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เครอืขา่ยองคก์รท�ีทาํงานดา้นประชากรขา้มชาตจิัดแถลงเปดิสถานการณเ์ดน่แรงงานขา้มชาต ิพบหลาย

ประเดน็ยังเป็นปัญหา เอน็จโีอดา้นเดก็ระบมุเีดก็ขา้มชาต ิ99 เปอรเ์ซน็ตอ์ยู่ในไทยอยา่งไมถ่กูกฎหมาย และ

ตอ้งตกเป็นเหย�ือของกระบวนการคา้มนษุย ์พรอ้มพบประเดน็การศกึษาของเดก็ยังมปัีญหาไมเ่ช�ือมโยงกับ

ประเทศตน้ทาง สว่นประเดน็ดา้นสขุภาพยังพบจดุออ่น แรงงานเขา้ไมถ่งึเพราะคา่ใชจ้า่ยสงู แนะรัฐตั�งคณะ

กรรมการระดับชาตสิางปัญหา พรอ้มเปดิประเดน็ใหมม่แีรงงานจาํนวนมากท�ีเสยีชวีติเพราะอบุัตเิหตจุากการ

เดนิทางและหลบหนกีารจับกมุของเจา้หนา้ท�ีตาํรวจ

ท�ีสมาคมนักขา่วนักหนังสอืพมิพแ์หง่ประเทศไทย เครอืขา่ยองคก์รท�ีทาํงานดา้นประชากรขา้มชาตริว่มกับ จัด

งานแถลงขา่วเน�ืองในวันแรงงานขา้มชาตสิากล “เปดิสถานการณเ์ดน่เก�ียวกับแรงงานขา้มชาตแิละครอบครัว

ในพ.ศ. 2556” MIGRATION “IS NOT” CRIME “การยา้ยถ�ินไมใ่ชอ่าชญากรรม” เพ�ือใหส้ังคมไทยรับทราบ

นโยบายและขอ้มลูการจัดการแรงงานขา้มชาตแิละสถานการณก์ารยา้ยถ�ิน รวมทั�งผลกระทบท�ีเกดิข�ึนกับสังคม

ไทย ใน 5 ประเดน็หลัก คอื สถานการณข์องเดก็ขา้มชาตใินประเทศไทย การศกึษาของเดก็ขา้มชาต ิระบบ

ประกันสขุภาพและประกันสังคมของแรงงานขา้มชาต ิอบุัตเิหตจุากการเดนิทางของแรงงานขา้มชาต ิและการ

คุ้มครองแรงงานขา้มชาต ิกฎหมาย นโยบาย และการเขา้ถงึ

น.ส.วรางคณา มทุมุล ผู้ประสานงานองคก์ารชว่ยเหลอืเดก็ประจาํประเทศไทย กลา่วถงึสถานการณข์องเดก็

ขา้มชาตใินประเทศไทยวา่ ยังมคีวามนา่เป็นหว่งอยู่หลายประเดน็ เพราะนโยบายเก�ียวกับสถานะบคุคลของ

เดก็ยังไมม่คีวามชัดเจน โดยเดก็ท�ีผา่นกระบวนการพสิจูนส์ัญชาตมิเีพยีง 3,335 คน จากเดก็ขา้มชาตกิวา่

300,000 คน และเม�ือเทยีบเป็นเปอรเ์ซน็ตข์องเดก็ท�ีอาศัยในประเทศไทยอยู่อยา่งไมถ่กูกฎหมายมมีากถงึ 99

เปอรเ์ซน็ต ์ซ�ึงเดก็ในจาํนวนน�ีตอ้งกลายเป็นเหย�ือของการคา้มนษุย ์ทั�งน�ีจากสถติขิอ้มลูรายงานสถานการณ์

และการดาํเนนิงานป้องกันและปราบปรามการคา้มนษุยป์ระจาํปพี.ศ. 2555 ระบตุัวเลขของเดก็ตา่งชาตอิายตุ�ํา

กวา่ 18 ป ีท�ีเป็นเหย�ือของการคา้มนษุยแ์บง่เป็นประเทศพมา่ 159 คน ประเทศกัมพชูา 63 คน ประเทศ ลาว

หยดุยาวปีใหมน่�ีทา่นวางแผนจะอยู่ท�ีไหน

 กรงุเทพฯ 

 ตา่งจังหวัด 

 ตา่งประเทศ 

ลงคะแนน    ผลลพัธ์

วนัอาทติยท์�ี 2 กมุภาพนัธ2์557 ทา่นเลอืกอะไร

เลอืกตั�งแลว้ปฎริปู

ปฏริปูกอ่นคอ่ยเลอืกตั�ง

ลงคะแนน    ผลลพัธ์

วันอังคารท�ี 17 ธันวาคม 2013 เวลา 14:05 น. อรอมุา ศรสีมัย (BB) ขา่วรายวัน

- คอลัมน ์: ขา่วในประเทศ

http://www.aisbookstore.com/issue.aspx?magid=Thansettakij
http://www.aisbookstore.com/info.aspx?mid=Thansettakij
http://www.thanonline.com/
http://www.thanonline.com/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=36&Itemid=523
http://www.thanonline.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=176&Itemid=524
http://www.airconditionersreview.net/
http://www.thanonline.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=210983:--99-&amp;catid=176:2009-06-25-09-26-02&amp;Itemid=524
http://www.thanonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=168159
http://www.thanonline.com/index.php?option=com_content&view=section&id=36&layout=blog&Itemid=523
http://www.thanonline.com/index.php?option=com_content&view=category&id=176:2009-06-25-09-26-02&layout=blog&Itemid=524


12/19/13 เอน็จโีอดา้นเดก็ระบมุเีดก็ขา้มชาต ิ99 %อยู่ในไทยอยา่งไมถ่กูกฎหมาย

www.thanonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=210983&catid=176&Itemid=524 3/7

73 คน ซ�ึงเดก็เหลา่น�ีจะถกูบังคับใหม้าคา้ประเวณ ีบังคับใหข้อทาน และถกูบังคับเป็นแรงงานเดก็

ดังนั�นรัฐบาลควรมมีาตรการและขอ้กฎหมายท�ีจะชว่ยทาํใหเ้ดก็ขา้มชาตมิสีทิธอิาศัยอยา่งถกูตอ้งใน

ประเทศไทยเพ�ือใหเ้ดก็หลดุพน้จากกระบวนการคา้มนษุยแ์ละถกูบังคับใชเ้ป็นแรงงานเดก็ คอื 1. กลุ่มเดก็ขา้ม

ชาตทิ�ีไมไ่ดอ้าศัยอยู่กับพอ่แมใ่นประเทศไทยรัฐบาลไทยควรดาํเนนิการผอ่นผันใหเ้ดก็ไดรั้บการดาํเนนิการ

พสิจูนส์ถานะและสัญชาตกัิบประเทศตน้ทางโดยใหผู้้ปกครองหรอืคนท�ีดแูลเดก็ในปัจจบุันเป็นผู้ย�ืนเอกสารกับ

ตัวแทนประเทศตน้ทางในประเทศไทย 2. กรณเีดก็ขา้มชาตทิ�ีนายจา้งไมย่�ืนเอกสารพรอ้มพอ่แม ่รัฐบาลและ

กระทรวงแรงงานควรเปดิใหพ้อ่แมข่องเดก็สามารถย�ืนเอกสารลกูเพ�ิมเตมิเขา้ไปเพ�ือใหเ้ดก็สามารถพัฒนา

สถานะตามมตคิณะรัฐมนตรไีด ้3. กรณเีดก็ขา้มชาตทิ�ีอายไุมเ่กนิ 15 ป ีแตไ่มอ่ยู่ในกระบวนการจา้งแรงงาน

รัฐบาลไทยควรเปดิใหเ้ดก็กลุ่มน�ีย�ืนเอกสารในฐานะบตุรของแรงงานขา้มชาตเิพ�ือเขา้สู่กระบวนการพัฒนา

สถานะและสัญชาตกัิบประเทศตน้ทางตอ่ไป 4. กรณเีดก็ขา้มชาตทิ�ีพอ่แมไ่ดด้าํเนนิการพสิจูนส์ัญชาตไิปกอ่น

หนา้น�ีแลว้รัฐบาลควรมคีณะรัฐมนตรผีอ่นผันและใหเ้ดก็ไดเ้ขา้สู่กระบวนการย�ืนเอกสารเพ�ือขอปรับสถานะและ

สัญชาตกัิบประเทศตน้ทางและอยู่ในประเทศไทยไดช้ั�วคราว ตามระยะเวลาท�ีพอ่แมไ่ดรั้บอนญุาตตอ่ไปดว้ย

นายมงคล สวุรรณศริศิลิป์ ผู้ชว่ยผู้อาํนวยการมลูนธิเิพ�ือพัฒนาเยาวชนชนบท กลา่วถงึสถานการณก์ารศกึษา

ของเดก็ขา้มชาตวิา่ ป ีพ.ศ.2548 คณะรัฐมนตรไีดอ้นญุาตใหเ้ดก็ทกุคนในประเทศไทยไดเ้ขา้เรยีน โดยมกีาร

ออกเป็นระเบยีบมตคิณะรัฐมนตร ีแตจ่ากสถติปัิจจบุันมลีกูหลานแรงงานขา้มชาตเิพยีง 56,582 คน ท�ีเขา้ถงึ

การศกึษา โดยแบง่เป็นระดับกอ่นประถมศกึษา15,034 คน ระดับประถมศกึษา 40,689 คน ระดับมัธยมศกึษา

ตอนตน้ 5,366 คน และระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย 859 คน ซ�ึงหมายความวา่มเีดก็ขา้มชาตทิ�ีตกหลน่จาก

ระบบการศกึษาของรัฐถงึ 238,052 คน คดิเป็นรอ้ยละ 79 นอกจากการศกึษาสาํหรับลกูหลานแรงงานขา้มชาติ

ท�ีจัดโดยภาครัฐแลว้ ภาคเอกชนยังไดร้ว่มจัดตั�งศนูยก์ารเรยีนรู้ (Learning center or migrants school) ซ�ึง

จะเป็นศนูยท์�ีสรา้งการเรยีนรู้เร�ืองการศกึษาท�ีเหมาะสมกับลกูหลานแรงงานขา้มชาต ิและมกีารจัดการศกึษาท�ี

ทาํรว่มกับโรงเรยีนและศนูยก์ารเรยีนรู้ของลกูหลานแรงงานขา้มชาตทิ�ีเรยีกวา่ school within school อกีดว้ย

แตร่ปูแบบการศกึษายังไมไ่ดรั้บการรับรองและไดรั้บวฒุบิัตรจากภาครัฐ อกีทั�งยังมจีาํนวนนอ้ยและไมม่แีนว

ปฏบิัตทิ�ีชัดเจน ดังนั�นรัฐควรออกกฎระเบยีบท�ีชัดเจนเพ�ือใหล้กูหลานแรงงานขา้มชาตเิขา้ถงึระบบการศกึษา

ในระบบและนอกระบบอยา่งแทจ้รงิ ใหก้ารรับรองและออกวฒุบิัตรรับรองใหกั้บลกูหลานแรงงานขา้มชาตทิ�ี

ศกึษาในศนูยก์ารเรยีนรู้ เพ�ือใหส้ามารถเทยีบโอนผลการศกึษาได ้เช�ือมโยงผลการเรยีนระหวา่งประเทศหาก

ลกูหลานแรงงานขา้มชาตเิดนิทางกลับไปยังประเทศตน้ทาง นอกจากน�ีรัฐควรจัดทาํขอ้ตกลงรว่มกันในการสง่

เสรมิและสนับสนนุใหภ้าคเอกชนสามารถรว่มจัดการศกึษาในฐานะภาคเีครอืขา่ยทั�งในสว่นของบคุลากรผู้สอน

และหลักสตูรการเรยีนการสอน ซ�ึงจะเป็นการเพ�ิมโอกาสการเขา้ถงึการศกึษาใหกั้บลกูหลานแรงงานขา้มชาติ

อกีทั�งยังสามารถป้องกันปัญหาการคา้มนษุยแ์ละการใชแ้รงงานเดก็ในอกีทางหน�ึงดว้ย
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ขณะท�ีนายอดศิร เกดิมงคล ตัวแทนเครอืขา่ยองคก์รท�ีทาํงานดา้นประชากรขา้มชาต ิกลา่วถงึระบบประกัน

สขุภาพและประกันสังคมของแรงงานขา้มชาต ิวา่ปัจจบุันมแีรงงานขา้มชาตเิขา้สู่ระบบ 493,324 คน แตม่ี

เพยีง 253,519 คน หรอืประมาณรอ้ยละ 51 ท�ีเขา้ถงึหลักประกันสขุภาพตามนโยบายของรัฐบาล และมจีาํนวน

239,262 ท�ีเขา้ไมถ่งึประกันสขุภาพ อยา่งไรกต็ามแมม้ตคิณะรัฐมนตรจีะระบถุงึการเขา้ถงึระบบประกันสขุภาพ

สาํหรับแรงงานขา้มชาตไิวแ้ลว้ หากแตใ่นการปฏบิัตยัิงมปีระเดน็ปัญหาท�ีทาํใหแ้รงงานขา้มชาตไิมส่ามารถเขา้

ถงึระบบประกันสขุภาพไดอ้ยา่งแทจ้รงิอาท ิสถานพยาบาลอกีจาํนวนมากท�ีไมย่อมขายประกันสขุภาพใหกั้บ

แรงงานขา้มชาต ิเน�ืองจากประเมนิเร�ืองความไมคุ่้มทนุ และแรงงานตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยท�ีสงูจงึทาํใหแ้รงงาน

จาํนวนมากไมส่ามารถซ�ือประกันสขุภาพหรอืจา่ยเงนิสมทบเขา้กองทนุประกันสังคมได ้โดยแรงงานขา้มชาตทิ�ี

จะเขา้สู่ระบบประกันสังคมนั�นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย 1,150 บาทตอ่คน สว่นแรงงานขา้มชาตทิ�ีไมอ่ยู่ในระบบ

ประกันสังคมจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย 2,850 บาทตอ่ป ีและเดก็อายไุมเ่กนิ 7 ปตีอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย 365 บาท ดัง

นั�นวันน�ีจงึตอ้งตั�งคาํถามกลับไปยังภาครัฐวา่ จดุประสงคแ์ทจ้รงิท�ีรัฐออกนโยบายน�ีมาเพยีงเพ�ือตอ้งการหา

กาํไรจากนโยบายดังกลา่ว หรอืตอ้งการใหท้กุคนท�ีอาศัยอยู่ในประเทศไทยเขา้ถงึระบบประกันสขุภาพอยา่งทั�ว

ถงึและเทา่เทยีม ดังนั�นอยากเสนอใหม้กีารจัดตั�งคณะกรรมการดแูลระบบประกันสขุภาพแรงงานขา้มชาตใิน

ระดับชาตขิ�ึนมา เพ�ือแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบและมปีระสทิธภิาพ รวมทั�งควรมกีารทาํงานในเชงิรกุ คอืรณรงค์

ใหค้วามรู้กับแรงงานขา้มชาตใิหรั้บรู้ถงึสทิธขิองตนเอง เพ�ือเพ�ิมการเขา้ถงึระบบบรกิารสขุภาพของแรงงาน

ขา้มชาตอิกีดว้ย

นายอดศิรยังไดก้ลา่วถงึประเดน็อบุัตเิหตจุากการเดนิทางของแรงงานขา้มชาตอิกีดว้ยวา่ จากการศกึษาขา่ว

อบุัตเิหตใุนการเดนิทางของแรงงานขา้มชาตทิเีกดิข�ึนในชว่ง 22 เดอืนระหวา่งวันท�ี 1 ม.ค. – 31 ต.ค. 2556

ในหนังสอืพมิพ ์14 ฉบับ และเวบ็ไซตข์า่ว 3 เวบ็ไซดพ์บประเดน็ท�ีสาํคัญดังน�ี การเกดิอบุัตเิหตใุนการเดนิ

ทางของแรงงานขา้มชาตนัิ�น สง่ผลกระทบโดยตรงตอ่แรงงานจาํนวน 910 คน โดยมสีัดสว่นผู้ไดรั้บบาดเจบ็

445 คน และเสยีชวีติ 86 คน และเม�ือมกีารพจิารณาสัดสว่นผู้ไดรั้บบาดเจบ็พบวา่มผีู้หญงิสงูมากวา่ผู้ชายถงึ

35.71 เปอรเ์ซน็ต ์และเดก็รอ้ยละ 10.12 เปอรเ์ซน็ต ์ในขณะท�ีกลุ่มผู้เสยีชวีติเป็นผู้หญงิมากถงึรอ้ยละ 50

และเป็นเดก็รอ้ยละ 2.44

จากสถตินิ�ีสะทอ้นใหเ้หน็อยา่งชัดเจนวา่แรงงานท�ีเดนิทางเขา้มาทาํงานในประเทศไทยนั�นไมไ่ดม้เีพยีงผู้ชาย

หากรวมถงึแรงงานหญงิและเดก็ ซ�ึงมโีอกาสท�ีจะไดรั้บบาดเจบ็และเสยีชวีติสงูกวา่ผู้ชายดว้ยนอกจากน�ียังพบ

วา่แรงงานขา้มชาตทิ�ีไมม่เีอกสารจะประสบอบุัตเิหตจุากการเดนิทางเป็นจาํนวนท�ีมากกวา่แรงงานท�ีมเีอกสาร

ครบถว้น โดยเฉพาะในสัดสว่นของการเกดิอบุัตเิหตจุากการหลบหนกีารจับกมุของเจา้หนา้ท�ีรัฐ ซ�ึงไดแ้กก่าร

ฝ่าดา่นจนรถคว�ํา การชนจนกล�ิงตกคลอง มสีัดสว่นสงูมากถงึรอ้ยละ 34.78 ของกรณที�ีเกดิข�ึนกับแรงงานนอก

ระบบทั�งหมด และยังมกีรณขีองการเกดิอบุัตเิหตจุากสภาพยานพาหนะไมเ่หมาะสมอกีดว้ย กรณขีองการเกดิอบุุ

ตเิหตตุา่งๆ เหลา่น�ีสะทอ้นใหเ้หน็อยา่งชัดเจนวา่รัฐบาลไทยมุ่งเนน้แตพ่ัฒนานโยบายการจา้งงานแรงงานขา้ม
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ชาต ิจนทาํใหม้องขา้มลักษณะเฉพาะของการยา้ยถ�ินในภมูภิาคน�ีท�ีจะมกีารยา้ยถ�ินในลักษณะท�ีเป็นครอบครัว

“ส�ิงท�ีสาํคัญจากขอ้มลูท�ีพบจะเหน็ไดว้า่ รัฐบาลไทยและหนว่ยงานท�ีเก�ียวขอ้งยังไมไ่ดใ้สใ่จหรอืเอาจรงิเอาจัง

กับการดแูลและเยยีวยาผู้ประสบอบุัตเิหตใุหเ้ป็นไปตามกฎหมายสว่นหน�ึงเน�ืองมาจากมายาคตติอ่ผู้ยา้ยถ�ินท�ี

ไมม่เีอกสาร ขณะเดยีวกันยังพบดว้ยวา่การนาํเสนอขา่วของส�ือมวลชนเก�ียวกับการเกดิอบุัตเิหตขุองแรงงาน

ขา้มชาตนัิ�นจะเนน้การนาํเสนอขา่วหรอืประเดน็ท�ีเป็นปรากฏการณเ์ฉพาะแคเ่หตกุารณอ์บุัตเิหต ุไมไ่ดต้ดิตาม

ไปถงึกระบวนการการใหค้วามชว่ยเหลอืผู้ประสบเหต ุหรอืสะทอ้นถงึรากฐานของปัญหาการยา้ยถ�ินท�ีเป็นปัจจัย

ใหเ้กดิอบุัตเิหตใุนแตล่ะครั�งอยา่งจรงิจังมากนัก ซ�ึงส�ิงท�ีสาํคัญในการแกไ้ขประเดน็ปัญหาเหลา่น�ีคอืแรงงาน

ขา้มชาตไิมค่วรจะถกูเพง่มองแตแ่งม่มุท�ีเป็นผู้หลบหนเีขา้เมอืงท�ีผดิกฎหมาย จนบดบังความเป็นเหย�ือของ

สถานการณท์�ีจะตอ้งไดรั้บการชว่ยเหลอืและเยยีวยาทางการกฎหมายและมนษุยธรรม ควรตดิตามกระบวนการ

ชว่ยเหลอืภายหลังจากเกดิอบุัตใิหกั้บแรงานขา้มชาตอิยา่งเป็นรปูธรรมดว้ย

ดา้น นางสาวเอมาโฉ ่ตัวแทนมลูนธิสิทิธมินษุยชนเพ�ือการพัฒนา กลา่วถงึการคุ้มครองแรงงานขา้มชาต ิวา่ ท�ี

ผา่นมาเราไดด้าํเนนิการใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นกฎหมายกับแรงงานขา้มชาตใิน 3 พ�ืนท�ี ไดแ้ก ่จ.เชยีงใหม่

จ.สมทุรสาคร และ อ.แมส่อด จ.ตาก โดยพบปัญหาและการรอ้งเรยีนสว่นใหญใ่นประเดน็การเขา้ถงึกฎหมาย

คุ้มครองแรงงาน อบุัตเิหตจุากการทาํงาน อบุัตเิหตจุากรถยนต ์ปัญหาจากนายหนา้เร�ืองใบแจง้เกดิ ปัญหา

คา่แรง คา่จา้งจากการเลกิจา้ง ใบแจง้ออก และการยดึหนังสอืเดนิทาง และการเขา้ถงึสทิธปิระกันสังคม รวม

ทั�งส�ิน 197 คด ีและอยู่ระหวา่งดาํเนนิการ 60 คด ีและดาํเนนิการเสรจ็ส�ินแลว้ 137 คด ีโดยปัญหาสว่นหน�ึง

เกดิจากขอ้กฎหมายตามพระราชบัญญัตคิุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 และกลไกการบังคับใชก้ฎหมายยังมี

ปัญหา เพราะไมส่ามารถเอ�ือใหม้กีารปฏบิัตอิยา่งมปีระสทิธภิาพกับแรงงานขา้มชาติ

ดังนั�นเราจงึมขีอ้เสนอแนะเพ�ือใหรั้ฐบาลปรับปรงุขอ้กฎหมายและวธิกีารใหส้ามารถชว่ยเหลอืแรงงานขา้มชาติ

ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ดังน�ี 1.ควรออกนโยบายในการจัดหาลา่มประจาํสาํนักงานคุ้มครองแรงงานในทกุ

สาํนักงานทั�วประเทศ 2.กาํหนดใหแ้รงงานท�ีอยู่ในระหวา่งการพจิารณาเร�ืองรอ้งเรยีนจากสาํนักงานคุ้มครอง

แรงงาน แมจ้ะมสีถานะเขา้เมอืงท�ีไมถ่กูกฎหมายควรไดรั้บอนญุาตใหอ้ยู่ในราชอาณาจักรไทยไดเ้ป็นการ

ชั�วคราว จนกวา่กระบวนการใหค้วามชว่ยเหลอืจากฝ่ายรัฐจะส�ินสดุลง 3.กาํหนดแนวทางใหแ้รงงานเกษตรหรอื

แรงงานประมงสามารถเขา้ถงึกองทนุเงนิประกันสังคมและกองทนุเงนิทดแทนเพ�ือเป็นหลักประกันขั�นต�ําใหกั้บ

แรงงานทกุคนโดยไมเ่ลอืกประเภทของแรงงานท�ีจะไดรั้บความคุ้มครอง 4.การเปล�ียนนายจา้งของลกูจา้งท�ี

เป็นแรงงานขา้มชาต ิท�ีในความเป็นจรงิแรงงานขา้มชาตจิะไมส่ามารถเปล�ียนนายจา้งไดจ้นกวา่จะทาํงานครบ

สัญญาหรอืใบอนญุาตการทาํงานกับนายจา้งคนเดมิจะหมดอาย ุและการเปล�ียนตัวนายจา้งนั�นจะตอ้งไดรั้บ

ความยนิยอมจากนายจา้งดว้ย ซ�ึงหากนายจา้งกระทาํการท�ีเป็นการละเมดิสทิธขิองนายจา้ง เชน่ บังคับใช ้

แรงงาน หรอืทาํรา้ยรา่งการ โอกาสท�ีจะใหน้ายจา้งยนิยอมคงเป็นไปไมไ่ด ้


