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จดหมายเปิดผนึก 

เร่ือง ขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะต่อรา่งพระราชกําหนดการบรหิารจดัการการทาํงานของคนต่างดา้ว พ.ศ.... 

เรียน นายกรฐัมนตร ี

สาํเนา รฐัมนตรวี่าการกระทรวงแรงงาน 

ตามทีค่ณะรฐัมนตรไีดม้มีตอินุมตัหิลกัการรา่งพระราชกาํหนดการบรหิารจดัการการทาํงานของ

คนต่างด้าว พ.ศ. เมื่อวนัที่ 7 มนีาคม 2560 ตามขอ้เสนอของกระทรวงแรงงาน หลงัจากที่กระทรวง

แรงงานได้มกีารจดัตัง้คณะกรรมการปฏริูปกฎหมายบรหิารจดัการแรงงานต่างดา้ว โดยได้มกีารรวม

เน้ือหาของกฎหมาย 2 ฉบบั คอื พระราชบญัญตักิารทํางานของคนต่างดา้ว พ.ศ.2521 และพระราช

กาํหนดการการนําคนต่างดา้วมาทาํงานกบันายจา้ง พ.ศ.2559 ไวเ้ป็นฉบบัเดยีวกนั 

เครือข่ายประชากรข้ามชาติ เห็นว่าร่างพระราชกําหนด น้ี เกี่ยวข้องโดยตรงกบัสิทธิทาง

เศรษฐกิจและสิทธิแรงงาน จึงได้จดัเวทีแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชกําหนด เมื่อวันที่ 15 

พฤษภาคม 2560 โดยมผีู้เข้าร่วมซึ่งเป็นตวัแทนของหน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน ได้แก่ ตวัแทน

ผูป้ระกอบการ ตวัแทนลูกจา้ง สภาอุตสาหกรรม ฝา่ยวชิาการ ผูนํ้าแรงงาน องค์กรพฒันาเอกชน นัก

กฎหมาย เพื่อจดัทําเป็นขอ้คดิเห็นและขอ้เสนอแนะ ทัง้น้ีเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของกระทรวง

แรงงานโดยเฉพาะการป้องกนัการขยายตวัของปญัหาทีนํ่าไปสู่การละเมดิสทิธขิ ัน้พืน้ฐานของแรงงาน

หรอืการกระทาํอนัเป็นการคา้มนุษยต์่อคนต่างดา้ว ในประเดน็ดงัต่อไปน้ี 

กระบวนการตรารา่งพระราชกําหนดการบรหิารจดัการการทาํงานของคนต่างดา้ว พ.ศ. ...  

การตราพระราชกําหนดฉบับน้ี  อาศัยช่องทางตามมาตรา 172 ของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย ทีบ่ญัญตัไิวใ้หค้ณะรฐัมนตรสีามารถออกพระราชกําหนดไดใ้นกรณี”เพื่อ ประโยชน์

ในอนัทีจ่ะรกัษาความปลอดภยัของประเทศ ความปลอดภยัสาธารณะ ความมัน่คงในทางเศรษฐกจิของ

ประเทศ...” โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขเฉพาะ “เป็นกรณีฉุกเฉิน ที่มีความจําเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะ

หลกีเลีย่งได”้ 

เครอืข่ายประชากรแรงงานขา้มชาติเหน็ว่า กรณีการจดัการแรงงานต่างด้าว มไิด้เป็นหน่ึงใน 

“กรณีฉุกเฉินที่มีความจําเป็นรบีด่วนไม่อาจหลีกเลี่ยงได้” ซึ่งจําเป็นต้องตราเป็นพระราชกําหนด 
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ประกอบกบัแนวทางการตราพระราชกําหนดภายใตเ้งื่อนไขดงักล่าวตามรฐัธรรมนูญฉบบัก่อนหน้า จะ

เหน็ไดช้ดัว่าฝา่ยบรหิารหรอืคณะรฐัมนตรจีะใชช่้องทางน้ีอย่างจาํกดั เเละเป็นขอ้ยกเวน้เฉพาะประเดน็

ที่เสีย่งต่อความมัน่คงของประเทศดา้นอื่น เช่น กรณีมเีหตุความไม่สงบอนัอาจกระทบต่อความมัน่คง

ของประเทศ ก่อการรา้ย กรณีเกดิอุทกภยัอย่างกระทนัหนัซึง่ตอ้งมกีฎหมายเร่งด่วนออกมาป้องปดัภยั

พบิตัสิาธารณะ เป็นตน้  

ข้อเสนอ รฐับาลควรทบทวนในการออกกฎหมายในรูปแบบของพระราชกําหนดภายใต้

เงื่อนไขของมาตรา 172 ตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2560  อกีทัง้ควรเปิดโอกาสใหม้ี

การรบัฟงัความคดิเห็นจากภาคส่วนต่างๆอย่างรอบด้าน รวมถงึการออกงานวชิาการออกมารองรบั 

เพื่อเเสดงใหเ้หน็ว่าจําเป็นตอ้งใชช้่องทางดงักล่าว ทัง้น้ี เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของรฐัในการ

บญัญตักิฎหมายใหค้รอบคลุมการบรหิารจดัการการทํางานของคนต่างดา้วไดท้ัง้ระบบและการส่งเสรมิ

งานทีม่คีณุคา่และการพฒันาทีย่ ัง่ยนือยา่งเเทจ้รงิ 

หมวด 1 บททัว่ไป 

ก. การประกาศกําหนดให้งานใดเป็นงานท่ีห้ามคนตา่งด้าวทําได้หรือไม ่และในท้องท่ีใดนัน้ ตวัแทนผู้  
ประกอบการ มีความเห็นว่าเป็นการย้อนกลบัไปใช้กฎหมายเดิม คือ พระราชบญัญัติการทํางานของคนต่างด้าว 
พ.ศ.2551 ดงันัน้ รัฐมนตรีโดยความเห็นของคณะกรรมการควรออกประกาศกําหนดงานท่ีแรงงานสามารถทําได้
เท่านัน้  

ข. การออกแบบระบบจดัสรรจํานวนคนตา่งด้าวเข้าทํางาน หรือการออกโควต้าของประเภทอาชีพตาม 
มาตรา 12 และ 13 ทางเครือข่ายประชากรข้ามชาติ เห็นว่า มีความเส่ียงและอาจทําให้เกิดช่องทางทุจริต จึงควร
ยกเลิกระบบจดัสรรจํานวนคนต่างด้าวเข้าทํางาน  

ค. การประกาศเขตท่ีพกัอาศยัสําหรับผู้ รับอนญุาตให้ทํางาน เฉพาะจําพวกใดหรือท้องท่ีใด ของ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แม้ไม่มีบทลงโทษกรณีฝ่าฝืน แต่ยงัเป็นข้อบัญญัติท่ีเป็นการจํากัดสิทธิและ
เสรีภาพในการเลือกถ่ินท่ีอยู่ รวมทัง้อาจจะมีผลกระทบต่อการอยู่ร่วมกนัในสงัคมพหุวฒันธรรม ดงันัน้ เครือข่าย
ประชากรเเรงงานข้ามชาติ จงึเสนอให้มีการยกเลิกบทบญัญติัในมาตรา 15 

ง. หมวดที ่1 และหมวดที ่3 สว่นที ่3 หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ ยงัมคีวามคลุมเครอืของถอ้ยคาํ อนั
อาจก่อใหเ้กดิปญัหาการบงัคบัใช ้ 

เครอืขา่ยประชากรเเรงงานขา้มชาตเิหน็ว่าแมใ้นมาตรา 16 จะกําหนดขอบเขตการบงัคบัใชก้บั

เฉพาะบุคคลสามประเภท คอื นายจา้ง คนต่างดา้ว เเละผูไ้ดร้บัอนุญาตใหนํ้าคนต่างดา้วเขา้มาทํางาน 

เเต่ในส่วนของบทบญัญตัทิีก่ําหนดว่าจะใชก้บัคดทีีเ่ป็นขอ้พพิาทในประเดน็สทิธหิรอืหน้าทีต่ามรา่งพระ

ราชกําหนดน้ี หรอืเกี่ยวกบัความสมัพนัธ์ดา้นเเรงงานนัน้ เครอืข่ายเเรงงานประชากรขา้มชาตเิหน็ว่า 

เเมร้ายละเอยีดในร่างพระราชกําหนด จะมกีารเเบ่งหมวดหมู่เรื่องหน้าทีเ่เละความรบัผดิไวใ้นส่วนที ่3 
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เเต่ในทางปฏบิตั ิประเดน็ขอ้พพิาทจรงิๆมไิดเ้กดิจากความสมัพนัธ์เชงินายจา้งเเละลูกจา้ง แต่เกดิจาก

การกําหนดอํานาจหน้าทีข่องบุคคลทัง้สามฝา่ยก่อนทีจ่ะมกีารจา้งงานเกดิขึน้จรงิหรอืหลงัจากการจา้ง

งานเเลว้ เมื่อบญัญตัใิหป้ระเดน็ดงักล่าวอยู่ในเขตอํานาจศาลเเรงงาน ซึ่งใชก้ระบวนการไกล่เกลีย่เพื่อ

คงความสมัพนัธ์ระหว่างลูกจา้งเเละนายจา้งไว ้จงึยงัไม่มคีวามเหมาะสม เเละอาจเกดิการตคีวามการ

บงัคบัใชม้าตราน้ีเกนิกว่าเจตนารมณ์ของกฎหมายครอบคลุมไปยงัความผดิอาญาอื่นซึ่งมไิดก้ระทบเเต่

เพยีงความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลทัง้สามฝา่ยเท่านัน้ เเต่ยงัก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่ระบบการจา้งงาน

เเละภาคเศรษกจิอกีดว้ย เช่นกรณีการยดึหนังสอืเดนิทางลูกจา้ง การหลอกลวงว่ามกีารจา้งงาน เป็น

ตน้  

ข้อเสนอ ขอใหท้บทวนเน้ือความตามมาตราดงักล่าวควบคู่ไปกบัปญัหาในทางปฏบิตัขิองการใชศ้าล
เเรงงานเขา้มาไกลเ่กลีย่ ทัง้น้ี เพือ่ก่อใหเ้กดิความเป็นธรรมระหวา่งนายจา้ง ลกูจา้งเเละผูไ้ดร้บัอนุญาตใหนํ้าคน
ต่างดา้วเขา้มาทาํงานมากทีส่ดุ 

 

หมวดที ่2 ว่าดว้ย คณะกรรมการนโยบายการบรหิารจดัการการทาํงานของคนต่างดา้ว  

เครอืข่ายประชากรแรงงานข้ามชาติเห็นว่า คณะกรรมการนโยบายการบรหิารจดัการการ

ทํางานของคนต่างดา้ว ยงัขาดผูแ้ทนองค์กรนายจา้ง อกีทัง้ในมติขิองการคุม้ครองแรงงานนัน้ มเีพยีง

ตวัแทนของกรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานเทา่นัน้ทีเ่ป็นคณะกรรมการ  

ข้อเสนอ ควรทบทวนในการเพิม่สดัสว่นคณะกรรมการทีม่ตีวัแทนขององคก์รนายจา้ง เพิม่อกี 

1 คน เน่ืองจากมตีวัแทนสภาหอการคา้ และสภาอุตสาหกรรมแลว้ และตวัแทนองคก์รลูกจา้งเพิม่อกี 1 

คน เป็นฝ่ายละสามคนเพื่อให้สอดคล้องกบัหลกัไตรภาคี รวมทัง้หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวขอ้งกบัการ

คุม้ครองลกูจา้งดว้ย  

หมวดที่ 3 ว่าด้วย การนําคนต่างด้าวมาทํางานกบันายจ้างในประเทศ ส่วนที่ 3 หน้าที่และ

ความรบัผดิชอบ 

ก. มาตรา 50 การเลกิจา้งโดยมเีหตุอนัสมควร เครอืขา่ยประชากรเเรงงานขา้มชาตเิหน็วา่  

อธิบดีกรมการจดัหางาน ควรกําหนดแนวการเลกิจ้างที่มีเหตุอนัสมควร และให้สทิธิลูกจ้างในการ

ลาออกได ้โดยกําหนดใหก้รณีทีล่กูจา้งประสงคล์าออกเองเพื่อเปลีย่นยา้ยไปทํางานกบันายจา้งใหม ่ให้

นายจ้างใหม่เป็นผู้รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายที่นายจ้างคนเดิมได้จ่ายไปให้กบัลูกจ้างเกี่ยวกบัการนําเขา้

แรงงาน โดยคาํนวนคา่ใชจ้า่ยตามระยะเวลาการไดร้บัอนุญาตทาํงานทีเ่หลอื 

ข. มาตรา 51 และ 53 กรณีทีล่กูจา้ง ประสงคท์าํงานกบันายจา้งคนใหม ่กาํหนดใหล้กูจา้งตอ้ง 
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ทํางานกบันายจา้งรายอื่นภายใน 15 วนั เครอืข่ายประชากรเเรงงานขา้มชาตเิหน็ว่า ไม่สอดคลอ้งกบั

ความสามารถของลกูจา้งในการหางานใหม ่ดงันัน้ ควรพจิารณาทบทวนระยะเวลาใหล้กูจา้งสามารถหา

นายจ้างใหม่ภายใน 90 วนั เพื่อให้สอดคล้องกบัสทิธิประโยชน์ของลูกจ้างที่ได้รบัการคุ้มครองตาม

พระราชบญัญตัปิระกนัสงัคม พ.ศ.2534 

ค. มาตรา 54 กรณีนายจา้งขอรบัค่าบรกิารและคา่ใชจ้า่ยทีผู่ร้บัอนุญาตใหนํ้าคนต่างดา้วมา 

ทาํงาน ใหส้ามารถเรยีกเกบ็คนืไดภ้ายใน 30 วนั เครอืขา่ยประชากรเเรงงานขา้มชาตเิสนอ ใหน้ายจา้ง

สามารถเรยีกเกบ็คนืไดภ้ายใน 15 วนั นับแต่วนัทีน่ายจา้งขอรบัค่าบรกิารและค่าใชจ้่ายคนื และขอให้

อธบิดกีรมการจดัหางานกําหนดมาตรฐานของสญัญาระหวา่งผูร้บัใบอนุญาตใหนํ้าคนต่างดา้วมาทาํงาน

กบันายจา้ง 

ง. มาตรา 57 กรณีทีค่นต่างดา้วไดร้บัความเสยีหายจากการทีน่ายจา้งหรอืผูร้บัอนุญาตใหนํ้า 

คนต่างดา้วมาทํางาน ไม่ปฏบิตัติามเงื่อนไข เครอืข่ายประชากรเเรงงานขา้มชาตเิสนอใหเ้พิม่ มาตรา 

57 วรรคสอง ว่า “กรณีที่มคีนต่างด้าวดําเนินการร้องเรียน กรณีที่มีการละเมดิสทิธิตามกลไกการ

คุม้ครองสทิธ ิใหค้นต่างดา้วสามารถอยู่และสามารถหางานใหม่ในประเทศไทยไดจ้นกว่ากระบวนการ

พจิารณาการคุม้ครองสทิธจิะถงึทีส่ดุ”  

หมวดที ่4 ว่าดว้ยการทาํงานของคนต่างดา้ว  

มาตรา 71 เครือข่ายประชากรเเรงงานข้ามชาติเสนอให้มีการเพ่ิมเติมในตอนท้ายว่า กรณีท่ีเป็นลกัษณะ
กิจการท่ีมีลกัษณะการเคล่ือนย้ายพืน้ท่ีในการทํางานท่ีคอ่นข้างสงู เช่น กิจการขนสง่ทัง้ทางเรือ ทางบก และกิจการ
ก่อสร้าง ให้สามารถขอเปล่ียนหรือเพิ่มท้องท่ี หรือลกัษณะการทํางานให้เป็นไปตามเง่ือนไขการทํางาน 

มาตรา 74 บญัญติัให้นายจ้างต้องแจ้งนายทะเบียนภายใน 7 วนั นบัแต่วนัท่ีผู้ รับอนญุาตให้ทํางานออก 
จากงานไม่ว่าด้วยเหตใุด เครือข่ายประชากรเเรงงานข้ามชาติเสนอให้เปล่ียนกําหนดระยะเวลาแจ้งจาก 7 วนั เป็น
ภายใน 15 วนั 

หมวด 5 วา่ดว้ยกองทุนเพือ่การบรหิารจดัการการทาํงานของคนต่างดา้ว  

ก. มาตรา 76 เครอืข่ายประชากรเเรงงานขา้มชาตเิสนอใหค้่าปรบัที่กําหนดไวใ้นร่างพระราช

กาํหนด มาอยูใ่นกองทุนเพือ่การบรหิารจดัการการทาํงานของคนต่างดา้ว  

ข. บทบญัญตัขิองมาตรา 78 ใหม้คีณะกรรมการกองทุนเพื่อบรหิารจดัการการทํางานของคน

ต่างด้าวนัน้ ประกอบไปด้วยตัวแทนของเจ้าหน้าที่จากภาครฐัจากหลายหน่วยงาน แต่ยังขาด

องค์ประกอบสาํคญัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการจา้งงานและการทํางาน เครอืขา่ยประชากรเเรงงานขา้มชาตจิงึ

เสนอใหเ้พิม่ตวัแทนองค์กรลูกจา้งและนายจา้ง อยู่ในคณะกรรมการกองทุนบรหิารจดัการการทํางาน

ของคนต่างดา้ว 

หมวด 6 วา่ดว้ย มาตรการทางปกครอง  
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ส่วนที ่1 เรื่องการพกัใชใ้บอนุญาตนําคนต่างดา้วมาทํางาน การเพกิถอนใบอนุญาตนําคนต่าง

ดา้วมาทาํงาน และการเพกิถอนใบอนุญาต  

มาตรา 91 เครอืข่ายประชากรเเรงงานขา้มชาติเสนอให้ศาลเป็นผู้มอํีานาจประกาศรายชื่อ

นายจา้งหรอืผูร้บัอนุญาตใหนํ้าคนต่างดา้วมาทํางานซึ่งได้รบัโทษเพราะฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามพระ

ราชกาํหนดน้ี  

หมวดที ่7 วา่ดว้ยพนกังานเจา้หน้าที ่ 

มาตรา 98  กําหนดอํานาจของพนักงานเจา้หน้าทีใ่นการตรวจคน้ แต่มไิดกํ้าหนดช่วงเวลาใน

การเขา้ไปตรวจค้น ซึ่งทางเครอืข่ายประชากรเเรงงานขา้มชาติเห็นว่า ควรพจิารณาบทบญัญตัิของ

กฎหมายเดมิทีใ่ชม้าตรการเดยีวกบัวธิพีจิารณาความอาญา ทีก่ําหนดเวลาในการคน้ว่า สามารถทําได้

ในชว่งพระอาทติยข์ึน้ถงึตกดนิเท่านัน้ หรอืจะมกีารคน้ในช่วงกลางวนัต่อเน่ืองไปถงึกลางคนื เป็นตน้  

หมวดที ่8 ว่าดว้ยบทลงโทษ 

เครอืข่ายประชากรเเรงงานขา้มชาติเห็นว่านิตนิโยบายของร่างกฎหมายฉบบัน้ี มบีทลงโทษ

มากกว่ากฎหมายทุกฉบบัที่ผ่านมา ซึ่งการที่รฐัมมีาตรการในการเพิม่โทษ เช่น การเพิม่จํานวนเงนิ

คา่ปรบั หรอืโทษจาํคุก อาจจะยิง่เป็นช่องทางในการทาํผดิกฎหมาย การทุจรติในวงราชการ นอกจากน้ี

กระบวนการลงโทษระหว่างลกูจา้งและนายจา้งยงัมคีวามแตกต่างกนั เช่น กรณีลูกจา้งทํางานโดยไม่มี

ใบอนุญาตต้องระวางโทษจําคุกหรอืปรบั กรณีที่นายจา้งฝ่าฝืน กําหนดบทลงโทษไวเ้ฉพาะโทษปรบั 

อาจจะกลายเป็นประเดน็ในการเลอืกปฏบิตัอิกีไดด้ว้ย 

เครอืข่ายประชากรเเรงงานขา้มชาติจงึเสนอให้ ความผดิใดๆที่เกี่ยวข้องกบัการจ้างงานให้

เป็นไปตามบทบญัญัติในพระราชบญัญัติการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 และให้ยกเลกิโทษ

จําคุก เวน้แต่ความผดินําคนต่างดา้วมาทํางานในประเทศ ใหย้นืตามเงื่อนไขร่างพระราชกําหนด หรอื

บทลงโทษในเชงิการระงบัสทิธ ิ 

อตัราคา่ธรรมเนียม เครอืขา่ยประชากรเเรงงานขา้มชาตเิสนอใหเ้ป็นไปตามกฎหมายเดมิ  
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เครอืขา่ยประชากรขา้มชาต ิ
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