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บทคัดย่อ 

 บทความนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของแรงงานต่างด้าว

ตามพระราชก�าหนดการบริหารจัดการการท�างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ตลอดจนหาข้อเสนอแนะ 

การปรับปรุงกฎหมายการละเมิดสิทธิแรงงานต่างด้าว โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล

 ผลการศกึษาพบว่า ประเทศไทยถูกจดัอนัดบัอยูใ่นกลุม่ประเทศทีน่่าจับตามองเกีย่วกบัสถานการณ์การ

ค้ามนุษย์ โดยฝ่ายบริหารได้ลิดรอนอ�านาจของฝ่ายนิติบัญญัติ ท�าการยกเลิกกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ โดย

อ้างเหตดุงักล่าวเพือ่ตราพระราชก�าหนดการบริหารจัดการการท�างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ว่ามเีจตนารมณ์

มุง่แก้ไขปัญหาละเมดิสทิธิของแรงงานต่างด้าว แต่พระราชก�าหนดนีก้ลบัมบีทบญัญัติทีก่�าหนดให้นายจ้างสามารถ

ยึดใบอนุญาตท�างานหรือเอกสารส�าคัญของคนต่างด้าวได้ ซ่ึงถือว่าเป็นการบังคับใช้แรงงานและมีความผิดตาม 

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 และยังก�าหนดให้คนต่างด้าวไม่สามารถใช้สิทธิ

เปลีย่นนายจ้างได้ จนกว่าจะได้ชดใช้ค่าเสยีหายให้นายจ้างเดมิหรอืพสิจูน์ว่าตนเองไม่มคีวามผดิ ซึง่เป็นการกล่าว

หาและการผลักภาระการพิสูจน์ให้คนต่างด้าว ถือว่าเป็นการขัดแย้งกับหลักการพิจารณาคดีแรงงานซึ่งใช้ระบบ

ไต่สวนตามพระราชบัญญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และทัง้นี ้พระราชก�าหนดฉบบันี ้ยงัไม่มบีทบัญญตักิ�าหนด

ให้ผู้ประกอบธุรกิจน�าคนต่างด้าวเข้ามาท�างานในฐานะที่เป็นคนกลางผู้ได้รับผลประโยชน์จากการน�าคนต่างด้าว

เมตตา สุขสมรุ่งเรือง1
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มาท�างานกับนายจ้าง ดังนี้ ควรแก้ไขพระราชก�าหนดฉบับนี้โดยมีบทบัญญัติในการดูแลคุ้มครองสิทธิของคน

ต่างด้าว และมีหน่วยงานประสานงานกับรัฐแทนคนต่างด้าวอย่างเหมาะสมต่อไป
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Abstract

 This article aims to study the problems arising from foreign workers’right protection 

as provided in the Foreigners’ Working Management Emergency Decree B.E. 2560 as well as to 

identify recommendations for legal amendments relating to foreign workers’ right violation. 

It is a quantitative research based on information from various sources. 

 Research results show that Thailand is included on the watch list of human trafficking. 

The executive branch has derogated the power of the legislative branch by revoking the previous 

act and promulgated the current Foreigners’ Working Management Emergency Decree B.E. 2560. 

One of the main reasons to support the enactment of the current statute is to solve the 

problems of foreign workers’ right violation. Nevertheless, the Emergency Decree provides that 

an employer has the right to confiscate foreign workers’ work permits or other important 

documents. The confiscation is an element of forced Labour as well as a criminal offence as 

provided in Anti-Human Trafficking Act B.E. 2551. Moreover, the Emergency Decree provides 

that foreign workers cannot change employers unless all damages has been paid to former 

employers or they can prove their innocence. The accusation and the burden of proof reversal 

do not comply with the Labour case procedure of Labour Protection Act B.E. 2541, which 

stipulates an inquiry system. Lastly, the Emergency Decree’s provisions do not cover those 

operators who gain benefits from importing foreign workers and transferring them to employers 

in the Kingdom. As a result, the Emergency Decree should be amended to provide right 

protection for foreign workers. Moreover, there should be an agency to represent foreign workers 

in dealing with the state accordingly. 

Keywords:  Foreigners;  Working of Foreigners;  The Foreigners’  Working Management Emergency  

  Decree B.E. 2560

1. บทน�า

 1.1 ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา 

   สิทธิมนุษยชนมีความส�าคัญในฐานะที่เป็นอารยะธรรมโลกของมนุษย์ที่พยายามวางระบบความ

คิดเพื่อให้คนทั่วโลกเกิดความระลึกรู้ ค�านึงถึงคุณค่าของความเป็นมนุษย์ ตั้งแต่ยอมรับความเป็นมนุษย์ ศักดิ์ศรี 
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ชาติก�าเนิด สิทธิต่าง ๆ  ที่มีพื้นฐานมาจากความชอบธรรม เป็นสิทธิที่มนุษย์ทุกคนได้รับอย่างเสมอภาคกันเพื่อให้

สามารถด�ารงชีวิตได้อย่างสันติสุขมีไมตรีจิต และมีความเมตตาต่อกัน โดยไม่ค�านึงถึงความแตกต่างในเร่ืองเชื้อ

ชาติ สีผิว เพศ อายุ ภาษา ศาสนา สถานภาพทางกาย หรือสุขภาพ ซึ่งกฎหมายของทุกประเทศให้การยอมรับ

และรับรองสิทธิในเรื่องนี้อย่างเป็นสากล ดังค�าปรารภของกฎบัตรสหประชาชาติที่ว่า “เราบรรดาประชาชนแห่ง

สหประชาชาติ ได้ตั้งเจตจ�านงที่จะยืนยันความเชื่อมั่นในสิทธิ มนุษยชนอันเป็นหลักมูล ในเกียรติศักดิ์และคุณค่า

ของมนุษย์บุคคล ในสิทธิอันเท่าเทียมกันของบุรุษและสตรีและของประชาชาติใหญ่น้อย”3 ความมุ่งประสงค์ของ

สหประชาชาต ิคอื เพือ่ให้บรรลุถึงการร่วมมอืระหว่างประเทศ ในอนัท่ีจะแก้ปัญหาระหว่างประเทศทางเศรษฐกจิ 

สงัคม วฒันธรรม หรอืมนษุยธรรมและในการส่งเสริมและสนบัสนนุการเคารพต่อสิทธมินษุยชน ซ่ึงสอดคล้องกับ

ทีก่�าหนดไว้ในปฏญิญาสากลว่าด้วยสทิธมินุษยชน4 ด้วยเหตนุีเ้อง ศกัดิศ์รแีห่งความเป็นมนษุย์จงึเป็นสิง่ทีก่ฎหมาย

ทุกประเทศให้ความเคารพในความเป็นมนุษย์ ซึ่งจะต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าเพศใด ชนชาติใด

   ประเทศไทยเป็นประเทศปลายทางรับแรงงานต่างชาติเข้ามาท�างานจ�านวนมาก หากปล่อยให้

แรงงานต่างด้าวเข้ามาท�างานในประเทศอย่างผิดกฎหมายย่อมท�าให้เกิดปัญหาอาชญากรรมและการละเมดิสิทธิ

มนุษยชน ซ่ึงแนวความคิดเกี่ยวกับการควบคุมแรงงานที่เข้าเมืองที่ส�าคัญนั้นคือ แนวความคิดด้านความมั่นคง

แห่งชาติหรือชาตินิยม (National Security) เป็นแนวความคิดของราชการส่วนใหญ่ โดยเฉพาะกลไกของรัฐใน

ส่วนความมั่นคงและการปกครอง คือกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเน้นการควบคุมก�าจัดสิทธิในการท�างานโดยมองว่า

คนกลุ่มนี้เป็นอาชญากรรมเป็นผู้ท่ีหลบหนีเข้าเมืองแต่ไม่ได้มองว่าเขาเหล่านั้นเป็นผู้ใช้แรงงาน จึงต้องจับกุมตัว

ส่งออกนอกประเทศ หรือนายจ้างต้องมาประกันตัวเพื่อขอผ่อนผันขอใบอนุญาต ท�างานแก่แรงงานต่างด้าวนั้น 

ชั่วคราวตามกฎหมาย5 และแนวความคิดแบบทุนนิยมเสรีนิยมหรือเศรษฐกิจไร้พรมแดน (Capitalist) เป็นแนว

ความคิดของกลุ่มธุรกิจที่ต้องการใช้แรงงานราคาถูก ไร้ฝีมือ ไร้อ�านาจต่อรอง โดยอ้างว่าเป็นงานที่คนท้องถิ่นท�า

ไม่ได้ หรือเกิดภาวะขาดแคลนแรงงาน เพราะเป็นงานที่สกปรก (Dirty) เสี่ยงอันตราย และเป็นงานที่ยากล�าบาก 

ยิ่งค�านึงถึงประโยชน์สาธารณะและประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากเท่าไรก็จะค�านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของ

แรงงานต่างด้าว ซึ่งเครือข่ายแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายในประเทศไทย มีการเชื่อมโยงกับเครือข่ายนายหน้า

ข้ามชาติ เชื่อมโยงระหว่างบุคคล สถานที่ เส้นทาง เวลามีการติดสินบนเจ้าหน้าที่รัฐ นักการเมืองท้องถิ่น นายทุน

พื้นที่บางคน เป็นเครือข่ายลักลอบเกี่ยวพันในการเปิดเส้นทางให้เข้ามาได้โดยผิดกฎหมาย6

   ด้วยมาทีก่ล่าวมา จงึจ�าเป็นต้องมมีาตรการควบคมุแรงงานต่างด้าว ทัง้ในเรือ่งของจ�านวนแรงงาน

ทีเ่ข้ามาท�างาน ลกัษณะการท�างาน การเดนิทางและการอยูอ่าศยัในประเทศไทย เนือ่งจากการมแีรงงานต่างด้าว
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Decree on Foreign Workers without the Impact Study,” last modified July 5, 2017, accessed March 6, 2020, https://www.bbc.

com/thai/thailand-40505002/ [In Thai]

 9 Nation Online, “Today June 27, 2017, TIP Report 2017 of the United States has Announced the Rankings for 

Thailand to be Tier 2 that must be Watched (Same as Last Year 2016),” last modified 2019, accessed March 22, 2020, https://

www.nationtv.tv/main/content/378554169/ [In Thai]

มากเกินไปและสามารถท�างานได้อย่างอิสระเกินไปย่อมส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศ การแก้ปัญหาแรงงาน

ต่างด้าวมีนโยบายอย่างชัดเจนในยุทธศาสตร์บริหารจัดการแรงงานต่างด้าวทั้งระบบ เมื่อปี พ.ศ. 2547 เริ่มมีการ

ให้นายจ้างน�าแรงงานทีล่กัลอบเข้ามาในประเทศไทยอย่างผิดกฎหมายมาจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวให้เข้าสู่ระบบ

การจ้างแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย แม้ว่าจะมีการควบคุมการจัดการแรงงานต่างด้าวแล้วก็ตาม แต่ยังพบว่า

มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในกลุ่มแรงงานต่างด้าวเกิดขึ้นในประเทศไทย จนนานาประเทศก็มักจับตามองและ

ก�าหนดให้มีมาตรการแทรกแซง จนประเทศไทยได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในกลุ่มที่ 2 เป็นบัญชีรายชื่อประเทศที่

ต้องจับตามองว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือเทียร์ ทู วอทช์ลิสต์ (Tier 2 Watchlist )7 เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน 

และยังเป็นประเทศที่ได้รับใบเหลืองจากสหภาพยุโรป8 ท�าให้ประเทศไทยถูกกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่าง ๆ 

เพื่อเป็นบทลงโทษและกดดันให้ประเทศไทยต้องแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน ข้อดีของการที่ประเทศที่

อยูใ่นล�าดบัทีด่ ีย่อมท�าให้ประเทศไทยได้รบัการสนองตอบด้านต่าง ๆ  ด้วยดจีากประเทศสหรฐัอเมรกิาและประเทศ

อื่น ๆ เช่น มีความสัมพันธ์ที่ดีกับสหรัฐอเมริกาได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์กรระหว่าง

ประเทศในด้านต่าง ๆ เป็นกรณีพิเศษ หรือได้รับการพิจารณาเร่ืองความช่วยเหลือจากสถาบันส�าคัญระหว่าง

ประเทศ อาทิ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และธนาคารโลกรวมถึงได้รับความช่วยเหลือจากองค์กร

พัฒนาเอกชน (NGO) ระหว่างประเทศของประเทศสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น แต่หากถูกจัดล�าดับไม่ดีย่อมได้รับผล

ตรงข้ามถูกกีดกันทางการค้า การทูต การให้ความช่วยเหลือจากองค์กรระหว่างประเทศในรูปแบบต่าง ๆ ดังเช่น 

ประเทศจีน ประเทศอิหร่าน ประเทศเกาหลีเหนือ ฯลฯ9

 ภายในเวลาต่อมา จึงมีการประกาศบังคับใช้พระราชก�าหนดการบริหารจัดการการท�างานของคน

ต่างด้าว พ.ศ. 2560 โดยเหตุผลตามที่ปรากฏท้ายพระราชก�าหนดฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติการท�างาน

ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 และพระราชก�าหนดการน�าคนต่างด้าวมาท�างานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. 2559 

มีบทบัญญัติที่ไม่ครอบคลุมการบริหารจัดการการท�างานของคนต่างด้าวท้ังระบบ ท�าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหา

แรงงานต่างด้าวได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ซึง่หากไม่มกีารแก้ไขปัญหาดงักล่าวอย่างเร่งด่วนจะมผีลกระทบต่อความ

มั่นคง ด้านแรงงาน เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ ดังนั้น เพื่อให้สามารถท�าการจัดระเบียบ การป้องกัน การ

คุ้มครอง การเยียวยา และการใช้บังคับกฎหมาย รวมทั้งการส่งเสริมความร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการ

บริหารจัดการการท�างานของคนต่างด้าวได้ทั้งระบบ อันจะเป็นการสร้างความมั่นคงทางด้านแรงงาน เศรษฐกิจ

และสงัคมของประเทศ ซึง่เป็นกรณฉีกุเฉนิท่ีมีความจ�าเป็นรีบด่วนอนัมอิาจจะหลีกเล่ียงได้ เพือ่ประโยชน์ในอนัที่

วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  (Ubon Ratchathani Rajabhat Law Journal) หน้า 5

จะรกัษาความม่ันคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ จงึจ�าเป็นต้องตราพระราชก�าหนดนี ้ซึง่หลงัจากประกาศบงัคบั

ใช้เพียงไม่นาน ก็มีบังคับใช้ค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 33 /2560 เรื่อง มาตรการชั่วคราวเพื่อ

แก้ไขข้อขัดข้องในการบริหารจัดการการท�างานของคนต่างด้าว โดยมีผลให้ระงับใช้พระราชก�าหนดฉบับนี้เพื่อ

ท�าการแก้ไขในทันที

 1.2 วัตถุประสงค์  

   1.2.1  เพื่อศึกษาถึงประวัติความเป็นมา แนวคิด ทฤษฎี หลักการเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของ

แรงงานต่างด้าว

   1.2.2  เพื่อศึกษาถึงกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของแรงงานต่างด้าวของประเทศไทย 

และของต่างประเทศ

   1.2.3  เพื่อศึกษาถึงปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของแรงงานต่างด้าวตามพระราช

ก�าหนดการบริหารจัดการการท�างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560

   1.2.4  เพือ่ศกึษาถงึแนวทางการแก้ไขปัญหากฎหมายเกีย่วกับการคุม้ครองสทิธิของแรงงานต่างด้าว

ตามพระราชก�าหนดการบริหารจัดการการท�างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560

 1.3 ขอบเขตการวิจัย 

   บทความนี้ มุ่งศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของคนต่างด้าวตามบทบัญญัติใน

รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 พระราชบญัญตัแิรงงานสมัพนัธ์ พ.ศ. 2518 พระราชบญัญัติ

จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 พระราช

บัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 พระราชบัญญัติป้องกันและ 

ปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 พระราชก�าหนดการบริหารจัดการการท�างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 

พระราชกฤษฎีกาก�าหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวท�า พ.ศ. 2522 โดยจะท�าการศึกษา

กระบวนการตรากฎหมายและสถานะของกฎหมาย การยึดใบอนุญาตการท�างานหรือเอกสารส�าคัญประจ�าตัว

ของลูกจ้าง การเปลี่ยนนายจ้างของคนต่างด้าว บทบาทในการคุ้มครองสิทธิของคนต่างด้าวของผู้ประกอบธุรกิจ

น�าคนต่างด้าวเข้ามาท�างาน รวมทัง้กฎหมายอืน่ ๆ  ทีเ่ก่ียวข้องกบัการคุม้ครองสทิธขิองคนต่างด้าวของประเทศไทย

เปรียบเทียบกับกฎหมายระหว่างประเทศที่เก่ียวข้องกับการคุ้มครองสิทธิของคนต่างด้าวเพื่อหาแนวทางแก้ไข

กฎหมายที่เหมาะสมส�าหรับประเทศไทย

 1.4 ระเบียบวิธีการวิจัย 

   บทความฉบับนี้ ใช้วิธีการศึกษาวิจัยจากเอกสาร (Documentary Research) โดยท�าการศึกษา

ค้นคว้าจากหนงัสอื วทิยานพินธ์ วารสาร บทความ แนวค�าพพิากษาศาลฎกีา กฎกระทรวง การตอบข้อหารอืของ

คณะกรรมการกฤษฎีกา บทบัญญัติแห่งกฎหมายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องได้แก่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พทุธศักราช 2560 พระราชบัญญัตแิรงงานสัมพนัธ์ พ.ศ. 2518 พระราชบัญญัตจัิดตัง้ศาลแรงงานและวธิพีจิารณา

คดีแรงงาน พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 
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 8 Suchart Chandranakaraj, “The Council of Industry Slater a Ministry of Labor Department to Enforce the Emergency 

Decree on Foreign Workers without the Impact Study,” last modified July 5, 2017, accessed March 6, 2020, https://www.bbc.
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 9 Nation Online, “Today June 27, 2017, TIP Report 2017 of the United States has Announced the Rankings for 
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มากเกินไปและสามารถท�างานได้อย่างอิสระเกินไปย่อมส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศ การแก้ปัญหาแรงงาน

ต่างด้าวมีนโยบายอย่างชัดเจนในยุทธศาสตร์บริหารจัดการแรงงานต่างด้าวทั้งระบบ เมื่อปี พ.ศ. 2547 เริ่มมีการ

ให้นายจ้างน�าแรงงานทีลั่กลอบเข้ามาในประเทศไทยอย่างผิดกฎหมายมาจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวให้เข้าสูร่ะบบ

การจ้างแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย แม้ว่าจะมีการควบคุมการจัดการแรงงานต่างด้าวแล้วก็ตาม แต่ยังพบว่า

มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในกลุ่มแรงงานต่างด้าวเกิดขึ้นในประเทศไทย จนนานาประเทศก็มักจับตามองและ

ก�าหนดให้มีมาตรการแทรกแซง จนประเทศไทยได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในกลุ่มที่ 2 เป็นบัญชีรายชื่อประเทศที่

ต้องจับตามองว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือเทียร์ ทู วอทช์ลิสต์ (Tier 2 Watchlist )7 เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน 

และยังเป็นประเทศที่ได้รับใบเหลืองจากสหภาพยุโรป8 ท�าให้ประเทศไทยถูกกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่าง ๆ 

เพื่อเป็นบทลงโทษและกดดันให้ประเทศไทยต้องแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน ข้อดีของการที่ประเทศที่

อยูใ่นล�าดบัทีด่ ีย่อมท�าให้ประเทศไทยได้รบัการสนองตอบด้านต่าง ๆ  ด้วยดจีากประเทศสหรฐัอเมรกิาและประเทศ

อื่น ๆ เช่น มีความสัมพันธ์ที่ดีกับสหรัฐอเมริกาได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์กรระหว่าง

ประเทศในด้านต่าง ๆ เป็นกรณีพิเศษ หรือได้รับการพิจารณาเร่ืองความช่วยเหลือจากสถาบันส�าคัญระหว่าง

ประเทศ อาทิ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และธนาคารโลกรวมถึงได้รับความช่วยเหลือจากองค์กร

พัฒนาเอกชน (NGO) ระหว่างประเทศของประเทศสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น แต่หากถูกจัดล�าดับไม่ดีย่อมได้รับผล

ตรงข้ามถูกกีดกันทางการค้า การทูต การให้ความช่วยเหลือจากองค์กรระหว่างประเทศในรูปแบบต่าง ๆ ดังเช่น 

ประเทศจีน ประเทศอิหร่าน ประเทศเกาหลีเหนือ ฯลฯ9

 ภายในเวลาต่อมา จึงมีการประกาศบังคับใช้พระราชก�าหนดการบริหารจัดการการท�างานของคน

ต่างด้าว พ.ศ. 2560 โดยเหตุผลตามที่ปรากฏท้ายพระราชก�าหนดฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติการท�างาน

ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 และพระราชก�าหนดการน�าคนต่างด้าวมาท�างานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. 2559 

มีบทบัญญัติท่ีไม่ครอบคลุมการบริหารจัดการการท�างานของคนต่างด้าวทั้งระบบ ท�าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหา

แรงงานต่างด้าวได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ซึง่หากไม่มกีารแก้ไขปัญหาดงักล่าวอย่างเร่งด่วนจะมผีลกระทบต่อความ

มั่นคง ด้านแรงงาน เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ ดังนั้น เพื่อให้สามารถท�าการจัดระเบียบ การป้องกัน การ

คุ้มครอง การเยียวยา และการใช้บังคับกฎหมาย รวมทั้งการส่งเสริมความร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการ

บริหารจัดการการท�างานของคนต่างด้าวได้ทั้งระบบ อันจะเป็นการสร้างความมั่นคงทางด้านแรงงาน เศรษฐกิจ

และสังคมของประเทศ ซ่ึงเป็นกรณฉุีกเฉนิทีม่คีวามจ�าเป็นรีบด่วนอนัมอิาจจะหลกีเลีย่งได้ เพือ่ประโยชน์ในอนัที่

วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  (Ubon Ratchathani Rajabhat Law Journal) หน้า 5

จะรกัษาความมัน่คงในทางเศรษฐกจิของประเทศ จงึจ�าเป็นต้องตราพระราชก�าหนดนี ้ซึง่หลงัจากประกาศบงัคับ

ใช้เพียงไม่นาน ก็มีบังคับใช้ค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 33 /2560 เรื่อง มาตรการชั่วคราวเพื่อ

แก้ไขข้อขัดข้องในการบริหารจัดการการท�างานของคนต่างด้าว โดยมีผลให้ระงับใช้พระราชก�าหนดฉบับนี้เพ่ือ

ท�าการแก้ไขในทันที

 1.2 วัตถุประสงค์  

   1.2.1  เพื่อศึกษาถึงประวัติความเป็นมา แนวคิด ทฤษฎี หลักการเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของ

แรงงานต่างด้าว

   1.2.2  เพื่อศึกษาถึงกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของแรงงานต่างด้าวของประเทศไทย 

และของต่างประเทศ

   1.2.3  เพื่อศึกษาถึงปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของแรงงานต่างด้าวตามพระราช

ก�าหนดการบริหารจัดการการท�างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560

   1.2.4  เพือ่ศกึษาถงึแนวทางการแก้ไขปัญหากฎหมายเกีย่วกับการคุม้ครองสิทธิของแรงงานต่างด้าว

ตามพระราชก�าหนดการบริหารจัดการการท�างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560

 1.3 ขอบเขตการวิจัย 

   บทความนี้ มุ่งศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของคนต่างด้าวตามบทบัญญัติใน

รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2560 พระราชบญัญตัแิรงงานสมัพนัธ์ พ.ศ. 2518 พระราชบญัญัติ

จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 พระราช

บัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 พระราชบัญญัติป้องกันและ 

ปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 พระราชก�าหนดการบริหารจัดการการท�างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 

พระราชกฤษฎีกาก�าหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวท�า พ.ศ. 2522 โดยจะท�าการศึกษา

กระบวนการตรากฎหมายและสถานะของกฎหมาย การยึดใบอนุญาตการท�างานหรือเอกสารส�าคัญประจ�าตัว

ของลูกจ้าง การเปลี่ยนนายจ้างของคนต่างด้าว บทบาทในการคุ้มครองสิทธิของคนต่างด้าวของผู้ประกอบธุรกิจ

น�าคนต่างด้าวเข้ามาท�างาน รวมทัง้กฎหมายอืน่ ๆ  ทีเ่ก่ียวข้องกบัการคุม้ครองสทิธขิองคนต่างด้าวของประเทศไทย

เปรียบเทียบกับกฎหมายระหว่างประเทศที่เก่ียวข้องกับการคุ้มครองสิทธิของคนต่างด้าวเพื่อหาแนวทางแก้ไข

กฎหมายที่เหมาะสมส�าหรับประเทศไทย

 1.4 ระเบียบวิธีการวิจัย 

   บทความฉบับนี้ ใช้วิธีการศึกษาวิจัยจากเอกสาร (Documentary Research) โดยท�าการศึกษา

ค้นคว้าจากหนงัสอื วทิยานพินธ์ วารสาร บทความ แนวค�าพิพากษาศาลฎกีา กฎกระทรวง การตอบข้อหารอืของ

คณะกรรมการกฤษฎีกา บทบัญญัติแห่งกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้แก่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พทุธศักราช 2560 พระราชบญัญตัแิรงงานสมัพนัธ์ พ.ศ. 2518 พระราชบัญญัตจิดัตัง้ศาลแรงงานและวธิพีจิารณา

คดีแรงงาน พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 
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 10 Human Rights Watch, World Report 2019 Events of 2018 (New York: Seven Stories Press, 2019), 573.

พระราชก�าหนดการบริหารจัดการการท�างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 พระราชกฤษฎีกาก�าหนดงานในอาชีพ

และวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวท�า พ.ศ. 2522 ค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 

อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนที่เก่ียวกับแรงงานต่างด้าว 

รวมทั้งแหล่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

   1.5.1 ท�าให้ทราบถึงประวัติความเป็นมา แนวคิด ทฤษฎี หลักการเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของ

แรงงานต่างด้าว

   1.5.2 ท�าให้ทราบถึงกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของแรงงานต่างด้าวของประเทศไทย

และของต่างประเทศ

   1.5.3 ท�าให้ทราบถึงปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของแรงงานต่างด้าวตามพระราช

ก�าหนดการบริหารจัดการการท�างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560

   1.5.4 ท�าให้ทราบถึงแนวทางการแก้ไขปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของแรงงาน

ต่างด้าวตามพระราชก�าหนดการบริหารจัดการการท�างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560

2. ผลการวิจัย 

 จากการวิเคราะห์ปัญหากฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของแรงงานต่างด้าวจากการบังคับใช้พระราช

ก�าหนดการบริหารจัดการการท�างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 โดยท�าการสรุปประเด็นปัญหาเป็นตัวตั้งต้น 

จึงท�าให้ได้ผลการศึกษา (Research Results) ดังต่อไปนี้

 2.1 ปัญหาในการตราพระราชก�าหนดการบริหารจัดการการท�างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 

ในรูปแบบของพระราชก�าหนด

   การละเมดิสทิธมินษุยชนในกลุม่แรงงานต่างด้าวทีเ่กดิขึน้ในประเทศไทย ท�าให้นานาประเทศจบัตา

มองและใช้มาตรการกดดัน แทรกแซงทางการค้าเพื่อให้ประเทศไทยแก้ไขปัญหานี้10 จนท�าให้ส่งผลกระทบต่อ

เศรษฐกิจของประเทศไทย

   ผลการศึกษาพบว่า การใช้บังคับพระราชก�าหนดการบริหารจัดการการท�างานของคนต่างด้าว 

พ.ศ. 2560 ส่งผลให้มีการยกเลิกกฎหมายแม่บทเดิมระดับพระราชบัญญัติ ซึ่งเป็นกฎหมายส�าคัญที่เป็นหลักการ

บังคับใช้ในการแก้ไขปัญหาคนงานต่างด้าว คือ พระราชบัญญัติการท�างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 และ 

พระราชก�าหนดการน�าคนต่างด้าวมาท�างานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. 2559 ท�าให้เกิดผลกระทบต่อการจ้าง

คนงานต่างด้าวอย่างชดัเจนในทนัท ีจนมกีารอพยพของคนงานต่างด้าวกลบัภมูลิ�าเนาส่งผลต่อเศรษฐกจิและการ

จ้างงานในประเทศไทย เม่ือพิจารณาในแง่ของความจ�าเป็นของ “ความจ�าเป็นรีบด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้” 

วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  (Ubon Ratchathani Rajabhat Law Journal) หน้า 7

 11 Worapote Wisarutphich, A Collection of Academic Articles on the Occasion of the 72nd Anniversary of Amon 

Chantarasomboon, ed. Worapot Wisarutpitich (Bangkok: Law Association of Thailand, 2002), 243. [In Thai]

 12 Chanchai Sawangsak, Administrative Law Explanation, 27th ed. (Bangkok: Winyuchon, 2018), 156. [In Thai]

อันเป็นท่ีมาของอ�านาจในการตราพระราชก�าหนด ตามมาตรา 172 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 

2560 แล้ว พบว่าในขณะทีมี่การประกาศบังคับใช้กฎหมายฉบับนี ้แม้ว่าจะมเีหตมุาจากการทีป่ระเทศไทยถกูต่าง

ประเทศจัดล�าดับว่าเป็นประเทศที่ประสบความล้มเหลวในการพยายามในการต่อสู้กับการค้ามนุษย์ แต่ก็มี

กฎหมายที่ใช้บังคับกับกรณีนี้อยู่แล้วและสามารถที่จะแก้ไขข้อบกพร่องบางมาตราโดยไม่จ�าเป็นต้องยกเลิก

กฎหมายระดับพระราชบัญญัติทั้งฉบับซึ่งออกโดยกระบวนการของฝ่ายนิติบัญญัติ จึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นกรณีที่

ฝ่ายบริหารมีความจ�าเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ จนสามารถที่จะน�ามาเป็นข้ออ้างในการที่ฝ่ายบริหารจะตราพระ

ราชก�าหนดได้ จึงสรุปได้ว่า การบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ในรูปแบบของพระราชก�าหนด เป็นการลิดรอนอ�านาจ

ของฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งท�าหน้าที่ในการพิจารณากลั่นกรองกฎหมาย และท�าให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายไร้โอกาสมี

ส่วนร่วมพิจารณา ตรวจสอบเสนอแนะ11 ทั้งที่รัฐธรรมแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 172 ให้

อ�านาจในการตราพระราชก�าหนดแก่ฝ่ายบริหารเฉพาะแต่กรณีที่มีเหตุจ�าเป็นเร่งด่วนอย่างแท้จริงเท่าน้ัน12 

กระบวนการตรากฎหมายทีไ่ม่มีการรบัฟังความคดิเหน็จากประชาชนและผู้ทีไ่ด้รบัผลกระทบนีเ้องจงึเป็นเหตใุห้

เม่ือมีการประกาศบังคับใช้พระราชก�าหนดฉบับนี้เพียงไม่นานก็ต้องมีการระงับใช้และแก้ไขในทันที พระราช

ก�าหนดการบริหารจัดการการท�างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 จึงเป็นกฎหมายที่มีลักษณะขัดแย้งกับหลัก

นิติธรรมในเรื่องของหลักการมีกฎหมายที่ดี 

   โดยแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงควรจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและ

ผูท้ีไ่ด้รบัผลกระทบจากการบังคับใช้พระราชก�าหนดการบรหิารจดัการการท�างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ซึง่

การแก้ปัญหาระยะสั้นนั้นฝ่ายบริหารควรมีการตรากฎหมายล�าดับรองออกมาใช้บังคับร่วมกับพระราชก�าหนด

ฉบับนี ้เพือ่แก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนไปก่อน และในระยะยาวควรมีการน�าแนวคิดและหลกัการส�าคญัในพระราช

ก�าหนดฉบับนี้ไปตราเป็นกฎหมายระดับพระราชบัญญัติที่มีการตรวจสอบและกลั่นกรองโดยฝ่ายนิติบัญญัติ

 2.2 ปัญหาเกี่ยวกับการยึดใบอนุญาตการท�างานหรือเอกสารส�าคัญประจ�าตัวของลูกจ้าง 

   ใบอนุญาตการท�างานหรือเอกสารส�าคัญประจ�าตัวของลูกจ้างต่างด้าวนั้น เป็นเอกสารท่ีภาครัฐ

ออกให้เพื่อรับรองสิทธิ ซึ่งเปรียบเสมือนบัตรประจ�าตัวประชาชนของคนไทย โดยในการเดินทางหรือการท�า

ธุรกรรมต่างในประเทศไทยคนต่างด้าวจ�าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องแสดงเอกสารดังกล่าวเพ่ือระบุตัวตน การท่ีคน

ต่างด้าวไม่มีเอกสารใบอนญุาตการท�างานหรอืเอกสารส�าคัญประจ�าตวัตดิตวัจะท�าให้ส่งผลกระทบต่อสทิธเิสรภีาพ

ในการเดินทางและสิทธิเสรีภาพในการท�าธุรกรรมต่าง ๆ ในประเทศไทยอย่างสิ้นเชิง 

   จากการศึกษาพบว่า พระราชก�าหนดการบริหารจัดการการท�างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 

มาตรา 131 วรรคสอง ให้อ�านาจนายจ้างยึดใบอนุญาตการท�างานหรือเอกสารส�าคัญประจ�าตัวของลูกจ้างหาก

ลูกจ้างยินยอม บทบัญญัติในเรื่องนี้จึงมีเนื้อหาที่ขัดแย้งไม่สอดคล้องกับอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการ

คุ้มครองสิทธิแรงงานข้ามชาติและสมาชิกในครอบครัว ค.ศ. 1990 (ICRMW) ในข้อ 21 มีข้อก�าหนดเกี่ยวกับเรื่อง
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 10 Human Rights Watch, World Report 2019 Events of 2018 (New York: Seven Stories Press, 2019), 573.

พระราชก�าหนดการบริหารจัดการการท�างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 พระราชกฤษฎีกาก�าหนดงานในอาชีพ

และวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวท�า พ.ศ. 2522 ค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 

อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนที่เก่ียวกับแรงงานต่างด้าว 

รวมทั้งแหล่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

   1.5.1 ท�าให้ทราบถึงประวัติความเป็นมา แนวคิด ทฤษฎี หลักการเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของ

แรงงานต่างด้าว

   1.5.2 ท�าให้ทราบถึงกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของแรงงานต่างด้าวของประเทศไทย

และของต่างประเทศ

   1.5.3 ท�าให้ทราบถึงปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของแรงงานต่างด้าวตามพระราช

ก�าหนดการบริหารจัดการการท�างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560

   1.5.4 ท�าให้ทราบถึงแนวทางการแก้ไขปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของแรงงาน

ต่างด้าวตามพระราชก�าหนดการบริหารจัดการการท�างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560

2. ผลการวิจัย 

 จากการวิเคราะห์ปัญหากฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของแรงงานต่างด้าวจากการบังคับใช้พระราช

ก�าหนดการบริหารจัดการการท�างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 โดยท�าการสรุปประเด็นปัญหาเป็นตัวตั้งต้น 

จึงท�าให้ได้ผลการศึกษา (Research Results) ดังต่อไปนี้

 2.1 ปัญหาในการตราพระราชก�าหนดการบริหารจัดการการท�างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 

ในรูปแบบของพระราชก�าหนด

   การละเมดิสทิธมินษุยชนในกลุม่แรงงานต่างด้าวทีเ่กดิขึน้ในประเทศไทย ท�าให้นานาประเทศจับตา

มองและใช้มาตรการกดดัน แทรกแซงทางการค้าเพื่อให้ประเทศไทยแก้ไขปัญหานี้10 จนท�าให้ส่งผลกระทบต่อ

เศรษฐกิจของประเทศไทย

   ผลการศึกษาพบว่า การใช้บังคับพระราชก�าหนดการบริหารจัดการการท�างานของคนต่างด้าว 

พ.ศ. 2560 ส่งผลให้มีการยกเลิกกฎหมายแม่บทเดิมระดับพระราชบัญญัติ ซึ่งเป็นกฎหมายส�าคัญที่เป็นหลักการ

บังคับใช้ในการแก้ไขปัญหาคนงานต่างด้าว คือ พระราชบัญญัติการท�างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 และ 

พระราชก�าหนดการน�าคนต่างด้าวมาท�างานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. 2559 ท�าให้เกิดผลกระทบต่อการจ้าง

คนงานต่างด้าวอย่างชดัเจนในทนัท ีจนมกีารอพยพของคนงานต่างด้าวกลบัภมูลิ�าเนาส่งผลต่อเศรษฐกิจและการ

จ้างงานในประเทศไทย เม่ือพิจารณาในแง่ของความจ�าเป็นของ “ความจ�าเป็นรีบด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้” 
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อันเป็นท่ีมาของอ�านาจในการตราพระราชก�าหนด ตามมาตรา 172 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 

2560 แล้ว พบว่าในขณะทีม่กีารประกาศบังคบัใช้กฎหมายฉบบันี ้แม้ว่าจะมเีหตมุาจากการทีป่ระเทศไทยถกูต่าง

ประเทศจัดล�าดับว่าเป็นประเทศท่ีประสบความล้มเหลวในการพยายามในการต่อสู้กับการค้ามนุษย์ แต่ก็มี

กฎหมายที่ใช้บังคับกับกรณีนี้อยู่แล้วและสามารถที่จะแก้ไขข้อบกพร่องบางมาตราโดยไม่จ�าเป็นต้องยกเลิก

กฎหมายระดับพระราชบัญญัติทั้งฉบับซึ่งออกโดยกระบวนการของฝ่ายนิติบัญญัติ จึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นกรณีที่

ฝ่ายบริหารมีความจ�าเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ จนสามารถที่จะน�ามาเป็นข้ออ้างในการที่ฝ่ายบริหารจะตราพระ

ราชก�าหนดได้ จึงสรุปได้ว่า การบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ในรูปแบบของพระราชก�าหนด เป็นการลิดรอนอ�านาจ

ของฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งท�าหน้าที่ในการพิจารณากลั่นกรองกฎหมาย และท�าให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายไร้โอกาสมี

ส่วนร่วมพิจารณา ตรวจสอบเสนอแนะ11 ทั้งที่รัฐธรรมแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 172 ให้

อ�านาจในการตราพระราชก�าหนดแก่ฝ่ายบริหารเฉพาะแต่กรณีท่ีมีเหตุจ�าเป็นเร่งด่วนอย่างแท้จริงเท่าน้ัน12 

กระบวนการตรากฎหมายทีไ่ม่มกีารรบัฟังความคดิเหน็จากประชาชนและผู้ทีไ่ด้รับผลกระทบนีเ้องจึงเป็นเหตใุห้

เม่ือมีการประกาศบังคับใช้พระราชก�าหนดฉบับนี้เพียงไม่นานก็ต้องมีการระงับใช้และแก้ไขในทันที พระราช

ก�าหนดการบริหารจัดการการท�างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 จึงเป็นกฎหมายที่มีลักษณะขัดแย้งกับหลัก

นิติธรรมในเรื่องของหลักการมีกฎหมายที่ดี 

   โดยแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงควรจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและ

ผูท้ีไ่ด้รบัผลกระทบจากการบงัคบัใช้พระราชก�าหนดการบริหารจดัการการท�างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ซึง่

การแก้ปัญหาระยะสั้นนั้นฝ่ายบริหารควรมีการตรากฎหมายล�าดับรองออกมาใช้บังคับร่วมกับพระราชก�าหนด

ฉบับนี ้เพือ่แก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนไปก่อน และในระยะยาวควรมกีารน�าแนวคดิและหลักการส�าคญัในพระราช

ก�าหนดฉบับนี้ไปตราเป็นกฎหมายระดับพระราชบัญญัติที่มีการตรวจสอบและกลั่นกรองโดยฝ่ายนิติบัญญัติ

 2.2 ปัญหาเกี่ยวกับการยึดใบอนุญาตการท�างานหรือเอกสารส�าคัญประจ�าตัวของลูกจ้าง 

   ใบอนุญาตการท�างานหรือเอกสารส�าคัญประจ�าตัวของลูกจ้างต่างด้าวนั้น เป็นเอกสารท่ีภาครัฐ

ออกให้เพ่ือรับรองสิทธิ ซึ่งเปรียบเสมือนบัตรประจ�าตัวประชาชนของคนไทย โดยในการเดินทางหรือการท�า

ธุรกรรมต่างในประเทศไทยคนต่างด้าวจ�าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องแสดงเอกสารดังกล่าวเพื่อระบุตัวตน การที่คน

ต่างด้าวไม่มเีอกสารใบอนญุาตการท�างานหรอืเอกสารส�าคญัประจ�าตัวติดตัวจะท�าให้ส่งผลกระทบต่อสิทธเิสรีภาพ

ในการเดินทางและสิทธิเสรีภาพในการท�าธุรกรรมต่าง ๆ ในประเทศไทยอย่างสิ้นเชิง 

   จากการศึกษาพบว่า พระราชก�าหนดการบริหารจัดการการท�างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 
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ลูกจ้างยินยอม บทบัญญัติในเรื่องนี้จึงมีเนื้อหาที่ขัดแย้งไม่สอดคล้องกับอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการ

คุ้มครองสิทธิแรงงานข้ามชาติและสมาชิกในครอบครัว ค.ศ. 1990 (ICRMW) ในข้อ 21 มีข้อก�าหนดเกี่ยวกับเรื่อง
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นี้ไว้ว่า “ห้ามมิให้นายจ้างของคนงานต่างด้าวยึดพาสปอร์ตและระบุอย่างชัดเจนว่า เจ้าหน้าที่รัฐที่มีอ�านาจตาม

กฎหมายเท่านั้นได้รับอนุญาตให้ยึดหรือท�าลายใบอนุญาต ใบผ่านแดนใบอนุญาตให้พ�านักในประเทศหรือใบ

อนุญาตท�างาน”13 และบทบัญญัตน้ีิยงัขัดแย้งกบับทบญัญตัใินมาตรา 6/1 พระราชบัญญตัป้ิองกนัและปราบปราม

การค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ที่ก�าหนดไว้ว่า “การยึดเอกสารประจ�าตัวของบุคคลนั้นไว้ เป็นรูปแบบหนึ่งของบังคับ

ใช้แรงงานหรือบริการซ่ึงผู้ที่กระท�าการดังกล่าวจะมีความผิดฐานค้ามนุษย์” ตามพระราชบัญญัติป้องกันและ 

ปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 255114 การยดึเอกสารส�าคญัของลกูจ้างจงึถอืเป็นรปูแบบหนึง่ของการบงัคบัจ�ากดั

สทิธใินการเดนิทางของลกูจ้าง สทิธิในการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สนิของตน ซึง่ถอืเป็นรปูแบบหน่ึงของการละเมดิ

สทิธขิองลกูจ้างเนือ่งจากหนงัสอืเดนิทางมค่ีาเท่ากบัเอกสารประจ�าตัวท่ีแสดงว่ารฐัได้รับรองสิทธใินฐานะพลเมอืง

ให้แก่ประชาชนของตนเนือ่งจากการไม่มเีอกสารประจ�าตัวพกพาท�าให้แรงงานขาดเสรีภาพทีเ่ดินทางไปนอกสถาน

ที่ท�างานเป็นการจ�ากัดสิทธิของคนต่างด้าวโดยปราศจากเหตุผล และเป็นการละเมิดสิทธิในความเป็นมนุษย์ของ

คนต่างด้าวอย่างชัดเจน ถึงแม้ว่ากฎหมายจะก�าหนดว่าต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างซึ่งเป็นคนงานต่างด้าว

ก็ตาม ในที่สุดอาจกลายเป็นอ�านาจต่อรองของนายจ้างหรือนายหน้าผู้ครอบครองเอกสารส�าคัญของลูกจ้างเพื่อ

เอาเปรียบลูกจ้างต่างด้าวได้ 

   โดยแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนัน้ ควรมกีารแก้ไขพระราชก�าหนดการบริหารจดัการการ

ท�างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 มาตรา 131 วรรคสอง โดยห้ามยึดหรือเก็บเอกสารประจ�าตัวหรือเอกสารอื่น

ใดของคนงานต่างด้าวไว้กับผู้เป็นนายจ้างหรือบุคคลใด”

 2.3 ปัญหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนนายจ้างของคนต่างด้าว 

   การเข้ามาท�างานของคนต่างด้าวนั้น รัฐจะต้องมีการตรวจสอบควบคุมอย่างใกล้ชิด ด้วยเหตุผล

ด้านความมัน่คงของเศรษฐกจิและสงัคม ความสงบเรยีบร้อยภายในประเทศ จงึควรควบคมุมใิห้คนต่างด้าวเปลีย่น

นายจ้าง เพื่อให้ง่ายแก่การตรวจสอบติดตามคนต่างด้าวนั้น15 อย่างไรก็ตาม สิทธิในการเลือกนายจ้างท่ีลูกจ้าง

สามารถท�างานด้วยนั้น ก็นับว่าเป็นเรื่องส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของลูกจ้าง และเป็นสิทธิข้ันพื้นฐาน

ของลูกจ้างที่นานาประเทศรับรอง

   จากการศึกษาพบว่า หากลูกจ้างคนงานต่างด้าวนั้นออกจากงานก่อนครบสัญญาจ้าง เพ่ือจะไป

ท�างานต่อกับนายจ้างอื่นไม่สามารถท�าได้ เว้นแต่จะได้พิสูจน์ให้นายทะเบียนเห็นว่าการที่ตนออกจากงานเป็น

เพราะความผดิของนายจ้าง หรอืได้ช�าระค่าเสยีหายให้กบันายจ้างเดิมแล้ว นายทะเบยีนจงึจะสลกัหลงัใบอนญุาต

 13 International Board of Directors to Campaign for the Ratification of the Immigrant Rights Convention, “A Manual 

for Ratification of International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their  

Families,” last modified 2019, accessed June 26, 2019, https://www.bangkok.ohchr.org/themes/languages/Ratification%20

Handbook_Thai.doc/ [In Thai]

 14 Wanwanat Sawangchaeng, “Human Trafficking and Legal Measures on Foreign Workers,” last modified 2019, 

accessed June 22, 2019, https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/elaw_parcy/ewt_dllink.php?nid=1886&filename=Index/ 

[In Thai]

 15 Roongarroon Wanaphongthipakorn, “A Protection of Foreign Workers Law,” (Master’s thesis, Faculty of Law, 

Sukhothai Thammathirat Open University, 2014), 25. [In Thai]
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ท�างานเพื่อแสดงถึงสิทธิในการเปลี่ยนนายจ้างให้ ตามที่บัญญัติไว้ใน มาตรา 51 ซึ่งค่าเสียหายที่ลูกจ้างต้องชดใช้

ให้แก่นายจ้าง ได้แก่ ค่าใช้จ่ายทั้งปวงในการน�าคนต่างด้าวนั้นมาท�างานค�านวณตามสัดส่วนของระยะเวลาที่คน

ต่างด้าวนั้นท�างานไปแล้ว โดยให้นายจ้างหักจากเงินที่คนต่างด้าวมีสิทธิได้รับตามอัตราท่ีจ่ายได้ แต่จะหักได้ไม่

เกินร้อยละสิบของเงินที่คนต่างด้าวมีสิทธิได้รับในแต่ละเดือนตามมาตรา 4916 จะเห็นได้ว่าเงื่อนไขส�าคัญในการ

ที่ลูกจ้างต่างด้าวจะเปลี่ยนนายจ้างได้นั้นจะต้องพิสูจน์ได้ว่า “การที่ตนออกจากงานเป็นเพราะความผิดของ

นายจ้าง หรือได้ช�าระค่าเสียหายให้นายจ้างแล้ว” ซ่ึงหากลูกจ้างเลือกท่ีจะพิสูจน์ว่าตนมิได้เป็นฝ่ายผิดแต่เป็น

ความผดิของนายจ้างนัน้ ลกูจ้างกจ็ะต้องมหีน้าทีร่วบรวมพยานหลกัฐานมาแสดงต่อนายทะเบียนซ่ึงเป็นเจ้าหน้าที่ 

ซึ่งเมื่อค�านึงถึงสถานะของลูกจ้างซึ่งเป็นคนงานต่างด้าวเพียงล�าพังแล้ว ย่อมไม่อยู่ในสถานะที่มีอ�านาจเหนือ

นายจ้าง การที่คนต่างด้าวจะรวบรวมพยานหลักฐานใด ๆ มาแสดงว่า “การที่ตนออกจากงานเป็นเพราะความ

ผิดของนายจ้าง” จึงเป็นเรื่องยาก บทบัญญัติตามมาตรานี้ จึงเหมือนเป็นการบีบบังคับให้ลูกจ้างซึ่งเป็นคนงาน

ต่างด้าวจ�ายอมที่จะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้นายจ้างแทนเพื่อแลกกับอิสรภาพในการไปท�างานท่ีอ่ืนของตนเอง

แทน ทั้งที่ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 ซึ่งบัญญัติไว้ใน มาตรา 45 

มีลักษณะเป็นระบบไต่สวน ศาลมีอ�านาจลงไปค้นหาข้อเท็จจริงน�าไปปรับเข้ากับข้อกฎหมายได้เองเนื่องจากคดี

แรงงานคู่ความมีสถานะไม่เท่าเทยีมกัน อ�านาจต่อรองแตกต่างกันอย่างสิน้เชิง ฝ่ายหนึง่ด้อยกว่าทัง้ทางเศรษฐกจิ 

การเงนิ ข้อมูลข่าวสาร และความรูท้างกฎหมาย17 จงึอยูใ่นสภาพทีไ่ม่เท่าเทยีมกับนายจ้าง การให้ลูกจ้างต่างด้าว

ท�าหน้าที่พิสูจน์ตนเองจึงเป็นการใช้ระบบกล่าวหาซึ่งขัดแย้งกับหลักการพิจารณาคดีแรงงานซึ่งใช้ระบบไต่สวน

   โดยแนวทางในการแก้ไขปัญหาดงักล่าวนัน้ ควรแก้ไขพระราชก�าหนดการบรหิารจดัการการท�างาน

ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 โดยก�าหนดให้ลูกจ้างสามารถเปลี่ยนงานได้ โดยมีเงื่อนไขว่านายจ้างรายใหม่จะต้อง

ช�าระค่าเสียหายแทนลูกจ้างให้กับนายจ้างเดิม ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิลูกจ้างในการปฏิเสธไม่จ่ายค่าเสียหายหากการที่

ตนออกจากงานเป็นเพราะความผิดของนายจ้าง โดยให้นายจ้างเป็นผู้พิสูจน์ว่าลูกจ้างเป็นฝ่ายผิด

 2.4 ปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิของคนต่างด้าวของผู้ประกอบธุรกิจน�าคนต่างด้าว

เข้ามาท�างาน 

   แรงงานต่างด้าวท่ีอยูใ่นประเทศไทยนัน้ จะประสบต่อความยากล�าบากเกีย่วกบัการใช้สทิธขิองตน

ต่อนายจ้างหรือการติดต่อประสานงานกับรัฐ เนื่องจากไม่มีหน่วยงานใดท�าหน้าที่คุ้มครองแรงงานต่างด้าวใน

ประเทศไทยให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี

   จากการศึกษาพบว่า การเข้ามาท�างานผ่านผู้ประกอบธุรกิจน�าคนต่างด้าวเข้ามาท�างาน คนงาน

ต่างด้าวจะต้องจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผูป้ระกอบธรุกิจน�าคนต่างด้าวเข้ามาท�างาน แต่พระราชก�าหนดการบรหิาร

จัดการการท�างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 กลับไม่ได้มีการก�าหนดหน้าที่เกี่ยวกับให้ประกอบธุรกิจน�าคน

 16 Foreign Workers Administration Office, Department of Employment, “A Manual for Training Foreign Workers who 

are Allowed to Work in Thailand,” last modified 2018, accessed September 3, 2019, https://www.doe.go.th/prd/assets/upload/

files/alien_th/25099abe8fbc10d7b06d1fe1536d327a.pdf/ [In Thai]

 17 Pichet Bodhiwichit et al., Handbook of Labor Litigation for Lawyers and Legal Professionals (Bangkok: Krung Siam, 

2018), 267. [In Thai]
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นี้ไว้ว่า “ห้ามมิให้นายจ้างของคนงานต่างด้าวยึดพาสปอร์ตและระบุอย่างชัดเจนว่า เจ้าหน้าที่รัฐที่มีอ�านาจตาม

กฎหมายเท่านั้นได้รับอนุญาตให้ยึดหรือท�าลายใบอนุญาต ใบผ่านแดนใบอนุญาตให้พ�านักในประเทศหรือใบ

อนุญาตท�างาน”13 และบทบญัญตันิีย้งัขดัแย้งกบับทบญัญตัใินมาตรา 6/1 พระราชบัญญัตป้ิองกนัและปราบปราม

การค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ที่ก�าหนดไว้ว่า “การยึดเอกสารประจ�าตัวของบุคคลนั้นไว้ เป็นรูปแบบหนึ่งของบังคับ

ใช้แรงงานหรือบริการซ่ึงผู้ท่ีกระท�าการดังกล่าวจะมีความผิดฐานค้ามนุษย์” ตามพระราชบัญญัติป้องกันและ 

ปราบปรามการค้ามนษุย์ พ.ศ. 255114 การยดึเอกสารส�าคญัของลกูจ้างจงึถือเป็นรปูแบบหน่ึงของการบงัคบัจ�ากดั

สทิธใินการเดนิทางของลกูจ้าง สทิธใินการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สนิของตน ซึง่ถือเป็นรปูแบบหน่ึงของการละเมิด

สทิธขิองลูกจ้างเนือ่งจากหนงัสือเดนิทางมค่ีาเท่ากบัเอกสารประจ�าตวัทีแ่สดงว่ารฐัได้รบัรองสทิธใินฐานะพลเมอืง

ให้แก่ประชาชนของตนเนือ่งจากการไม่มเีอกสารประจ�าตัวพกพาท�าให้แรงงานขาดเสรภีาพทีเ่ดนิทางไปนอกสถาน

ที่ท�างานเป็นการจ�ากัดสิทธิของคนต่างด้าวโดยปราศจากเหตุผล และเป็นการละเมิดสิทธิในความเป็นมนุษย์ของ

คนต่างด้าวอย่างชัดเจน ถึงแม้ว่ากฎหมายจะก�าหนดว่าต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างซึ่งเป็นคนงานต่างด้าว

ก็ตาม ในที่สุดอาจกลายเป็นอ�านาจต่อรองของนายจ้างหรือนายหน้าผู้ครอบครองเอกสารส�าคัญของลูกจ้างเพื่อ

เอาเปรียบลูกจ้างต่างด้าวได้ 

   โดยแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนัน้ ควรมกีารแก้ไขพระราชก�าหนดการบริหารจดัการการ

ท�างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 มาตรา 131 วรรคสอง โดยห้ามยึดหรือเก็บเอกสารประจ�าตัวหรือเอกสารอื่น

ใดของคนงานต่างด้าวไว้กับผู้เป็นนายจ้างหรือบุคคลใด”

 2.3 ปัญหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนนายจ้างของคนต่างด้าว 

   การเข้ามาท�างานของคนต่างด้าวนั้น รัฐจะต้องมีการตรวจสอบควบคุมอย่างใกล้ชิด ด้วยเหตุผล

ด้านความมัน่คงของเศรษฐกจิและสงัคม ความสงบเรยีบร้อยภายในประเทศ จงึควรควบคมุมใิห้คนต่างด้าวเปลีย่น

นายจ้าง เพ่ือให้ง่ายแก่การตรวจสอบติดตามคนต่างด้าวนั้น15 อย่างไรก็ตาม สิทธิในการเลือกนายจ้างที่ลูกจ้าง

สามารถท�างานด้วยนั้น ก็นับว่าเป็นเรื่องส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของลูกจ้าง และเป็นสิทธิข้ันพื้นฐาน

ของลูกจ้างที่นานาประเทศรับรอง

   จากการศึกษาพบว่า หากลูกจ้างคนงานต่างด้าวนั้นออกจากงานก่อนครบสัญญาจ้าง เพื่อจะไป

ท�างานต่อกับนายจ้างอื่นไม่สามารถท�าได้ เว้นแต่จะได้พิสูจน์ให้นายทะเบียนเห็นว่าการท่ีตนออกจากงานเป็น

เพราะความผดิของนายจ้าง หรอืได้ช�าระค่าเสยีหายให้กบันายจ้างเดมิแล้ว นายทะเบียนจงึจะสลกัหลงัใบอนญุาต

 13 International Board of Directors to Campaign for the Ratification of the Immigrant Rights Convention, “A Manual 

for Ratification of International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their  

Families,” last modified 2019, accessed June 26, 2019, https://www.bangkok.ohchr.org/themes/languages/Ratification%20

Handbook_Thai.doc/ [In Thai]

 14 Wanwanat Sawangchaeng, “Human Trafficking and Legal Measures on Foreign Workers,” last modified 2019, 

accessed June 22, 2019, https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/elaw_parcy/ewt_dllink.php?nid=1886&filename=Index/ 

[In Thai]

 15 Roongarroon Wanaphongthipakorn, “A Protection of Foreign Workers Law,” (Master’s thesis, Faculty of Law, 

Sukhothai Thammathirat Open University, 2014), 25. [In Thai]
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ท�างานเพื่อแสดงถึงสิทธิในการเปลี่ยนนายจ้างให้ ตามที่บัญญัติไว้ใน มาตรา 51 ซึ่งค่าเสียหายที่ลูกจ้างต้องชดใช้

ให้แก่นายจ้าง ได้แก่ ค่าใช้จ่ายทั้งปวงในการน�าคนต่างด้าวนั้นมาท�างานค�านวณตามสัดส่วนของระยะเวลาที่คน

ต่างด้าวนั้นท�างานไปแล้ว โดยให้นายจ้างหักจากเงินที่คนต่างด้าวมีสิทธิได้รับตามอัตราท่ีจ่ายได้ แต่จะหักได้ไม่

เกินร้อยละสิบของเงินที่คนต่างด้าวมีสิทธิได้รับในแต่ละเดือนตามมาตรา 4916 จะเห็นได้ว่าเงื่อนไขส�าคัญในการ

ที่ลูกจ้างต่างด้าวจะเปลี่ยนนายจ้างได้นั้นจะต้องพิสูจน์ได้ว่า “การที่ตนออกจากงานเป็นเพราะความผิดของ

นายจ้าง หรือได้ช�าระค่าเสียหายให้นายจ้างแล้ว” ซ่ึงหากลูกจ้างเลือกท่ีจะพิสูจน์ว่าตนมิได้เป็นฝ่ายผิดแต่เป็น

ความผดิของนายจ้างน้ัน ลกูจ้างกจ็ะต้องมหีน้าทีร่วบรวมพยานหลกัฐานมาแสดงต่อนายทะเบยีนซึง่เป็นเจ้าหน้าที่ 

ซึ่งเมื่อค�านึงถึงสถานะของลูกจ้างซึ่งเป็นคนงานต่างด้าวเพียงล�าพังแล้ว ย่อมไม่อยู่ในสถานะที่มีอ�านาจเหนือ

นายจ้าง การที่คนต่างด้าวจะรวบรวมพยานหลักฐานใด ๆ มาแสดงว่า “การที่ตนออกจากงานเป็นเพราะความ

ผิดของนายจ้าง” จึงเป็นเรื่องยาก บทบัญญัติตามมาตรานี้ จึงเหมือนเป็นการบีบบังคับให้ลูกจ้างซึ่งเป็นคนงาน

ต่างด้าวจ�ายอมที่จะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้นายจ้างแทนเพื่อแลกกับอิสรภาพในการไปท�างานที่อื่นของตนเอง

แทน ทั้งที่ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 ซึ่งบัญญัติไว้ใน มาตรา 45 

มีลักษณะเป็นระบบไต่สวน ศาลมีอ�านาจลงไปค้นหาข้อเท็จจริงน�าไปปรับเข้ากับข้อกฎหมายได้เองเนื่องจากคดี

แรงงานคู่ความมสีถานะไม่เท่าเทยีมกัน อ�านาจต่อรองแตกต่างกนัอย่างสิน้เชงิ ฝ่ายหนึง่ด้อยกว่าทัง้ทางเศรษฐกิจ 

การเงนิ ข้อมลูข่าวสาร และความรูท้างกฎหมาย17 จึงอยูใ่นสภาพทีไ่ม่เท่าเทยีมกบันายจ้าง การให้ลูกจ้างต่างด้าว

ท�าหน้าที่พิสูจน์ตนเองจึงเป็นการใช้ระบบกล่าวหาซึ่งขัดแย้งกับหลักการพิจารณาคดีแรงงานซึ่งใช้ระบบไต่สวน

   โดยแนวทางในการแก้ไขปัญหาดงักล่าวนัน้ ควรแก้ไขพระราชก�าหนดการบรหิารจดัการการท�างาน

ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 โดยก�าหนดให้ลูกจ้างสามารถเปลี่ยนงานได้ โดยมีเงื่อนไขว่านายจ้างรายใหม่จะต้อง

ช�าระค่าเสียหายแทนลูกจ้างให้กับนายจ้างเดิม ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิลูกจ้างในการปฏิเสธไม่จ่ายค่าเสียหายหากการที่

ตนออกจากงานเป็นเพราะความผิดของนายจ้าง โดยให้นายจ้างเป็นผู้พิสูจน์ว่าลูกจ้างเป็นฝ่ายผิด

 2.4 ปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิของคนต่างด้าวของผู้ประกอบธุรกิจน�าคนต่างด้าว

เข้ามาท�างาน 

   แรงงานต่างด้าวท่ีอยูใ่นประเทศไทยนัน้ จะประสบต่อความยากล�าบากเกีย่วกบัการใช้สทิธขิองตน

ต่อนายจ้างหรือการติดต่อประสานงานกับรัฐ เนื่องจากไม่มีหน่วยงานใดท�าหน้าที่คุ้มครองแรงงานต่างด้าวใน

ประเทศไทยให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี

   จากการศึกษาพบว่า การเข้ามาท�างานผ่านผู้ประกอบธุรกิจน�าคนต่างด้าวเข้ามาท�างาน คนงาน

ต่างด้าวจะต้องจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผูป้ระกอบธรุกจิน�าคนต่างด้าวเข้ามาท�างาน แต่พระราชก�าหนดการบรหิาร

จัดการการท�างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 กลับไม่ได้มีการก�าหนดหน้าที่เกี่ยวกับให้ประกอบธุรกิจน�าคน

 16 Foreign Workers Administration Office, Department of Employment, “A Manual for Training Foreign Workers who 

are Allowed to Work in Thailand,” last modified 2018, accessed September 3, 2019, https://www.doe.go.th/prd/assets/upload/

files/alien_th/25099abe8fbc10d7b06d1fe1536d327a.pdf/ [In Thai]

 17 Pichet Bodhiwichit et al., Handbook of Labor Litigation for Lawyers and Legal Professionals (Bangkok: Krung Siam, 

2018), 267. [In Thai]
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ต่างด้าวเข้ามาท�างานมส่ีวนร่วมในการดแูลคุม้ครองสิทธขิองแรงงานต่างด้าวในระหว่างทีอ่ยูใ่นประเทศไทย ทัง้ที่

ผู้ประกอบธุรกิจน�าคนต่างด้าวเข้ามาท�างานเป็นผู้ได้รับประโยชน์ตอบแทนโดยตรงจากการเข้ามาท�างานของคน

งานต่างด้าว มีเพียงหน้าท่ีในการน�าคนงานต่างด้าวเข้ามาท�างานในประเทศไทย มีหน้าที่น�าคนต่างด้าวเข้ามา

ท�างานตามสัญญาที่ก�าหนดไว้และส่งคนต่างด้าวกลับประเทศภายในระยะเวลาที่ก�าหนด เมื่อใบอนุญาตให้อยู่ใน

ราชอาณาจักรไทยสิ้นสุดลง โดยประกอบธุรกิจน�าคนต่างด้าวเข้ามาท�างานเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย ตามพระราช

ก�าหนดการบริหารจัดการการท�างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 มาตรา 41 และตามมาตรา 50 โดยได้รับค่า

บรกิารประกาศกรมการจดัหางานเรือ่ง ก�าหนดรายการและอตัราค่าบรกิารและค่าใช้จ่าย และแบบใบรบัค่าบรกิาร

และค่าใช้จ่ายในการน�าคนต่างด้าวมาท�างานกบันายจ้างในประเทศในอตัรา ร้อยละ 10 ถงึร้อยละ 25 ของค่าจ้าง

รายเดอืนทีค่นต่างด้าวได้รบัเดอืนแรก หรอืระยะเวลาสามสบิวนัแรกทีค่นต่างด้าวเข้าท�างาน จะเหน็ได้ว่าพระราช

ก�าหนดการบริหารจัดการการท�างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ไม่ได้ก�าหนดหน้าท่ีให้ประกอบธุรกิจน�าคน

ต่างด้าวเข้ามาท�างานมีหน้าที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของแรงงานต่างด้าวในระหว่างที่อยู่ในประเทศไทย ทั้งที่ 

เป็นบคุคลทีไ่ด้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากคนต่างด้าวโดยตรง ดงันัน้ผู้ประกอบธรุกจิน�าคนต่างด้าวเข้ามาท�างาน

ควรมีหน้าที่ในการดูแลคนต่างด้าวตามที่ก�าหนดไว้ใน อนุสัญญาฉบับที่ 88 ว่าด้วยบริการจัดหางาน พ.ศ. 2491 

(ค.ศ. 1948) (Employment Service Convention) ประกอบข้อแนะประกอบอนุสัญญาฉบับที่ 83 ซึ่ง

ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2512 ก�าหนดว่า รัฐต้องจัดบริการจัดหางานในรูปแบบ

ที่จะประกันการรับสมัครและการบรรจุลงต�าแหน่งหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิผล18 ผู้ประกอบธุรกิจน�าคนต่างด้าว

เข้ามาท�างานจงึควรช่วยเหลอืคนงานหางานจ้างทีเ่หมาะสมโดยควรท�าหน้าทีเ่ป็นตวัแทนของลกูจ้างในการยืน่ข้อ

เรยีกร้องต่างกบัภาครฐัเพือ่วัตถปุระสงค์ในการคุม้ครองสทิธขิองลกูจ้าง ร่วมกบักรมการจดัหางาน19 โดยควรช่วย

เหลืออ�านวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ อย่างไรก็ตาม เพื่อไม่เกิดภาระแก่ผู้

ประกอบธุรกิจน�าคนต่างด้าวเข้ามาท�างานในประเทศไทยมากเกินไป หน่วยงานของรัฐควรก�าหนดให้มกีารอดุหนนุ

เงินจ่ายค่าตอบแทนในการท�าหน้าทีด่แูลประสานงานระหว่างรฐักบัคนต่างด้าวให้แก่ผูป้ระกอบธรุกจิน�าคนต่างด้าว

เข้ามาท�างานในประเทศไทยด้วย    

   โดยแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนั้น ตามที่ผู้ประกอบธุรกิจน�าคนต่างด้าวเข้ามาท�างานใน

ประเทศไทย จึงมีความเข้าใจสภาพการด�ารงชีวิต ภาพสังคมและวัฒนธรรมของคนต่างด้าว ตลอดจนสามารถ

ตดิต่อประสานงานกบัประเทศต้นทางได้ อกีทัง้ยงัได้รบัประโยชน์โดยตรงจากการท่ีน�าคนต่างด้าวเข้าท�างาน ดงันี้ 

ภาครฐัควรแก้ไขพระราชก�าหนดการบรหิารจดัการการท�างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 โดยก�าหนดให้ผูป้ระกอบ

ธุรกิจน�าคนต่างด้าวเข้ามาท�างานมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการดูแลช่วยเหลือคุ้มครองสิทธิของคนต่างด้าว โดยท�า

หน้าทีเ่ป็นตวักลางช่วยเหลอืประสานงานระหว่างคนงานต่างด้าวกบัเจ้าหน้าทีข่องรฐั เพือ่คุม้ครองสทิธขิองแรงงาน

ต่างด้าวอย่างมีประสิทธิภาพ โดยก�าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจน�าคนต่างด้าวเข้ามาท�างานได้รับค่าตอบแทนตาม

สมควรด้วย

 18  International Labor Organization, “Employment Service Convention, 1948 (no. 88),” last modified 2019, accessed 

February 25, 2019, https://www.ilo.org/

 19 Somdej Mungmuang, “The Foreign Workers Management: A Case Study in Chiang Rai Province,” Journal of Social 

Academic, School of Social Sciences Chiang Rai Rajabhat University 7, no. 2 (February-May 2014): 11. [In Thai]
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3. สรุปผล และข้อเสนอแนะ 

 3.1 สรุปผล

   จากการศึกษาได้ข้อสรุปว่า การบังคับใช้พระราชก�าหนดการบริหารจัดการการท�างานของคน

ต่างด้าว พ.ศ. 2560 โดยอ้างความจ�าเป็นเร่งด่วนของการที่ประเทศไทยถูกนานาชาติกดดันแทรกแซงจากเหตุที่

มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนแรงงานต่างด้าว แต่เม่ือบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้กลับไม่สามารถคุ้มครองสิทธิของ

แรงงานต่างด้าวได้มาตรฐานเท่าทีค่วร เนือ่งจากกระบวนการตรากฎหมายโดยฝ่ายบรหิารไม่ได้ผ่านการกลัน่กรอง

โดยฝ่ายนิติบัญญัติและไม่มีการเปิดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ผู้ประกอบการ ภาคอุตสาหกรรม

และแรงงานต่างด้าว ตลอดทั้งผู้ที่ได้รับผลกระทบก่อนที่จะมีการประกาศบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ จนท�าให้เกิด

ผลกระทบต่อทุกฝ่าย คนงานต่างด้าวออกนอกประเทศก่อนที่กฎหมายฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ ซึ่งส่งผลกระทบ

ต่อภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม จนท�าให้ต้องระงับใช้กฎหมายเพื่อแก้ไขทันทีทั้งที่เพิ่งประกาศบังคับใช้เพียง

ไม่นาน กฎหมายฉบบันีจ้งึไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ทีแ่ท้จรงิและไม่สามารถน�ามาใช้เป็นเครือ่งมือในการแก้ปัญหา

การละเมิดสิทธิของแรงงานต่างด้าวได้ท�าให้ยังมีปัญหาการละเมิดสิทธิแรงงานต่างด้าวเนื่องจากการใช้บังคับ

กฎหมายฉบับนี้ ในเรื่องของการก�าหนดให้การยึดใบอนุญาตการท�างานหรือเอกสารส�าคัญประจ�าตัวของลูกจ้าง

ซึ่งถือเป็นรูปแบบหนึ่งของการบังคับจ�ากัดสิทธิในการเดินทางของลูกจ้าง สิทธิในการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน

ของตน ซึง่ถอืเป็นรปูแบบหนึง่ของการละเมิดสทิธขิองลกูจ้างเนือ่งจากหนงัสือเดนิทางมีค่าเท่ากบัเอกสารประจ�า

ตัวที่แสดงว่ารัฐได้รับรองสิทธิในฐานะพลเมืองให้แก่ประชาชนของตนเนื่องจากการไม่มีเอกสารประจ�าตัวพกพา

ท�าให้แรงงานขาดเสรภีาพทีเ่ดนิทางไปนอกสถานทีท่�างานเป็นการจ�ากดัสทิธขิองคนต่างด้าวโดยปราศจากเหตผุล  

สิทธิในการเปลี่ยนนายจ้างของของคนต่างด้าวที่ก�าหนดให้ลูกจ้างต้องเป็นฝ่ายพิสูจน์ว่าตนมิใช่ฝ่ายผิดซ่ึงขัดแย้ง

กับระบบการพิจารณาแบบไต่สวนตามหลักกระบวนพิจารณาคดีแรงงาน นอกจากนั้น ยังขาดบทบัญญัติของ

กฎหมายที่ก�าหนดบทบาทหน้าท่ีให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจน�าคนต่างด้าวเข้ามาท�างานต้องท�าหน้าที่ในการคุ้มครอง

สิทธิของลูกจ้าง จึงจ�าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงพระราชก�าหนดการบริหารจัดการการท�างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 

2560 เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการละเมิดสิทธิของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยต่อไป

 3.2 ข้อเสนอแนะ

   3.2.1 เห็นควรให้มีการแก้ไขปัญหาในการตราพระราชก�าหนดการบริหารจัดการการท�างานของ

คนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ในรูปแบบของพระราชก�าหนด ในระยะสั้นฝ่ายบริหารจึงควรมีการตรากฎหมายล�าดับ

รองออกมาใช้บังคับร่วมกับพระราชก�าหนดฉบับนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนไปก่อน โดยในระยะยาวจึงควร

มีการน�าแนวคิดและหลักการส�าคัญในพระราชก�าหนดฉบับนี้ไปตราเป็นกฎหมายระดับพระราชบัญญัติท่ีมีการ

ตรวจสอบและกลั่นกรองโดยฝ่ายนิติบัญญัติ และควรจะมีการเปิดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน 

ที่เกี่ยวข้องด้วย

   3.2.2 เหน็ควรให้มีการแก้ไขปัญหาเก่ียวกับการยดึใบอนญุาตการท�างานหรอืเอกสารส�าคญัประจ�า

ตวัของลกูจ้าง โดยการแก้ไขพระราชก�าหนดการบรหิารจดัการการท�างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 โดยยกเลกิ

บัญญัติในมาตรา 131 วรรคสอง และแก้ไขบทบัญญัติในมาตรา 131 วรรคหน่ึงว่า “ห้ามยึดหรือเก็บเอกสาร

ประจ�าตัวหรือเอกสารอื่นใดของคนงานต่างด้าวไว้กับผู้เป็นนายจ้างหรือบุคคลใด”
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3. สรุปผล และข้อเสนอแนะ 

 3.1 สรุปผล

   จากการศึกษาได้ข้อสรุปว่า การบังคับใช้พระราชก�าหนดการบริหารจัดการการท�างานของคน

ต่างด้าว พ.ศ. 2560 โดยอ้างความจ�าเป็นเร่งด่วนของการที่ประเทศไทยถูกนานาชาติกดดันแทรกแซงจากเหตุที่

มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนแรงงานต่างด้าว แต่เมื่อบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้กลับไม่สามารถคุ้มครองสิทธิของ

แรงงานต่างด้าวได้มาตรฐานเท่าทีค่วร เนือ่งจากกระบวนการตรากฎหมายโดยฝ่ายบริหารไม่ได้ผ่านการกล่ันกรอง

โดยฝ่ายนิติบัญญัติและไม่มีการเปิดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ผู้ประกอบการ ภาคอุตสาหกรรม

และแรงงานต่างด้าว ตลอดทั้งผู้ที่ได้รับผลกระทบก่อนที่จะมีการประกาศบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ จนท�าให้เกิด

ผลกระทบต่อทุกฝ่าย คนงานต่างด้าวออกนอกประเทศก่อนท่ีกฎหมายฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ ซ่ึงส่งผลกระทบ

ต่อภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม จนท�าให้ต้องระงับใช้กฎหมายเพื่อแก้ไขทันทีทั้งที่เพิ่งประกาศบังคับใช้เพียง

ไม่นาน กฎหมายฉบับน้ีจงึไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ทีแ่ท้จรงิและไม่สามารถน�ามาใช้เป็นเครือ่งมือในการแก้ปัญหา

การละเมิดสิทธิของแรงงานต่างด้าวได้ท�าให้ยังมีปัญหาการละเมิดสิทธิแรงงานต่างด้าวเนื่องจากการใช้บังคับ

กฎหมายฉบับนี้ ในเรื่องของการก�าหนดให้การยึดใบอนุญาตการท�างานหรือเอกสารส�าคัญประจ�าตัวของลูกจ้าง

ซึ่งถือเป็นรูปแบบหน่ึงของการบังคับจ�ากัดสิทธิในการเดินทางของลูกจ้าง สิทธิในการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน

ของตน ซึง่ถอืเป็นรปูแบบหนึง่ของการละเมดิสทิธขิองลกูจ้างเนือ่งจากหนงัสือเดนิทางมค่ีาเท่ากบัเอกสารประจ�า

ตัวที่แสดงว่ารัฐได้รับรองสิทธิในฐานะพลเมืองให้แก่ประชาชนของตนเนื่องจากการไม่มีเอกสารประจ�าตัวพกพา

ท�าให้แรงงานขาดเสรภีาพท่ีเดนิทางไปนอกสถานทีท่�างานเป็นการจ�ากดัสทิธขิองคนต่างด้าวโดยปราศจากเหตุผล  

สิทธิในการเปลี่ยนนายจ้างของของคนต่างด้าวที่ก�าหนดให้ลูกจ้างต้องเป็นฝ่ายพิสูจน์ว่าตนมิใช่ฝ่ายผิดซ่ึงขัดแย้ง

กับระบบการพิจารณาแบบไต่สวนตามหลักกระบวนพิจารณาคดีแรงงาน นอกจากนั้น ยังขาดบทบัญญัติของ

กฎหมายที่ก�าหนดบทบาทหน้าท่ีให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจน�าคนต่างด้าวเข้ามาท�างานต้องท�าหน้าที่ในการคุ้มครอง

สิทธิของลูกจ้าง จึงจ�าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงพระราชก�าหนดการบริหารจัดการการท�างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 

2560 เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการละเมิดสิทธิของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยต่อไป

 3.2 ข้อเสนอแนะ

   3.2.1 เห็นควรให้มีการแก้ไขปัญหาในการตราพระราชก�าหนดการบริหารจัดการการท�างานของ

คนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ในรูปแบบของพระราชก�าหนด ในระยะสั้นฝ่ายบริหารจึงควรมีการตรากฎหมายล�าดับ

รองออกมาใช้บังคับร่วมกับพระราชก�าหนดฉบับนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนไปก่อน โดยในระยะยาวจึงควร

มีการน�าแนวคิดและหลักการส�าคัญในพระราชก�าหนดฉบับนี้ไปตราเป็นกฎหมายระดับพระราชบัญญัติที่มีการ

ตรวจสอบและกลั่นกรองโดยฝ่ายนิติบัญญัติ และควรจะมีการเปิดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน 

ที่เกี่ยวข้องด้วย

   3.2.2 เหน็ควรให้มกีารแก้ไขปัญหาเกีย่วกบัการยดึใบอนญุาตการท�างานหรอืเอกสารส�าคญัประจ�า

ตวัของลกูจ้าง โดยการแก้ไขพระราชก�าหนดการบริหารจัดการการท�างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 โดยยกเลกิ

บัญญัติในมาตรา 131 วรรคสอง และแก้ไขบทบัญญัติในมาตรา 131 วรรคหน่ึงว่า “ห้ามยึดหรือเก็บเอกสาร

ประจ�าตัวหรือเอกสารอื่นใดของคนงานต่างด้าวไว้กับผู้เป็นนายจ้างหรือบุคคลใด”
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   3.2.3 เหน็ควรให้มกีารแก้ไขปัญหาเกีย่วกบัการเปลีย่นนายจ้างของคนต่างด้าว โดยควรแก้ไขเพิม่

เติมพระราชก�าหนดการบริหารจัดการการท�างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 มาตรา 49 วรรคท้าย โดยนายจ้าง

ต้องจัดท�าเป็นหนังสือและให้ลูกจ้างลงลายมือชื่อในการให้ความยินยอมหรือมีข้อตกลงกันไว้ให้ชัดเจนเป็นการ

เฉพาะ เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติใน มาตรา 77 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และควรมีการ

แก้ไขกฎหมายในพระราชก�าหนดการบรหิารจดัการการท�างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 มาตรา 51 โดยก�าหนด

ให้ลกูจ้างสามารถเปลีย่นงานได้ โดยมเีงือ่นไขว่านายจ้างรายใหม่จะต้องช�าระค่าเสยีหายแทนลกูจ้างให้กบันายจ้าง

เดิม ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิลูกจ้างในการปฏิเสธไม่จ่ายค่าเสียหาย หากการที่ตนออกจากงานเป็นเพราะความผิดของ

นายจ้าง โดยให้นายจ้างเป็นผู้พิสูจน์ว่าลูกจ้างเป็นฝ่ายผิด

   3.2.4 เห็นควรมีการแก้ไขปัญหาเก่ียวกบัหน้าทีใ่นการคุ้มครองสทิธขิองคนต่างด้าวของผูป้ระกอบ

ธุรกิจน�าคนต่างด้าวเข้ามาท�างาน โดยในระยะสั้นควรมีการออกกฎหมายล�าดับรอง ประเภทกฎกระทรวง เพื่อ

เป็นก�าหนดบทบาทหน้าท่ีของ  ผู้ประกอบธุรกจิน�าคนต่างด้าวเข้ามาท�างานต้องท�าหน้าทีใ่นการคุม้ครองสทิธขิอง

ลกูจ้าง ในเรือ่งต่าง ๆ  กล่าวคอื ตรวจสอบคณุสมบตัขิองนายจ้างก่อนทีล่กูจ้างจะมาท�างานว่าสภาพการงานทีจ้่าง 

สถานที่พักอาศัย ดูแลและอ�านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ระหว่างที่ลูกจ้างเข้ามาท�างานในประเทศไทย ช่วย

อ�านวยความสะดวกประสานงานกบัหน่วยงานของรัฐเพ่ือประโยชน์ของลูกจ้างต่างด้าว ท้ังนี ้เพือ่ให้มกีารคุม้ครอง

สิทธิของลูกจ้างเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายสากลก�าหนดไว้ โดยรัฐท�าหน้าท่ีในการอุดหนุนและจ่ายค่า

ตอบแทนให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจน�าคนต่างด้าวเข้ามาท�างานในประเทศไทย และในระยะยาวควรมีการแก้ไขเพิ่ม

เติมพระราชก�าหนดการบริหารจัดการการท�างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 เพื่อก�าหนดหน้าที่ให้กับผู้ประกอบ

ธุรกิจน�าคนต่างด้าวเข้ามาท�างานในการคุ้มครองสิทธิลูกจ้าง
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   3.2.3 เหน็ควรให้มกีารแก้ไขปัญหาเกีย่วกบัการเปลีย่นนายจ้างของคนต่างด้าว โดยควรแก้ไขเพิม่

เติมพระราชก�าหนดการบริหารจัดการการท�างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 มาตรา 49 วรรคท้าย โดยนายจ้าง

ต้องจัดท�าเป็นหนังสือและให้ลูกจ้างลงลายมือชื่อในการให้ความยินยอมหรือมีข้อตกลงกันไว้ให้ชัดเจนเป็นการ

เฉพาะ เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติใน มาตรา 77 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และควรมีการ

แก้ไขกฎหมายในพระราชก�าหนดการบรหิารจดัการการท�างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 มาตรา 51 โดยก�าหนด

ให้ลกูจ้างสามารถเปลีย่นงานได้ โดยมเีงือ่นไขว่านายจ้างรายใหม่จะต้องช�าระค่าเสยีหายแทนลกูจ้างให้กบันายจ้าง

เดิม ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิลูกจ้างในการปฏิเสธไม่จ่ายค่าเสียหาย หากการท่ีตนออกจากงานเป็นเพราะความผิดของ

นายจ้าง โดยให้นายจ้างเป็นผู้พิสูจน์ว่าลูกจ้างเป็นฝ่ายผิด

   3.2.4 เหน็ควรมีการแก้ไขปัญหาเก่ียวกบัหน้าทีใ่นการคุ้มครองสทิธขิองคนต่างด้าวของผูป้ระกอบ

ธุรกิจน�าคนต่างด้าวเข้ามาท�างาน โดยในระยะสั้นควรมีการออกกฎหมายล�าดับรอง ประเภทกฎกระทรวง เพื่อ

เป็นก�าหนดบทบาทหน้าทีข่อง  ผู้ประกอบธุรกจิน�าคนต่างด้าวเข้ามาท�างานต้องท�าหน้าท่ีในการคุม้ครองสทิธขิอง

ลกูจ้าง ในเรือ่งต่าง ๆ  กล่าวคอื ตรวจสอบคณุสมบตัขิองนายจ้างก่อนทีล่กูจ้างจะมาท�างานว่าสภาพการงานทีจ้่าง 

สถานที่พักอาศัย ดูแลและอ�านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ระหว่างที่ลูกจ้างเข้ามาท�างานในประเทศไทย ช่วย

อ�านวยความสะดวกประสานงานกบัหน่วยงานของรัฐเพ่ือประโยชน์ของลกูจ้างต่างด้าว ทัง้นี ้เพือ่ให้มกีารคุม้ครอง

สิทธิของลูกจ้างเป็นไปตามมาตรฐานท่ีกฎหมายสากลก�าหนดไว้ โดยรัฐท�าหน้าที่ในการอุดหนุนและจ่ายค่า

ตอบแทนให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจน�าคนต่างด้าวเข้ามาท�างานในประเทศไทย และในระยะยาวควรมีการแก้ไขเพิ่ม

เติมพระราชก�าหนดการบริหารจัดการการท�างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 เพื่อก�าหนดหน้าที่ให้กับผู้ประกอบ

ธุรกิจน�าคนต่างด้าวเข้ามาท�างานในการคุ้มครองสิทธิลูกจ้าง
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