(ตัวอย่างใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ)
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ใบอนุญาตให้ตงั้ สถานบริการนัน้ ไม่วา่ จะอนุญาต ณ วันทีใ่ ดก็ตาม จะมีอายุถงึ แค่สนิ้ ปีนนั้ ๆ เท่านัน้
ใบอนุญาตจะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับผู้รับใบอนุญาต สถานที่ ขนาดพื้นที่ และเวลาเปิด-ปิด ของสถานบริการ
นั้นๆ หากมีการเปลี่ยนแปลงต้องแจ้งและยื่นขออนุญาตต่อผู้มีอ� ำนาจ ผู้ยื่นขอตั้งสถานบริการจะต้องได้รับ
การตรวจสอบประวัติว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม ดังนี้
๑.

อายุไม่ต�่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์

๒.

ไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรม

๓.

ไม่เป็นผู้วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

๔. ไม่เป็นผูเ้ จ็บป่วยด้วยโรคติดต่ออันเป็นทีร่ งั เกียจของสังคม โรคพิษสุราเรือ้ รัง หรือโรคยาเสพติด
ให้โทษอย่างร้ายแรง
๕. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษในความผิดเกี่ยวกับเพศ ตามประมวลกฎหมายอาญาในความผิด
ว่าด้วยการค้าหญิง และเด็ก
โดยผู้ประสงค์จะรับอนุญาตต้องยื่นขอที่ท�ำการอ�ำเภอ (ส�ำหรับในต่างจังหวัด) และสถานีต�ำรวจ
(ส�ำหรับกรุงเทพมหานคร) เมื่อได้รับการพิมพ์มือที่สถานีต�ำรวจและส่งไปตรวจสอบประวัติการต้องโทษแล้ว
หากเป็นการขออนุญาตในปีแรกก็ต้องรอจนได้รับการอนุญาตเป็นที่เรียบร้อย จึงจะสามารถเปิดด�ำเนินกิจการได้
แต่หากเป็นการขออนุญาตในปีต่อๆ ไป เมื่อได้รับหนังสือจากที่ว่าการอ�ำเภอส่งถึงสถานีต�ำรวจให้ท�ำการพิมพ์มือ
ตรวจสอบประวัติแล้ว ก็ให้อนุโลมเปิดสถานบริการต่อไปได้ แม้ใบอนุญาตฯ ยังไม่ได้รับการอนุญาต
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หลังจากที่ได้รับอนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้รับอนุญาตก็มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
หลายประการ เพื่อควบคุมสถานบริการให้ด�ำเนินกิจการได้อย่างสงบเรียบร้อย โดยมีข้อกฎหมายหลายข้อ
ไว้ควบคุมผู้รับใบอนุญาต เจ้าของ ผู้ดูแล นิติบุคคล กรรมการผู้จัดการของสถานบริการดังกล่าว พอสรุปได้
เป็นข้อๆ ดังนี้
สถานบริการต้องไม่ปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอายุต�่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ ซึ่งมิได้ท�ำงานใน
สถานบริการนั้น เข้าไปในสถานบริการระหว่างเวลาท�ำการ โดยสถานบริการต้องจัดผู้ตรวจสอบบัตรประชาชน
หรือเอกสารแสดงอายุของผู้ที่จะเข้าใช้บริการทุกครั้ง (มาตรา ๑๖/๑)
สถานบริการต้องจัดท�ำบัตรประวัติของพนักงานก่อนเริ่มเข้าท�ำงานในสถานบริการ และ
คอยปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ รวมทั้งให้พนักงานติดหมายเลขประจ�ำตัวในสถานบริการให้ชัดเจน
(มาตรา ๑๔), (มาตรา ๑๗)
สถานบริการต้องไม่ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีการน�ำอาวุธเข้าไปในสถานบริการ
เว้นแต่เป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ในเครื่องแบบและน�ำเข้าไปเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (มาตรา ๑๖ (๖))
-

สถานบริการต้องไม่รับเด็กอายุต�่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์เข้าท�ำงาน (มาตรา ๑๖ (๑))

สถานบริ ก ารต้ อ งไม่ จ�ำ หน่ายสุรา ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอาการมึนเมา
จนประพฤติวุ่นวายหรือครองสติไม่ได้เข้าไป หรืออยู่ในสถานบริการระหว่างเวลาท�ำการ (มาตรา ๑๖ (๒), (๓))
สถานบริการต้องไม่ยินยอมให้ผู้ที่ไม่มีหน้าที่เฝ้าดูแลสถานบริการนั้นพักอาศัยหลับนอน
ในสถานบริการ (มาตรา ๑๖ (๔))
สถานบริการต้องไม่ยนิ ยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มกี ารกระท�ำความผิดเกีย่ วกับยาเสพติด
ในสถานบริการ (มาตรา ๑๖ (๕))
สถานบริการต้องเปิดปิดตามเวลา และจัดสถานที่ รวมถึงจัดโคมไฟให้เป็นไปตามที่
กฎกระทรวงก�ำหนด (มาตรา ๑๗)
สถานบริการต้องควบคุมมิให้มีการแสดงในทางลามกหรืออนาจาร และมิให้มีสัตว์ร้าย
เข้าร่วมการแสดงในสภาพที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ชม (มาตรา ๑๙)
ทั้งนี้ การควบคุมสถานบริการนอกจากมาตรการทางกฎหมายที่เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมได้ใน
ขณะที่เข้าท�ำการตรวจสอบแล้ว ยังมีมาตรการทางการปกครองคอยควบคุมสถานบริการดังนี้
หากตรวจพบการกระท�ำความผิดสถานเบา ตามมาตรา ๑๔, ๑๕, ๑๖ (๒) (๓) หรือ
กฎกระทรวงตาม มาตรา ๑๗ ผู้จับกุมหรือเจ้าหน้าที่ที่ตรวจพบการกระท�ำผิดสามารถท�ำหนังสือไปยังผู้อนุญาต
(ผูบ้ ญ
ั ชาการต�ำรวจนครบาลเป็นผูอ้ นุญาตส�ำหรับเขตกรุงเทพมหานคร และผูว้ า่ ราชการจังหวัดส�ำหรับจังหวัดอืน่ )
ให้พิจารณาสั่งพักใบอนุญาตได้ครั้งละไม่เกินสามสิบวัน
หากตรวจพบการกระท�ำความผิดทีข่ ดั ต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีการมั่วสุมเพื่อกระท�ำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หรือมีการกระท�ำความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติด ในสถานบริการ และความผิดตามมาตรา ๑๖/๑ วรรค ๑, ๑๖/๒, ๑๖ (๑), (๔), (๕), (๖) และ
มาตรา ๑๙ หรือกฎกระทรวงซึ่งได้ก�ำหนดเวลาเปิดปิดสถานบริการ สามารถเสนอสั่งพักใบอนุญาตได้ครั้งละ
ไม่เกิน ๙๐ วัน
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ที.่ .............................................................
หน่วย.....................................................
วันที.่ ............ เดือน.......................... พ.ศ. ..................
เรื่อง

ตรวจสอบประวัติผู้ขออนุญาตต่ออายุใบอนุญาตตั้งสถานบริการ

เรียน

ผู้ก�ำกับสถานีต�ำรวจ.....................................

ด้วย...................................................................................... อายุ.................... อยู่บ้านเลขที่......................... หมู่ที่.........
ต�ำบล/แขวง................................................. อ�ำเภอ..................................................... จังหวัด..............................................................................
มีความประสงค์ขออนุญาตต่ออายุใบอนุญาตตั้งสถานบริการ
ชื่อ......................................................................... ตั้งอยู่เลขที.่ ................................... หมู่ท.ี่ ...................... ต�ำบล...........................................
อ�ำเภอ.................................................................................................... จังหวัด.......................................................................................................
เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙
และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงขอให้ท่าพิมพ์ลายนิ้วมือตรวจสอบประวัติผู้ขออนุญาตต่ออายุใบอนุญาตตั้งสถานบริการ
เพื่อประกอบการพิจารณา ผลเป็นประการใด แจ้งให้อ�ำเภอทราบด้วย
		

ขอแสดงความนับถือ

		

(ลงชื่อ)...................................................

		

(...........................................................)

		

ต�ำแหน่ง………...........………………….................……

โทร :.....................................
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พระราชบัญญัติสถานบริการฯ มิได้ควบคุมเพียงผู้ประกอบการเท่านั้น แต่ยังมีบทลงโทษส�าหรับ
บุคคลอื่น มิให้น�าอาวุธเข้าไปในสถานบริการ หากฝ่าฝืนน�าอาวุธเข้าไป ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหกเดือน
หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ หากเป็นอาวุธปืน ต้องระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปีฯ
แต่หากเป็นอาวุธสงครามหรือวัตถุระเบิด ต้องระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่สองปีถึงยี่สิบปี หรือปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาท
ถึงสี่แสนบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ และยังระบุให้ศาลมีอ�านาจสั่งริบอาวุธนั้นด้วย ทั้งนี้ การตรวจสถานบริการของ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เมื่อพนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ารวจชั้นผู้ใหญ่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มีเหตุอันควรเชื่อหรือสงสัยว่า มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวงซึ่งออก
ตามพระราชบัญญัตินี้ในสถานบริการแห่งใด ให้เจ้าพนักงานนั้นมีอ�านาจเข้าไปตรวจภายในสถานบริการนั้นได้
ไม่ว่าเวลาใดๆ แต่ในการปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสถานบริการนั้นให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอ�านาจตรวจแสดงบัตรประจ�า
ตัวต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วย เมื่อแสดงตนแล้ว หากยังมีผู้ขัดขืน เช่น พนักงานรักษาความปลอดภัย (การ์ด) ซึ่ง
ดูแลหน้าสถานบริการยังไม่ยินยอมให้เข้าไปตรวจสอบ หรือไม่ให้ความสะดวกตามที่ร้องขอ ก็สามารถด�าเนินคดี
กับการ์ดผู้นั้นได้ตามมาตรา ๒๕ อันจะมีโทษจ�าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจ�า
ทั้งปรับ
ในกรณีที่ผู้กระท�าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เป็นนิติบุคคล กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดๆ ซึ่ง
รับผิดชอบในการด�าเนินการของนิติบุคคลนั้น ต้องรับโทษตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ส�าหรับความผิดนั้นด้วย
เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนในการกระท�าความผิดของนิติบุคคลนั้น (มาตรา ๒๘/๔)
ประโยชน์ของพระราชบัญญัติสถานบริการฯ นั้นมีมากมาย ทั้งคอยควบคุมเจ้าของ ผู้ดูแล พนักงาน
เจ้าหน้าที่ต�ารวจที่จะเข้าไปในสถานบริการและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับสถานบริการ และยังควบคุม
การกระท�าผิดต่างๆ ในร้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องยาเสพติด ค้าประเวณี อาวุธปืนฯ แต่ทั้งนี้ มีผู้ประกอบการจ�านวน
มากที่เลี่ยงไม่ยอมขออนุญาตเปิดสถานบริการ คงยินยอมให้จับกุมในข้อหาเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต
เท่านั้น
4

4

ภาพจากกองบังคับการปราบปรามการกระท�าความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์

82 คู่มือส�าหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

๔.๒.๒

การบังคับใช้แรงงานหรือบริการทั่วไป

กรณีเจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั หิ รือพนักงานเจ้าหน้าทีไ่ ด้รบั แจ้งว่า มีการบังคับใช้แรงงานหรือบริการภายใน
สถานที่เกิดเหตุ หรือกรณีเข้าตรวจสอบหรือตรวจค้นสถานที่ที่สงสัยว่าจะมีการค้ามนุษย์ หากสถานที่ดังกล่าว
มีการจ้างแรงงาน ไม่ว่าจะเป็นแรงงานไทยหรือแรงงานต่างด้าว เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหรือพนักงานเจ้าหน้าที่สมควร
ทีจ่ ะตรวจสอบหรือเก็บหลักฐาน เพือ่ ให้ได้ขอ้ เท็จจริงว่า ภายในสถานทีด่ งั กล่าวมีการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ
หรือไม่ หากมีการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ การกระท�ำดังกล่าวถือว่า
เข้าข่ายความผิดฐานค้ามนุษย์ ซึ่งสถานที่เกิดเหตุในคดีค้ามนุษย์ในรูปแบบการบังคับใช้แรงงานอาจมีหลาย
สถานที่ เช่น ภายในสถานบริการ ภายในโรงงานอุตสาหกรรม หรือภายในที่พักอาศัย เป็นต้น ดังนั้น แนวทาง
ในการรวบรวมพยานหลักฐานในความผิดค้ามนุษย์รปู แบบนีอ้ าจแตกต่างกันไปบ้างตามลักษณะทีเ่ กิดเหตุ แต่พอ
จะสรุปแนวทางในการรวบรวมพยานหลักฐานในภาพรวมได้ดังนี้
(1) เอกสารเกีย่ วกับสถานทีเ่ กิดเหตุ ได้แก่ ใบอนุญาตประกอบการ ใบอนุญาตขายบุหรีห่ รือสุรา
เอกสารแสดงกรรมสิทธิห์ รือการครอบครองอาคารทีเ่ กิดเหตุ ทัง้ นี้ เพือ่ เป็นการขยายผลให้ทราบว่าผูป้ ระกอบการ
ที่แท้จริงคือผู้ใด
(2) หลักฐานเกี่ยวกับบัตรประจ�ำตัวประชาชน หนังสือเดินทางของผู้เสียหายหรือผู้ต้องสงสัย
ทีอ่ ยูใ่ นสถานทีเ่ กิดเหตุ ทัง้ นี้ ควรถ่ายรูปหรือถ่ายวีดโี อไว้เป็นหลักฐานว่าถูกเก็บไว้ทใี่ ดหรือเก็บในลักษณะ ซุกซ่อน
หรือไม่ เพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานกรณีผู้เสียหายยืนยันว่าถูกยึดเอกสารดังกล่าวไว้
(3) หลักฐานทางการเงิน เช่น สมุดบัญชีธนาคาร บัตรเอทีเอ็ม หลักฐานการส่งเงิน เป็นต้น ทัง้ นี้
เพือ่ เป็นหลักฐานในการตรวจสอบรายได้ของแรงงานและเพือ่ ใช้เป็นหลักฐานในการสืบสวนความผิดฐานฟอกเงิน
อีกส่วนหนึ่ง
(4)

หลักฐานเพื่อเป็นหลักฐานกรณีมีการพันธนาการ เช่น กุญแจประตู กุญแจมือ โซตรวน

(5) หลักฐานทางการสือ่ สาร เช่น โทรศัพท์มอื ถือ ใบเสร็จรับเงินค่าโทรศัพท์ จดหมายติดต่อกับ
ผู้อื่น เพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการสืบหาและเชื่อมโยงขบวนการค้ามนุษย์
(6) หากเป็นคนต่างด้าวให้ตรวจยึดหลักฐานการเข้าเมือง ใบอนุญาตท�ำงานหรือเอกสารที่
เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบหานายจ้างและผู้เกี่ยวข้อง
(7) รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่จอดใกล้เคียงสถานที่เกิดเหตุควรท�ำการตรวจสอบ เนื่องจาก
อาจมีพยานหลักฐานหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องอยู่ภายในรถดังกล่าว
(8) หากเป็นกรณีมีการเรียกค่าไถ่จากญาติผู้เสียหาย และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติโอนเงินเข้าบัญชี
ให้ผู้ต้องสงสัย ให้ตรวจหาหลักฐานการเปิดบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้องไว้เป็นหลักฐาน
(9) เสือ้ ผ้าเครือ่ งใช้ของแรงงานหรือผูเ้ สียหายจะต้องน�ำเป็นหลักฐาน เพือ่ แสดงให้เห็นว่าแรงงาน
หรือผู้เสียหายพักอาศัยอยู่ในที่เกิดเหตุ
ผู้ต้องสงสัยได้

(10) หลักฐานวีดีโอวงจรปิดใกล้ที่เกิดเหตุ อาจท�ำให้เห็นการเคลื่อนไหวของผู้เสียหายและ
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กรณีเป็นการค้ามนุษย์ในรูปแบบการบังคับใช้แรงงานข้ามชาติ เจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั จิ ะต้องตรวจสอบ
หลักฐานการเข้า-ออกของผู้เสียหายจากส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมือง หลักฐานการขอหนังสือเดินทางจาก
กองหนังสือเดินทาง กระทรวงการต่างประเทศ หลักฐานการขอวีซ่าเข้าประเทศปลายทาง หลักฐานการซื้อ
ตั๋วเครื่องบิน และตรวจสอบบุคคลในเที่ยวบินที่เดินทางเข้าและออกประเทศ แล้วน�ำข้อมูลมาเชื่อมโยงกันเพื่อ
สามารถวิเคราะห์หาผู้น�ำพาผู้เสียหายไปค้าแรงงานซึ่งเป็นหนึ่งในขบวนการค้ามนุษย์มาด�ำเนินคดีตามกฏหมาย
ต่อไป
หากเป็ น การเข้ า ตรวจสอบการท� ำ งานของคนต่ า งด้ า ว โดยอาศั ย พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ต าม
พระราชบัญญัติการท�ำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑
การตรวจสอบการท�ำงานของคนต่างด้าวถูกกฎหมาย หมายถึง การที่พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไป
ตรวจสอบการท�ำงานของคนต่างด้าวในสถานที่ที่เชื่อว่ามีการท�ำงานของคนต่างด้าวอยู่ เพื่อให้บุคคลที่เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการท�ำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๒๑ ตลอดจนแนะน�ำประชาสัมพันธ์ข้อกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องให้กับคนต่างด้าวและสถานประกอบการ หรือนายจ้างเข้าใจและปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง รวมทั้ง
ศึกษาสภาพการท�ำงาน ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตกิ ารท�ำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๒๑
เพื่อน�ำมาปรับปรุง แก้ไข และด�ำเนินการตามกฎหมายต่อผู้ฝ่าฝืน
ประเภทของการตรวจ
การตรวจสอบการท�ำงานของคนต่างด้าว สามารถแบ่งประเภทการตรวจได้ ดังนี้
(๑)

การตรวจทั่วไป หรือตรวจปกติ

เป็นการตรวจสถานประกอบการทั่วๆ ไปตามปกติที่คาดว่าจะมีคนต่างด้าวท�ำงานอยู่ รวมทั้ง
การตรวจตามแผนงาน โครงงาน และนโยบายของรัฐบาล เพื่อตรวจสอบว่าคนต่างด้าวมีใบอนุญาตท� ำงานอยู่
หรือไม่ หรือท�ำงานถูกต้องตามที่ก�ำหนดไว้ในใบอนุญาตท�ำงานหรือไม่ และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์
ให้ค�ำแนะน�ำปรึกษาแก่คนต่างด้าวและสถานประกอบการหรือนายจ้างให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการท�ำงาน
ของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๒๑
๑)

ประเด็นในการตรวจสอบ
-

ยื่นค�ำขอรับใบอนุญาตท�ำงานตั้งแต่เมื่อใดถึงเมื่อใด

-

มีใบอนุญาตท�ำงานอยู่กับตัว

-

ใบอนุญาตท�ำงานหมดอายุหรือไม่

-

คนต่างด้าวท�ำงานในเขตท้องที่หรือสถานที่ที่ระบุ

-

คนต่างด้าวท�ำงานกับนายจ้างตามที่ระบุ

-

คนต่างด้าวได้ปฏิบัติตามเงื่อนไข
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๒)

(๒)

วิธีการตรวจสอบ
-

ตรวจสอบต่อคนต่างด้าว และพนักงานของสถานประกอบการ สอบให้เข้า
ประเด็นตามหัวข้อในการตรวจสอบ

-

การสอบปากค�ำ

-

การหาพยานหลักฐานต่างๆ

การตรวจลักษณะงาน

การตรวจลักษณะงานเป็นการตรวจสอบที่รับเรื่องจากกลุ่มพิจารณาการท�ำงานของคนต่างด้าวใน
ระบบส�ำนักบริหารแรงงานต่างด้าว เมือ่ คนต่างด้าวยืน่ ขอรับใบอนุญาตท�ำงาน หรือขอต่อใบอนุญาตท�ำงาน หรือ
เปลี่ยนแปลงลักษณะ หรือเงื่อนไขที่ก�ำหนดไว้ในใบอนุญาตท�ำงาน โดยการออกไปตรวจสอบสถานประกอบการ
ซึ่งระบุว่าเป็นนายจ้างคนต่างด้าวท�ำงาน เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะงานของคนต่างด้าว และรายละเอียด
เกี่ยวกับการจ้างงานคนต่างด้าว ประกอบการพิจารณาการยื่นขอของคนต่างด้าว
๑)

๒)

(๓)

ประเด็นในการตรวจสอบ
-

สถานประกอบการด�ำเนินธุรกิจประเภทอะไร

-

สถานประกอบการประกอบธุรกิจอะไรบ้าง

-

รายละเอียดลักษณะงานที่คนต่างด้าวท�ำ

-

งานที่ต้องใช้ความรู้ความช�ำนาญเป็นกรณีพิเศษ

-

ความจ�ำเป็นของสถานประกอบที่ต้องการจ้างคนต่างด้าว

วิธีการตรวจ
-

สอบถามจากคนต่างด้าวและพนักงานของสถานประกอบการ

-

บันทึกปากค�ำไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อของผู้ให้ปากค�ำและล่าม

การตรวจพิเศษ

การตรวจพิเศษ สามารถแบ่งประเภทการตรวจออกเป็น ๓ ประเภท
๑)

การตรวจตามค�ำร้องเรียน

เป็นการตรวจสอบการท�ำงานของคนต่างด้าวตามค�ำร้องเรียนซึง่ มีผแู้ จ้งเบาะแสการลักลอบ
ท�ำงานของคนต่างด้าว หรือลักลอบจ้างงานคนต่างด้าว หรือมีการกระท�ำผิดตามพระราชบัญญัติการท�ำงานของ
คนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๒๑ โดยการร้องเรียนดังกล่าวทางจดหมาย โทรศัพท์ โทรสาร หรือทางอีเมล์
๒)

การตรวจสถานประกอบการที่เปิดด�ำเนินการในเวลากลางคืน

เป็นการตรวจสอบการท�ำงานของคนต่างด้าวเฉพาะในสถานประกอบการที่เปิดด�ำเนินการ
ในเวลากลางคืน และน่าเชื่อว่ามีการท�ำงานของคนต่างด้าว เช่น ภัตตาคาร บาร์ ไนต์คลับ เป็นต้น
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๓)

การตรวจติดตามผลค�ำขอที่ไม่ได้อนุญาต

เป็นการตรวจสอบติดตามผลในกรณีทคี่ นต่างด้าวยืน่ ขออนุญาตท�ำงาน หรือขอเปลีย่ นแปลง
ลักษณะ หรือเงื่อนไข แล้วไม่ได้รับอนุญาต โดยตรวจสอบว่าคนต่างด้าวได้รับหนังสือการไม่อนุญาตแล้วหรือไม่
คนต่างด้าวผู้ขอยังท�ำงานอยู่หรือไม่ รวมทั้งตรวจสอบว่าสถานประกอบการ หรือนายจ้างรับคนต่างด้าว
ผู้ขอเข้าท�ำงานหรือไม่ หากฝ่าฝืนก็ด�ำเนินการตามกฎหมายต่อไป
(๑)

(๒)

ประเด็นในการตรวจสอบ
-

คนต่างด้าวได้ยื่นค�ำขอรับใบอนุญาตท�ำงาน ตั้งแต่เมื่อใดถึงเมื่อใด

-

คนต่างด้าวมีใบอนุญาตท�ำงานอยู่กับตัว

-

ใบอนุญาตท�ำงานหมดอายุหรือไม่

-

คนต่างด้าวท�ำงานในต�ำแหน่งวิชาชีพหรืออาชีพอะไร มีลกั ษณะงานทีร่ ะบุไว้เป็นอย่างไร

-

คนต่างด้าวท�ำงานในเขตท้องที่หรือสถานที่ที่ระบุ

-

คนต่างด้าวท�ำงานกับนายจ้างตามที่ระบุ และคนต่างด้าวได้ปฏิบัติตามเงื่อนไข

วิธีการตรวจสอบ
-

ตรวจสอบคนต่างด้าว และพนักงานของสถานประกอบการ

-

เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบการสอบปากค�ำนั้น

-

การบันทึกปากค�ำ ต้องบันทึกปากค�ำให้ละเอียดที่สุดเท่าที่จะท�ำได้เพื่อเป็นหลักฐาน
ในการด�ำเนินคดี

ผลการตรวจสอบ
ในการตรวจสอบการท�ำงานของบุคคลต่างด้าว นอกจากความผิดตามตามพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้ว อาจพบความผิดตามพระราชบัญญัติการท�ำงานของคนต่างด้าว
พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๕๑ คนต่างด้าวผู้ใดท�ำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับ
ตั้งแต่สองพันบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
องค์ประกอบความผิด
-

เป็นคนต่างด้าวท�ำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต

ประเด็นการตรวจสอบ
-

เป็นคนต่างด้าวหรือไม่

สภาพการท�ำงาน (ท�ำงานกับใคร ต�ำแหน่งอะไร ได้รับค่าจ้างเท่าไร เริ่มท�ำงานตั้งแต่เมื่อไร
วัน-เวลาท�ำงานอย่างไร)
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ได้รับอนุญาตท�ำงานจากนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติการท�ำงานของคนต่างด้าว
พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือไม่
มาตรา ๒๔ ผู้รับใบอนุญาตต้องมีใบอนุญาตอยู่กับตัวหรืออยู่ ณ สถานที่ทำ� งานในระหว่างเวลา
ท�ำงานเพื่อแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือนายทะเบียนได้เสมอ
องค์ประกอบความผิด
-

เป็นผู้รับใบอนุญาตท�ำงาน

-

ไม่มีใบอนุญาตท�ำงานอยู่กับตัว หรืออยู่ ณ ที่ท�ำงานในระหว่างเวลาท�ำงาน

ประเด็นการตรวจสอบ
-

เป็นผู้รับใบอนุญาตท�ำงาน

-

ไม่มีใบอนุญาตท�ำงานอยู่กับตัว หรืออยู่ ณ ที่ท�ำงานในระหว่างเวลาท�ำงานหรือไม่

ในการตรวจสอบหากผู้ต้องหารับสารภาพควรบันทึกค�ำให้การของผู้ต้องหาว่ายินยอมให้
ผู้มีอ�ำนาจเปรียบเทียบปรับหรือไม่
มาตรา ๒๖ ผู้รับใบอนุญาตต้องท�ำงานตามประเภทหรือลักษณะงาน และกับนายจ้าง ณ ท้องที่
หรือสถานที่และเงื่อนไขตามที่ได้รับอนุญาต
องค์ประกอบความผิด
-

เป็นผู้รับใบอนุญาตท�ำงาน

ท�ำงานตามประเภท หรือลักษณะงาน และกับนายจ้าง ณ ท้องที่ หรือสถานที่และเงื่อนไข
ตามที่ได้รับอนุญาตหรือไม่
ประเด็นการตรวจสอบ
-

เป็นผู้รับอนุญาตใบท�ำงานหรือไม่

ท�ำงานตามประเภท หรือลักษณะงาน และกับนายจ้าง ณ ท้องที่ หรือสถานที่และเงื่อนไข
ตามที่ได้รับอนุญาตหรือไม่
-

ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนหรือไม่

มาตรา ๒๗ ห้ามมิให้บคุ คลใดรับคนต่างด้าวเข้าท�ำงาน เว้นแต่คนต่างด้าวซึง่ มีใบอนุญาตท�ำงานกับ
ตนเพื่อท�ำงานตามประเภทหรือลักษณะงานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต ณ ท้องที่หรือสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
องค์ประกอบความผิดตามมาตรานี้ แบ่งออกเป็น ๓ ฐานความผิด ประกอบด้วย
๑. ความผิดฐานรับคนต่างด้าวซึ่งไม่มีใบอนุญาตท�ำงานเข้าท�ำงาน
องค์ประกอบความผิด
-

บุคคลใดรับคนต่างด้าวซึ่งไม่มีใบอนุญาตท�ำงานเข้าท�ำงาน
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ประเด็นการตรวจสอบ
-

ใครเป็นผู้รับคนต่างด้าวเข้าท�ำงาน

-

คนต่างด้าวมีใบอนุญาตท�ำงานหรือไม่

๒. ความผิดฐานรับคนต่างด้าวที่มีใบอนุญาตท�ำงานแต่ไม่ได้รับอนุญาตให้ท�ำงานกับตน
องค์ประกอบความผิด
-

บุคคลใด

-

รับคนต่างด้าวที่มีใบอนุญาตท�ำงานแต่ไม่ได้รับอนุญาตให้ท�ำงานกับตน

-

ไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน

ประเด็นการตรวจสอบ
-

ใครเป็นผู้รับคนต่างด้าวเข้าท�ำงาน

-

คนต่างด้าวมีใบอนุญาตท�ำงานกับผู้รับคนต่างด้าวเข้าท�ำงานหรือไม่

-

ได้รับอนุญาตให้ท�ำงานกับผู้รับคนต่างด้าวเข้าท�ำงานหรือไม่

๓. ความผิดฐานให้คนต่างด้าวที่มีใบอนุญาตท�ำงานกับตนท�ำงานนอกเหนือจากประเภทหรือ
ลักษณะงานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต ณ ท้องที่ สถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
องค์ประกอบความผิด
-

บุคคลใด (บุคคลธรรมดา/นิติบุคคลทั่วไป)

ไว้ในใบอนุญาต

รับคนต่างด้าวทีม่ ใี บอนุญาตท�ำงานแต่ทำ� งานนอกเหนือจากประเภทหรือลักษณะงานทีร่ ะบุ

-

รับคนต่างด้าวทีม่ ใี บอนุญาตท�ำงานแต่ทำ� งานนอกเหนือท้องที่ สถานทีท่ รี่ ะบุไว้ในใบอนุญาต

-

ไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน

-

คนต่างด้าวมีใบอนุญาตท�ำงานกับผู้รับคนต่างด้าวเข้าท�ำงานหรือไม่

-

ได้รับอนุญาตให้ท�ำงานกับผู้รับคนต่างด้าวเข้าท�ำงานหรือไม่

ประเด็นการตรวจสอบ
-

ใครเป็นผู้รับคนต่างด้าวเข้าท�ำงาน

รับคนต่างด้าวมีใบอนุญาตท�ำงาน และท�ำงานตรงตามประเภท หรือลักษณะงานที่ระบุไว้
ในใบอนุญาตหรือไม่
หรือไม่

-

รับคนต่างด้าวมีใบอนุญาตท�ำงาน และท�ำงานในท้องที่ สถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต

-

ได้รับอนุญาตให้ท�ำงานกับผู้รับคนต่างด้าวเข้าท�ำงานหรือไม่
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มาตรา ๔๘ ในการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามพระราชบัญญัตนิ ใี้ ห้อธิบดี นายทะเบียน และพนักงานเจ้าหน้าที่
มีอ�านาจดังต่อไปนี้
๑. มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดมาชี้แจงข้อเท็จจริงรวมทั้งให้ส่งเอกสารหรือหลักฐาน
องค์ประกอบความผิด
-

บุคคลใด (บุคคลธรรมดา/นิติบุคคลทั่วไป)

ไม่ปฏิบตั ติ ามหนังสือสอบถาม หรือหนังสือเรียก หรือไม่ยอมหรือไม่สง่ เอกสารหรือหลักฐาน
แก่อธิบดี นายทะเบียน และพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๔๘
ประเด็นการตรวจสอบ
-

บุคคลใด

เป็นการไม่ปฏิบัติตามหนังสือสอบถาม หรือหนังสือเรียก หรือไม่ยอมให้ข้อเท็จจริง หรือ
ไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานหรือไม่ โดยไม่มีเหตุอันควร
-

อธิบดี หรือนายทะเบียน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติตามมาตรา ๔๘ หรือไม่

-

อธิบดี หรือนายทะเบียน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๔๘ หรือไม่
5

และหากเป็นการตรวจแรงงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ พนักงาน
ตรวจแรงงานจะต้องดูสภาพจริงในการปฏิบัติงานของนายจ้าง สภาพการจ้าง และสภาพการท�างานของลูกจ้าง
การเข้าไปตรวจสถานประกอบกิจการ พนักงานตรวจแรงงานต้องด�าเนินการเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงจากทั้ง
ฝ่ายนายจ้าง ลูกจ้าง ตลอดจนตรวจสอบรวบรวมพยานหลักฐาน ทั้งที่นายจ้างได้จัดขึ้นตามที่กฎหมายก�าหนด
หรือนายจ้างจัดขึ้นเองเพื่อประโยชน์ในการจ้างงาน รวมถึงเอกสารหลักฐานที่ลูกจ้างจัดท�าขึ้น โดยสอบถาม
5

ภาพจากกองบังคับการปราบปรามการกระท�าความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์
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ข้อเท็จจริง ถ่ายภาพ ถ่ายส�ำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจ้าง การจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท�ำงานในวันหยุด
ค่าล่วงเวลาในวันหยุด ทะเบียนลูกจ้าง ข้อบังคับเกีย่ วกับการท�ำงาน และกระท�ำการอย่างอืน่ เพือ่ ให้ได้ขอ้ เท็จจริง
และพยานหลักฐานในอันที่จะปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
มีดังนี้

บทก�ำหนดโทษ กรณีนายจ้างฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑

มาตรา ๑๔๔ นายจ้างผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖
มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ มาตรา ๓๙/๑ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑
มาตรา ๗๐ มาตรา ๗๖ ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึง่ แสนบาท หรือทัง้ จ�ำทัง้ ปรับ
ฐานความผิด
-

ให้ลูกจ้างท�ำงานล่วงเวลาโดยไม่ได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง (มาตรา ๒๔)

ประเด็นการตรวจสอบ
-

เวลาท�ำงานปกติหรือชั่วโมงการท�ำงานของสถานประกอบกิจการ

-

เป็นการท�ำงานนอกหรือเกินเวลาท�ำงานปกติหรือไม่

ลูกจ้างให้ความยินยอมก่อนท�ำงานล่วงเวลาเป็นคราวๆ ไป หรือไม่ กรณีลักษณะหรือ
สภาพของงานต้องท�ำติดต่อกันไปถ้าหยุดจะเสียหายแก่งาน หรืองานฉุกเฉิน หรืองานตามก�ำหนดในกฎกระทรวง
นายจ้างอาจให้ท�ำงานล่วงเวลาได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง
ฐานความผิด
-

ให้ลูกจ้างท�ำงานในวันหยุดโดยไม่ได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง (มาตรา ๒๕)

ประเด็นการตรวจสอบ
ประจ�ำปี หรือไม่

เวลาท�ำงานปกติหรือชั่วโมงการท�ำงานของสถานประกอบกิจการ
เป็นการท�ำงานในวันหยุดประจ� ำสัปดาห์ วันหยุดตามประเพณี หรือวันหยุดพักผ่อน

ลูกจ้างให้ความยินยอมก่อนท�ำงานในวันหยุดเป็นคราวๆ ไป หรือไม่ กรณีลักษณะหรือ
สภาพของงานต้องท�ำติดต่อกันไปถ้าหยุดจะเสียหายแก่งาน หรืองานฉุกเฉิน นายจ้างอาจให้ท�ำงานในวันหยุดได้
เท่าที่จ�ำเป็น โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง
กิจการโรงแรม สถานมหรสพ งานขนส่ง ร้านขายอาหาร ร้านขายเครื่องดื่ม สโมสร สมาคม
สถานพยาบาล หรือกิจอื่นตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง นายจ้างอาจให้ลูกจ้างท�ำงานในวันหยุดได้โดยไม่ต้อง
ได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง
ฐานความผิด
ให้ลูกจ้างท�ำงานล่วงเวลา ท�ำงานในวันหยุด รวมทั้งท�ำงานล่วงเวลาในวันหยุดเกินกว่า
สัปดาห์ละ ๓๖ ชั่วโมง (มาตรา ๒๖)
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ประเด็นการตรวจสอบ
-

เวลาท�ำงานปกติหรือชั่วโมงการท�ำงานของสถานประกอบกิจการ

ชั่วโมงการท�ำงานล่วงเวลา ท�ำงานในวันหยุด และท�ำงานล่วงเวลาในวันหยุด รวมกันแล้ว
สัปดาห์หนึ่งเกิน ๓๖ ชั่งโมง หรือไม่
ฐานความผิด
-

ให้ลูกจ้างหญิงท�ำงานที่กฎหมายห้าม (มาตรา ๓๘)

ประเด็นการตรวจสอบ
-

นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงท�ำงานอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๓๘ หรือไม่

ฐานความผิด
-

ให้ลูกจ้างหญิงท�ำงานที่กฎหมายห้าม (มาตรา ๓๙)

ประเด็นการตรวจสอบ
-

นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงท�ำงานอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๓๙ หรือไม่

ฐานความผิด
ให้ลกู จ้างซึง่ เป็นหญิงมีครรภ์ ท�ำงานในระหว่างเวลา ๒๒.๐๐ น. ถึงเวลา ๐๖.๐๐ น. ท�ำงาน
ล่วงเวลา หรือท�ำงานในวันหยุด (มาตรา ๓๙/๑)
ประเด็นการตรวจสอบ
นายจ้างให้ลกู จ้างซึง่ เป็นหญิงมีครรภ์ท�ำงานในระหว่างเวลา ๒๒.๐๐ น. ถึงเวลา ๐๖.๐๐ น.
ท�ำงานล่วงเวลา หรือท�ำงานในวันหยุด หรือไม่
ตรวจสอบต� ำ แหน่ ง งาน กรณี ลู ก จ้ า งซึ่ ง เป็ น หญิ ง มี ค รรภ์ ท� ำ งานในต� ำ แหน่ ง ผู ้ บ ริ ห าร
งานวิชาการ งานธุรการ รวมทั้งงานเกี่ยวกับการเงินหรือบัญชี นายจ้างอาจให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์ทำ� งาน
ล่วงเวลาในวันท�ำงานได้โดยได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง
ฐานความผิด
-

ไม่จัดให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กมีเวลาพัก (มาตรา ๔๖)

ประเด็นการตรวจสอบ
นายจ้างได้จัดให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กมีเวลาพักวันหนึ่งไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง หลังจากที่ลูกจ้าง
ท�ำงานมาแล้วไม่เกิน ๔ ชั่วโมง หรือไม่
ฐานความผิด
-

ให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กท�ำงานในระหว่างเวลา ๒๒.๐๐ น. ถึงเวลา ๐๖.๐๐ น. (มาตรา ๔๗)
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ประเด็นการตรวจสอบ
-

นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กท�ำงานในระหว่างเวลา ๒๒.๐๐ น. ถึงเวลา ๐๖.๐๐ น. หรือไม่

กรณีนายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กท�ำงานในระหว่างเวลาดังกล่าว นายจ้างได้รับอนุญาต
เป็นหนังสือจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายหรือไม่
กรณีลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กเป็นผู้แสดงภาพยนตร์ ละคร หรือการแสดงอย่างอื่นที่คล้ายคลึงกัน
นายจ้างอาจให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กท� ำงานในระหว่างเวลาดังกล่าวได้โดยไม่ต้องได้รับอนญาตจากอธิบดีหรือ
ผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย
ฐานความผิด
-

ให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กท�ำงานล่วงเวลาหรือท�ำงานในวันหยุด (มาตรา ๔๘)

ประเด็นการตรวจสอบ

หรือไม่

-

ตรวจสอบวันและเวลาท�ำงานปกติหรือชั่วโมงการท�ำงานของสถานประกอบกิจการ

-

นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กท�ำงานนอกหรือเกินเวลาท�ำงานปกติ หรือท�ำงานในวันหยุด

ฐานความผิด
-

ให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กท�ำงานที่กฎหมายห้าม (มาตรา ๔๙)

ประเด็นการตรวจสอบ
-

นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กท�ำงานอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๔๙ หรือไม่

ฐานความผิด
-

ให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กท�ำงานในสถานที่ที่กฎหมายห้าม (มาตรา ๕๐)

ประเด็นการตรวจสอบ
-

นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กท�ำงานในสถานที่ที่กฎหมายห้ามตามมาตรา ๕๐ หรือไม่

ฐานความผิด
เรียกหรือรับหลักประกันจากฝ่ายลูกจ้างซึง่ เป็นเด็ก หรือหักค่าจ้างลูกจ้างซึง่ เป็นเด็กน�ำจ่าย
ให้บุคคลอื่น (มาตรา ๕๑)
ประเด็นการตรวจสอบ
นายจ้างเรียกหรือรับหลักประกันจากลูกจ้างซึ่งเป็นเด็ก หรือหักค่าจ้างลูกจ้างซึ่งเป็น
เด็กน�ำจ่ายให้บุคคลอื่น หรือไม่
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ฐานความผิด
จ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท�ำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด ไม่ถูกต้องตาม
ก�ำหนดเวลา (มาตรา ๗๐)
ประเด็นการตรวจสอบ
ตรวจสอบก�ำหนดเวลาการจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท�ำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลา
ในวันหยุดที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกัน
ตรวจสอบว่าลูกจ้างได้รบั ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท�ำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด
ถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่ (กรณีนายจ้างมีลูกจ้างตั้งแต่ ๑๐ คนขึ้นไปให้ตรวจสอบจากเอกสารเกี่ยวกับ
การจ่ายเงินซึ่งนายจ้างต้องจัดท�ำตามกฎหมาย)
ฐานความผิด
หักค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท�ำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุดของลูกจ้างโดย
ไม่ชอบ (มาตรา ๗๖)
ประเด็นการตรวจสอบ
ตรวจสอบก�ำหนดเวลาการจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท�ำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลา
ในวันหยุด ที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกัน
ตรวจสอบว่าลูกจ้างได้รบั ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท�ำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด
ถูกต้องและครบถ้วน หรือไม่ (กรณีนายจ้างมีลกู จ้างตัง้ แต่ ๑๐ คนขึน้ ไปให้ตรวจสอบจากเอกสารเกีย่ วกับการจ่าย
เงินซึ่งนายจ้างต้องจัดท�ำตามกฎหมาย)
กรณีนายจ้างหักค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท�ำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด ให้ตรวจ
สอบว่าเป็นการหักตามมาตรา ๗๖ หรือไม่
-

กรณีนายจ้างหักตามมาตรา ๗๖ ลูกจ้างได้ให้ความยินยอมเป็นหนังสือหรือไม่

มาตรา ๑๔๕ นายจ้างผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๓ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท
ฐานความผิด
ไม่ประกาศเวลาท�ำงานปกติให้ลกู จ้างทราบ หรือให้ลกู จ้างท�ำงานเกินเวลาท�ำงานของแต่ละ
ประเภทงานที่กฎหมายก�ำหนด (มาตรา ๒๓)
ประเด็นการตรวจสอบ
นายจ้างประกาศเวลาท�ำงานปกติ โดยก�ำหนดเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดของการท�ำงาน
แต่ละวันให้ลูกจ้างทราบหรือไม่
กรณีนายจ้างประกาศก�ำหนดเวลาท�ำงานปกติให้ลูกจ้างทราบ ให้ตรวจสอบว่าเกินเวลา
ท�ำงานของแต่ละประเภทงานที่กฎหมายก�ำหนดหรือไม่
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มาตรา ๑๔๖ นายจ้างผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐
วรรคหนึ่ง และมาตรา ๔๕ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท
ฐานความผิด
-

ในวันที่มีการท�ำงาน นายจ้างไม่จัดให้ลูกจ้างมีเวลาพักระหว่างท�ำงาน (มาตรา ๒๗)

ประเด็นการตรวจสอบ
๑ ชั่วโมงหรือไม่

ในวันที่มีการท�ำงาน นายจ้างจัดให้ลูกจ้างมีเวลาพักระหว่างการท�ำงานวันหนึ่งไม่น้อยกว่า

ฐานความผิด
-

นายจ้างไม่จัดวันหยุดประจ�ำสัปดาห์ให้ลูกจ้าง (มาตรา ๒๘)

ประเด็นการตรวจสอบ
-

นายจ้างจัดให้ลูกจ้างมีวันหยุดประจ�ำสัปดาห์ สัปดาห์หนึ่งไม่น้อยกว่า ๑ วันหรือไม่

ฐานความผิด
-

นายจ้างไม่จัดวันหยุดตามประเพณีให้ลูกจ้าง (มาตรา ๒๙)

ประเด็นการตรวจสอบ
หรือไม่

-

นายจ้างประกาศก�ำหนดวันหยุดตามประเพณีให้ลูกจ้างได้หยุดปีหนึ่งไม่น้อยกว่า ๑๓ วัน

ฐานความผิด
-

นายจ้างไม่จัดวันหยุดพักผ่อนประจ�ำปีให้ลูกจ้าง (มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง)

ประเด็นการตรวจสอบ
ลูกจ้างทีท่ ำ� งานติดต่อกันมาแล้วครบหนึง่ ปี นายจ้างได้จดั ให้ลกู จ้างได้หยุดพักผ่อนประจ�ำปี
ปีหนึ่งไม่น้อยกว่า ๖ วันท�ำงานหรือไม่
ฐานความผิด
-

ไม่แจ้งหรือจัดท�ำบันทึกการจ้างลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กตามที่กฎหมายก�ำหนด (มาตรา ๔๕)

ประเด็นการตรวจสอบ
กรณีมีการจ้างลูกจ้างซึ่งเป็นเด็ก นายจ้างปฏิบัติดังนี้หรือไม่
๑) แจ้งการจ้างลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กตามแบบที่อธิบดีกำ� หนดต่อพนักงานตรวจแรงงานภายใน
๑๕ วันนับแต่วันที่เด็กเข้าท�ำงาน หรือไม่
๒)

จัดท�ำบันทึกสภาพจ้างตามแบบที่อธิบดีก�ำหนดหรือไม่
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๓) แจ้งการสิ้นสุดการจ้างลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กตามแบบที่อธิบดีก�าหนดต่อพนักงานตรวจแรงงาน
ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่เด็กออกจากงานหรือไม่
มาตรา ๑๔๘ นายจ้างผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๔ ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ
ปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
ฐานความผิด
-

จ้างเด็กอายุต�่ากว่า ๑๕ ปี เป็นลูกจ้าง (มาตรา ๔๔)

ประเด็นการตรวจสอบ
-

ตรวจสอบว่าคู่สัญญามีนิติสัมพันธ์เป็นนายจ้าง ลูกจ้าง ตามสัญญาจ้างแรงงานหรือไม่

-

อายุของลูกจ้าง

๔.๒.๓

การบังคับใช้แรงงานหรือบริการในเรือประมง

การค้ามนุษย์จากการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบโดยการบังคับใช้แรงงานที่มีสถานการณ์รุนแรง
มากที่สุดในปัจจุบัน ได้แก่ การค้ามนุษย์ด้านแรงงานในงานประมงทะเล ซึ่งเมื่อเกิดการกระท�าผิดฐานค้ามนุษย์
ด้านแรงงานในงานประมงทะเล นอกจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติจะต้องรวบรวมพยานหลักฐานเช่นเดียวกับการค้า
มนุษย์ในรูปแบบการบังคับใช้แรงงานทั่วไปแล้ว เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติอาจจะต้องรวบรวมข้อมูลจากหลายหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์ความเชื่อมโยง เพื่อเป็นหลักฐานและพิจารณาด�าเนินคดีในความผิดตามกฎหมายที่แต่ละ
หน่วยงานเกี่ยวข้อง ดังรายละเอียดต่อไปนี้
(ก) กรมเจ้าท่า
เจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าคนใดก็ดี หรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอ�านาจให้เป็นเจ้าท่า
มีอ�านาจขึ้นตรวจเรือ ตามที่ก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน�้าไทย พ.ศ. ๒๔๕๖ สามารถ
สรุปประเด็นได้ดังนี้
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(๑) ยึดใบอนุญาตใช้เรือ ในกรณีเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบว่ามีผู้ใดใช้เรือที่มิได้รับอนุญาตหรือ
ใช้เรือที่ใบอนุญาตใช้เรือสิ้นอายุแล้ว หรือใช้เรือผิดไปจากเขตท่าเรือต�ำบลการเดิน เรือที่ก�ำหนดไว้ในใบอนุญาต
ใช้เรือ ผู้ใช้เรือดังกล่าวนั้นมีความผิด (มาตรา ๙) และเจ้าหน้าที่ทไี่ ด้รับมอบอ�ำนาจให้เป็น “เจ้าท่า” สามารถที่จะ
ยึดใบอนุญาตใช้เรือ และน�ำใบอนุญาตใช้เรือที่ยึดไว้จากเรือที่กระท�ำความผิดส่งมอบแก่กรมเจ้าท่า เจ้าท่าเขต
หรือเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเพื่อท�ำการเปรียบเทียบปรับต่อไป
(๒) มีอ�ำนาจที่จะขึ้นไป และตรวจบนเรือก�ำปั่นเรือเล็กล�ำใดๆ ได้ทุกล�ำ ส�ำหรับการตรวจนั้น
คือ การตรวจให้ทราบว่าเรือล�ำใดๆ นัน้ ได้รบั ใบอนุญาตส�ำหรับเรือแล้วหรือไม่ และเพือ่ ให้ทราบว่าได้มคี วามละเมิด
ต่อข้อบังคับในพระราชบัญญัตินี้หรือไม่ โดยตรวจดูใบอนุญาตให้ใช้เรือ ซึ่งปกติแล้วผู้ควบคุมเรือต้องรักษาไว้
ในเรือเสมอ และต้องสามารถน�ำออกแสดงแก่เจ้าท่าได้ด้วย ซึ่งในใบอนุญาตใช้เรือนั้นจะต้องตรวจดูว่าชื่อเรือ
และชื่อในทะเบียนเรือตรงกับที่ใบอนุญาตให้ใช้เรือหรือไม่ ดูว่าใบอนุญาตใช้เรือสิ้นอายุแล้วหรือไม่ โดยดูจาก
วันเดือนปีที่อนุญาตให้ใช้เรือ และวันเดือนปีสิ้นอายุของใบอนุญาต ดูว่าเรือล�ำดังกล่าวใช้เรือผิดไปจากเขต หรือ
ต�ำบลการเดินเรือที่ก�ำหนดไว้ในใบอนุญาตใช้เรือหรือไม่
(๓) สั่งห้ามใช้เรือ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ “เจ้าท่า” ได้ตรวจพบว่า เรือที่ได้รับอนุญาตให้บรรทุก
คนโดยสารบรรทุกสินค้า หรือบรรทุกคนโดยสาร และสินค้าใดอยู่ในสภาพไม่ปลอดภัยต่อคนโดยสาร หรือ
ไม่เหมาะสมกับสภาพการใช้ให้เจ้าหน้าที่ทหารเรือในฐานะ “เจ้าท่า” มีค�ำสั่งห้ามใช้เรือนั้นได้ และให้น�ำหลักฐาน
การห้ามใช้เรือที่ได้กระท�ำกับเรือที่กระท�ำความผิดส่งมอบแก่กรมเจ้าท่า เจ้าท่าเขต หรือเจ้าหน้าที่บ้านเมือง
เพื่อท�ำการเปรียบเทียบ
(๔) สั่งงดใช้ประกาศนียบัตร หรือใบอนุญาตใช้เรือ ในกรณีที่ตรวจพบว่าเรือล�ำใด ผู้น�ำร่อง
นายเรือ ต้นหน สรั่ง ไต้ก๋ง นายท้าย คนถือท้าย ต้นกล หรือคนใช้เครื่องที่ได้รับประกาศนียบัตร หรือใบอนุญาต
ผู้ใด
-

หย่อนความสามารถ

-

ประพฤติตนไม่สมควรแก่หน้าที่ เช่น ไม่ให้ความสะดวกในการตรวจ หรือใช้กริ ยิ าวาจา
ไม่เหมาะสม เป็นต้น

-

เมื่อพบว่าบุคคลผู้รับผิดชอบดังกล่าวละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือข้อบังคับ
เกี่ยวกับการเดินเรือ หรือหน้าที่ของตนให้เจ้าหน้าที่มีอ� ำนาจที่จะสั่งงดไม่ให้ใช้
ประกาศนียบัตร หรือใบอนุญาตนั้นๆ ไม่เกินสองปี แต่ถ้าการหย่อนความสามารถ
ประพฤติตนไม่สมควร หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือข้อบังคับเกี่ยวกับ
การเดินเรือ หรือหน้าที่ของตนเป็นเหตุให้เป็นความผิดต่อบทบัญญัติตามกฎหมายนี้
หรือกฎหมายอื่น หรือมีความผิดต่อบทบัญญัติตามกฎหมายอื่นรวมอยู่ด้วย ผู้ถูก
สั่งงดใบอนุญาตนี้ก็ยังต้องรับผิดตามความผิดนั้นๆ อยู่

(๕) บทบัญญัติที่กรมเจ้าท่าได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่น เช่น ต�ำรวจน�้ำ ทหารเรือ
มีอ�ำนาจหน้าที่ดังนี้
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มาตรา ๑๕๕ ห้ามมิให้เรือกลไฟ หรือเรือยนต์ล�ำใดบรรทุกผู้โดยสารมากกว่าจ�ำนวนที่แจ้งใน
ใบอนุญาตส�ำหรับเรือล�ำนั้น
มาตรา ๑๕๘ เจ้าท่า เจ้าพนักงานกองตระเวน เจ้าพนักงานกรมเจ้าท่าคนใดก็ดี ย่อมมีอ�ำนาจโดย
พระราชบัญญัตินี้ที่จะขึ้นไป และตรวจบนเรือก�ำปั่นหรือเรือเล็กล�ำใดๆ ได้ทุกล�ำ เพื่อให้ทราบว่าเรือนั้นได้รับ
อนุญาตส�ำหรับเรือแล้วหรือไม่ และเพื่อให้ทราบว่าได้มีความละเมิดต่อข้อบังคับในพระราชบัญญัตินี้ หรือในกฎ
ข้อบังคับอย่างใดๆ ซึ่งเจ้าท่าได้ออกโดยชอบกฎหมายอย่างหนึ่งอย่างใดหรือไม่
มาตรา ๑๗๐ เมื่อเจ้าท่าตรวจพบว่าเรือที่ได้รับอนุญาตให้บรรทุกคนโดยสาร บรรทุกสินค้า หรือ
บรรทุกคนโดยสาร และสินค้าล�ำใดอยู่ในสภาพไม่ปลอดภัยต่อคนโดยสาร หรือไม่เหมาะสมกับสภาพใช้การ
ให้เจ้าท่ามีอ�ำนาจสั่งห้ามใช้เรือนั้นจนกว่าเจ้าของเรือ หรือผู้ครอบครองจะแก้ไขให้เรียบร้อย
ผู้ใดใช้เรือที่เจ้าท่าสั่งห้ามใช้ตามวรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๑๗๕ ผูใ้ ดใช้เรือผิดจากเงือ่ นไขหรือข้อก�ำหนดในใบอนุญาตใช้เรือต้องระวางโทษปรับตัง้ แต่
หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๒๙๑ ผู้น�ำร่อง นายเรือ ต้นหน สรั่ง ไต้ก๋ง นายท้าย คนถือท้าย ต้นกล หรือคนใช้เครื่อง
ทีไ่ ด้รบั ประกาศนียบัตร หรือใบอนุญาตผูใ้ ดหย่อนความสามารถหรือประพฤติไม่สมควรแก่หน้าทีล่ ะเลยไม่ปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย หรือข้อบังคับเกีย่ วกับการเดินเรือ หรือหน้าทีข่ องตนให้เจ้าท่ามีอ�ำนาจทีจ่ ะสัง่ งดไม่ให้ใช้ประกาศนียบัตร
หรือใบอนุญาตมีก�ำหนดไม่เกินสองปี แต่ไม่เป็นการลบล้างโทษอย่างอื่นซึ่งผู้นั้นจะพึงได้รับ
ถ้าผู้นั้นไม่พอใจค�ำสั่งให้งดใช้ประกาศนียบัตร หรือใบอนุญาตให้ผู้นั้นมีสิทธิที่จะอุทธรณ์ไปยัง
รัฐมนตรีเจ้าหน้าทีภ่ ายในหนึง่ เดือนนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั ทราบค�ำสัง่ ค�ำชีข้ าดของรัฐมนตรีนนั้ เป็นทีส่ ดุ แต่ในระหว่าง
ที่รัฐมนตรีที่ยังมิได้ชี้ขาดค�ำสั่งให้งดใช้ประกาศนียบัตร หรือใบอนุญาตมีผลบังคับได้
มาตรา ๙ ผูใ้ ดใช้เรือทีม่ ไิ ด้รบั ใบอนุญาตใช้เรือ หรือใช้เรือทีใ่ บอนุญาตใช้เรือสิน้ อายุแล้ว หรือใช้เรือ
ผิดไปจากเขตหรือต�ำบลการเดินเรือที่ก�ำหนดไว้ในใบอนุญาตใช้เรือต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
เจ้าของเรือหรือเจ้าของกิจการเดินเรือที่ถูกยึดใบอนุญาตใช้เรือตามวรรคหนึ่งมีสิทธิอุทธรณ์
ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับค�ำสั่ง ค�ำชี้แจงของรัฐมนตรีเป็นที่สุด
แต่ในระหว่างที่รัฐมนตรียังมิได้ชี้ขาดค�ำสั่งนั้นมีผลบังคับได้
เรือใดถูกยึดใบอนุญาตใช้เรือแล้วยังขืนเดินหรือกระท�ำการ นายเรือหรือผู้ที่ควบคุมเรือเจ้าของเรือ
หรือเจ้าของกิจการเดินเรือต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
มาตรา ๑๓ บรรดาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน�้ำไทยทีม่ โี ทษปรับสถานเดียว
ไม่เกินหนึง่ หมืน่ บาท ให้เจ้าท่ามีอำ� นาจเปรียบเทียบผูต้ อ้ งหาได้เมือ่ ผูเ้ สียหายยินยอม และผูต้ อ้ งหาได้ชำ� ระค่าปรับ
ตามค�ำเปรียบเทียบของเจ้าท่าแล้วให้ถือว่าคดีเลิกกันตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญา
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นอกจากนีอ้ ธิบดีกรมเจ้าท่าได้มอบหมายอ�ำนาจ “เจ้าท่า” ให้แก่นายทหารเรือประจ�ำหน่วยปฏิบตั ิ
การตามล�ำน�้ำโขงให้มีอ�ำนาจตามมาตรา ๑๕๕, ๑๕๘, ๑๖๐ วรรคแรก, ๑๗๕, ๙ และมาตรา ๑๓ แห่งพระราช
บัญญัติการเดินเรือในน่านน�้ำไทยพุทธศักราช ๒๔๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมส�ำหรับอ�ำนาจตามมาตรา ๑๓
เฉพาะนายทหารสัญญาบัตรในการควบคุมตรวจสอบเรือประเภทต่างๆ ในเขตล�ำน�้ำโขง และให้มีอ�ำนาจในการ
ออกค�ำสั่งตามมาตราที่ได้มอบหมายตามมาตรา ๑๕๕, ๑๕๘, ๑๖๐ วรรคแรก, ๑๗๕ และมาตรา ๙ ด้วย (ค�ำสั่ง
กรมเจ้าท่าที่ ๑๕๒/๒๕๓๖ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๖ เรือ่ งมอบหมายอ�ำนาจ “เจ้าท่า” ตามพระราชบัญญัติ
การเดินเรือในน่านน�้ำไทย)
ส�ำหรับอ�ำนาจตามมาตรา ๑๕๕, ๑๕๘, ๑๗๕, ๙ และ ๑๓ นัน้ มีรายละเอียดเช่นเดียวกับทีไ่ ด้กล่าว
มาแล้ว ส่วนที่นอกเหนือไปคือมาตรา ๑๖๐ วรรคแรก ซึ่งบัญญัติไว้ว่า ปรากฏว่าเรือไทยที่ได้รับใบอนุญาตใช้เรือ
มีอุปกรณ์ และเครื่องใช้ประจ�ำเรือไม่ถูกต้องหรือไม่อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามใบส�ำคัญที่ออกตามกฎข้อบังคับ
ส�ำหรับการตรวจเรือตามมาตรา ๑๖๓ ให้เจ้าหน้าทีม่ อี �ำนาจออกค�ำสัง่ เป็นหนังสือให้นายเรือแก้ไขให้ถกู ต้องภายใน
เวลาที่ก�ำหนด
นอกจากนี้กรมเจ้าท่ายังมีหน่วยงานที่สามารถให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเหตุคดี
ค้ามนุษย์ ผ่านศูนย์ควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเล สังกัดกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ซึง่ ตัง้ อยู่
ณ ท่าเทียบเรือแหลมฉบัง ต�ำบลทุง่ ศุขลา อ�ำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีภาระกิจหลัก ควบคุม ดูแลจัดระเบียบ
การจราจรทางน�ำ้ ในเขตท่าเรือต่างๆ ตลอดจนจัดเก็บค่าธรรมเนียม และให้บริการข้อมูลข่าวสารต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการเดินเรือ สามารถติดต่อได้ทางวิทยุ VHF CH 16 (156.800 mhz) หรือทางเวบไซต์ www.vtsmd.com
เอกสารส�ำคัญที่กรมเจ้าท่าออกให้แก่บุคคลได้แก่
๑. ประกาศนียบัตรนายท้ายเรือกลเดินทะเลและประกาศนียบัตรคนใช้เครื่องจักรยนต์ (ขึ้นอยู่
กับขนาดของเรือที่ควบคุม)
๒.

ใบทะเบียนเรือไทย (เล่มสีฟ้า) และใบอนุญาตใช้เรือ (เล่มสีน�้ำเงิน)

๓.

หนังสือคนประจ�ำเรือ (SEAMAN BOOK)
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(ตัวอย่างประกาศนียบัตรฝายเดินเรือ)
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(ตัวอย่างประกาศนียบัตรฝายช่างกลเรือ)
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(ตัวอย่างใบอนุญาตใช้เรือ)
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(ตัวอย่างใบทะเบียนเรือไทย)
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(ตัวอย่างหนังสือคนประจ�าเรือ)
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หนังสือคนประจ�าเรือออกโดยส�านักงานประจ�าเรือ กรมเจ้าท่า ต่ออายุหนังสือฯ ครั้งละ 5 ปี
ตัวเล่มมีอายุการใช้งานได้ 10 ปี

104 คู่มือส�าหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

(ตัวอย่างรายการจดบันทึกท้ายเล่ม)
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