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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย: แนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อการสรรหาแรงงานอย่างมีจริยธรรม และงานที่มีคุณค่าส าหรับ
แรงงานข้ามชาตใินประเทศไทยในหว้งการฟ้ืนตัวจากสถานการณโ์ควิด-19 
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เอกสารข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย: แนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อการสรรหาแรงงานอย่างมีจริยธรรม และงานที่มีคุณค่าส าหรับแรงงานข้ามชาติใน
ประเทศไทยในห้วงการฟ้ืนตัวจากสถานการณโ์ควิด-19 ฉบับนี ้จดัท ำขึน้โดยผ่ำนกระบวนกำรหำรอือย่ำงมีประสิทธิภำพกบัผูม้ีสว่นไดส้่วนเสียหลำยฝ่ำยเพื่อ
จดัท ำขอ้เสนอแนะเชิงนโยบำยจำกหลกัฐำนเชิงประจกัษ์ ซึ่งด ำเนินกำรโดยองคก์ำรระหว่ำงประเทศเพื่อกำรโยกยำ้ยถ่ินฐำน (IOM) รว่มมือกบักระทรวงแรงงำน 
กระทรวงยตุิธรรม โครงกำรพฒันำแห่งสหประชำชำติ (UNDP) และองคก์ำรแรงงำนระหว่ำงประเทศ (ILO) ในระหว่ำงเดือนพฤศจิกำยน 2563 ถึงเดือนมิถนุำยน 
2564 เอกสำรฉบบันีป้ระกอบดว้ยขอ้มลูที่รวบรวมจำกผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียหลกัที่ไดห้ำรือรว่มกนัทัง้หมด 78 คน ประกอบดว้ยตวัแทนจำกรฐับำลไทย (10 คน) ภำค
ธุรกิจ (27 คน) สมำคมธุรกิจและองคก์รนำยจำ้ง (8 คน) บริษัทจดัหำงำน (3 คน) องคก์รระหว่ำงประเทศ (10 คน)  ภำคประชำสงัคม (17 คน) และจำกองคก์ร
แรงงำน (3 คน) และไดร้บัควำมคิดเห็นจำก amfori, the Institute for Human Rights and Business และ Migrant Forum in Asia 

 
  
  
เอกสำรฉบบันีไ้ด้รวบรวมผลการหารือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีเป้าหมายที่จะระบุช่องว่าง ความท้าทาย และโอกาส ในการออกแบบ
แนวทาง การบังคับใช้ และการตรวจสอบนโยบาย รวมถึงกระบวนการ และข้ันตอนที่เกี่ยวข้องกับการโยกย้ายถ่ินฐานของแรงงานข้ามชาติที่ได้รับ
ค่าจ้างข้ันต ่าในประเทศไทย จำกกำรด ำเนินกำรดงักล่ำว เอกสำรฉบบันีจ้ึงมีจดุประสงคท์ี่จะเสนอใหร้ฐับำลไทยไดท้รำบถึงการทบทวน การจัดท า และการ
น านโยบายที่เกิดจากหลักฐานเชิงประจักษม์าประยุกตใ์ช้ รวมไปถึงกระบวนการและข้ันตอนการด าเนินงานที่สอดคลอ้งกับควำมมุ่งมั่นที่จะร่วมกัน
สง่เสรมิกำรสรรหำแรงงำนอย่ำงมีจริยธรรม และงำนที่มีคณุค่ำแก่แรงงำนขำ้มชำติ ควำมมุ่งมั่นดงักล่ำวจึงไดร้วมอยู่ในกรอบกำรด ำเนินงำนสำกลและกลไกควำม
รว่มมือระหว่ำงประเทศเพื่อใหเ้กิดกระบวนกำรหำรอืในระดบัภมูิภำคและโครงกำรริเริ่มตำ่ง ๆ ซึง่รฐับำลไทยเป็นสว่นหนึ่งของกำรด ำเนินกำรดงักล่ำวดว้ย ไดแ้ก่: 

• เป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (SDGs) โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง SDG 10.7.1 “ค่ำใชจ้่ำยในกำรสรรหำแรงงำนซึ่งลูกจำ้งเป็นผูแ้บกรบั โดยคิดเป็น
สดัสว่นของรำยไดต้อ่ปีที่ไดร้บัในประเทศปลำยทำง”; 

• ขอ้ตกลงระหว่ำงประเทศเพื่อกำรโยกยำ้ยถ่ินฐำนที่ปลอดภยั เป็นระเบียบ และปกติ (Global Compact for Safe, Orderly, and Regular Migration: 
GCM) 

• กระบวนกำรบำหลวี่ำดว้ยกำรลกัลอบขนผูย้ำ้ยถ่ินฐำน กำรคำ้มนษุย ์และอำชญำกรรมขำ้มชำติท่ีเก่ียวขอ้ง (Bali Process) 

• กรอบควำมรว่มมือกระบวนกำรโคลมัโบ (Columbo Process) 

• หลักกำรชีแ้นะของสหประชำชำติว่ำด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (The United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights: 
UNGPs) 

• แผนปฏิบัติกำรระดับชำติว่ำดว้ยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 1 พ.ศ. 2562 - 2565 (National Action Plan on Business and Human Rights 
2019 - 2022: NAP)  

• กำรประชมุอำเซียนว่ำดว้ยแรงงำนขำ้มชำติ (ASEAN Forum on Migrant Labour:  AFML)  

 
เอกสำรฉบับนีจ้ัดท ำขึน้ภำยใตแ้นวทำงของกรอบกำรด ำเนินงำนและมำตรำฐำนระหว่ำงประเทศ ซึ่งรวมถึงมำตรำฐำนแรงงำนระหว่ำงประเทศของ ILO 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในส่วนของอนสุญัญำว่ำดว้ยส ำนกังำนจดัหำงำนเอกชน ค.ศ.1997 (ฉบบัที่ 181) และหลกักำรทั่วไปและแนวปฏิบตัิเพื่อกำรสรรหำแรงงำนที่
เป็นธรรมและบทนิยำมว่ำดว้ยค่ำธรรมเนียมในกำรสรรหำแรงงำนและค่ำใชจ้่ำยต่ำงๆ ที่เก่ียวขอ้ง มำตรำฐำนระบบกำรสรรหำแรงงำนแบบบูรณำกำรสำกล 
(มำตรฐำน IRIS) ของ IOM ว่ำดว้ยกำรสรรหำแรงงำนอย่ำงมีจริยธรรม หลักกำรชีแ้นะของสหประชำชำติว่ำดว้ยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (หลักกำร UNGP) 
ขอ้ตกลงระหว่ำงประเทศเพื่อกำรโยกยำ้ยถ่ินฐำนที่ปลอดภยั เป็นระเบียบ และปกต ิ(ขอ้ตกลง GCM) เปำ้หมำยกำรพฒันำที่ยั่งยืน (SDG) และขอ้เสนอแนะมอนท
รีออลว่ำดว้ยกำรสรรหำแรงงำน (ขอ้เสนอแนะมอนทรีออล หรือ the Montreal Recommendations) เอกสำรฉบบันีป้ระกอบดว้ยเนือ้หำทัง้หมดสี่ส่วน: (1) ควำม
คืบหนำ้ของประเทศไทย: ภำพรวมควำมคืบหนำ้ที่เกิดขึน้และอปุสรรคท่ียงัมีอยู่ตอ่กำรบรรลกุำรสรรหำแรงงำนอย่ำงมีจริยธรรม และงำนท่ีมีคณุค่ำแกแ่รงงำนขำ้ม
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ชำติ (2) เหตใุดรฐับำลจงึควรด ำเนินกำรโดยทนัที: อธิบำยถึงผลประโยชนห์ลกัที่ประเทศไทยจะไดร้บัจำกกำรส่งเสรมิใหเ้กิดกำรคุม้ครองที่ดีขึน้แกแ่รงงำนขำ้มชำติ 
(3) กำรแกไ้ขอปุสรรคในปัจจบุนั: ขอ้เสนอแนะจำกผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียที่ใหข้อ้เสนอแนะระหว่ำงกำรจดัท ำเอกสำรฉบบันี ้และ (4) บทสรุป  

 
 
ความคืบหน้าของประเทศไทย 
 
จำกข้อมูลของกระทรวงแรงงำน ภำยในสิน้เดือนเมษำยน 2564 นั้น 
ประเทศไทยมีจ ำนวนแรงงำนขำ้มชำติที่ขึน้ทะเบียนอยู่รำว 2.2 ลำ้นคน ซึ่ง
ส่วนใหญ่ท ำงำนอยู่ในภำคอุตสำหกรรมที่ใหค้่ำจำ้งต ่ำ เช่น กำรก่อสรำ้ง 
กำรผลิต กำรเกษตร กำรประมง และกำรบริกำร อย่ำงไรก็ตำม ดว้ยควำม
ซับซอ้นของกระบวนกำรสรรหำแรงงำน แรงงำนขำ้มชำติจ ำนวนมำกจึง
เดินทำงเขำ้ประเทศไทยอย่ำงผิดกฏหมำย ดว้ยเหตนีุ ้จึงมีกำรคำดกำรณ์
ว่ำจ ำนวนแรงงำนขำ้มชำตินัน้จะสงูกว่ำที่แสดงอยู่ในรำยงำนสถิติ โดยส่วน
ใหญ่แลว้แรงงำนข้ำมชำติเหล่ำนี้มำจำกประเทศกัมพูชำ สำธำรณะรัฐ
ประชำธิปไตยประชำชนลำว เมียนมำ และเวียดนำม 

 
แรงงำนขำ้มชำติมีส่วนส ำคญัตอ่ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (จีดีพ)ี ของ

ประเทศไทยระหว่ำงรอ้ยละ 4.3 ถึง 6.61 แต่ถึงแมว้่ำแรงงำนขำ้มชำติจะมี
บทบำทส ำคญัอย่ำงยิ่งยวดต่อกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจทัง้ของประเทศไทย
และประเทศตน้ทำง แรงงำนขำ้มชำติยงัคงเผชิญกบัควำมทำ้ทำย เช่น กำร
สรรหำแรงงำนอย่ำงไม่มจีริยธรรม กำรเสียคำ่ธรรมเนียมกำรจดัหำงำนที่สงู 
กำรไดร้บัคำ่จำ้งที่ต  ่ำกว่ำคำ่แรงขัน้ต ่ำหรือไม่ไดร้บัค่ำจำ้งเลย กำรถกูบงัคบั
ให้ท ำงำนล่วงเวลำ และกำรอยู่ ในสภำพแวดล้อมกำรท ำงำนที่ ไม่

เหมำะสม2 ควำมทำ้ทำยเหล่ำนีม้ีควำมส ำคญัมำกกว่ำที่ผ่ำนมำนบัตัง้แต่
กำรแพร่ระบำดของเชื ้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลให้
แรงงำนขำ้มชำติมีควำมเปรำะบำงมำกยิ่งขึน้ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งแรงงำนที่
ไม่มีเอกสำรรบัรองสถำนะ ซึ่งมีบทบำทหลักในกำรฟ้ืนตัวทำงเศรษฐกิจ
และสงัคมของประเทศไทย ในขณะที่ประเทศไทยยงัคงพึ่งพำกำรโยกยำ้ย
ถ่ินฐำนเพื่อแกไ้ขปัญหำกำรขำดแคลนของตลำดแรงงำน กำรท ำใหม้ั่นใจ
ว่ำผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียทัง้หมดยึดมั่นในหลกักำรว่ำดว้ยกำรสรรหำแรงงำน

อย่ำงมีจรยิธรรมจงึมีควำมส ำคญัอย่ำงมำก3  

 
 
 
 
 

 

1 OECD, ILO (2017) How immigrants Contribute to Thailand’s Economy  
ดไูดจ้ำก: 
https://www.ilo.org/global/topics/labour-
migration/publications/WCMS_613491.  
2 IOM (2019) Debt and the Migration Experience ดไูดจ้ำก  

 
ความมุ่งม่ันต่อการสรรหาแรงงานอย่างมีจริยธรรมและงานทีมี่
คุณค่า 
ในช่วงไม่ก่ีปีที่ผ่ำนมำ รฐับำลไทยไดน้ ำเสนอนโยบำยและโครงกำรริเริ่ม
ใหม่ ๆ เพื่อยกระดบักำรสรรหำแรงงำนอย่ำงมีจรยิธรรม และงำนท่ีมีคณุค่ำ
แก่แรงงำน ซึง่รวมไปถึงแรงงำนขำ้มชำติดว้ย   

 

รฐับำลไทยไดล้งนำมในบนัทึกควำมเขำ้ใจร่วมกบัรฐับำลของประเทศอื่นๆ 
ในโครงกำรพัฒนำควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจในอนุภูมิภำคลุ่มแม่น ำ้โขง 

อันไดแ้ก่ กัมพูชำ (2546 แก้ไขในปี 2558) สำธำรณะรัฐประชำธิปไตย

ประชำชนลำว (2545) เมียนมำ (2546 แกไ้ขในปี 2559) และเวียดนำม 

(2558)  ว่ำดว้ยควำมร่วมมือดำ้นกำรจำ้งแรงงำน กำรลงนำมบนัทึกควำม

เขำ้ใจมีจดุประสงคเ์พื่อส่งเสริมใหเ้กิดกำรโยกยำ้ยถ่ินฐำนที่ปลอดภยั เป็น

ระเบียบ และปกติแก่แรงงำนในประเทศไทย อย่ำงไรก็ตำม บนัทึกควำม

เขำ้ใจเหล่ำนีย้ังไม่สำมำรถบรรลุศักยภำพไดอ้ย่ำงเต็มที่ เป็นผลมำจำก

กระบวนกำรที่ซับซ้อนและค่ำใช้จ่ำยที่สูงส ำหรับผู้โยกย้ำยถ่ินฐำนและ

แรงงำน ส่งผลใหแ้รงงำนขำ้มชำติจ ำนวนมำกเดินทำงเขำ้สู่ประเทศไทย

อย่ำงผิดกฎหมำย 

รฐับำลไทยไดท้บทวนพระรำชก ำหนดกำรบริหำรจดักำรกำรท ำงำนของคน
ต่ำงดำ้ว พ.ศ. 2560 ในปี 2561 (พระรำชก ำหนดกำรบริหำรจัดกำรกำร
ท ำงำนของคนต่ำงด้ำว ฉบับที่  2 พ.ศ. 2561)โดยได้ตัดข้อควำมเรื่อง
ค่ำบริกำรจัดหำงำนที่แรงงำนในประเทศไทยตอ้งแบกรบัออกไป      พระ
รำชก ำหนดฯ ฉบับนีเ้สริมพระรำชบัญญัติคุม้ครองแรงงำน พ.ศ. 2541  
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งยังคงเป็นรำกฐำนให้กับกำรคุ้มครองสิทธิของ
แรงงำน รวมไปถึงแรงงำนขำ้มชำติในประเทศไทย ยกเวน้แรงงำนที่ไดร้บั
กำรว่ำจ้ำงเพื่อท ำงำนบ้ำน และงำนระยะสั้นในภำคกำรเกษตรและ
อตุสำหกรรมป่ำไม ้ซึ่งสิทธิและกำรไดร้บัสิทธิบำงอย่ำงที่ก ำหนดไวภ้ำยใต้
กฎหมำยแรงงำนของไทยอำจไม่รบัรอง แมว้่ำพระรำชก ำหนด ฯ ฉบบันีจ้ะ
แสดงใหเ้ห็นถึงควำมส ำเรจ็อนัส ำคญัยิ่ง แต่ก็ยงัไม่สอดคลอ้งกบักรอบกำร
ด ำเนินงำนว่ำดว้ยกำรโยกยำ้ยถ่ินฐำนของแรงงำนระหว่ำงประเทศอย่ำง

https://publications.iom.int/system/files/pdf/debt_and_the_migration_expe
rience_insights_from_southeast_asia_2.pdf. 
3 ILO (2010) Agenda for labour migration in Thailand; towards long-term 
competitiveness ดไูดจ้ำก: www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-
bangkok/---sro-bangkok/documents/publication/wcms_145130.pdf. 

https://www.ilo.org/global/topics/labour-migration/publications/WCMS_613491
https://www.ilo.org/global/topics/labour-migration/publications/WCMS_613491
https://publications.iom.int/system/files/pdf/debt_and_the_migration_experience_insights_from_southeast_asia_2.pdf
https://publications.iom.int/system/files/pdf/debt_and_the_migration_experience_insights_from_southeast_asia_2.pdf
https://publications.iom.int/system/files/pdf/debt_and_the_migration_experience_insights_from_southeast_asia_2.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---sro-bangkok/documents/publication/wcms_145130.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---sro-bangkok/documents/publication/wcms_145130.pdf
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สมบูรณอ์นัเป็นแนวทำงของเอกสำรฉบบันี ้ท ำใหแ้รงงำนขำ้มชำติยังตอ้ง
รบัภำระค่ำใชจ้่ำยที่เก่ียวขอ้งกบักำรสรรหำแรงงำ ซึ่งเป็นจดุอ่อนที่ผูม้ีส่วน
ไดส้ว่นเสียท่ีเขำ้รว่มกำรหำรอืระบวุ่ำเป็นควำมทำ้ทำยหลกั นอกจำกนี ้กำร
บังคับใช้กฎหมำยยังคงมีควำมท้ำทำย โดยแรงงำนข้ำมชำติมำกกว่ำ
ครึ่งหนึ่งที่ ILO สัมภำษณ์ในปี 2563 ต่ำงรำยงำนว่ำพวกเขำไดจ้่ำยเงิน
ให้กับตัวแทนจัดหำงำนหรือนำยหน้ำในประเทศไทย แม้ตำมพระรำช

ก ำหนดฯ จะระบหุำ้มไวก้็ตำม4 

 
ในปี 2562 ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในเอเชียที่ประกำศใชแ้ผนปฏิบตัิ
กำรระดบัชำติว่ำดว้ยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 1 พ.ศ. 2562-2565 
(NAP) ซึ่งย ำ้ให้เห็นถึงควำมมุ่งมั่นที่ประเทศไทยมีต่อหลักกำร UNGP   

แผนปฏิบตัิกำรระดบัชำติฯ แสดงใหเ้ห็นถึงวิธีกำรใชห้ลกักำร UNGP5 ใน
ประเทศไทย และน ำเสนอมำตรำกำรบังคับและมำตรำกำรโดยสมัครใจ
เพื่อใหภ้ำครฐัและภำคธุรกิจไดน้ ำไปปฏิบัติเพื่อบรรลุกำรสรรหำแรงงำน
อย่ำงมีจริยธรรม มำตรำฐำนงำนที่มีคุณค่ำ กำรรอ้งทุกขแ์ละกำรเยียวยำ 
หมวดที่สอง ดำ้นแรงงำนของแผนกำรปฏิบัติกำรระดับชำติฯ ระบุไวว้่ำ 
“รฐัวิสำหกิจและภำคธุรกิจที่ใชแ้รงงำนขำ้มชำติ ควรจะเป็นผูร้บัผิดชอบ
ค่ำใชจ้่ำยในกำรสรรหำแรงงำนและค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ เพื่อใหส้อดคลอ้งกับ  

“หลกักำรจ่ำยค่ำธรรมเนียมในกำรสรรหำแรงงำนโดยนำยจำ้ง"6 อย่ำงไรก็
ตำม เน่ืองจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 กำรปฎิบัติตำมแผนปฏิบัติกำร
ระดบัชำติฯ จึงมีควำมล่ำชำ้ นอกจำกนีแ้ลว้ คณะรฐัมนตรียงัมีมติในวนัที่ 
4 สิงหำคม 2563 และวนัท่ี 29 ธนัวำคม 2563 อนญุำตใหก้ลุม่แรงงำนขำ้ม
ชำติต่ำง ๆ ที่อำศยัอยู่ในประเทศไทยไดพ้ ำนกัและขยำยกำรต่อใบอนญุำต
ท ำงำน ซึ่งท ำใหแ้รงงำนตอ้งจ่ำยค่ำธรรมเนียมที่เก่ียวขอ้งกับกำรสรรหำ
แรงงำนและจำ้งงำน เช่น ค่ำใชจ้่ำยในกำรตรวจสขุภำพ หรือค่ำธรรมเนียม
ในกำรต่ออำยุใบอนุญำตท ำงำน ซึ่งไม่สอดคล้อ งกับหลักกำรจ่ำย
คำ่ธรรมเนียมในกำรสรรหำแรงงำนโดยนำยจำ้ง 

 
ขณะที่ประเทศไทยเป็นภำคีในอนสุญัญำพืน้ฐำนของ ILO จ ำนวนหกฉบบั
จำกแปดฉบบั แต่ประเทศไทยก็ยังไม่ไดใ้หส้ตัยำบนัต่ออนุสญัญำที่เหลือ
อีกสองฉบบั อนัไดแ้ก่ อนุสญัญำเสรีภำพในกำรสมำคมและกำรคุม้ครอง

 
4 International Labour Organization (2020). Recruitment fees and related 
costs: What migrant workers from Cambodia, the Lao People’s Democratic 
Republic, and Myanmar pay to work in Thailand ดไูดจ้ำก: 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-
bangkok/documents/publication/wcms_740400.pdf. 
5 United Nations Human Rights, Office of the High Commissioner (2011). 
Guiding Principles on Business and Human Rights.  ดไูดจ้ำก: 
www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_E
N.pdf.  
6 รฐับำลไทย (2562). แผนปฏิบตัิกำรแห่งชำติว่ำดว้ยธุรกิจและสทิธิมนษุยชน 
ฉบบัที่หนึ่ง (2562‒2565)  

สิทธิในกำรรวมตวั ค.ศ. 1948 (ฉบบัที่ 87) และอนุสญัญำว่ำดว้ยสิทธิใน
กำรรวมตวัและเจรจำตอ่รอง ค.ศ. 1949 (ฉบบัที่ 98) กำรไม่ใหส้ตัยำบนัต่อ
อนสุญัญำทัง้สองฉบบันี ้ยงัคงเป็นอปุสรรคส ำคญัในกำรสรำ้งควำมมั่นใจ
ว่ำ แรงงำนทกุคนซึง่รวมถึงแรงงำนขำ้มชำติ จะสำมำรถใชส้ิทธิแรงงำนของ
ตนไดอ้ย่ำงเต็มท่ี 

 
นอกจำกนี้ ประเทศไทยยังเป็นหนึ่งในยี่สิบเจ็ดประเทศต้นแบบ7 ของ
ขอ้ตกลง GCM ดว้ยเหตนีุ ้ประเทศไทยจงึไดใ้หค้  ำมั่นสญัญำที่จะสนบัสนุน
กำรน ำขอ้ตกลงดงักล่ำวไปปฏิบตัิ ในวตัถุประสงคข์องขอ้ตกลง GCM นัน้ 
วตัถุประสงคท์ี่ 6 ระบุใหเ้ห็นถึงควำมจ ำเป็นในกำร “อ ำนวยควำมสะดวก
ในกำรสรรหำแรงงำนอย่ำงมีจริยธรรม และเงื่อนไขกำรท ำงำนที่คุม้ครอง
แรงงำนเพื่อใหม้ั่นใจว่ำเป็นงำนที่มีคณุค่ำ” 

 
นอกจำกนี้ ประเทศไทยยัง เ ป็นส่วนหนึ่ ง ชองกรอบควำมร่วมมือ
กระบวนกำรโคลมัโบ (Columbo Process) ซึง่ไม่มีเงื่อนไขผกูมดัส ำหรบัรฐั
ภำคีในกำรมีส่วนร่วมในกำรหำรือและควำมร่วมมือในประเด็นที่เก่ียวขอ้ง
กับกำรโยกยำ้ยถ่ินฐำนของแรงงำน รวมถึงประเด็นส ำคญัเฉพำะเรื่องกำร

ส่งเสริมหลักปฏิบัติในกำรสรรหำแรงงำนอย่ำงมีจริยธรรม8 ตลอดจน
กระบวนกำรบำหลีว่ำดว้ยกำรลกัลอบขนผูย้ำ้ยถ่ินฐำน กำรคำ้มนษุย ์และ
อำชญำกรรมขำ้มชำติที่เก่ียวขอ้ง (Bali Process) ซึง่เนน้ย ำ้ถึงควำมส ำคญั
ของควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศในกำรยับยั้งและต่อตำ้นเครือข่ำยกำร

ลกัลอบขนคนเขำ้เมืองและกำรคำ้มนษุย์9  

 
ในขณะที่ควำมมุ่งมั่นของรฐับำลเหล่ำนีม้ีควำมส ำคญัต่อกำรยกระดบักำร
คุม้ครองแรงงำนขำ้มชำติใหด้ียิ่งขึน้ตลอดกระบวนกำรกำรโยกยำ้ยถ่ินฐำน
ของแรงงำน แต่ควำมทำ้ทำยเชิงระบบที่ส  ำคญัยงัคงท ำใหแ้รงงำนมีควำม
เสี่ยงที่จะถูกแสวงหำประโยชน์ ควำมท้ำทำยเหล่ำนี้ยิ่งเด่นชัดขึน้ใน

รำยงำนกำรค้ำมนุษย์ 2564 (TIP Report 2021)10 ซึ่งลดอันดับของ
ประเทศไทยตำมกฎหมำยคุม้ครองเหยื่อกำรคำ้มนุษย ์หรือ Trafficking 
Victims Protection Act 2000 (TVPA) รำยงำนฉบบันีชี้ใ้หเ้ห็นว่ำ “แมจ้ะมี
กำรรำยงำนอย่ำงเป็นวงกวำ้งว่ำ มีแรงงำนบังคับเป็นจ ำนวนมำกในหมู่

7 United Nations Network on Migration (2021). Champion Countries 
Initiative ดไูดจ้ำก: https://migrationnetwork.un.org/champion-countries-
initiative.   
8 IOM (2003). Regional Consultative Process on Overseas Employment 
and Contractual Labour for Countries of Origin in Asia (Colombo Process) 
ดไูดจ้ำก www.iom.int/regional-consultative-process-overseas-
employement-and-contractual-labour-countries-origin-asia.  
9 IOM (2002). Bali Process on People Smuggling, Trafficking in Persons 
and Related Transnational Crime ดไูดจ้ำก: www.iom.int/bali-process.   
10 US Department of State (2021). 2021 Trafficking in Persons Report ดไูด้
จำก: www.state.gov/reports/2021-trafficking-in-persons-report/.  

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms_740400.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms_740400.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
https://www.th.undp.org/content/thailand/en/home/library/democratic_governance/thailand-s-1st-national-action-plan-on-business-and-human-rights.html
https://migrationnetwork.un.org/champion-countries-initiative
https://migrationnetwork.un.org/champion-countries-initiative
http://www.iom.int/regional-consultative-process-overseas-employement-and-contractual-labour-countries-origin-asia
http://www.iom.int/regional-consultative-process-overseas-employement-and-contractual-labour-countries-origin-asia
http://www.iom.int/bali-process
http://www.state.gov/reports/2021-trafficking-in-persons-report/
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แรงงำนข้ำมชำติที่ท  ำงำนอยู่ในหลำยอุตสำหกรรมของประเทศไทย แต่
รฐับำลกลบัระบตุวัเลขผูท้ี่เป็นเหยื่อของกำรคำ้มนษุยด์ำ้นแรงงำนที่ต  ่ำเมื่อ
เทียบกับขอบเขตของปัญหำ เจ้ำหน้ำที่มักขำดควำมเข้ำใจเรื่องกำรค้ำ
มนุษย์ด้ำนแรงงำน และรัฐบำลยังขำดขั้นตอนที่เป็นมำตรฐำนส ำหรับ
พนกังำนตรวจแรงงำนในกำรสง่ตอ่คดีท่ีน ำไปสูก่ำรบงัคบัใชก้ฎหมำย” 

 
จำกขอ้คน้พบนี ้ควำมร่วมมือระหว่ำงรฐับำล ภำคเอกชน และภำคประชำ
สังคมจึงมีควำมส ำคัญมำกยิ่งขึน้ในปัจจุบัน อันเน่ืองมำจำกกำรแพร่
ระบำดของ COVID-19 ที่ส่งผลกระทบต่อแรงงำนข้ำมชำติอย่ำงมำก 
ควำมพยำยำมและกำรหำรือร่วมกันในนโยบำยจำกหลกัฐำนเชิงประจกัษ์ 
รวมไปถึงกระบวนกำรและขัน้ตอนต่ำง ๆ จะสำมำรถช่วยเนน้ย ำ้ไดว้่ำสิทธิ
ของแรงงำนขำ้มชำติจะไดร้บักำรรบัรอง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในระหว่ำงและ
หลงัวิกฤตกำรระบำดของ COVID-19  

 
 
อุปสรรคด้านกฎระเบียบต่อความคืบหน้าในการด าเนินการ
สรรหาแรงงานอย่างมีจริยธรรมและเป็นธรรมในประเทศไทย 

ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียที่เขำ้รว่มกำรหำรือในกำรประชมุระดบัชำติระบถุึงควำม
ทำ้ทำยดำ้นกฎระเบียบหลำยประกำรในกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยไทยและ
มำตรฐำนระหว่ำงประเทศ ซึง่รวมถึง 

 
1. การขาดแนวทางที่ชัดเจนเกี่ยวกับการกลับมาเปิดการสรรหา

แรงงานข้ามพรมแดนอีกครั้ง รวมถึงการจ้างงานแรงงานข้าม
ชาติในช่วง โควิด-19 

 
หนึ่งในควำมทำ้ทำยหลกัที่ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียไดก้ล่ำวถึง โดยเฉพำะจำก
ภำคธุรกิจ บริษัทจัดหำงำน และภำคประชำสังคม คือ กำรขำดแนวทำง
และแผนกำรจดักำรที่เปิดเผยต่อสำธำรณะ ที่เก่ียวกับกำรจัดกำรกำรสรร
หำแรงงำนในและหลงัช่วง COVID-19 ซึ่งรวมถึงขอ้ก ำหนดส ำหรบักำรกัก
ตวั กำรจดัเตรียมกำรเดินทำง กำรฉีดวคัซีนและกำรตรวจหำเชือ้ COVID-
19  รวมถึงผู้ที่ควรรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยเหล่ำนี้ ควำมไม่สอดคล้องกัน
ระหว่ำงกระบวนกำรต่ำงๆ ในประเทศไทยและในประเทศตน้ทำง ยังเป็น
กำรเพิ่มอปุสรรคใหแ้ก่แรงงำนขำ้มชำติ ธุรกิจ และบริษัทจดัหำงำนในกำร
ท ำควำมเขำ้ใจและปฏิบตัิตำมกระบวนกำรที่ก ำหนด โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง 
กำรไม่มีขอ้มูลใหแ้รงงำนขำ้มชำติในภำษำที่พวกเขำเขำ้ใจ ภำคธุรกิจยัง
กล่ำวถึงกำรไม่มีค ำแนะน ำที่ เพียงพอและควำมล่ำช้ำในกำรต่ออำยุ
ใบอนุญำตท ำงำนและใบส ำคัญถ่ินที่อยู่ของแรงงำนขำ้มชำติในประเทศ
ไทย รวมถึงผู้ที่เอกสำรส ำคัญหมดอำยุแลว้ ตลอดจนขำดมำตรฐำนใน
ขัน้ตอนกำรตอ่อำยใุบส ำคญัในจงัหวดัตำ่ง ๆ  

 

 
11 IOM (2021). Human Resource Guidebook on Employer Obligations and 
Cultural Sensitivity ดไูดจ้ำก:  

2. การไม่มีค านิยามที่เป็นมาตรฐานในเร่ืองค่าธรรมเนียมการ
จัดหางานและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีเ่กีย่วข้อง 

 
ควำมทำ้ทำยที่ธุรกิจและบริษัทจดัหำงำนกล่ำวถึงคือ ค ำนิยำมของสิ่งที่ถือ
ว่ำเป็น “ค่ำธรรมเนียมในกำรจัดหำงำนและค่ำใชจ้่ำยต่ำง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง” 
ในพระรำชก ำหนดกำรบริหำรจดักำรกำรท ำงำนของคนต่ำงดำ้ว ถึงแมว้่ำ
ค ำนิยำมจะระบุไว้ในหลักกำรทั่วไปของ ILO ก็ตำม นอกจำกนี ้หมวด 
“อัตรำค่ำธรรมเนียม” ในพระรำชก ำหนด ฯ ยังระบุถึงค่ำธรรมเนียมที่
เ ก่ียวข้องกับกำรสรรหำแรงงำนหลำยประกำร เช่น ค่ำธรรมเนียม
ใบอนญุำตท ำงำน แตย่งัไม่ครอบคลมุค่ำใชจ้่ำยทัง้หมดที่ผูโ้ยกยำ้ยถ่ินฐำน
ที่ท  ำงำนในประเทศไทยตอ้งช ำระ  

 
มำตรำ 49 แห่งพระรำชก ำหนด ฯ ยังก ำหนดรำยกำรค่ำธรรมเนียมบำง
ประกำร เช่น หนังสือเดินทำง กำรตรวจสุขภำพ ใบอนุญำตท ำงำน และ
ค่ำใชจ้่ำยอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งตำมที่อธิบดีก ำหนดใหแ้รงงำนต่ำงดำ้วเป็นผู้
แบกรับ หำกผู้ว่ำจ้ำงจ่ำยค่ำใช้จ่ำยเหล่ำนีล้่วงหน้ำ พระรำชก ำหนด  ฯ 
ก ำหนดว่ำสำมำรถหักค่ำใช้จ่ำยเหล่ำนีจ้ำกค่ำจ้ำง ค่ำล่วงเวลำ ค่ำจ้ำง
ท ำงำนในวนัหยุดประจ ำสปัดำห ์หรือค่ำล่วงเวลำในกำรท ำงำนในวันหยุด
ประจ ำสัปดำห์ ได้ในอัตรำไม่เกินร้อยละ 10 ของรำยได้ต่อเดือนของ

แรงงำนขำ้มชำติ11   

 
ตำมหลักกำรของ ILO ส่วนที่  2 “จะไม่มีกำรเรียกเก็บเงินจำกแรงงำน
โดยตรงหรือโดยออ้ม ทั้งหมดหรือบำงส่วน ของค่ำธรรมเนียมใด ๆ หรือ
ค่ำใชจ้่ำยต่ำง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับกำรจัดหำงำน” ในประเทศปลำยทำงหรือ
ตน้ทำง  

 
ดว้ยเหตุนี ้บทบญัญัติของพระรำชก ำหนด ฯ ว่ำดว้ยค่ำธรรมเนียมในกำร
จัดหำงำนและค่ำใชจ้่ำยต่ำง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับกำรโยกยำ้ยถ่ินฐำน จึงไม่
สอดคลอ้งกบัหลกักำรของ ILO และมำตรฐำน IRIS ของ IOM ว่ำดว้ยกำร
สรรหำแรงงำนอย่ำงมีจริยธรรม และเป็นอุปสรรคต่อควำมพยำยำมของ
รฐับำลในกำรด ำเนินกำรตำมควำมมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมหลกักำรหลกักำรจ่ำย
ค่ำธรรมเนียมในกำรสรรหำแรงงำนโดยนำยจ้ำงภำยใต้แผนปฏิบัติกำร
ระดบัชำติฯ ตลอดจนเพื่อส่งเสริมกำรสรรหำแรงงำนอย่ำงมีจริยธรรมและ 
กำรจำ้งงำนที่มีคุณค่ำ ภำยใตโ้ครงกำรริเริ่มระดบัภูมิภำคและระดับโลก
ดงัท่ีระบไุวใ้นเอกสำรฉบบันี ้ซึง่รฐับำลไทยเป็นสว่นหนึ่งดว้ยเช่นกนั  

  
 
 
 

https://publications.iom.int/books/human-resource-guidebook-employer-
obligations-and-cultural-sensitivity.  

https://publications.iom.int/books/human-resource-guidebook-employer-obligations-and-cultural-sensitivity
https://publications.iom.int/books/human-resource-guidebook-employer-obligations-and-cultural-sensitivity
https://publications.iom.int/books/human-resource-guidebook-employer-obligations-and-cultural-sensitivity
https://publications.iom.int/books/human-resource-guidebook-employer-obligations-and-cultural-sensitivity
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3. การบัญญัติกฎหมายให้มีความสอดคล้องกันในระดับภูมิภาค
และระดับโลก 

 
ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียยังไดเ้นน้ย ำ้ถึงควำมส ำคัญของกำรบัญญัติกฎหมำย
กำรสรรหำแรงงำนและกำรจำ้งงำนในประเทศไทยและประเทศตน้ทำงให้
สอดคล้องตำมมำตรฐำนสำกล หลักกำร UNGP ที่ 23 ซึ่งเน้นย ำ้อย่ำง
ชดัเจนว่ำ ธุรกิจจ ำเป็นตอ้งเคำรพมำตรฐำนสิทธิมนุษยชนที่เป็นที่ยอมรบั

ใน ระดับสำกล ไม่ ว่ ำ จ ะด ำ เ นิ น ก ำ รอยู่ ที่ ใ ด 12 ก ำ รปฏิ บัติ ต ำม
มำตรฐำนสำกลและกฎหมำยไทยที่มีควำมขดัแยง้กนั ถือเป็นควำมทำ้ทำย
ที่ธุรกิจบำงประเภท โดยเฉพำะธุรกิจในห่วงโซ่อปุทำนระหว่ำงประเทศตอ้ง
เผชิญ  ดั ง เ ช่ น ใน ปัจจุบัน  บ ริ ษั ทต่ ำ งๆ  ไม่ ส ำมำรถปฏิ บัติ ต ำม
มำตรฐำนสำกลว่ำดว้ยเสรีภำพในกำรสมำคมได ้เน่ืองจำกตำมกฎหมำย
ไทยนั้น ผู้โยกย้ำยถ่ินฐำนไม่ไดร้ับอนุญำตให้จัดตั้งสหภำพแรงงำน แต่
สำมำรถเขำ้รว่มไดเ้ท่ำนัน้ กำรประสำนกฎหมำยไทยกบัมำตรฐำนระหว่ำง
ประเทศจะช่วยขจัดอุปสรรคเหล่ำนี ้และช่วยในกำรฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศไทย โดยดึงดูดให้ธุรกิจต่ำงชำติหันมำท ำธุรกิจใน
ประเทศไทยมำกขึน้ 

 
4. การปรับปรุงกระบวนการสรรหาแรงงานและการจัดการข้อมูล

การโยกย้ายถ่ินฐานอย่างทันท่วงที ถูกต้อง และการแบ่งแยก
ข้อมูลการโยกย้ายถ่ินฐานระหว่างกระทรวงต่างๆ  
 

นำยจ้ำงและตัวแทนจัดหำงำนยังได้เน้นว่ำ พวกเขำตอ้งผ่ำนขั้นตอนที่
แตกต่ำง ซบัซอ้น และใชเ้วลำนำนในกำรสรรหำแรงงำน ลงทะเบียน จำ้ง
งำน และช่วยเหลือแรงงำนขำ้มชำติตำมระบบบนัทึกควำมเขำ้ใจระหว่ำง
ประเทศไทยและประเทศตน้ทำง โดยระบุว่ำจ ำเป็นตอ้งด ำเนินกำรตำม
ขัน้ตอนต่ำง ๆ ของกระทรวงแรงงำน กระทรวงกำรต่ำงประเทศ กระทรวง
กำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย ์และกระทรวงสำธำรณสุข 
รวมถึงหน่วยงำนของรฐัอื่น ๆ ใหค้รบถว้นเพื่อกำรจำ้งแรงงำนขำ้มชำติ  

 
ขัน้ตอนที่แตกต่ำงกันยังท ำใหข้ำดกำรรวบรวมขอ้มลูของแรงงำนขำ้มชำติ
ระหว่ำงกระทรวงและหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง ซึง่รวมถึงส ำนกังำนสถิติ
แห่งชำติ ซึ่งเป็นอปุสรรคต่อกำรก ำหนดนโยบำยจำกหลกัฐำนเชิงประจกัษ์ 
ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียเน้นย ำ้ว่ำกำรจัดกำรข้อมูลระหว่ำงกระทรวง จะตอ้ง
ได้รับกำรปรับปรุงให้ดียิ่งขึน้ และ ควรจะอ ำนวยควำมสะดวกให้ทั้ง
นำยจำ้งและตวัแทนจดัหำงำนสำมำรถเขำ้ถึงขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งกบัแรงงำน
ขำ้มชำติไดง้่ำย เช่น ขอ้มลูประสบกำรณแ์ละทกัษะในกำรท ำงำนที่ผ่ำนมำ 
และควรสอดคลอ้งกับมำตรฐำนระหว่ำงประเทศว่ำดว้ยควำมเป็นส่วนตัว
และควำมปลอดภยัของขอ้มลู  

 

 
12 United Nations Human Rights Office of the High Commissioner (2011). 
Guiding Principles on Business and Human Rights ดไูดจ้ำก: 

5. แรงจูงใจในการส่งเสริมการปฏิบัติตามการด าเนินธุรกิจอย่าง
มีความรับผิดชอบและการพิจารณามาตรการทางการเงิน 

 
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ กระทรวงยุติธรรมได้มอบรำงวัลสิทธิ
มนษุยชนประจ ำปีแก่รฐัวิสำหกิจ ธุรกิจเอกชน หรือองคก์รที่ไม่แสวงหำผล
ก ำไรที่ไดร้บัเลือกใหเ้ป็นองคก์รตน้แบบในกำรปกป้องสิทธิมนุษยชนของ
แรงงำน รวมถึงแรงงำนขำ้มชำติในบริษัทและห่วงโซ่อปุทำน อย่ำงไรก็ตำม 
ตวัแทนจัดหำงำนไม่ทรำบว่ำพวกเขำมีสิทธิสมัครเพื่อรบัรำงวัลนีด้ว้ย ซึ่ง
หมำยควำมว่ำ ในปัจจุบันควำมพยำยำมของตัวแทนจัดหำงำนในกำร
ด ำเนินกำรสรรหำแรงงำนอย่ำงมีจริยธรรมยงัไม่ไดร้บักำรยอมรบัอย่ำงเป็น
ทำงกำร 

 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ เข้ำร่วมกำรหำรือเห็นด้วยกับมำตรกำรจูงใจทำง
กำรเงินและกฎระเบียบ เช่น กำรลดหย่อนภำษีส ำหรบัธุรกิจและตัวแทน
จดัหำงำนที่มีมำตรฐำนสงูในกำรด ำเนินกำรตำมหลกัสิทธิมนษุยชน รวมถึง
ในส่วนที่เก่ียวกบักำรสรรหำแรงงำนอย่ำงมีจริยธรรมและงำนที่มีคณุค่ำแก่
แรงงำนขำ้มชำติ  

 
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียยังชีใ้ห้เห็นอีกว่ำ บทบัญญัติในพระรำชก ำหนดกำร
บริหำรจดักำรกำรท ำงำนของคนต่ำงดำ้ว (มำตรำ 28) ที่ใหต้วัแทนจัดหำ
งำนวำงหลกัประกันจ ำนวนหำ้ลำ้นบำท ก่อนที่จะไดร้บัอนุญำตใหจ้ัดหำ
และว่ำจำ้งแรงงำนขำ้มชำติ ซึ่งไดร้บักำรพิจำณำว่ำเป็นมำตรกำรป้องกัน
เพื่อรบัประกนัควำมรบัผิดชอบของตวัแทนจดัหำงำนตำมกฎหมำยไทย แต่
ในทำงปฎิบตัินัน้มักจะเป็นอุปสรรคต่อกำรจดทะเบียนของตวัแทนจัดหำ
งำนบำงรำย และน ำไปสู่กำรด ำเนินธุรกิจโดยไม่ไดร้บัอนุญำตจำกรฐับำล 
นอกจำกนี ้แรงงำนข้ำมชำติยังระบุดว้ยว่ำ เงินประกันนั้นไม่ ไดม้ีกำรใช้
อย่ำงเพียงพอในกำรเยียวยำกรณีที่มีกำรละเมิดสิทธิของแรงงำนขำ้มชำติ 
ควำมคุม้ครองที่ไดร้บัจำกขอ้ก ำหนดนีจ้ึงไม่สำมำรถตอบสนองต่อควำม
คำดหวงัของผูโ้ยกยำ้ยถ่ินฐำนได ้ 

 
6. ความเข้าใจต่อกฎหมายไทยอย่างจ ากัด 

 
ธุรกิจและบริษัทจัดหำงำนระบุว่ำ พวกเขำมีควำมเข้ำใจอย่ำงจ ำกัด
เก่ียวกับวิธีว่ำกำรบังคับใช้กฎหมำยไทยกับแรงงำนข้ำมชำติ และวิธีที่
กฎหมำยก ำหนดภำระหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบส ำหรบัทัง้นำยจำ้งและ
ตวัแทนจัดหำงำน ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียที่เขำ้ร่วมกำรหำรือชีใ้หเ้ห็นว่ำ ไม่มี
แนวทำงจำกรฐับำลเก่ียวกบัวิธีที่นำยจำ้งและตวัแทนจดัหำงำนจะสำมำรถ
ปฏิบตัิตำมมำตรฐำนกำรจัดหำงำนอย่ำงมีจริยธรรมภำยใตก้ฎหมำยไทย
รวมถึงพระรำชก ำหนดกำรบริหำรจัดกำรกำรท ำงำนของคนต่ำงดำ้ว ผูม้ี
ส่วนได้ส่วนเสียยังเน้นย ้ำถึงกำรขำดแนวทำงที่ชัดเจนและครอบคลุม

www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_E
N.pdf 
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เก่ียวกบักระบวนกำรก ำหนดขอ้บงัคบัที่มีต่อแรงงำนขำ้มชำติที่มีสถำนะไม่
ปกติ และกำรจัดกำรแรงงำนขำ้มชำติใหเ้ป็นไปตำมระเบียบดำ้นสุขภำพ
เก่ียวกับแพร่ระบำดของ COVID-19 ขอ้มูลเก่ียวกับกระบวนกำรก ำหนด
ขอ้บงัคบัยงัไม่มีใหบ้ริกำรในภำษำของแรงงำนขำ้มชำติ  และค่ำใชจ้่ำยใน
กำรจัดกำรยังคงสูงส ำหรบัแรงงำนข้ำมชำติ สิ่งเหล่ำนีส้ำมำรถส่งผลให้
แรงงำนขำ้มชำติหลดุจำกกระบวนกำรได ้ 

 
นอกจำกนี้ ยังจ ำเป็นต้องมีค ำแนะน ำเก่ียวกับวิธี กำรตีควำมและน ำ
กฎหมำยต่ำงๆ ที่บังคับใชก้ับแรงงำน รวมถึงแรงงำนขำ้มชำติมำใชด้ว้ย 
รฐับำลไทยสำมำรถใหค้ ำแนะน ำดังกล่ำวผ่ำนคู่มือหรือกำรฝึกอบรมแก่
ธุรกิจและตวัแทนจดัหำงำน 

 
 

เหตุใดรัฐบาลจึงควรด าเนินการโดยทนัท ี
 
ผูโ้ยกยำ้ยถ่ินฐำนมีควำมเสี่ยงเป็นอย่ำงมำกต่อกำรใชแ้รงงำนเด็ก กำร
บังคับใชแ้รงงำน และกำรคำ้มนุษย ์กำรโยกยำ้ยถ่ินฐำนอย่ำงปลอดภัย
และเป็นปกติ สำมำรถขจัดกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนและกำรล่วงละเมิด

ต่ำงๆ ได้13 สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อ
แรงงำนขำ้มชำติที่ตอ้งเผชิญกับกำรเลือกปฏิบัติและควำมหวำดกลัวต่อ
ชำวต่ำงชำติที่เพิ่มสูงขึน้ ตลอดจนควำมไม่มั่นคงดำ้นอำหำร กำรถูกเลิก
จ้ำง สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนที่แย่ลง ซึ่งรวมถึงกำรถูกลดค่ำจ้ำง
หรือไม่จ่ำยค่ำจำ้ง สภำพแวดลอ้มควำมเป็นอยู่ที่แออัดหรือไม่เหมำะสม 

และมำตรำกำรควบคมุกำรเดินทำงที่เขม้งวดขึน้14 

 
จำกกำรประเมินผลเร่งด่วนของ IOM 15 ในเดือนมกรำคม 2564 รอ้ยละ 
63 ของผูต้อบแบบสอบถำมรำยงำนว่ำ กำรมีรำยไดไ้ม่เพียงพอเป็นควำม
ทำ้ทำยที่ใหญ่ที่สุดส ำหรบัผูท้ี่ไม่ไดถื้อสัญชำติไทย ซึ่งมีจ ำนวนมำกที่ไม่
สำมำรถเขำ้ถึงควำมตอ้งกำรขัน้พืน้ฐำน อนัไดแ้ก่ อำหำร น ำ้สะอำด ไฟฟ้ำ 
ที่พกัอำศยั กำรศึกษำ และกำรรกัษำพยำบำล รวมทัง้อปุกรณป์้องกันส่วน
บคุคล (PPE) ที่เพียงพอ 

 

 
13 ILO, OECD, IOM and Unicef (2019). Ending child labour, forced labour 
and human trafficking in global supply chains. ดไูดจ้ำก: 
https://publications.iom.int/system/files/pdf/debt_and_the_migration_expe
rience_insights_from_southeast_asia_2.pdf. 
14 ILO (2020). Protecting migrant workers during the COVID-19 pandemic. 
Recommendations for Policy-makers and Constituents ดไูดจ้ำก: 
www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---
migrant/documents/publication/wcms_743268.pdf.  
15 IOM Thailand (2021). COVID-19 Rapid Needs Assessment: Mahachai 
Sub-district, Samut Sakhon Province (Round 3) ดไูดจ้ำก: 

ประเทศไทยเป็นประเทศปลำยทำงหลักที่ตอ้นรบัแรงงำนขำ้มชำติเกือบ
ครึ่งหนึ่งของทั้งหมดจำกประเทศสมำชิกสมำคมประชำชำติแห่งเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต ้(อำเซียน)16 ดงันัน้กำรคุม้ครองแรงงำนขำ้มชำติจึงเป็น
กุญแจส ำคญัในกำรบรรลุควำมเท่ำเทียมกันและควำมยุติธรรมทำงสงัคม 
ซึ่งมีผลต่อเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่ งยืน (SDG) ในประเทศไทยได้ ข้อ
คน้พบจำกรำยงำนกำรคำ้มนษุยป์ระจ ำปี 2564  สะทอ้นใหเ้ห็นถึงอนัตรำย
ที่เกิดจำกควำมล่ำชำ้ของรฐับำลไทยในกำรบรรลเุปำ้หมำยต่ำง ๆ และเนน้
ย ำ้ถึงควำมจ ำเป็นในกำรด ำเนินกำรอย่ำงทันท่วงทีเพื่อรบัประกันควำม
เป็นอยู่ที่ดีและกำรคุม้ครองแรงงำนขำ้มชำติ 

 
ในขณะท่ีกำรแพรร่ะบำดของ COVID-19 ก่อใหเ้กิดกำรหยดุชะงกัครัง้ใหญ่ 
แต่ก็เป็นโอกำสในกำรสรำ้งสิ่งต่ำง ๆ ใหก้ลบัมำดียิ่งขึน้ กำรรบัประกันให้
แรงงำนขำ้มชำติไดร้บักำรคุม้ครองจะมีส่วนในเรื่องตำ่ง ๆ ดงันี:้  

 
เสริมสร้างความเข้มแข็งในการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศไทยจากการแพร่ระบาดของ COVID-19  
ในไตรมำสแรกของปี 2564 ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศสมำชิก
อำเซียนที่ประสบกับปัญหำกำรหดตัวทำงเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดประเทศ
หนึ่ง โดยมีจีดีพี ลดลงรอ้ยละ 2.6 ในไตรมำสแรกของปี 2564 หลงัจำกที่จี

ดีพี ลดลงกว่ำรอ้ยละ 6.1 ในปี 256317 มีกำรคำดกำรณว์่ำกำรฟ้ืนฟูทำง
เศรษฐกิจของประเทศไทยจะเพิ่มสงูขึน้ในปี 2565 โดยอตัรำกำรเติบโตของ
จีดีพีประจ ำปีคำดว่ำจะเพิ่มขึน้เป็นรอ้ยละ 5.1  

 
กำรส่งเสริมกำรโยกยำ้ยถ่ินฐำนของแรงงำนอย่ำงปลอดภัย เป็นระเบียบ 
และปกติ จะช่วยอ ำนวยควำมสะดวกในกำรแกไ้ขปัญหำควำมทำ้ทำยที่
แรงงำนขำ้มชำติตอ้งเผชิญ และส่งเสรมิควำมเป็นอยู่ที่ดีและปลอดภยั กำร
ด ำเนินกำรดงักล่ำวจะเป็นกำรท ำใหม้ั่นใจว่ำแรงงำนขำ้มชำติที่ไดร้บักำร

https://thailand.iom.int/covid-19-rapid-needs-assessment-mahachai-sub-
district-samut-sakhon-province-round-3. 
16 Reportingasean (2021). ASEAN Can’t Leave Unskilled Migrants Out of 
Integration – World Bank ดไูดจ้ำก: www.reportingasean.net/asean-cant-
leave-unskilled-migrants-integration-world-bank/.  
17 The World Bank (2021). Thailand Economic Monitor July 2021: The 
Road to Recovery ดไูดจ้ำก: 
www.worldbank.org/en/country/thailand/publication/thailand-economic-
monitor-july-2021-the-road-to-recovery. 

https://publications.iom.int/system/files/pdf/debt_and_the_migration_experience_insights_from_southeast_asia_2.pdf
https://publications.iom.int/system/files/pdf/debt_and_the_migration_experience_insights_from_southeast_asia_2.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---migrant/documents/publication/wcms_743268.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---migrant/documents/publication/wcms_743268.pdf
https://thailand.iom.int/covid-19-rapid-needs-assessment-mahachai-sub-district-samut-sakhon-province-round-3
https://thailand.iom.int/covid-19-rapid-needs-assessment-mahachai-sub-district-samut-sakhon-province-round-3
http://www.reportingasean.net/asean-cant-leave-unskilled-migrants-integration-world-bank/
http://www.reportingasean.net/asean-cant-leave-unskilled-migrants-integration-world-bank/
http://www.worldbank.org/en/country/thailand/publication/thailand-economic-monitor-july-2021-the-road-to-recovery
http://www.worldbank.org/en/country/thailand/publication/thailand-economic-monitor-july-2021-the-road-to-recovery
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คุ้มครองและเคำรพสิทธิจะมีส่วนช่วยในกำรฟ้ืนตัวทำงเศรษฐกิจของ

ประเทศไทย18  

 
การแสดงออกถงึความมุ่งม่ันและความเป็นผู้น าในระดับสากล 
 
กำรมีบทบำทในฐำนะผูน้  ำระดบัภูมิภำคต่อไปนัน้  รฐับำลไทยตอ้งแสดง
ควำมมุ่งมั่นในกำรด ำเนินกำรตำมกรอบกำรด ำเนินงำนซึ่งระบไุวใ้นเอกสำร
ฉบบันี ้และน ำไปสูก่ำรปฏิบตัิงำนจรงิ 

 
กำรจัดกำรกับควำมท้ำทำยที่ระบุไวใ้นเอกสำรฉบับนี ้จะช่วยใหร้ัฐบำล
สำมำรถรำยงำนควำมส ำเร็จในกำรส่งเสริมกำรสรรหำแรงงำนอย่ำงมี
จริยธรรม และเงื่อนไขกำรท ำงำนที่ปลอดภัยในกำรประชุมที่จะเกิดขึน้ใน
อนำคต ไดแ้ก่  
1. The International Migration Review Forum 2022 ซึ่งเป็นเวทีหลกั

ส ำหรบัควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศในระดบัสำกล เพื่อหำรือและ
แบ่งปันควำมคืบหนำ้ในกำรด ำเนินกำรในทุก ๆ ดำ้นตำมขอ้ตกลง 
GCM  

2. กำรประชมุ Asia Pacific Forum on Sustainable Development ใน
ปี 2565 

3. The Thematic Area Working Group on Fostering Ethical 
Recruitment Practices ภำยใตก้ระบวนกำรโคลมัโบ  

4. กระประชุม Government and Business Forum  ปี 2565 ภำยใต้
กระบวนกำรบำหลี 

5. ตัว ชี ้วัดด้ำนกำรบริหำรจัดกำร กำร โยกย้ำย ถ่ินฐำน  (Migration 
Governance Indicators: MGI) 

6. กำรประชุมอำเซียนว่ำด้วยแรงงำนข้ำมชำติ (ASEAN Forum on 
Migrant Labour:  AFML)  

 
คงความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก  
ในเดือนมีนำคม 2564 รฐัสภำยโุรปลงมติเห็นชอบในกำรออกกฎหมำยใหม่
เก่ียวกบักำรตรวจสอบว่ำดว้ยสิ่งแวดลอ้มและสิทธิมนษุยชนอย่ำงรอบดำ้น 

(Environmental and Human Rights Due Diligence )19 ซึ่งจะบังคับให้
บริษัทในสหภำพยุโรปต้องด ำเนินกำรตรวจสอบวิเครำะห์สถำนะด้ำน
สิ่งแวดล้อมและสิทธิมนุษยชนภำยในห่วงโซ่มูลค่ำของตน ในหลำย
ประเทศมีกำรออกกฎหมำยที่คลำ้ยคลึงกันอยู่แลว้ เช่น พระรำชบัญญัติ
แรงงำนทำสยุคใหม่ของสหรำชอำณำจักร ค.ศ. 2015 (Modern Slavery 
Act) กฎหมำยหน้ำที่ องค์กรในกำร เฝ้ำระวัง  ค .ศ .  2017 (French 
Corporate Duty of Vigilance) ของฝรั่งเศส และพระรำชบญัญัติแรงงำน
ทำสยคุใหม ่ค.ศ. 2018 (Modern Slavery Act)  ของออสเตรเลีย 

 
18 United Nations, Thailand (2020). UN Thailand Results Report  ดไูดจ้ำก: 
https://thailand.un.org/sites/default/files/2021-05/20210325-
2020AnnualReport%20-draft%20on%20back%20cover.pdf 

 
ธุรกิจไทยท่ีมีหุน้สว่นและผูบ้รโิภคในตำ่งประเทศจงึมีควำมจ ำเป็นมำกขึน้ที่
จะตอ้งปฏิบตัิตำมมำตรฐำนสิทธิมนษุยชนระหว่ำงประเทศ รวมถึงกำรสรร
หำแรงงำนอย่ำงมีจรยิธรรม และงำนท่ีมีคณุค่ำ ดงันัน้ กำรออกกฎหมำยใน
ประเทศใหส้อดคลอ้งกับมำตรฐำนสำกลจะช่วยปรบัปรุงสถำนะของธุรกิจ
ไทยในเวทีระดับโลกได้ โดยจะช่วยให้ประเทศไทยสำมำรถเติบโตทำง
เศรษฐกิจไดต้่อไป สำมำรถแข่งขนัไดใ้นเศรษฐกิจระดบัโลก และปรบัตวัให้
เขำ้กบัสภำวะตลำดสำกลและแนวโนม้ทำงธุรกิจที่ก ำลงัเปลี่ยนแปลง 

 

 
 
ข้อแนะน ำที่น ำเสนอต่อรัฐบำลไทยในเอกสำรฉบับนี้ มำจำกกำร
ปรึกษำหำรือผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย ซึ่งรวมถึงภำคเอกชน ภำคประชำสังคม 
องคก์รแรงงำน และตวัแทนจำกองคก์ำรสหประชำชำติ เพื่อต่อยอดจำก
ควำมพยำยำมสนบัสนุนอย่ำงต่อเน่ืองของผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้ง ขอ้เสนอแนะ
เหล่ำนีส้อดคลอ้งกับขอ้เสนอแนะจำกกำรประชุมอำเซียนว่ำดว้ยแรงงำน
ข้ำมชำติครั้งที่ 14 ซึ่งรับรองโดยประเทศสมำชิกอำเซียน ข้อเสนอแนะ
เหล่ำนีไ้ดร้บักำรออกแบบมำเพื่อรองรบักำรด ำเนินกำรตำมควำมมุ่งมั่น
ของรฐับำล ภำยใตก้รอบกำรด ำเนินงำนที่อำ้งถึงในเอกสำรฉบบันี ้ 

 
ในระยะยำว รัฐบำลควรปรับกำรด ำเนินงำนให้สอดคลอ้งกับกรอบกำร
ด ำเนินงำนที่กล่ำวถึงอย่ำงเต็มที่ อย่ำงไรก็ตำม จำกกำรปรกึษำหำรือที่ได้
ด ำเนินกำรไปแลว้นัน้ ในระยะสัน้ มีกำรเสนอใหร้ฐับำลไทยผ่ำนกระทรวง
แรงงำน ด ำเนินกำรดงันี ้

 
1. ยกเลิกหรือลดค่าธรรมเนียมตามที่รัฐบาลก าหนดอย่างมี

นัยส าคัญในการจัดหางานและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอัน
เป็นภาระของแรงงาน เช่น ค่าวีซ่า หนังสือเดินทาง และความ
จ าเป็นด้านการจัดการอื่นๆ ส าหรับการโยกย้ายถ่ินฐาน  

2. จัดท า บังคับใช้ และตรวจสอบข้อบังคับของกฎกระทรวง
เพิ่มเติมเพื่อให้พระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างาน
ของคนต่างด้าวมีความสมบูรณ ์โดยเพิ่มรำยกำรตอ่ไปนี ้

2.1. นิยำมของค ำว่ำ “ค่ำธรรมเนียมในกำรจัดหำงำนและ
ค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ที่ เ ก่ียวข้อง” และฝ่ำยที่ต้องรับผิดชอบ
ค่ำใชจ้่ำยเหล่ำนี ้ตลอดจนรำยกำรค่ำใชจ้่ำยฉบับปรับปรุง
ล่ำสุดที่จ่ำยโดยแรงงำนขำ้มชำติที่เขำ้มำท ำงำนในประเทศ
ไทย ซึ่งสอดคลอ้งกบัค ำนิยำมของ ILO ว่ำดว้ยค่ำธรรมเนียม
ในกำรจัดหำงำนและค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ที่ เ ก่ียวข้อง และ

19 คณุแอ๊บเนต็ต ์เค นกักฎหมำยกลำ่วว่ำ สหภำพยโุรป (EU) ตอ้งกำรกฎหมำย
เพื่อตรวจสอบวิเครำะหส์ถำนะดำ้นสิ่งแวดลอ้มและสิทธิมนษุยชน ส ำนกัข่ำว
รอยเตอร์ 11 มีนำคม 2021 ดไูดจ้ำก: www.reuters.com  

     เราจะสามารถแก้ไขอุปสรรคในปัจจุบันไดอ้ย่างไร  
 

https://thailand.un.org/sites/default/files/2021-05/20210325-2020AnnualReport%20-draft%20on%20back%20cover.pdf
https://thailand.un.org/sites/default/files/2021-05/20210325-2020AnnualReport%20-draft%20on%20back%20cover.pdf
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มำตรฐำน IRIS ของ IOM ว่ำดว้ยกำรสรรหำแรงงำนอย่ำงมี
จรยิธรรม 

2.2. ค ำแนะน ำในกำรชีแ้จงควำมรบัผิดชอบของบริษัทจดัหำงำน

ในประเทศไทย ที่เก่ียวขอ้งกับกำรเขำ้ถึงกลไกกำรรอ้งทุกข ์

กำรเปลี่ยนนำยจำ้ง กำรใหก้ำรสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำร

แรงงำนในสถำนประกอบกำร และกำรอ ำนวยควำมสะดวก

ในกำรกลบัคืนประเทศตน้ทำงอย่ำงปลอดภยั 

 

3. การพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การบังคับใช้และตรวจสอบ
แนวทางส าหรับตัวแทนจัดหางานและธุรกิจเม่ือมีการสรรหา
แรงงานข้ามพรมแดนอีกคร้ัง ในระหว่างและหลังสถานการณ ์
COVID-19 ซึง่รวมถึง 

3.1. ค ำแนะน ำเก่ียวกบัค่ำใชจ้่ำย ขัน้ตอน และบคุคลที่รบัผิดชอบ
ในกระบวนกำรที่ เ ก่ียวข้องระเบียบกำรด้ำนสุขภำพใน
สถำนกำรณแ์พรร่ะบำดของ COVID-19 เช่น กำรอยู่ในสถำน

กักกัน กำรตรวจหำ COVID-19 20 กำรฉีดวัคซีนป้องกัน
COVID-19 และกำรขนส่งจำกชำยแดนไปยังสถำนกักกัน 
สถำนที่ท  ำงำน หรือที่พกัคนงำน ค ำแนะน ำควรสอดคลอ้งกบั
หลกักำรทั่วไปของ ILO และมำตรฐำน IRIS ว่ำดว้ยกำรสรร
หำแรงงำนอย่ำงมีจริยธรรมของ IOM และปฏิบัติตำม
ระเบียบดำ้นสขุภำพที่มีอยู่ในปัจจบุนั เพื่อใหแ้น่ใจว่ำแรงงำน
มีสภำพควำมเป็นอยู่ที่ดีและหลีกเลี่ยงกำรแพร่กระจำยของ
ของ COVID-19  

3.2. โครงกำรสนับสนุนส ำหรับวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำด
ย่อม (SME) ที่ไม่สำมำรถครอบคลุมค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติมที่
เก่ียวข้องกับ COVID-19 เมื่อมีกำรเปิดกำรสรรหำแรงงำน
ใหม่อีกครัง้ 

3.3. ใหค้วำมมั่นใจว่ำค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยในกำรจัดหำ
งำนที่เก่ียวขอ้งกับ COVID-19 ที่เพิ่มขึน้มำนั้นจะไม่ตกเป็น
ภำระของแรงงำนขำ้มชำติ 

 
4. ประเมินความเป็นไปได้ในการจัดตั้งและดูแลศูนย์บริการ

ข้อมูลออนไลน ์ส ำหรบันำยจำ้ง บริษัทจดัหำงำน และแรงงำนขำ้ม
ชำติ ซึง่ประกอบดว้ย 

4.1. กฎหมำยที่เก่ียวขอ้งในกำรก ำกบัดแูลกำรสรรหำแรงงำนและ
กำรจำ้งงำนในประเทศไทย และรำยงำนควำมคืบหนำ้ลำ่สดุ
ของนโยบำยที่เก่ียวขอ้ง 

4.2. แนวปฏิบตัิเก่ียวกบักฎหมำยดำ้นแรงงำนของไทยและ
ขัน้ตอนกำรสรรหำแรงงำนและกำรจำ้งงำน และวิธีกำร

 
20 ในเดือนกรกฎำคม 2020 รฐับำลไทยไดป้ระกำศแผนกำรที่จะเริ่มบนัทกึควำม
เขำ้ใจดำ้นแรงงำนอีกครัง้ นำยจำ้งตอ้งจำ่ยคำ่ตรวจโควดิ-19 และกำรกกัตวั 14 วนั 

ปฏิบตัิตำมกฎหมำยดงักล่ำว โดยมีกำรอธิบำยอย่ำงชดัเจน
ว่ำ กฎเกณฑใ์ดบงัคบัใชก้บัแรงงำนไทยเท่ำนัน้ กฎเกณฑใ์ด
บงัคบัใชก้บัแรงงำนขำ้มชำติเท่ำนัน้ และกฎเกณฑใ์ดบงัคบั
ใชก้บัทัง้สองฝ่ำย 

4.3. ข้อมูลเก่ียวกับมำตรฐำนระหว่ำงประเทศ ข้อก ำหนดกำร
ตรวจสอบดำ้นสิทธิมนุษยชนอย่ำงรอบดำ้น และมำตรกำร
คว ่ำบำตรทำงกำรคำ้ที่อำจเกิดขึน้ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งจำก
ตลำดสง่ออกที่เก่ียวขอ้ง 

4.4. แนวปฏิบัติส  ำหรับนำยจ้ำงของแรงงำนข้ำมชำติเก่ียวกับ
ขัน้ตอนที่จ  ำเป็นตอ้งด ำเนินกำร เพื่อใหม้ีกำรจดัตัง้กลไกกำร
รอ้งทกุขใ์นสถำนที่ท  ำงำน  

4.5. ตวัอย่ำงแนวปฏิบตัิที่ดีที่เก่ียวกับกำรสรรหำแรงงำนอย่ำงมี
จรยิธรรม และกำรจำ้งงำนท่ีมีคณุค่ำ  

4.6. ขอ้มลูเก่ียวกบันโยบำยของรฐับำล กำรโยกยำ้ยถ่ินฐำนอย่ำง
ปลอดภัย  และบริกำรที่ แรงงำนข้ำมชำติมีสิทธิได้รับ 
ยกตวัอย่ำงเช่น ผ่ำน www.mitrthai.com รวมถึงกำรเขำ้ถึง
ประกันสังคม กลไกกำรรอ้งทุกข ์และกำรสนับสนุนในกำร
กลบัคืนภมูิล  ำเนำและกำรกลบัคืนสู่สงัคม ขอ้มลูทัง้หมดควร
มีควำมชัดเจนและเข้ำใจง่ำย และจัดท ำเป็นภำษำไทย 
รวมถึงภำษำที่แรงงำนขำ้มชำติสำมำรถเขำ้ใจได ้

 
5. การพิจารณาการน าระบบการจัดอันดับและมาตรการจูงใจมา

ใช้กับตัวแทนจัดหางานและนายจ้าง รวมถึงการมอบรางวัล 
ยกตวัอย่ำงเช่น: (ก) รำงวลัสิทธิมนุษยชนส ำหรบัตวัแทนจดัหำงำน
ตน้แบบและนำยจำ้งที่มีควำมเป็นเลิศในดำ้นกำรสรรหำแรงงำนและ
กำรจำ้งงำน (ข) กำรขอวีซ่ำหรือใบอนญุำตท ำงำนแบบด่วน ส ำหรบั
ตวัแทนจดัหำงำนที่ถือใบอนุญำตและนำยจำ้งที่แสดงใหเ้ห็นถึงกำร
ปฏิบัติตำมกฎระเบียบอย่ำงสม ่ำเสมอ (ค) ลดข้อก ำหนดในกำร
รำยงำนที่เก่ียวขอ้งกับกำรสรรหำและจำ้งงำนแรงงำน และ (ง) กำร
เขำ้ถึงมำตรกำรจงูใจทำงภำษี และ/หรือ สินเช่ือธุรกิจ 

 
6. อ านวยความสะดวกในการแบ่งปันข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง (กระทรวงแรงงาน กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการ
ต่างประเทศ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษย ์กระทรวงสาธารณสุข และส านักงานสถิตแิห่งชาต)ิ และ
ระดับชั้นต่ำง ๆ ของรัฐบำลในกำรปรับปรุงขั้นตอนกำรสรรหำ
แรงงำนและกำรจำ้งงำนผ่ำนวิธีกำร ดงันี:้ 

6.1. กำรพฒันำฐำนขอ้มลูรวมของแรงงำนขำ้มชำติในกระทรวงที่
เก่ียวขอ้งทั้งหมด เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกใหก้ับระบบกำร
จัดกำรข้อมูลที่มีควำมคล่องตัวมำกขึน้ ซึ่งสอดคล้องกับ

ซึง่จะมีค่ำใชจ้่ำย 13,200‒19,300 บำทต่อแรงงำนขำ้มชำติ ดรูำยละเอียดเพิ่มเติม
ไดท้ี่ www.doe.go.th 

http://www.mitrthai.com/
http://www.doe.go.th/
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มำตรฐำนระหว่ำงประเทศดำ้นกำรรกัษำควำมปลอดภยัของ
ขอ้มูลและกำรเคำรพในสิทธิควำมเป็นส่วนตัวของแรงงำน
ขำ้มชำติ 

6.2. กำรจดัตัง้ศนูยบ์ริกำรครบวงจรที่เก่ียวขอ้งกบักระทรวงต่ำง ๆ 
ทั้งหมดส ำหรับนำยจ้ำง  เพื่ ออ ำนวยควำมสะดวกใน
กระบวนกำรสรรหำแรงงำนและกำรจำ้งงำนที่ง่ำยและรวดเรว็ 

 
7. ยกระดับการให้ความคุ้มครองทางสังคมแก่แรงงานข้ามชาติ

ทุกคน รวมถึงแรงงานที่ท างานนอกระบบหรือการจ้างงานตาม
ฤดูกาล โดยให้สิทธิในกำรเข้ำถึงประกันสังคมแก่แรงงำนเหล่ำนี ้
นอกจำกนีแ้รงงำนทุกคนต้องสำมำรถเข้ำถึงกำรบริกำรดูแลด้ำน
สุขภำพขั้นพื ้นฐำนและวัคซีนป้องกัน  COVID-19 ได้โดยไม่มี
คำ่ใชจ้่ำย โดยไม่ค ำนงึถึงสถำนะทำงกฏหมำย 

 
8. จัดให้มีการเยียวยาที่มีประสิทธิภาพและทันท่วงทีส าหรับ

แรงงานข้ามชาติถูกละเมิดสิทธิ ซึ่งรวมถึงการให้บริการทาง
กฎหมายในภาษาของแรงงาน ควำมกลัวที่จะถูกลงโทษอันเกิด
จำกกำรละเมิดกฎหมำยคนเขำ้เมือง ตอ้งไม่มีผลต่อกำรเขำ้ถึงกำร
รอ้งทกุขแ์ละปัญหำดำ้นสขุภำพของแรงงำนขำ้มชำติ ดงันัน้ รฐับำล
ไทยจึงควรพิจำรณำกำรระงบับทลงโทษต่อแรงงำนขำ้มชำติ ส ำหรบั
แรงงำนขำ้มชำติที่มีสถำนะผิดกฏหมำย ในช่วงที่เกิดสถำนกำรณ์
แพรร่ะบำดของ COVID-19   

 
9. ประเมินประสิทธิผลของการก าหนดให้ผู้ถือใบอนุญาตจัดหา

งาน ต้องวางหลักประกันทางการเงิน (ห้าล้านบาท) เพื่อ
รับรองว่า 

 
9.1. กำรใช้หลักประกันเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภำพในกำร

รับรองพฤติกรรมทำงธุรกิจที่ดีในกรณีที่มีกำรเรียกร้อง
ค่ำชดเชยทำงแพ่งต่อตัวแทนจัดหำงำน มำกกว่ำกำรใช้ใน
กำรจดทะเบียนธุรกิจของบรษัิทจดัหำงำน  

9.2. กำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่แรงงำนขำ้มชำติในกำรเขำ้ถึงกำร
แกไ้ขเยียวยำที่มีประสิทธิภำพ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง เมื่อมีกำร
คำดกำรณว์่ำหลกัประกันดงักล่ำวจะน ำมำใชเ้ป็นแหล่งเงิน
ชดเชยให้แก่แรงงำนข้ำมชำติส ำหรับกำรถูกละเมิดสิทธิ
แรงงำนและสิทธิมนษุยชน 

 
10. ด าเนินการหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่ายต่อไป เพื่อ

ประเมินและแก้ไขกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รฐับำล
ไทยควรเป็นผูน้  ำในกระบวนกำรหำรอืดงักล่ำว โดยใหอ้งคก์รแรงงำน 
ภำคประชำสังคม ธุรกิจในทอ้งถ่ิน สมำคมธุรกิจ บริษัทจัดหำงำน 
และองคก์รระหว่ำงประเทศเขำ้มำมีส่วนรว่ม เพื่อใหม้ั่นใจว่ำผูม้ีส่วน

ไดส้่วนเสียให้ควำมร่วมมือและตระหนักถึงกำรเปลี่ยนแปลงของ
กฎหมำย นโยบำย และขัน้ตอนกำรปฏิบตัิงำน  

 
11. อ านวยความสะดวกในการท างานร่วมกันระหว่างพรมแดน

ระหว่างประเทศไทยและประเทศต้นทาง เพือ่ 

11.1. ขจัดหรือลดค่ำธรรมเนียมที่แรงงำนต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบในกำรจัดหำงำนอย่ำงมีนัยส ำคัญ  เช่น 
ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ หนังสือเดินทำง และค่ำใชจ้่ำยดำ้นกำร
จัดกำรอื่นๆ ที่จ  ำเป็นต้องมีส ำหรับกำรโยกย้ำยถ่ินฐำนใน
ประเทศตน้ทำง 

11.2. รวมบทบัญญัติต่ำง ๆ ที่ก ำหนดให้นำยจ้ำงตอ้ง
ช ำระค่ำธรรมเนียมในกำรสรรหำแรงงำนเต็มจ ำนวนและ
ค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้องเมื่อมีกำรทบทวนบันทึกควำม
เขำ้ใจ (MOU) ในอนำคตตำมกำรควบคุมของรฐับำล และ
บัญญัติว่ำจะไม่มีกำรเรียกเก็บเงินค่ำใช้จ่ำยเหล่ำนี้จำก
แรงงำน 

11.3. เสริมสรำ้งกำรติดตำมตรวจสอบกระบวนกำรสรร
หำแรงงำน ผ่ำนกำรประสำนงำนที่มำกขึน้ระหว่ำงกรม
สวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน ซึ่ งรับผิดชอบในกำร
ตรวจสอบแรงงำน และกรมกำรจัดหำงำน ซึ่งรับผิดชอบ
กฎหมำยกำรสรรหำแรงงำน เพื่อใหแ้น่ใจว่ำวิธีกำรตรวจสอบ
แรงงำนนัน้ สอดคลอ้งกับกฎหมำยกำรสรรหำแรงงำนที่มีอยู่ 
ก ำหนดใหพ้นกังำนตรวจแรงงำนติดตำมแนวทำงกำรสรรหำ
แรงงำน  รวมถึงกำรช ำระค่ำธรรมเนียมกำรจัดหำงำนและ
คำ่ใชจ้่ำยตำ่ง ๆ ที่เก่ียวขอ้งของแรงงำนขำ้มชำติ  

11.4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ำมีกำรแจ้งให้แรงงำนข้ำม
ชำติทรำบอย่ำงชดัเจนเก่ียวกับสิทธิและกำรคุม้ครองของตน
ในประเทศที่มีกำรจำ้งงำน และวิธีกำรเขำ้ถึงควำมช่วยเหลือ
และกลไกกำรรอ้งทุกข์ส ำหรับกำรสรรหำแรงงำนและกำร
ละเมิดสิทธิแรงงำน 

11.5. พัฒนำกลไกที่สำมำรถด ำเนินกำรตรวจสอบ
ตัวแทนจัดหำงำนร่วมกัน โดยพิจำรณำว่ำหน่วยงำนใดมี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจดีที่สุด ซึ่งจะท ำให้มี โอกำสประสบ
ควำมส ำเรจ็สงูสดุในกำรด ำเนินคดีกบัผูก้ระท ำควำมผิด 

11.6. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ำแรงงำนข้ำมชำติสำมำรถ
เขำ้ถึงกลไกกำรรอ้งทกุขไ์ดใ้นหลำย ๆ ประเทศ ซึง่อำจรวมถึง
กำรช่วยให้แรงงำนสำมำรถขอค่ำชดเชยจำกตัวแทนจัดหำ
งำนของตนในประเทศต้นทำงได้ ในกรณีที่แรงงำนถูก
นำยจำ้งแสวงหำประโยชนใ์นประเทศปลำยทำง 
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กระบวนกำรหำรือกับผู้มีส่วนไดส้่วนเสียหลำยฝ่ำยที่น ำมำสู่กำรจัดท ำ
เอกสำรขอ้เสนอแนะเชิงนโยบำยฉบบันี ้ไดเ้นน้ย ำ้ใหเ้ห็นถึงคณุค่ำของกำร
ใหผู้ม้ีส่วนไดส้่วนเสียทุกฝ่ำยไดม้ีส่วนร่วมในกำรพัฒนำและเสนอแก้ไข
กฎหมำยใหส้อดคลอ้งกบัมำตรฐำนระหว่ำงประเทศ กระบวนกำรนีเ้นน้ย ำ้
ว่ำไม่มีผูใ้ดสำมำรถด ำเนินกำรไดโ้ดยล ำพงั และชีใ้หเ้ห็นถึงโอกำสส ำหรบั
รัฐบำลไทยในกำรร่วมมืออย่ำงใกลช้ิดกับผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย ซึ่งรวมถึง
ธุรกิจ สมำคมธุรกิจ บริษัทจัดหำงำน องคก์รแรงงำน ภำคประชำสังคม 
และพนัธมิตรเพื่อกำรพฒันำ  

 
ขอ้เสนอแนะในเอกสำรฉบบันีแ้สดงใหเ้ห็นถึงโอกำสที่ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย
ทกุฝ่ำยจะท ำงำนรว่มกนัเพื่อส่งเสริมกำรคุม้ครองสิทธิของแรงงำนขำ้มชำติ
ที่สอดคลอ้งกับมำตรฐำนระหว่ำงประเทศ รวมถึงเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่
ยั่งยืน ขอ้ตกลงระหว่ำงประเทศเพื่อกำรโยกยำ้ยถ่ินฐำนที่ปลอดภัย เป็น
ระเบียบ และปกติ หลกักำรชีแ้นะของสหประชำชำติว่ำดว้ยธุรกิจและสิทธิ
มนษุยชน และอนสุญัญำองคก์ำรแรงงำนระหว่ำงประเทศ  

 

ควำมคืบหนำ้ในกำรสรรหำแรงงำนอย่ำงมีจริยธรรม และงำนที่มีคณุค่ำ มี
ควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งต่อกำรฟ้ืนตัวทำงเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ไทยจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 จึงมีควำมจ ำเป็น
อย่ำงยิ่งที่ รัฐบำลไทยจะด ำเนินกำรตำมขั้นตอนที่จ  ำเป็น ในกำรน ำ
ขอ้เสนอแนะจำกผูม้ีส่วนไดส้ว่นเสียไปใช ้เพื่อสง่เสรมิกำรคุม้ครองสิทธิของ
แรงงำนขำ้มชำติใหด้ียิ่งขึน้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




