 

	 แรงงาน	การจ้างแรงงานเด็ำก	หรือการคู้่ามืนุษย่	์ด้ำวย่เหตุิผู้ลที�น�าเชื้�อถือและรับั 

	 ฟังได้ำ	ว�า........................................................................................................... 

 ........................................................................................................................ 

	 .....................………………………………………………………………………………………… 

	 ……………………………………………………………....................................................	

 แติ�ท�านคู่ิดำว�าข้อเท็จจริง	 เหติุการณ์ี	 บัริบัทดัำงจะกล�าวติ�อไปนี�เป็นข้อเท็จจริง 

	 อันเป็นองค์ู่ประกอบัหรือเงื�อนไขที�อาจเกี�ย่วข้องหรือสัมืพัื่นธ์ิกับัการบัังคัู่บัใช้้ 

	 แรงงานการจ้างแรงงานเด็ำก	หรือการคู้่ามืนุษย่์	ในประเด็ำนหรือเรื�องที�ว�า......... 

 ........................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................ 

	 .......................................................…………………………………………………… 

 ซ้ึ่�งท�านเห็นว�าคู่วรตัิ�งเป็นข้อสังเกติเพืื่�อดำำาเนินการติ�อไป

การประเมิืนผลและคู่ำาแนะนำา

หากท�านสามืารถทำาเคู่รื�องหมืาย่	 	 ลงในช้�อง	 	 และ/หรือมีืการเขีย่นอธิิบัาย่	 

(หากจำาเป็น)	 โดำย่ไมื�มีืเงื�อนไขที�มีืนัย่สำาคัู่ญอันแสดำงถ้งคู่วามืไมื�เข้าใจในราย่ละเอีย่ดำ 

เกี�ย่วกับัการสรุปประเด็ำนของข้อเท็จจริงว�าเป็นการบัังคัู่บัใช้้แรงงาน	การจ้างแรงงานเด็ำก	

หรือการคู้่ามืนุษย่์แล้ว	 ย่�อมืถือว�าท�านพื่ร้อมืที�จะดำำาเนินงานติามืขั�นติอนที�สามืติ�อไป	 

แติ�หากท�านไมื�แน�ใจที�จะทำาเคู่รื�องหมืาย่	ลงในช้�อง		 ข้อใดำ	 หรือท�านสามืารถ 

ทำาเคู่รื�องหมืาย่		ลงในช้�อง	 ได้ำคู่รบัถ้วนทั�ง	4	ช้�อง	แติ�ท�านคิู่ดำว�าท�านย่งัมีืประเด็ำน

ที�ไมื�เข้าใจเกี�ย่วกับัการสรุปประเด็ำนของข้อเท็จจริงว�าเป็นการบัังคัู่บัใช้้แรงงาน	การจ้าง

แรงงานเด็ำก	หรือการคู้่ามืนุษย่แ์ล้ว	ท�านคู่วรทบัทวนหลักการและเงื�อนไขเพืื่�อการปฏิิบััติิ

หน้าที�ในข้อนั�น	ๆ 	ก�อน	จนกว�าจะสิ�นสงสัย่หรือคู่ลาย่สงสัย่และสามืารถประเมิืนตินเอง

ได้ำว�าเข้าใจและพื่ร้อมืที�จะปฏิิบััติิหน้าที�ในขั�นติ�อไป	
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ลำดับการทำงานขั้นตอนที่สาม (3)

ปฏิบัติการ (Action)

AC

สอบสวน

(Investigation - IN)

ดำเนินคดีทางพนักงานสอบสวน (01)

การทำงานประสานกับหนวยงานอื่น

กรณีการคามนุษย (02)

การใหความชวยเหลือดูแล

(Aid and Care - AC)

ดูแลกอนประสานใหผูมีหนาที่

โดยตรงรับผิดชอบตอไป (01)

ดูแลเปนพิเศษกรีแรงงานเด็ก (02)

เหตุในการออกคำสั่ง (01)

รูปแบบคำสั่ง (02)

ขอพึงปฏิบัติในการออกคำสั่ง (03)

การแกไข การเพิ่มเติม 

หรือการเพิกถอนคำสั่ง (04)

การอุทธรณคำสั่ง (05)

การออกคำสั่ง

(Issue Order - IO)

ดำเนินการ

การคัดแยก คามนุษย

ผูเสียหายตางดาวกทม.ตางจังหวัด
สถานฑูต

DSI ศปคม จังหวัด

(พมจ.)

ศปคร. บก. ปคม.

(ตำรวจ)

กคม.

(พม)

กองตรวจและคุมครองคนหางาน 

กรมการจัดหางาน



ทีมสหวิชาชีพ (สตช. / DSI / มท. / พม. / รง. / หนวยงานอื่นๆ) เขารวมสัมภาษณพรอมทีมสหวิชาชีพเพื่อคัดแยกผูเสียหาย

เปน ผูเสียหายจากการคามนุษย มีเหตุอันควรเชื่อวาจะเปนผูเสียหายจากการคามนุษย ไมเปน ผูเสียหายจากการคามนุุษย 

จำเปนตองแสวงหาขอเท็จจริงเพิ่มเติมแจงสิทธิ

ไมประสงคเขารับ
การคุมครอง

เขารับการคุมครอง
ในสถานคุมครอง

จัดหาสถานที่คุมครองชั่วคราว ตาม ม. 29
ไมเกิน 24 ชม. ขอขยายไดไมเกิน 7 วัน

ประสานชวยเหลือคุมครอง

ตามกฎหมายอื่น

ดำเนินการตามความผิด

ในกฎหมายอื่น

ต่ำกวา 15 ป
บานพักเด็กและครอบครัว

เกินกวา 15 ป
สถานคุมครองสวัสดิภาพ

ไมเปน ผูเสียหายฯเปน ผูเสียหายฯ
พม.เอกชน

คนไทย
ตางชาติ มีเอกสาร
การเขาเมือง
ถูกกฎหมาย

กระบวนการคัดแยกผูเสียหายจากการคามนุษยในปจจุบัน

หนวยงานปฏิบิติการชวยเหลือ แจง ทีมสหวิชาชีพ

ทีมสหวิชาชีพสัมภาษณตาม แบบสัมภาษณเบื้องตนเพื่อการคัดแยกผูเสียหายจากการคามนุษย (คม.1)
แลวนำขอมูลที่ไดมาพิจารณาตาม 3 องคประกอบของการคามนุษย

1 วิธีการ 2 การกระทำ 3 การแสวงประโยชน

ทีมสหวิชาชีพลงความเห็นรวมกัน



+

หนวยปฏิบัติการ
สตช.
มท.
รง.
DSI
NGOs
ลงพื้นที่
ตามเบาะแส
การแจงเหตุ

หนวยสนับสนุน
พม.
รง.
NGOs

ทีมสหวิชาชีพ
พงส./(ชุดจับกุม)
พม.
(รง.)
(ลาม)
สัมภาษณ
คัดแยก
เบื้องตน

ไมเปน

ผูเสียหาย

มีเหตุอันควร

เชืื่อวาจะเปน

(มาตรา 29)

เปนผูเสียหาย

คามนุษย
(มาตรา 6)

แรงงานบังคับ
(มาตรา 6/1)

เด็กที่ทำงาน
ในรูปแบบ
เลวราย

มาตรา 56/1

กระบวนการคุมครองชวยเหลือผูเสียหายจากการคามนุษย

การชวยเหลือ การคัดแยก การคุมครอง

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

การติดตามผล

พนักงานสอบสวน / หนวยงานดานกฎหมาย (อัยการ / ศาล) ดำเนินการตามกระบวนการของกฎหมาย

ไมประสงคเขารับการคุมครองในสถานคุมครอง (ครอบครัว / คุมครองพยาน)

การเรียกคาสินไหมทดแทนจากผูกระทำผิด (มาตรา 35)

การชวยเหลือคุมครองรวมถึงคนในครอบครัว (มาตรา 36)

การขออยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว (มาตรา 37)

การสงกลับถิ่นที่อยูโดยเร็ว (มาตรา 38 / 39)

การชวยเหลือเยียวยา โดยเงินกองทุนฯ (มาตรา 44)

การชวยเหลืออื่นๆ (คาแรงคางจาย / คาตอบแทนคดีอาญา)

เขารับการคุมครองในสถานคุมครอง (พม. / เอกชน)

รับเขา แรกรับ คุมครอง สงกลับ ติดตามผล

การติดตามกรณีคนไทย

การติดตามกรณีตางชาติ

พม. / รง.

หนวยงานที่เกี่ยวของ

MOU (พม. Focal point)

NGOs / INGOs
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คู่ำาอธิิบัาย

การออกคู่ำาส่�ง 

(AC-IO)

เหตุในการออกคู่ำาส่�ง  AC-IO-01

กรณีีที�ไมื�ปรากฏิข้อเท็จจริงว�ามีืการกระทำาผิู้ดำในลักษณีะที�เป็นการบัังคัู่บัใช้้แรงงาน 

หรือบัริการ	 และการจ้างแรงงานเด็ำก	 ในกรอบัของพื่ระราช้บััญญัติิคุู้่มืคู่รองแรงงาน	 

พื่.ศ.	2541	นั�น	ในลำาดัำบัแรก	พื่นักงานติรวจแรงงานคู่วรมีืคู่ำาสั�งให้นาย่จ้างหรือล่กจ้าง

ปฏิิบััติิให้ถ่กต้ิองติามืกฎหมืาย่	ภาย่ในระย่ะเวลาอันสมืคู่วร	เมืื�อคู่รบัระย่ะเวลาดัำงกล�าว

แล้ว	 พื่บัว�าไมื�มีืการแก้ไขติามืคู่ำาสั�ง	 หรือการแก้ไขย่ังไมื�มีืคู่วามืเหมืาะสมืติามืคู่วร 

ที�จะเป็น	 พื่นักงานติรวจแรงงานสามืารถรวบัรวมืพื่ย่านหลักฐานเพืื่�อดำำาเนินคู่ดีำแพื่�ง 

ในกรอบักฎหมืาย่แรงงานติ�อไป

อน้�ง	 กรณีีการคู้่ามืนุษย่์	 พื่นักงานติรวจแรงงานต้ิองดำำาเนินกระบัวนการในขั�นติอน

สอบัสวนโดำย่ทันที

ร่ปแบับัคู่ำาส่�ง  AC-IO-02

การออกคู่ำาสั�งต้ิองทำาเป็นหนังสือและจัดำให้มีืเหตุิผู้ล	อีกทั�งต้ิองมีืองค์ู่ประกอบัติ�อไปนี�

1.		 วัน	 เดืำอน	 ปีที�ทำาคู่ำาสั�ง	 ประกอบักับัชื้�อและติำาแหน�งของเจ้าหน้าที�ผู้่้ทำาคู่ำาสั�ง	 

	 พื่ร้อมืทั�งลาย่มืือชื้�อของเจ้าหน้าที�ผู้่้ทำาคู่ำาสั�งนั�น

2.		 ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัู่ญ



58  คู่่�มืือการทำำางาน

3.		 ข้อกฎหมืาย่ที�อ้างอิง

4.		 ข้อพิื่จารณีาและข้อสนับัสนุนในการใช้้ดุำลพิื่นิจ

5.		 ระบุัสิทธิิอุทธิรณ์ี	หรือสิทธิิโต้ิแย่้ง	และระย่ะเวลาในการดำำาเนินการดัำงกล�าว

ข้ั้อพ่งปฏิิบ่ัติอื�นในการออกคู่ำาส่�ง  AC-IO-03

คู่ำาสั�งต้ิองสอดำคู่ล้องกับัข้อเท็จจริงที�เกิดำข้�นและไดำ้พิื่จารณีาเป็นยุ่ติิแล้วว�านาย่จ้าง 

ได้ำกระทำาผิู้ดำอย่�างไรจากพื่ย่านหลักฐานที�เกี�ย่วข้อง	 อีกทั�งคู่ำาสั�งต้ิองทำาประกอบักับั 

ข้อกฎหมืาย่ที�เกี�ย่วข้องและสัมืพัื่นธ์ิอย่�างถ่กต้ิอง	 นอกจากนี�	 คู่ำาสั�งที�ทำาออกมืานั�น 

ต้ิองกระชั้บั	 ได้ำใจคู่วามื	 ไมื�เย่ิ�นเย่้อทำาให้เกิดำการตีิคู่วามืได้ำ	 ราย่ละเอีย่ดำติ�าง	 ๆ	 ที�เป็น

สาระสำาคัู่ญ	 เช้�น	 ชื้�อของผู้่้ที�เกี�ย่วข้อง	 พื่ฤติิการณ์ีคู่วามืผิู้ดำ	 ไมื�คู่วรผิู้ดำพื่ลาดำ	 สำาหรับั 

คู่ำาสั�งที�ได้ำทำาอย่�างถ่กต้ิองแล้วคู่วรส�งทางไปรษณีีย่์ลงทะเบีัย่นติอบัรับั	 หรือพื่นักงาน 

เจ้าหน้าที�นำาไปส�งเอง	ณี	 ภ่มิืลำาเนาหรือถิ�นที�อย่่�	 หรือสำานักงานของนาย่จ้าง	 ในเวลา

ทำาการ	หากไมื�พื่บันาย่จ้างหรือพื่บัแติ�นาย่จ้างไมื�รับั	ก็ให้ส�งแก�บุัคู่คู่ลซ้ึ่�งบัรรลุนิติิภาวะ

ซ้ึ่�งอย่่�หรือทำางานในบ้ัานหรือสำานักงานของนาย่จ้าง	 แติ�กรณีีที�ทำาติามืวิธีิการดัำงกล�าว 

ไมื�ได้ำก็อาจใช้้วิธีิปิดำหมืาย่

การแก้ไขั้ การเพิ�มืเติมื หรือเพิกถอนคู่ำาส่�ง  AC-IO-04
การเพิื่�มืเติิมืหรือเพิื่กถอนคู่ำาสั�งจะทำาไดำต้ิ�อเมืื�อมีืพื่ย่านหลกัฐานใหมื�	อนัทำาใหข้้อเท็จจริง
ที�ฟังเป็นยุ่ติิแล้วก�อนหน้านี�จำาต้ิองเปลี�ย่นแปลงไป	 หรือการทำาคู่ำาสั�งได้ำเกิดำข้�นโดำย่และ
เกิดำข้�นกับับุัคู่คู่ลที�ไมื�ได้ำเกี�ย่วข้องกับัเรื�องนั�นโดำย่ติรง	หรือมีืข้อกฎหมืาย่ใหมื�ที�ทำาใหส้าระ
สำาคัู่ญเรื�องนั�นเปลี�ย่นแปลงไป	 ในกรณีีที�การขอให้แก้ไข	 หรือการเพิื่�มืเติิมื	 หรือการ 
เพิื่กถอนเกิดำข้�นจากคู่วามืประสงคู่ข์องนาย่จา้งหรือล่กจ้างต้ิองกระทำาภาย่ใน	90	วันนับั
แติ�วันที�ผู้่้นั�นได้ำร้่ถ้งเหตุิซ้ึ่�งอาจขอให้พิื่จารณีาใหมื�	สำาหรับัผู้ลของการแก้ไข	การเพิื่�มืเติิมื	หรือ
การเพิื่กถอนคู่ำาสั�งที�กระทบัสาระสำาคัู่ญเนื�อหาหลักของคู่ำาสั�งเดิำมืเท�านั�นที�มีืผู้ลให้คู่ำาสั�ง
เดิำมืสิ�นผู้ลในทางกฎหมืาย่	และให้ใช้้คู่ำาสั�งใหมื�ปฏิิบััติิติ�อกัน
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การอุทำธิรณ์คู่ำาส่�ง  AC-IO-05

นาย่จ้างหรือล่กจ้างซ้ึ่�งไมื�พื่อใจในคู่ำาสั�ง	สามืารถอุทธิรณ์ีคู่ำาสั�งติ�อพื่นักงานติรวจแรงงาน

ผู้่้ออกคู่ำาสั�งเพืื่�อให้ทบัทวนคู่ำาสั�งได้ำ	พื่นักงานติรวจแรงงานต้ิองทบัทวนคู่ำาสั�งให้แล้วเสร็จ

ภาย่ใน	30	 วันนับัแติ�รับัอุทธิรณ์ี	 เมืื�อพิื่จารณีาแล้วเห็นด้ำวย่กับัอุทธิรณ์ีก็ให้ดำำาเนินการ

เปลี�ย่นแปลงคู่ำาสั�ง	 กรณีีที�ไมื�เห็นด้ำวย่กับัอุทธิรณ์ีก็ให้ราย่งานคู่วามืเห็นพื่ร้อมืเหตุิผู้ล 

ติ�อผู้่้มีือำานาจพิื่จารณีาอุทธิรณ์ีเพืื่�อให้พิื่จารณีาซ้ึ่�งต้ิองพิื่จารณีาให้แล้วเสร็จภาย่ใน	 30	

วัน	 (ขย่าย่ได้ำคู่รั�งหน้�ง	 ไมื�เกิน	 30วัน)	 นับัแติ�วันที�ได้ำรับัราย่งาน	 (การอุทธิรณ์ีกรณีีนี�

เป็นการอุทธิรณ์ีคัู่ดำคู้่านคู่ำาสั�งไมื�ใช้�การอุทธิรณ์ีติ�อศาล)
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ร�วิมืปฏิิบ่ัติการ 

(AC-JO)

การดัำาเนินคู่ด่ัทำางพน่กงานสอบัสวิน  AC-IN-01

นอกจากการดำำาเนินคู่ดีำอาญาอันเกิดำข้�นจากการที�นาย่จ้างหรือล่กจ้างไมื�ปฏิิบััติิติามื 

คู่ำาสั�งหรือปฏิิบััติิติามืคู่ำาสั�งโดำย่ยั่งไมื�เป็นที�พื่อใจแก�พื่นักงานติรวจแรงงานแล้ว	หากปรากฏิ

ข้อเท็จจริงอันเป็นการกระทำาคู่วามืผิู้ดำใน	11	กรณีีดัำงติ�อไปนี�	พื่นักงานติรวจแรงงานต้ิอง

ดำำาเนินคู่ดีำอาญาทางพื่นักงานสอบัสวนโดำย่เร็วโดำย่ไมื� ต้ิองมีืคู่ำาสั�งให้นาย่จ้าง 

หรือล่กจ้างปฏิิบััติิการใดำ	ๆ	กล�าวคืู่อ

1.		 คู่วามืผิู้ดำที�มีืพื่ฤติิการณ์ีพิื่เศษ	หรือเกิดำผู้ลกระทบักับัล่กจ้างจำานวนมืาก

2.		 คู่วามืผิู้ดำเกี�ย่วกับัการจ้างแรงงานเด็ำกโดำย่มีืการทารุณี	หน�วงเหนี�ย่ว	กักขัง	หรือ 

	 การบัังคัู่บัใช้้แรงงานติามืกฎหมืาย่คู้่ามืนุษย์่

3.		 คู่วามืผู้ิดำเกี�ย่วกับัการคูุ่กคู่ามืทางเพื่ศ	 การจ้างแรงงานเดำ็กในประเดำ็นไมื�แจ้ง 

	 การทำางานของเด็ำกติ�อพื่นักงานติรวจแรงงานติามืกฎหมืาย่กำาหนดำ	ติลอดำจนงาน 

	 และสถานที�ที�กฎหมืาย่คุู้่มืคู่รองแรงงานกำาหนดำไว้ห้ามืเด็ำกทำา

4.	 คู่วามืผิู้ดำเกี�ย่วกับัการจ้างแรงงานเด็ำกติำ�ากว�าอายุ่ขั�นติำ�า	 (15	 ปี	 ในงานทั�วไป	 

	 และ	18	ปีในงานประมืง)

5.		 ฝ่ีาฝืีนหนังสือของพื่นักงานติรวจแรงงานในการเรีย่กมืาสอบัถามืข้อเท็จจริง	 

	 หรือให้ส�งมือบัหลักฐาน	หรือทำาการอื�นใดำในทำานองเดีำย่วกัน

6.		 ไมื�อำานวย่คู่วามืสะดำวก	ไมื�มืาให้ถ้อย่คู่ำา	ไมื�ส�งเอกสารหรือวัติถุติามืที�พื่นักงาน 

	 ติรวจแรงงานร้องขอ	หรือทำาการขัดำขวางการปฏิิบััติิหน้าที�ของพื่นักงานติรวจ 

	 แรงงาน

7.		 คู่วามืผิู้ดำเกี�ย่วกับัการใช้้แรงงานหญิงในประเด็ำนเกี�ย่วกับัลักษณีะงานและเวลา 

	 ที�ต้ิองห้ามืแรงงานหญิงทำา	นำ�าหนักส่งสุดำในการทำางานของแรงานหญิง	หลักเกณีฑ์์ 

	 การเปลี�ย่นงานใหล่้กจ้างหญงิที�ตัิ�งคู่รรภ	์รวมืถ้งเวลาการทำางานของล่กจ้างเดำก็	 
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	 ทั�งนี�คู่วามืผิู้ดำดัำงกล�าวทั�งหมืดำต้ิองเป็นเหตุิให้ล่กจ้างได้ำรับัอันติราย่สาหัส	 หรือ 

	 ถ้งแก�คู่วามืติาย่

8.		 การจ�าย่คู่�าติอบัแทนการทำางานที�ไมื�ถ่กต้ิองติามืกฎหมืาย่	 โดำย่มีืเจตินาที�จะ 

	 หน�วงเหนี�ย่วให้ล่กจ้างทำางานติ�อไปโดำย่ล่กจ้างไมื�ยิ่นย่อมื

9.		 การหักคู่�าติอบัแทนการทำางานที�ไมื�ช้อบัด้ำวย่กฎหมืาย่	และการหักคู่�าติอบัแทน 

	 การทำางานที�ไมื�ช้อบัด้ำวย่กฎหมืาย่ในงานภาคู่เกษติรกรรมืในลักษณีะของ 

	 แรงงานขัดำหนี�

10.		 การย่้ดำหนังสือเดิำนทาง	หรือเอกสารการทำางาน	หรือการเข้าเมืืองของแรงงาน 

	 ติ�างด้ำาวไว้เป็นหลักประกันการทำางาน

11.		 คู่วามืผิู้ดำอื�นที�มีืการกระทำาคู่วามืผิู้ดำอาญารวมือย่่�ด้ำวย่

การทำำางานประสานก่บัหน�วิยงานอื�นกรณ่การคู้่ามืนุษย์  AC- IN-02
ในอันดัำบัแรกจำาเป็นต้ิองมีืการคัู่ดำแย่กผู้่้เสีย่หาย่ก�อน	 โดำย่ต้ิองทำางานร�วมืกับัทีมื 
สหวิช้าชี้พื่	อันประกอบัด้ำวย่	สติช้.	/	DSI	/	มืท.	/	พื่มื.	/	รง.	/	หน�วย่งานอื�น	ๆ	ที�อาจ
เกี�ย่วกับัประเดำน็แห�งเรื�อง	เช้�น	NGOs	โดำย่การทำางานกบััสหวชิ้าช้พีื่นี�ให้ใช้้แบับัสัมืภาษณี์
เบืั�องต้ินเพืื่�อการคู่ัดำแย่กผู้่้เสีย่หาย่จากการคู่้ามืนุษย่์	 (คู่มื.1)	 และเพื่ื�อคู่วามื 
มีืประสิทธิิภาพื่ในการปฏิิบััติิงานพื่นักงานติรวจแรงงานอาจใช้้แบับั	คู่มื.1	ร�วมืกับัตัิวอย่�าง
แนวทางในการสรุปข้อเท็จจริงเกี�ย่วกับัการคู่้ามืนุษย่์	 (PR-IS(HT)	 (หน้า	 46	 –	 49	 
ของเอกสารนี�)
กรณีีปรากฏิเหติุอันคู่วรเชื้�อว�ามีื	 “การคู่้ามืนุษย์่”	 (ไมื�ว�าข้อเท็จจริงดัำงกล�าวจะอย่่�ใน
กรอบัการออกคู่ำาสั�งของพื่นักงานติรวจแรงงานดัำงที�กล�าวมืาในส�วน	AC-IO	แล้วหรือไมื�
ก็ติามื)	พื่นักงานติรวจแรงงานต้ิองแจ้ง
1.		 ชุ้ดำปฏิิบััติิการป้องกันและปราบัปรามืการคู่้ามืนุษย์่จังหวัดำ	 (ศปคู่มื.	 จังหวัดำ)	 
	 ในกรณีีส�วนภ่มิืภาคู่
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2. 	 เจ้าหน้าที�ติำารวจผู้่้มีือำานาจ	 (กองบัังคัู่บัการปราบัปรามืการกระทำาคู่วามืผิู้ดำ 

	 เกี�ย่วกับัการคู้่ามืนุษย่	์(บัก.	ปคู่มื.)	หรือเจ้าหน้าที�ติำารวจแห�งท้องที�อันเป็นที�ตัิ�ง

	 ของสถานประกอบักิจการ	หรือสถานที�ทำางาน	หรือกองติ�อต้ิานการคู้่ามืนุษย์่	 

	 (กคู่มื.)	 กระทรวงการพื่ัฒนาสังคู่มืและคู่วามืมัื�นคู่งของมืนุษย์่	 (พื่มื.)	 ในกรณีี 

	 กรุงเทพื่มืหานคู่ร	

นอกจากนี�แล้ว	หากผู้่้เสีย่หาย่เป็นบุัคู่คู่ลติ�างด้ำาว	ให้แจ้งศ่นย่์บััญช้าการป้องกันการคู้่า

มืนุษย่์ด้ำานแรงงาน	 (ศปคู่ร.)	และศ่นย่์ปฏิิบััติิการป้องกันและปราบัปรามืการคู้่ามืนุษย์่

จังหวัดำ	(ศปคู่มื	จงัหวัดำ)	สำานักงานพื่ฒันาสงัคู่มืและคู่วามืมัื�นคู่งของมืนษุย่จั์งหวัดำ	(พื่มืจ.)	

สำาหรับัข้อเท็จจริงที�เกิดำข้�นในติ�างจังหวัดำ	และให้แจ้งกองติรวจและคุู้่มืคู่รองคู่นหางาน	

กรมืการจัดำหางาน	 สำาหรับัข้อเท็จจริงที�เกิดำข้�นในเขติกรุงเทพื่มืหานคู่ร	 กับัทั�งต้ิอง

ประสานกับัสถานท่ติและ	DSI	ประกอบักันด้ำวย่

นอกจากนี�แล้ว	พื่นักงานติรวจแรงงานต้ิองให้คู่วามืร�วมืมืือกับัพื่นักงานสอบัสวนในการ

หาข้อเท็จจริงเพิื่�มืเติิมื	 เพืื่�อประกอบัการพิื่จารณีาของพื่นักงานสอบัสวน	 (คู่วรมีืการ

ประสานข้อม่ืลให้สอดำคู่ล้องเชื้�อมืโย่งกัน)



คู่่�มืือการทำำางาน  63 

การให้คู่วิามืชั่�วิยเหลือด่ัแล 

(AC-AC)

การให้คู่วิามืชั่�วิยเหลือด่ัแลก�อนการประสานงาน  AC-AC-01

พื่นักงานติรวจแรงงานมีืหน้าที�ในการให้คู่วามืช้�วย่เหลือผู้่้เสีย่หาย่ติามืคู่วามืจำาเป็น 

ก�อนประสานและส�งติ�อให้หน�วย่งานที�เกี�ย่วข้องรับัผิู้ดำช้อบัด่ำแลติ�อไป

การให้คู่วิามืชั่�วิยเหลือกรณ่พิเศษสำาหร่บัแรงงานเด็ัก  AC-AC-02

กรณีีที�เด็ำกเป็นผู้่้เสีย่หาย่ในการกระทำาผิู้ดำไมื�ว�าจะมีืสัญช้าติิไทย่หรือไมื�ก็ติามื	และไมื�ว�า

จะเข้าเงื�อนไขของการคู้่ามืนุษย่์หรือไมื�ก็ติามื	 เพีื่ย่งแคู่�ปราฏิการกระทำาผิู้ดำเกี�ย่วกับั

บัทบััญญัติิที�มีืเนื�อหาด้ำานแรงงาน	 เจ้าหน้าที�กระทรวงแรงงาน	 (รวมืทั�งพื่นักงานติรวจ

แรงงาน)	 มีืหน้าที�ในการด่ำแลเด็ำกผู้่้เสีย่หาย่ดัำงกล�าวเป็นพิื่เศษ	 โดำย่ต้ิองจัดำให้อย่่�ในที� 

ที�เหมืาะสมืไมื�ปะปนกบัักลุ�มืแรงงานทั�วไป	โดำย่ต้ิองคู่ำาน้งถ้งประโย่ช้นส่์งสุดำของเดำก็เป็น

สำาคัู่ญ	กับัทั�งต้ิองประสานกับั	พื่มืจ.	หรือ	พื่มื.	โดำย่เร็ว	และต้ิองเคู่ารพื่ติ�อกระบัวนการ

ติ�าง	ๆ	ที�เกี�ย่วกับัการคุู้่มืคู่รองเด็ำกในทางวิธีิพิื่จารณีาคู่วามือาญาด้ำวย่

อน้�ง	 เด็ำกที�ถ่กคู้่ามืนุษย่์เพืื่�อประโย่ช้น์ด้ำานแรงงาน	 ถือว�าเป็นการจ้างแรงงานเดำ็กใน 

ร่ปแบับัที�เลวร้าย่ที�สุดำ	 ดัำงนี�ต้ิองมีืการช้�วย่เหลือเด็ำกอย่�างเร�งดำ�วน	 และดำำาเนินคู่ดีำติ�อ 

ผู้่้กระทำาผิู้ดำโดำย่ทันที	 เด็ำกที�ได้ำรับัการช้�วย่เหลือออกมืาต้ิองได้ำรับัการช้�วย่เหลือ	 บัำาบััดำ	

ฟื�นฟ่	 ทั�งทางร�างกาย่และจิติใจอย่�างทันท�วงทีและเหมืาะสมื	 และต้ิองมีืการได้ำรับัการ

ป้องกันอย่�างติ�อเนื�องเพืื่�อไมื�ให้เด็ำกกลุ�มืนี�กลับัไปเกี�ย่วข้องกับัการคู้่ามืนุษย่อี์ก	ติลอดำจน

อาจจัดำให้มีืการฝีึกหรือส�งเสริมือาช้ีพื่ติามืคู่วามืจำาเป็น	 โดำย่ให้กระทรวงแรงงานร�วมื

ดำำาเนินการกับักระทรวงการพัื่ฒนาสังคู่มืและคู่วามืมัื�นคู่งของมืนุษย์่
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นอกจากนี�แล้ว	ในทางปฏิิบััติิการให้คู่วามืช้�วย่เหลือผู้่้เสีย่หาย่ที�เป็นเด็ำก	พื่นักงานติรวจ

แรงงานต้ิองคู่ำาน้งถ้งคู่วามืสำาคัู่ญและจำาเป็นในการมีืนักจิติวิทย่าสำาหรับัเด็ำกเข้าร�วมืเสมือ

เพืื่�อประโย่ช้น์ส่งสุดำของผู้่้เสีย่หาย่ซ้ึ่�งเป็นเด็ำก

แบับัทำวินสอบัคู่วิามืพร้อมืสำาหร่บักระบัวินการท่ำ�สามื

พน่กงานตรวิจแรงงานทำ่�ได้ัศ่กษาหล่กการและทำำาคู่วิามืเข้ั้าใจกฎเกณฑ์์ต�าง ๆ  

ในข่ั้�นตอนท่ำ�สามืน่�ท่ำ�งหมืดัแล้วิโปรดัทำำาเคู่รื�องหมืาย  ลงหน้าชั่�อง  และเข่ั้ยน

อธิิบัายหากจำาเป็น

		 ท�านได้ำมีืการออกคู่ำาสั�งให้นาย่จ้างหรือล่กจ้างได้ำกระทำาการหรือไมื�กระทำาการ 

	 อย่�างใดำ	 อันเป็นทางที�จะระงับัหรือยั่บัย่ั�งไมื�ให้เกิดำการกระทำาที�เข้าเงื�อนไข 

	 การบัังคู่บััใช้้แรงงานการจา้งแรงงานเดำก็	หรือการคู่า้มืนุษย่.์........………………….... 

	 …………………………………………………………………………………………………………… 

	 …………………………………………......................................................................... 

 ........................................................................................................................

		 กรณีีพื่ฤติิการณ์ีเข้าเงื�อนไขที�กฎหมืาย่กำาหนดำให้ต้ิองดำำาเนินการทางพื่นักงาน 

	 สอบัสวนในทันที	 ท�านได้ำดำำาเนินการดัำงกล�าวแล้ว	 (อธิิบัาย่ว�ากรณีีใดำและได้ำ 

	 ดำำาเนินการอย่�างไร)	............................................................………………………… 

	 …………………………………………………………………………………………………………… 

	 …….……………………………………………………………………………………………………	

	 …………………………………………………................................................................

	 …………………………………………………................................................................

	 …………………………………………………................................................................

	 …………………………………………………................................................................
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		 กรณีีที�ข้อเท็จจริงหรือพื่ฤติิการณ์ีเข้าเงื�อนไข	 “การคู้่ามืนุษย่์”	 หรือ	 “การคู้่า 

	 มืนุษย์่ด้ำานแรงงาน”	ท�านได้ำดำำาเนินการประสานหน�วย่งานที�แนวปฏิิบััติิกำาหนดำ 

	 ให้ต้ิองดำำาเนินการไว้แล้ว	ซ้ึ่�งอาจแสดำงราย่ละเอีย่ดำได้ำว�า..................................

	 ...……………………………………………………………………………………………………....	

	 …………………………………………………………………………………………………………… 

	 …………............................................................................................................

	 …………............................................................................................................

	 …………............................................................................................................

	 อย่�างไรก็ติามื	 ในการดำำาเนินการคู่รั�งนี�	 ท�านพื่บัปัญหาในการดำำาเนินการ	 

	 .................................................………………………………………………………………	

	 ……………………………………………………………………………………….…………………	

	 ท�านเห็นว�าเหตุิการณ์ีที�เกิดำข้�นซ้ึ่�งเป็นปัญหาคู่วรได้ำรับัการแก้ไขปรับัปรุง	หรือ 

	 ดำำาเนินการดัำงนี�	........................………………………………………………………………	

	 …………………………………………………………….……………………………………………	

	 …………………………………………………………………………………………...................	

 ........................................................................................................................

	 ……………………………………………………………….................................................

		 เหติกุารณีห์รือข้อเท็จจริงที�เกิดำข้�นนี�	ท�านไดำมี้ืส�วนร�วมืในการใหคู้่วามืช้�วย่เหลอื 

	 ผู้่้เสีย่หาย่ของการกระทำา	ซ้ึ่�งเป็นการช้�วย่เหลือผู้่้เสีย่หาย่ทั�วไป	หรือผู้่้เสีย่หาย่ 

	 ที�เป็นเด็ำก	ดัำงมีืราย่ละเอีย่ดำดัำงนี�	............................................………………………

	 ……………………………………………………………………………………………………………

	 ………………….………………………………………………………………………………………	

	 ……………………………………………………………….................................................

	 ……………………………………………………………….................................................

	 ……………………………………………………………….................................................
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การประเมิืนผลและคู่ำาแนะนำา
หากท�านสามืารถทำาเคู่รื�องหมืาย่		 ลงในช้�อง	 และ/หรือมีืการเขีย่นอธิิบัาย่	 
(หากจำาเป็น)	 โดำย่ไมื�มีืเงื�อนไขที�มีืนัย่สำาคัู่ญอันแสดำงถ้งคู่วามืไมื�เข้าใจในราย่ละเอีย่ดำ 
เกี�ย่วกับัการดำำาเนินการ	 ย่�อมืถือว�าท�านได้ำปฏิิบััติิหน้าที�คู่รบัถ้วนแล้ว	 ส�วนการปฏิิบััติิ
หน้าที�ของท�านจะมีืประสิทธิิภาพื่ส่งสุดำหรือไมื�ย่�อมืข้�นอย่่�กับัข้อสังเกติที�ท�านพื่บัจากการ
ปฏิิบััติิหน้าที�	และได้ำมีืการทำาคู่วามืเห็นเสนอผู้่้บัังคัู่บับััญช้าหรือส�วนงานที�เกี�ย่วข้องเพืื่�อ
ประสานและทำางานร�วมืกันเชิ้งบ่ัรณีาการติ�อไป
อย่�างไรก็ติามื	หากท�านไมื�แน�ใจที�จะทำาเคู่รื�องหมืาย่  ลงในช้�อง 	ข้อใดำ	หรือ
ท�านสามืารถทำาเคู่รื�องหมืาย่		ลงในช้�อง	 ได้ำคู่รบัถ้วนทั�ง	4	ช้�อง	แติ�ท�านคิู่ดำว�า
ท�านย่ังมีืประเด็ำนที�ไมื�เข้าใจเกี�ย่วกับัการการดำำาเนินการแล้ว	 ท�านคู่วรทบัทวนหลักการ
และเงื�อนไขเพืื่�อการปฏิิบััติิหน้าที�ในข้อนั�น	ๆ	ก�อน	จนกว�าจะสิ�นสงสัย่หรือคู่ลาย่สงสัย่
และสามืารถประเมิืนตินเองได้ำว�าเข้าใจจนสิ�นสงสัย่แล้ว
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ส�วินท่ำ� 2

อ้างอิงและเอกสารประกอบั

ลำาด่ับัการทำำางานข่ั้�นตอนท่ำ�หน่�ง (1)

ทำบัทำวิน (Review) – RE

RE-LI

RE-LI-01.01
พระราชั่บ่ัญญ่ติคุู้่มืคู่รองแรงงาน พ.ศ. 2541
 มืาตรา 4 “พื่นักงานติรวจแรงงาน”	 หมืาย่คู่วามืว�า	 ผู้่้ซ้ึ่�งรัฐมืนติรีแติ�งตัิ�งให้
ปฏิิบััติิการติามืพื่ระราช้บััญญัติินี�

RE-LI-01.02
คู่ำาส่�งกระทำรวิงแรงงานทำ่� 33/2560 เรื�องแต�งต่�งพน่กงานตรวิจแรงงานตามื 
พระราชั่บ่ัญญ่ติคุู้่มืคู่รองแรงงาน พ.ศ. 2541
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RE-LI-02.01
พระราชั่บ่ัญญ่ติคุู้่มืคู่รองแรงงาน พ.ศ. 2541
 มืาตรา 139	 ในการปฏิิบััติิการติามืหน้าที�	 ให้พื่นักงานติรวจแรงงานมีือำานาจ
ดัำงติ�อไปนี�
 (1)		 เข้าไปในสถานประกอบักิจการหรือสำานักงานของนาย่จ้าง	และสถานที�
ทำางานของล่กจ้างในเวลาทำาการ	 เพืื่�อติรวจสภาพื่การทำาการของล่กจ้างและสภาพื่ 
การจ้าง	สอบัถามืข้อเท็จจริง	ถ�าย่ภาพื่	ถ�าย่สำาเนาเอกสารที�เกี�ย่วกับัการจ้าง	การจ�าย่
คู่�าจ้าง	 คู่�าล�วงเวลา	 คู่�าทำางานในวันหยุ่ดำ	 คู่�าล�วงเวลาในวันหยุ่ดำ	 และทะเบีัย่นล่กจ้าง	
เก็บัตัิวอย่�างวัสดุำหรือผู้ลิติภัณีฑ์์เพืื่�อวิเคู่ราะห์เกี�ย่วกับัคู่วามืปลอดำภัย่ในการทำางาน	และ
กระทำาการอย่�างอื�นเพืื่�อให้ได้ำข้อเท็จจริงในอันที�จะปฏิิบััติิการให้เป็นไปติามืพื่ระราช้
บััญญัติินี�
 (2)		 มีืหนังสือสอบัถามืหรือเรีย่กนาย่จ้าง	 ล่กจ้าง	 หรือบุัคู่คู่ลซ้ึ่�งเกี�ย่วข้อง
มืาชี้�แจงข้อเท็จจริงหรือให้ส�งสิงของหรือเอกสารที�เกี�ย่วข้องเพืื่�อประกอบัการพิื่จารณีา
 (3)		 มีืคู่ำาสั�งเป็นหนังสือให้นาย่จ้างหรือล่กจ้างปฏิิบััติิให้ถ่กต้ิองติามื 
พื่ระราช้บััญญัติินี�

คู่่�มืือตรวิจแรงงานสำาหร่บัพน่กงานตรวิจแรงงาน กองคุู้่มืคู่รองแรงงาน กรมืสว่ิสดิัการ

และคุู้่มืคู่รองแรงงาน พิมืพ์คู่ร่�งท่ำ� 2 (ตุลาคู่มื 2562), เรื�อง หน้าท่ำ�ขั้องพน่กงานตรวิจ

แรงงาน หน้า 6 - หน้า 7

RE-LI-02.02

คู่่�มืือตรวิจแรงงานสำาหร่บัพน่กงานตรวิจแรงงาน กองคุู้่มืคู่รองแรงงาน กรมืสว่ิสดิัการ

และคุู้่มืคู่รองแรงงานพมิืพ์คู่ร่�งท่ำ� 2 (ตลุาคู่มื 2562), เรื�อง เทำคู่นคิู่ในการตรวิจแรงงาน 

หน้า 9



คู่่�มืือการทำำางาน  69 

RE-LI-02.03

พระราชั่บ่ัญญ่ติวิิปฏิิบ่ัติราชั่การทำางปกคู่รอง พ.ศ. 2539

 มืาตรา 13 	เจ้าหน้าที�ดัำงติ�อไปนี�จะทำาการพิื่จารณีาทางปกคู่รองไมื�ได้ำ	

 (1)	 เป็นคู่่�กรณีีเอง	

 (2)	 เป็นคู่่�หมัื�นหรือคู่่�สมืรสของคู่่�กรณีี	

 (3)	 เป็นญาติิของคู่่�กรณีี	 คืู่อ	 เป็นบุัพื่การีหรือผู้่้สืบัสันดำานไมื�ว�าชั้�นใดำ	 ๆ	

หรือเป็นพีื่�น้องหรือล่กพีื่�ล่กน้องนับัได้ำเพีื่ย่งภาย่ในสามืชั้�น	 หรือเป็นญาติิเกี�ย่วพัื่นทาง

แติ�งงานนับัได้ำเพีื่ย่งสองชั้�น	

 (4)	 เป็นหรือเคู่ย่เป็นผู้่้แทนโดำย่ช้อบัธิรรมืหรือผู้่้พิื่ทักษ์หรือผู้่้แทนหรือ

ตัิวแทนของคู่่�กรณีี	

 (5)	 เป็นเจ้าหนี�หรือล่กหนี�	หรือเป็นนาย่จ้างของคู่่�กรณีี	

 (6)	 กรณีีอื�นติามืที�กำาหนดำในกฎกระทรวง

คู่่�มืือตรวิจแรงงานสำาหร่บัพน่กงานตรวิจแรงงาน กองคุู้่มืคู่รองแรงงาน กรมืสว่ิสดิัการ

และคุู้่มืคู่รองแรงงาน พิมืพ์คู่ร่�งท่ำ� 2 (ตุลาคู่มื 2562), เรื�อง คุู่ณสมืบ่ัติขั้องแรงงาน 

หน้า 8- หน้า 9

RE-LI-02.04

คู่่�มืือตรวิจแรงงานสำาหร่บัพน่กงานตรวิจแรงงาน กองคุู้่มืคู่รองแรงงาน กรมืสว่ิสดิัการ

และคุู้่มืคู่รองแรงงาน พิมืพ์คู่ร่�งท่ำ� 2 (ตุลาคู่มื 2562), เรื�อง คู่วิามืประพฤติ 

และข้ั้อเตือนใจ และพฤติกรรมืท่ำ�ไมื�คู่วิรกระทำำาขั้องพน่กงานตรวิจแรงงานในการ

ตรวิจแรงงาน และสิ�งท่ำ�พน่กงานตรวิจแรงงานไมื�คู่วิรกระทำำาเพื�อประโยชั่น์ส�วินตน

หรือพวิกพ้อง หน้า 9 - หน้า 13
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RE-LI-03.01
คู่่�มืือตรวิจแรงงานสำาหร่บัพน่กงานตรวิจแรงงาน กองคุู้่มืคู่รองแรงงาน กรมืสว่ิสดิัการ
และคุู้่มืคู่รองแรงงาน พิมืพ์คู่ร่�งท่ำ� 2 (ตุลาคู่มื 2562), เรื�อง ประเภทำการตรวิจแรงงาน 
หน้า 22
ระเบ่ัยบักรมืสว่ิสดิัการและคุู้่มืคู่รองแรงงาน วิ�าด้ัวิยการตรวิจสถานประกอบักิจการ
ตามืพระราชั่บ่ัญญ่ติคุู้่มืคู่รองแรงงาน พ.ศ. 2541 พ.ศ. 2558
ระเบ่ัยบักรมืสว่ิสดิัการและคุู้่มืคู่รองแรงงาน วิ�าด้ัวิยการดัำาเนินคู่ด่ัอาญาและการ
เปร่ยบัเท่ำยบัผ้่กระทำำาคู่วิามืผิดัตามืกฎหมืายวิ�าด้ัวิยการคุู้่มืคู่รองแรงงานและคู่วิามื
ปลอดัภ่ยในการทำำางาน (ฉบ่ับัท่ำ� 2) พ.ศ 2558
ระเบ่ัยบักรมืสว่ิสดิัการและคุู้่มืคู่รองแรงงาน วิ�าด้ัวิยการดัำาเนินคู่ด่ัอาญาและการ
เปร่ยบัเท่ำยบัผ้่กระทำำาคู่วิามืผิดัตามืกฎหมืายวิ�าด้ัวิยการคุู้่มืคู่รองแรงงานและคู่วิามื
ปลอดัภ่ยในการทำำางาน (ฉบ่ับัท่ำ� 3) พ.ศ 2558

ระเบ่ัยบักรมืสว่ิสดิัการและคุู้่มืคู่รองแรงงาน วิ�าด้ัวิยการดัำาเนินคู่ด่ัอาญาและการ

เปร่ยบัเท่ำยบัผ้่กระทำำาคู่วิามืผิดัตามืกฎหมืายวิ�าด้ัวิยการคุู้่มืคู่รองแรงงานและคู่วิามื

ปลอดัภ่ยในการทำำางาน พ.ศ 2558

ระเบ่ัยบักรมืสว่ิสดิัการและคุู้่มืคู่รองแรงงาน วิ�าด้ัวิยการตรวิจสถานประกอบักิจการ

ตามืพระราชั่บ่ัญญ่ติคุู้่มืคู่รองแรงงาน พ.ศ. 2541 (ฉบ่ับัท่ำ� 2) พ.ศ. 2559

RE-LI-03.02

ใช้ั่การอ้างอิงข้ั้อม่ืลเชั่�นเด่ัยวิก่น RE-LI-03.01
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ลำาด่ับัการทำำางานข่ั้�นตอนท่ำ�สอง (2)

การเตร่ยมืต่วิ (Prepare) – PR

PR-CE

PR-CE-01

ใช้ั่ชุั่ดัการอ้างอิงข้ั้อม่ืลเด่ัยวิก่นก่บั PR-IS(FL)-(01, 02, 03), PR-IS(CL)-(01, 02, 

03), PR-IS(HT)- (01, 02, 03)

คู่่�มืือตรวิจแรงงานสำาหร่บัพน่กงานตรวิจแรงงาน กองคุู้่มืคู่รองแรงงาน กรมืสว่ิสดิัการ

และคุู้่มืคู่รองแรงงานพิมืพ์คู่ร่�งท่ำ� 2 (ตุลาคู่มื 2562), เรื�อง ข้ั้อแนะนำาเก่�ยวิก่บั 

การตรวิจแรงงาน หน้า 13 - 15

PR-CE-02 และ PR-CE-02.01

ไมื�ม่ืเอกสารอ้างอิง

PR-CE-02.01.01

พระราชั่บ่ัญญ่ติคุู้่มืคู่รองแรงงาน พ.ศ. 2541

 มืาตรา 139	 ในการปฏิิบััติิการติามืหน้าที�	 ให้พื่นักงานติรวจแรงงานมีือำานาจ

ดัำงติ�อไปนี�

 (1)		 เข้าไปในสถานประกอบักิจการหรือสำานักงานของนาย่จ้าง	และสถาน

ที�ทำางานของล่กจ้างในเวลาทำาการ	 เพืื่�อติรวจสภาพื่การทำางานของล่กจ้างและสภาพื่ 

การจ้าง	สอบัถามืข้อเท็จจริง	ถ�าย่ภาพื่	ถ�าย่สำาเนาเอกสารที�เกี�ย่วกับัการจ้าง	การจ�าย่

คู่�าจ้าง	 คู่�าล�วงเวลา	 คู่�าทำางานในวันหยุ่ดำ	 คู่�าล�วงเวลาในวันหยุ่ดำ	 และทะเบีัย่นล่กจ้าง	
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เก็บัตัิวอย่�างวสัดุำหรือผู้ลิติภัณีฑ์์เพืื่�อวิเคู่ราะห	์เกี�ย่วกับัคู่วามืปลอดำภยั่ในการทำางาน	และ

กระทำาการอย่�างอื�นเพืื่�อให้ได้ำข้อเท็จจริงในอันที�จะปฏิิบััติิหน้าที�ให้ลุล�วงติามืพื่ระราช้

บััญญัติินี�	...

คู่่�มืือตรวิจแรงงานสำาหร่บัพน่กงานตรวิจแรงงาน กองคุู้่มืคู่รองแรงงาน กรมืสว่ิสดิัการ

และคุู้่มืคู่รองแรงงานพิมืพ์คู่ร่�งท่ำ� 2 (ตุลาคู่มื 2562), เรื�อง คู่วิามืประพฤติและ 

ข้ั้อเตือนใจ หน้า 10 - 12

PR-CE-02.01.02
พระราชั่บ่ัญญ่ติคุู้่มืคู่รองแรงงาน พ.ศ. 2541
 มืาตรา 140	ในการปฏิิบััติิการติามืหน้าที�ของพื่นักงานติรวจแรงงานติามืมืาติรา	
139	 (1)	 ให้พื่นักงานติรวจแรงงานแสดำงบััติรประจำาตัิวติ�อนาย่จ้างหรือผู้่้ซ้ึ่�งเกี�ย่วข้อง	
และให้นาย่จ้างหรือบุัคู่คู่ลซ้ึ่�งเ กี�ย่วข้องอำานวย่คู่วามืสะดำวกและไมื� ขัดำขวาง 
การปฏิิบััติิการติามืหน้าที�ของพื่นักงานติรวจแรงงาน
	 บััติรประจำาตัิวพื่นักงานติรวจแรงงานให้เป็นไปติามืแบับัที�รัฐมืนติรีกำาหนดำ
 มืาตรา 142	 ในการติรวจสถานประกอบักิจการหรือสำานักงานของนาย่จ้าง	
หรือสถานที�ทำางานของล่กจ้างอธิิบัดีำหรือผู้่้ซ้ึ่�งอธิิบัดีำมือบัหมืาย่อาจจัดำให้แพื่ทย่์	 
นักสังคู่มืสงเคู่ราะห์	หรือผู้่้เชี้�ย่วช้าญซ้ึ่�งรัฐมืนติรีแติ�งตัิ�งเข้าไปในสถานที�ดัำงกล�าวเพืื่�อให้
คู่วามืคิู่ดำเห็น	 หรือช้�วย่เหลือแก�พื่นักงานติรวจแรงงานในการปฏิิบััติิการติามืพื่ระราช้
บััญญัติินี�
	 ให้นาย่จ้างหรือบุัคู่คู่ลซ้ึ่�งเกี�ย่วข้องอำานวย่คู่วามืสะดำวกและไมื�ขัดำขวาง 
การปฏิิบััติิการติามืหน้าที�ของแพื่ทย่	์นักสังคู่มืสงเคู่ราะห์	หรือผู้่้เชี้�ย่วช้าญติามืวรรคู่หน้�ง
คู่่�มืือตรวิจแรงงานสำาหร่บัพน่กงานตรวิจแรงงาน กองคุู้่มืคู่รองแรงงาน กรมืสว่ิสดิัการ
และคุู้่มืคู่รองแรงงานพิมืพ์คู่ร่�งท่ำ� 2 (ตุลาคู่มื 2562), เรื�อง วิิธ่ิการตรวิจแรงงานท่ำ�ม่ื
ประสิทำธิิภาพ หน้า 21 – 22
คู่่�มืือตรวิจแรงงานสำาหร่บัพน่กงานตรวิจแรงงาน กองคุู้่มืคู่รองแรงงาน กรมืสว่ิสดิัการ
และคุู้่มืคู่รองแรงงานพิมืพ์คู่ร่�งท่ำ� 2 (ตุลาคู่มื 2562), เรื�อง การเข้ั้าไปในสถานประกอบั
กิจการ หน้า 23 – 24
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PR-CE-02.02
พระราชั่บ่ัญญ่ติคุู้่มืคู่รองแรงงาน พ.ศ. 2541
 มืาตรา 139 ในการปฏิิบััติิการติามืหน้าที�	 ให้พื่นักงานติรวจแรงงานมีือำานาจ
ดัำงติ�อไปนี�
 (1)	 เข้าไปในสถานประกอบักิจการหรือสำานักงานของนาย่จ้าง	และสถาน
ที�ทำางานของล่กจ้างในเวลาทำาการ	 เพืื่�อติรวจสภาพื่การทำางานของล่กจ้างและสภาพื่ 
การจ้าง	สอบัถามืข้อเท็จจริง	ถ�าย่ภาพื่	ถ�าย่สำาเนาเอกสารที�เกี�ย่วกับัการจ้าง	การจ�าย่
คู่�าจ้าง	 คู่�าล�วงเวลา	 คู่�าทำางานในวันหยุ่ดำ	 คู่�าล�วงเวลาในวันหยุ่ดำ	 และทะเบีัย่นล่กจ้าง	
เก็บัตัิวอย่�างวสัดุำหรือผู้ลิติภัณีฑ์์เพืื่�อวิเคู่ราะห	์เกี�ย่วกับัคู่วามืปลอดำภยั่ในการทำางาน	และ
กระทำาการอย่�างอื�นเพืื่�อให้ได้ำข้อเท็จจริงในอันที�จะปฏิิบััติิหน้าที�ให้ลุล�วงติามืพื่ระราช้
บััญญัติินี�
 (2)	 มีืหนังสือสอบัถามืหรือเรีย่กนาย่จ้าง	 ล่กจ้าง	 หรือบุัคู่คู่ลซ้ึ่�งเกี�ย่วข้อง
มืาชี้�แจงข้อเท็จจริงหรือให้ส�งสิ�งของหรือเอกสารที�เกี�ย่วข้องเพืื่�อประกอบัการพิื่จารณีา	
คู่่�มืือตรวิจแรงงานสำาหร่บัพน่กงานตรวิจแรงงาน กองคุู้่มืคู่รองแรงงาน กรมืสว่ิสดิัการ
และคุู้่มืคู่รองแรงงานพิมืพ์คู่ร่�งท่ำ� 2 (ตุลาคู่มื 2562), เรื�อง การสอบัข้ั้อเท็ำจจริง หน้า 
25 – 31

PR-CE-03

ไมื�ม่ืเอกสารอ้างอิง

PR-CE-03.01

ประมืวิลกฎหมืายวิิธ่ิพิจารณาคู่วิามืแพ�ง 

 มืาตรา 94	 เมืื�อใดำมีืกฎหมืาย่บัังคัู่บัให้ต้ิองมีืพื่ย่านเอกสารมืาแสดำง	 ห้ามืมิืให้

ศาลย่อมืรับัฟังพื่ย่านบุัคู่คู่ลในกรณีีอย่�างใดำอย่�างหน้�งดัำงติ�อไปนี�	แม้ืถ้งว�าคู่่�คู่วามือกีฝ่ีาย่

หน้�งจะได้ำย่ินย่อมืก็ดีำ
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 (ก)		 ขอสืบัพื่ย่านบัุคู่คู่ลแทนพื่ย่านเอกสาร	 เมืื�อไมื�สามืารถนำาเอกสารมืา

แสดำง

 (ขั้)	 ขอสบืัพื่ย่านบุัคู่คู่ลประกอบัขอ้อ้างอย่�างใดำอย่�างหน้�ง	เมืื�อได้ำนำาเอกสาร

มืาแสดำงแล้วว�า	ยั่งมีืข้อคู่วามืเพิื่�มืเติิมื	ตัิดำทอน	หรือเปลี�ย่นแปลงแก้ไขข้อคู่วามืในเอกสาร

นั�นอย่่�อีก

	 แติ�ว�าบัทบััญญัติิแห�งมืาติรานี�	มิืให้ใช้้บัังคัู่บัในกรณีีที�บััญญัติิไว้ในอนุมืาติรา	(2)	

แห�งมืาติรา	93	และมิืให้ถือว�าเป็นการตัิดำสิทธิิคู่่�คู่วามืในอันที�จะกล�าวอ้างและนำาพื่ย่าน

บุัคู่คู่ลมืาสืบัประกอบัข้ออ้างว�า	พื่ย่านเอกสารที�แสดำงนั�นเป็นเอกสารปลอมืหรือไมื�ถ่กต้ิอง

ทั�งหมืดำ	หรือแติ�บัางส�วน	หรือสัญญาหรือหนี�อย่�างอื�นที�ระบุัไว้ในเอกสารนั�นไมื�สมืบ่ัรณ์ี	

หรือคู่่�คู่วามือีกฝ่ีาย่หน้�งตีิคู่วามืหมืาย่ผิู้ดำ

พระราชั่บ่ัญญ่ติวิิธ่ิปฏิิบ่ัติราชั่การทำางปกคู่รอง พ.ศ.2539
 มืาตรา 26 	เอกสารที�ย่ื�นติ�อเจ้าหน้าที�ให้จัดำทำาเป็นภาษาไทย่	ถ้าเป็นเอกสาร
ที�ทำาข้�นเป็นภาษาติ�างประเทศ	ให้คู่่�กรณีีจัดำทำาคู่ำาแปลเปน็ภาษาไทย่ที�มีืการรับัรองคู่วามื
ถ่กต้ิองมืาให้ภาย่ในระย่ะเวลาที�เจ้าหน้าที�กำาหนดำ	ในกรณีีนี�ให้ถือว�าเอกสารดัำงกล�าวได้ำ
ย่ื�นติ�อเจ้าหน้าที�ในวันที�เจ้าหน้าที�ได้ำรับัคู่ำาแปลนั�น	 เว้นแติ�เจ้าหน้าที�จะย่อมืรับัเอกสาร 
ที�ทำาข้�นเป็นภาษาติ�างประเทศ	และในกรณีีนี�ให้ถือว�าวันที�ได้ำย่ื�นเอกสารฉบัับัที�ทำาข้�นเป็น
ภาษาติ�างประเทศเป็นวันที�เจ้าหน้าที�ได้ำรับัเอกสารดัำงกล�าว	
	 การรับัรองคู่วามืถ่กต้ิองของคู่ำาแปลเป็นภาษาไทย่หรือการย่อมืรับัเอกสารที�ทำา
ข้�นเป็นภาษาติ�างประเทศ	ให้เป็นไปติามืหลักเกณีฑ์์และวิธีิการที�กำาหนดำในกฎกระทรวง
กฎกระทำรวิง (พ.ศ.2540) ออกตามืคู่วิามืในพระราชั่บั่ญญ่ติวิิธ่ิปฏิิบ่ัติราชั่การ 
ทำางปกคู่รอง พ.ศ. 2539 ลงว่ินท่ำ� 21 พฤษภาคู่มื พ.ศ. 2540
 ข้ั้อ 1 	การรับัรองคู่วามืถ่กต้ิองของคู่ำาแปลเป็นภาษาไทย่	ให้กระทำาโดำย่
	 	 (1)	คู่นไทย่ที�จบัการศ้กษาในระดัำบัที�ไมื�ติำ�ากว�าปริญญาติรีในหลักส่ติร
ที�ใช้้ภาษาที�ปรากฏิในเอกสารนั�นเป็นภาษาในการเรีย่นการสอน
	 	 (2)	อาจารย์่ในสถาบัันการศ้กษาระดัำบัอุดำมืศ้กษาและเป็นผู้่้สอนภาษา
ที�ปรากฏิในเอกสารนั�นในสถาบัันการศ้กษาดัำงกล�าว
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	 	 (3)	 สถานท่ติหรือสถานกงสุลติ�างประเทศที�ตัิ�งอย่่�ในประเทศไทย่	 

โดำย่ประเทศนั�นใช้้ภาษาที�ปรากฏิในเอกสารนั�นเป็นภาษาราช้การ

	 	 (4)	สถานท่ติหรือสถานกงสุลไทย่ในติ�างประเทศ

 ข้ั้อ 2	 	 เจ้าหน้าที�จะย่อมืรับัเอกสารที�ทำาข้�นเป็นภาษาติ�างประเทศโดำย่ไมื�ต้ิอง

ให้จัดำทำาคู่ำาแปลเป็นภาษาไทย่ได้ำในกรณีี	ดัำงติ�อไปนี�

	 	 (1)	เจ้าหน้าที�นั�นเห็นว�าตินสามืารถเข้าใจภาษาดัำงกล�าวได้ำ

	 	 (2)	เจ้าหน้าที�นั�นมีืผู้่้ร�วมืงานที�มีืคู่วามืร้่ในภาษาดัำงกล�าว

คู่่�มืือตรวิจแรงงานสำาหร่บัพน่กงานตรวิจแรงงาน กองคุู้่มืคู่รองแรงงาน กรมืสว่ิสดิัการ

และคุู้่มืคู่รองแรงงานพิมืพ์คู่ร่�งท่ำ� 2 (ตุลาคู่มื 2562), เรื�อง พยานหล่กฐาน หน้า 32 

– 35.

PR-CE-03.02

คู่่�มืือตรวิจแรงงานสำาหร่บัพน่กงานตรวิจแรงงาน กองคุู้่มืคู่รองแรงงาน กรมืสว่ิสดิัการ

และคุู้่มืคู่รองแรงงานพิมืพ์คู่ร่�งท่ำ� 2 (ตุลาคู่มื 2562), เรื�อง การช่ั่�งนำ�าหน่ก หน้า 35 

– 37
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PR-IS

PR-IS-01

คู่่�มืือตรวิจแรงงานสำาหร่บัพน่กงานตรวิจแรงงาน กองคุู้่มืคู่รองแรงงาน กรมืสว่ิสดิัการ

และคุู้่มืคู่รองแรงงาน พิมืพ์คู่ร่�งท่ำ� 2 (ตุลาคู่มื 2562), ภาคู่ผนวิก หน้า 89 – 149.

แบับั ตร.1  แบับั ตร.2  แบับั ตร.3  แบับั ตร. 4 และแบับั คู่ร.7

PR-IS(FL)-01

Forced Labour 

●		 นิย่ามื

	 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/--- 

	 declaration/documents/publication/wcms_321414.pdf

อนุส่ญญาองค์ู่การแรงงานระหวิ�างประเทำศ ฉบั่บัท่ำ� 29 วิ�าด้ัวิยการเกณฑ์์แรงงาน 

พ.ศ. 2473 (Forced Labour Convention, 1930 (No. 29))

อนุส่ญญาองค์ู่การแรงงานระหวิ�างประเทำศ ฉบ่ับัท่ำ� 105 วิ�าด้ัวิยการยกเลิกแรงงาน

บ่ังคู่่บั พ.ศ. 2500 (Abolition of Forced Labour Convention, 1957  

(No. 105))

PR-IS(FL)-02

ILO indicators of forced labour

●  https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/--- 

	 declaration/documents/publication/wcms_203832.pdf
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PR-IS(FL)-03

พระราชั่บ่ัญญ่ติคุู้่มืคู่รองแรงงาน พ.ศ. 2541 และกฎหมืายลำาด่ับัรองท่ำ�เก่�ยวิข้ั้อง1

●  ดำอกเบีั�ย่และเงินเพิื่�มืกรณีีจ�าย่คู่�าติอบัแทนการทำางาน	การคืู่นหลักประกันการ 
	 ทำางาน	การจ�าย่เงินอื�นติามืกฎหมืาย่ล�าช้้า	(มืาติรา	9)
●  การเรีย่กรับัประกันการทำางานไดำ้ติามืเฉพื่าะที�กฎหมืาย่กำาหนดำ	 (มืาติรา	 10	 
	 พิื่จารณีาประกอบัประกาศกระทรวงแรงงาน	เรื�อง	หลักเกณีฑ์์และวิธีิการเรีย่ก 
	 หรือรับัประกันการทำางานหรือหลักประกันคู่วามืเสีย่หาย่ในการทำางานจาก 
	 ล่กจ้าง	พื่.ศ.	2551)
●  นาย่จ้างได้ำปฏิิบััติิติ�อล่กจ้างเหมืาคู่�าแรงเกี�ย่วกับัสิทธิิที�บััญญัติิไว้ในกฎหมืาย่ 
	 คุู้่มืคู่รองแรงงานดุำจเป็นล่กจ้างของติน	(มืาติรา	11/1)
●  สัญญาจ้างแรงงาน	 ข้อบัังคัู่บัเกี�ย่วกับัการทำางาน	 ระเบีัย่บั	 คู่ำาสั�งที�เอาเปรีย่บั 
	 ล่กจ้างเกินคู่วร	ศาลมีือำานาจสั�งให้ใช้้ได้ำเท�าที�เป็นธิรรมื	(มืาติรา	14/1)
●  ห้ามืนาย่จ้าง	 หัวหน้างาน	 ผู้่้คู่วบัคุู่มืงาน	 หรือผู้่้ติรวจงานกระทำาการล�วงเกิน	 
	 คุู่กคู่ามื	หรือก�อคู่วามืเดืำอดำร้อนรำาคู่าญทางเพื่ศติ�อล่กจ้าง	(มืาติรา	16)
●  สัญญาจ้างแรงงานโดำย่ไมื�มีืกำาหนดำระย่ะเวลากันไว้โดำย่แน�นอนย่�อมืเลิกกันได้ำ 
	 โดำย่การบัอกกล�าวล�วงหน้าเพืื่�อเลิกสัญญาจ้างแรงงาน	(มืาติรา	17)
●  นาย่จ้างต้ิองกำาหนดำวันและเวลาทำางานที�แน�นอนให้กับัล่กจ้าง	 โดำย่วันหน้�ง 
	 ไมื�เกิน	8-9	ชั้�วโมืง	และสัปดำาห์หน้�งไมื�เกิน	48	ชั้�วโมืง	(มืาติรา	23)
●  นาย่จ้างต้ิองกำาหนดำวันและเวลาทำางานที�แน�นอนให้กบััล่กจ้างที�ทำางานอันติราย่	 
	 โดำย่วันหน้�งไมื�เกิน	7	ชั้�วโมืง	และสัปดำาห์หน้�งไมื�เกิน	42	ชั้�วโมืง	(กฎกระทรวง 
	 ฉบัับัที�	2	พื่.ศ.	2541)
●  นาย่จ้างอาจจัดำให้ล่กจ้างในงานวิช้าชี้พื่	 วิช้าการ	 งานบัริหาร	 งานเสมีืย่น	 
	 การจัดำการ	พื่นักงาน	อาชี้พื่เกี�ย่วกับัการคู้่า	 งานบัริการ	 งานที�เกี�ย่วกับัการผู้ลิติ	 
	 ที�ไมื�สามืารถกำาหนดำเวลาติ�อวันเป็นการแน�นอนได้ำ	 อาจติกลงชั้�วโมืงการทำางาน 
	 อย่�างใดำ	ๆ 	ก็ได้ำ	แติ�สัปดำาห์หน้�งไมื�เกิน	48	ชั้�วโมืง	(กฎกระทรวงฉบัับัที�	7	พื่.ศ.	2541)

1.เนื�องจากมีืบัทบััญญัติิหลาย่มืาติราในพื่ระราช้บััญญัติิคุู้่มืคู่รองแรงงาน	พื่.ศ.	2541	ที�เกี�ย่วกับัการบัังคัู่บัใช้้แรงงาน

หรือบัริการดัำงนั�นในส�วนอ้างอิงข้อนี�จ้งเป็นการสรุปใจคู่วามืและสาระสำาคัู่ญของบัทมืาติราติ�าง	ๆ	อย่�างสังเขป
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●  นาย่จ้างอาจให้ล่กจ้างทำางานล�วงเวลาได้ำก็ติ�อเมืื�อได้ำรับัคู่วามืยิ่นย่อมืจากล่กจ้าง 

	 ก�อนเป็นคู่รั�ง	ๆ 	ไป	และการทำางานล�วงเวลานั�นต้ิองทำาให้ล่กจ้างได้ำคู่�าล�วงเวลา	 

	 หรือคู่�าล�วงเวลาในวันหยุ่ดำแล้วแติ�กรณีี	 (มืาติรา	 24	 มืาติรา	 61	 และมืาติรา	 

	 63)

●  นาย่จ้างอาจให้ล่กจ้างทำางานในวันหยุ่ดำได้ำแติ�เฉพื่าะกิจการโรงแรมื	 สถาน 

	 มืหรสพื่	งานขนส�ง	ร้านขาย่อาหาร	ร้านขาย่เคู่รื�องดืำ�มื	สโมืสร	สมืาคู่มื	สถาน 

	 พื่ย่าบัาล	โดำย่ต้ิองได้ำรับัคู่วามืย่ินย่อมืจากล่กจ้างเป็นคู่ราว	ๆ	ไป	และต้ิองจ�าย่ 

	 คู่�าทำางานในวันหยุ่ดำให้กับัล่กจ้าง	(มืาติรา	25	และมืาติรา	62)

●  นาย่จ้างต้ิองจัดำให้ล่กจ้างได้ำมีืเวลาพัื่กระหว�างเวลาทำางานไมื�น้อย่กว�า	1	ชั้�วโมืง 

	 ติ�อวัน	 และหากมีืการให้ทำางานนอกเวลาไมื�น้อย่กว�า	 2	 ชั้�วโมืงติ�อจากเวลา 

	 ทำางานปกติิ	 นาย่จ้างต้ิองจัดำให้ล่กจ้างนั�นได้ำพัื่กก�อนล�วงหน้าไมื�น้อย่กว�า	 20	 

	 นาทีก�อนที�ล่กจ้างเริ�มืทำางานล�วงเวลา	(มืาติรา	27)

●  นาย่จ้างต้ิองจัดำให้ล่กจ้างมีืวันหยุ่ดำประจำาสัปดำาห์ไมื�น้อย่กว�า	1	วัน	โดำย่ที�ต้ิอง 

	 มีืระย่ะห�างไมื�เกิน	6	วัน	(มืาติรา	28)

●  นาย่จ้างต้ิองประกาศวันหยุ่ดำติามืประเพื่ณีีให้ล่กจ้างทราบัเป็นการล�วงหน้า	โดำย่ 

	 วันหยุ่ดำติามืประเพื่ณีีนี�ต้ิองไมื�น้อย่กว�า	 13	 วันโดำย่มีืวันแรงงานแห�งช้าติิรวมื 

	 อย่่�ด้ำวย่	(มืาติรา	29)

●  สำาหรับัล่กจ้างที�ทำางานมืาแล้วคู่รบั	1	 ปี	 นั�น	นาย่จ้างต้ิองจัดำวันหยุ่ดำพัื่กผู้�อน 

	 ประจำาปี	(ลาพัื่กร้อน)	ให้เป็นจำานวนไมื�น้อย่กว�า	6	วันทำางานติ�ออายุ่งาน	1	ปี	 

	 (มืาติรา	30)

●  นาย่จ้างต้ิองจัดำให้ล่กจ้างมีืสิทธิิในการลาป่วย่เท�าที�ป่วย่จริง	โดำย่รับัผิู้ดำช้อบัคู่�า 

	 จ้างระหว�างวันลาไมื�เกิน	30	วันติ�อปี	(มืาติรา	32)

●  นาย่จ้างต้ิองจัดำให้ล่กจ้างมีืสิทธิิในการลาเพื่ื�อทำาหมัืนและได้ำรับัคู่�าจ้างติลอดำวัน 

	 ลา	ติามืที�แพื่ทย่์รับัรอง	(มืาติรา	33)

●  นาย่จ้างต้ิองจัดำให้ล่กจ้างมีืสิทธิิในการลาเพื่ื�อกิจธุิระอันจำาเป็น	และไดำรั้บัคู่�าจ้าง 

	 ไมื�น้อย่กว�า	3	วันทำางานติ�อปี	(มืาติรา	34)
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●  นาย่จ้างต้ิองจัดำให้ล่กจ้างมีืสทิธิิในการลาเพืื่�อรับัราช้การทหาร	และจ�าย่คู่�าจา้ง 

	 ให้ไมื�น้อย่กว�า	60	วัน	(มืาติรา	35)	

●  นาย่จ้างต้ิองจัดำให้ล่กจ้างมีืสิทธิิในการลาเพื่ื�อเพิื่�มืพ่ื่นคู่วามืร้่ติามืคู่วามื 

	 เหมืาะสมืกับัลักษณีะอาชี้พื่	(มืาติรา	36)

●  นาย่จ้างต้ิองจัดำให้ล่กจ้างมีืสิทธิิในการลาเพื่ื�อคู่ลอดำบัุติรคู่รรภ์หน้�งไมื�เกิน	 98	 

	 วัน	และได้ำรับัคู่�าจ้างไมื�เกิน	45	วันติลอดำวันลา	(มืาติรา	59)

●  ห้ามืหักคู่�าติอบัแทนการทำางานเว้นแติ�เป็นการหักเพืื่�อคู่�าภาษีอากร	 คู่�าเงิน 

	 สมืทบัจ�าย่กองทุนประกันสังคู่มื	 และการหักด้ำวย่เหตุิผู้ลอื�นติามืที�กฎหมืาย่ 

	 กำาหนดำ	ทั�งนี�ไมื�เกินอัติราและเงื�อนไขที�กฎหมืาย่กำาหนดำ

●  นาย่จ้างรับัรองว�าไดำจ้�าย่คู่�าจ้างให้กับัล่กจ้างทุกคู่นไมื�ติำ�ากว�าอัติราคู่�าจ้างขั�นติำ�า	 

	 และไมื�ติำ�ากว�าอัติราคู่�าจ้างติามืมืาติรฐานฝีีมืือที�กฎหมืาย่กำาหนดำ	(มืาติรา	90)

●  นาย่จ้างไมื�ใช้้ล่กจ้างช้าย่ย่กของหนักเกิน	55	กิโลกรัมื	และล่กจ้างหญิงย่กของ 

	 หนักเกิน	25	กิโลกรัมื	(กฎกระทรวงกำาหนดำอัติรานำ�าหนักที�นาย่จ้างให้ล่กจ้าง 

	 ทำางานได้ำ	พื่.ศ.	2547)

PR-IS(CL)-01

Child Labour

●  นิยามื 

	 (1)	https://www.ilo.org/ipec/facts/lang--en/index.htm

	 (2)	 https://www.ilo.org/ipecinfo/product/download.do?type= 

	 document&id=174

อนุส่ญญาองค์ู่การแรงงานระหวิ�างประเทำศฉบ่ับัท่ำ� 138 วิ�าด้ัวิยอายุข่ั้�นตำ�าท่ำ�อนุญาต

ให้จ้างงานได้ั พ.ศ. 2516 (Minimum wage Convention, 1973 (No. 138))

อนุส่ญญาองค์ู่การแรงงานระหวิ�างประเทำศฉบ่ับัท่ำ� 182 วิ�าด้ัวิยการจ้างแรงงานเด็ัก

ในร่ปแบับัท่ำ�เลวิร้าย คู่.ศ. 1999 (Worst Forms of Child Labour Convention, 
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1999 (No. 182))

ข้ั้อแนะองค์ู่การแรงงานระหวิ�างประเทำศฉบ่ับัท่ำ� 190 วิ�าด้ัวิยการจ้างแรงงานเด็ักใน

ร่ปแบับัท่ำ�เลวิร้าย คู่.ศ. 1999  R190 (Worst Forms of Child Labour Recom-

mendation, 1999 (No. 190)

PR-IS(CL)-02

ILO indicators of child labour

●  https://www.ilo.org/global/topics/dw4sd/themes/child-labour/ 

	 WCMS_560710/lang--en/index.htm

PR-IS(CL)-03

พระราชั่บ่ัญญ่ติคุู้่มืคู่รองแรงงาน พ.ศ. 2541 และกฎหมืายลำาด่ับัรองท่ำ�เก่�ยวิข้ั้อง2

●  ห้ามืนาย่จ้าง	 หัวหน้างาน	 ผู้่้คู่วบัคุู่มืงาน	 หรือผู้่้ติรวจงานกระทำาการล�วงเกิน	 

	 คุู่กคู่ามื	หรือก�อคู่วามืเดืำอดำร้อนรำาคู่าญทางเพื่ศติ�อล่กจ้าง	(มืาติรา	16)

	 ห้ามืจ้างเด็ำกอายุ่ติำ�ากว�า	15	ปี	(มืาติรา	44)

●  การจ้างล่กจ้างเดำ็กต้ิองมีืการแจ้งติ�อพื่นักงานติรวจแรงงานภาย่ใน	 15	 วัน 

	 นับัแติ�วันที�เด็ำกเข้าทำางาน	 และภาย่ใน	 7	 วันนับัแติ�วันที�เด็ำกนั�นออกจากงาน	 

	 (มืาติรา	45)

●  นาย่จ้างต้ิองจัดำเวลาพื่ักให้ล่กจ้างเด็ำกไมื�น้อย่กว�า	 1	 ชั้�วโมืงหลักจากที�ทำางาน 

	 ติิดำติ�อกันมืาแล้วเป็นเวลาไมื�เกิน	4	ชั้�วโมืง	(มืาติรา	46)

●  ห้ามืล่กจ้างเด็ำกทำางานระหว�างเวลา	22.00	ถ้ง	06.00	น.	(มืาติรา	47)

●  ห้ามืล่กจ้างเด็ำกทำางานล�วงเวลาหรือทำางานในวันหยุ่ดำ	(มืาติรา	48)

2	เนื�องจากมีืบัทบััญญัติิหลาย่มืาติราในพื่ระราช้บััญญัติิคุู้่มืคู่รองแรงงาน	พื่.ศ.	2541	ที�เกี�ย่วกับัการใช้้แรงงานเด็ำกดัำง

นั�นในส�วนอ้างอิงข้อนี�จ้งเป็นการสรุปใจคู่วามืและสาระสำาคัู่ญของบัทมืาติราติ�าง	ๆ	อย่�างสังเขป
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●  ห้ามืนาย่จ้างเรีย่กรับัประกันการทำางานล่กจ้างเด็ำก	 และต้ิองจ�าย่คู่�าจ้างของ 

	 ล่กจ้างเด็ำกแก�ตัิวล่กจ้างเด็ำกเมืื�อถ้งกำาหนดำการจ�าย่คู่�าติอบัแทนการทำางาน 

	 เท�านั�น	(มืาติรา	51)

●  นาย่จ้างสนับัสนุนให้ล่กจ้างเด็ำกได้ำมีืสิทธิิลาเพืื่�อพัื่ฒนาและส�งเสริมืคุู่ณีภาพื่ช้วิีติ	 

	 โดำย่จ�าย่คู่�าจ้างให้ไมื�น้อย่กว�า	30	วันติ�อปี	(มืาติรา	52)

●  นาย่จ้างไมื�มีืการจ้างแรงงานเด็ำกที�มีือายุ่ติำ�ากว�า	 18	 ปีบัริบ่ัรณ์ีในงานอันติราย่	 

	 (มืาติรา	49)

●  นาย่จ้างไมื�มีืการจ้างแรงงานเด็ำกที�มีือายุ่ติำ�ากว�า	18	ปีในสถานที�ต้ิองห้ามื	ได้ำแก�	 

	 โรงฆ่�าสัติว์	สถานที�เล�นการพื่นนั	สถานบัรกิารติามืกฎหมืาย่ว�าด้ำวย่สถานบัรกิาร	 

	 (มืาติรา	50)

●  นาย่จ้างไมื�มีืการใช้้ล่กจ้างเด็ำกช้าย่ย่กของหนักเกิน	 25	 กิโลกรัมื	 และล่กจ้าง 

	 เด็ำกหญิงย่กของหนักเกิน	 20	 กิโลกรัมื	 (กฎกระทรวงกำาหนดำอัติรานำ�าหนัก 

	 ที�นาย่จ้างให้ล่กจ้างทำางานได้ำ	พื่.ศ.	2547)

พระราชั่บ่ัญญ่ติคุู้่มืคู่รองเด็ัก พ.ศ. 2546

 มืาตรา 22 การปฏิิบััติิติ�อเด็ำกไมื�ว�ากรณีีใดำ	ให้คู่ำาน้งถ้งประโย่ช้น์ส่งสุดำของเด็ำก

เป็นสำาคัู่ญและไมื�ให้มีืการเลือกปฏิิบััติิโดำย่ไมื�เป็นธิรรมื	

การกระทำาใดำเป็นไปเพืื่�อประโย่ช้น์ส่งสุดำของเด็ำก	 หรือเป็นการเลือกปฏิิบััติิโดำย่ไมื�เป็น

ธิรรมืติ�อเด็ำกหรือไมื�	ให้พิื่จารณีาติามืแนวทางที�กำาหนดำในกฎกระทรวง

 มืาตรา 26  ภาย่ใต้ิบัังคัู่บับัทบััญญัติิแห�งกฎหมืาย่อื�น	ไมื�ว�าเด็ำกจะย่นิย่อมืหรือ

ไมื�ห้ามืมิืให้ผู้่้ใดำกระทำาการ	ดัำงติ�อไปนี�...

	 (6)	 	 ใช้้	 จ้าง	 หรือวานเด็ำกให้ทำางานหรือกระทำาการอันอาจเป็นอันติราย่แก�

ร�างกาย่หรือจิติใจมีืผู้ลกระทบัติ�อการเจริญเติิบัโติ	หรือขัดำขวางติ�อพัื่ฒนาการของเด็ำก

กฎกระทำรวิงคุู้่มืคู่รองแรงงานในงานประมืงทำะเล พ.ศ. 2557

 มืาตรา 4 ห้ามืนาย่จ้างจ้างล่กจ้างที�มีือายุ่ติำ�ากว�า	18	ปีทำางานในเรือประมืง
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PR-IS(HT)-01

Human Trafficking

●  Protocol	to	Prevent,	Suppress	and	Punish	Trafficking	in	Persons	 

	 Especially	Women	and	Children,	supplementing	the	United	Nations	 

	 Convention	against	Transnational	Organized	Crime	Adopted	and	 

	 opened	 for	 signature,	 ratification	 and	 accession	 by	 General	 

	 Assembly	resolution	55/25	of	15	November	2000	(TIP	Protocol)	 

	 article	3	(a)	–	(d)

PR-IS(HT)-02

UN indicators of human trafficking

●  https://www.unodc.org/pdf/HT_indicators_E_LOWRES.pdf

PR-IS(HT)-03

พระราชั่บั่ญญ่ติป้องก่นและปราบัปรามืการคู่้ามืนุษย์ พ.ศ. 2551 (และทำ่�แก้ไขั้ 

เพิ�มืเติมื)
 มืาตรา 6		ผู้่้ใดำกระทำาการอย่�างหน้�งอย่�างใดำ	ดัำงติ�อไปนี�	
 (1)	เป็นธุิระจัดำหา	ซืึ่�อ	ขาย่	จำาหน�าย่	พื่ามืาจากหรือส�งไปย่ังที�ใดำ	หน�วงเหนี�ย่ว
กักขัง	จัดำให้อย่่�อาศัย่	ที�หรือรับัไว้ซ้ึ่�งบุัคู่คู่ลใดำ	โดำย่ข�มืข่�	ใช้้กำาลังบัังคัู่บั	ลักพื่าตัิว	ฉ้อฉล	
หลอกลวง	ใช้้อำานาจโดำย่มิืช้อบั	ใช้้อำานาจคู่รอบังำาบุัคู่คู่ลด้ำวย่เหตุิที�อย่่�ในภาวะอ�อนด้ำอย่
ทางร�างกาย่	จิติใจ	การศ้กษา	หรือทางอื�นใดำโดำย่มิืช้อบั	ข่�เข็ญว�าจะใช้้กระบัวนการทาง
กฎหมืาย่โดำย่มิืช้อบั	 หรือโดำย่ให้เงินหรือผู้ลประโย่ช้น์อย่�างอื�นแก�ผู้่้ปกคู่รองหรือผู้่้ด่ำแล
บุัคู่คู่ลนั�นเพืื่�อให้ผู้่้ปกคู่รองหรือผู้่้ด่ำแลให้คู่วามืย่ินย่อมืแก�ผู้่้กระทำาคู่วามืผู้ิดำในการ
แสวงหาประโย่ช้น์จากบุัคู่คู่ลที�ตินด่ำแล	หรือ	
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 (2)	เป็นธุิระจัดำหา	ซืึ่�อ	ขาย่	จำาหน�าย่	พื่ามืาจากหรือส�งไปย่ังที�ใดำ	หน�วงเหนี�ย่ว
กักขัง	จัดำให้อย่่�อาศัย่	หรือรับัไว้ซ้ึ่�งเด็ำก	ถ้าการกระทำานั�นได้ำกระทำาโดำย่มีืคู่วามืมุื�งหมืาย่
เพืื่�อเป็นการแสวงหาประโย่ช้น์โดำย่มิืช้อบั	ผู้่้นั�นกระทำาคู่วามืผิู้ดำฐานคู้่ามืนุษย์่	

	 การแสวงหาประโย่ช้น์โดำย่มิืช้อบัติามืวรรคู่หน้�ง	 หมืาย่คู่วามืว�า	 การแสวงหา

ประโย่ช้น์จากการคู้่าประเวณีี	 การผู้ลิติหรือเผู้ย่แพื่ร�วัติถุหรือสื�อลามืก	 การแสวงหา

ประโย่ช้น์ทางเพื่ศในร่ปแบับัอื�น	การเอาคู่นลงเป็นทาสหรือให้มีืฐานะคู่ล้าย่ทาส	การนำา

คู่นมืาขอทาน	การตัิดำอวัย่วะเพืื่�อการคู้่า	การบัังคัู่บัใช้้แรงงานหรือบัริการติามืมืาติรา	6/1	

หรือการอื�นใดำที�คู่ล้าย่คู่ล้งกันอันเป็นการข่ดำรีดำบุัคู่คู่ลไมื�ว�าบุัคู่คู่ลนั�นจะย่ินย่อมืหรือไมื�

ก็ติามื

 มืาตรา 6/1 	 ผู้่้ใดำข�มืขืนใจผู้่้อื�นให้ทำางานหรือให้บัริการโดำย่วิธีิการอย่�างหน้�ง

อย่�างใดำ	ดัำงติ�อไปนี�	

 (1)	 ทำาให้กลัวว�าจะเกิดำอันติราย่ติ�อชี้วิติ	 ร�างกาย่	 เสรีภาพื่	 ชื้�อเสีย่ง	 หรือ

ทรัพื่ย่์สินของบุัคู่คู่ลนั�นเองหรือของผู้่้อื�น

 (2)	ข่�เข็ญด้ำวย่ประการใดำ	ๆ	

 (3)	ใช้้กำาลังประทุษร้าย่	

 (4)	ย่้ดำเอกสารสำาคัู่ญประจำาตัิวของบุัคู่คู่ลนั�นไว้	

 (5)	นำาภาระหนี�ของบุัคู่คู่ลนั�นหรือของผู้่้อื�นมืาเป็นสิ�งผู่้กมัืดำโดำย่มิืช้อบั	

 (6)	ทำาด้ำวย่ประการอื�นใดำอันมีืลักษณีะคู่ล้าย่คู่ล้งกับัการกระทำาดัำงกล�าวข้างต้ิน		

ถ้าได้ำกระทำาให้ผู้่้อื�นนั�นอย่่�ในภาวะที�ไมื�สามืารถขดัำขืนได้ำ	ผู้่้นั�นกระทำาคู่วามืผู้ดิำฐานบัังคัู่บั

ใช้้แรงงานหรือบัริการ

PR-PP

PR-PP (FL, CL, HT)-01 และ PR-PP (FL, CL, HT)-02

ไมื�ม่ืเอกสารอ้างอิง
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ลำาด่ับัการทำำางานข่ั้�นตอนท่ำ�สามื (3)

การปฏิิบ่ัติการ (Action) – AC

AC-IO

AC-IO-01

พระราชั่บ่ัญญ่ติคุู้่มืคู่รองแรงงาน พ.ศ. 2541

 มืาตรา 139	 ในการปฏิิบััติิการติามืหน้าที�	 ให้พื่นักงานติรวจแรงงานมีือำานาจ

ดัำงติ�อไปนี�

 ...

 (3)	 มีืคู่ำาสั�งเป็นหนังสือให้นาย่จ้างหรือล่กจ้างปฏิิบััติิให้ถ่กต้ิองติามืพื่ระราช้

บััญญัติินี�

คู่่�มืือตรวิจแรงงานสำาหร่บัพน่กงานตรวิจแรงงาน กองคุู้่มืคู่รองแรงงาน กรมืสว่ิสดิัการ

และคุู้่มืคู่รองแรงงาน พิมืพ์คู่ร่�งท่ำ� 2 (ตุลาคู่มื 2562), เรื�อง การออกคู่ำาส่�ง (กรณ่ม่ืคู่ำา

ส่�ง) หน้า 41 – 42.

ระเบ่ัยบักรมืสว่ิสดิัการและคุู้่มืคู่รองแรงงงาน วิ�าด้ัวิยการตรวิจสถานประกอบักิจการ

ตามืพระราชั่บ่ัญญ่ติคุู้่มืคู่รองแรงงาน พ.ศ. 2541  พ.ศ .2558 ข้ั้อ 8

AC-IO-02

พระราชั่บ่ัญญ่ติวิิธ่ิปฏิิบ่ัติราชั่การทำางปกคู่รอง พ.ศ. 2539 มืาตรา 34 ถ่ง มืาตรา 

43

คู่่�มืือตรวิจแรงงานสำาหร่บัพน่กงานตรวิจแรงงาน กองคุู้่มืคู่รองแรงงาน กรมืสว่ิสดิัการ

และคุู้่มืคู่รองแรงงาน พิมืพ์คู่ร่�งท่ำ� 2 (ตุลาคู่มื 2562), เรื�อง การออกคู่ำาส่�ง (ร่ปแบับั

คู่ำาส่�ง) หน้า 44
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AC-IO-03

พระราชั่บ่ัญญ่ติคุู้่มืคู่รองแรงงาน พ.ศ. 2541

 มืาตรา 143 ในการส�งคู่ำาสั�งหรือหนังสือของอธิิบัดีำ	หรือพื่นักงานติรวจแรงงาน

ซ้ึ่�งสั�งการติามืพื่ระราช้บััญญัติินี�	 ให้ส�งทางไปรษณีีย่์ลงทะเบีัย่นติอบัรับั	 หรือพื่นักงาน

ติรวจแรงงานจะนำาไปส�งเองหรือให้เจ้าหน้าที�นำาไปส�ง	ณี	 ภ่มิืลำาเนาหรือถิ�นที�อย่่�	 หรือ

สำานักงานของนาย่จ้างในเวลาทำาการของนาย่จ้าง	 ถ้าไมื�พื่บันาย่จ้าง	ณี	ภ่มิืลำาเนาหรือ

ถิ�นที�อย่่�	 หรือสำานักงานของนาย่จ้าง	 หรือพื่บันาย่จ้างแติ�นาย่จ้างปฏิิเสธิไมื�ย่อมืรับั	 

จะส�งให้แก�บุัคู่คู่ลใดำซ้ึ่�งบัรรลุนิติิภาวะแล้วและอย่่�หรือทำางานในบ้ัานหรือสำานักงาน 

ที�ปรากฏิว�า	 เป็นของนาย่จ้างนั�นก็ได้ำ	 เมืื�อได้ำดำำาเนินการดัำงกล�าวแล้ว	 ให้ถือว�านาย่จ้าง 

ได้ำรับัคู่ำาสั�งหรือหนังสือของอธิิบัดีำหรือพื่นักงานติรวจแรงงานนั�นแล้ว	

	 ถ้าการส�งติามืวรรคู่หน้�งไมื�สามืารถกระทำาได้ำ	 ให้ส�งโดำย่ปิดำคู่ำาสั�งหรือหนังสือ

ของอธิิบัดีำหรือพื่นักงานติรวจแรงงานในที�ซ้ึ่�งเห็นได้ำง�าย่	ณี	สำานักงานของนาย่จ้าง	สถานที�

ทำางานของล่กจ้าง	ภ่มิืลำาเนาหรือถิ�นที�อย่่�ของนาย่จ้าง	เมืื�อได้ำดำำาเนินการดัำงกล�าว	และ

เวลาได้ำล�วงพ้ื่นไปไมื�น้อย่กว�าสิบัห้าวันแล้ว	ให้ถือว�านาย่จ้างได้ำรับัคู่ำาสั�งหรือหนังสือของ

อธิิบัดีำหรือพื่นักงานติรวจแรงงานนั�นแล้ว

คู่่�มืือตรวิจแรงงานสำาหร่บัพน่กงานตรวิจแรงงาน กองคุู้่มืคู่รองแรงงาน กรมืสว่ิสดิัการ

และคุู้่มืคู่รองแรงงาน พิมืพ์คู่ร่�งท่ำ� 2 (ตุลาคู่มื 2562), เรื�อง การออกคู่ำาส่�ง (ข้ั้อปฏิิบ่ัติ

ในการออกคู่ำาส่�ง และการส�งคู่ำาส่�งและการส�งหน่งสือ) หน้า 45 - 46

AC-IO-04

คู่่�มืือตรวิจแรงงานสำาหร่บัพน่กงานตรวิจแรงงาน กองคุู้่มืคู่รองแรงงาน กรมืสว่ิสดิัการ

และคุู้่มืคู่รองแรงงาน พิมืพ์คู่ร่�งท่ำ� 2 (ตุลาคู่มื 2562), เรื�อง การออกคู่ำาส่�ง (การเพิก

ถอนหรือการแก้ไขั้เพิ�มืเติมืคู่ำาส่�ง) หน้า 46 – 47
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AC-IO-05

พระราชั่บ่ัญญ่ติวิิธ่ิปฏิิบ่ัติราชั่การทำางปกคู่รอง พ.ศ. 2539 มืาตรา 44 ถ่ง มืาตรา 

48

กฎกระทำรวิง ฉบ่ับัท่ำ� 4 (พ.ศ. 2552) ออกตามืคู่วิามืในพระราชั่บ่ัญญ่ติวิิธ่ิพิจารณา

ราชั่การทำางปกคู่รอง พ.ศ. 2539 ข้ั้อ 2 เก่�ยวิก่บัผ้่ม่ือำานาจอุทำธิรณ์

ระเบ่ัยบักรมืสว่ิสดิัการและคุู้่มืคู่รองแรงงงาน วิ�าด้ัวิยการตรวิจสถานประกอบักิจการ

ตามืพระราชั่บ่ัญญ่ติคุู้่มืคู่รองแรงงาน พ.ศ. 2541  พ.ศ .2558 ข้ั้อ 8

AC-IN

AC- IN-01

พระราชั่บ่ัญญ่ติคุู้่มืคู่รองแรงงาน พ.ศ. 2541
 มืาตรา 146	 นาย่จ้างผู้่้ใดำไมื�ปฏิิบััติิติามื...	 มืาติรา	 139	 (2)	 และ	 (3)	 
ต้ิองระวางโทษปรับัไมื�เกินสองหมืื�นบัาท
ระเบ่ัยบักรมืสว่ิสดิัการและคุู้่มืคู่รองแรงงงาน วิ�าด้ัวิยการตรวิจสถานประกอบักิจการ
ตามืพระราชั่บ่ัญญ่ติคุู้่มืคู่รองแรงงาน พ.ศ. 2541 (ฉบ่ับัท่ำ� 2) พ.ศ .2559
คู่่�มืือตรวิจแรงงานสำาหร่บัพน่กงานตรวิจแรงงาน กองคุู้่มืคู่รองแรงงาน กรมืสว่ิสดิัการ
และคุู้่มืคู่รองแรงงาน พิมืพ์คู่ร่�งท่ำ� 2 (ตุลาคู่มื 2562), เรื�อง การออกคู่ำาส่�ง (กรณ่ท่ำ�ไมื�
ต้องม่ืคู่ำาส่�ง) หน้า 42 – 43.
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AC-IN-02
แนวิปฏิิบ่ัติเก่�ยวิก่บัการป้องก่น ปราบัปรามื และชั่�วิยเหลือคุู้่มืคู่รองผ้่เส่ยหายจาก
การคู้่ามืนุษย์ด้ัานแรงงาน ลงว่ินท่ำ� 30 เมืษายน 2551
คู่่�มืือตรวิจแรงงานสำาหร่บัพน่กงานตรวิจแรงงาน กองคุู้่มืคู่รองแรงงาน กรมืสว่ิสดิัการ
และคุู้่มืคู่รองแรงงา นพิมืพ์คู่ร่�งท่ำ� 2 (ตุลาคู่มื 2562), เรื�อง แนวิปฏิิบ่ัติเก่�ยวิก่บัการ
ป้องก่น ปราบัปรามื และชั่�วิยเหลอืคุู้่มืคู่รองผ้่เส่ยหายจากการคู่า้มืนุษย์ด้ัานแรงงาน 
หน้า 56 – 59.

คู่่�มืือตรวิจแรงงานสำาหร่บัพน่กงานตรวิจแรงงาน กองคุู้่มืคู่รองแรงงาน กรมืสว่ิสดิัการ

และคุู้่มืคู่รองแรงงาน พิมืพ์คู่ร่�งท่ำ� 2 (ตุลาคู่มื 2562), เรื�อง การออกคู่ำาส่�ง (กรณ่ท่ำ�ไมื�

ต้องม่ืคู่ำาส่�ง) หน้า 56 – 59.
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เบัอร์ติดัต�อหน�วิยงานท่ำ�เก่�ยวิข้ั้อง

1. กรมืสอบัสวินคู่ด่ัพิเศษ (DSI) : 

128	ถนนแจ้งวัฒนะ	แขวงทุ�งสองห้อง	เขติหลักสี�	กรุงเทพื่ฯ	10210

โทรศัพื่ท์	0-2831-9888	โทรสาร	0-2975-9888

อีเมืล	dsi@dsi.go.th

2. ศ่นย์บ่ัญชั่าการป้องก่นการคู้่ามืนุษย์ด้ัานแรงงาน (ศปคู่ร.) 

ชั้�น	11	อาคู่ารกระทรวงแรงงาน	ถนนมิืติรไมืติรี

แขวงดิำนแดำง	เขติดิำนแดำง	กรุงเทพื่มืหานคู่ร	10400

โทรศัพื่ท์	0	2232	1099,	0	2232	1075

อีเมืล	ccpl.mol@gmail.com

3. สำาน่กงานพ่ฒนาส่งคู่มืและคู่วิามืม่ื�นคู่งขั้องมืนุษย์จ่งหว่ิดั

จังหวัดำกาญจนบุัรี

ศาลากลางจังหวัดำกาญจนบุัรี	อ.เมืือง	จ.กาญจนบุัรี	71000

โทรศัพื่ท์	034-512455	โทรสาร	034-511775	ติ�อ	6

อีเมืล	kanchanaburi@m-society.go.th

จังหวัดำปทุมืธิานี

ติ.บัางปรอก	อ.เมืืองปทุมืธิานี	จ.ปทุมืธิานี	12000

โทรศัพื่ท์	02	581	6043

อีเมืล	pathumthani@m-soceity.com
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จังหวัดำสมุืทรสงคู่รามื

ติ.แมื�กลอง	อ.เมืือง	จ.สมุืทรสงคู่รามื

โทรศัพื่ท์	034	712	614		,	034	715	730

อีเมืล	samutsongkhram@m-society.go.th

จังหวัดำจันทบุัรี

1212/21	ถ.ท�าแฉลบั	ติ.ติลาดำ	อ.เมืือง	จ.จันทบุัรี	22000

โทรศัพื่ท์	039	312	552

อีเมืล	chanthaburi@m-society.go.th

จังหวัดำกาฬสินธ์ุิ

ศาลากลางจังหวัดำ	ชั้�น	1	ถนนเลี�ย่งเมืืองหัวคู่่

ติำาบัลกาฬสินธ์ุิ	อ.เมืืองกาฬสินธ์ุิ	จ.กาฬสินธ์ุิ	46000

โทรศัพื่ท์	043	811	437	ติ�อ	12	–	16	โทรสาร		:		043	811	437	ติ�อ	19

อีเมืล	kalasin@m-society.go.th

จังหวัดำสมุืทรสาคู่ร

ศาลากลางจังหวัดำสมุืทรสาคู่ร	ถ.เศรษฐกิจ	1

ติ.มืหาชั้ย่	อ.เมืืองฯ	จ.สมุืทรสาคู่ร	74000

โทรศัพื่ท์	034	411	041,	034	425	108,	034	427	120

อีเมืล	Samutsakhon@m-society.go.th

จังหวัดำมุืกดำาหาร

ศาลากลางจังหวัดำมุืกดำาหาร	ถ.วิวิธิสุรการ	ติ.มุืกดำาหาร	

อ.เมืืองมุืกดำาหาร	จ.มุืกดำาหาร	49000			

โทรศัพื่ท์	042-611442,	042-611583	

อีเมืล	mukdahan@m-society.go.th
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จังหวัดำฉะเชิ้งเทรา

ศาลากลางจังหวัดำ	ถ.เรืองวุฒิ	ติ.หน้าเมืือง	 

อ.เมืือง	จ.ฉะเชิ้งเทรา	24000	

โทรศัพื่ท์	038-511634	,	038-516117		

อีเมืล	chachoengsao@m-society.go.th

จังหวัดำหนองคู่าย่

ศาลากลางจังหวัดำหนองคู่าย่	ชั้�น	2	ติ.หนองกอมืเกาะ	

อ.เมืืองหนองคู่าย่		จ.หนองคู่าย่	43000

โทรศัพื่ท์	042-411-027		

อีเมืล	nongkhai@m-society.go.th

จังหวัดำปราจีนบุัรี

ติ.ไม้ืเค็ู่ดำ	อ.เมืืองปราจีนบุัรี	จ.ปราจีนบุัรี	25230

โทรศัพื่ท์	037	482	407-8		โทรสาร	037	482	411		

อีเมืล	phrachinburi@m-society.go.th

จังหวัดำขอนแก�น

ศาลากลางจังหวัดำขอนแก�น	ถนนศ่นย่์ราช้การ	

ติ.ในเมืือง	อ.เมืือง	จ.ขอนแก�น	40000

โทรศัพื่ท์	043	246	729	/	043	237	080			

อีเมืล	khonkaen@m-society.go.th

จังหวัดำสระบุัรี

ศาลากลางจังหวัดำสระบุัรี	ติ.ติะกุดำ	อ.เมืืองสระบุัรี	จ.สระบุัรี	18000

โทรศัพื่ท์	036	340	779		

อีเมืล	saraburi@m-society.go.th



คู่่�มืือการทำำางาน  91 

จังหวัดำกำาแพื่งเพื่ช้ร

ศาลากลางจังหวัดำกำาแพื่งเพื่ช้ร	ชั้�น	1	ติ.ในเมืือง

อ.เมืืองจังหวัดำกำาแพื่งเพื่ช้ร	62000

โทรศัพื่ท์/โทรสาร	055-705030

จังหวัดำย่โสธิร

ศาลากลางจังหวัดำย่โสธิร	ชั้�น1	(หลังเก�า)	ติ.ในเมืือง

อ.เมืืองย่โสธิร	จ.ย่โสธิร	35000

โทรศัพื่ท์	045	711	579,045	711	313	โทรสาร.045	711	080

จังหวัดำชั้ย่นาท	

ชั้�น	1	หลังใหมื�	ถ.พื่รหมืประเสริฐ

ติ.ในเมืือง	อ.เมืือง	จ.ชั้ย่นาท	17000

โทรศัพื่ท์/โทรสาร.056-411103

อีเมืล	chainat@m-society.go.th

จังหวัดำหนองบััวลำาภ่

ศาลากลางจังหวัดำหนองบััวลำาภ่	ชั้�น	1	ติ.ลำาภ่

อ.เมืืองหนองบััวลำาภ่	จ.หนองบััวลำาภ่	39000

โทรศัพื่ท์	042	312	030	,	042	311	934

อีเมืล	nongbualamphu@m-society.go.th

จังหวัดำพื่ระนคู่รศรีอยุ่ธิย่า

ศาลากลางจังหวัดำพื่ระนคู่รศรีอยุ่ธิย่า	ชั้�น	1	ติ.คู่ลองสวนพื่ล่	

อ.พื่ระนคู่รศรีอยุ่ธิย่า	จ.พื่ระนคู่รศรีอยุ่ธิย่า	13000

โทรศัพื่ท์	035	345	367	,	035	335	857

อีเมืล	ayutthaya@m-society.go.th
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จังหวัดำลำาปาง

ถ.วชิ้ราวุธิดำำาเนิน	ติ.พื่ระบัาท	อ.เมืืองลำาปาง	จ.ลำาปาง	52000	

โทรศัพื่ท์	054265041-4			

อีเมืล	lampang@m-society.go.th

จังหวัดำกระบีั�

ถ.ท�าเรือ	ติ.ไสไทย่	อ.เมืืองกระบีั�	จ.กระบีั�	81000

โทรศัพื่ท์	075	611	044		

อีเมืล	krabi@m-society.go.th

จังหวัดำชั้ย่ภ่มิื

98	หม่ื�	8	ติ.ในเมืือง	อ.เมืืองชั้ย่ภ่มิื	จ.ชั้ย่ภ่มิื	36000

โทรศัพื่ท์	044	056	550-3	โทรสาร	044	056	554		

อีเมืล	chaiyaphum@m-society.go.th

จังหวัดำสระแก้ว

ชั้�น	2	ศาลากลางจังหวัดำสระแก้ว	ถ.สุวรรณีศร	ติ.ท�าเกษมื	

อ.เมืืองสระแก้ว	จ.สระแก้ว	27000

โทรศัพื่ท์	037	425	068	,	037	425	201			

อีเมืล	sakaeo@m-society.go.th

จังหวัดำปัติติานี

ติ.สะบัารัง	อ.เมืืองปัติติานี	จ.ปัติติานี	94000

โทรศัพื่ท์	073	333	762	-	3			

อีเมืล	pattani@m-society.go.th
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จังหวัดำร้อย่เอ็ดำ

ติ.ในเมืือง	อ.เมืืองร้อย่เอ็ดำ	จ.ร้อย่เอ็ดำ	45000		

โทรศัพื่ท์	043	511	993		อีเมืล	roiet@m-society.go.th

จังหวัดำช้ลบุัรี

ศาลากลางจังหวัดำช้ลบุัรี	ถ.มืนติเสวี	ติ.บัางปลาสร้อย่	

อ.เมืืองช้ลบุัรี	จ.ช้ลบุัรี

โทรศัพื่ท์	038	277	877	โทรสาร	038	285	208		

อีเมืล	Chonburi@m-society.go.th

จังหวัดำพิื่จิติร

ศาลากลางจังหวัดำพิื่จิติร	ชั้�น	1	ถ.พิื่จิติร	–	ติะพื่านหิน	

ติ.ท�าหลวง	อ.เมืือง	จ.พิื่จิติร	66000

โทรศัพื่ท์	056	611	130		อีเมืล	phichit@m-society.go.th

จังหวัดำระนอง	

ศ่นย่์ราช้การจังหวัดำระนอง	หม่ื�	3	ถ.เพื่ช้รเกษมื	

ติ.บัางริ�น	อ.เมืืองระนอง	จ.ระนอง	85000

โทรศัพื่ท์		077	800	128	โทรสาร	077	800	130	

อีเมืล	ranong@m-society.go.th		

จังหวัดำอุดำรธิานี

ชั้�น	1	อาคู่าร	2	ศาลากลางจังหวัดำอุดำรธิานี	ติ.หมืากแข้ง	

อ.เมืืองอุดำรธิานี	จ.อุดำรธิานี	41000

งานเด็ำกแรกเกิดำ	:	042	222	954

ศ่นย่์บัริการคู่นพิื่การ	:	042	221	773

โทรศัพื่ท์เรื�องทั�วไป	:	042	325	615

โทรสาร	042	212	590	

อีเมืล	udonthani@m-society.go.th



94  คู่่�มืือการทำำางาน

จังหวัดำเพื่ช้รบุัรี

ศาลากลางจังหวัดำชั้�น	1	ถ.ราช้วิถี	ติ.คู่ลองกระแช้ง	

อ.เมืืองเพื่ช้รบุัรี	จ.เพื่ช้รบุัรี	76000		

โทรศัพื่ท์	032	426	091	,	032	410	643			

อีเมืล	phetchaburi@m-society.go.th

จังหวัดำชุ้มืพื่ร

ศาลากลางจังหวัดำชุ้มืพื่ร	ถ.ไติรรัติน์	

ติ.นาช้ะอัง	อ.เมืือง	จ.ชุ้มืพื่ร

โทรศัพื่ท์	077	511	710			

อีเมืล	chumphon@m-society.go.th

จังหวัดำนคู่รพื่นมื

ศาลากลางจังหวัดำนคู่รพื่นมื	(หลังใหมื�)	ชั้�น	1	ถนนอภิบัาลบััญช้า	

ติ.ในเมืือง	อ.เมืือง	จ.นคู่รพื่นมื	48000

โทรศัพื่ท์	042	511	022	โทรสาร	042	511	506			

อีเมืล	nakhonphanom@m-society.go.th

จังหวัดำสิงห์บุัรี

ศาลากลางจังหวัดำสิงห์บุัรี	ชั้�น	1

ถ.สิงห์บุัรี	–	บัางพื่าน	ติ.บัางมัืญ	อ.เมืือง	จ.สิงห์บุัรี

โทรศัพื่ท์	036	507	162	-	3	อีเมืล	singburi@m-society.go.th

จังหวัดำเชี้ย่งใหมื�

ศาลากลางจังหวัดำเชี้ย่งใหมื�	ถ.โช้ตินา	ติ.ช้้างเผืู้อก

อ.เมืืองเชี้ย่งใหมื�		จ.เชี้ย่งใหมื�	50300

โทรศัพื่ท์	053	112	716	โทรสาร	053	112	718			

อีเมืล	chiangmai@m-society.go.th
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จังหวัดำพัื่งงา

ศ่นย่์ราช้การจังหวัดำพัื่งงา(ชั้�น1)	10/10	มื.3	

ติ.ถำ�านำ�าผุู้ดำ	อ.เมืือง	จ.พัื่งงา	82000

โทรศัพื่ท์	076	412	179

ศ่นย่์บัริการคู่นพิื่การจังหวัดำพัื่งงา	076	410	178

อีเมืล	phangnga@m-society.go.th

จังหวัดำเลย่

ศาลากลางจังหวัดำเลย่	(หลังเก�า)	ชั้�น	1	ติ.กุดำป่อง	

อ.เมืือง	จ.เลย่	42000	

โทรศัพื่ท์		042	811	393	,	042	811	645	โทรสาร	042	832	320

อีเมืล	loei@m-society.go.th

จังหวัดำติราดำ

สำานักงานพัื่ฒนาสังคู่มืและคู่วามืมัื�นคู่งของมืนุษย์่	ศาลากลางจังหวัดำ	ชั้�น	1

ติ.บัางพื่ระ	อ.เมืือง	จ.ติราดำ	23000

โทรศัพื่ท์	039-511588	อีเมืล	trat@m-society.go.th

จังหวัดำพิื่ษณุีโลก

ศาลากลางจังหวัดำพิื่ษณุีโลก	(หลังใหมื�)	ชั้�น	1	ถ.วังจันทน์	

ติ.ในเมืือง	อ.เมืือง	จ.พิื่ษณุีโลก	65000

โทรศัพื่ท์	055	259	565	,	055	246	827		

อีเมืล	phitsanulok@m-society.go.th

จังหวัดำสงขลา

ถ.ราช้ดำำาเนิน	ติ.บั�อย่าง	อ.เมืืองสงขลา	จ.สงขลา	90000

โทรศัพื่ท์	074	311	188	โทรสาร	074	322	016			

อีเมืล	songkhla@m-society.go.th
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จังหวัดำอุบัลราช้ธิานี	

ศาลากลางจังหวัดำอุบัลราช้ธิานี	ถนนแจ้งสนิท	

ติ.แจระแมื	อ.เมืือง	จ.อุบัลราช้ธิานี	34000

โทรศัพื่ท์	045	344	641	โทรสาร	045	344	579		

อีเมืล	ubonratchathani@m-society.go.th

จ.ระย่อง

ชั้�น1	ศ่นย่์ราช้การจังหวัดำระย่อง	ติ.เนินพื่ระอ.เมืือง	จ.ระย่อง	21150

โทรศัพื่ท์	038	694	141	,	038	694	073	โทรสาร	038	694	075

จังหวัดำสุโขทัย่

ศาลากลางจังหวัดำสุโขทัย่	ชั้�น	1	ติ.ธิานี	อ.เมืือง	จ.สุโขทัย่	64000

โทรศัพื่ท์	055	616	417	,	055	611	234		อีเมืล	sukhothai@m-society.go.th

จังหวัดำติรัง

ศาลากลางจังหวัดำ	ถ.พัื่ทลุง	ติ.ทับัเที�ย่ง	อ.เมืือง	จ.ติรัง

โทรศัพื่ท์	075	218	366	อีเมืล	trang@m-society.go.th

จังหวัดำนคู่รราช้สีมืา

ศาลากลางจังหวัดำ	ถ.มืหาดำไทย่	ติ.ในเมืือง	อ.เมืือง	จ.นคู่รราช้สีมืา

โทรศัพื่ท์	044	243	000	,	044	241	079	โทรสาร	044	255	732

อีเมืล	nakhonratchasima@m-society.go.th

จังหวัดำสุพื่รรณีบุัรี

ศาลากลางจังหวัดำสุพื่รรณีบุัรี	ติ.สนามืชั้ย่

อ.เมืืองสุพื่รรณีบุัรี	จ.สุพื่รรณีบุัรี	72000

โทรศัพื่ท์	035	535	386	–	7	,	089	836	8191

อีเมืล	suphanburi@m-society.go.th
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จังหวัดำติาก

เลขที�	910	มื.9	ติ.นำ�าร้มื	อ.เมืืองติาก	จ.ติาก

โทรศัพื่ท์	055	511	452

อีเมืล	tak@m-society.go.th

จังหวัดำพัื่ทลุง	

ศาลากลางจังหวัดำพัื่ทลุง	ชั้�น	1	ติ.คู่่หาสวรรค์ู่	จ.พัื่ทลุง	93000	

โทรศัพื่ท์	074	613	289	โทรสาร	074	612	609	

อีเมืล	patthalung@m-society.go.th

จังหวัดำศรีสะเกษ

203/9	มื.9	ถ.กสิกรรมื	ติ.โพื่ธิิ�	อ.เมืือง	จ.ศรีสะเกษ

โทรศัพื่ท์	045	61	2815	-	6	โทรสาร	045	612	817		

อีเมืล	sisaket@m-society.go.th

จังหวัดำนคู่รนาย่ก

ติ.ท�าช้้าง	อ.เมืืองนคู่รนาย่ก	จ.นคู่รนาย่ก	26000

โทรศัพื่ท์	037	311	480

อีเมืล	nakhonnayok@m-society.go.th

จังหวัดำเพื่ช้รบ่ัรณ์ี

999/11	มื.5	ติ.สะเดีำย่ง	อ.เมืืองเพื่ช้รบ่ัรณ์ี	จังหวัดำเพื่ช้รบ่ัรณ์ี	67000

โทรศัพื่ท์	056	725	743			

อีเมืล	phetchabun@m-society.go.th

จังหวัดำสต่ิล

ศาลากลางจังหวัดำสต่ิล	ชั้�น	1	ติ.พิื่มืาน	อ.เมืือง	จ.สต่ิล

โทรศัพื่ท์	074	711	375		อีเมืล	satun@m-society.go.th
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จังหวัดำอำานาจเจริญ

ติ.โนนหนามืแท�ง	อ.เมืือง	จ.อำานาจเจริญ	37000

โทรศัพื่ท์	045	523	126			

อีเมืล	amnatcharoen@m-society.go.th

จังหวัดำราช้บุัรี

ศาลากลางจังหวัดำราช้บุัรี	อ.เมืืองราช้บุัรี	ติ.หน้าเมืือง	จ.ราช้บุัรี	70000

โทรศัพื่ท์	032	337	620	โทรสาร	032	321	981		

อีเมืล	ratchaburi@m-society.go.th

จังหวัดำอุติรดิำติถ์

ศาลากลางจังหวัดำอุติรดิำติถ์	ติ.ท�าอิฐ	อ.เมืืองอุติรดิำติถ์	จ.อุติรดิำติถ์	53000

โทรศัพื่ท์	055	414	061	,	055	411	983	 

โทรสาร	:	055	414	061	ติ�อ	113	

อีเมืล	uttaradit@m-society.go.th

จังหวัดำนคู่รศรีธิรรมืราช้	

ศาลากลางจังหวัดำนคู่รศรีธิรรมืราช้	(หลังใหมื�)	ถ.ราช้ดำำาเนิน	

ติ.ในเมืือง	อ.เมืือง	จ.นคู่รศรีธิรรมืราช้	80000

โทร	075	356	165	โทรสาร	075	341	026	

ศ่นย่์บัริการคู่นพิื่การ	075	356	259	

อีเมืล	nakhonsithammarat@m-society.go.th

จังหวัดำบุัรีรัมืย่์

ศ่นย่์ราช้การจังหวัดำบุัรีรัมืย่์	1159	เขากระโดำง	

ติ.เสม็ืดำ	อ.เมืือง	บุัรีรัมืย่์	31000	

โทรศัพื่ท์	044	666	550	-	1		

อีเมืล	buriram@m-society.go.th
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จังหวัดำอ�างทอง

ชั้�น	1	ศาลากลางจังหวัดำอ�างทอง	

อำาเภอเมืืองอ�างทอง	จังหวัดำอ�างทอง	14000

โทรศัพื่ท์	035	616	156	,	035	611	163	โทรสาร	035	611	163		

อีเมืล	angthong@m-society.go.th

จังหวัดำนคู่รสวรรค์ู่

ชั้�น	1	ศาลากลางจังหวัดำ(หลังเก�า)	ถ.สวรรค์ู่วิถี	

ติ.นคู่รสวรรค์ู่ติก	อ.เมืือง	จ.นคู่รสวรรค์ู่		60000

โทรศัพื่ท์	056	803	532		

อีเมืล	nakhonsawan@m-society.go.th

จังหวัดำภ่เก็ติ

5	ศาลากลางจังหวัดำภ่เก็ติ	ถ.นริศร	ติ.ติลาดำใหญ�	อ.เมืือง	จ.ภ่เก็ติ	83000

โทรศัพื่ท์	076	212	762	,	076	212	726	โทรสาร	076	212	761		

อีเมืล	phuket@m-society.go.th

จังหวัดำสกลนคู่ร

ศาลากลางจังหวัดำหลังใหมื�		ถ.สกลกาฬสินธ์ุิ		ติ.ธิาตุิเชิ้งชุ้มื		

อ.เมืืองสกลนคู่ร	จ.สกลนคู่ร	47000

โทรศัพื่ท์	042	711	439	-	40	,	042	712	454		

อีเมืล	amnat-mso@gmail.com

จังหวัดำนคู่รปฐมื

ติ.ถนนขาดำ	อ.เมืืองนคู่รปฐมื	จ.นคู่รปฐมื	73000

โทรศัพื่ท์	034	340	015

อีเมืล	Nakhonpathom@m-society.go.th
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จังหวัดำแพื่ร�

ศาลากลางจังหวัดำ	ชั้�น	1	ถ.ไช้ย่บ่ัรณ์ี	

ติ.ในเวีย่ง	อ.เมืืองแพื่ร�	จ.แพื่ร�	54000

โทรศัพื่ท์	054	511	572	-	3		

อีเมืล	phrae@m-society.go.th

จังหวัดำสุราษฎร์ธิานี

39/7		มื.9		ติ.ขุนทะเล	อ.เมืืองสุราษฎร์ธิานี	จ.สุราษฎร์ธิานี	84100

โทรศัพื่ท์	077	355	080	-	1		

อีเมืล	suratthani@m-society.go.th

จังหวัดำบ้ังกาฬ

ศาลากลางจังหวัดำบ้ังกาฬชั้�น	1	ติ.บ้ังกาฬ	

อ.เมืืองบ้ังกาฬ	จ.บ้ังกาฬ	38000

โทรศัพื่ท์	042	492	462	โทรสาร	042	492	463	

อีเมืล	buengkan@m-society.go.th

จังหวัดำอุทัย่ธิานี

ศาลากลางจังหวัดำอุทัย่ธิานี		ถ.ศรีอุทัย่	

ติ.อุทัย่ใหมื�	อ.เมืืองอุทัย่ธิานี	จ.อุทัย่ธิานี	61000

โทรศัพื่ท์	056	511	229		

อีเมืล	Uthaithani@m-society.go.th

จังหวัดำนราธิิวาส

อาคู่ารศ่นย่์ราช้การกระทรวงแรงงาน	ชั้�น1	ติ.ลำาภ่

อ.เมืืองนราธิิวาส	จ.นราธิิวาส	96000

โทรศัพื่ท์	073	532	105		-6

อีเมืล	narathiwat@m-society.go.th
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จังหวัดำนนทบุัรี

ติ.บัางกระสอ	อ.เมืืองนนทบุัรี	จ.นนทบุัรี	11000	

โทรศัพื่ท์	02	580	0737	,	02	580	0738	

อีเมืล	nonthaburi@m-society.go.th

จังหวัดำน�าน

ศ่นย่์ราช้การจังหวัดำน�าน	ชั้�น	1	ติ.ไช้ย่สถาน	อ.เมืืองน�าน	จ.น�าน	55000

โทรศัพื่ท์	05	4716	401	-	5		

อีเมืล	nan@m-society.go.th

จังหวัดำมืหาสารคู่ามื

ติ.แวงน�าง	อ.เมืืองมืหาสารคู่ามื	จ.มืหาสารคู่ามื	44000

โทรศัพื่ท์	043	777	121	,	043	777	577		

อีเมืล	mahasarakham@m-society.go.th

4. กองบ่ังคู่่บัการปราบัปรามืการคู้่ามืนุษย์

ชั้�นที�	4	ศ่นย่์ราช้การเฉลิมืพื่ระเกีย่รติิ	80	พื่รรษา	

อาคู่ารรัฐประศาสนภักดีำ	(อาคู่าร	B	)	ถ.แจ้งวัฒนะ	แขวงทุ�งสองห้อง	 

เขติหลักสี�	กรุงเทพื่มืหานคู่ร	10210	โทร	02	142	1068	Hotline	1191

5. กองต�อต้านการคู้่ามืนุษย์ กระทำรวิงการพ่ฒนาส่งคู่มืและคู่วิามืม่ื�นคู่งขั้องมืนุษย์ 

เลขที�	1034	ถ.กรุงเกษมื	แขวงมืหานาคู่	

เขติป้อมืปราบัศัติร่พื่�าย่	กรุงเทพื่มืหานคู่ร	10100

โทร	02	202	9072	โทรสาร	02	202	9091

อีเมืล	policy.tip@m-society.go.th	,	policy.tip@gmail.com
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6. กองทำะเบ่ัยนจ่ดัหางานกลางและคุู้่มืคู่รองคู่นหางาน กรมืการจ่ดัหางาน 

ชั้�น	4	ถนนมิืติรไมืติรี	แขวงดิำนแดำง	เขติดิำนแดำง	

กรุงเทพื่มืหานคู่ร	10400	

(ฝ่ีาย่บัริหารทั�วไป)	

โทร.	02	248	7289	โทรสาร	02	248	7289

(กลุ�มืงานทะเบีัย่นจัดำหางานกลาง) 

โทร	02	245	0964	,	02	248	2278	โทรสาร	02	245	0964	

(กลุ�มืงานคู่วบัคุู่มืติรวจสอบัการทำางานของคู่นติ�างด้ำาว)	

โทร	02	354	1729	โทรสาร	02	354	1729	

(ศ่นย่์ปฏิิบััติิการป้องกันการคู้่ามืนุษย์่ด้ำานแรงงาน)	

โทร.	02	245	2689	โทรสาร	02	245	2689	

(กลุ�มืงานติรวจและวินิจฉัย่คู่ำาร้องทุกข์)	

โทร.	02	248	4792	โทรสาร	02	248	4792	

(ศ่นย่์ประสานการปราบัปรามืผู้่้เป็นภัย่ติ�อคู่นหางาน)	

โทร.	02	245	6763	โทรสาร	02	245	6763	

(กลุ�มืงานส�งเสริมืและพัื่ฒนาการคุู้่มืคู่รองคู่นหางาน)	

โทร.	02	248	2271	โทรสาร	02	248	2271
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AC-AC

AC-AC-01

ไมื�ม่ืข้ั้อม่ืลอ้างอิง เนื�องจากเป็นข้ั้อม่ืลท่ำ�ได้ัร่บัจากการส่มืภาษณ์เจ้าหน้าท่ำ�ท่ำ�เก่�ยวิช้ั่อง 

และเป็นแนวิทำางปฏิิบ่ัติ

AC-AC-02

แนวิปฏิิบ่ัติเก่�ยวิก่บัการป้องก่น ปราบัปรามื และชั่�วิยเหลือคุู้่มืคู่รองผ้่เส่ยหายจาก

การคู้่ามืนุษย์ด้ัานแรงงาน ลงว่ินท่ำ� 30 เมืษายน 2551

คู่่�มืือตรวิจแรงงานสำาหร่บัพน่กงานตรวิจแรงงาน กองคุู้่มืคู่รองแรงงาน กรมืสว่ิสดิัการ

และคุู้่มืคู่รองแรงงาน พิมืพ์คู่ร่�งท่ำ� 2 (ตุลาคู่มื 2562), เรื�อง แนวิปฏิิบ่ัติเก่�ยวิก่บั 

การป้องก่น ปราบัปรามื และชั่�วิยเหลือคุู้่มืคู่รองผ้่เส่ยหายจากการคู่้ามืนุษย์ด้ัาน

แรงงาน หน้า 59 – 60.
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บัรรณานุกรมื

เอกสารในทำางระหวิ�างประเทำศ
●		UN	Convention	against	Transnational	Organized	Crime	(UNTOC)
●		 Protocol	 against	 the	 Smuggling	 of	Migrants	 by	 Land,	 Sea	 and	 Air	 
	 (entry	into	force	2004)	–	(SOM	Protocol)
●		 Protocol	 to	 Prevent,	 Suppress	 and	 Punish	 Trafficking	 in	 Persons,	 
	 Especially	Women	and	Children	(entry	into	force	2003)	–	(TIP	Protocol)
●		 Protocol	against	the	Illicit	Manufacturing	of	and	Trafficking	in	Firearms	 
	 (entry	into	force	2005)
●		Minimum	Age	Convention,	1973(No.	138)
●		Worst	Forms	of	Child	Labour	Convention,	1999	(No.	182)
● Forced	Labour	Convention,	1930	(No.	29)
●		 Abolition	of	Forced	Labour	Convention,	1957	(No.	105)

บัทำบ่ัญญ่ติกฎหมืาย
●		 ประมืวลกฎหมืาย่อาญา
●		 ประมืวลกฎหมืาย่วิธีิพิื่จารณีาคู่วามือาญา
●		 พื่ระราช้บััญญัติิคุู้่มืคู่รองแรงงาน	พื่.ศ.	2541
●		 พื่ระราช้บััญญัติิป้องกันและปราบัปรามืการคู้่ามืนุษย่์	พื่.ศ.	2551
●		 ระเบีัย่บักรมืสวัสดิำการและคุู้่มืคู่รองแรงงานว�าด้ำวย่การรับัคู่ำาร้องของพื่นักงานติรวจ 
	 แรงงานติามืพื่ระราช้บััญญัติิคุู้่มืคู่รองแรงงาน	พื่.ศ.	2541	พื่.ศ.	2554
●	 ระเบีัย่บักรมืสวัสดิำการและคุู้่มืคู่รองแรงงานว�าด้ำวย่การดำำาเนินคู่ดีำอาญาและเปรีย่บั 
	 เทีย่บัผู้่้กระทำาคู่วามืผิู้ดำติามืกฎกระทรวงว�าด้ำวย่การคุู้่มืคู่รองแรงงานและคู่วามื 
	 ปลอดำภัย่ในการทำางาน	พื่.ศ	2558	และที�แก้ไขเพิื่�มืเติิมื	
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●		 ระเบัยี่บักรมืสวสัดิำการและคุู้่มืคู่รองแรงงานว�าด้ำวย่การติรวจสถานประกอบัการติามื 
	 พื่ระราช้บััญญัติิคุู้่มืคู่รองแรงงาน	พื่.ศ.	2541	พื่.ศ.	2558	และที�แก้ไขเพิื่�มืเติิมื
●		 ระเบีัย่บักรมืสวัสดิำการและคุู้่มืคู่รองแรงงานว�าด้ำวย่การติรวจแรงงาน	และการดำำาเนิน 
	 คู่ดีำอาญาผู้่้กระทำาคู่วามืผิู้ดำติามืกฎหมืาย่ว�าด้ำวย่การคุู้่มืคู่รองแรงงานในประมืงทะเล	 
	 พื่.ศ.	2561	และที�แก้ไขเพิื่�มืเติิมื

เอกสารต่พิมืพ์เผยแพร�
●		 กรมืสวัสดิำการและคุู้่มืคู่รองแรงงาน,	 สำานักงานคุู้่มืคู่รองแรงงาน,	 แนวปฏิิบััติิการ 
	 พิื่จารณีาวนิิจฉัย่คู่ำาร้องติามืพื่ระราช้บััญญติัิคุู้่มืคู่รองแรงงาน	พื่.ศ.	2541.	กรุงเทพื่ฯ	 
	 2545.
●		 กรมืสวัสดิำการและคุู้่มืคู่รองแรงงาน,	 กองนิติิการ,	 แนวปฏิิบััติิของพื่นักงานติรวจ 
	 แรงงานที�ถ่กฟ้องเพิื่กถอนคู่ำาสั�ง	ติามืพื่ระราช้บััญญัติิคุู้่มืคู่รองแรงงาน	พื่.ศ.	2541.	 
	 กรุงเทพื่ฯ	2544
●		 กรมืสวัสดิำการและคุู้่มืคู่รองแรงงาน,	 กองนิติิการ,	 คู่่�มืือการดำำาเนินคู่ดีำอาญา.	 
	 กรุงเทพื่ฯ	2557
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บ่ันท่ำก
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