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การจดทะเบียนแรงงานข้ามชาติ ณ จุดผ่านแดนถาวร
เพื่อจัดระเบียบแรงงานข้ามชาติเข้าสู่ระบบ
๑. เหตุผลและความจาเป็นของการปฏิรูป
เนื่องจำกประเทศไทยมีจุดผ่ำนแดนถำวรทั่วประเทศอยู่ทั้งสิ้น ๒๘ แห่ง จุดผ่ำนแดนชั่วครำว
๑ แห่ง และจุดผ่อนปรนเพื่อกำรค้ำ ๓๙ แห่ง รวมทั้งหมด ๖๘ แห่ง จึงกลำยเป็นช่องทำงสำคัญที่ทำให้กลุ่มที่
ลักลอบเข้ำเมืองมำใหม่เป็นระยะ ๆ ทุกวัน ตำมแนวชำยแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้ำน เข้ำมำทำงำนใน
ประเทศไทยและหลบหนีต่อไปยังเมืองพื้นที่ชั้นในเพื่อทำงำนโดยผิดกฎหมำย ทั้งนี้เป็นผลมำจำกควำมต้องกำร
แรงงำนรำคำถูกของผู้ประกอบกำรหรือนำยจ้ำง และข้อจำกัดของภำครัฐที่กำรจดทะเบียนมักครอบคลุมเฉพำะ
แรงงำนกลุ่มเดิมเท่ำนั้น และเปิดให้จดทะเบียนตำมที่คณะรัฐมนตรีมีคำสั่งเห็นชอบเป็นครั้ง ๆ ไป ทำให้เกิด
ควำมไม่สะดวกต่อแรงงำนข้ำมชำติของประเทศเพื่ อนบ้ำนที่ต้องกำรจะเข้ำมำทำงำนในกลุ่ มที่เข้ำมำใหม่
ซึ่งพบว่ำเกิดขึ้นตลอดเวลำ และทำให้เกิดกำรลักลอบขนแรงงำนเข้ำมำตอนในของประเทศโดยผ่ำนระบบ
นำยหน้ำและนำไปสู่กระบวนกำรค้ำมนุษย์ติดตำมมำ และทำให้นำยจ้ำงสำมำรถใช้ช่องทำงกำรดำเนินกำรนี้
สำมำรถจ้ำงแรงงำนข้ำมชำติผิดกฎหมำยได้ต่อไป กำรแก้ปัญหำของกองกำลังป้องกันชำยแดนที่ผ่ำนมำนั้น คือ
เมื่อตรวจพบผู้หลบหนีเข้ำเมืองจะส่งกลับไปยังประเทศต้นทำงทันที แต่ยังไม่มีมำตรกำรอื่นที่มีประสิทธิภำพ
ดังนั้นหำกไม่ดำเนินกำรแก้ไขให้เท่ำทันกับเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้น ประกอบด้วย กำรดำเนินกำรตั้งแต่จุดเกิดเหตุ
และบริเวณพื้นที่ชำยแดน จะทำให้กำรแก้ไขปัญหำแรงงำนข้ำมชำติเป็นไปด้วยควำมยำกลำบำก
จำกกำรศึกษำนโยบำยกำรควบคุมและกำรอนุญำตกำรทำงำนของแรงงำนข้ำมชำติในประเทศไทย
พบว่ำ นโยบำยในแต่ละช่วงมีทิศทำงที่ไม่แน่นอนและมีควำมแตกต่ำงอย่ำงเห็นได้ชัดในรัฐบำลแต่ล ะ สมัย
และทำให้ “นโยบำยกำรผ่อนผันและอนุญำตให้แรงงำนข้ำมชำติสำมำรถอำศัยและทำงำนในรำชอำณำจักรได้
เป็นกำรชั่วครำวผ่ำนกำรจดทะเบียนรำยครั้งที่ผ่ำนมำ ไม่สำมำรถทำให้แรงงำนข้ำมชำติเข้ำถึงได้อย่ำงทั่วถึง ”
อีกทั้งยังส่งผลต่อ “กำรเข้ำไม่ถึงมำตรกำรคุ้มครองแรงงำนตำมมำเนื่ องจำกเป็นแรงงำนข้ำมชำติเข้ำเมื อง
ผิดกฎหมำย” แต่กำรดำเนินกำรที่ผ่ำนมำพบว่ำมีปัญหำอุปสรรคสำคัญ คือ กำรบริหำรจัดกำรที่ขำดควำม
เชื่อมโยงทั้งในด้ำนฐำนข้อมูล กำรปฏิบัติกำรควบคุมกำกับดูแลให้เป็นไปตำมระเบียบกฎหมำย รวมทั้งกำรรับรู้
สถำนกำรณ์ที่แท้จ ริ ง กำรเสริ มสร้ำงควำมเข้ำใจร่วมกันระหว่ำงหน่ว ยงำนรำชกำร ภำคเอกชน และภำค
ประชำชน ทำให้เกิดควำมหวำดระแวง และมีปัญหำอุปสรรคในกำรให้ควำมร่วมมือ เป็นลักษณะต่ำงหน่วยงำน
ต่ำงแยกกันดำเนินกำร ตัวอย่ำงเช่น กระทรวงแรงงำนรับผิดชอบในกำรบังคับใช้กฎหมำยเกี่ยวกับแรงงำน
ซึ่งมีงำนที่กระจำยอยู่ในหลำยกรมและหน่วยงำนที่จะมองประเด็นของแรงงำนข้ำมชำติต่ำงกันไป ทั้งยังขำดกำร
ประสำนงำนระหว่ำงหน่วยงำนต่ำง ๆ ภำยในกระทรวง โดยแต่ละหน่วยงำนไม่เข้ำใจในอำณัติของอีกหน่วยงำนหนึ่ง
ในขณะเดียวกันพระรำชบัญญัติคนเข้ำเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ ก็ไม่ทันกับควำมเป็นจริงกับกำรเปลี่ยนแปลงของ
โลกำภิวัตน์ แนวโน้มกำรเคลื่อนย้ำยข้ำมเขตแดนของคน และกำรรวมทำงเศรษฐกิจของภูมิภำคที่มีขึ้น ยังคง
มีกำรจับกุมและส่งกลับแรงงำนที่เข้ำเมืองโดยผิดกฎหมำยอย่ำงไม่คำนึงถึงสิทธิมนุษยชนและสิทธิของแรงงำน
เป็นต้น นอกจำกนั้นแล้วยังพบอีกว่ำกลไกเชิงองค์กร/หน่วยงำนที่จะมำขับเคลื่อนในเชิงนโยบำยยังมีลักษณะ
ของกำรตั้งคณะกรรมกำรระดับชำติที่ยังขำดกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน และแปรเปลี่ยนไปตำมสถำนกำรณ์
ทำงกำรเมืองภำยในประเทศค่อนข้ำงสู ง สำหรับในระดับปฏิบัติกำรยังคงมีลั กษณะที่กระจัดกระจำยตำม

๒
หน่วยงำนที่รับผิดชอบตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ขำดและยำกต่อกำรบูรณำกำรงำน ทั้งระบบ ทำให้กำรบริหำร
จัดกำรแรงงำนข้ำมชำติจึงอยู่ในวังวนของกำรแก้ไขปัญหำไม่จบสิ้นเป็นรำยปีต่อปี
๒. ข้อเสนอการปฏิรูปและพัฒนา
คณะกรรมำธิกำรขั บ เคลื่ อ นกำรปฏิรูป ประเทศด้ำ นสั ง คม ได้ พิจำรณำแล้ ว เห็ นว่ำ กำรจด
ทะเบียนแรงงำนข้ำมชำติ ณ จุดผ่ำนแดนถำวร เพื่อจัดระเบียบแรงงำนข้ำมชำติเข้ำสู่ระบบ โดยนำแนวทำงกำร
แก้ไขปัญหำแรงงำนข้ำมชำติทั้งระบบในอนำคตที่ครอบคลุมในกำรบริหำรจัดกำรและคุ้มครองแรงงำนซึ่งถือว่ำ
เป็นวำระของแห่งชำติในควำมมั่นคงของประเทศที่สำคัญและแก้ไขอย่ำงเร่งด่วน โดยข้อเสนอดังนี้
๒.๑ ขอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้มีกำรเปิด จดทะเบียนแรงงำนข้ำมชำติ ณ จุดผ่ำน
แดนถำวร ได้ตลอดทั้งปี โดยให้ยกเว้นกำรใช้มำตรำ ๑๒ (๓) ตำมพระรำชบัญญัติคนเข้ำเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็น
กำรเฉพำะกับกลุ่มแรงงำนข้ำมชำติที่มำจำกประเทศเพื่อนบ้ำนที่ติดชำยแดนไทยเท่ำนั้น เฉกเช่นเดีย วกับกำร
ยกเว้นช่วงที่มีกำรจดทะเบียนแรงงำนข้ำมชำติผ่ำนศูนย์บริกำรจดทะเบียนแรงงำนต่ำงด้ำวแบบเบ็ดเสร็จ (One
Stop Service) และให้นำมำตรำ ๑๗ มำบังคับใช้แทน
ทั้งนี้ ในระยะเริ่มต้นเห็นควรให้ กำหนดเงื่อนไขระยะเวลำในกำรเปิดจดทะเบียนแรงงำน
ข้ำมชำติ ณ จุดผ่ำนแดนถำวร ระยะเวลำ ๓ ปี เท่ำนั้น ในฐำนะเป็นมำตรกำรเร่งด่วน เพื่อให้หน่วยงำนระดับ
ปฏิบัติกำรทำงำนได้โดยสะดวกขึ้น และให้มีกำรประเมินเป็นระยะๆตำมบริบทที่เกี่ยวข้องและควำมจำเป็น
โดยในระหว่ ำ งกำรด ำเนิ น กำรถ้ ำ พิ จ ำรณำแล้ ว เห็ น ว่ำ จุ ด ผ่ ำ นแดนถำวรมี ไ ม่ เ พี ย งพอในกำรรองรั บ กำร
จดทะเบียนได้ ให้สำมำรถเพิ่มเติมจุดผ่อนปรนเป็นจุดจดทะเบียนแรงงำนข้ำมชำติได้ในอนำคตตำมควำม
เหมำะสมต่อไป ตัวอย่ำงเช่น แนวชำยแดนระหว่ำงไทย – พม่ำ มีระยะทำงกว่ำ ๒,๔๐๐ กิโลเมตร แต่มีจุดผ่ำน
แดนถำวรเพียง ๔ จุด อำจทำให้แรงงำนจำกประเทศพม่ำเข้ำถึงได้ยำก และหันไปใช้ช่องทำงธรรมชำติตำมเดิม
กำรกำหนดค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรทุกขั้นตอนให้มีกำรพิจำรณำในขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้
ควรกำหนดให้ต่ำกว่ำค่ำใช้จ่ำยในปัจจุบันที่กำหนดไว้ที่ ๓,๘๐๐ - ๕,๖๐๐ บำท เพื่อจูงใจให้แรงงำนมำใช้ระบบนี้
และต่อไปจะมีกำรปรับตำมควำมเหมำะสม และเห็นควรให้คณะรัฐมนตรีมอบให้กระทรวงแรงงำน เป็นเจ้ำภำพ
หลักในกำรดำเนินกำรเรื่องดังกล่ำวนี้ เพื่อทำหน้ำที่ในกำรบูรณำกำรภำรกิจควำมรับผิดชอบของหน่วยงำนต่ำง ๆ
ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในกำรดำเนินกำร
๒.๒ เสนอคณะรั ฐ มนตรี พิจ ำรณำให้ ควำมเห็ นชอบเรื่องกำรปรับปรุงกลไกกำรดำเนินกำร
บริหำรจัดกำรและคุ้มครองแรงงำนข้ำมชำติ โดยให้มี คณะกรรมกำรนโยบำยยุทธศำสตร์แรงงำนข้ำมชำติ ซึ่งมี
รองนำยกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมำยจำกนำยกรัฐมนตรีเป็นประธำน รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย และ
รั ฐ มนตรี ว่ ำ กำรกระทรวงแรงงำนเป็ น รองประธำน กรรมกำรประกอบด้ ว ย ปลั ด ส ำนั ก นำยกรั ฐ มนตรี
ปลัดกระทรวงแรงงำน ปลัดกระทรวงกลำโหม ปลัดกระทรวงมหำดไทย ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม ปลัดกระทรวงกำรต่ำงประเทศ ปลัดกระทรวงกำรคลัง ปลัดกระทรวงกำรพัฒนำ
สังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข เลขำธิกำรคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและ
สั งคมแห่ งชำติ เลขำธิกำรสภำควำมมั่น คงแห่ งชำติ ผู้ บัญชำกำรตำรวจแห่ งชำติ และผู้ อำนวยกำรส ำนั ก
งบประมำณ รวมถึงตัวแทนจำกภำคเอกชน ภำคแรงงำน ภำคประชำสังคม และภำควิชำกำร
มีอำนำจหน้ ำที่ ในกำรกำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒ นำ กำรบริห ำรจัดกำรและคุ้มครอง
แรงงำนข้ำมชำติทั้งระบบ กำรบริหำรจัดกำรระบบฐำนข้อมูล โดยให้คำนึงถึงกำรบริหำรจัดกำรแรงงำนข้ำมชำติ
แต่ละกลุ่ม ได้แก่ (๑) กลุ่มที่ลักลอบเข้ำมำใหม่ (๒) กลุ่มที่หลบหนีเข้ำเมืองมำอยู่นำนแล้วแต่ยังผิดกฎหมำย (๓)
กลุ่มที่อยู่ในระหว่ำงกระบวนกำรพัฒนำสถำนะให้ถูกกฎหมำย (๔) กลุ่มที่ถูกกฎหมำยแล้ว

๓
๓. ความคืบหน้าของการขับเคลื่อน
๓.๑ กำรประชุมสภำขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภำคม ๒๕๕๙
ที่ ป ระชุ ม ได้ ล งมติ เ ห็ น ชอบกั บ รำยงำนของคณะกรรมำธิ ก ำร โดยให้ ค ณะกรรมำธิ ก ำรน ำควำมเห็ น และ
ข้อเสนอแนะของสมำชิกฯ ไปปรับปรุงก่อนส่งรำยงำนไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อดำเนินกำรต่อไป
๓.๒ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนำยน ๒๕๕๙ ประเด็นกำรปฏิรูป เรื่อง “กำรจดทะเบียนแรงงำนข้ำมชำติ
ณ จุ ด ผ่ ำ นแดนถำวร เพื่ อ จั ด ระเบี ย บแรงงำนข้ ำ มชำติ เ ข้ ำ สู่ ร ะบบ” ได้ มี ก ำรน ำเข้ ำ สู่ ก ำรพิ จ ำรณำของ
คณะกรรมกำรประสำนงำนรวม ๓ ฝ่ำย ประกอบด้วย คณะรัฐมนตรี สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ และสภำขับเคลื่อน
กำรปฏิรูปประเทศ ผลกำรประชุมได้มีข้อเสนอแนะว่ำ ควรมีกำรรับฟังควำมคิดเห็นของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งถึงควำมเป็นไปได้ในกำรดำเนินกำร
๓.๓ คณะกรรมำธิกำรจึ ง จั ดให้ มีกำรประชุม ร่ว มกับหน่ว ยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟัง
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะรวม ๒ ครั้ง ครั้งแรก ในวันที่ ๑๗ มิถุนำยน ๒๕๕๙ รวม ๗ หน่วยงำน ประกอบด้วย
สำนักบริหำรกำรทะเบียน กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงกำรต่ำงประเทศ
สำนักบริหำรกำรสำธำรณสุข กระทรวงสำธำรณสุข กรมกำรจัดหำงำน กระทรวงแรงงำน สำนักงำนสภำควำมมั่นคง
แห่ ง ชำติ ส ำนั ก งำนตรวจคนเข้ ำ เมื อ ง ส ำนั ก งำนต ำรวจแห่ ง ชำติ และกองอ ำนวยกำรรั ก ษำควำมมั่ น คง
ภำยในรำชอำณำจั กร (กอ.รมน.) และครั้ งที่ ๒ ในวันที่ ๒๙ มิถุนำยน ๒๕๕๙ รวม ๖ หน่ว ยงำน ได้ แ ก่
กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงกำรต่ำงประเทศ สำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง
สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ กองอำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร (กอ.รมน.) กรมกำรจัดหำงำน
กระทรวงแรงงำน และสำนักบริหำรกำรทะเบียน กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย ผลกำรประชุมทุกหน่วยงำน
เห็ น ชอบในเชิงหลั กกำรให้ มีกำรดำเนิ น กำรในเรื่อ งนี้ แต่ส ำหรับในขั้นตอนกำรดำเนินงำนและค่ ำใช้ จ่ ำ ย
ที่เกี่ย วข้อง ตลอดจนภำรกิจ และศักยภำพของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกำรประสำนงำนกับประเทศ
เพื่อนบ้ำนในกำรดำเนินกำรตำมภำรกิจนี้ จำเป็นต้องมีกำรพิจำรณำให้ละเอียดรอบคอบมำกขึ้นและสอดคล้อง
กับสถำนกำรณ์และงบประมำณที่ใช้สำหรับกำรดำเนินกำรในปัจจุบัน
๓.๔ วันที่ ๑๐ สิงหำคม ๒๕๕๙ ที่ประชุมคณะกรรมกำรประสำนงำนรวม ๓ ฝ่ำย (คณะรัฐมนตรี
สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ และสภำขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศ) มีมติเห็นชอบกับรำยงำนดังกล่ำว และจะได้
นำเรียนนำยกรัฐมนตรี และพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลเรื่องดังกล่ำว รวมทั้ง
ส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง คือ กระทรวงแรงงำน กระทรวงมหำดไทย และสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ
๓.๕ เมื่ อวั นที่ ๑๐ พฤศจิ กายน ๒๕๕๙ นายสุ ว พั น ธุ์ ตั น ยุ ว รรธนะ รั ฐ มนตรี ป ระจ าส านั ก
นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ( กขร. )
ได้ร ายงานสรุ ปผลการขับเคลื่ อนและเร่ งรั ด การดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๒๓ ระหว่างวันที่ ๑๒
กันยายน ๒๕๕๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ซึ่งประกอบด้วยประเด็นการปฏิรูป เรื่อง “การจดทะเบียนแรงงาน
ข้ามชาติ ณ จุดผ่านแดนถาวร เพื่อจัดระเบียบแรงงานข้ามชาติเข้าสู่ระบบ” ให้นายกรัฐมนตรีรับทราบและ
เห็นชอบผลการดาเนินการจากการขับเคลื่อนของกระทรวงแรงงานในเรื่องดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
๓.๖ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนำคม ๒๕๖๐ คณะกรรมำธิกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนสั ง คม
ได้เชิญนำยวิวัฒน์ จิระพันธุ์วำนิช รองอธิบดีกรมกำรจัดหำงำน เข้ำร่วมประชุมเพื่อสอบถำมควำมคืบหน้ำ
กำรดำเนินงำนเรื่องดังกล่ำวข้ำงต้น สรุปได้ว่ำ กระทรวงแรงงานได้มีความพยายามที่จะลดขั้นตอน และลด

๔
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการนาเข้าแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ตาม MOU เนื่องจากเห็นว่าหากมีการนาเข้าแรงงาน
อย่างถูกต้อง จะทาให้ประเทศไทยไม่ต้องตกเป็นประเด็นเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ สาหรับการเปิดให้จดทะเบียน
แรงงานต่างด้าวนั้น พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มีนโยบายที่ชัดเจนว่าจะไม่มี
นโยบายขยายการอนุญาตทางานของแรงงานต่างด้าวอีก ทั้งนี้ หากนายจ้างมีความจาเป็นต้องใช้แรงงาน
ต่างด้าวเข้าทางานจะอนุญาตให้นาเข้าเฉพาะแรงงานที่เข้ามาตามระบบบันทึกความเข้าใจ (MOU) เท่านั้น
กระทรวงแรงงานไม่ได้ขัดข้องในการเปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ณ จุดผ่านแดนถาวร (One Stop Service)
ตามข้อเสนอของคณะกรรมาธิการ ที่มีวัตถุประสงค์ในการเปิดให้จดทะเบียนแก่แรงงานต่างด้าว กลุ่มใหม่
ที่ต้องการเข้ามาทางานในประเทศไทย และแรงงานดังกล่ าวต้องมีเอกสารประจาตัว เพื่อยืนยันตัว บุคคล
จากประเทศต้ น ทาง ซึ่ ง เห็ น ว่ า เป็ น กระบวนการที่ ดี ก ว่ าการให้ แ รงงานลั ก ลอบเข้ า มาท างานในประเทศ
โดยผิดกฎหมายและเพื่อป้องกันปัญหาเกี่ยวกับแรงงานด้านอื่น ๆ ด้วย
๓.๗ การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.)
ครั้ งที่ ๑/๒๕๖๐ วัน ศุกร์ ที่ ๒๔ มีน าคม ๒๕๖๐ ณ ตึก สั นติไมตรี ทาเนียบรัฐ บาล ได้กาหนดให้ รายงาน
เรื่ อง การจดทะเบี ย นแรงงานข้ามชาติ ณ จุดผ่ านแดนถาวร เพื่อจัดระเบียบแรงงานข้ามชาติเข้าสู่ระบบ
เป็นงานปฏิรูปประเภทที่ ๓ คือ ประเด็นปฏิรูปที่ดาเนินการได้ทันที (Quick Win) มีกระทรวงการต่างประเทศ
เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ
๓.๘ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ คณะกรรมาธิการได้ขอเข้าพบนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรี
ประจาสานักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
(กขร.) เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนวาระการปฏิรูปที่สาคัญและเร่งด่วน (๒๗ วาระ) ในปี ๒๕๖๐ ซึ่งวาระ
การปฏิรูปด้านแรงงานจัดอยู่ในลาดับที่ ๑๔ รายงานเรื่อง “กำรจดทะเบียนแรงงำนข้ำมชำติ ณ จุดผ่ำนแดน
ถำวร เพื่อจัดระเบียบแรงงำนข้ำมชำติเข้ำสู่ระบบ” โดย กขร. มีแนวทางพิจารณาให้กาหนดจัดกลุ่มเรื่องที่มี
ความสาคัญและเกี่ยวข้องกับ หลายหน่ว ยงานเชิญมาให้ พิจารณาร่ว มกัน ทั้งนี้ รอให้่าายเลขานุการ กขร.
จัดกลุ่มเรื่องให้เสร็จสิ้นก่อน
๔. ปัญหา/อุปสรรคในการขับเคลื่อน
๔.๑ ข้อเสนอในรำยงำนที่ขอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้มีกำรเปิดจดทะเบียนแรงงำน
ข้ำมชำติ ณ จุดผ่ำนแดนถำวร ได้ตลอดทั้งปีนั้น ยังไม่มีนโยบำยในเรื่องนี้ที่ชัดเจน เนื่องจำกนโยบำยรัฐบำล
ปัจจุบันใช้วิธีผ่อนผันกำรใช้แรงงำนข้ำมชำติและต่ออำยุกำรทำงำนเป็นระยะร่วมกับกำรนำเข้ำแรงงำนโดย
ระบบ MOU เท่ำนั้น เป็นกำรบริหำรจัดกำรแรงงำนข้ำมชำติที่มีอยู่เดิม แต่ในขณะเดียวกันปัญหำกำรขำด
แคลนแรงงำนของผู้ประกอบกิจกำรยังคงอยู่ และแรงงำนข้ำมชำติก็ยังคงลักลอบเข้ำมำทำงำนภำยในประเทศ
ตำมอุปสงค์ที่มี เนื่องจำกระบบนำเข้ำ แรงงำนตำมบันทึกควำมเข้ำใจ (MOU) มีค่ำใช้จ่ำยต่อคนสูง เป็นปัญหำ
วนเวียนที่ยำกต่อกำรแก้ไข หำกไม่เปิดให้มีกำรจดทะเบียนควบคุมจำนวนตั้งแต่ต้นทำง
๔.๒ กำรขำดคณะกรรมกำรนโยบำยยุ ท ธศำสตร์ แ รงงำนข้ ำ มชำติ ที่ มี อ ำนำจหน้ ำที่ ก ำหนด
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ กำรบริหำรจัดกำร และคุ้มครองแรงงำนข้ำมชำติทั้งระบบอย่ำงจริงจัง

๕
๕. ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนเร่งด่วนภายใน ๑ ปี
๕.๑ กำรจดทะเบียนแรงงำนข้ำมชำติ ณ จุดผ่ำนแดนถำวร เพื่อจัดระเบียบแรงงำนข้ำมชำติ
เข้ำสู่ระบบ เป็นเรื่องที่สำคัญมำกที่ต้องดำเนินกำร เพื่อตอบคำถำมในเชิงปฏิรูปว่ำ ทำไมกระบวนกำรบริหำร
จัดกำรแรงงำนข้ำมชำติที่ชอบด้วยกฎหมำยผ่ำนระบบ MOU เช่นนี้ จึงไม่สัมฤทธิ์ผล ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมี
แนวทำงใหม่ ๆ มำใช้ในกำรบริหำรจัดกำร ซึ่งกำรจดทะเบียนแรงงำนข้ำมชำติถือเป็นขั้นตอนแรกและเป็นสิ่ง
สำคัญของกำรแก้ไขปั ญหำแรงงำนข้ำมชำติทั้งระบบในอนำคต ที่ครอบคลุมทั้งในเรื่องกำรบริหำรจัด กำร
และกำรคุ้มครองแรงงำน ซึ่งปัจจุบันยังคงมีปัญหำที่ต้องกำรแก้ไข แต่อย่ำงไรก็ตำมถ้ำทำให้แรงงำนข้ำมชำติ
ที่ผิดกฎหมำยสำมำรถเข้ำสู่ระบบได้เป็นลำดับแรก จะเป็นจุดเริ่มต้นในกำรนำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำแรงงำน
ข้ำมชำติอื่น ๆ โดยเฉพำะกำรเข้ำถึงสิทธิ สวัสดิกำร และกำรคุ้มครองแรงงำนตำมที่กฎหมำยได้กำหนดไว้
รวมทั้งปัญหำกำรค้ำมนุษย์ ซึ่งถือเป็นวำระแห่งชำติที่ควรให้ควำมสำคัญและแก้ไขอย่ำงเร่งด่วนต่อไป
๕.๒ สภำขั บ เคลื่ อ นกำรปฏิ รู ป ประเทศ และคณะกรรมำธิ ก ำร ควรมี ก ำรประชุ ม ร่ ว มกั บ
ส่วนรำชกำรที่รับผิดชอบเกี่ยวกับรำยงำนของสภำที่เสนอไปอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อติดตำมควำมคืบหน้ำหรือปัญหำ
อุปสรรคในทำงปฏิบัติและผลักดันข้อเสนอตำมรำยงำนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภำยในระยะเวลำที่กำหนด
*************************

