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23 สงิหาคม 2560 

จดหมายเปิดผนึก 

เร่ือง ข้อเสนอต่อรัฐบาลไทยเพ่ือทบทวนการบงัคบัใช้และการแก้ไขเพ่ิมเติม พระราชกกําหนดการบริหารจดัการการ

ทํางานของคนตา่งด้าว พ.ศ.2560 

เรียน นายกรัฐมนตรี 

สาํเนา รัฐมนตรีวา่การกระทรวงแรงงาน 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย จดหมายเปิดผนกึว่าด้วยเร่ือง ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะตอ่ร่างพระราชกําหนดการบริหารจดัการการ

ทํางานของคนตา่งด้าว พ.ศ.... ลงวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2560 

ด้วย เม่ือวนัท่ี 18 สิงหาคม 2560 เครือข่ายประชากรข้ามชาติ ได้จดัสมัมนาเพ่ือรับฟังความคิดเห็นและ

จดัทําข้อเสนอแก้ไขเพ่ิมเติม พระราชกําหนดการบริหารจดัการการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 เน่ืองจาก

สมาชิกเครือข่ายประชากรข้ามชาติ ได้ลงพืน้ท่ีสร้างความรู้ความเข้าใจเร่ืองการบังคับใช้กฎหมายต่อชุมชน

แรงงานข้ามชาติ และฝ่ายนายจ้างบางสว่น รวมทัง้การให้ข้อมลูเพ่ือให้เกิดการเข้าถึงกลไกการแก้ไขปัญหาของรัฐ

ท่ีเกิดขึน้หลงัจากท่ีได้มีคําสัง่คสช.ท่ี 33/2560 กําหนดมาตรการเร่งด่วนในการจดัการแก้ไขปัญหาท่ีเก่ียวข้องกบั

การขึน้ทะเบียนและการจ้างงานระหว่างลกูจ้างและนายจ้างให้ถกูต้อง ภายในระยะเวลา 180 ซึ่งแม้ว่ามาตรการ

เร่งด่วนนีจ้ะช่วยเยียวยาปัญหาของแรงงานและนายจ้างได้ในระยะสัน้ แต่เครือข่ายฯยงัมีข้อกงัวลถึงกระบวนการ

บริหารจดัการแรงงานข้ามชาติของรัฐในช่วงระยะเวลาจํากดั 180 วนั ท่ีแรงงานบางสว่นยงัต้องเข้าสูก่ระบวนการ

พิสจูน์สญัชาติจากรัฐประเทศต้นทาง รวมทัง้เครือข่ายฯและผู้ มีส่วนเก่ียวข้องอ่ืนๆยงัไม่เห็นมาตรการของรัฐใน

การจัดการภายหลงั 180 วัน จึงได้จัดสมัมนาร่วมกับตัวแทนชุมชนแรงงานข้ามชาติ องค์กรภาคประชาสงัคม 

นายจ้าง ผู้แทนสภาอตุสาหกรรม นกักฎหมายและนกัสหภาพแรงงาน  เพ่ือนําเสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอ จากมี

ผู้สว่นได้เสียด้านการบงัคบัใช้พรก.ฯฉบบันี ้เป็นสองสว่น ดงัตอ่ไปนี ้ 

ก.ด้านการบริหารจัดการของรัฐบาลภายใต้คาํส่ังคสช.ที่ 33/2560 ข้อที่ 1-3 ดังนี ้

1. การบริหารจัดการการทาํงานของแรงงานข้ามชาต ิ นัน้ รัฐควรคํานงึถึงกลไกการตลาดมากกว่าความมัน่คง
ของรัฐในการบริหารจดัการแรงงานข้ามชาติ และพิจารณาระบบการขึน้ทะเบียนแรงงานให้ลดกระบวนการท่ีเป็น



2 
 

ทางการและคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ทัง้ตอ่ฝ่ายลกูจ้างและนายจ้างให้น้อยท่ีสดุ ทัง้นีเ้พ่ือแก้ไขปัญหาการแสวงหา
ประโยชน์โดยไมช่อบ โดยเฉพาะจากกลุม่ตวัแทนนายหน้า  

2. การขึน้ทะเบียนผู้ตดิตาม เครือขา่ยฯเห็นว่า มาตรการจดัการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของรัฐครัง้นี ้ ยงัขาด
กระบวนการแก้ไขปัญหาผู้ ติดตาม โดยรัฐไมมี่ช่องทางให้ผู้ ติดตาม (กรณีคูส่มรส เดก็ และผู้สงูอาย)ุ ให้สามารถ
ขึน้ทะเบียนเป็นผู้ ติดตามได้ จงึเสนอให้มีการผอ่นผนัระยะเวลาการขึน้ทะเบียน และ พิจารณาเปิดช่องทางให้
ผู้ ติดตามสามารถขึน้ทะเบียนในฐานะผู้ ติดตามแรงงานข้ามชาติได้ รวมทัง้ประสานงานกบัประเทศต้นทางเพ่ือ
พิสจูน์สญัชาติให้แก่ผู้ ติดตามตอ่ไป เพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีอาจจะเกิดจากการบงัคบัใช้แรงงานเดก็ หรือการคอรัปชัน่ 

3. แรงงานท่ีไม่มีนายจ้างประจาํ เครือขา่ยฯพบว่ามีแรงงานอีกกลุม่หนึง่ท่ีทํางานโดยไมมี่นายจ้างประจําท่ีอยู่ใน
ภาคบริการ เช่น ธุรกิจท่องเท่ียว ภาคเกษตรและลกูจ้างทํางานบ้าน โดยเครือขา่ยฯ ขอเสนอให้รัฐเปิดช่องทางให้
แรงงานสามารถขึน้ทะเบียนกบันายจ้างได้มากกว่าหนึง่ราย เพ่ือให้สอดคล้องกบัสภาพการจ้างงานตามความ
เป็นจริง 

4. การประชาสัมพันธ์ข้อมูล และ การให้ความรู้แก่นายจ้างและลูกจ้าง เน่ืองจากการประกาศใช้พระราช
กําหนดการบริหารจดัการการทํางานของคนตา่งด้าว พ.ศ. 2560 ได้ประกาศใช้อย่างรวดเร็ว ในบางพืน้ท่ี 
เครือขา่ยประชากรข้ามชาติพบว่า กระบวนการประชาสมัพนัธ์ของรัฐยงัไมท่ัว่ถึง ทําให้นายจ้างไมส่ามารถ
ดําเนินการขึน้ทะเบียนแรงงานได้ทนัตามกําหนดระยะเวลา จึงเสนอให้มีการประชาสมัพนัธ์อย่างแพร่หลายตอ่
ฝ่ายนายจ้างและลกูจ้างโดยให้มีภาษาท่ีแรงงานข้ามชาตสิามารถเข้าใจได้  

5. กระบวนการพสูิจน์สัญชาตภิายหลังการขึน้ทะเบียนแรงงานต่อรัฐ แม้ว่ารัฐบาลไทยได้อํานวยความสะดวก
ให้กบัรัฐบาลประเทศต้นทาง จดัตัง้ศนูย์พิสจูน์สญัชาติในประเทศไทยได้เพ่ือให้กระบวนการดงักลา่วมีความ
รวดเร็วขึน้ เช่น ฝ่ายรัฐบาลพมา่ ได้จดัตัง้ศนูย์พิสจูน์สญัชาติให้กบัแรงงานข้ามชาติสญัชาติพมา่ เพ่ือออกเอกสาร
ประจําตวั หรือ CI ให้กบัแรงงาน แตจ่ากการรวบรวมข้อมลูของเครือข่ายฯ พบว่า ระบบการพิสจูน์สญัชาติไมเ่อือ้
ให้แรงงานสามารถดําเนินการด้วยตนเองได้ มีกระบวนการบงัคบัให้แรงงานต้องพึง่พาด้านการดําเนินการจาก
กลุม่นายหน้า หรือต้องเสียคา่ใช้จ่ายท่ีสงูเกินจริงท่ีขดัตอ่นโยบายของรัฐประเทศต้นทาง  จงึเสนอให้รัฐเร่งส่ือสาร
กบัตวัแทนรัฐบาลประเทศต้นทางอย่างจริงจงั ในการแก้ไขการาเรียกคา่ใช้จ่ายของกลุม่นายหน้า  ซึง่เป็นอปุสรรค
ใหญ่ท่ีแรงงานจํานวนมากหนัหลงัให้กบักระบวนการขึน้ทะเบียนของรัฐไทย และเป็นอปุสรรคตอ่การสง่เสริมการ
ย้ายถ่ินอย่างปลอดภยั 

6. กรณีที่แรงงานผ่านการพสูิจน์สัญชาตแิล้ว แต่หนังสือเดนิทางที่ใกล้หมดอายุ ตามมตคิณะรัฐมนตรี 25 
ตุลาคม 2559 เห็นว่า รัฐควรกําหนดแนวทาง โดยการเจรจากบัรัฐบาลประเทศต้นทาง ให้แรงงานไม่ต้องกลบัไป
ทําหนงัสือเดินทางท่ีประเทศต้นทาง แต่ให้สามารถทํา CI ท่ีศนูย์ CI ในประเทศไทยได้เลย  
 
ข.ด้านการบริหารจัดการของรัฐบาลภายใต้คําส่ังคสช.ที่ 33/2560 ข้อที่ 4 กําหนดให้ กระทรวง

แรงงานดําเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงกฎหมาย ว่าด้วย การบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว 

เพ่ือเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้แล้วเสร็จภายใน 120 วนั (หรือภายใน 23 กันยายน 2560) นบัแต่คําสัง่

ฉบบัท่ี 33/2560 ใช้บังคบั ตลอดจนพิจารณาหลกัเกณฑ์ วิธีการ และขัน้ตอนในการบริหารจัดการการ
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ทํางานของคนต่างด้าวอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพ่ือประโยชน์ในการป้องกัน

การค้ามนษุย์ และอํานวยความสะดวกในการดําเนินการแก่ผู้ เก่ียวข้องทุกภาคส่วน โดยการจดัทําร่าง

กฎหมายและออกตามความในพระราชกําหนดการบริหารจดัการการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 

ให้กระทรวงแรงงานรับฟังความคิดเห็นของผู้ เก่ียวข้องและนํามาประกอบการพิจารณาด้วย  

1. เครือขา่ยประชากรข้ามชาติ ยืนยนัตามหนงัสือเปิดผนกึของเครือขา่ยประชากรข้ามชาติ ลงวนัท่ี 24 พฤษภาคม 
2560 ถึงนายกรัฐมนตรีและกระทรวงแรงงาน ว่าด้วยข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะตอ่การออกพรกฯ (รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารท่ีสง่มาด้วย) ซึง่ได้รวบรวมไว้จากการจดัทําเวทีรับฟังความเห็นของตวัแทนผู้ มีสว่นได้เสียกลุม่
ต่างๆ อาทิ ตวัแทนฝ่ายลกูจ้าง นายจ้าง นกัวิชาการ สภาอตุสาหกรรม สหภาพแรงงาน นกักฎหมาย และองค์กร
ภาคประชาสงัคม หนงัสือฉบบัดงักลา่ว มุง่เน้นไปในสว่นของเนือ้หาของตวักฎหมายท่ีเห็นว่า รัฐควรจดัทําการรับ
ฟังความคิดเห็น เพ่ือทบทวนและมีแนวทางให้มีการแก้ไขกฎหมายบางมาตราท่ีกลุม่ผู้ มีสว่นได้เสียเห็นว่ายงัมี
ปัญหา เช่น การกําหนดโควตาประเภทอาชีพ (มาตรา 12 และ 13) การประกาศเขตท่ีพกัอาศยัสําหรับผู้ รับ
อนญุาตให้ทํางาน (มาตรา 15) การทบทวนระยะเวลาท่ีให้ลกูจ้างหานายจ้างคนใหม ่ ทัง้นีเ้พ่ือให้สอดคล้องกบั
สทิธิประโยชน์ของลกูจ้างท่ีได้รับการคุ้มครองตามพระราชบญัญติัประกนัสงัคม พ.ศ.2534 (มาตรา 51 และ 53) 
การทบทวนอตัราโทษตอ่นายจ้างและลกูจ้างท่ีกําหนดไว้ในอตัราท่ีรุนแรงเกินไป เป็นต้น  

2. การกาํหนดประเภทอาชีพที่อนุญาตให้แรงงานข้ามชาติทาํได้ ปัจจุบันพบว่า มีแรงงานข้ามชาติบางกลุม่ท่ี
ไม่สามารถขึน้ทะเบียนตามกฎหมาย เช่น ผู้ช่วยสอนในศนูย์การเรียนรู้ อาสาสมคัรในองค์กรชมุชน และ แรงงาน
ก่ึงฝีมือ โดยแรงงานกลุม่นี ้ เครือข่ายฯ ขอเสนอให้รัฐบาลพิจารณาเปิดการขึน้ทะเบียนในอาชีพดงักลา่ว และให้
รัฐทบทวนแก้ไขอาชีพสงวน 39 อาชีพ เพ่ือให้สอดคล้องกบัสภาพการจ้างงานกบัแรงงานข้ามชาติท่ีเกิดขึน้จริง 
โดยแผนการแก้ไขอาชีพสงวนนัน้ รัฐควรเปิดโอกาสให้ฝ่ายผู้ประกอบการและลกูจ้าง มีสว่นเก่ียวข้องในการแก้ไข
กฎหมายหรือนโยบายดงักลา่วด้วย  

3. แรงงานกลุ่มที่ยังมีปัญหาในการดาํเนินการให้เป็นไปตามพระราชกาํหนดการบริหารจัดการการทาํงาน
ของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 
- แรงงานชายแดน เน่ืองจากในสภาพความเป็นจริง แรงงานข้ามชาติในพืน้ท่ีชายแดนเดินทางมาจาก

หลากหลายพืน้ท่ีของประเทศพม่า มใิช่เพียงพืน้ท่ีชายแดนของประเทศเพ่ือนบ้านท่ีตดิกนั จงึเสนอให้รัฐเร่ง 
เจรจากบัประเทศต้นทางในการพิจารณาการออกเอกสารเก่ียวกบัการจ้างงานแรงงานชายแดน ตามมาตรา 
64 พระราชกําหนดการบริหารจดัการการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 นอกเหนือจาก border pass 
เพ่ือให้ประเทศต้นทางออกเอกสารให้กบัแรงงานในพืน้ท่ีอ่ืนสามารถเข้ามาทํางานในพืน้ท่ีชายแดนได้  

- กลุ่มที่มีปัญหาการเข้าถงึสถานะบุคคล เช่น กลุม่บคุคลท่ีถกูจําหน่ายทางทะเบียน กลุม่แรงงานไทใหญ่ 
กลุม่โรฮิงญา  ซึง่ทําให้การแก้ไขปัญหาระยะสัน้คือ การจ้างงานเป็นไปตามมาตรา 63 แต่การแก้ไขปัญหา
ระยะยาวยงัไมช่ดัเจน จงึเสนอให้รัฐทบทวนบริบทการจ้างงานของแรงงานกลุม่นี ้ พร้อมกบัการทบทวนการ
แก้ปัญหาระยะยาว โดยอาจเป็นการร่วมกบัประเทศต้นทางในการแก้ปัญหา  

- กลุ่มลูกจ้างทาํงานบ้าน ไม่อยู่ในอาชีพตามบนัทกึข้อตกลงระหว่างรัฐ หรือ MOU ทําให้เกิดความไม่ชดัเจน
ว่า กลุม่แรงงานข้ามชาติในประเทศไทย จะมีทิศทางอยา่งไร เครือขา่ยฯ เสนอ ให้มีการจดทะเบียนลกูจ้าง
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ทํางานบ้าน โดยไมข่ึน้กบันายจ้าง และ เสนอให้รัฐพิจารณาการเจรจากบัประเทศต้นทางเพ่ือเพ่ิมอาชีพนีใ้น 
บนัทึกข้อตกลงระหวา่งรัฐ หรือ MOU  

4. การคอรัปช่ัน เน่ืองจากขัน้ตอนในการขึน้ทะเบียนท่ีเป็นทางการ และการกําหนดโทษท่ีสงูตามพระราชกําหนดฯ
ฉบบันี ้ ซึง่ไม่สอดคล้องกบัหลกัการลงโทษทางอาญา อาจจะสง่ผลให้มีการเลือกใช้ช่องทางท่ีง่ายกวา่ การ
แสวงหาประโยชน์จากแรงงาน และการทจุริตคอรัปชัน่ ดงันัน้รัฐควรทบทวนแก้ไขปัญหาการลงโทษทัง้ฝ่าย
ลกูจ้างและนายจ้างในอตัราท่ีรุนแรงเกินไป 

5. การสร้างความร่วมมือกับประเทศต้นทางในประเด็นต่างๆ เช่น การพิสจูน์สญัชาติ ระบบนายหน้าในฝ่ัง
ประเทศต้นทาง การจดัทําทะเบียนบ้านของประเทศต้นทาง นโยบายตอ่ประชากรกลุม่เฉพาะ เช่น กลุม่โรฮิงญา 
เพ่ือให้การดําเนินการเร่ืองแรงงานข้ามชาติเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ  
 
ในการดําเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขกฎหมายนัน้ จะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ มีสว่นได้เสีย โดยเฉพาะกลุม่แรงงานและ 

นายจ้าง มีสว่นร่วมในเสนอและปรับปรุงกฎหมายอย่างแท้จริง  เพ่ือให้เกิดการรักษาเจตนารมณ์และประสทิธิภาพในการ
บริหารจดัการการทํางานของแรงงานข้ามชาติทัง้ระบบ ให้สอดคล้องกบัมาตรฐานสากลและมาตรการตอ่ต้านการค้า
มนษุย์และการสง่เสริมการย้ายถ่ินอย่างปลอดภยั 
 

ด้วยความเคารพในสิทธิมนษุยชนและศกัด์ิศรีความเป็นมนษุย์ 

เครือขา่ยประชากรข้ามชาติ 

---------------------------------------------------------------------- 
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