10 กันยายน 2560
เรื่ อง ความเห็นต่อการแก้ ไขปั ญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคประมง โดยใช้ อานาจตามมาตรา 83 แห่ง
พระราชกาหนดการประมง
เรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี
สาเนา อธิบดีกรมประมง
อธิบดีกรมการจัดหางาน
ตามที่ สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย มีหนังสือถึงรัฐบาล เรื่ องปั ญหาการขาดแคลนแรงงานใน
ภาคประมง ซึ่ ง กระทรวงแรงงานไม่ มี น โยบายเปิ ดจดทะเบี ย นผ่ อ นผัน แรงงานต่า งด้ า วที่ เ ข้ า เมื อ งโดย
ผิดกฎหมายแล้ ว และจากการประชุมศูนย์บญ
ั ชาการแก้ ไขปั ญหาการทาการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) ที่
ผ่านมา มีมติให้ กรมประมงพิจารณาใช้ อานาจตามมาตรา 83 แห่งพระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558 โดย
ให้ ผ้ ปู ระกอบการแจ้ งความต้ องการแรงงานต่างด้ าวว่าเรื อประมงแต่ละลายังขาดแคลนแรงงานจานวนกี่ คน
จากนันอธิ
้ บดีกรมประมง จะผ่อนผันให้ แรงงานอยูใ่ นราชอาณาจักรและสามารถทางานประมงเป็ นการชัว่ คราว
1 ปี โดยกรมประมงจะออกเอกสาร Sea book เป็ นเอกสารประจ าตัวให้ แก่แรงงานต่างด้ าวดัง กล่าว และ
กาหนดให้ แรงงานกลุ่ม ดัง กล่าวดาเนินการตรวจสัญชาติต่อไป ปั จจุบนั มีความต้ องการแรงงานประมงอี ก
ประมาณ 40,000 คน
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 กรมประมงได้ ให้ ข้อมูลแก่สื่อมวลชนในการดาเนินการในเรื่ องนี ้ว่า จากกรณี
ข้ อเสนอของสมาคมประมงที่ให้ กรมประมงเร่งผลักดันการออกประกาศหลักเกณฑ์ขึ ้นทะเบียนแรงงานประมง
ตามมาตรา 83 แห่ง พ.ร.ก. การประมง 2558 ซึ่งกาหนดให้ คนประจ าเรื อต้ องมีหนังสื อคนประจาเรื อ ตาม
กฎหมายว่าด้ วยการเดินเรื อในน่านน ้าไทย และในกรณีคนประจาเรื อไม่มีสญ
ั ชาติไทย ต้ องได้ รับอนุญาตให้ อยู่
ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้ วยคนเข้ าเมือง และต้ องได้ รับใบอนุญาตให้ ทางานตามกฎหมายว่าด้ วยการ
ทางานของคนต่างด้ าว โดยใช้ อานาจของอธิบดีกรมประมงเพื่อประโยชน์ในการอานวยความสะดวกในการออก
หนัง สื อคนประจ าเรื อ เพื่ อใช้ แทนใบอนุญาตการทางาน ซึ่ง จะเป็ นการช่วยแก้ ไ ขปั ญหาข้ อขัดข้ องสาหรั บ
แรงงานประมงที่ไม่สามารถจดทะเบียนแรงงานของกระทรวงแรงงานในครัง้ ที่ผ่านมา ซึ่งสิน้ สุดเมื่อวันที่ 7
สิงหาคม 2560 ได้ ทัน และเพื่อให้ การใช้ แรงงานในภาคการประมงเป็ นไปอย่างถูกต้ องตามกฎหมาย กรม
ประมง โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้ เสนอเรื่ องดังกล่าวไปยังสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แล้ ว และ

2

คาดว่าจะได้ รับการพิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรี ในวันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 นี ้ องค์กรเครื อข่าย
ประชากรข้ ามชาติ มีความเห็นและข้ อเสนอต่อแนวทางการดาเนินการดังกล่าว ดังต่อไปนี ้
1. เครื อข่ายฯ เห็นว่า การอนุญาตให้ ทางาน เป็ นบทบาทหลักของกระทรวงแรงงาน ที่เชื่อมโยงกับการ
คุ้มครองแรงงานตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน การประกันสังคมและเงินทดแทน ตลอดจนการบริ หาร
แรงงานข้ ามชาติทงในระยะสั
ั้
นและระยะยาว
้
ดังนันการด
้
าเนินการแก้ ไขปั ญหาการขาดแคลนแรงงาน
ภาคประมงจึงควรดาเนินการโดยกระทรวงแรงงาน โดยใช้ อานาจตามคาสัง่ หัวหน้ าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ที่ 33/2560 เรื่ อง มาตรการชัว่ คราวเพื่อแก้ ไขข้ อขัดข้ องในการบริ หารจัดการการทางาน
ของคนต่างด้ าว โดยออกประกาศกระทรวงแรงงานเพื่อแก้ ไขปั ญหาแรงงานข้ ามชาติในภาคประมง
ทะเลในลักษณะเดียวกับการดาเนินการในแรงงานกลุ่ม อื่ น ๆ โดยกาหนดมาตรการให้ เอื อ้ แก่ ก าร
รายงานตัวสาหรับกิจการประมง รวมทังการจั
้
ดทา Sea book และเข้ าสู่กระบวนการพิสจู น์สญ
ั ชาติกบั
ประเทศต้ นทางตามแนวทางที่ได้ ดาเนินการแก้ ไขปั ญหาต่อไป
2. รัฐบาลไทย ประสานงานและหารื อกับรัฐบาลประเทศต้ นทาง ด้ านความร่ วมมือในการสนับสนุนให้
แรงงานเข้ าสู่กระบวนการพิสูจ น์สัญชาติ ภายหลังจากที่มี การรายงานตัวของแรงงานประมง เพื่อ
พัฒนาให้ แรงงานข้ ามชาติในภาคประมงทะเลได้ มีการพั ฒนาสถานะเข้ าเมืองถูกกฎหมายและทางาน
อย่างถูกกฎหมายในประเทศไทยต่อไป
3. ควรพิ จ ารณาให้ แ รงงานที่ ไ ด้ รั บ ใบอนุญ าตท างาน สามารถขึน้ ทะเบี ย นเป็ นสมาชิ ก ของกองทุน
ประกันสังคมของรัฐ และกาหนดให้ กิจการประมง เป็ นกิจการที่ให้ นายจ้ างจ่ายเงินสมทบเข้ ากองทุน
เงินทดแทน ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2538 เนื่องจากประกันสุขภาพหรื อของเอกชน ไม่
คุ้มครองกรณีลกู จ้ างประสบอันตราย สูญหาย หรื อเสียชีวิตระหว่างการทางาน
4. ควรนาเรื่ องปั ญหาการขาดแคลนแรงงานในกิ จการประมงทะเล เสนอต่อคณะกรรมการบริ หารการ
ทางานของคนต่างด้ าวตามพระราชกาหนดบริ หารจัดการการทางานของคนต่างด้ าว เพื่อกาหนดแนว
ทางแก้ ไขปั ญหาทังในระยะสั
้
นและระยะยาว
้
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