21 มิถุนายน 2560
เรื่อง ความเห็นต่อประเด็นการใช้ อานาจของอธิบดีกรมประมง ตามมาตรา 83 แห่ง พระราชกาหนดการ
ประมงเพื่อแก้ ไขปั ญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคประมง
เรียน อธิบดีกรมการจัดหางาน
สาเนา อธิบดีกรมประมง
ตามที่ สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย มีหนังสือถึงรัฐบาล เรื่ องปั ญหาการขาดแคลนแรงงาน
ในภาคประมง ซึ่งกระทรวงแรงงานไม่มีนโยบายเปิ ดจดทะเบียนผ่อนผันแรงงานต่างด้ าวที่เข้ าเมืองโดย
ผิดกฎหมายแล้ ว และจากการประชุมศูนย์บญ
ั ชาการแก้ ไขปั ญหาการทาการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.)
ที่ผ่านมา มีมติให้ กรมประมงพิจารณาใช้ อานาจตามมาตรา 83 แห่งพระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558
โดยให้ ผ้ ปู ระกอบการแจ้ งความต้ องการแรงงานต่างด้ าวว่าเรื อประมงแต่ละลายังขาดแคลนแรงงานจานวน
กี่คน จากนันอธิ
้ บดีกรมประมง จะผ่อนผันให้ แรงงานอยู่ในราชอาณาจักรและสามารถทางานประมงเป็ น
การชัว่ คราว 1 ปี โดยกรมประมงจะออกเอกสาร Sea book เป็ นเอกสารประจาตัวให้ แก่แรงงานต่างด้ าว
ดังกล่าว และก าหนดให้ แรงงานกลุ่มดังกล่าวดาเนิ น การตรวจสัญ ชาติ ต่อไป ปั จจุบัน มี ความต้ องการ
แรงงานประมงอีกประมาณ 40,000 คน
วันที่ 19 มิถุนายน 2560 อธิ บดีกรมการจัดหางาน ได้ เชิญตัวแทนองค์กรภาคประชาสังคม ร่ วม
ประชุมชี แ้ จงการดาเนินงานตามร่ างพระราชกาหนดการบริ หารจัดการแรงงานต่างด้ าว พ.ศ... และการ
บังคับใช้ มาตรา 83 แห่งพระราชกาหนดการประมง พ.ศ.2558 โดยในส่วนของการบังคับมาตรา 83 นัน้
องค์กรเครื อข่ายประชากรข้ ามชาติ ขอสรุ ปข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอขององค์กรภาคประชาสังคมที่เข้ าร่ วม
ประชุม ดังต่อไปนี ้
1. การอนุญาตให้ ทางาน เป็ นบทบาทหลักของกระทรวงแรงงาน ที่เชื่อมโยงกับการคุ้มครองแรงาน
ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน การประกันสังคมและเงินทดแทน ตลอดจนการบริ หารทังในระยะ
้
สันและระยะยาว
้
2. การสารวจความต้ องการแรงงานต่างด้ าว เป็ นบทบาทของกรมประมง ที่ควรสารวจให้ เห็นถึงความ
ต้ องการแรงงานที่แท้ จริ งในภาคกิจการประมงทะเล เนื่องจากการพิจารณาความต้ องการแรงงาน
ประมงจะต้ อ งพิ จ ารณาความสอดคล้ อ งระหว่า งก าลัง แรงงานในเรื อ ประมงกับ ประเภทของ
เรื อประมง รวมถึงการกากับดูแลโดยศูนย์ แจ้ งเข้ าแจ้ งออกจากท่าเรื อ (PIPO) ซึ่งกิ จการประมง
ประสบปั ญหาขาดแคลนแรงงานมาอย่างต่อเนื่อง และที่ผ่านมา การใช้ แรงงานที่ได้ รับการผ่อนผัน
ก็ยงั ไม่ตอบสนองต่อปั ญหานี ้
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3. รัฐบาลไทย ควรสารวจความพร้ อมของรัฐบาลประเทศต้ นทาง ด้ านความร่ วมมือในการสนับสนุน
ให้ แรงงานเข้ าสู่กระบวนการพิ สูจน์ สัญ ชาติ ภายหลังจากที่ มีการออกเอกสาร Seaman ให้ กับ
แรงงาน เนื่องจาก องค์กรภาคประชาสังคม พบว่า กระบวนการพิสจู น์ สญ
ั ชาติในปั จจุบนั ยังไม่ได้
รับความร่วมมืออย่างเต็มที่จากประเทศต้ นทาง
4. รัฐบาลไทย จาเป็ นต้ องมีแผนการรองรับ มีกระบวนการติดตาม ตรวจสอบ หรื อ ลดปั จจัยเสริ ม ที่
ทาให้ แรงงานประมงไหลไปสู่กิจการอื่น ที่มีสภาพการทางาน ค่าจ้ าง และสวัสดิการที่แตกต่างกัน
ซึง่ จะนาไปสูก่ ารขาดแคลนแรงงานในภาคประมงอีก เช่นเดียวกับบทเรี ยนในกิจการแปรรูปสัตว์น ้า
5. ควรพิ จ ารณาปรั บ สภาพการท างาน ให้ มี ส ภาพการท างานที่ ดี (Decent Work) สามารถสร้ าง
แรงจูงใจแก่แรงงาน แม้ กระทรวงแรงงานได้ มีแนวคิดในการเสนอปรับค่าจ้ างขัน้ ต่าในกิ จการ
ประมง เป็ นวันละ 400 บาท ให้ นายจ้ างจัดสวัสดิการ อาหารและที่พักและการทาประกันภัยหมู่
ให้ กบั ลูกจ้ างนัน้ เห็นว่า ในอนุสญ
ั ญาองค์การด้ านแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 188 ซึง่ ประเทศ
ไทยมีแนวโน้ มจะให้ สตั ยาบันต่ออนุสญ
ั ญาดังกล่าว กาหนดให้ การประกันสังคมแก่แรงงานประมง
ต้ องไม่ แตกต่างและต่ากว่า ระบบการประกัน สังคมทั่วไป ดังนัน้ การใช้ ประกัน ชี วิตของเอกชน
สาหรับกับแรงงานประมง จึงไม่ควรแตกต่างและต่ากว่าระบบการประกันสังคมของรัฐ
6. ควรพิ จารณาให้ แรงงานที่ ได้ รับ Sea book ซึ่งเป็ นใบอนุญ าตท างาน สามารถขึน้ ทะเบี ยนเป็ น
สมาชิกของกองทุน ประกันสังคมของรัฐ และกาหนดให้ กิจการประมง เป็ นกิจการที่ ให้ นายจ้ าง
จ่ายเงินสมทบเข้ ากองทุนเงินทดแทน ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 เนื่องจากประกัน
สุขภาพหรื อของเอกชน ไม่ค้ มุ ครองกรณี ลกู จ้ างประสบอันตราย สูญหาย หรื อเสียชีวิตระหว่างการ
ทางาน
7. ควรใช้ ม าตรฐานในการกากับ ดูแลนายจ้ างและแรงงาน ให้ เป็ นไปตาม (ร่ าง) พระราชก าหนด
บริ หารจัดการการทางานของคนต่างด้ าว โดยกาหนดให้ นายจ้ างวางหลักประกันความเสียหายอัน
เกิดจากการนาคนต่างด้ าวมาทางานที่รัฐสามารถพิจารณาหักหลักประกันที่วางไว้ กับกระทรวง
แรงงานหรื อหน่วยงานที่ รับผิดชอบเพื่อใช้ ในการชดเชยค่าเสียหายได้ รวมถึงหน้ าที่ในการส่งกลับ
แรงงานต่างด้ าวและแจ้ งต่อหน่วยงานรัฐ
8. ควรนาเรื่ องปั ญหาการขาดแคลนแรงงานในกิจการประมงทะเล เสนอต่อคณะกรรมการตาม (ร่าง)
พระราชกาหนดบริ หารจัดการการทางานของคนต่างด้ าว เพื่อกาหนดแนวทางแก้ ไขปั ญหาทังใน
้
ระยะสันและระยะยาว
้
9. กรณีเข้ ามีสว่ นร่วมในลักษณะ Third party ภาคประชาสังคมยินดีให้ ความร่วมมือ แต่จาเป็ นต้ อง
พิจารณาในรายละเอียดและหารื อร่วมกัน รวมถึงรูปแบบการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ
ข้ อมูลเพิ่มเติมติดต่อ นายอดิศร เกิดมงคล ผู้ประสานงาน เครื อข่ายประชากรข้ ามชาติ
โทรศัพท์ 089 788 7138 หรื อ อีเมลล์ adisorn.keadmongkol@gmail.com
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