จดหมายเปิ ดผนึ ก
เรื่อง ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ....
เรียน นายกรัฐมนตรี
สําเนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
ตามทีค่ ณะรัฐมนตรีได้มมี ติอนุ มตั หิ ลักการร่างพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของ
คนต่างด้าว พ.ศ. เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 ตามข้อเสนอของกระทรวงแรงงาน หลังจากที่กระทรวง
แรงงานได้มกี ารจัดตัง้ คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว โดยได้มกี ารรวม
เนื้อหาของกฎหมาย 2 ฉบับ คือ พระราชบัญญัตกิ ารทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ.2521 และพระราช
กําหนดการการนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้าง พ.ศ.2559 ไว้เป็ นฉบับเดียวกัน
เครือ ข่ายประชากรข้ามชาติ เห็น ว่า ร่างพระราชกํ าหนด นี้ เกี่ยวข้อ งโดยตรงกับ สิท ธิท าง
เศรษฐกิจ และสิท ธิแ รงงาน จึง ได้ จ ดั เวทีแ สดงความคิด เห็น ต่ อ ร่า งพระราชกํ า หนด เมื่อ วัน ที่ 15
พฤษภาคม 2560 โดยมีผู้เข้าร่วมซึ่งเป็ นตัวแทนของหน่ วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ได้แก่ ตัวแทน
ผูป้ ระกอบการ ตัวแทนลูกจ้าง สภาอุตสาหกรรม ฝา่ ยวิชาการ ผูน้ ํ าแรงงาน องค์กรพัฒนาเอกชน นัก
กฎหมาย เพื่อจัดทําเป็ นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ทัง้ นี้เพื่อให้เป็ นไปตามเป้าหมายของกระทรวง
แรงงานโดยเฉพาะการป้องกันการขยายตัวของปญั หาทีน่ ํ าไปสู่การละเมิดสิทธิขนั ้ พืน้ ฐานของแรงงาน
หรือการกระทําอันเป็ นการค้ามนุ ษย์ต่อคนต่างด้าว ในประเด็นดังต่อไปนี้
กระบวนการตราร่างพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ...
การตราพระราชกํ า หนดฉบับ นี้ อาศัย ช่ อ งทางตามมาตรา 172 ของรัฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย ทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ให้คณะรัฐมนตรีสามารถออกพระราชกําหนดได้ในกรณี”เพื่อ ประโยชน์
ในอันทีจ่ ะรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมันคงในทางเศรษฐกิ
่
จของ
ประเทศ...” โดยอยู่ ภ ายใต้ เงื่อ นไขเฉพาะ “เป็ น กรณี ฉุ ก เฉิ น ที่มีค วามจํ า เป็ น รีบ ด่ ว นอัน มิอ าจจะ
หลีกเลีย่ งได้”
เครือข่ายประชากรแรงงานข้ามชาติเห็นว่า กรณีการจัดการแรงงานต่างด้าว มิได้เป็ นหนึ่งใน
“กรณี ฉุ ก เฉิ น ที่ม ีค วามจําเป็ น รีบ ด่ ว นไม่อ าจหลีก เลี่ยงได้” ซึ่งจํา เป็ น ต้องตราเป็ น พระราชกํ า หนด
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ประกอบกับแนวทางการตราพระราชกําหนดภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวตามรัฐธรรมนู ญฉบับก่อนหน้า จะ
เห็นได้ชดั ว่าฝา่ ยบริหารหรือคณะรัฐมนตรีจะใช้ช่องทางนี้อย่างจํากัด เเละเป็ นข้อยกเว้นเฉพาะประเด็น
ที่เสีย่ งต่อความมันคงของประเทศด้
่
านอื่น เช่น กรณีมเี หตุความไม่สงบอันอาจกระทบต่อความมันคง
่
ของประเทศ ก่อการร้าย กรณีเกิดอุทกภัยอย่างกระทันหันซึง่ ต้องมีกฎหมายเร่งด่วนออกมาป้องปดั ภัย
พิบตั สิ าธารณะ เป็ นต้น
ข้ อ เสนอ รัฐ บาลควรทบทวนในการออกกฎหมายในรูป แบบของพระราชกํ าหนดภายใต้
เงื่อนไขของมาตรา 172 ตามรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 อีกทัง้ ควรเปิ ดโอกาสให้ม ี
การรับฟงั ความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆอย่างรอบด้าน รวมถึงการออกงานวิชาการออกมารองรับ
เพื่อเเสดงให้เห็นว่าจําเป็ นต้องใช้ช่องทางดังกล่าว ทัง้ นี้ เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐในการ
บัญญัตกิ ฎหมายให้ครอบคลุมการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าวได้ทงั ้ ระบบและการส่งเสริม
งานทีม่ คี ณ
ุ ค่าและการพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ นอย่างเเท้จริง
หมวด 1 บททัวไป
่
ก. การประกาศกําหนดให้ งานใดเป็ นงานที่ห้ามคนต่างด้ าวทําได้ หรื อไม่ และในท้ องที่ใดนั ้น ตัวแทนผู้
ประกอบการ มีความเห็นว่าเป็ นการย้ อนกลับไปใช้ กฎหมายเดิม คือ พระราชบัญญัติการทํางานของคนต่างด้ าว
พ.ศ.2551 ดังนั ้น รัฐมนตรี โดยความเห็นของคณะกรรมการควรออกประกาศกําหนดงานที่แรงงานสามารถทําได้
เท่านัน้
ข. การออกแบบระบบจัดสรรจํานวนคนต่างด้ าวเข้ าทํางาน หรื อการออกโควต้ าของประเภทอาชีพตาม
มาตรา 12 และ 13 ทางเครื อข่ายประชากรข้ ามชาติ เห็นว่า มีความเสี่ยงและอาจทําให้ เกิดช่องทางทุจริ ต จึงควร
ยกเลิกระบบจัดสรรจํานวนคนต่างด้ าวเข้ าทํางาน
ค. การประกาศเขตที่พกั อาศัยสําหรับผู้รับอนุญาตให้ ทํางาน เฉพาะจําพวกใดหรื อท้ องที่ใด ของ
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทย แม้ ไม่มีบทลงโทษกรณี ฝ่าฝื น แต่ยงั เป็ นข้ อบัญญัติที่เป็ นการจํากัดสิทธิและ
เสรี ภาพในการเลือกถิ่นที่อยู่ รวมทั ้งอาจจะมีผลกระทบต่อการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวฒ
ั นธรรม ดังนั ้น เครื อข่าย
ประชากรเเรงงานข้ ามชาติ จึงเสนอให้ มีการยกเลิกบทบัญญัติในมาตรา 15
ง. หมวดที่ 1 และหมวดที่ 3 ส่วนที่ 3 หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ ยังมีความคลุมเครือของถ้อยคํา อัน
อาจก่อให้เกิดปญั หาการบังคับใช้
เครือข่ายประชากรเเรงงานข้ามชาติเห็นว่าแม้ในมาตรา 16 จะกําหนดขอบเขตการบังคับใช้กบั
เฉพาะบุคคลสามประเภท คือ นายจ้าง คนต่างด้าว เเละผูไ้ ด้รบั อนุ ญาตให้นําคนต่างด้าวเข้ามาทํางาน
เเต่ในส่วนของบทบัญญัตทิ ก่ี ําหนดว่าจะใช้กบั คดีทเ่ี ป็ นข้อพิพาทในประเด็นสิทธิหรือหน้าทีต่ ามร่างพระ
ราชกําหนดนี้ หรือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ดา้ นเเรงงานนัน้ เครือข่ายเเรงงานประชากรข้ามชาติเห็นว่า
เเม้รายละเอียดในร่างพระราชกําหนด จะมีการเเบ่งหมวดหมู่เรื่องหน้าทีเ่ เละความรับผิดไว้ในส่วนที่ 3
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เเต่ในทางปฏิบตั ิ ประเด็นข้อพิพาทจริงๆมิได้เกิดจากความสัมพันธ์เชิงนายจ้างเเละลูกจ้าง แต่เกิดจาก
การกําหนดอํานาจหน้าทีข่ องบุคคลทัง้ สามฝา่ ยก่อนทีจ่ ะมีการจ้างงานเกิดขึน้ จริงหรือหลังจากการจ้าง
งานเเล้ว เมื่อบัญญัตใิ ห้ประเด็นดังกล่าวอยู่ในเขตอํานาจศาลเเรงงาน ซึ่งใช้กระบวนการไกล่เกลีย่ เพื่อ
คงความสัมพันธ์ระหว่างลูกจ้างเเละนายจ้างไว้ จึงยังไม่มคี วามเหมาะสม เเละอาจเกิดการตีความการ
บังคับใช้มาตรานี้เกินกว่าเจตนารมณ์ของกฎหมายครอบคลุมไปยังความผิดอาญาอื่นซึ่งมิได้กระทบเเต่
เพียงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลทัง้ สามฝา่ ยเท่านัน้ เเต่ยงั ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ระบบการจ้างงาน
เเละภาคเศรษกิจอีกด้วย เช่นกรณีการยึดหนังสือเดินทางลูกจ้าง การหลอกลวงว่ามีการจ้างงาน เป็ น
ต้น
ข้อเสนอ ขอให้ทบทวนเนื้อความตามมาตราดังกล่าวควบคู่ไปกับปญั หาในทางปฏิบตั ขิ องการใช้ศาล
เเรงงานเข้ามาไกล่เกลีย่ ทัง้ นี้ เพือ่ ก่อให้เกิดความเป็นธรรมระหว่างนายจ้าง ลูกจ้างเเละผูไ้ ด้รบั อนุ ญาตให้นําคน
ต่างด้าวเข้ามาทํางานมากทีส่ ดุ
หมวดที่ 2 ว่าด้วย คณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว
เครือข่ายประชากรแรงงานข้ามชาติเห็น ว่า คณะกรรมการนโยบายการบริหารจัด การการ
ทํางานของคนต่างด้าว ยังขาดผูแ้ ทนองค์กรนายจ้าง อีกทัง้ ในมิตขิ องการคุม้ ครองแรงงานนัน้ มีเพียง
ตัวแทนของกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานเท่านัน้ ทีเ่ ป็ นคณะกรรมการ
ข้อเสนอ ควรทบทวนในการเพิม่ สัดส่วนคณะกรรมการทีม่ ตี วั แทนขององค์กรนายจ้าง เพิม่ อีก
1 คน เนื่องจากมีตวั แทนสภาหอการค้า และสภาอุตสาหกรรมแล้ว และตัวแทนองค์กรลูกจ้างเพิม่ อีก 1
คน เป็ นฝ่ายละสามคนเพื่อให้สอดคล้องกับหลักไตรภาคี รวมทัง้ หน่ วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการ
คุม้ ครองลูกจ้างด้วย
หมวดที่ 3 ว่าด้วย การนํ าคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ ส่วนที่ 3 หน้ าที่และ
ความรับผิดชอบ
ก. มาตรา 50 การเลิกจ้างโดยมีเหตุอนั สมควร เครือข่ายประชากรเเรงงานข้ามชาติเห็นว่า
อธิบ ดีกรมการจัด หางาน ควรกําหนดแนวการเลิกจ้างที่มีเหตุ อนั สมควร และให้สทิ ธิลูกจ้างในการ
ลาออกได้ โดยกําหนดให้กรณีทล่ี กู จ้างประสงค์ลาออกเองเพื่อเปลีย่ นย้ายไปทํางานกับนายจ้างใหม่ ให้
นายจ้างใหม่เป็ นผู้รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายที่น ายจ้างคนเดิมได้จ่ายไปให้กบั ลูกจ้างเกี่ยวกับการนํ าเข้า
แรงงาน โดยคํานวนค่าใช้จา่ ยตามระยะเวลาการได้รบั อนุ ญาตทํางานทีเ่ หลือ
ข. มาตรา 51 และ 53 กรณีทล่ี กู จ้าง ประสงค์ทาํ งานกับนายจ้างคนใหม่ กําหนดให้ลกู จ้างต้อง
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ทํางานกับนายจ้างรายอื่นภายใน 15 วัน เครือข่ายประชากรเเรงงานข้ามชาติเห็นว่า ไม่สอดคล้องกับ
ความสามารถของลูกจ้างในการหางานใหม่ ดังนัน้ ควรพิจารณาทบทวนระยะเวลาให้ลกู จ้างสามารถหา
นายจ้างใหม่ภายใน 90 วัน เพื่อให้สอดคล้องกับสิทธิประโยชน์ ของลูกจ้างที่ได้รบั การคุ้มครองตาม
พระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม พ.ศ.2534
ค. มาตรา 54 กรณีนายจ้างขอรับค่าบริการและค่าใช้จา่ ยทีผ่ รู้ บั อนุ ญาตให้นําคนต่างด้าวมา
ทํางาน ให้สามารถเรียกเก็บคืนได้ภายใน 30 วัน เครือข่ายประชากรเเรงงานข้ามชาติเสนอ ให้นายจ้าง
สามารถเรียกเก็บคืนได้ภายใน 15 วัน นับแต่วนั ทีน่ ายจ้างขอรับค่าบริการและค่าใช้จ่ายคืน และขอให้
อธิบดีกรมการจัดหางานกําหนดมาตรฐานของสัญญาระหว่างผูร้ บั ใบอนุ ญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางาน
กับนายจ้าง
ง. มาตรา 57 กรณีทค่ี นต่างด้าวได้รบั ความเสียหายจากการทีน่ ายจ้างหรือผูร้ บั อนุ ญาตให้นํา
คนต่างด้าวมาทํางาน ไม่ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไข เครือข่ายประชากรเเรงงานข้ามชาติเสนอให้เพิม่ มาตรา
57 วรรคสอง ว่า “กรณี ท่ีมคี นต่ างด้าวดําเนิ น การร้องเรียน กรณี ท่ีมีการละเมิด สิทธิตามกลไกการ
คุม้ ครองสิทธิ ให้คนต่างด้าวสามารถอยู่และสามารถหางานใหม่ในประเทศไทยได้จนกว่ากระบวนการ
พิจารณาการคุม้ ครองสิทธิจะถึงทีส่ ดุ ”
หมวดที่ 4 ว่าด้วยการทํางานของคนต่างด้าว
มาตรา 71 เครื อข่ายประชากรเเรงงานข้ ามชาติเสนอให้ มีการเพิ่มเติมในตอนท้ ายว่า กรณี ที่เป็ นลักษณะ
กิจการที่มีลกั ษณะการเคลื่อนย้ ายพื ้นที่ในการทํางานที่คอ่ นข้ างสูง เช่น กิจการขนส่งทั ้งทางเรื อ ทางบก และกิจการ
ก่อสร้ าง ให้ สามารถขอเปลี่ยนหรื อเพิ่มท้ องที่ หรื อลักษณะการทํางานให้ เป็ นไปตามเงื่อนไขการทํางาน
มาตรา 74 บัญญัติให้ นายจ้ างต้ องแจ้ งนายทะเบียนภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที่ผ้ รู ับอนุญาตให้ ทํางานออก
จากงานไม่ว่าด้ วยเหตุใด เครื อข่ายประชากรเเรงงานข้ ามชาติเสนอให้ เปลี่ยนกําหนดระยะเวลาแจ้ งจาก 7 วัน เป็ น
ภายใน 15 วัน
หมวด 5 ว่าด้วยกองทุนเพือ่ การบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว
ก. มาตรา 76 เครือข่ายประชากรเเรงงานข้ามชาติเสนอให้ค่าปรับที่กําหนดไว้ในร่างพระราช
กําหนด มาอยูใ่ นกองทุนเพือ่ การบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว
ข. บทบัญญัตขิ องมาตรา 78 ให้มคี ณะกรรมการกองทุนเพื่อบริหารจัดการการทํางานของคน
ต่ า งด้ า วนั น้ ประกอบไปด้ ว ยตัว แทนของเจ้า หน้ า ที่ จ ากภาครัฐ จากหลายหน่ ว ยงาน แต่ ย ัง ขาด
องค์ประกอบสําคัญทีเ่ กี่ยวข้องกับการจ้างงานและการทํางาน เครือข่ายประชากรเเรงงานข้ามชาติจงึ
เสนอให้เพิม่ ตัวแทนองค์กรลูกจ้างและนายจ้าง อยู่ในคณะกรรมการกองทุนบริหารจัดการการทํางาน
ของคนต่างด้าว
หมวด 6 ว่าด้วย มาตรการทางปกครอง
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ส่วนที่ 1 เรื่องการพักใช้ใบอนุ ญาตนํ าคนต่างด้าวมาทํางาน การเพิกถอนใบอนุ ญาตนําคนต่าง
ด้าวมาทํางาน และการเพิกถอนใบอนุ ญาต
มาตรา 91 เครือข่ายประชากรเเรงงานข้ามชาติเสนอให้ศ าลเป็ นผู้มอี ํานาจประกาศรายชื่อ
นายจ้างหรือผูร้ บั อนุ ญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางานซึ่งได้รบั โทษเพราะฝ่าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ติ ามพระ
ราชกําหนดนี้
หมวดที่ 7 ว่าด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่
มาตรา 98 กําหนดอํานาจของพนักงานเจ้าหน้าทีใ่ นการตรวจค้น แต่มไิ ด้กําหนดช่วงเวลาใน
การเข้าไปตรวจค้น ซึ่งทางเครือข่ายประชากรเเรงงานข้ามชาติเห็นว่า ควรพิจารณาบทบัญญัติของ
กฎหมายเดิมทีใ่ ช้มาตรการเดียวกับวิธพี จิ ารณาความอาญา ทีก่ ําหนดเวลาในการค้นว่า สามารถทําได้
ในช่วงพระอาทิตย์ขน้ึ ถึงตกดินเท่านัน้ หรือจะมีการค้นในช่วงกลางวันต่อเนื่องไปถึงกลางคืน เป็ นต้น
หมวดที่ 8 ว่าด้วยบทลงโทษ
เครือข่ายประชากรเเรงงานข้ามชาติเห็นว่านิตนิ โยบายของร่างกฎหมายฉบับนี้ มีบทลงโทษ
มากกว่ากฎหมายทุกฉบับที่ผ่านมา ซึ่งการที่รฐั มีมาตรการในการเพิม่ โทษ เช่น การเพิม่ จํานวนเงิน
ค่าปรับ หรือโทษจําคุก อาจจะยิง่ เป็นช่องทางในการทําผิดกฎหมาย การทุจริตในวงราชการ นอกจากนี้
กระบวนการลงโทษระหว่างลูกจ้างและนายจ้างยังมีความแตกต่างกัน เช่น กรณีลูกจ้างทํางานโดยไม่มี
ใบอนุ ญาตต้องระวางโทษจําคุกหรือปรับ กรณีท่นี ายจ้างฝ่าฝื น กําหนดบทลงโทษไว้เฉพาะโทษปรับ
อาจจะกลายเป็ นประเด็นในการเลือกปฏิบตั อิ กี ได้ดว้ ย
เครือข่ายประชากรเเรงงานข้ามชาติจงึ เสนอให้ ความผิดใดๆที่เกี่ยวข้องกับ การจ้างงานให้
เป็ นไปตามบทบัญ ญัติในพระราชบัญ ญัติการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 และให้ยกเลิกโทษ
จําคุก เว้นแต่ความผิดนํ าคนต่างด้าวมาทํางานในประเทศ ให้ยนื ตามเงื่อนไขร่างพระราชกําหนด หรือ
บทลงโทษในเชิงการระงับสิทธิ
อัตราค่าธรรมเนียม เครือข่ายประชากรเเรงงานข้ามชาติเสนอให้เป็นไปตามกฎหมายเดิม

ด้วยความเคารพในสิทธิมนุ ษยชนและศักดิศรี
์ ความเป็ นมนุ ษย์
เครือข่ายประชากรข้ามชาติ
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