จดหมายเปิ ดผนึก
18 มีนาคม 2563
เรื่ อง ข้ อเสนอต่อแนวทางบริ หารจัดการแรงงานข้ ามชาติ ปี 2562-2563
เรี ยน รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงแรงงาน
สาเนาถึง 1. อธิบดีกรมการจัดหางาน
2. ปลัดกระทรวงแรงงาน
ตามที่รัฐบาลได้ มีติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 เรื่ อง การบริ หารจัดการการทางานของแรงงานต่างด้ าว
ปี 2562-2563 ในลักษณะของการทา MOU แบบพิเศษ ทางเครื อข่ายองค์กรด้ านประชากรข้ ามชาติ (Migrant Working
Group /MWG) ได้ เข้ าสังเกตการณ์ การขึ ้นทะเบียนแรงงาน ณ ศูนย์การบริ การเบ็ดเสร็ จ และ รวบรวมประเด็นปั ญหาที่
ได้ รับการแจ้ งจากนายจ้ างและแรงงานข้ ามชาติ โดยมีข้อค้ นพบดังนี ้
1. การจัดทาศูนย์บริ การแบบเบ็ดเสร็ จและการยื่นเอกสารดาเนินการแบบออนไลน์เป็ นเรื่ องที่ดี แต่ก็พบว่านายจ้ าง
และแรงงานข้ ามชาติจานวนมากยังไม่เข้ าใจขัน้ ตอนและไม่สามารถดาเนินการในระบบออนไลน์ ได้ ทาให้ เกิด
ความล่าช้ าในการดาเนินการ ขณะเดียวกันการนาข้ อมูลเข้ าระบบยังพบเรื่ องปั ญหาที่ไม่มีข้อมูลของแรงงานข้ าม
ชาติในระบบ เนื่องจากยังไม่มีการบันทึกข้ อมูลแรงงานข้ ามชาติ ทาให้ การดาเนินการจึงเป็ นไปอย่างล่าช้ า ใน
พื น้ ที่ ก รุ งเทพฯ และจังหวัดขนาดใหญ่ ความล่าช้ าเกิ ดจากการดาเนิ น การตรวจสุขภาพของสถา นพยาบาล
ช่วงแรก เช่นบางโรงพยาบาลสามารถดาเนินการตรวจได้ ในวันธรรรมดาเพี ยง 40 คนต่อวัน ทาให้ ตัวเลขของ
แรงงานมีจานวนค่อนข้ างน้ อยในช่วงแรก และมาแออัดในช่วงท้ าย คาดการณ์ ว่ามีแรงงานข้ ามชาติที่ดาเนินการ
เสร็ จสิ ้นแล้ วประมาณ 30% ของแรงงานข้ ามชาติที่ต้องดาเนินการทังหมด
้
ในขณะที่เหลือเวลาไม่ถึง 1 เดือน ทา
ให้ มีข้อกังวลว่าแรงงานข้ ามชาติจะสามารถดาเนินการทันเวลาหรื อไม่
2. แรงงานข้ ามชาติที่เป็ นกลุม่ เป้าหมายตามมติครม.นี ้มีทงหมด
ั้
2,001,379 คน โดยแบ่งเป็ น
2.1 กลุม่ ที่หมดอายุก่อน 31 มีนาคม 2562 ทังหมด
้
261,491 คน
2.2 กลุม่ หมดอายุตงแต่
ั ้ 3 1 มีนาคม 2563 เป็ นต้ นไป จานวน 1,739,888 คน พบว่าตัวเลขของแรงงานข้ ามชาติ
ที่นายจ้ างได้ ดาเนินการยื่นเนมลิสต์แล้ วประมาณ 1 ล้ านคน และต่อมากรมการจัดหางานได้ ปรับเป้าหมาย
แรงงานจากเดิม 1,739,888 คน เหลือเพียง 1.1 ล้ านคน ทาให้ มีตวั เลขแรงงานข้ ามชาติที่อาจจะหายไปจาก
การดาเนินการมากถึงประมาณ 7 แสนคน ซึง่ มาจากหลายสาเหตุ เช่น ไม่พบข้ อมูลแรงงานข้ ามชาติในระบบ
การสิ ้นสุดการอนุญาตทางานเพราะนายจ้ างเดิมแจ้ งออกและไม่สามารถหานายจ้ างใหม่ได้ ภายใน 15 วัน
หลายครัง้ พบว่าเป็ นความไม่ชดั เจนในการดาเนินการของเจ้ าหน้ าที่ในพื ้นที่เรื่ องแนวปฏิ บตั ิในการรับแจ้ งเข้ า
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่ องการนับวันในการหานายจ้ างและการแจ้ งเข้ า ทาให้ แรงงานข้ ามชาติจานวนมากถูก
ปฏิเสธที่จะได้ รับการแจ้ งเข้ า ขณะเดียวกันก็ยงั ไม่พบเห็นการเข้ าสู่การจ้ างงานในระบบ MoU แรงงานข้ าม
ชาติกลุ่มนีอ้ ย่างชัดเจน จึงมีข้อกังวลใจว่าแรงงานข้ ามชาติเหล่านีย้ ังรอการดาเนิ นการ หรื อยังทางานใน
ประเทศไทยแม้ วา่ สถานะของตัวเองอาจจะไม่ถกู ต้ องแล้ ว

3. จากสถานการร์ การระบาดของโรค Covid-19 ทาให้ นายจ้ างและแรงงานข้ ามชาติจานวนมากมีความไม่สบายใจ
และรู้ สึกไม่ปลอดภัย ในการดาเนิ นการที่ ศูนย์ บริ การแบบเบ็ดเสร็ จและหน่วยงานของรั ฐที่ มีจานวนคนแออัด
รวมถึงมาตรการของประเทศต้ นทางที่ทบทวนเรื่ องการส่งแรงงานข้ ามชาติมาทางานในประเทศไทยในช่วงเวลานี ้
ทาให้ มีความกังวลใจในการดาเนินการตามติครม.ของนายจ้ างและแรงงานข้ ามชาติ ขณะเดียวกันก็ไม่สามารถ
ดาเนิ นการนาเข้ าตามระบบ MoU ได้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการจ้ างแรงงานข้ ามชาติและการบริ หารจัดการ
แรงงานข้ ามชาติในระยะต่อไป
จากข้ อค้ นพบและข้ อกังวลใจข้ างต้ น เครื อข่ ายฯ จึงมีข้อเสนอต่ อกรมการจัดหางานดังนี ้
1. ขอให้ มีการพิจารณาขยายระยะเวลาในการดาเนินการซึง่ จะสิ ้นสุดในวันที่ 31 มีนาคม 2563 ออกไป ทังนี
้ ้เพื่อลด
ผลกระทบจากจานวนของแรงงานข้ ามชาติที่ยงั เข้ าไม่ถงึ การดาเนินการ และลดผลกระทบของการระบาดของโรค
Covid-19
2. ขอให้ มีการพิจารณาปรับปรุ งเงื่อนไขการดาเนินการทังในเรื
้ ่ องการขอแก้ ไขเรื่ องฐานข้ อมูลในระบบออนไลน์ การ
แก้ ไขปั ญหาของนายจ้ างที่ไม่สามารถใช้ ระบบออนไลน์ ได้ การตรวจสุขภาพที่ มีความล่าช้ า และเรื่ องขัน้ ตอน
เอกสารในการดาเนินการให้ มีความสะดวกมากขึ ้น
3. ขอให้ มีการทบทวนและหามาตรการรองรับแรงงานข้ ามชาติที่ไม่สามารถดาเนินการตามมติครม.ในครั ง้ นี ้ และ
กลุ่มที่จะต้ องดาเนินการกลับไปทา MoU ในประเทศต้ นทาง ให้ มีความสะดวกในการจัดทา MoU ในเงื่อนไข
พิเศษ เพื่อลดปั ญหาผลกระทบจากการเดินทางข้ ามประเทศซึง่ มีความเสี่ยงต่อการแพร่ ระบาดของโรค Covid-19
และแก้ ไขปั ญหาการชะลออการดาเนินการของประเทศต้ นทางในการจัดส่งแรงงานเข้ ามาทางานในประเทศไทย
ตามระบบMoUโดยอาจจะพิจารณาให้ ดาเนินการในรู ปแบบ MoU พิเศษที่ไม่ต้องเดินทางกลับประเทศต้ นทาง
เหมือนที่กาลังดาเนินการอยู่ในขณะนี ้
ทังนี
้ ้เครื อข่ายฯ เชื่อมัน่ ว่า การบริ หารจัดการแรงงานข้ ามชาติที่เป็ นระบบ มุ่งไปสู่การพัฒนาสถานะแรงงานข้ าม
ชาติที่ถูกกฎหมายและการนาเข้ าแรงงานที่เข้ าเมืองถูกกฎหมายอย่างเป็ นระบบตามบริ บทเงื่อนไขของแรงงานข้ าม
ชาติ ประเทศไทยและประเทศต้ นทาง จะเป็ นแนวทางในการจ้ างแรงงานข้ ามชาติอย่างยัง่ ยืนและนาไปสู่การย้ ายถิ่น
อย่างปลอดภัย
ด้ วยความเคารพในสิทธิมนุ ษยชนและศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์
เครื อข่ายองค์กรด้ านประชากรข้ ามชาติ
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