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DSI จับมือกรมการจัดหางาน เปิด “Operation Labor Safeguards”

ตัดต้นตอขบวนการค้ามนุษย์ระหว่างประเทศ ประสานกองปราบปราม
รวบเอเย่นต์ขบวนการหลอกลวงแรงงานข้ามชาติรายใหญ่
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้รั บ การประสานข้อมูล จากกรมการจัดหางานว่ามีเหยื่อถูกเอเย่นต์
ในขบวนการจัดหางานข้ามชาติ ใช้สื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ก หลอกลวงว่า สามารถจัดหางานในโรงงาน
อุ ต สาหกรรมหรื อ ในธุ ร กิ จ นวดแผนโบราณในประเทศญี่ ปุ่ น เกาหลี ใ ต้ ออสเตรเลี ย โปรตุ เ กส สิ ง คโปร์
และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งเป็นความผิด ตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528
จากการสืบสวนทราบว่า มีผู้ได้รับความเสียหายทั้งหมดจานวน 16 ราย มูลค่าความเสียหายรายละประมาณ
5,000 – 40,000 บาท รวมมูลค่าความเสียหายเท่าที่ตรวจสอบได้ในขณะนี้ ประมาณ 500,000 บาท และเชื่อว่า
ยังคงมีผู้เสียหายรายอื่นจากการกระทาของขบวนการหลอกลวงแรงงานข้ามชาตินี้อีกจานวนมาก
ตามนโยบายของรั ฐ บาลในการด าเนิ น การแก้ ไ ขปั ญ หาการค้ า มนุ ษ ย์ ใ ห้ เ ห็ น เป็ น รู ป ธรรม
กรมสอบสวนคดีพิเศษมีการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลอย่างจริงจังโดยเฉพาะการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ
โดยผิดกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของขบวนการหลอกลวงแรงงานข้ามชาติ ซึ่งถือ
เป็นยุทธศาสตร์และมาตรการสาคัญในการกวาดล้างต้นตอของขบวนการและเป็นนโยบายป้องกันการค้ามนุษย์
ในทางอีกหนึ่ง พันตารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ จึงได้มอบหมายให้ พันตารวจโท
ปกรณ์ สุชีวกุล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ สนธิกาลังร่วมกันกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ในการดาเนินการสืบสวนจับกุม รวบรวมพยานหลักฐานและขยายผลให้ถึงหัวหน้าขบวนการหลอกลวงแรงงาน
ข้ามชาติดังกล่าว
จนกระทั่งเมื่อวัน ที่ 9 มกราคม 2562 กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดย ร้อยตารวจเอก เขมชาติ
ประกายหงษ์มณี รักษาราชการแทนผู้อานวยการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ
และคณะพนักงานสอบสวน จึงได้ประสานงานเจ้าหน้าที่ตารวจกองปราบปราม แต่งตั้งชุด “Operation Labor
Safeguards” เข้าปิดล้อมและจับกุมตัว นางสาวมัลลิกา พรมเสนา ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดพัทยา
ได้ทบี่ ริเวณบ้านเลขที่ 45/4 หมู่ 11 ตาบลหนองประดู่ อาเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี นาส่งพนักงานสอบสวน
สถานี ตารวจภูธรเมืองพัทยา ดาเนิ นคดีในข้อหาร่ว มกันจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทางานต่างประเทศ
โดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนจัดหางานกลาง หลอกลวงผู้อื่นว่าสามารถหางาน หรือสามารถส่งไปฝึกงาน
ในต่างประเทศได้และการหลอกลวงดังว่านั้นได้ไปซึ่งเงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ถูกหลอกลวง
ซึ่งมีอัตราโทษจาคุก 3 ถึง 10 ปี ปรับ 60,000 ถึง 200,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
จากการสอบสวนนางสาวมัลลิกาฯ เอเย่นต์ขบวนการหลอกลวงแรงงานข้ามชาติรายใหญ่นี้ ทาให้
ทราบถึงลักษณะการกระทาความผิดในการหลอกลวงแรงงานไปทางานที่ต่างประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปจากในอดีต
/ทั้งวิธีการ...

-2ทั้งวิธีการที่ใช้หลอกลวงเหยื่อและจานวนเงินที่หลอกลวงจากเหยื่อแต่ละราย กล่าวคือ ในอดีต ผู้หลอกลวง
แรงงานจะต้องเข้าไปหาคนที่สนใจไปทางานต่างประเทศตามชุมชนหรือหมู่บ้านต่าง ๆ แต่ในปัจจุบัน ขบวนการ
หลอกลวงแรงงานข้ามชาติจะอาศัยสื่อออนไลน์ เช่น เว็บไซต์หรือกลุ่มจัดหางานในเฟสบุ๊ก เป็นช่องทางในการ
ติดต่อกับเหยื่อ โดยขบวนดังกล่าวจะเข้าไปแสดงความเห็นต่อท้ายข้อความของเหยื่อที่ประสงค์จะเดินทางไป
ทางานที่ต่างประเทศ และจะขอแยกมาคุยเป็นการส่วนตัว ผ่านช่องทางสนทนาส่วนตัว เช่น ข้อความส่วนตัว
ของเฟสบุ๊ก (Facebook Messenger) หรือไลน์ (Line Application) เพื่อโน้มน้าวให้เหยื่อหลงเชื่อ นอกจากนี้
ในอดี ต ผู้ ห ลอกลวงแรงงานจะมี ก ารเรี ย กรั บ เงิ น ค่ า จ้ า งน าพาเป็ น เงิ น ก้ อ นใหญ่ จ านวนหลายแสนบาท
แต่ในปัจจุบัน ขบวนการนี้จะหลอกลวงให้เหยื่อจ่ายเงินเป็นจานวนน้อย ๆ ในหลักพันบาท โดยอ้างเป็นค่าทา
หนังสือเดินทาง ประกันการเดินทาง ค่าตั๋วเครื่องบิน หรือค่าอบรมเพื่อการเตรียมตัวตอบคาถามกับเจ้าหน้าที่
สานั กงานตรวจคนเข้าเมือง ทาให้เหยื่อไม่ติดใจในการจ่ายเงินแต่ละครั้ง รวมถึง ไม่ประสงค์เข้าแจ้งความ
เนื่ อ งจากเป็ น ความเสี ย หายมู ล ค่ า น้ อย อย่ า งไรก็ ต าม พฤติ ก ารณ์ ดัง กล่ าวอาจเกี่ ยวข้ องกั บการค้ ามนุ ษย์
ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษและกรมการจัดหางานจะได้ประสานการติดต่อกับผู้เสียหายและเหยื่อรายอื่นที่ถูก
นางสาวมัลลิกาฯ ผู้ต้องหา หลอกลวงเพื่อมาให้ข้อมูลในการดาเนินการตามกฎหมายเพิ่มเติมต่อไป
จากการสื บ สวนขยายผลทราบว่ า ผู้ ต้ อ งหารายนี้ ยั ง คงมี ห มายจั บ ของศาลจั ง หวั ด บั ว ใหญ่
ที่ 97/2561 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ในข้อหาเดียวกัน และการกระทาความผิดดังกล่าวมีลักษณะการ
ทางานเป็นเครือข่ายองค์กรอาชญากรรม ซึ่งมีผู้ร่วมกระทาความผิดอีกหลายราย โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษ
จะสนธิกาลังร่วมกับกรมการจัดหางานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสืบสวนขยายผลถึงขบวนการต่อไป
อีกทั้ง กรมสอบสวนคดีพิเศษจะได้มอบหมายให้กองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ
ประสานงานสถานเอกอัครราชทูตประเทศที่ผู้ต้องหากล่าวอ้างเพื่อร่วมกันกาหนดแนวทางป้องกันและสกัดกั้น
ขบวนการหลอกลวงแรงงานไปทางานอย่างผิดกฎหมายต่อไป
ทั้งนี้ Operation Labor Safeguards ถือเป็นปฏิบัติการ “ตัดไฟแต่ต้นลม” เพื่อช่วยเหลือและ
ยับยั้งไม่ให้แรงงานถูกล่อลวงตั้งแต่ในชั้นแรกของการสมัครเพื่อเดินทางไปทางานที่ต่างประเทศ อันจะทาให้มี
ความเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ในต่างแดนต่อไป อีกทั้ง ปฏิบัติการนี้ยังแสดงให้เห็นความพร้อม
ในการสนธิกาลังและความสาเร็จในการบู รณาการระหว่าง 3 หน่วยงานที่มีหน้าที่ปกป้องและป้องกันแรงงาน
ไม่ให้ ตกเป็น เหยื่อขบวนการหลอกลวงแรงงานข้ามชาติ ได้แก่ กรมสอบสวนคดีพิ เศษ กรมการจัดหางาน
กระทรวงแรงงาน และกองบังคับการปราบปราม
กรมสอบสวนคดีพิเศษ จึงประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนผ่านสื่อมวลชนว่า ขอให้ประชาชนพิจารณา
ข้อความชวนเชื่อในสื่ อสั งคมออนไลน์ อย่างรอบคอบ อย่าหลงเชื่อผู้ที่ชักชวนว่า สามารถช่วยให้ไปทางาน
ในต่างประเทศได้ หากประสงค์ไปทางานต่างประเทศ ควรใช้บริการบริษัทจัดหางานที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
จากกรมการจัดหางานเท่านั้น และควรติดต่อและตรวจสอบกับกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานก่อนทุกครั้ง
สาหรับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของขบวนการหลอกลวงแรงงานรายนี้ ขอให้เข้ามาแจ้งความร้องทุกข์กับกรมสอบสวน
คดีพิเศษ เพื่อร่วมยุติขบวนการหลอกลวงข้ามชาติไม่ให้ก่อความเสียหายต่อไป โดยสามารถแจ้งกรมสอบสวน
คดีพิเศษได้ที่ เบอร์โทรสายด่วน 1202 หรือที่เว็บไซต์ www.dsi.go.th
**********************************************
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 15.45 น.

