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แม้ว่าประเทศไทยจะมีการพัฒนาปรับปรุงกฎหมายในการคุ้มครองแรงงานภาคประมง เพื่อให้ความ
คุ้มครองแรงงานภาคประมงมากขึ้น แต่ก็ยังพบว่าลูกเรือประมงยังคงประสบกับการถูกเอารัดเอาเปรียบจาก
นายจ้างอยู่ ซึ่งในกรณีแรงงานประมงไทยไปทำงานในเรือที่ต่างประเทศ ยิ่งพบว่ายังมีช่องว่างในการเรียกร้อง
สิทธิแก่ลูกเรือกลุ่มนี้ เพราะสัญญาทำกับนายจ้างคนต่างชาติ เรือเป็นของต่างชาติ และสถานที่ทำประมง
อยู่ต่างประเทศ อันเป็นข้อท้าทายประการหนึ่งในการเรียกร้องสิทธิตามกฎหมายแรงงานให้แก่ลูกเรือกลุ่มนี้
“กรณีศึกษาและแนวทางการช่วยเหลือแรงงานประมงไทยนอกน่านน้ำ (โซมาเลีย)” เล่มนี้เป็นการ
ถอดบทเรียนจากการดำเนินคดีให้แก่กลุ่มลูกเรือประมงชาวไทยที่ไปทำงานในประเทศอิหร่านและโซมาเลีย
โดยสำนักงานกฎหมายเอส อาร์ (Sr law) มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (HRDF) ศูนย์อภิบาล
ผู้เดินทางทะเล (STM) นำแรงงานภาคประมงฟ้องตัวแทนนายจ้างให้รับผิดแทนนายจ้าง ซึ่งเป็นตัวการที่อยู่
ต่างประเทศ เป็นคดีแรกในประเทศไทย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 824 ประกอบ
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2551 มาตรา 5 โดยให้ตัวแทนนายจ้างต้องรับผิดเป็นการเฉพาะตัว
ในส่วนของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้ร้องทุกข์กล่าวโทษให้ดำเนินคดี
กับตัวแทนนายจ้าง ในข้อหาความผิดไม่จ่ายค่าจ้าง ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ส่วน
กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ก็ได้ร้องทุกข์กล่าวโทษให้ดำเนินคดีกับตัวแทนนายจ้าง ในข้อหาความผิด
จัดหาแรงงานไปทำงานต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต
ภายหลังมีการช่วยเหลือลูกเรือประมงจากประเทศโซมาเลียอีกกลุ่มหนึ่ง กระทรวงแรงงานได้รับ
คำร้องและมีคำสั่งให้ตัวแทนนายจ้างจ่ายค่าจ้างให้กับลูกเรือดังกล่าว อันเป็นบทเรียนและแนวทางที่ในการ
ช่วยเหลือแรงงานภาคประมงที่ไปทำงานต่างประเทศให้ได้รับการคุ้มครองสิทธิ
คณะผู้จัดทำ “กรณีศึกษาและแนวทางการช่วยเหลือแรงงานประมงไทยนอกน่านน้ำ (โซมาเลีย)”
ได้การสนับสนุนงบประมาณจาก The Freedom Fund ในการถอดบทเรียนคดี โดยมุ่งเพิ่มองค์ความรู้กับ
ผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และคุ้มครองของแรงงาน
ในภาคประมงต่อไป
คณะผู้จัดทำ
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บทสรุปผู้บริหาร
งานประมงทะเล เป็นงานหนึ่งที่แรงงานไทยมีความชำนาญ โดยประเทศไทยทำอาชีพประมงมา
เป็นระยะเวลายาวนาน และมีเรือประมงหลายหมื่นลำ ซึ่งแรงงานไทยที่ทำงานประมงส่วนใหญ่จะเป็น
แรงงานจากภาคอีสาน โดยการถอดบทเรียน “กรณีศึกษาและแนวทางการช่วยเหลือแรงงานประมงไทย
นอกน่านน้ำ (โซมาเลีย)” นี้ เป็นกรณีการนำแรงงานไทยไปทำงานในเรือประมงที่ต่างประเทศ มีการติดต่อ
และนำพาไปทำงานผ่านตัวแทนคนไทย โดยนายจ้างเป็นคนต่างชาติ เรือเป็นของต่างชาติ สัญญาจ้างบุคคล
ต่างชาติลงชื่อเป็นนายจ้าง สถานที่ทำประมงอยู่ต่างประเทศ และมีการนำเข้าสัตว์น้ำมายังประเทศไทย แต่
การควบคุมบังคับบัญชา การสั่งการ การจ่ายค่าจ้าง ดำเนินการผ่านตัวแทนที่เป็นคนไทย ต่อมาตัวแทนที่
เป็นคนไทยไม่จ่ายค่าจ้างอ้างว่านายจ้างไม่จ่ายค่าจ้าง และทอดทิ้งลูกเรือไว้ที่ต่างประเทศ ลูกเรือจึงร้องขอ
ต่อเจ้าหน้าที่กงสุลไทยเจ้าหน้าที่แรงงานไทยที่ต่างประเทศ และหน่วยงานรัฐบาลไทยให้ช่วยเหลือ
จนกระทั่งกลับมาประเทศไทย
เมื่อลูกเรือเดินทางกลับมาเราจะต้องพิจารณาอีกว่าจะช่วยเหลือในการเรียกร้องสิทธิแก่ลูกเรือนั้น
อย่างไร ในการพิจารณาดำเนินการจึงต้องมีการประชุมทีมนักกฎหมายของศูนย์ช่วยเหลือกฎหมายแก่
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (LAC) โดยสำนักงานกฎหมายเอส อาร์ (Sr law) ศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล
(Stella Maris) และมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (HRDF) เพื่อถกประเด็นข้อกฎหมายและ
แนวทางช่วยเหลือแรงงานกลุ่มนี้ หากเทียบเคียงกรณีลูกเรือประมงที่ประเทศโซเลียกับกรณีการทอดทิ้ง
ลูกเรือประมงที่ประเทศอินโดนีเซียซึ่งเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ จะเห็นว่ามีความคล้ายคลึงกันมาก เนื่องจาก
เจ้าของเรือคนไทยมีการโอนเรือประมงให้คนต่างชาติ ลูกเรือที่เป็นคนไทยไม่ได้รับจ่ายค่าจ้าง เมื่อลูกเรือ
เรียกร้องค่าจ้างก็ถูกทอดทิ้งไว้เช่นเดียวกัน อีกทั้งยังมีลักษณะของพฤติกรรมการโอนกรรมสิทธิ์เรือเพื่อ
หลีกเลี่ยงกฎหมาย โดยเมื่อลูกเรือประมงอินโดนีเซียเดินทางถึงประเทศไทยได้ยื่นคำร้องต่อกระทรวง
แรงงานเพื่อให้เรียกร้องค่าจ้างและฟ้องคดีต่อศาลแรงงาน ซึ่งกระทรวงแรงงานและศาลแรงงานก็ให้นายจ้าง
คนไทยจ่ายค่าจ้าง จึงควรนำมาศึกษากรณีของลูกเรือประมงโซมาเลียให้ชัดเจนมากขึ้นว่า ตัวแทนนายจ้าง
จะต้องรับผิดชอบค่าจ้างหรือไม่ เพราะมีความเป็นไปได้ที่จะมีการกระทำลักษณะนี้เกิดขึ้นอีก
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ข้อท้าทาย
บุคคลใดคือนายจ้าง การตีความ “นายจ้าง” ที่มีความหมายกว้างที่สุด คือตามกฎกระทรวง
คุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 2557 โดยให้หมายความว่า
1) นายจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน
2) เจ้าของเรือประมงซึ่งใช้หรือยอมให้บุคคลอื่นใช้เรือประมงนั้นทำงานประมงทะเลเพื่อแบ่งปัน
ผลประโยชน์กัน อันไม่ใช่การให้ผู้อื่นเช่าเรือเพื่อทำการประมงโดยตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย
ซึ่งกรณีนี้ ตัวแทนนายจ้างไม่ใช่เจ้าของเรือ และไม่ใช่การให้เช่าเรือโดยกรรมสิทธิ์เรือมีการโอนเป็น
ของชาวอิหร่านและโซมาเลีย ส่วนหนังสือสัญญาจ้างก็มีชาวอิหร่านลงชื่อเป็นนายจ้างเช่นกัน แม้บางฉบับ
จะมีตัวแทนนายจ้างลงชื่อเป็นนายจ้าง ก็อาจจะมีข้ออ้างว่าเป็นการลงชื่อแทนนายจ้างชาวอิหร่าน
การพิจารณาว่าจะเป็นนายจ้างตามข้อ 1) กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน หรือไม่ "นายจ้าง"
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 5 แยกออกได้เป็น 2 จำพวก คือนายจ้างที่เป็น
บุคคลธรรมดาและนายจ้างที่เป็นนิติบุคคล สำหรับนายจ้างที่เป็นบุคคลธรรมดา นอกจากจะเป็นผู้ซึ่งตกลง
รับลูกจ้างเข้าทำงานโดยจ่ายค่าจ้างให้แล้ว ยังหมายความรวมไปถึงผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำงานแทน
นายจ้างด้วย
การดำเนินคดีในกรณีเป็นผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำงานแทนนายจ้าง มีความสอดคล้องกับ
บทบัญญัติประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 824 ในกฎหมายแพ่ง ให้ตัวแทนต้องรับผิดแทน
ตัวการซึ่งอยู่ต่างประเทศ โดยบัญญัติว่า “ตัวแทนคนใดทำสัญญาแทนตัวการซึ่งอยู่ต่างประเทศและมี
ภูมิลำเนาในต่างประเทศ ท่านว่าตัวแทนคนนั้นจะต้องรับผิดตามสัญญานั้นแต่ลำพังตนเอง แม้ทั้งชื่อของ
ตัวการจะได้เปิดเผยแล้ว เว้นแต่ข้อความแห่งสัญญาจะแย้งกันกับความรับผิดของตัวแทน”
ความพิเศษของมาตรานี้ ความรับผิดของตัวแทนต่อบุคคลภายนอก เมื่อทำสัญญาแทนตัวการที่ไม่
อยู่ภายในประเทศ โดยมีเงื่อนไขที่ว่า
(1) เป็นเรื่องทำสัญญาแทนตัวการ
(2) ข้อเท็จจริงต้องปรากฏว่าในขณะที่ตัวแทนทำสัญญากับบุคคลภายนอกนั้น
(ก) ตัวการอยู่ต่างประเทศ และ
(ข) ตัวการมีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ ดังนั้น หากเข้าเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว ผลคือตัวแทนจะต้องรับ
ผิดตามสัญญานั้นแต่ลำพังตนเอง แม้บุคคลภายนอกจะทราบว่าตัวการคือบุคคลใดก็ตาม เหตุผลที่มี
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 824 ก็เนื่องจากการที่ตัวการอยู่ต่างประเทศนั้นเป็นความ
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ยากลำบากในการที่จะฟ้องร้องคดีเพื่อบังคับตัวการที่อยู่ต่างประเทศนั่นเอง อันเป็นการบัญญัติไว้เพื่อความ
สะดวกแก่บุคคลในประเทศไทยที่จะฟ้องร้องตัวแทนที่อยู่ในประเทศไทยของตัวการที่อยู่ในต่างประเทศต่อ
ศาลไทย แทนที่จะต้องไปฟ้องในศาลต่างประเทศ
แนวทางในการดำเนินคดีจะมีการฟ้องร้องเรียกค่าจ้างจากตัวแทนนายจ้างในประเทศไทยให้รับผิด
เสมือนนายจ้างซึ่งอยู่ในต่างประเทศ โดยข้อเท็จจริงที่ปรากฏคือ ตัวแทนในประเทศไทยมีลักษณะการ
กระทำการแทนนายจ้างที่อยู่ในต่างประเทศ ตั้งแต่การจัดหาแรงงาน ควบคุมบังคับบัญชาออกคำสั่งในการ
ทำงาน จ่ายค่าตอบแทน ไกล่เกลี่ยกับลูกจ้าง และเป็นผู้รับผลประโยชน์หลักจากการทำงานของลูกจ้าง จึง
ควรถูกพิจารณาว่าเป็นตัวแทนผู้กระทำการแทนนายจ้างในต่างประเทศ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 5 ประกอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 824
ในส่วนของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้มีการมอบหมายให้นิติกรไป
ร้องทุกข์กล่าวโทษให้ดำเนินคดีกับตัวแทนนายจ้าง ในข้อหาความผิดไม่จ่ายค่าจ้าง ตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ส่วนกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ก็ได้มีการมอบหมายให้นิติกรไป
ร้องทุกข์กล่าวโทษให้ดำเนินคดีกับตัวแทนนายจ้าง ในข้อหาความผิดจัดหาแรงงานไปทำงานต่างประเทศ
โดยไม่ได้รับอนุญาต
กรณีนี้เป็นคดีแรกในประเทศไทย ที่มีการนำแรงงานประมงที่ทำสัญญาจ้างกับนายจ้างคนต่างชาติ
เรือเป็นของต่างชาติ สถานที่ทำประมงอยู่ต่างประเทศ โดยยื่นฟ้องตัวแทนของนายจ้างในประเทศไทย
เพื่อให้จ่ายค่าจ้างแก่แรงงาน และเป็นการลดข้อจำกัดการเข้าถึงสิทธิด้านงานของลูกเรือประมงต่างประเทศ
ทั้งนี้ ได้มีข้อเสนอแนะการใช้แนวทางนี้ต่อหน่วยงานภาครัฐและองค์กรภาคประชาสังคม เพื่อกำหนดเป็น
นโยบายในคุ้มครองกลุ่มลูกเรือประมงคนไทยที่ไปทำงานต่างประเทศที่ได้รับผลกระทบในลักษณะเดียวกันนี้

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการคุ้มครองแรงงานประมงที่ไปทำงานในต่างประเทศ
1. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ควรพิจารณาออกระเบียบและแนวปฏิบัติว่าด้วยความ
รับผิดของตัวแทนนายจ้างที่ทำการแทนนายจ้างซึ่งอยู่ต่างประเทศ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.
2541 มาตรา 5 ประกอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 824 และกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงาน
ในงานประมงทะเล พ.ศ. 2557 ในการคุ้มครองและเรียกร้องสิทธิประโยชน์แก่แรงงานไทยที่ไปทำงานใน
เรือประมงในต่างประเทศ
2. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ควรแก้ไขกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมง
ทะเล พ.ศ. 2557 ให้นายจ้างหรือผู้แทนนายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับ
ประเทศ ของแรงงานเมื ่ อ มี ก ารละเมิ ด สั ญ ญาจ้ า งงานเกิ ด ขึ ้ น ในต่ า งประเทศ ให้ ส อดดคล้ อ งกั บ
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พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ.2562 และควรทำงานร่วมกับกระทรวงการ
ต่างประเทศในการเรียกร้องค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับประเทศของแรงงานจากนายจ้างหรือผู้แทน
นายจ้างเพื่อคืนให้แก่รัฐ โดยไม่ผลักภาระให้แรงงานต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าว
3. กรมจัดหางานควรออกระเบียบว่าด้วยการขออนุญาตพาลูกจ้างไปทำงานในต่างประเทศ
สำหรับแรงงานประมงที่ออกไปทำงานประมงในต่างประเทศ เพื่อกำหนดแบบสำหรับใช้ในการขออนุญาต
พาลูกจ้างไปทำงานประมงทะเลในต่างประเทศ ซึ่งเป็นการทำงานที่มีลักษณะแตกต่างจากการทำงานทั่วไป
โดยกำหนดให้มีการขึ้นทะเบียนแรงงานและมีสัญญาจ้าง ตลอดจนมีการอบรมก่อนเดินทางเช่นเดียวกับ
กรณีการเก็บผลไม้ป่า ทั้งนี้ให้นายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เพื่อให้แรงงานได้รับการคุ้มครอง
ตามกฎหมายคุ ้ มครองแรงงาน โดยเฉพาะการทำงานในกิ จการประมงซึ ่ งลั กษณะการทำงานมี การ
เคลื่อนย้ายข้ามหลายอาณาเขตประเทศ ช่องว่างของกระบวนการของคนไปทำงานต่างประเทศในภาค
ประมง มีช่องว่างของกระบวนการต่าง ๆ แรงงานถูกส่งต่อไปทำงานหลายประเทศ
4. กรมจั ดหางานควรเพิ ่ มสิ ทธิ ประโยชน์ จากกองทุ นช่ วยเหลื อคนหางานไปทำงานใน
ต่างประเทศ ให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในการช่วยเหลือแรงงานที่ไปทำงานต่างประเทศกลับสู่
ประเทศไทย ควรครอบคลุมถึงค่าที่พักและค่าอาหาร ระหว่างรอส่งกลับ ตามจำนวนที่กระทรวงการ
ต่างประเทศให้แรงงานรับสภาพหนี้ไว้
5.ข้อเสนอต่อกระทรวงการต่างประเทศ ควรทำงานร่วมกับกระทรวงแรงงาน กำหนดแนวทางใน
การเรียกร้องค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับประเทศของแรงงานจากนายจ้างหรือตัวแทนนายจ้างซึ่งทำการ
แทนในต่างประเทศ เพื่อคืนให้แก่รัฐ โดยไม่ผลักภาระให้แรงงานต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าว และ
การบังคับใช้ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานนางานประมงทะเล พ.ศ.2562
6. ข้อเสนอต่อกรมเจ้าท่า ควรมีการปรับปรุงระเบียบปฏิบัติในการจัดทำหนังสือคนประจำเรือ
เพิ่มเติมหลักฐานสัญญาจ้างแรงงาน หลักฐานการจ้างงาน ให้มีความรัดกุม สอดคล้องกับความเป็นจริง
สำหรับแรงงานประมงที่ออกไปทำงานประมงในต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองและเรียกร้อง
สิทธิแก่แรงงานไทยที่ไปทำงานในเรือประมงในต่างประเทศ นอกจากนี้ กรณีเปลี่ยนนายจ้างและเปลี่ยนเรือ
ให้บันทึกหนังสือคนประจำเรือสำหรับเรือประมง (Seaman Book)
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บทนำ
กิจการประมงทะเล เป็นกิจการประเภทหนึ่งที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็น
อย่างมาก ในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาอุตสาหกรรมการประมงของไทยมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว จึงมี
ความต้องการแรงงานจำนวนมาก แต่เนื่องจากงานประมงทะเลเป็นงานที่หนัก เหนื่อย อันตราย และมี
ค่าตอบแทนไม่คุ้มค่ากับความเสี่ยงจากการทำงาน ทำให้แรงงานไทยจึงเลือกที่จะไม่ทำงานเป็นแรงงาน
ประมง ประเทศไทยจึงมีการนำแรงงานข้ามชาติเข้ามาทำงานในเรือประมงโดยเฉพาะเรือประมงที่ทำ
การประมงภายในประเทศ แต่สำหรับการทำประมงนอกน่านน้ำหรือน่านน้ำต่างประเทศก็ยังคงมีการใช้
แรงงานที่เป็นคนไทย เนื่องจากการทำงานในเรือประมงต่างประเทศจะต้องมีเอกสารหนังสือคนประจำ
เรือสำหรับเรือประมง (Seaman book) ซึ่งกรมเจ้าท่าจะออกให้เฉพาะคนไทยเท่านั้น จึงทำให้ยังมีการ
ใช้แรงงานไทยในการไปทำประมงนอกน่านน้ำ
น่านน้ำของต่างประเทศที่เรือประมงไทยเข้าไปทำการประมงนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นประเทศแถบ
เอเชียและแอฟริกา เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย อินเดีย กัมพูชา พม่า เวียดนาม รัสเซีย ติมอร์ ออสเตรเลีย
เยเมน อิหร่าน โซมาเลีย เป็นต้น รูปแบบการเข้าไปทำประมงในน่านน้ำต่างประเทศของเรือประมงไทยมี
4 รูปแบบ คือ
1.1
1.2
1.3
1.4

การได้รับสิทธิทำประมงจากรัฐบาลของประเทศที่จะเข้าไปทำการประมง
การร่วมทุนกับบริษัทภายในประเทศที่จะเข้าไปทำการประมง
บริษัทภายในของต่างประเทศเช่าเรือประมงไทยเข้าไปทำการประมงในน่านน้ำของตน
เรือประมงไทยซื้อตั๋วจากบริษัทชาวประมงในท้องที่เพื่อเข้าไปทำการประมงเฉพาะบริเวณ

เนื่องจากการทำงานในกิจการประมงทะเลในเขตน่านน้ำต่างประเทศมีรูปแบบที่แตกต่างกัน
ข้างต้น เริ่มแรกเจ้าของเรือจะนำเรือออกไปลักลอบทำประมงในน่านน้ำต่างประเทศ เมื่อต่างประเทศมี
การจับกุม การลักลอบทำประมง เจ้าของเรือก็จะไปร่วมทุนกับต่างประเทศหรือซื้อตั๋วใบอนุญาตจับสัตว์
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น้ำโดยนำเรือและลูกเรือของตนออกไปทำประมง และเมื่อมีการห้ามไม่ให้เรือต่างประเทศไปทำประมง
เจ้าของเรือก็ใช้วิธีโอนเรือให้เป็นสัญชาติต่างประเทศโดยลูกเรือยังเป็นคนไทยเช่นเดิม นอกจากนี้ ยังมีวิธี
นำแรงงานออกไปจากประเทศไทยโดยทำสัญญาจ้างกับนายจ้างชาวต่างชาติแต่ยังรับค่าจ้างผ่านตัว
แทนที่เป็นคนไทย เมื่อเกิดปัญหานายจ้างมักอ้างว่าตนไม่ใช่นายจ้าง เพราะขายเรือไปแล้วทำให้ลูกเรือ
เข้าไม่ถึงสิทธิเรื่องค่าจ้างที่ค้างจ่าย อย่างไรก็ตาม ปัญหาเรื่องความเป็นนายจ้างแม้ขายเรือไปแล้ว ก็ต้อง
พิจารณาพฤติการณ์อื่น ๆ ประกอบด้วย อาทิเช่น เรื่องการบังคับบัญชา เรื่องการจ่ายเงิน และเรื่องการ
ควบคุมการทำงานของลูกเรือ หากมีพฤติการณ์ดังนี้ ตามกฎหมายจึงถือว่ายังเป็นนายจ้างอยู่
หากเทียบเคียงกรณีลูกเรือชาวไทยที่ไปทำงานในประเทศโซมาเลีย ซึ่งเป็นกรณีศึกษาในหนังสือ
เล่มนี้กับกรณีการทอดทิ้งลูกเรือที่ประเทศอินโดนีเซียซึ่งเกิดขึ้นก่อนหน้า จะเห็นว่ามีความคล้ายคลึงกัน
มาก เนื่องจากเจ้าของเรือคนไทยมีการโอนกรรมสิทธิ์เรือประมงให้คนต่างชาติ ลูกเรือที่เป็นคนไทยไม่ได้
รับค่าจ้าง และเมื่อลูกเรือเรียกร้องค่าจ้างก็ถูกทอดทิ้งไว้เช่นเดียวกัน อีกทั้งยังมีลักษณะของพฤติกรรมการ
โอนกรรมสิทธิ์เรือเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมาย โดยเมื่อลูกเรือประมงอินโดนีเซียเดินทางถึงประเทศไทยได้ยื่น
คำร้องต่อกระทรวงแรงงานเพื่อให้เรียกร้องค่าจ้างและฟ้องคดีต่อศาลแรงงาน ซึ่งกระทรวงแรงงานและ
ศาลแรงงานได้มีคำสั่งและคำพิพากษาให้นายจ้างคนไทยจ่ายค่าจ้างแก่ลูกเรือ
มีความเป็นไปได้ว่าในอนาคตจะมีการกระทำลักษณะเช่นนี้เกิดขึ้นซ้ำอีก ดังนั้น หน่วยงานภาค
ประชาสังคมอันประกอบด้วย สำนักงานกฎหมายเอส อาร์ (Sr Law) มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและ.
การพัฒนา (HRDF) ศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล (STM) จึงเห็นควรให้ความช่วยเหลือในด้านคดีและนำ
กรณีลูกเรือประมงโซมาเลียมาศึกษาให้ชัดเจนมากขึ้นว่า นายจ้างและ/หรือตัวแทนนายจ้างมีความรับ
ผิดต่อแรงงานที่เป็นลูกจ้างอย่างไร เนื่องจากศาลแรงงานยังไม่มีแนวคำพิพากษาตัดสินกรณีความ
รับผิดชอบของผู้กระทำการแทนนายจ้างซึ่งอยู่ต่างประเทศและมีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ โดยตัวแทน
ต้องรับผิดเป็นการเฉพาะตัว ในกรณีการทำงานในกิจการเรือประมงที่ต่างประเทศ
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บทที่ 1
ความรับผิดชอบของนายจ้าง
และผู้แทนนายจ้าง
การใช้แรงงานของบุคคลอื่น เกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยโบราณ เริ่มตั้งแต่การใช้แรงงานทาส ไม่ว่าจะ
เป็นทาสที่ขายตนเองมาเป็นทาส หรือคนอื่นนำมาขาย หรือยกให้ หรือทาสเชลย การใช้แรงงานทาส จะเป็น
ในลักษณะ ผู้มีอำนาจเหนือกว่าบังคับให้ผู้ที่อ่อนแอกว่าทำงานตามคำสั่ง โดยทาสจะได้รับค่าตอบแทน เป็น
อาหาร ที่พัก หรือสิ่งของตามความพอใจของนายทาส
ในยุคต่อมาเมื่อสังคมคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนว่า ทุกคนเกิดมามีสิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกัน
ทำให้การใช้แรงงานทาสไม่เป็นที่ยอมรับอีกต่อไป จึงเกิดการจ้างแรงงานที่ให้นายจ้างมีสิทธิใช้แรงงานได้
ตามสัญญาจ้าง ส่วนลูกจ้างก็มีหน้าที่ตามสัญญาจ้างที่จะต้องทำงานนั้นๆ ให้แก่นายจ้าง โดยนายจ้างมี
หน้าที่จะต้องจ่ายเงินหรือสิ่งของเพื่อเป็นค่าตอบแทนในการทำงานแก่ลูกจ้าง และมีการออกกฎหมายมา
ควบคุมการใช้แรงงาน ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน เพื่อ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้ผู้ใช้แรงงานทั่วโลกได้รับความยุติธรรม และความเป็นธรรมจากสังคม มีชีวิต
และสภาพการทำงานที่ดีขึ้น

1.1 ความรับผิดของนายจ้างและตัวแทนนายจ้างตามกฎหมายแพ่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้กำหนดความรับผิดในการจ้างแรงงานอยู่ในบรรพ 3
ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน โดยบทบัญญัติดังกล่าวเป็นกฎหมายเอกชนที่กำหนดความสัมพันธ์ระหว่าง
เอกชนกับเอกชนด้วยกัน รัฐจึงไม่เข้ามาเกี่ยวข้องในการควบคุม เนื่องจากถือว่าเอกชนมีสิทธิ และ
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เสรีภาพเท่าเทียมกัน เมื่อทำสัญญากันแล้วรัฐจะไม่เข้าไปแทรกแซง เว้นแต่ การทำสัญญานั้นมี
วัตถุประสงค์ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ในการจ้างงาน
ตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้จำกัดความหมายของนายจ้างไว้โดยเฉพาะ คือ ผู้ที่ตกลงรับลูกจ้างเข้า
ทำงานโดยจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างเท่านั้น

1.1.1 การจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ลักษณะของจ้างแรงงาน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์1 คือ การที่บุคคลหนึ่ง
(ลูกจ้าง) ตกลงจะทำงานให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง (นายจ้าง) และนายจ้างตกลงจะให้สินจ้างตลอดเวลาที่
ทำงานให้ โดยนายจ้างมีอำนาจบังคับบัญชา กำหนดระเบียบข้อบังคับในการทำงานของลูกจ้างได้ ลูกจ้าง
ต้องมาทำงานตามวันเวลาที่นายจ้างกำหนด แต่ไม่จำเป็นต้องทำงานจนเสร็จ การจ้างแรงงานส่วนใหญ่จะใช้
กฎหมายเกี่ยวกับแรงงานที่บัญญัติไว้โดยเฉพาะ ส่วนสัญญาจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ เป็นลักษณะการจ้างทั่วไป
ลักษณะที่สำคัญของสัญญาจ้างแรงงาน
1. สั ญญาจ้ างแรงงานเป็ นเอกเทศสั ญญาอย่ างหนึ ่ ง กล่ าวคื อ เป็ นนิ ติ กรรมสองฝ่ าย
ระหว่างคู่สัญญาฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง
2. สัญญาจ้างแรงงานเป็นสัญญาต่างตอบแทนที่ก่อหนี้ให้แก่คู่กรณีทั้งสองฝ่าย โดยฝ่าย
ลูกจ้างมีหนี้ ที่จะต้องทำงานให้แก่นายจ้าง และนายจ้างมีหนี้ที่จะต้องจ่ายสินจ้างให้แก่ลูกจ้างตลอดเวลา
ที่ทำงาน ซึ่งผลตามกฎหมายหากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งไม่ชำระหนี้ อีกฝ่ายย่อมมีสิทธิที่จะไม่ชำระหนี้ได้
เช่นกัน
3. สัญญาจ้างแรงงานไม่ต้องมีแบบหรือหลักฐานเป็นหนังสือ กฎหมายไม่ได้บังคับว่าต้องทำ
ตามแบบ หากนายจ้างลูกจ้างตกลงกันก็ถือว่าเป็นการจ้างแรงงานแล้ว การจ้างแรงงานจึงอาจทำสัญญา
จ้างเป็นหนังสือ หรือตกลงด้วยวาจา หรือโดยปริยายก็ได้ แต่การตกลงนั้นจะต้องเป็นไปด้วยความสมัคร
ใจระหว่างนายจ้างลูกจ้างและต้องไม่ฝ่าฝืนต่อกฎหมาย
4. สัญญาจ้างแรงงานมีสาระสำคัญอยู่ที่ตัวของคู่สัญญา กล่าวคือ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะ
โอนสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาจ้างแรงงานให้ผู้อื่นไม่ได้ นอกจากอีกฝ่ายหนึ่งจะยินยอม2 ในกรณีเมื่อ
1

ป.พ.พ. มาตรา 575 อันว่าจ้างแรงงานนั้น คือ สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกว่าลูกจ้างตกลงจะทำงานให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่า
นายจ้าง และนายจ้างตกลงจะให้สินจ้างตลอดเวลาที่ทำงานให้
2
ป.พ.พ. มาตรา 577 นายจ้างจะโอนสิทธิของตนให้แก่บุคคล ภายนอกก็ได้ เมื่อลูกจ้างยินยอมพร้อมใจด้วยลูกจ้างจะให้บุคคลภายนอก
ทำงานแทนตนก็ได้ เมื่อนายจ้างยินยอมพร้อมใจด้วย

กรณีศกึ ษาและแนวทางการช่วยเหลือแรงงานประมงไทยนอกน่านนํ <า (โซมาเลีย)

9

ลูกจ้างตายลงสัญญาจ้างแรงงานย่อมระงับ ทายาทจะสวมสิทธิ และหน้าที่ตามสัญญาไม่ได้ แต่สำหรับ
กรณีนายจ้างนั้น หากสัญญาจ้างแรงงานมีสาระสำคัญอยู่ที่ตัวบุคคลผู้เป็นนายจ้าง สัญญาจ้างย่อมระงับ
ไปเช่นกัน
5. ลูกจ้างยังมีหน้าที่จะต้องปฏิบัติต่อนายจ้าง กล่าวคือ ลูกจ้างต้องทำงานนั้นด้วยตนเองไม่
ขาดงานโดยไม่มีเหตุอันสมควร3 ลูกจ้างต้องไม่ขัดคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของนายจ้าง ไม่ละเลยคำสั่ง
ของนายจ้างเป็นอาจิณ ไม่ละทิ้งงานไม่กระทำความผิดอย่างร้ายแรง และต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนให้
ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริต4 หากลูกจ้างไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว นายจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้
ความระงับแห่งสัญญาจ้างแรงงาน
สัญญาจ้างแรงงานระงับได้ด้วยเหตุต่าง ๆ ดังนี้
1. เมื่อครบกำหนดในสัญญาจ้าง หรือมีการบอกเลิกสัญญา
2. สัญญาจ้างแรงงานระงับเมื่อคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถึงแก่ความตาย
3. สัญญาเลิกตามกฎหมาย ซึ่งได้แก่
1) เมื่อนายจ้างหรือลูกจ้างทำผิดหน้าที่อีกฝ่ายหนึ่งบอกเลิกสัญญาได้
2) เมื่อลูกจ้างขาดคุณสมบัติที่ได้ให้คำรับรองไว้หรือไร้ฝีมือ
3) เมื่อลูกจ้างขาดงานไปโดยไม่มีเหตุอันสมควร และเป็นระยะเวลานานเกินสมควร
4) เมื่อมีการบอกกล่าวเลิกสัญญาล่วงหน้า
5) สัญญาจ้างแรงงานอาจจะระงับไปด้วยเหตุที่การทำงานของลูกจ้าง ตกเป็นพ้น
วิสัย5 เช่น ลูกจ้างเจ็บป่วยจนไม่สามารถทำงานต่อไปได้ หรือขาดคุณสมบัติในการ
ทำงานเนื่องจากไม่ได้รับใบอนุญาตต่อใบต่างด้าว หรือสิทธิพำนักหรือไม่ได้รับ
อนุญาตให้ทำงาน หรือนายจ้างประสบปัญหาขาดทุน เป็นปัญหาทางเศรษฐกิจที่มี
เหตุอันสมควร

ถ้าคู่สัญญาฝ่ายใดทำการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได้
3
ป.พ.พ. มาตรา 579 การที่ลูกจ้างขาดงานไปโดยเหตุอันสมควรและชั่วระยะเวลาน้อยพอสมควรนั้น ท่านว่าไม่ทำให้นายจ้างมีสิทธิบอกเลิก
สัญญาได้
4
ป.พ.พ. มาตรา 583 ถ้าลูกจ้างจงใจขัดคำสั่งของนายจ้างอันชอบด้วยกฎหมายก็ดี หรือละเลยไม่นำพาต่อคำสั่งเช่นว่านั้น เป็นอาจิณก็ดี
ละทิ้งการงานไปเสียก็ดี กระทำความผิดอย่างร้ายแรง ก็ดี หรือทำประการอื่นอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้อง
และสุจริตก็ดี ท่านว่านายจ้างจะไล่ออกโดยมิพักต้องบอกกล่าวล่วงหน้าหรือให้สินไหมทดแทนก็ได้
5 พ้นวิสัย หมายความว่า เกินความสามารถ, ที่ไม่อาจเป็นไปได้ หรือไม่สามารถจะกระทำได้ จากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542

หน้า 755
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1.1.2 ความรับผิดของนายจ้างตามกฎหมายแพ่ง
สิทธิและหน้าที่ของนายจ้างตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
1) มีสิทธิให้ลูกจ้างทำงานตามที่ได้ตกลงกันไว้ เพื่อเป็นการตอบแทนการจ่ายสินจ้างของ
นายจ้าง
2) มีสิทธิโอนสิทธิของตนให้แก่บุคคลภายนอกเมื่อลูกจ้างยินยอม
3) มีสิทธิใช้อำนาจบังคับบัญชาโดยชอบด้วยกฎหมายเกี่ยวกับงานที่จ้างให้ลูกจ้างทำ
4) มีหน้าที่จ่ายสินจ้างแก่ลูกจ้างตลอดเวลาที่ลูกจ้างทำงานให้ โดยสินจ้างจะให้เป็นเงิน
หรือทรัพย์สินอย่างอื่นก็ได้ตามแต่ตกลงกัน
5) มีหน้าที่ออกใบสำคัญแสดงการทำงานให้แก่ลูกจ้าง เมื่อการจ้างแรงงานสิ้นสุดลง
6) ในกรณีที่นายจ้างได้ไปนำมาจากต่างถิ่น โดยนายจ้างออกค่าเดินทางมาทำงานให้แก่
ลูกจ้าง เมื่อการจ้างแรงงานสิ้นสุดลง ลูกจ้างจะกลับไปยังถิ่นที่อยู่ นายจ้างมีหน้าที่ออกค่าเดินทางขา
กลับให้แก่ลูกจ้าง แต่ทั้งนี้สัญญาจ้างแรงงานต้องมิได้เลิกหรือระงับเพราะการกระทำหรือความผิดของ
ลูกจ้าง
7) ต้องรับผิดร่วมกันกับลูกจ้างในผลแห่งละเมิด ซึ่งลูกจ้างได้กระทำไป ในทางการที่จ้าง
นั้น

1.1.3 ความรับผิดของตัวแทนนายจ้างตามกฎหมายแพ่ง
ความรับผิดของตัวแทนนายจ้าง กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในลักษณะจ้างแรงงาน ไม่ได้
กำหนดไว้เป็นการเฉพาะ แต่มีการกำหนดความรับผิดไว้กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในลักษณะตัวการ
ตัวแทน ในกรณีเป็นผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำงานแทนนายจ้าง ตามบทบัญญัติประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 824 กรณีตัวแทนต้องรับผิดแทนตัวการซึ่งอยู่ต่างประเทศ โดยบัญญัติว่า “ตัวแทน

คนใดทำสัญญาแทนตัวการซึ่งอยู่ต่างประเทศและมีภูมิลำเนาในต่างประเทศ ท่านว่าตัวแทนคนนั้น
จะต้องรับผิดตามสัญญานั้นแต่ลำพังตนเอง แม้ทั้งชื่อของตัวการจะได้เปิดเผยแล้ว เว้นแต่ข้อความ
แห่งสัญญาจะแย้งกันกับความรับผิดของตัวแทน”
ความพิเศษของมาตรานี้ ความรับผิดของตัวแทนต่อบุคคลภายนอก เมื่อทำสัญญาแทน
ตัวการที่ไม่อยู่ภายในประเทศ โดยมีเงื่อนไขที่ว่า
(1) เป็นเรื่องทำสัญญาแทนตัวการ
(2) ข้อเท็จจริงต้องปรากฏว่าในขณะที่ตัวแทนทำสัญญากับบุคคลภายนอกนั้น
(ก) ตัวการอยู่ต่างประเทศ และ
(ข) ตัวการมีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ
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ดังนั้น หากเข้าเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว ผลคือตัวแทนจะต้องรับผิดตามสัญญานั้นแต่ลำพัง
ตนเอง แม้บุคคลภายนอกจะทราบว่าตัวการคือบุคคลใดก็ตาม เหตุผลที่มีประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 824 ก็เนื่องจากการที่ตัวการอยู่ต่างประเทศนั้นเป็นความยากลำบากในการที่จะฟ้องร้อง
คดีเพื่อบังคับตัวการที่อยู่ต่างประเทศนั่นเอง6 อันเป็นการบัญญัติไว้เพื่อความสะดวกแก่บุคคลในประเทศ
ไทยที่จะฟ้องร้องตัวแทนที่อยู่ในประเทศไทยของตัวการที่อยู่ในต่างประเทศต่อศาลไทย แทนที่จะต้องไป
ฟ้องในศาลต่างประเทศ
มาตรา 824 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
“ตัวแทนคนใดทำสัญญาแทนตัวการซึ่งอยู่ต่างประเทศและมีภูมิลำเนาใน
ต่างประเทศ ท่านว่าตัวแทนคนนั้นจะต้องรับผิดตามสัญญานั้นแต่ลำพังตนเอง
แม้ทั้งชื่อของตัวการจะได้เปิดเผยแล้ว เว้นแต่ข้อความแห่งสัญญาจะแย้งกันกับ
ความรับผิดของตัวแทน”

1.2 ความรับผิดของนายจ้างและผู้แทนนายจ้าง ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
1.2.1 นายจ้างและผู้แทนนายจ้าง ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
การนิยามความหมายของนายจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานแตกต่างกับการนิยาม
ความหมายของนายจ้างตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เนื่องจากการจ้างงานตามกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ ได้จำกัดความหมายของนายจ้างไว้เฉพาะผู้ที่ตกลงรับลูกจ้างเข้าทำงานโดยจ่ายค่าจ้างให้แก่
ลูกจ้างเท่านั้น ขณะที่ นายจ้างและลูกจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 5
กำหนดนิยาม “นายจ้าง” โดยมิได้จำกัดเฉพาะผู้ที่ตกลงรับลูกจ้างเข้าทำงานโดยจ่ายค่าจ้างให้เท่านั้น แต่
ยังให้หมายความรวมถึง
(1) ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำงานแทนนายจ้าง
(2) ในกรณีที่นายจ้างเป็นนิติบุคคลให้หมายความรวมถึงผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติ
บุคคล และผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลให้ทำการแทนด้วย
ดังนั้น หากพิจารณาตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 5 จะเห็นว่า
นายจ้างสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือนายจ้างที่เป็นบุคคลธรรมดาและนายจ้างที่เป็นนิติบุคคล
6

คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตัวแทน นายหน้า กุศล บุญยืน หน้า 122
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อย่างไรก็ตาม นายจ้างที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้กระทำการแทน
นายจ้างที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนนายจ้างซึ่งนิติบุคคล ก็ให้หมายรวมว่า
บุคคลนั้นเป็นนายจ้างด้วย
ในส่วนของลูกจ้าง ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 5 ให้นิยาม
ความหมายของ “ลูกจ้าง” ว่า ผู้ซึ่งตกลงทำงานให้นายจ้างโดยรับค่าจ้างไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไร
นายจ้างและลูกจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 5
“นายจ้าง” มิได้จำกัดเฉพาะผู้ที่ตกลงรับลูกจ้างเข้าทำงานโดยจ่ายค่าจ้างให้เท่านั้น
แต่ยังให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำงานแทนนายจ้างด้วย
นอกจากนี้ หากจะพิจารณาจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในงานประมงทะเล คือ
กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงาน ในงานประมงทะเล พ.ศ. 2557 ได้ให้หมายความของคำว่า “นายจ้าง” ไว้
ว่า
1) นายจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน
2) เจ้าของเรือประมงซึ่งใช้หรือยอมให้บุคคลอื่นใช้เรือประมงนั้นทำงานประมงทะเลเพื่อ
แบ่งปันผลประโยชน์กัน อันไม่ใช่การให้ผู้อื่นเช่าเรือเพื่อทำการประมงโดยตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย
จะเห็นว่า กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 2557 ได้ขยายความ
นายจ้าง ในกิจการประมงทะเลให้กว้างขึ้นกว่าเดิมอีก โดยให้หมายความว่า นายจ้างตามกฎหมายว่า
ด้วยการคุ้มครองแรงงาน และให้หมายความรวมถึงเจ้าของเรือประมงซึ่งใช้หรือยอมให้บุคคลอื่นใช้
เรือประมงนั้นทำงานประมงทะเลเพื่อแบ่งปันผลประโยชน์กัน แต่มิให้หมายความรวมถึงเจ้าของ
เรือประมงซึ่งให้ผู้อื่นเช่าเรือประมง เพื่อประกอบกิจการงานประมงทะเลโดยตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ด้วย
นอกจากนี้ยังมีพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. 2562 ให้ถือว่าเจ้าของ
เรือเป็นนายจ้างและแรงงานประมงเป็นลูกจ้าง โดย “เจ้าของเรือ” หมายความว่า เจ้าของเรือประมง
และให้หมายความรวมถึงผู้เช่าเรือประมง แต่มิให้หมายความรวมถึงเจ้าของเรือประมงซึ่งให้ผู้อื่นเช่าหรือ
ใช้เพื่อประกอบกิจการประมง โดยตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย
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1.2.2 ความรับผิดของนายจ้างและผู้แทนนายจ้าง ตามกฎหมายคุ้มครอง
แรงงาน
การจ้างแรงงาน เป็นข้อตกลงระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างว่า ลูกจ้างจะทำงานให้แก่นายจ้าง
และนายจ้างตกลงจะให้ค่าจ้างตลอดเวลาที่ทำงานให้ สัญญาจ้างนี้อาจทำเป็นหนังสือหรือด้วยวาจาหรือ
โดยปริยายก็ได้ อย่างไรก็ตาม กฎหมายคุ้มครองแรงงานเป็นกฎหมายกึ่งมหาชนที่จำกัดเสรีภาพในการ
ทำสัญญาหรือหลักความศักดิ์สิทธิ์ในการแสดงเจตนา แต่กฎหมายคุ้มครองแรงงานก็หาได้ยกเลิกหลัก
ความศักดิ์สิทธิ์ในการแสดงเจตนาหรือหลักเสรีภาพในการทำสัญญาในกฎหมายแพ่งและพาณิชย์โดย
สิ้นเชิงไม่ หากแต่จำกัดเสรีภาพดังกล่าวให้แคบลงเท่านั้น กล่าวคือนายจ้างและลูกจ้างยังคงมีเสรีภาพ
เต็มที่ในการทำสัญญา ตราบเท่าที่สัญญานั้นไม่ขัดต่อบทบัญญัติในกฎหมายคุ้มครองแรงงาน การทำนิติ
กรรมใดๆ ที่มีมาตรฐานต่ำกว่ากฎหมายคุ้มครองแรงงานบัญญัติไว้ย่อมกระทำไม่ได้ ข้อตกลงนั้นย่อมเป็น
อันใช้บังคับไม่ได้
ทั้งนี้ กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 2557 ได้กำหนดให้ให้นายจ้าง
จัดทำสัญญาจ้างเป็นหนังสือที่มีข้อความถูกต้องตรงกันจำนวนสองฉบับโดยมอบให้ลูกจ้างเก็บไว้หนึ่ง
ฉบับ และสัญญาจ้างนั้นให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานประกาศกำหนด7
โดยอธิบดีได้ประกาศกำหนดให้มีรายละเอียดของผู้ที่เป็นนายจ้าง ลูกจ้าง ชื่อเรือทะเบียนเรือ ตำแหน่ง
งาน สถานที่ทำประมง อัตราค่าจ้าง ระยะเวลาการจ่ายค่าจ้างการจ่ายค่าจ้างโดยโอนเข้าบัญชีธนาคาร
เวลาพัก และสิทธิสวัสดิการต่างๆ เป็นต้น ดังนั้น สัญญาจ้างในงานประมงทะเลนั้นต้องมีการจัดทำเป็น
หนังสือ และข้อตกลงในสัญญานั้นต้องไม่ต่ำกว่าที่กฎหมายคุ้มครองแรงงาน และกฎกระทรวงคุ้มครอง
แรงงานในงานประมงทะเลกำหนด แต่ทั้งนี้ การไม่ทำสัญญาจ้างเป็นหนังสือในงานประมงทะเล ก็
ยังคงถือว่าเป็นการจ้างแรงงานเพียงแต่นายจ้างจะมีความผิดที่ไม่ทำสัญญาจ้างเป็นหนังสือให้
ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น โดยลูกจ้างก็ยังคงได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย
การจะพิจารณาว่าใครเป็นนายจ้างและมีหน้าที่ในการจ่ายค่าจ้างในงานภาคประมงนั้น
ต้องพิจารณาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการจ้างแรงงาน ประกอบ พระราชบัญญัติ
คุ ้ ม ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และกฎกระทรวงคุ ้ ม ครองแรงงานในงานประมงทะเล ตลอดจน
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานประมงทะเล พ.ศ. 2562 ซึ่งลักษณะของจ้างแรงงาน8 คือ
7

กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 2557 ข้อ 6 ให้นายจ้างจัดทำสัญญาจ้างเป็นหนังสือที่มีข้อความถูกต้องตรงกันจำนวน
สองฉบับโดยมอบให้ลูกจ้างเก็บไว้หนึ่งฉบับ เพื่อให้พนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบ สัญญาจ้างตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดี
ประกาศกำหนด
8
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 575 อันว่าจ้างแรงงานนั้น คือ สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกว่าลูกจ้างตกลง จะทำงานให้แก่
บุคคลอีก คนหนึ่งเรียกว่านายจ้าง และนายจ้างตกลงจะให้สินจ้างตลอดเวลาที่ทำงานให้
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การที่บุคคลหนึ่ง (ลูกจ้าง) ตกลงจะทำงานให้แก่บุคคล อีกคนหนึ่ง เรียกว่านายจ้าง
และนายจ้างตกลงจะให้สินจ้างตลอดเวลาที่ทำงานให้ โดยนายจ้างมีอำนาจบังคับบัญชา กำหนด
ระเบียบข้อบังคับในการทำงานของลูกจ้างได้

1.2.3 สิทธิและมาตรการช่วยเหลือส่งแรงงานประมงกลับประเทศ
แรงงานในกิจการประมงมีสิทธิขั้นพื้นฐานเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไปหรือผู้ที่ประกอบอาชีพ
อื่นๆ ทั้งในเรื่องของสิทธิในการทำงาน สิทธิในการอยู่อาศัย สิทธิในการได้รับค่าจ้าง เป็นต้น ตารางด้านล่าง
แสดงให้เห็นถึงสิทธิมนุษยชนในด้านต่างๆ และสิทธิที่เกี่ยวข้องกับแรงงานประมง ซึ่งปรากฎอยู่ในอนุสัญญา
ระหว่างประเทศ กฎหมายของประเทศไทย
การคุ้มครองแรงงานประมง ตามกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 2557
กฎกระทรวงคุ้มครอง
การคุ้มครอง แรงงานในงานประมง
รายละเอียด
ทะเล พ.ศ. 2557
อายุขั้นต่ำ
ข้อ 4
ห้ามนายจ้างจ้างบุคคลอายุต่ำกว่า 18 ปี ทำงานบนเรือประมง
ชั่วโมงการพัก
ข้อ 5
นายจ้างต้องจัด ให้ลูกจ้างมีเวลาพักไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมงใน
ระยะเวลาการทำงาน 24 ชั่วโมง และไม่น้อยกว่า 77 ชั่วโมงใน
ระยะเวลาการทำงาน 7 วัน
วันหยุด
ข้อ 12
คนงานประมงมีวันหยุดประจำปีในปีหนึ่ง ไม่น้อยกว่า 30 วัน
ประจำปี
โดยได้รับค่าจ้าง
ถ้านายจ้างให้ลูกจ้างทำงานในวันหยุดประจำปี นายจ้างจ่ายค่า
ทำงานในวันหยุดแก่ลูกจ้างเพิ่มขึ้นอีกไม่น้อยกว่า 1 เท่าของ
ค่าจ้าง
วันลาป่วย
ข้อ 13
ลูกจ้างลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริง ลาป่วยปีละไม่เกิน 30 วันโดย
ได้รับค่าจ้าง
การจ่ายเงิน
ข้อ 8
นายจ้างจ่ายค่าจ้างหรือค่าทำงานในวันหยุดให้แก่ลูกจ้างโดยการ
ให้แก่คนงาน
โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากในธนาคารพาณิชย์ ให้ถือว่าหลักฐาน
ประมง
การโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของลูกจ้างเป็นเอกสารเกี่ยวกับการ
จ่ายเงินดังกล่าว ให้นายจ้างเก็บรักษาเอกสารไม่น้อยกว่า 2 ปี
นับตั้งแต่จ่ายเงิน
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กฎกระทรวงคุ้มครอง
การคุ้มครอง แรงงานในงานประมง
รายละเอียด
ทะเล พ.ศ. 2557
การจ่าย
ข้อ 10
นายจ้างจ่ายค่าจ้างและค่าทำงานในวันหยุดให้ถูกต้องและตาม
ค่าจ้างใน
กำหนดเวลา ดังต่อไปนี้
วันหยุด
(1) ในกรณีที่มีการคำนวณค่าจ้างเป็นรายเดือน รายวัน ราย
ชั่วโมง หรือเป็นระยะเวลาอย่างอื่นที่ไม่เกินหนึ่งเดือน ให้จ่าย
เดือนหนึ่งไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง
(2) เงินส่วนแบ่งที่นายจ้างตกลงจ่ายให้แก่ลูกจ้างตามมูลค่าของ
สัตว์น้ำ ที่จับได้ให้จ่ายตามกำหนดเวลาที่ตกลงกันแต่ ต้องไม่เกิน
สามเดือนต่อ 1 ครั้ง
(3) ค่าทำงานในวันหยุด ให้จ่ายเดือนหนึ่งไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง
การกำหนด
ข้อ 10/1
ให้นายจ้างกำหนดค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างเป็นค่าจ้างรายเดือน โดย
ค่าจ้าง
ให้ลูกจ้างได้รับค่าจ้างไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายวันตามที่
คณะกรรมการค่าจ้างประกาศกำหนดคูณด้วยสามสิบ
วิธีการจ่าย
ข้อ 10/2
ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างและค่าทำงานในวันหยุดให้แก่ลูกจ้างผ่าน
ค่าจ้าง
บัญชีธนาคารของลูกจ้างโดยนายจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการ
โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของลูกจ้าง
การคุ้มครอง
ข้อ 16
นายจ้างจัดให้มีอาหารและน้ำดื่มที่สะอาดถูกสุขลักษณะ ห้อง
เรื่องที่พักอาศัย
สวม เวชภัณฑ์ และยาเพื่อใช้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นในจำนวนที่
และอาหาร
เพียงพอ
ค่าเดินทาง
ข้อ 15
ให้นายจ้างดำเนินการหรือออกค่าใช้จ่ายในการส่งลูกจ้างกลับ
กลับ
สถานที่ที่นายจ้างรับลูกจ้างเข้าทำงาน ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) เรืออับปางหรือไม่อาจใช้การได้โดยสิ้นเชิง
(2) ลูกจ้างประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือเสียชีวิต เนื่องจากการ
ทำงาน
(3) นายจ้างบอกเลิกสัญญาจ้างก่อนครบกำหนดอายุสัญญา หรือ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาจ้างโดยลูกจ้างไม่ยินยอม
(4) สัญญาจ้างครบกำหนดในระหว่างเวลาที่ลูกจ้างทำงานอยู่ใน
ที่อื่นอันมิใช่สถานที่ทำสัญญาจ้าง
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มาตรการการช่วยเหลือส่งแรงงานกลับประเทศโดยกระทรวงการต่างประเทศ
จากข้อมูลกระทรวงการต่างประเทศ การช่วยเหลือคนไทยที่ได้รับความเดือดร้อนตกค้าง
จากต่างประเทศตามหลักปฏิบัติทั่วไปที่ผู้เดินทางไปต่างประเทศต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจาก
การเดินทางเองทั้งหมดหรือในกรณีที่รับผิดชอบเองไม่ได้ ในกรณีฉุกเฉินที่ผู้นั้นหรือญาติไม่สามารถ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายได้ รัฐบาลมีแนวปฏิบัติที่จะทดลองจ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นไปก่อน โดยญาติพี่น้องหรือผู้
ตกทุกข์ได้ยาก ในต่างประเทศจะต้องยินยอมทำหนังสือรับสภาพหนี้ และหนังสือชดใช้เงินคืนไว้กับทาง
ราชการภายในขอบเขตและหลั ก เกณฑ์ ข อระเบี ยบกระทรวงการคลั ง 9และระเบี ย บกระทรวงการ
ต่างประเทศ10
การส่งแรงงานประมงกลับประเทศได้ถูกกำหนดเป็นข้อบังคับไว้ในกฎหมายระหว่าง
ประเทศรวมถึงกฎหมายภายประเทศไทย ได้แก่ อนุสัญญาฉบับที่ 188 ว่าด้วยการทำงานในภาคการ
ประมง ค.ศ. 2007พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. 2562 กฎกระทรวงคุ้มครอง
แรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 2557 และพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ดังรายละเอียดใน
ตารางด้านล่าง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องการส่งตัวแรงงานกลับประเทศ
อนุสัญญาฉบับที่ 188 ว่าด้วยการ
ทำงานในภาคการประมง ค.ศ.
2007

กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานใน
งานประมงทะเล พ.ศ. 2557

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
ในงานประมง พ.ศ. 2562

ข้อ 15

มาตรา 9 และ 10

มาตรา 21
พระราชกำหนดการประมง พ.ศ.
2558
มาตรา 54

9

ระเบียบกระทรวงต่างประเทศ ว่าด้วย
การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือคน
ไทยที่ตกทุกข์ได้ยากในต่างประเทศ
พ.ศ. 2562
ข้อ 14

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ พ.ศ. 2562
ระเบียบกระทรวงการต่างประเทศ ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือคนไทยที่ตกทุกข์ได้ยากในต่างประเทศ พ.ศ. 2562

10
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กฎหมายที่เกี่ยวข้องการส่งตัวกลับ
ชื่อกฎหมาย
มาตรา
เรื่อง
อนุสัญญาฉบับที่ 188 ม. 21 1. “สมาชิกแต่ละประเทศต้องทำ ให้มั่นใจได้ว่าคนงานประมงบนเรือประมง
ว่าด้วยการทำงานใน
ที่ชักธงของประเทศตน และเดินเรือสู่ท่าเรือต่างประเทศ มีสิทธิได้รับการ
ภาคการประมง ค.ศ.
ส่งตัวกลับในกรณีที่ข้อตกลงการทำงานของคนงานประมง หมดอายุลง
2007
หรือสิน้ สุดลง ด้วยเหตุผลอันควรของคนงานประมงหรือเจ้าของเรือประมง
หรือในกรณีที่คนงานประมงไม่สามารถทำหน้าที่ตามข้อตกลงการทำงาน
ได้ อ ี ก ต่ อ ไป หรื อ ไม่ เ ป็ น ที ่ ค าดหวั ง ให้ ท ำงานในสภาพการณ์ ท ี ่ มี
ลักษณะเฉพาะได้ ทั้งนี้ ให้บังคับใช้กับคนงานประมงบนเรือที่ถูกโอนย้าย
จากเรือด้วยเหตุผลเดียวกับการย้ายเรือไปสู่ท่าเรือต่างประเทศ
2. เจ้าของเรือประมงต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการส่งตัวกลับตามที่อ้างถึงใน
วรรค 1 ของมาตรานี้ เว้นแต่ในกรณีที่พบว่า คนงานประมงได้กระทำ
ความผิดอย่างร้ายแรงต่อเงื่อนไขในข้อตกลงการทำงาน ตามกฎหมาย
ข้อบังคับ หรือมาตรการอื่น ๆ ภายในประเทศ
3. สมาชิกต้องกำหนดไว้ในวิธีการทางกฎหมาย ข้อบังคับ หรือมาตรการอื่น
ๆ เกี่ยวกับสภาพการณ์ที่ชัดเจนซึ่งทำให้คนงานประมงที่อยู่ภายใต้ วรรค
1 ของมาตรานี ้ มี ส ิ ทธิ ได้ ร ั บการส่ งตั วกลั บระยะเวลาสู งสุ ด ในการ
ปฏิบัติงานบนเรือที่ทำให้คนงานประมงมีสิทธิได้รับการส่งตัวกลับและ
จุดหมายปลายทางที่สามารถ ส่งตัวคนงานประมงได้
4. หากเจ้าของเรือประมงไม่ดำเนินการส่งตัวกลับตามที่อ้างถึงในมาตรานี้
ประเทศสมาชิกที่เป็น เจ้าของธงเรือต้องดำเนินการส่งตัวคนงานประมง
ที่เกี่ยวข้องกลับ และต้องมีสิทธิเรียกคืนค่าใช้จ่ายจากเจ้าของเรือประมง
5. กฎหมายและข้อบังคับภายในประเทศต้องไม่มีอคติต่อสิทธิใดๆ ของ
เจ้าของเรือเพื่อเรียกค่าใช้จ่าย ในการส่งตัวกลับคืนภายใต้ข้อตกลงของ
บุคคลที่สาม”
พระราชบัญญัติ
ม.9 มาตรา 9 เมื่อมีเหตุดังต่อไปนี้เกิดขึ้นนอกน่านน้ำไทยหรือ ณ ต่างประเทศ
คุ้มครองแรงงานใน
แรงงานประมง มีสิทธิขอเดินทางกลับสถานที่ที่เจ้าของเรือรับแรงงาน
งานประมง พ.ศ.
ประมงเข้าทำงานหรือสถานที่ที่ตกลงกันไว้ในสัญญาจ้าง…
2562
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(2) เจ้าของเรือหรือแรงงานประมงบอกเลิกสัญญาจ้างก่อนครบกำหนด
ตามสัญญาจ้าง หรือ เจ้าของเรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาจ้าง
โดยแรงงานประมงไม่ยินยอม
เมื่อได้รับคำร้องขอจากแรงงานประมงตามวรรคหนึ่ง เจ้าของเรือต้อง
ดำเนินการส่งแรงงานประมงนั้น มายังสถานที่ที่เจ้าของเรือรับแรงงาน
ประมงเข้าทำงานหรือสถานที่ที่ตกลงกันไว้ในสัญญาจ้างโดยเร็ว ในระหว่าง
เวลาที่ยังไม่สามารถจัดส่งได้ด้วยเหตุใดอันจะโทษเจ้าของเรือมิได้ เจ้าของ
เรือต้องจัดให้แรงงาน ประมงมีที่พักในเรือหรือที่พักที่เหมาะสมและมี
อาหารที่เพียงพอในการดำรงชีพ ทั้งนี้ เจ้าของเรือต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายทั้งปวง
ม.10 ในกรณีที่เจ้าของเรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 9 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจ
ดำเนินการเพื่อให้แรงงานประมงได้เดินทางกลับมายังสถานที่ตามมาตรา 9
และเมื่อได้เสียค่าใช้จ่ายไป เป็นจำนวนเท่าใด ให้เจ้าของเรือจ่ายคืนให้แก่
พนักงานเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละสิบห้าต่อปีนับแต่วันที่
พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ออกค่าใช้จ่ายจนถึงวันที่ชำระครบถ้วน
ในการออกใบอนุญาตทำการประมงตามกฎหมายว่าด้วยการประมงหรือ
การต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือ ตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทย
แล้วแต่กรณี ให้กระทำได้เฉพาะกรณีที่เจ้าของเรือได้ ชำระค่าใช้จ่ายพร้อม
ดอกเบี้ยตามวรรคหนึ่งแล้ว
กฎกระทรวงคุ้มครอง ข้อ 15 ให้นายจ้างดำเนินการหรือออกค่าใช้จ่ายในการส่งลูกจ้างกลับสถานที่ที่
แรงงานในงานประมง
นายจ้างรับลูกจ้างเข้าทำงาน ในกรณีดังต่อไปนี้
ทะเล พ.ศ. 2557
(1) เรืออับปางหรือไม่อาจใช้การได้โดยสิ้นเชิง
(2) ลูกจ้างประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือเสียชีวิต เนื่องจากการทำงาน
(3) นายจ้างบอกเลิกสัญญาจ้างก่อนครบกำหนดอายุสัญญา หรือ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาจ้างโดยลูกจ้างไม่ยินยอม
(4) สัญญาจ้างครบกำหนดในระหว่างเวลาที่ลูกจ้างทำงานอยู่ในที่อื่นอันมิใช่
สถานที่ทำสัญญาจ้าง
ในกรณีที่นายจ้างไม่ดำเนินการตามวรรคหนึ่ง และหน่วยงานราชการได้
ดำเนินการส่ง
พระราชกำหนดการ
ม.54 ผู้ใดเป็นเจ้าของเรือประมงไทยหรือเป็นเจ้าของเรือประมงที่มิใช่เรือประมง
ประมง พ.ศ. 2558
ไทย แต่ใช้ผู้ควบคุมเรือหรือคนประจำเรือหรือมีผู้โดยสารเป็นผู้มีสัญชาติ
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ไทยได้ใช้หรือยอมให้ใช้เรือประมงของตน ทำการประมงนอกน่านน้ำไทยจน
เป็นเหตุให้มีการละเมิดกฎหมายของรัฐต่างประเทศ และทำให้ผู้ควบคุมเรือ
คนประจำเรือ หรือผู้โดยสารซึ่งไปกับเรือประมงต้องตกค้างอยู่ใน
ต่างประเทศ มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบ ชดใช้ค่าใช้จ่ายที่รัฐได้จ่ายไปในการนำ
บุคคลดังกล่าวกลับประเทศ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ หนังสือแจ้ง
จากกรมประมง
ในกรณีที่เจ้าของเรือประมงไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายภายในกำหนดเวลาตามวรรค
หนึ่ง ให้กรมประมง มีอำนาจยึดเรือประมงดังกล่าวและนำออกขาย
ทอดตลาด และเมื่อหักจำนวนเงินที่ต้องชดใช้พร้อมด้วยดอกเบี้ย ในอัตรา
ร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีคิดตั้งแต่วันที่ถึงกำหนดชำระจนถึงวันที่ได้รับเงินจาก
การขายทอดตลาด เหลือเงินเท่าใดให้คืนแก่เจ้าของ
ระเบียบกระทรวง
ข้อ 14 ในกรณีที่ต้องมีการชดใช้เงินคืนให้แก่ทางราชการ ให้ปลัดกระทรวงการ
ต่างประเทศ ว่าด้วย
ต่างประเทศ หัวหน้า สำนักงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายดำเนินการให้
การใช้จ่ายเงินอุดหนุน
ผู้ได้รับความช่วยเหลือทำหนังสือสัญญารับรอง การชดใช้เงินคืน
เพื่อช่วยเหลือคนไทย
ในกรณีที่ผู้ได้รับความช่วยเหลือไม่สามารถชดใช้เงินคืนได้ทั้งหมดในทันทีที่
ที่ตกทุกข์ได้ยากใน
ทวงถามและผู้ได้รับความช่วยเหลือร้องขอผ่อนชำระหนี้ ให้ปลัดกระทรวง
ต่างประเทศ พ.ศ.
การต่างประเทศ หัวหน้าสำนักงานหรือผู้ที่ได้รับ มอบหมายดำเนินการให้
2562
ผู้ได้รับความช่วยเหลือทำหนังสือรับสภาพหนี้ โดยมีข้อกำหนดให้ผ่อนชำระ
หนี้ได้ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันทำหนังสือรับสภาพหนี้
หนังสือสัญญารับรองการชดใช้เงินคืนและหนังสือรับสภาพหนี้ให้เป็นไปตาม
แบบที่ กระทรวงการต่างประเทศกำหนด
กรณีที่ผู้ได้รับความช่วยเหลือไม่ชดใช้เงินคืนแก่ทางราชการในทันทีที่
ทวงถาม หรือในกรณีที่มี การทำหนังสือรับสภาพหนี้ ไม่ผ่อนชำระหนี้ตามที่
ระบุในหนังสือรับสภาพหนี้ กระทรวงการต่างประเทศ สามารถปฏิเสธ
ยับยั้ง ยกเลิก และเรียกคืนหนังสือเดินทางของผู้ได้รับความช่วยเหลือตาม
ระเบียบ กระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการออกหนังสือเดินทาง พ.ศ.
2548
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1.2.4 กลไกการคุ้มครองแรงงาน
เมื่อนายจ้างฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน ลูกจ้างสามารถ
เลือกที่จะใช้สิทธิตามกฎหมายทางใดทางหนึ่งได้ คือ (1) ใช้สิทธิยื่นคำร้องทุกข์ต่อพนักงานตรวจแรงงาน
หรือ (2) การยื่นฟ้องดำเนินคดีเองต่อศาลแรงงาน
(1) การยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงาน
• เมื่อลูกจ้างตัดสินใจยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงาน ลูกจ้างมีสิทธิยื่นคำ
ร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานได้ทส่ี ำนักงานสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน ใน
ท้องที่ที่ลูกจ้างทำงานหรือที่นายจ้างมีภูมิลำเนา โดยมีแบบฟอร์มคำร้องที่
เรียกว่า คร.7 มาตรา 12311
• สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงแรงงาน มี
หน้าที่บังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน แรงงานสัมพันธ์ และ
ความปลอดภัยแรงงาน เพื่อคุ้มครองสิทธิลูกจ้างตามที่กฎหมายกำหนด
• หลังจากที่พนักงานตรวจแรงงานได้รับคำร้องจากลูกจ้างแล้วพนักงานตรวจ
แรงงานต้องทำการสอบสวนข้อเท็จจริงตลอดจนรวบรวมเอกสารและมีคำสั่ง
ภายใน 60 วัน ตามมาตรา 12412
• หากพนักงานตรวจแรงงาน ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน
ให้ขอขยายระยะเวลา ต่ออธิบดีหรือผู้ว่าราชการจังหวัดได้ โดยขอขยาย
ระยะเวลาได้ไม่เกิน 30 วัน
• เมื่อพนักงานตรวจแรงงานพิจารณาและจัดทำส่งให้กับนายจ้างและลูกจ้าง
โดยหากฝ่ายใด ไม่พอใจคำสั่งก็สามารถใช้สิทธิอุทธรณ์คำสั่งต่อศาลแรงงาน
ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้ทราบคำสั่ง ซึ่งการฟ้องคดีต่อศาลแรงงานนั้นจะ
เป็นการฟ้องเพื่อเพิกถอนคำสั่งของพนักงานตรวจแรงงาน มิฉะนั้นคำสั่งของ
พนักงานตรวจแรงงานจะเป็นที่สุด

11

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 123 ในกรณีที่นายจ้างฝ่าฝืนหรือไม่ยอมปฏิบัติตามเกี่ยวกับสิทธิได้รับเงินอย่างหนึ่ง
อย่างใดตามพระราชบัญญัตินี้และลูกจ้างมีความประสงค์ให้พนักงานเจ้าหน้าทีด่ ำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ลูกจ้างมีสิทธิยื่นคำร้อง
ต่อพนักงานตรวจแรงงานแห่งท้องที่ที่ลูกจ้างทำงานอยู่หรือที่นายจ้างมีภูมิลำเนาอยู่ตามแบบที่อธิบดีกำหนด
12
มาตรา 124 เมื่อมีการยื่นคำร้องตามมาตรา 123 ให้พนักงานตรวจแรงงานสอบสวนข้อเท็จจริงและมีคำสั่งภายในหกสิบวันนับแต่วันที่รับคำ
ร้อง
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• ในกรณีที่ พนักงานตรวจแรงงานมีคำสั่งแล้วนายจ้างไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของ
พนักงานตรวจแรงงาน และนายจ้างไม่ได้ใช้สิทธิฟ้องเพิกถอนคำสั่งพนักงาน
ตรวจแรงงานต่อศาลแรงงาน ก็ให้ลูกจ้างฟ้องคดีต่อศาลแรงงานเพื่อให้ศาลมี
คำสั่งให้นายจ้างปฏิบัติตามคำสั่งที่พนักงานตรวจแรงงานต่อไปได้
(2) การยื่นฟ้องดำเนินคดีเองต่อศาลแรงงาน
§ ถ้าลูกจ้างไม่ต้องการที่จะใช้บริการพนักงานตรวจแรงงาน ลูกจ้างยื่นคำฟ้อง
ต่อศาลแรงงาน โดยตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดี
แรงงาน13 มาตรา 8 กำหนดให้ศาลแรงงาน มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดี
หรือมีคำสั่งในเรื่องข้อขัดแย้งระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างตามสัญญาจ้ าง
แรงงานหรือเกี่ยวกับสิทธิของนายจ้างและลูกจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการ
คุ้มครองแรงงานและกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ การดำเนินกระบวน
พิจารณาคดี ในศาลแรงงานจะใช้วิธีไกล่เกลี่ยและการระงับข้อพิพาทเป็นหลัก
แต่หากคู่กรณี (นายจ้าง-ลูกจ้าง) ไม่สามารถตกลงกันได้ ศาลก็จะพิจารณา
ตัดสินชี้ขาดตามบัญญัติแห่งกฎหมาย โดยคำนึงถึงความ เป็นธรรมและความ
สงบเรียบร้อย
§ ตามหลักทั่วไปการยื่นฟ้องคดีแรงงานจะยื่นฟ้องต่อศาลแรงงานที่มูลคดีเกิดซึ่ง
เป็นสถานที่ทำงานของลูกจ้าง แต่ในบางกรณีอาจจะได้รับอนุญาตให้ฟ้องคดีต่อ
ศาลแรงงานที่โจทก์หรือจำเลยมีภูมิลำเนาได้14

13

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 8
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 33 คำฟ้องคดีแรงงานให้เสนอต่อศาลแรงงานที่มูลคดี
เกิดขึ้นในเขตศาลแรงงานนั้น ถ้าโจทก์มีความประสงค์จะยื่นคำฟ้องต่อศาลแรงงานที่โจทก์หรือจำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลแรงงาน เมื่อ
โจทก์แสดงให้ศาลแรงงานเห็นว่าการพิจารณคดีในศาลแรงงานนั้น ๆ จะเป็นการสะดวก ศาลแรงงานจะอนุญาตให้โจทก์ ยื่นฟ้องตามที่ขอ
นั้นก็ได้
เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ให้ถือว่าสถานที่ที่ลูกจ้างทำงานเป็นที่มีมูลคดีเกิดขึ้น
14

22
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น่าสังเกตว่า : กรณีของแรงงานประมงทะเล เรือที่ลูกจ้างทำงานอยู่ถือเป็นสถานที่
ทำงาน ซึ่งถือเป็นสถานที่มูลคดีเกิดขึ้น15
อย่างไรก็ตาม การใช้สิทธิลูกจ้างจะต้องเลือกทางใดทางหนึ่งเท่านั้น เพื่อไม่ให้เกิดการ
ทำงานที่ซ้ำซ้อน ทั้งนี้การใช้สิทธิแต่ละช่องทางมีความแตกต่างกัน ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้ ดังนี้

15

คำพิพากษาศาลอุทธรณ0คดีชำนาญพิเศษ ๗๒-๙๒/๒๕๖๐
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ตารางเปรียบเทียบ
ขั้นตอนการยื่นคำร้องพนักงานตรวงแรงงานกับการฟ้องคดีต่อศาลแรงงาน16
การยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงาน
การฟ้องคดีต่อศาลแรงงานโดยตรง
1) สถานที่ยื่นคำร้อง
1) สถานที่ยื่นคำฟ้อง
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานท้องที่
ศาลที่มูลคดีเกิด (สถานที่ลูกจ้างทำงาน)
ที่ลูกจ้างทำงาน หรือท้องที่ที่นายจ้างมีภูมิลำเนา
*ถ้าประสงค์จะยื่นคำฟ้องต่อศาลแรงงาน
ที่นายจ้างหรือลูกจ้างมีภูมิลำเนาอยู่ใน
เขตศาลแรงงานต้องยื่นคำร้องขออนุญาต
ยื่นฟ้องโดยแสดงเหตุผลประกอบ
2) ต้องทำคำร้องตามแบบ คร.7
2) ต้องทำเป็นคำฟ้องยื่นต่อศาล
3) พนักงานตรวจแรงงานรวบรวมข้อมูลหลักฐาน 3) ไม่มีกำหนดระยะเวลาในการยื่นฟ้อง แต่
จากนายจ้างและลูกจ้าง ซึ่งจะต้องมีคำสั่งภายใน
ทั้งนี้ควรยื่นฟ้องภายในกำหนดอายุความ
60 วัน นับแต่วันที่รับคำร้อง แต่สามารถขยาย
ได้ไม่เกิน 30 วัน รวมระยะเวลาทำทั้งหมดไม่
เกิน 90 วัน
4) นายจ้างหรือลูกจ้างไม่พอใจคำสั่งต้องฟ้องเพิก 4) การฟ้ อ งคดี ต ่ อ ศาลแรงงาน ไม่ มี
ถอนคำสั ่ ง พนั ก งานตรวจแรงงาน ต่ อ ศาล
ค่ า ธรรมเนี ย มศาล เมื ่ อ ศาลแรงงาน
แรงงานภายใน 30 วันนับแต่ทราบคำสั่ง หาก
พิพากษาและฝ่ายใดไม่พอใจคำพิพากษา
นายจ้างเป็นผู้ฟ้องเพิกถอนคำสั่ง นายจ้างต้อง
สามารถยื่นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ภายใน
วางเงินตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานต่อศาล
15 วั น นั บ แต่ ว ั น ที ่ ไ ด้ อ ่ า นคำพิ พ ากษา
จึงสามารถฟ้องเพิกถอนได้ อนึ่ง ถ้าไม่มีการ
หรือคำสั่งนั้น
ฟ้องเพิกถอนคำสั่งภายใน 30 วัน ให้คำสั่งเป็น
ที่สุด
5) คำสั่งของพนักงานตรวจแรงงานเป็นคำสั่งที่ไม่มี 5) เมื่อศาลแรงงานพิพากษาแล้ว สามารถ
ผลบังคับในตัวเอง ถ้าคำสั่งถึงที่สุดแล้ว แล้วไม่มี
บังคับตามคำพิพากษาได้ทันที
การปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานตรวจแรงงาน
คู่กรณีอีกฝ่ายต้องฟ้องต่อศาลแรงงานเพื่อให้
ปฏิบัติตามคำสั่งอีกครั้ง
16

สรไกร ศรศรี, ศิริวรรณ ว่องเกียรติไพศาล, วรินทร กรานพิกุล และอุมาพร สังขะเลขา, ค้ามนุษย์แรงงานในเรือประมงทะเล (กรุงเทพฯ :
บจก.วี.พริ้น (1991)) หน้าที่ 125-126
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(3) การดำเนินคดีอาญาด้านแรงงาน
กฎหมายคุ้มครองแรงงานเป็นกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับความสงบเรียบร้อย และมี
เจตนารมณ์ให้การใช้แรงงานเป็นไปอย่างเป็นธรรม ทัง้ นีเ้ พือ่ ไม่ให้ลกู จ้างถูกเอาเปรียบจากนายจ้างในการ
จ้างงาน เพื่อให้บรรลุเจตนารมย์จึงกำหนดให้ผู้ที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายมีโทษทางอาญา ซึ่ง
หน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติของนายจ้างลูกจ้างให้เป็นไปตามกฎหมายก็คือกระทรวงแรงงาน
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานใน
การออกกฎกระทรวงกำหนดงานประเภทใดให้แตกต่างไปจากกฎหมายคุ้มครองแรงงานก็ได้ ทั้งนี้ได้มี
การออกกฎกระทรวงกำหนดให้งานเกษตรกรรม งานประมงทะเล งานบรรทุก หรือขนถ่ายสินค้าเรือเดิน
ทะเล งานที่รับไปทำที่บ้าน งานขนส่ง17 แตกต่างไปจากพระราชบัญญัตินี้ก็ได้
กฎกระทรวงว่ า ด้ ว ยการคุ ้ ม ครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 2557 และ
กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 กำหนดให้มีการคุ้มครอง
แรงงานในงานประมงทะเลทั้งที่อยู่ในน่านน้ำและนอกน่านน้ำไทย ที่สำคัญกำหนดให้นายจ้างจ่ายค่าจ้าง
ให้กับลูกจ้างเป็นค่าจ้างรายเดือน โดยให้ลูกจ้างได้รับค่าจ้าง ไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายวันตามที่
คณะกรรมการค่าจ้างประกาศกำหนดคูณด้วยสามสิบ18 ทั้งนี้ ให้มีการจ่ายค่าจ้างและค่าทำงานใน
วันหยุดให้แก่ลูกจ้างผ่านบัญชีธนาคารขอลูกจ้าง โดยนายจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารของลูกจ้าง19
เนื่องจากพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 159 บัญญัติให้บรรดา
ความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เว้นแต่ความผิดตามมาตรา 157 เป็นความผิดที่
สามารถเปรียบเทียบได้
ในกรณีพบว่านายจ้างฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติไม่จ่ายค่าจ้างตามที่กฎกระทรวงว่าด้วยการ
คุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 2557 และกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานงานประมง
ทะเล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 นายจ้างที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 149 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
หรือทั้งจำทั้งปรับ

17

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 22 งานเกษตรกรรม งานประมงทะเล งานบรรทุก หรือขนถ่ายสินค้าเรือเดินทะเล
งานที่รับไปทำที่บ้าน งานขนส่ง และงานอื่นตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาจะกำหนดในกฎกระทรวงให้มีการคุ้มครองแรงงานกรณีต่าง
ๆ แตกต่างไปจากพระราชบัญญัตินี้ก็ได้
18
กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ข้อ 10/1
19
กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ข้อ 10/2
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กฎหมายคุ้มครองแรงงานเป็นกฎหมายที่มีเจตนารมณ์ เพื่อให้การใช้แรงงานเป็นไป
อย่างเป็นธรรม มุ่งคุ้มครองลูกจ้างไม่ให้ถูกเอาเปรียบจากนายจ้างในการจ้างงาน และเพื่อให้บรรลุ
เจตนารมณ์ดังกล่าวจึงกำหนดให้ผู้ที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายต้องรับโทษทางอาญาด้วย กล่าวคือ
เมื่อนายจ้าง ถูกกล่าวหาว่าฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายก็จะถูกดำเนินคดีอาญา โดยหน่วยงานของรัฐที่
รักษาการ ตามพระราชบัญญัตินี้ซึ่งก็ได้แก่กระทรวงแรงงาน ดังนั้น กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กระทรวงแรงงาน จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้
ในคดีอาญาพนักงานตรวจแรงงานจะทำการรับรวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิดเท่าที่
สามารถทำได้เพื่อทราบข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ต่างๆ เพื่อจะรู้ตัวและยืนยันและพิสูจน์ให้เห็นว่านายจ้าง
ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงดังกล่าวนี้ ซึ่งพนักงานตรวจแรงงานจะแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงาน
สอบสวน (ตำรวจ) ต่อไป

1.3 ความรับผิดตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528
แรงงานไทยจำนวนมากมีความต้องการที่จะไปทำงานในต่างประเทศ เนื่องจากการ
ทำงานต่างประเทศมีรายได้ที่มากกว่าการทำงานในประเทศไทย จึงเป็นการเปิดช่องทางให้กับผู้ประกอบ
ธุรกิจจัดหางาน ส่งคนหางานไปทำงานในต่างประเทศเป็นจำนวนมากขึ้น ทำให้เกิดปัญหาหลอกลวง
คนหางานให้ไปต่างประเทศ แล้วนายจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้างหรือไม่ได้งานตามที่ตกลงกันไว้ หรือบาง
กรณีก็ถูกทอดทิ้งในต่างประเทศได้รับความทุกข์ จึงมีการตราพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครอง
คนหางาน พ.ศ. 2528 เพื่อให้คนงานที่ไปทำงาน ในต่างประเทศได้รับการช่วยเหลือเยียวยาหากเกิดปัญหา
กับกับคนงาน ซึ่งในการเดินทางไปทำงานต่างประเทศที่ถูกกฎหมายมี 5 วิธี20 ได้แก่ บริษัทจัดหางานจัดส่ง
กรมการจัดหางานจัดส่ง เดินทางไปทำงานด้วยตนเอง นายจ้างในประเทศพาลูกจ้างไปทำงาน นายจ้างใน
ประเทศส่งลูกจ้างไปฝึกงาน

20

ข้อมูลจาก ศูนย์บริหารแรงงานไทยในต่างประเทศ

26

กรณีศกึ ษาและแนวทางการช่วยเหลือแรงงานประมงไทยนอกน่านนํ <า (โซมาเลีย)

การไปทำงานต่างประเทศ
วิธีการไปทำงานต่างประเทศ
1. บริษัทจัดหา
คนหางานที ่ ต ้ อ งการไปทำงาน
งานจัดส่ง
ต่างประเทศ แต่ไม่สามารถหางาน
เองได้ อาจติดต่อให้บริษัทจัดหางาน
เอกชนจัดหางานให้ ที่จดทะเบียนขอ
อนุ ญ าตประกอบกิ จ การจั ด หางาน
ต่างประเทศจากนายทะเบียนจัดหา
งานกลาง (อธิบดีกรมการจัดหางาน)
ทั้งนี้การอนุญาตให้จัดส่งคนหางาน
รั ฐ จะควบคุ ม ให้ อ ยู ่ ภ ายใต้ เ งื ่ อ นไข
และหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม การไป
ทำงานด้วยวิธีนี้ คนหางานต้องเสีย
ค่าบริการและ / หรือค่าใช้จ่ายให้แก่
บริษัทจัดหางาน เป็นค่าตอบแทน

•

•

•
•

•

ขั้นตอน
ต้องแสดงใบอนุญาตการจดทะเบียน ไว้ใน
ที่เปิดเผยและเห็นชัด ณ สำนักงานที่ได้รับ
อนุญาต
ต้องจดทะเบียนลูกจ้างหรือตัวแทนจัดหา
งานที่ทำงานให้บริษัทไม่ใช้สายหรือเป็น
นายหน้าเถื่อน
เรี ย กเก็ บ ค่ า หั ว ตามกฎหมายและออก
ใบเสร็จรับเงินให้คนหางานไว้เป็นหลักฐาน
เรียกเก็บเงินล่วงหน้าได้ไม่เกิน 30 วันก่อน
เดิ น ทาง ถ้ า ไม่ ส ่ ง ไปทำงานตามกำหนด
ต้องคืนเงินให้ทันที
ต ้ อ ง ส่ ง ค น ง า น ไ ป ต ร ว จ โ ร ค ณ
สถานพยาบาลตามที ่ กรมการจัดหางาน
ประกาศรายชื่อไว้
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วิธีการไปทำงานต่างประเทศ
ขั้นตอน
การจั ด หางาน ในอั ต ราที ่ ท างการ • ต้องส่งคนหางานไปทดสอบฝีมือ ณ สถาน
กำหนด
ทดสอบฝีมือตามที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อนุญาต
• ต้ อ งพาคนงานเข้ า รั บ การฝึ ก อบรมจาก
เจ้ า หน้ า ที ่ ข องกรมการจั ด หางานก่ อ น
เดินทาง
• ต้องพาคนหางานเดินทางออกไปทำงาน
ต่างประเทศผ่านด่านตรวจคนหางานของ
กรมการจัดหางาน
2. กรมการจัดหา
งานจัดส่ง

3. เดินทางไป
ทำงานด้วย
ตนเอง

เดิ ม การบริ ก ารจั ด หางานโดยรั ฐ มี
วัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองคนหางาน
และอำนวยความสะดวกแก่นายจ้าง
ต่างประเทศที่ต้องการจ้างแรงงาน
ไทยไปทำงาน แต่ ไ ม่ อ าจเข้ า มาหา
คนงานได้ด้วยตนเองเนื่องจากติดขัด
ในข้อกำหนดของกฎหมาย ที่กำหนด
ให้ ต ้ อ งผ่ า นบริ ษ ั ท จั ด หางาน หรื อ
กรมการจั ด หางานจั ด หาให้ เ ท่ า นั้ น
เมื่อคนไทยมีความต้องการไปทำงาน
ต่ า งประเทศมากขึ ้ น ค่ า ใช้ จ ่ า ยของ
คนงานที่ใช้บริการจัดหางานเอกชน
เพิ ่ ม สู ง ขึ ้ น มากจนรั ฐ จำเป็ น ต้ อ ง
แทรกแซง
คนหางานที่สามารถติดต่อนายจ้างใน
ต่างประเทศได้เองโดยตรง เมื่อมีการ
ตกลงจ้างงานกันเรียบร้อยแล้ว โดย
นายจ้างส่งสัญญาจ้าง และหลักฐาน
การเข้ า ประเทศโดยถู ก ต้ อ งก่ อ น
เดินทางไปทำงานต้องแจ้งให้อธิบดี
กรมการจั ดหางาน หรื อผู ้ ที ่ อธิ บดี
มอบหมายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า

เป็นบริการของรัฐที่ส่งคนหางานไปทำงาน
ต่ า งประเทศ โดยไม่ ต ้ อ งเสี ย ค่ า บริ ก าร
นอกจากค่ า ใช้ จ ่ า ยที ่ จ ำเป็ น เช่ น ค่ า ตั๋ ว
เครื ่ อ งบิ น ค่ า วี ซ ่ า ค่ า ภาษี สนามบิ น ค่ า
สมาชิกกองทุนฯ ค่าที่พักสำหรับเตรียมตัว
ก่อนเดินทาง

เมื่อมีการตกลงเรื่องการทำงานกับนายจ้าง
ด้วยเอง และต้องแจ้งกรมการจัดหางานแต่
ละพื้นที่ เพื่อแจ้งประสงค์การเดินทางไป
ทำงาน
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ทะเบียน
บ้าน
• สำเนาหนังสือเดินทาง
• หลักฐานการติดต่อกับนายจ้าง
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วิธีการไปทำงานต่างประเทศ
ขั้นตอน
15 วัน รวมทั้งกรณีกลับมาพักผ่อน • สำเนาเอกสารการอนุญาตให้เดินทางเข้า
ระหว่ า งอายุ ส ั ญ ญาหรื อ การต่ อ ไปทำงาน
สัญญาจ้างด้วย
• สำเนาสัญญาจ้างที่ผ่านการรับรองจาก
สนร. สอท.
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ให้
ความยินยอม (ถ้ามี)
4. นายจ้างใน
นายจ้างในประเทศไทยที่มีบริษัทใน ต้องจัดการให้ลูกจ้างไปทำงานอย่างถูกต้อง
ประเทศพา
เครืออยู่ในต่าง ประเทศ หรือประมูล โดยขออนุญาตพาลูกจ้าไปทำงานต่ออธิบดี
ลูกจ้างไปทำงาน งานในต่างประเทศได้ ส่งลูกจ้างที่อยู่ กรมการจัดหางาน การไปทำงานของลูกจ้าง
ในประเทศไทยไปทำงานต้ อ งขอ เป็นการปฏิบัติตามหน้าที่ และโดยความ
อนุญาตต่อกรมการจัดหางาน
สมัครใจ ดังนั้นนายจ้างมีหน้าที่ต้องออก
ค่าใช้จ่ายในการเตรียมตัว และการเดินทาง
ทั ้ ง หมด รวมทั ้ ง ต้ อ งจั ด การเรื ่ อ งค่ า จ้ า ง
สวั ส ดิ ก าร และสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ต ่ า ง ๆ ใน
ต่างประเทศ ให้เหมาะสมตามความจำเป็น
และตามเงื่อนไขที่อธิบดีกรมการจัดหางาน
กำหนด
5. นายจ้างใน
เจตนารมณ์ ข องนายจ้ า งในการส่ ง ส่งลูกจ้างไปฝึกงานต่างประเทศ ไม่เกิน 45
ประเทศไทยส่ง ลูกจ้างไปฝึกงานในต่างประเทศก็เพื่อ วัน
ลูกจ้างไปฝึกงาน เพิ ่ ม ทั ก ษะและพั ฒ นาฝี ม ื อ ให้ แ ก่ • แบบแจ้ ง การส่ ง ลู ก จ้ า งไปฝึ ก งานใน
ลูกจ้างรวมทั้งเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี ต่างประเทศไม่เกิน 45 วัน (แบบจง.46)
กลั บ มาปรั บ ปรุ ง การทำงานหรื อ • หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ
กระบวนการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ บริษัทฯ (รับรองไม่เกิน 6 เดือน)
มากขึ ้ น ระหว่ า งฝึ ก งานลู ก จ้ า งจะ • รายละเอียดผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ.5) (รับรอง
ได้รับเบี้ยเลี้ยงในต่างประเทศต่างจาก ไม่เกิน 6 เดือน)
ค่าจ้าง ซึ่งได้รับเป็นประจำทุกเดือน • ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ถ้ามี)
ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย แ ล ะ เ ม ื ่ อ ค ร บ • หนังสือเชิญฝึกงานจากต่างประเทศ หรือ
ระยะเวลาฝึกงานลูกจ้างต้องกลับมา ข้อตกลงของบริษัทในต่างประเทศ (หาก
ทำงานในตำแหน่งเดิม หรือตำแหน่ง เอกสารพร้อมรับรองการแปลภาษาไทย)
ซึ่งได้รับการฝึกงานมา
• หลักสูตร หรือตารางฝึกงาน อบรม ดูงาน
• หลักฐานแสดงว่าเป็นลูกจ้างของบริษัทฯ
ใช้ภงด.1 (ย้อนหลัง 6 เดือน) หรือ
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ขั้นตอน
หลักฐานการเป็นสมาชิกกองทุน
ประกันสังคม หรือบัตรรับรองสิทธิการ
รักษาพยาบาลของประกันสังคม
หลักฐานแสดงการอนุญาตให้นำผู้ฝึกงานเข้า
ประเทศ เช่น วีซ่า, เอ็น.โอ.ซี. ฯลฯ
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, หน้า
พาสปอร์ตของลูกจ้างที่จะไปฝึกงาน
ต่างประเทศ
สัญญาฝึกงาน ซึ่งอย่างน้อยต้องระบุ
เงื่อนไข เรื่องระยะเวลาการฝึกงาน วัน
เวลา วันหยุด สวัสดิการ อาหาร ที่พัก ค่า
โดยสารเครื่องบิน ค่ารักษาพยาบาล อัตรา
เบี้ยเลี้ยง ต้องไม่ต่ำกว่าตามประกาศ
กรมการจัดหางาน การจ่ายค่าจ้างใน
ประเทศไทย นายจ้างต้องจ่ายให้ลูกจ้างที่
ไปฝึกงานเต็มตามเงินเดือนที่ได้รับ โดย
นายจ้างนำเข้าบัญชีเงินฝากของลูกจ้างใน
ประเทศไทย
บั ญ ชี ร ายชื ่ อ ลู ก จ้ า งที ่ ไ ด้ ร ั บ อนุ ญ าตให้
นายจ้างส่งไปฝึกงานในต่างประเทศ (แบบ
จง.47)
หนังสือมอบอำนาจของนายจ้างมอบหมาย
ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมายื่นเรื่อง ติดตาม
เรื่อง (ติดอาการแสตมป์ 30 บาท) นายจ้าง
ต่างประเทศแนบใบอนุญาตทำงาน (Work
Permit), หน้าพาสฯ, สำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชนผู้มอบ และผู้รับมอบ
หนังสือขอส่งพนักงาน / ลูกจ้างเข้ารับการ
ปฐมนิเทศ
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การจัดหางาน ตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2537 มาตรา 421 สรุปให้เข้าใจง่าย ๆ คือ การจัดหางานให้ทำ โดยการ
จัดหาลูกจ้างให้กับนายจ้าง หรือจัดหาลูกจ้างให้กับนายจ้างไม่ว่าจะเรียกหรือรับค่าตอบแทนหรือไม่ก็
ได้ ในการจัดหางานนั้นมี 2 ประเภท คือ การจัดหางานในประเทศและการจัดหางานเพื่อไปทำใน
ต่ า งประเทศ 22 ซึ ่ ง ผู ้ ท ี ่ จ ะจั ด หางานได้ ต ้ อ งเป็ น ผู ้ ท ี ่ ไ ด้ ร ั บ อนุ ญ าตจากนายทะเบี ย น ทั ้ ง นี ้ ตาม
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน ห้ามนายจ้างซึ่งอยู่ในประเทศไทยพาลูกจ้างไปทำงาน
ในต่างประเทศ23 หรือแม้กระทั่งห้ามนายจ้างในต่างประเทศ หรือตัวแทนทำการรับสมัครหาลูกจ้างไป
ทำงานในต่างประเทศ24 และหากผู้ใดฝ่าฝืน พาลูกจ้างไปทำงานต่างประเทศดังที่กล่าวมานั้น บุคคลนั้น
ต้องรับโทษตามมาตรา 8225 จำคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถึงสองแสนบาท
หรือทั้งจำทั้งปรับ”
ความผิดฐานจัดหางานให้ทำในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งมีองค์ประกอบที่สำคัญคือ
(1) มีเจตนาโดยผู้จัดหางานให้คนหางาน เพื่อทำงานในประเทศ หรือในต่างประเทศ
(2) โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนจัดหางาน
ในกรณีที่มีการหลอกลวงผู้อื่นว่าสามารถหางานหรือสามารส่งไปฝึกงานในต่างประเทศได้ แต่
ความเป็นจริงแล้ว ไม่สามารถหางานหรือสามารถส่งไปฝึกงานที่ต่างประเทศได้ เป็นการหลอกลวงที่ผู้นั้น
รู้อยู่แล้วว่าไม่สามารถดำเนินการได้ แต่ได้หลอกลวงไปเพื่อได้รับเงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
จากผู้ถูกหลอกลวง ซึ่งจะมีความผิดตาม มาตรา 91 ตรี26 ซึ่งโทษจำคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบปี หรือปรับตั้ง
แต่หกหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
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พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2537 มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
“จัดหางาน” หมายความว่า ประกอบธุรกิจจัดหางานให้แก่คนหางาน หรือหาลูกจ้างให้แก่นายจ้าง โดยจะเรียกหรือรับค่าบริการตอบแทน
หรือไม่ก็ตาม และให้หมายรวมถึงการเรียกเงิน หรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อจัดหางานให้คนหางาน
22
มาตรา 30 ห้ามมิให้ผู้ใดจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ เว้นแต่่จะได้้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนจัดหางานกลาง
23
มาตรา 49 ห้ามมิให้นายจ้างซึ่งอยู่ในในประเทศไทยพาลูกจ้างไปทำงานในต่างประเทศ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอธิบดี
24
มาตรา 50 ห้ามมิให้นายจ้างในต่างประเทศ หรือตัวแทนทำการรับสมัครเพื่อหาลูกจ้างในประเทศไทยด้วยตนเองเพื่อไปทำงานใน
ต่างประเทศเว้นแต่จะติดต่อให้สำนักงานจัดหางานหรือกรมการจัดหางานจัดให้
25
มาตรา 82 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 30 วรรคหนึ่ง มาตรา 49 มาตรา 49 ทวิ วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม หรือมาตรา 50 ต้อง
ระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบปีหรือปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”
26
มาตรา 91 ตรี ผู้ใดหลอกลวงผู้อื่นว่าสามารถหางานหรือสามารถส่งไปฝึกงานในต่างประเทศได้ และโดยการหลอกลวงดังว่านั้นได้ไปซึ่ง
เงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ถูกหลอกลวงต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถึงสองแสนบาท
หรือทั้งจำทั้งปรับ
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1.4 ความรับผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.
2551
ในปี 2551 ประเทศไทยได้ ประกาศใช้ พระราชบั ญญั ต ิ ป ้ องกั นและปราบปรามการค้ า มนุ ษ ย์
พ.ศ. 2551 โดยได้บัญญัติให้การกระทำเพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบเป็นการค้ามนุษย์27 และเป็น
ความผิดทางอาญา
ภายหลังได้มีการแก้ไขกฎหมายขึ้นเนื่องจากการค้ามนุษย์มีความรุนแรงและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น
โดยการแก้ไขบทนิยามคำว่า “แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ” และ “การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ”
ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ทำให้ไม่สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ จึงกำหนดลักษณะการกระทำที่เป็นความผิดฐานบังคับใช้
แรงงานหรือบริการ และกำหนดอัตราโทษให้เหมาะสม เพื่อเป็นการป้องกันและขจัดการบังคับใช้
แรงงานหรือบริการ รวมทั้งกำหนดมาตรการในการช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการ
ถูกบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการพิจารณาคดีให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนตามแนวทาง
เดียวกับผู้เสียหายจากการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์
มาตรา 6 ผู้ใดกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) เป็นธุระจัดหา ซื้อ ขาย จำหน่าย พามาจากหรือส่งไปยังที่ใด หน่วงเหนี่ยวกักขัง จัดให้อยู่อาศัย
หรือรับไว้ซึ่งบุคคลใด โดยข่มขู่ ใช้กำลังบังคับ ลักพาตัว ฉ้อฉล หลอกลวง ใช้อำนาจโดยมิชอบ
ใช้อำนาจครอบงำบุคคลด้วยเหตุที่อยู่ในภาวะอ่อนด้อยทางร่างกาย จิตใจ การศึกษา หรือทาง
อื่นใดโดยมิชอบ ขู่เข็ญว่าจะใช้กระบวนการทางกฎหมายโดยมิชอบ หรือโดยให้เงินหรือ
ผลประโยชน์อย่างอื่นแก่ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลบุคคลนั้นเพื่อให้ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลให้ความ
ยินยอมแก่ผู้กระทำความผิดในการแสวงหาประโยชน์จากบุคคลที่ตนดูแล...
การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า การแสวงหาประโยชน์จาก
การค้าประเวณี การผลิตหรือเผยแพร่วัตถุหรือสื่อลามก การแสวงหาประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอื่นการ
เอาคงลงเป็นทาสหรือให้มีฐานะคล้ายทาส การนำคนมาขอทาน การตัดอวัยวะเพื่อการค้าการบังคับใช้
แรงงานหรือบริการตามมาตรา 6/1 หรือการอื่นใดที่คล้ายคลึงกันอันเป็นการขูดรีดบุคคลไม่ว่าบุคคลนั้นจะ
ยินยอมหรือไม่ก็ตาม

27

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พุทธศักราช 2551, มาตรา 6
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องค์ประกอบภายนอก คือ การกระทำครบองค์ประกอบของความผิดแต่ละฐาน เช่น
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 6 ซึ่ง
สามารถแยกองค์ประกอบความผิดได้ 3 ส่วน ดังนี้

ความผิดฐานบังคับใช้แรงงาน
มาตรา 6/1 ผู้ใดข่มขืนใจผู้อื่นให้ทำงานหรือให้บริการโดยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้
(1) ทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง หรือทรัพย์สินของ
บุคคลนั้นเองหรือของผู้อื่น
(2) ขู่เข็ญด้วยประการใดๆ
(3) ใช้กำลังประทุษร้าย
(4) ยึดเอกสารสำคัญประจำตัวของบุคคลนั้นไว้
(5) นำภาระหนี้ของบุคคลนั้นหรือของผู้อื่นมาเป็นสิ่งผูกมัดโดยมิชอบ
(6) ทำด้วยประการอื่นใดอันมีลักษณะคล้ายคลึงกับการกระทำดังกล่าวข้างต้นถ้าได้
กระทำให้ผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ ผู้นั้นกระทำความผิดฐานบังคับ
ใช้แรงงานหรือบริการ
เมื่อพิจารณาถึงสาระสำคัญของความผิดฐานบังคับใช?แรงงานหรือบริการ จะต?องปรากฏวFา
แรงงานไมFได?สมัครใจหรือยินยอมที่จะทำงานหรือบริการให?แกFนายจ?าง แตFการทำงานหรือบริการนั้น
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เกิดขึ้นจากการที่ผู?อื่นบังคับขFมขืนใจด?วยวิธีการอยFางหนึ่งอยFางใด หากแรงงานอยูFในภาวะที่ไมFสามารถ
ขัดขนืได?หรืออยูFในภาวะต?องจำยอมทำงานให?โดยที่ไมFสามารถที่จะขัดขืนได?ยFอมถือเปPนการบังคับใช?
แรงงานหรือบริการได?
น่าสังเกตว่า : จะเป็นการบังคับใช้แรงงานได้ต้องปรากฏว่ามี “การบังคับ” ให้ทำงาน กล่าวอีกนัย
หนึ่ง คือ ผู้เสียหายไม่ได้ยินยอมทำงานโดยสมัครใจแต่การทำงานนั้นเกิดขึ้นจากการถูกบังคับข่มขืนใจ
เช่น การข่มขู่ลูกจ้างหรือคนงานว่าถ้าไม่ทำงานจะถูกฆ่า ถูกทำร้ายร่างกาย หรือเมื่อคนงานหลบหนีออก
แล้วถูกตามจับได้ หลังจากนั้นมีการนำคนงานที่หนี มาลงโทษต่อหน้าคนงานอื่นๆ ด้วยกันทำให้คนงาน
หรือลูกจ้างคนอื่นๆ เกิดความกลัวว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะเกิดกับตนเองจึงไม่กล้าหนี หรือการขู่ว่าจะทำ
ร้ายลูก หรือพ่อแม่ที่อยู่ที่บ้าน หรือทำร้ายสามี ภรรยา หรือญาติของคนงานหากคนงานนั้นไม่ทำงาน
เป็นต้น ดังนั้น แม้ผู้เสียหายจะยินยอมทำงานให้ ถ้าความยินยอมนั้นไม่ได้เกิดจากความสมัครใจ แต่เป็น
การจำยอมเพราะหลีกเลี่ยงไม่ได้ ก็ต้องถือเป็นการบังคับใช้แรงงาน
การบังคับให้ทำงานโดยส่วนใหญ่มักมีพฤติการณ์กักขังผู้เสียหาย การจำกัดเสรีภาพในการ
เดินทางและจำกัดการเคลื่อนไหวรวมอยู่ด้วย อย่างไรก็ตามแม้ไม่มีการกักขัง ก็ไม่ได้หมายความว่า
ผู้เสียหายไม่ได้ถูกบังคับให้ทำงานเสมอไป เนื่องจากผู้เสียหายอาจถูกบังคับโดยวิธีการอื่น ซึ่งผู้กระทำไม่
จำเป็นต้องกักขังผู้เสียหาย ก็ได้ เช่น ใช้วิธีการข่มขู่ว่า จะทำอันตรายพ่อ แม่ หรือญาติ การทำให้ติดหนี้
แล้วข่มขู่ว่าจะต้องใช้หนี้ (Debt bondage) หรือ การทำให้ติดยาเสพติด เป็นต้น
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การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ
เพิ่มโดยพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2562 มาตรา 6/1
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บทที่ 2
กรณีศึกษาการให้ความช่วยเหลือ
ทางกฎหมายกรณีลูกเรือ WD
ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2562 ศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล (STM) ได้รับการติดต่อขอความ
ช่วยเหลือจากลูกเรือ WD 1 และ WD 2 ถูกนายจ้างทอดทิ้งอยู่บริเวณน่านน้ำประเทศโซมาเลีย ลูกเรือ
ทั้งหมดต้องประสบความเดือดร้อนจากอาหารบนเรือที่เริ่มหมด นายจ้างค้างจ่ายค่าจ้าง และปฏิเสธที่จะ
ส่งลูกเรือเดินทางกลับประเทศไทย
กระทั่ง ลูกเรือต้องร้องขอความช่วยเหลือจากกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงแรงงาน และ
ศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเลจนได้รับความช่วยเหลือให้เดินทางกลับมายังประเทศไทยในช่วงเดือนสิงหาคม
2562

2.1 กรณีศึกษาการให้ความช่วยเหลือลูกเรือ WD ชุด 32 คน
ก่อนการดำเนินคดีนี้ คณะทำงานช่วยเหลือคดี ได้แก่ ศูนย์อภิบาลคนเดินทางทะเล (STM)
สำนักงานกฎหมายเอส อาร์ (SrLaw) และมูลนิธิสิทธิมนุษยชนเพื่อการพัฒนา (HRDF) ได้ลงพื้นที่เพื่อ
แสวงหาข้อเท็จจริงจากลูกเรือที่เดินทางไปทำงานในเรือประมงที่ประเทศอิหร่านและโซมาเลีย โดยจัด
กลุ่มลูกเรือเป็น 3 กลุ่ม ตามภูมิลำเนา เพื่อความสะดวกต่อการสอบข้อเท็จจริง คือ
กลุ่มที่ 1 ลูกเรือในกลุ่มสุรินทร์ ประกอบไปด้วย ไต้ก๋งเรือ WD 1 นายท้ายเรือ ผู้ช่วยนายท้าย
เรือ คนอวนที่ทำงานบนเรือ WD 1 และ WD 2
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กลุ่มที่ 2 ลูกเรือในกลุ่มบุรีรัมย์ ประกอบไปด้วย หัวหน้าคนอวน คนอวน และจุมโพ้ ช่างน้ำมัน
ทำงานบนเรือ WD 1 และ WD 2
กลุ่มที่ 3 ลูกเรือในกลุ่มสมุทรสาคร ประกอบไปด้วย ไต้ก๋งเรือ WD 2 คนอวนที่ทำงานบนเรือ
WD 2
แนวทางการแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน

2.1.1 ข้อเท็จจริงจากลูกเรือชุด 32 คน
ลูกเรือทั้ง 3 กลุ่มให้ข้อเท็จจริงที่สอดคล้องกันว่า ระหว่างเดือนมีนาคม 2561 - มีนาคม
2562 นาย ช. เป็นผู้จัดหาและชักชวนลูกเรือไปทำงานในเรือประมงที่ประเทศอิหร่านหรือประเทศ
โซมาเลีย ในตำแหน่งงานที่แตกต่างกัน ได้แก่ ไต้ก๋ง นายท้ายเรือ ผู้ช่วยนายท้ายเรือ ช่างเครื่อง ช่าง
น้ำมัน หัวหน้าคนอวน คนอวนและตำแหน่งจุมโพ (พ่อครัว) โดยจะมีรายได้ตามตำแหน่งงาน ตั้งแต่เดือน
ละ 14,000–50,000 บาท นอกจากนี้ ยังมีส่วนแบ่งจากมูลค่าการจับสัตว์น้ำ (เปอร์เซ็นการจับสัตว์น้ำ)
ส่วนค่าใช้จ่ายในการทำเอกสาร ค่าเครื่องบิน และค่าเดินทางทั้งหมด นาย ช. เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้กับ
ลูกเรือ และมีการทำสัญญาจ้างโดยมีชื่อนายจ้างเป็นคนต่างชาติ แต่ลูกเรือบางรายในสัญญาจ้างมีชื่อ
นาย ช. เป็นนายจ้าง จากนั้น นาย ช. ให้ลูกเรือนำสำเนาสัญญาจ้างยื่นต่อสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขา
สมุทรสาครเพื่อประกอบการทำหนังสือคนประจำเรือ และสำเนาสัญญาจ้างอีกฉบับ ให้ลูกเรือนำยื่นต่อ
สำนักงานจัดหางานแต่ละจังหวัด เพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่ขออนุญาตเดินทางไปทำงานด้วยตนเอง และให้
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ลูกเรือแจ้งกับเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมอีกว่าเป็นผู้ติดต่อนายจ้างด้วยเอง ทั้งที่ ความเป็นจริงลูกเรือไม่สามารถ
ติดต่อสื่อสารกับนายจ้างที่อยู่ต่างประเทศได้ มีลูกเรือ บางรายได้รับคำแนะนำให้สมัครสมาชิกกองทุน
เพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงาน กรณีที่ถูกทอดทิ้งหรือประสบปัญหาอยู่ในต่างประเทศ สมาชิกกองทุนจะ
ได้รับเงินช่วยเหลือประมาณ 35,000 บาท เป็นค่าเดินทางกลับถึงภูมิลำเนา
เมื่อถึงกำหนดเดินทางไปทำงาน นาย ช. ได้ให้ตัวแทนของตนเองไปส่งลูกเรือที่สนามบิน
พร้อมทั้งประสานงานให้คนมารับลูกเรือที่สนามบินปลายทางเพื่อพาไปลงเรือประมง ช่วงแรกของการ
ทำงาน นาย ช. ได้สั่งการให้นำเรือประมง S 1, S 2 และ S 3 ไปจับปลาในน่านน้ำอิหร่าน ประมาณในเดือน
มีนาคม 2562 ก่อนนำเรือออกทำประมงที่ประเทศโซมาเลีย นาย ช.ได้สั่งให้ลูกเรือที่ทำงานในเรือ S 1
ย้ายไปทำงานในเรือ S 2 แล้วสั่งให้นำเรือ S 2 และ S 3 ไปในน่านน้ำโซมาเลีย โดยให้เปลี่ยนชื่อเรือ S 2
เป็น WD 1 และเรือ S 3 เป็น WD 2
นาย ช จะควบคุมการทำงานโดยสั่งการผ่านทางโทรศัพท์และแอพพลิเคชั่นไลน์ บางครัง้ ได้
เดินทางไปดูแลและควบคุมการทำงานในเรือ ควบคุมการขนถ่ายสัตว์น้ำเพื่อส่งไปขาย ยังประเทศต่างๆ
รวมทั้งนำมาขายในประเทศไทยด้วยตนเอง ตลอดจนเป็นผู้จ่ายค่าจ้างแก่ลูกเรือ ด้วยวิธีการโอนเงินเข้า
บัญชีธนาคารของลูกเรือในประเทศไทย นาย ช. ตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคม 2561 เริ่มจ่ายค่าจ้างให้ลูกเรือ
ไม่ครบ และลูกเรือบางคนไม่ได้รับค่าจ้างเลย จนเป็นเหตุที่ทำให้ลูกเรือหยุดทำการประมงตั้งแต่วันที่ 1
สิงหาคม 2562 และตกค้างอยู่ต่างประเทศ นาย ช. ปล่อยลอยแพลูกเรือทั้งหมดอยู่ที่บริเวณน่านน้ำ
ประเทศโซมาเลีย อาหารบนเรือก็เริ่มหมด ลูกเรือต้องประสบกับความเดือดร้อนและอยู่ในภาวะยากที่
ลำบากในต่างประเทศ ลูกเรือจึงตัดสินใจขอความช่วยเหลือองค์กรเอกชน ตัวแทนกรมการกงสุล สถานทูต
ไทยประจำกรุงไนรูบี ประเทศอิหร่าน เพื่อนำส่งแรงงานกลับประเทศไทย
ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 ลูกเรือ WD 1 ได้เดินทางมาถึงประเทศไทย ส่วนลูกเรือ WD
2 เดินทางมาในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 เมื่อลูกเรือเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย กระทรวงแรงงานได้มี
การรับเรื่องร้องเรียนจากลูกเรือกรณีที่ลูกเรือไม่ได้รับเงินค่าจ้างในระหว่างการทำงานต้องตกค้างอยู่
ต่างประเทศ และต้องรับผิดชอบค่าเดินทางกลับมาเอง ลูกเรือเองแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าประสงค์จะ
ดำเนินคดีในเรื่องค่าจ้าง และเปอร์เซ็นต์ปริมาณการจับสัตว์น้ำที่ตกลงกับนาย ช. ไว้
เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏ ทำอย่างไรให้ข้อเท็จจริงมีความน่าเชื่อถือ!
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2.1.2 การดำเนินการตามกฎหมาย
คณะทำงานได้ทราบข้อเท็จจริงเบื้อต้นจากลูกเรือแล้ว มีความเห็นว่าในกรณีนี้นายจ้างฝ่า
ฝืน ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ดังนั้น ลูกจ้างสามารถเลือกที่จะใช้สิทธิตามกฎหมายทางใด
ทางหนึ่งได้ คือ (1) ใช้สิทธิยื่นคำร้องทุกข์ต่อพนักงานตรวจแรงงาน หรือ (2) การยื่นฟ้องดำเนินคดีเอง
ต่อศาลแรงงาน
แต่เนื่องจากขณะนั้น กระทรวงแรงงานโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพิจารณา
เพียงว่านายจ้างอยู่ต่างประเทศ โดยไม่พิจารณาถึงความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างตัวแทนนายจ้างใน
ประเทศไทยและตัวการในต่างประเทศ ทำให้ไม่มีแนวทางการเรียกร้องสิทธิให้แรงงานจากตัวแทน
นายจ้าง ดังนั้น คณะทำงานจึงพิจารณาว่าการใช้สิทธิฟ้องคดีโดยตรงต่อศาลแรงงานน่าจะเป็นช่องทาง
ที่เหมาะสมกับลูกเรือทั้ง 32 คน และเป็นวิธีที่จะทำให้แรงงานเข้าถึงสิทธิตามกฎหมายและได้รับความ
เป็นธรรมในขณะนั้น
ประเด็นที่คณะทำงานจะต้องพิจารณาการแสวงหาพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งพยานบุคคล
พยานเอกสาร และพยานวัตถุ รวมทั้งจะต้องพิจารณาเรื่องความรับผิดของนายจ้างและตัวแทนผู้กระทำการ
แทนนายจ้าง และขอบเขตอำนาจศาลและสถานที่ที่มูลคดีเกิด มีรายละเอียดดังที่จะกล่าวถึงในส่วนต่อไป

(1) การแสวงหาพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ข้อเท็จจริงที่รับฟังจากแรงงานเป็นเพียงคำบอกเล่าของแรงงาน จำเป็นจะต้องแสวงหา
พยานหลักฐานทั้งที่เป็นพยานบุคคลอื่น หรือเอกสารที่มีการยื่นไว้ต่อหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้คำบอกเล่า
มีความน่าเชื่อถือและเห็นพฤติการณ์ต่างๆ ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
พยานบุคคลอื่น (เจ้าหน้าที่)
คณะทำงานรับทราบว่า เมื่อลูกเรือ WD 1 และลูกเรือ WD 2 เดินทางถึงประเทศไทย
พนักงานตรวจแรงงาน เจ้าหน้าที่สำนักปลัดกระทรวงแรงงาน และเจ้าหน้าที่กรมการจัดหางานได้สอบ
ข้อเท็จจริงเบื้องต้นจากลูกเรือทั้ง 32 คน และได้จัดทำเป็นบันทึกถ้อยคำของลูกเรือ ซึ่งลูกเรือได้ให้การ
ทำนองเดียวกันว่า ได้รับการติดต่อชักชวนไปทำงานประมงต่างประเทศ โดยนาย ช. เมื่อไปทำงานปรากฏว่า
ไม่ได้รับค่าจ้าง ทั้งยังถูกทอดทิ้งทำให้ได้รับความเดือนร้อนอย่างหนักจนต้องขอความช่วยเหลือและได้
กลับประเทศไทย
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้มีหนังสือเรียกให้ นาย ช. มาให้ข้อเท็จจริงใน
ประเด็นเรื่องการค้างจ่ายค่าจ้าง และการนำแรงงานไปทำประมงที่ต่างประเทศ ทำให้ทราบข้อมูล
เพิ่มเติมว่า นาย ช. กับนายจ้างชาวอิหร่านและโซมาเลียนั้น ได้มีการตกลงกันในส่วนแบ่งจากปลาที่จับได้

กรณีศกึ ษาและแนวทางการช่วยเหลือแรงงานประมงไทยนอกน่านนํ <า (โซมาเลีย)

39

มีการกำหนดหน้าที่ให้ นาย ช. ดำเนินการจัดหาคนงาน จัดหาเสบียง พร้อมทั้งเป็นผู้จัดการด้านการขาย
ปลาด้วย ในทางข้อตกลงแล้วลักษณะของการมีผลประโยชน์ร่วมกันคล้ายกับเป็นหุ้นส่วน การแบ่งปัน
ผลประโยชน์เป็นไปตามบันทึกข้อตกลง (MOU)
แต่กระนั้นการที่สัญญาจ้างที่ลูกเรือยื่นต่อกรมการจัดหางานแต่ละจังหวัดมีชื่อ Mr.M และ
Mr.B อยู่ที่ประเทศอิหร่านเป็นนายจ้าง สถานที่ทำงานอยู่ต่างประเทศและเรือที่ใช้ทำการประมงก็มิใช่
เรือไทย ทำให้พนักงานตรวจแรงงานไม่สามารถที่จะดำเนินการตามกฎหมาย
แต่กระทรวงแรงงาน มีสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ ที่มีภารกิจในการให้้ความ
ช่วยเหลือและคุ้มครองสิทธิิประโยชน์์ของแรงงานไทยที่ทำงานในต่างประเทศ อันพึงมีพึงได้้ตามกฎหมาย
ของแต่่ละประเทศ อันประกอบ ไปด้วยสิทธิิประโยชน์์ที่เป็นตัวเงิน และสิทธิิประโยชน์์ที่ไม่่เป็นตัวเงิน
อาทิิ เงินค่าจ้างค้างจ่าย เงินคืนภาษีี เงินนบำเหน็จชราภาพ เงินทดแทนกรณีีเจ็บป่วย หรือเสียชีวิต เป็น
ต้น
สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้ขอให้อัครราชฑูตที่ปรึกษา ฝ่ายแรงงาน
ประจำสถานเอกอัครราชทูต ประจำกรุงอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ติดตามความคืบหน้า
ค่าจ้างค้างจ่ายและสิทธิประโยชน์อันพึงได้รับของแรงงานในเรือประมง WD 1 และ WD 2 ที่ถูกลอยแพ
อยู่ประเทศโซมาเลีย นายจ้างชาวอิหร่านได้ให้ข้อมูลว่าได้จ่ายเงินเดือนลูกเรือผ่าน นาย ช ซึ่งเป็น
ผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการทำงานในเรือและจ่ายเงินเดือนแก่ลูกเรือ เมื่อนาย ช. ไม่นำเงินไปจ่าย
ให้แก่ลูกเรือนาย ช. ย่อมต้องรับผิดชอบ ตามรายงานผลการติดตามความคืบหน้ากรณีค่าจ้างค้างจ่าย
พยานเอกสาร
คณะทำงานคดีฯ ได้แสวงหาพยานหลักฐานที่มีอยู่ในหน่วยงานต่างๆ อาทิเช่น บันทึก
ถ้อยคำเบื้องต้นของลูกเรือที่ให้การกับพนักงานตรวจแรงงาน และเจ้าหน้าที่กรมการจัดหา และเอกสาร
ที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งโดยเฉพาะ สำเนาสั ญ ญาจ้ า งที ่ ล ู ก เรื อ ยื ่ น ประกอบการขออนุ ญ าตเดิ น ทางไปทำงาน
ต่างประเทศมีชื่อ Mr.M และ Mr.B อยู่ที่ประเทศอิหร่านเป็นนายจ้าง สอดคล้องกับที่ นาย ช. ได้ให้การ
ต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานว่า นายจ้างของลูกเรือ WD เป็นชาวต่างชาติ และตนเองมีหน้าที่
จัดหาคนงาน หาแหล่งเงินทุน การจ่ายค่าจ้าง พร้อมทั้งเป็นผู้จัดการด้านการขายสัตว์น้ำตามบันทึก
ข้อตกลง (MOU) ตามรายงานผลการติดตามความคืบหน้ากรณีค่าจ้างค้างจ่าย
ในส่วนของฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ประจำกรุงอาบูดาบี ประเทศสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ที่ช่วยเหลือลูกเรือเดินทางกลับประเทศไทยมี
เอกสารหนังสือ รับสภาพหนี้ลงชื่อไว้โดยก่อนส่งกลับและหนังสือทวงถามให้ชำระหนี้ค่าเดินทางที่ได้สำรองให้
ลูกเรือ WD 1
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ต่อจากนั้น คณะทำงานคดีฯ ได้ติดตามเอกสารที่เกี่ยวข้องจากสำนักงานเจ้าท่า จังหวัด
สมุทรสาคร เช่น ทะเบียนเรือ สำเนาสำเนาสัญญาจ้างประกอบการขอทำหนังสือคนประจำเรือ แต่
เนื่องจากยังไม่มีการดำเนินคดี จึงยังไม่สามารถขอเอกสารทะเบียนเรือและสำเนาสัญญาจ้างที่ลูกเรือได้
ยื่นไว้ต่อสำนักงานเจ้าท่า จังหวัดสมุทรสาครได้ แต่น่าเชื่อว่ามีการยื่นสำเนาสัญญาจ้างไว้กับเจ้าหน้าที่
ช่วงที่มีการจำหนังสือคนประจำเรือ
แต่ภายหลังทราบว่า เรือ S 2 หรือ เรือ WD 1 และเรือ S 3 หรือ WD 2 เดิมเป็นเรือ
ของเดิมเป็นเรือสัญชาติไทย ต่อมาได้โอนไปเป็นเรือต่างชาติ และนำสัญญาจ้างมีชื่อ นาย ช. เป็นนายจ้าง
จึงสอดคล้องที่ลูกเรือให้ข้อเท็จจริงว่ามีสัญญาจ้างที่ระบุ นาย ช. เป็นนายจ้าง
นอกจากนี้ มีการตรวจสอบข้อมูลกรมประมง กรณีที่ นาย ช. ได้ขออนุญาตนำสัตว์น้ำที่จับ
ได้เพือ่ มาขายทีป่ ระเทศไทย ซึง่ จะปรากฏรายละเอียดปริมาณจำนวนสัตว์นำ้ ทีท่ ข่ี ออนุญาตขอนำเข้าสัตว์
น้ำ
พยานวัตถุ
แม้ นาย ช. จะอยู่ประเทศไทย แต่จะควบคุมบังคับบัญชาลูกเรือให้ทำงาน ด้วยวิธีการผ่าน
Line กลุ่ม ที่ชื่อ “WD” โดยสั่งให้สมาชิกที่อยู่ใน Line กลุ่ม ได้แก่ ไต้เรือ นายท้ายเรือ ช่างเครื่องช่าง
น้ำมัน ให้สั่งลูกเรืออีกทอดหนึ่ง ซึ่งจะมีภาพข้อความที่ นาย ช. เป็นผู้สั่งการ นอกจากนี้ ลูกเรือได้มีการ
ถ่ายภาพของ นาย ช. ที่ได้มีการไปควบคุมขนถ่ายสัตว์น้ำที่ประเทศโซมาเลีย ทั้งนี้ลูกเรือยังมีสมุดบันทึก
การจับสัตว์น้ำ ซึ่งเป็นวัตถุพยานที่ได้จากลูกเรือ สอดคล้องกับปริมาสัตว์น้ำที่มีการขออนุญาตนำเข้ามา
ในประเทศไทย
สำหรับการขอความช่วยเหลือ จากหน่วยงานราชการ ลูกเรือมีวัตถุพยานที่เป็นคลิปวิดีโอ
ภาพบันทึกข้อความการสนทนา Messenger การติดต่อขอความช่วยเหลือองค์กรเอกชน ตัวแทน
กรมการกงสุล สถานทูตไทยประจำกรุงไนรูบี ประเทศอิหร่าน เพื่อนำส่งแรงงานกลับประเทศไทย โดยที่
นายจ้างไม่ได้เข้ามาช่วยเหลือ แต่อย่างใด
จากการแสวงหาพยานหลักฐานนั้น ล้วนแล้วแต่เกิดจากข้อเท็จจริงที่แรงงาน
ได้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แต่ข้อเท็จจริงเหล่านั้นจะน่าเชื่อเพียงใด จึงต้องมี
การแสวงหาพยานหลักฐานซึ่งมีทั้ง พยานบุคคล พยานเอกสาร และวัตถุ
พยาน เพื่อนำมาสนับสนุนข้อเท็จจริงตามที่รับฟังมาจากลูกเรือ
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เมื่อกรมการจัดหางานตรวจสอบข้อมูลที่ลูกเรือยื่นต่อจัดหางานแต่ละจังหวัดแล้ว พบว่า
เป็นกรณีที่ลูกเรือเดินทางออกไปทำงานด้วยตนเอง สถานที่ทำงานก็อยู่ต่างประเทศ เรือก็จดทะเบียน
เป็นของต่างประเทศ สัญญาจ้างที่มีชื่อ Mr. Cha และ Mr. Bee อยู่ที่ประเทศอิหร่านเป็นนายจ้าง
พยานหลักฐานจึงยังไม่เพียงพอที่จะเรียกร้องสิทธิให้แก่แรงงานได้ ทำให้มีประเด็นข้อท้าทายว่า ทำ

อย่างไรจะช่วยเหลือแรงงานกลุ่มนี้ในการเรียกร้องสิทธิค่าจ้างค่าแรง
ใครคือนายจ้าง

สำหรับกรณีลูกเรือประมงที่ไปทำงานในเรือประมงที่ประเทศอิหร่านหรือประเทศโซมาเลีย
โดยรับการติดต่อจาก นาย ช. แม้จะตรวจพบว่าสัญญาจ้างที่แรงงานยื่นต่อกรมการจัดหางานแต่ละ
จังหวัดมีชื่อ Mr. Cha และ Mr. Bee อยู่ที่ประเทศอิหร่านเป็นนายจ้าง ส่วนสัญญาจ้างที่ยื่นไว้ต่อกรมเจ้า
ท่า ระบุชื่อ นาย ช. เป็นนายจ้าง ทำให้พบข้อพิรุธเนื่องจากชื่อนายจ้างที่อยู่ในเอกสารทั้งสองฉบับนั้น ไม่
ตรงกัน ทั้งที่เป็นการจ้างแรงงานให้ทำงานประมงต่างประเทศในช่วงเวลาเดียวกันเมื่อพิจารณาประกอบ
กับบันทึกข้อตกลง (MOU) ที่ นาย ช. ทำกับบริษัทของนายจ้างต่างต่างประเทศแล้ว มีลักษณะเป็นการ
แบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกัน
แม?เดิมเรือ S 2 หรือ WD 1 กับเรือ S 3 หรือ WD 2 เป็นเรือไทย แต่ปัจจุบันการโอน
กรรมสิทธิ์เรือเป็นของชาวโซมาเลียโดยมี Mr. Fa เป็นเจ้าของเรือ นาย ช. เป็นผู้ดำเนินการจัดหาลูกเรือ
ไปทำงานให้ นายจ้างต่างประเทศ ลูกเรือทั้ง 32 คน ได้ทำงานในเรือประมงทั้ง 2 ลำ และผลประโยชน์
จากการทำการประมงตกแก่นายจ้างชาติทั้ง 2 ราย ดังนั้น นายจ้างต่างชาติทั้ง 2 ราย จึงเป็นนายจ้าง
ตามความหมายของกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
และนาย ช. ได้รับมอบหมายให้ทำงานแทนนายจ้าง ถือเป็นผู้แทนนายจ้างทั้ง 2 ราย ซึ่งถือว่าเป็น
นายจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 นอกจากนี้ นาย ช. เป็นตัวแทนที่ทำสัญญาจ้าง
แทนเจ้าของเรือซึ่งอยู่ต่างประเทศจึงต้องรับผิดชอบตามสัญญาจ้างเพียงลำพัง ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 824 ดังนั้น นาย ช. จะต้องรับผิดชอบตามสัญญาจ้างประกอบด้วยค่าจ้างค้างจ่าย
ค่าทำงานในวันหยุด ค่าจ้างระหว่างตกค้าง ส่วนแบ่งตามมูลค่าสัตว์น้ำและค่าเดินทาง
เนื่องจากศาลแรงงานยังไม่มีแนวคำพิพากษาตัดสินกรณีความรับผิดชอบของผู้กระทำการ
แทนนายจ้างซึ่งอยู่ต่างประเทศและมีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ โดยตัวแทนต้องรับผิดเป็นการเฉพาะตัว
ในกรณีการทำงานในกิจการเรือประมงที่ต่างประเทศ ดังนั้น จึงมีการผลักดันให้เกิดการดำเนินการกับ
ตัวแทนนายจ้างในประเทศไทยให้รับผิดเสมือนนายจ้างซึ่งอยู่ในต่างประเทศ

สำหรับกรณีศึกษาในเล่มนี้ พฤติการณ์ของตัวแทนในประเทศไทยต้องมีลักษณะการ
กระทำการแทนนายจ้างที่อยู่ในต่างประเทศ ตั้งแต่การจัดหาแรงงาน ควบคุมบังคับบัญชา ออกคำสั่งใน
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การทำงาน จ่ายค่าตอบแทน ไกล่เกลี่ยกับลูกจ้าง และเป็นผู้รับผลประโยชน์หลัก จากการทำงานของ
ลูกจ้าง จึงควรพิจารณาว่าเป็นตัวแทนผู้กระทำการแทนนายจ้างในต่างประเทศ ตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 5 ประกอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 824 ซึ่ง
กรณีนำแรงงานไปทำงานในเรือประมงทะเลที่ต่างประเทศ

(2) การดำเนินคดีของศาลแรงงาน
หลังจากที่คณะทำงานคดีฯ ได้มีการประชุมและประเมินแล้วเห็นว่าการยื่นฟ้องโดยตรงต่อ
ศาลแรงงานน่าจะเป็นช่องทางที่เหมาะสมในการเรียกร้องสิทธิในคดีแรงงานให้กับลูกเรือทั้ง 32 คน
ลูกเรือจะใช้สิทธิฟ้องที่ศาลใด
เมื่อมีข้อพิพาทเกี่ยกับสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน การฟ้องคดีแรงงานจะต้อง
ฟ้องคดี ต่อศาลแรงงานที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ที่เป็นที่ทำงานของลูกจ้าง หรือถ้าโจทก์ที่ฟ้องคดีมีความ
ประสงค์จะยื่นฟ้องต่อศาลแรงงานที่โจทก์หรือจำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลแรงงานนั้นก็ได้ โดยต้อง
เขียนเหตุผลประกอบคำฟ้องด้วยว่า เหตุใดจึงสะดวกฟ้องที่ศาลนั้นๆ
สำหรับคดีลูกเรือทั้ง 32 คน หากพิจารณาฟ้องที่ภูมิลำเนาของลูกเรือที่เป็นโจทก์เห็นว่า
ลูกเรือทั้ง 32 คน มีภูมิลำเนาแตกต่างกัน และโจทก์ส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่เพราะต้องทำงานต่างถิ่น
จึงเป็นเรื่องยากที่จะฟ้องคดีแต่ละคดีที่ภูมิลำเนาโจทก์
หากจะพิจารณาฟ้องคดี ที่ภูมิลำเนาจำเลย ซึ่งจำเลยในคดีนี้มีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดภาคใต้
ก็เป็นการยุ่งยากและไม่สะดวกต่อการรวมตัวของโจทก์ทั้ง 32 คน
คณะทำงานคดีฯ จึงพิจารณา “สถานที่มูลคดีเกิด” กรณีของลูกเรือทั้ง 32 คน จะเห็นได้
ว่า แม้สถานที่ ทำประมงไมFได?อยู่ในประเทศไทย สัญญาจ้างมีนายจ้างไม่ใช่คนไทย เรือไม่มีสัญชาติไทย
แต่นายจ้างซึ่งอยู่ต่างประเทศได้มอบหมายให้ตัวแทนมาชักชวนลูกเรือทั้ง 32 คน ในภูมิลำเนาในประเทศ
ไทย รวมถึงได้มีการทำสัญญาจ้างกันและเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับการเดินทางที่กรุงเทพมหานคร และ
สมุทรสาคร ดังนั้น การกระทำความผิดเริ่มตั้งแต่การไปชักชวนโจทก์ที่บ้าน การทำเอกสารทั้งที่
กรุงเทพมหานครและสมุทรสาคร รวมทั้งการไปทำงานที่ต่างประเทศ จึงเป็นการกระทำความผิดที่
เกี่ยวข้องต่อเนื่องกันตั้งแต่เริ่มแรกจนสิ้นสุด ต้องถือได้ว่ามีมูลคดีส่วนหนึ่งเกิดขึ้นและเกี่ยวเนื่องกันใน
กรุงเทพมหานคร ซึ่งอยู่ในเขตอำนาจของศาลแรงงานกลางด้วย ดังนั้น คณะทำงานจึงให้ดำเนินคดีที่ศาล
แรงงานกลางจะเกิดความสะดวกแก่ลูกเรือมากกว่าที่จะแยกฟ้องตามภูมิลำเนาของลูกเรือแต่ละคน
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สถานที'มูลคดีเกิด

สถานที'ชกั ชวน

สถานที'ทําสัญญา

สถานที'ทํางาน
(เรื อทําประมง)

ในวันที่ 9 ธันวาคม 2562 คณะทำงานฯ ได้ยื่นคำร้องขออนุญาตต่อศาลเพื่อยื่นคำฟ้องให้แก่
ลูกเรือทั้ง 32 คน ต่อศาลแรงงานกลาง เป็นคดีหมายเลขดำที่ ร 5349-5464/2562, ร 232-237/2563 โดย
ฟ้องนาย ช. เป็นจำเลย ศาลแรงงาน ได้อนุญาตให้ดำเนินคดีที่ศาลแรงงานกลาง ตามคำร้องของลูกเรือ
ได้
โดยฟ้องว่า นาย ช. เป็นผู้จัดหางานและเป็นตัวแทนและรับมอบหมายจาก Mr. Cha และ
Mr. Bee ที่เป็นนายจ้างภูมิลำเนาอยู่ที่ประเทศอิหร่าน ในการจัดหางานและจัดส่งคนหางานจากประเทศ
ไทยเพื่อไปทำงานในเรือประมง S 2 และ S 3 (ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น WD 1 และ WD 2)
เมื่อระหว่างเดือนมีนาคม 2561 ถึงมีนาคม 2562 นาย ช. ได้ชักชวนลูกเรือไปทำงานใน
เรือประมงที่ประเทศอิหร่าน บางส่วนไปทำประมงที่ประเทศโซมาเลีย ในตำแหน่งคนอวน ช่างน้ำมัน
นายท้าย ฯลฯ โดยผ่านการจัดหางานของ นาย ช. โดยแจ้งว่าจะมีรายได้เดือนละ 14,000 – 23,000
บาท และมีส่วนแบ่งตามมูลค่าสัตว์น้ำด้วย โดยจะออกค่าใช้จ่ายในการทำเอกสารและค่าเดินทางให้
ทั้งหมด โดยทำสัญญาจ้างและหนังสือเดินทางที่กรุงเทพมหานคร และสมุทรสาคร
หลังจากนั้น นาย ช. ได้จัดส่งลูกเรือไปทำงานกับนายจ้างที่ประเทศอิหร่าน เดินทางโดย
เครื่องบิน ในระหว่างทำงานในเรือประมงที่ต่างประเทศ นาย ช. จะควบคุมบังคับบัญชาสั่งการทำงาน
ในเรือผ่านระบบโทรศัพท์ และบางครั้งนาย ช. ได้เดินทางไปดูแลและควบคุมการทำงานในเรือด้วย
ตนเอง ตลอดจนนาย ช. เป็นผู้จ่ายค่าจ้างแก่ลูกเรือในเรือประมงโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารใน
ประเทศไทย ในช่วงแรกนาย ช. ได้สั่งการให้นำเรือประมง S 2 และ S 3 ไปทำการจับปลาในน่านน้ำ
อิหร่าน
ในเดือนมีนาคม 2562 นาย ช. ได้สั่งการให้นำเรือ S 2 และเรือ S 3 ไปจับปลาในน่านน้ำ
โซมาเลีย และให้เปลี่ยนชื่อเรือเป็น WD 1 และ WD 2 ตามลำดับ ในการทำงานที่โซมาเลีย นาย ช. จ่าย
ค่าจ้างแก่ลูกเรือเพียงบางส่วนเท่านั้น ประกอบกับน้ำและอาหารไม่เพียงพอ และปฏิบัติผิดสัญญาจ้าง
ลูกเรือทั้งหมด จึงเรียกร้องให้จ่ายค่าจ้างค้างจ่ายและจัดส่งลูกเรือกลับประเทศไทย แต่นาย ช.ปฏิเสธ
ลูกเรือ จึงหยุดทำการประมงตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 อันเป็นกรณีตกค้างอยู่ต่างประเทศ และได้ขอ
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ความช่วยเหลือองค์กรเอกชน และตัวแทนสถานทูตไทยประจำกรุงไนรูบี ประเทศอิหร่าน เพื่อนำส่ง
ลูกเรือทั้งหมดกลับประเทศไทย แต่ลูกเรือทุกคนจะต้องลงชื่อในหนังสือรับสภาพหนี้ค่าเดินกลับ
นาย ช. เป็ น ผู ้ ซ ึ ่ ง ได้ ร ั บ มอบหมายให้ ท ำงานแทนนายจ้ า ง จึ ง ถื อ ว่ า เป็ น นายจ้ า งตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 นอกจากนี้ นาย ช. เป็นตัวแทนที่ทำสัญญาแทนตัวการซึ่งอยู่
ต่างประเทศและมีภูมิลำเนาในต่างประเทศ นาย ช. จึงต้องรับผิดตามสัญญานั้นแต่ลำพังตนเอง แม้ทั้งชื่อ
ของตัวการจะได้เปิดเผยแล้ว ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 824 และนาย ช. ยังเป็นผู้
จัดหางาน ตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 ดังนั้น การที่นายจ้างไม่
จ่ายค่าจ้างแก่ลูกเรือ และไม่รับผิดชอบใดๆ อันถือว่าเป็นการผิดสัญญาจ้าง นาย ช. จึงต้องรับผิดชำระ
เงิน ค่าจ้างค้างจ่าย ค่าทำงานในวันหยุด ค่าจ้างระหว่างตกค้าง ส่วนแบ่งจากตามมูลค่าจับสัตว์น้ำ และ
ค่าเดินทางกลับประเทศไทยแทนนายจ้างที่อยู่ต่างประเทศ
ในคดีนี้ยอดจำนวนเงินที่ฟ้องของลูกเรือแต่ละคนจะไม่เท่ากันเนื่องจากแต่ละคนจะขึ้นอยู่
กับตำแหน่งการทำงาน ระยะเวลาการทำงาน และยอดค่าจ้างที่ได้รับ โดยรวมยอดเงินที่ฟ้องของลูกเรือ
ทั้ง 32 คน เป็นจำนวนทั้งสิ้น 9,381,913.23 บาท

นาย ช. เป็นผู้ซึ่งได้รับ
มอบหมายให้ทำงานแทน
นายจ้าง จึงถือว่าเป็น
นายจ้าง
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541

นาย ช. เป็นตัวแทนที่ทำ
สัญญาแทนตัวการซึ่งอยู่
ต่างประเทศและมีภูมิลำเนา
ในต่างประเทศ นาย ช. จึง
ต้องรับผิดตามสัญญานั้นแต่
ลำพังตนเอง
ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 824

นาย ช. ยังเป็นผู้จัดหางาน
ตามพระราชบัญญัติจัดหา
งานและคุ้มครองคนหางาน
พ.ศ. 2528

การที่ นายจ้างไม่จ่ายค่าจ้าง
แก่ลูกเรือ และไม่รับผิดชอบ
ใดๆ อันถือว่าเป็นการผิด
สัญญาจ้าง นาย ช. จึงต้อง
รับผิดชำระเงิน ค่าจ้างค้าง
จ่าย ค่าทำงานในวันหยุด
ค่าจ้างระหว่างตกค้าง ส่วน
แบ่งจากตามมูลค่าจับสัตว์
น้ำ และค่าเดินทางกลับ
ประเทศไทย แทนนายจ้าง
ที่อยู่ต่างประเทศ

กรณีศกึ ษาและแนวทางการช่วยเหลือแรงงานประมงไทยนอกน่านนํ <า (โซมาเลีย)

45

การเจรจาไกล่เกลี่ย
การเจรจาไกล่เกลี่ยในคดีนี้ นาย ช.(จำเลย) อ้างว่าตนเองไม่ใช่นายจ้าง ประกอบกับค้าง
จ่ายค่าจ้างที่ค้างจ่ายน้อยกว่าทุนทรัพย์ที่ลูกเรือทั้งหมดฟ้องมา จึงขอไปตรวจบัญชีที่ค้างจ่ายลูกเรือ ซึ่งก็
ไม่มีการนำเอกสารดังกล่าวมาแสดงต่อศาล และในที่สุดก็ไม่สามารถเจรจาตกลงกันได้
ศาลได้กำหนดประเด็นข้อพิพาท 2 ประเด็น คือ
ประเด็นที่ 1 จำเลยเป็นผู้จัดหางาน เป็นนายจ้างหรือตัวแทนนายจ้างและทำสัญญาจ้าง
แทนนายจ้างของโจทก์ทั้งหมดที่อยู่ต่างประเทศหรือไม่
ประเด็นที่ 2 จำเลยต้องรับชำระค่าจ้าง ค่าทำงานในวันหยุด ค่าจ้างตกค้าง ค่าส่วนแบ่ง
มูลค่าสัตว์น้ำจับได้ และค่าเดินทางให้แก่โจทก์ทั้งสามสิบสองตามฟ้องหรือไม่ เพียงใด
การสืบพยาน
กลุ่มแรก เป็นแรงงานที่ทำงานบนเรือทั้ง 2 ลำ รวมเป็น 7 คน คือ กัปตันเรือ นายท้าย
และแรงงานที่เป็นลูกเรือที่ติดต่อขอความช่วยเหลืออีก 2 คน ในเรือ WD 1 จำนวน 4 คน ส่วนเรือ WD
2 มีกัปตันเรือ (ไต้ก๋ง) นายท้ายและแรงงาน (ลูกเรือ) จำนวน 3 คน ซึ่งจะเบิกความต่อศาลถึงบุคคลใด
เป็นผู้ชักชวนไปทำงานการดำเนินเรื่องเอกสาร การเดินทางไปทำงาน สภาพการทำงานบนเรือ และ
ตำแหน่งหน้าที่ของแต่ละคนบนเรือ รายชื่อและจำนวนลูกเรือในเรือ การติดต่อการสั่งการ ควบคุมการ
ทำงานและการรายงาน การทำงานให้กับ นาย ช. (จำเลย) รวมทั้งเรื่องการจ่ายค่าจ้างและค่าจ้างที่ค้าง
สำหรับลูกเรือทั้งหมด สภาพปัญหาที่เกิดขึ้น การขอกลับประเทศ และได้รับการช่วยเหลือ
กลุ่มที่ 2 เป็นเจ้าหน้าที่จากกระทรวงแรงงาน ได้แก่ เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน ศูนย์บัญชาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (ศปคร.) จะเบิกความต่อศาลเกี่ยวกับ การ
ช่วยเหลือลูกเรือกลับประเทศไทย และการประสานงานกับ Mr. Cha และ Mr. Fa ซึ่งอยู่ที่ประเทศ
อิหร่าน
เจ้าหน้าที่นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กระทรวงแรงงาน จะเบิกความต่อศาลเกี่ยวกับ การเป็นบุคคลที่สอบปากคำ นาย ช. ในประเด็นการ
ติดต่อลูกเรือทั้ง 32 คน ไปทำงานเรือประมงต่างประเทศ และความเกี่ยวพันระหว่าง Mr. Cha และ Mr.
Bee นายจ้างชาวต่างประเทศ โดยนาย ช.ได้ทำสัญญากับนายจ้างที่ต่างประเทศ โดยจะทำหน้าที่จัดหา
คนงานไปทำงานประมง ควบคุมการทำงานในเรือ หาตลาดขายปลาที่จับได้และจ่ายค่าจ้างให้แรงงาน
เจ้าหน้าที่นักวิชาการแรงงานชำนาญการ กรมการจัดหางาน เบิกความต่อศาลเกี่ยวกับ
กรมการจัดหางานแจ้งความดำเนินคดีกับนาย ช. ที่จังหวัดทางภาคกลาง ภาคอีสาน และภาคใต้ ในข้อหา
การจัดหางานโดยไม่ได้รับอนุญาต
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ปัจจุบันศาลแรงงานและศาลฎีกายังไม่มีแนวคำพิพากษาตัดสิน กรณีการนำแรงงานไป
ทำงานในเรื อ ประมงทะเลที ่ ต ่ า งประเทศ ความรั บ ผิ ด ชอบของผู ้ ก ระทำการแทนนายจ้ า งซึ ่ ง อยู่
ต่างประเทศและมีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ โดยตัวแทนต้องรับผิดเป็นการเฉพาะตัว ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 824 ช่องว่างดังกล่าวทำให้กระทรวงแรงงานมีข้อจำกัดในการรับเรื่อง
ร้องเรียนและดำเนินการเอาผิดกับผู้เป็นตัวแทนนายจ้าง

(3) คดีอาญาตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
หลังจากมีการนำแรงงานไปยื่นฟ้องคดีต่อศาลแรงงานแล้ว คณะทำงานคดีได้มีการส่ง
เอกสารสัญญาจ้างที่มีการระบุชื่อ นาย ช. เป็นนายจ้างให้แก่กระทรวงแรงงานอีกหลายฉบับ กรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประกอบกับ นาย ช. เคยมีการให้การต่อเจ้าหน้าที่แรงงานว่า เป็นผู้นำ
เข้าส่งออกสัตว์น้ำ ได้รับจ้างตามสัญญาจ้าง MOU บริษัท FA ที่ประเทศอิหร่าน และ Mr.M กับ Mr.MF
ในการดำเนินการจัดการหรือบริหารจัดการด้านประมง โดยแบ่งเป็น การตลาด การเงิน และปฏิบัติการ
โดยนาย ช.รับผิดชอบด้านการปฏิบัติ จัดหาลูกเรือ ควบคุมแลลูกเรือในการทำงาน และจ่ายค่าจ้าง กรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เห็นว่า กรณีลูกเรือประมงทำงานในน่านน้ำโซมาเลียดังกล่าว มีลักษณะ
เป็นการแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างบริษัท FA ที่ประเทศอิหร่าน และ Mr. M กับ Mr. MF โดย
นาย ช. รับผิดชอบจัดหาลูกเรือ ควบคุมแลลูกเรือในการทำงาน และจ่ายค่าจ้าง ซึ่งถือว่า นาย ช.เป็น
นายจ้ า งตามพระราชบั ญ ญั ติ ค ุ ้ ม ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 5 ได้ ก ระทำความผิ ด ตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 22 ประกอบ กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงาน
ประมงทะเล พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2561 ข้อ 10 ไม่จ่ายค่าจ้างและค่าทำงานในวันหยุดให้
ถูกต้อง ตามกำหนดเวลา จึงได้มอบหมายให้นิติกรชำนาญการไป ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนจนกว่า
คดีจะถึงที่สุด โดยได้มีการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจ ในจังหวัดทางภาคใต้ ซึ่งพนักงาน
สอบสวนได้รับคดีไว้แล้ว โดย นาย ช. ให้การปฏิเสธ คดีอยู่ในระหว่างการดำเนินคดีของพนักงานสอบสวน

(4) คดีอาญาตามกฎหมายจัดหางาน
กรมการจัดหางาน ตรวจสอบข้อมูลพบว่า นาย ช. ไม่ได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางาน
ให้ ห าคนงานให้ ก ั บ นายจ้ า งที ่ อ ยู ่ ต ่ า งประเทศ จึ ง ได้ แ จ้ ง ความดำเนิ น คดี ใ นฐานความผิ ด ตาม
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.2528 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางาน
และคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2537 มาตรา 30 ข้อหา จัดหางานให้คนหางาน เพื่อไปทำงานใน
ต่างประเทศ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนจัดหางานกลาง และมาตรา 91 ตรี ข้อหา หลอกลวง
ผู้อื่นว่าสามารถหางาน หรือสามารถส่งไปฝึกงานในต่างประเทศได้และโดยการหลอกลวงดังว่านั้นได้ไป
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ซึ่งเงินหรือทรัพย์สินหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากผู้หลอกลวง โดยกรมการจัดหางานแจ้งความดำเนินคดี
กับนาย ช. ที่จังหวัดภาคอิสานและภาคใต้ ในข้อหาการจัดหางานโดยไม่ได้รับอนุญาต นาย ช. ให้การ
ปฏิเสธ คดีอยู่ในระหว่างการดำเนินคดีของพนักงานสอบสวน

(5) คดีอาญาตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
กรณีนี้เมื่อลูกเรือ WD 1 เดินทางกลับมาประเทศไทยในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 และ
ลูกเรือ WD 2 เดินทางมาในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้าที่ทางการไทยได้มีการนำแรงงานไปที่
กระทรวงแรงงานเพื่อพูดคุยและคัดแยกเบื้องต้นว่าเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์หรือไม่ ซึ่งทีมสหวิชาชีพ
คัดแยกเบื้องต้นเห็นว่าไม่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ต่อมา สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีการแต่งตั้ง
คณะทำงานเพื่อติดตามคดี และมอบหมายให้กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ (ปคม.) ดำเนินการ
ลงพื้นที่เพื่อสอบปากคำลูกเรือแต่ละคนอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยผลการสอบปากคำลูกเรือทั้งหมดได้
ความว่า ลูกเรือสมัครใจไปทำงานในเรือประมงที่ประเทศอิหร่านและโซมาเลียตามที่ นาย ช. ชักชวน
ซึ่งบางคนก็เคยไปทำงานแล้วหลายครั้ง โดยสภาพการทำงานลูกเรือมีเวลาพักผ่อน มีอาหารกินตามปกติ
เริ่มมีปัญหาเมื่อเรือไปทำประมงที่ประเทศโซมาเลีย นาย ช. ไม่จ่ายค่าจ้าง และอาหารเริ่มขาดแคลน
ลูกเรือจึงหยุดทำงาน แต่ในระหว่างนั้นลูกเรือยังสามารถโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือจากบุคคลและ
หน่วยงานต่างๆ ได้ ประกอบกับลูกเรือบอกกับเจ้าหน้าที่ว่า หากมีการจ่ายค่าจ้างตามปกติก็จะกลับไป
ทำงานในเรือลำเดิม จึงไม่ถือว่าอยู่ในสภาพที่ไม่อาจขัดขืนได้ ไม่เป็นความผิดฐานบังคับใช้แรงงาน จึงยุติ
การดำเนินคดีความผิดฐานค้ามนุษย์

2.3 กรณีศึกษาการให้ความช่วยเหลือลูกเรือ WD ชุด 4 คน
ในช่วงเดือนสิงหาคม 2562 ขณะที่ลูกเรือ WD 1 และ WD 2 จำนวน 32 คน กำลังเดินทางกลับ
ประเทศไทยผ่านการช่วยเหลือจากกระทรวงการต่างประเทศและศูนย์อภิบาลคนเดินทางทะเล ลูกเรือ
คนไทย 2 คน ก็ได้รับการชักชวนจาก Mr. Ju ชาวต่างชาติซึ่งอาศัยอยู่ในประเทศไทย ให้ไปทำงานบน
เรือ WD 1 ซึ่งขณะนั้นมี Mr. Fa ชาวโซมาเลียเป็นเจ้าของเรือ ลูกเรือทั้ง 2 คน เดินทางไปถึงประเทศ
โซมาเลียในวันที่ 29 สิงหาคม 2562 หลังจากนั้นไม่นานก็มีลูกเรือชาวไทยอีก 2 คน ได้รับการชักชวน
และเดินทางไปทำงานบนเรือประมงลำเดียวกัน ซึ่งแรงงานทั้งสองเดินทางไปถึงโซมาเลียในช่วงเดือน
มกราคม 2563
ในช่วงต้นปี 2563 เรือประมง WD 1 ทำการประมงอยู่ในน่านน้ำประเทศโซมาเลียและโอมาน
แต่ ด้ วยปริ มาณสั ตว์ น้ ำที ่ จั บได้ มี น้ อย ลู กเรื อรายงานว่ าเรื อมี สภาพทรุ ดโทรมลงเรื ่ อยๆ ขาดการ
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บำรุงรักษา ขาดแคลนอุปกรณ์ที่จำเป็น และอวนจับปลาชำรุดเสียหาย เมื่อเสบียงอาหารเริ่มขาดแคลน
และลูกเรือไม่ได้รับค่าจ้างตามที่ตกลงกัน ลูกเรือจึงร้องขอความช่วยเหลือจากองค์กรภาคเอกชนแห่งหนึ่ง
จนกระทั่งนำไปสู่ปฏิบัติการช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่สามารถพาลูกเรือกลับมาถึงประเทศไทยเมื่อวันที่ 1
กรกฎาคม 2563
กรณีของลูกเรือ 4 คนนี้มีความคล้ายคลึงกับกรณีของลูกเรือ 32 คนที่กล่าวถึงไว้ก่อนหน้า คือ
ลูกเรือทั้ง 4 คนได้รับการติดต่อ ชักชวน และพาไปทำงานบนเรือประมงลำเดียวกัน คือ WD 1 อย่างไรก็
ตาม การดำเนินการด้านการจัดหาและนำพาลูกเรือไปทำงาน มิได้ดำเนินการโดย นาย ช. ซึ่งขณะนั้น
กำลังมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับการค้างจ้างค่าจ้างกับลูกเรือ 32 คน ลูกเรือทั้ง 4 คน ได้รับการชักชวนและ
จัดการเรื่องการเดินทางโดย Mr. Ju ซึ่งเป็นตัวแทนเจ้าของเรือที่อยู่ในประเทศไทย
ประเด็นสำคัญของกรณีนี้ที่มีความแตกต่างจากกรณีชุดลูกเรือ 32 คน ที่เกิดขึ้นก่อนหน้า
กล่าวคือ ในกรณีลูกเรือชุด 4 คนนี้ เมื่อลูกเรือได้รับความช่วยเหลือในการเดินทางกลับประเทศไทยแล้ว
กระทรวงแรงงานรับเรื่องร้องเรียนของลูกเรือ และเรียกร้องค่าจ้างค้างจ่ายของลูกเรือทั้ง 4 คน จาก Mr.
Ju ซึ่งเป็นตัวแทนนายจ้างในประเทศไทย ให้ชำระค่าจ้างค้างจ่ายทั้งหมดให้แก่ลูกเรือ การดำเนินการ
ของกระทรวงแรงงาน ในการเรียกร้องความรับผิดชอบจากผู้กระทำการแทนนายจ้างซึ่งอยู่ในประเทศ
ไทยในกรณี้ ถือได้ว่าเป็นผลสืบเนื่องจากการฟ้องร้องคดีแรงงานของกรณีลูกเรือชุด 32 คน ซึ่งชี้ให้เห็นว่า
ผู้กระทำการแทนนายจ้าง ในต่างประเทศย่อมจะต้องรับผิดชอบต่อลูกจ้างเมื่อมีการผิดสัญญาเกิดขึ้น

2.2.1 ข้อเท็จจริงจากลูกเรือ ชุดลูกเรือ 4 คน
ลูกเรือ 4 คนเดินทางไปทำงานบนเรือ WD 1 ที่ประเทศโซมาเลียในช่วงเวลาต่างกัน กลุ่มแรก
ประกอบด้วย นายดำและนายแดง (นายสมมุติ) เดินทางไปถึงเรือ WD 1 ในประเทศโซมาเลียวันที่ 29
สิงหาคม 2562 ส่วนกลุ่มที่สองประกอบด้วยนายขาวและนายเขียว(นายสมมุติ) เดินทางไปถึงเรือ WD 1
ในประเทศโซมาเลียวันที่ 22 มกราคม 2563 การเดินทางของลูกเรือทั้ง 4 คน ถูกจัดการโดย Mr. Ju ซึ่งเป็น
ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย และมีบทบาทเป็นผู้จัดหาแรงงาน และผู้แทนนายจ้างจัดการเรื่อง
การเดินทางและตกลงเรื่องการทำงานต่างๆ กับลูกเรือเนื่องจาก Mr. Ju สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ดี
ลูกเรือทั้ง 4 คน ได้รับการว่าจ้างให้ทำงานในตำแหน่งที่แตกต่างกัน ได้แก่ ไต๋เรือ นายท้าย
ช่างเครื่อง และช่างน้ำมัน โดยมีอัตราค่าจ้างที่ตกลงกันตั้งแต่ 20,000 – 65,000 บาท การทำงานช่วงแรก
เมื่อนายดำและนายแดงเดินทางไปถึงเรือ WD 1 เรือยังไม่สามารถออกทำการประมงได้ เนื่องจากมีแรงงาน
ไม่เพียงพอ เรือจอดซ่อมแซมและรอแรงงานมาเพิ่มอยู่ประมาณ 2 เดือน จนช่วงเดือนพฤศจิกายน 2562
จึงมีลูกเรือจากอินโดนีเซียมาเป็นแรงงานบนเรือเพิ่มอีก 23 คน แรงงานชาวอินโดนีเซียที่เข้ามาเพิ่มเติมนี้
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มีทั้ง ไต๋เรือ ผู้ช่วยไต๋ นายท้าย และคนอวน เมื่อแรงงานครบเรือจึงเริ่มออกทำการประมง นายดำและ
นายแดงให้ข้อมูลว่า แม้ว่าจะมีลูกเรืออินโดนีเซียมาทำงาน แต่เรือ WD 1 เคยเป็นเรือประมงไทยมาก่อน
ลูกเรือชาวอินโดนีเซียจึงไม่มีความชำนาญ หลายครั้งนายแดงต้องคอยช่วยสอนลูกเรือชาวอินโดนีเซีย
ทำงาน หลังจากทำการประมงได้ประมาณ 1 เดือน เรือ WD 1 ก็เดินทางไปเข้าท่าที่เมืองชาลาล่า
(Shalalah) ประเทศโอมาน เพื่อถ่ายสัตว์น้ำขึ้นฝั่งและเติมน้ำมัน ซึ่งขณะที่เรือเทียบท่าอยู่นั้น มีลูกเรือ
ชาวอินโดนีเซียจำนวนหนึ่งตัดสินใจออกจากงานและเดินทางกลับประเทศไป ลูกเรือชาวไทยทั้ง 4 คน
ยังคงทำงานอยู่บนเรือต่อไป ซึ่งจากนั้นเรือออกจากประเทศโอมานและกลับไปจับปลาบริเวณอุลุล่า
(Alula) ในประเทศโซมาเลีย จนกระทั่งนายขาวและนายเขียวเดินทางมาถึงและขึ้นเรือในช่วงเดือน
มกราคม 2563
เส้นทางการทำประมงจากคำให้การของลูกเรือ

Shalalah, Oman

Somalia

Alula, Somalia
Bosaso, Somalia
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ส.ค. 2562
พ.ย. 2562

• นายดำและนายแดง • ลูกเรืออินโดนีเซียมา • ได้ปลาประมาณ 40
เดินทางไปถึง
ตัน เข้าท่าถ่ายปลา
ทำงานบนเรือ WD 1
อีก 23 คน
โซมาเลีย ขั้นเรือ WD
ท่าเรือ Salalah
1
• ออกจับปลา
ประเทศโอมาน
• จอดเรือรอลูกเรือ
• ลูกเรืออินโดนีเซีย
อินโดนีเซียประมาณ
กลับประเทศไป 12
2 เดือน นายดำและ
คน
นายแดงทำงาน
ซ่อมแซมและทำ
ความสะอาดเรือ

เรืออยู่ที่ Basaso
โซมาเลีย

ม.ค. 2563

• จับปลาอยูบริเวณ
Alula ประเทศ
โซมาเลีย นายขาว
และนายเขียวมาถึง
เรือ WD 1

ออกจาก Bosaso เข้าท่าที่ Salalah เรืออยู่ที่ Alula
โซมาเลีย
โอมาน แลวออก โซมาเลีย
ไปจับปลาที่
Alula โซมาเลีย

พ.ค. 2563

• ได้ปลาประมาณ 70
• เรือกลับไปบริเวณ
• เรือวิ่งออกไปนอก
ตัน เรือจะไปเข้าท่าที่
Bosaso ประเทศ
น่านน้ำเพื่อถ่ายปลา
Salalah ประเทศ
โซมาเลีย ทอดสมอ
ให้เรือสัญชาติจีน
โอมาน แต่เรือเข้าท่า
รอเรือน้ำมันมาเติม • เรือวิ่งกลับมา
• จากนั้นจับปลาอยู่
บริเวณท่าเรือ
ไม่ได้ เนื่องจาก
เอกสารไม่พร้อมและมี
บริเวณ Alula
Bosaso ประเทศ
ปัญหาโควิด จึงไปถ่าย
ประเทศโซมาเลีย
โซมาเลีย
ปลากลางทะเลให้เรือ
• จากการช่วยเหลือ
ประมาณ 20 วัน
สัญชาติจีน ถ่ายได้ 45
อวนเสียหายหมด ไม่
ของเจ้าหน้าที่ UN
ตัน ที่เหลือเน่าเสีย
สามารถจับปลาได้
วันที่ 24 มิ.ย. ลูกเรือ
ทุกคนได้ลงเรือเล็ก
อีก
เพื่อขึ้นฝั่งที่ Bosaso
ถ่ายปลากลาง
ทอดสมอบริเวณ

ทะเลบริเวณ
โอมาน

สรุปข้อเท็จจริงชุดลูกเรือ 4 คน
การชักชวน
• ลูกเรือ 4 คนเดินทางไปทำงานบนเรือ WD 1 ที่
ประเทศโซมาเลีย
• กลุ่มแรก นายดำและนายแดง เดินทางไปถึงโซมาเลีย
ช่วงเดือนสิงหาคม 2562
• กลุ่มที่สอง นายขาวและนายเขียว เดินทางไปถึง
โซมาเลียช่วงเดือนมกราคม 2563
• การเดินทางของลูกเรือทั้ง 4 คน ถูกจัดการโดย Mr.
Ju ซึ่งเป็นชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย และ
มีบทบาทเป็นผู้จัดหาแรงงาน และผู้แทนนายจ้างที่
ประเทศโซมาเลีย จัดการเรื่องการเดินทางและตกลง
เรื่องการทำงานต่าง ๆ กับลูกเรือเนื่องจาก Mr. Ju
สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ดี

มิ.ย. 2563

เม.ย. 2563

ธ.ค. 2562

ทำงาน
• ช่วงที่ลูกเรือกลุ่มแรกไปถึง เรือยังออกทำประมงไม่ได้
ต้องจอดซ่อมแซมและรอลูกเรือชาวอินโดนีเซียมา
เสริม
• เรือ WD 1 ทำประมงในน่านน้ำประเทศโซมาเลียและ
โอมาน เรือมีสภาพทรุดโทรม จับสัตว์น้ำได้น้อย ขาด
แคลนอาหารและอุปกรณ์จำเป็น
• ลูกเรือไม่ได้รับค่าจ้างตามที่ตกลงกันไว้
• นายดำทำงานเป็นช่างเครื่อง นายแดงเป็นนายท้าย
นายขาวเป็นไต๋เรือ ส่วนนายเขียวเป็นช่างน้ำมัน

Alula โซมาเลีย

ลูกเรือไทย 4 คน
เดินทางกลับมาถึง
ประเทศไทยวันที่ 1
ก.ค. 2563

ปัญหาที่พบ
• ไม่มีการทำเอกสารจ้างงานให้ถูกต้อง
• ได้รับเงินเดือนไม่ครบตามตกลงกัน
• เสบียงอาหารไม่เพียงพอ
• ทำงานหนักไม่มีวันหยุดตามกฎหมาย
• ขาดแคลนอุปกรณ์ที่จำเป็นในการทำงาน

การดำเนินคดี
ค่าจ้างค้างจ่าย / จัดหางานเถื่อน
ผู้แทนนายจ้างในประเทศไทยเป็น
ผู้รับผิดชอบ

ข้อเท็จจริงจากลูกเรือทั้งสี่คนชี้ให้เห็นว่า เรือประมง WD 1 ทำการประมงอยู่บริเวณ
น่านน้ำประเทศโซมาเลียและโอมาน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 จนถึงเดือนพฤษภาคม 2563
ระหว่างที่ทำการประมงลูกเรือได้รับค่าจ้างไม่ครบถ้วน เรือมีสภาพทรุดโทรมไม่ได้รับการซ่อมแซม
เสบียงอาหารไม่เพียงพอกับความต้องการ อวนจับปลาเสียหายไปเรื่อยๆ จนกระทั่งในเดือนพฤษภาคม
2563 อวนจับปลาก็พังเสียหายหมดจนไม่สามารถจับปลาได้อีก เมื่อไม่ได้รับค่าจ้างตามที่ตกลงกันและ
สภาพเรือทรุดโทรมลงเรื่อยๆ ลูกเรือ จึงได้ติดต่อขอความช่วยเหลือจากองค์กรภาคเอกชนในประเทศ
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ไทย ซึ่งทำให้ลูกเรือได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่องค์การสหประชาชาติและสถานฑูตไทยประจำ
กรุงไนโรบีประเทศเคนยาเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 และเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยในวันที่ 1
กรกฎาคม 2563

2.2.2 การดำเนินการตามกฎหมาย
(1) การดำเนินการทางแพ่งตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
หลังจากที่ลูกเรือประมงทั้ง 4 เดินทางกลับมาถึงประไทย ด้วยการสนับสนุนจากมูลนิธิ
เพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (HRDF) และมูลนิธิความยุติธรรมเชิงสิ่งแวดล้อม (EJF) ลูกเรือทั้ง 4
คน จึงร้องเรียนต่อพนักงานตรวจแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อเรียกร้อง
ค่าจ้างค่าแรงที่นายจ้างค้างจ่าย พนักงานตรวจแรงงานจึงดำเนินการสอบข้อเท็จจริงแรงงานและ
สรุปว่าลูกเรือทั้ง 4 คนมีสิทธิที่จะได้รับค่าจ้างค้างจ่ายเป็นเงินทั้งสิ้น 532,000 บาท โดยแบ่งเป็นค่าจ้าง
ค้างจ่ายรายบุคคล ดังนี้
-

นายดำ มีสิทธิได้รับค่าจ้างค้างจ่ายจำนวน 90,000 บาท
นายแดง มีสิทธิได้รับค่าจ้างค้างจ่ายจำนวน 146,000 บาท
นายขาว มีสิทธิได้รับค่าจ้างค้างจ่ายจำนวน 218,000 บาท
นายเขียว มีสิทธิได้รับค่าจ้างค้างจ่ายจำนวน 77,500 บาท

นอกจากค่าจ้างค้างจ่ายแล้ว แรงงานทั้ง 4 คน ยังต้องรับผิดชอบภาระค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางกลับประเทศไทยรวมทั้งสิ้น 14,846 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นเงินไทยเท่ากับ 475,072 บาท28
หรือประมาณ 118,768 บาทต่อคน ซึ่งเป็นภาระค่าใช้จ่ายที่กระทรวงการต่างประเทศเรียกเก็บจาก
แรงงานโดยให้ลูกเรือลงนามรับสภาพหนี้ไว้ตั้งแต่เดินทางมาถึงประเทศไทย
การเจรจาไกล่เกลี่ย
พนักงานตรวจแรงงานดำเนินการเจรจาไกล่เกลี่ยระหว่าง Mr. Ju ในฐานะตัวแทนนายจ้าง
Mr. Fa ซึ่งเป็นตัวการที่อยู่ในต่างประเทศให้นำเงินค่าจ้างค้างจ่ายให้แรงงานทั้ง 4 คน อย่างไรก็ตาม การ
เจรจาไกล่เกลี่ยระหว่างสองฝ่ายเกิดขึ้นหลายครั้ง เนื่องจาก Mr. Ju ต่อรองเพื่อขอลดจำนวนค่าจ้างที่ติด
ค้างกับลูกเรือทั้ง 4 คน
การประชุมเจรจาไกล่เกลี่ยครั้งแรกเกิดขึ้นในวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ที่กรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน Mr. Ju ขอลดจำนวนค่าจ้างค้างจ่ายที่จะชำระให้ลูกเรือทั้ง 4 คน เหลือ 284,000
28

อัตราแลกเปลี่ยน 32 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ
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บาท โดยไม่จ่ายดอกเบี้ย และปฏิเสธที่จะจ่ายค่าเดินทางกลับประเทศไทยให้กับลูกเรือ โดยอ้างเหตุผล
เรื่องปริมาณสัตว์น้ำที่จับได้น้อยและสภาวะขาดทุนในการทำการประมง โดยมีกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานเป็นตัวกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ยของทั้งสองฝ่าย เพื่อให้เรื่องยุติลงลูกเรือทั้ง 4 คน จึง
ต้องยอมรับจำนวนเงินที่ Mr. Ju เสนอ อย่างไรก็ตาม เมื่อถึงกำหนดชำระเงินในวันที่ 10 สิงหาคม 2563
Mr. Ju มิได้นำเงินทั้งหมดมาชำระให้แก่ลูกเรือทั้งหมด แต่นำเงินมาเพียง 100,000 บาท กรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน จึงเจรจากับ Mr. Ju ใหม่ โดยให้ Mr. Ju ชำระเงินค่าจ้างค้างจ่ายทั้งหมดแก่
แรงงานจำนวน 532,000 บาท โดยไม่คิดอัตราดอกเบี้ย และลูกเรือยังคงต้องรับผิดชอบภาระค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางกลับประเทศไทยเอง
เมื่อถึงกำหนดชำระครั้งถัดมาในวันที่ 9 กันยายน 2563 Mr. Ju นำเงินมากชำระให้แก่
แรงงานจำนวน 250,000 บาท รวมกับการชำระครั้งแรก 100,000 บาท เป็น 350,000 บาท ซึ่งยังไม่
ครบจำนวนทั้งหมดที่ติดค้างกับลูกเรือ ขาดอีก 182,000 บาท ในภายต่อมากรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานจึงต้องติดตาม Mr. Ju ให้นำเงินจำนวนที่เหลือมาจ่ายคืนให้แก่ลูกเรือให้ครบถ้วน ในท้ายที่สุด
แรงงานทั้ง 4 คน จึงได้รับเงินค่าจ้างค้างจ่ายคืนทั้งสิ้น 532,000 บาท โดยแบ่งเป็นรายบุคคลตามที่ระบุ
ไว้ข้างต้น
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับประเทศไทย
สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับประเทศไทย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมิได้
เรียกร้องเงินส่วนนี้จาก Mr. Ju และนายจ้าง ลูกเรือทั้ง 4 คนมีภาระหนี้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับ
ประเทศไทยประมาณ 118,768 บาทต่อคน ซึ่งเป็นภาระค่าใช้จ่ายที่กระทรวงการต่างประเทศเรียกเก็บ
จากลูกเรือ โดยให้ลูกเรือลงนามรับสภาพหนี้ไว้ตั้งแต่เดินทางมาถึงประเทศไทย จะเห็นว่า ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางกลับประเทศสูงกว่าค่าจ้างค้างจ่ายของลูกเรือบางราย ค่าใช้จ่ายทั้งหมดถูกผลักภาระไปให้
ลูกเรือต้องเป็นผู้รับผิดชอบ แม้ว่าเหตุที่ทำให้แรงงานต้องร้องขอความช่วยเหลือให้รัฐบาลนำพากลับ
ประเทศไทยจะเกิดจากการฝ่าฝืนกฎหมายคุ้มครองแรงงานของนายจ้าง โดยการละเมิดสัญญาจ้างงาน
และการจ่ายค่าจ้างไม่ครบตามกำหนด กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานซึ่งเป็นผู้บังคับใช้กฎหมาย
คุ้มครองแรงงานมิได้ดำเนินการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจำนวนดังกล่าวจากนายจ้างหรือตัวแทนนายจ้าง หรือ
เรียกร้องให้นายจ้างจ่ายคืนให้กับลูกเรือรวมกับค่าจ้างค้างจ่าย หากแต่ปล่อยให้เป็นภาระของแรงงานที่
ต้องดำเนินการขอผ่อนผันกับกระทรวงการต่างประเทศเอง

(2) คดีอาญาตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจในวันที่ 18 กันยายน
2563 ให้ ด ำเนิ น ดดี ก ั บ Mr. Ju ในข้ อ หาไม่ จ ่ า ยค่ า จ้ า งและค่ า จ้ า งในวั น หยุ ด ให้ ก ั บ แรงงานตาม
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กำหนดเวลา อันเป็นการฝ่าฝืน พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และกฎกระทรวงคุ้มครอง
แรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 2557 โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานโดยพนักงานตรวจ
แรงงานได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับ Mr. Ju เป็นเงิน 12,500 บาท

(3) คดีอาญาตามกฎหมายจัดหางาน
กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ดำเนินคดี Mr. Ju ฐานฝ่าฝืนพระราชบัญญัติจัดหา
งานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 มาตรา 50 ในข้อหาเป็นตัวแทนนายจ้างในต่างประเทศ รับสมัคร
คนงานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศโดยไม่ผ่านบริษัทจัดหางานหรือกรมการจัดหางาน Mr. Ju ถูกออก
หมายจับศาลอาญา เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 และถูกจับกุมในวันที่ 18 ตุลาคม 2563 ที่สำนักงานคน
เข้าเมืองจังหวัดมหาสารคาม

(4) คดีอาญาตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
หลังจากลูกเรือทั้ง 4 คนเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ลูกเรือ
ต้อง กักตัว 14 และตรวจคัดกรองเชื้อโคโรน่าไวรัส เนื่องจากลูกเรือเดินทางกลับมาในช่วงที่มีการระบาด
ของไวรัสโคโรน่า เมื่อลูกเรือได้รับการกักตัวครบกำหนด ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เจ้าหน้าที่ทีม
สหวิชาชีพจึงดำเนินการสอบข้อเท็จจริงเพื่อประเมินคัดแยกการเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
เจ้าหน้าที่ทีมสหวิชาชีพลงความเห็นว่าลูกเรือทั้ง 4 คน มิได้เข้าข่ายผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เนื่องจาก
ข้อเท็จจริงไม่ได้ปรากฎว่าลูกเรืออยู่ในสภาพที่มิอาจขัดขืนได้ แม้ว่าลูกเรือจะไม่สามารถเดินทางกลับมา
ได้เองแต่มีบางช่วงที่ลูกเรือหยุดงาน และไม่ได้อยู่ในสภาพที่ถูกบังคับขู่เข็ญให้ทำงาน ประกอบกับลูกเรือ
สามารถใช้โทรศัพท์ติดต่อขอความช่วยเหลือจากบุคคลต่างๆ ได้ เจ้าหน้าที่ทีมสหวิชาชีพจึงลงความเห็น
ว่าลูกเรือกลุ่มนี้ไม่เข้าข่ายการเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

2.4 สรุปบทเรียนกรณีศึกษาการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ลูกเรือ WD

กรณีศึกษาทั้งสองกรณีมีความคล?ายคลึงกัน คือ ลูกเรือประมงได?รับการติดตFอ ชักชวน และพา
ไปทำงานบนเรือประมงลำเดียวกัน คือ WD 1 และ WD 2 ซึ่งมีเจ?าของเรือเปPนบุคคลคนเดียวกันในประเทศ
โซมาเลีย แม?วFาการดำเนินการด?านการจัดหาและนำพาลูกเรือไปทำงานจะมิได?ดำเนินการโดยบุคคลคน
เดียวกัน แตFลูกเรือทั้งสองกรณีถูกทอดทิ้งลอยแพ ไมFได?รับคFาจ?างตามสัญญา และไมFสามรถเดินทางกลับ
ประเทศไทยได?ด?วยตนเอง
อีกประเด็นสำคัญของกรณีนี้ที่มีความแตกตFางระหวFางสองกรณีคือ การดำเนินการให?ความ
ชFวยเหลือทางกฎหมายแกFลูกเรือทั้งสองกลุFม ในกรณีลูกเรือชุด 32 คน คณะทำงานประกอบด?วย สำนักงาน
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กฎหมายเอส อาร] (Sr Law) มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชน (HRDF) และศูนย]อภิบาลผู?ทางเดินทะเล (STM) เปPน
ผู?ดำเนินการแสวงหาพยานหลักฐานและฟkองร?องคดีตFอศาลแรงงานเพื่อเรียกร?องให?ตัวแทนนายจ?างชำระคือ
สิทธิประโยชน]จากการทำงานที่ลูกจ?างพึงได?รับ ขณะที่กรณีลูกเรือชุด 4 คน ซึ่งเกิดขึ้นในภายหลัง กรม
สวัสดิการและคุ?มครองแรงงานเปPนผู?ดำเนินการ สอบข?อเท็จจริงและเปPนตัวกลางในการเจรจาไกลFเกลี่ย
ระหวFางผู?แทนนายจ?างกับแรงงานทั้ง 4 คน ความแตกตFางระหวFางกรณีศึกษาทั้ง 2 กรณีสามารถแจกแจงได?
ตามตารางด?านลFาง

ช8วงเวลาเกิด
เหตุ

กรณีลูกเรือ WD 1 และ WD 2
กรณีลูกเรือ WD 1
ชุด 32 คน
ชุด 4 คน
- มีนาคม 2561 - สิงหาคม 2562
- สิงหาคม 2562 - มิถุนายน 2563
- ลู ก เรื อ ได? ร ั บ ความชF ว ยเหลื อ กลั บ มา - ลูกเรือได?รับความชFวยเหลือกลับมา
ประเทศไทยในเดือนสิงหาคม 2562
- ถึงประเทศไทยวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

ตำแหน8งงาน
และค8าจAาง
ของลูกเรือ

- มี ท ั ้ ง หั ว หน? า งานและคนอวน ไต? กp ง - ไตp เรื อ นายท? าย ชF างเครื ่ อง และชF าง
นายท?าย ชFางน้ำมัน และ คนอวน
น้ำมัน อัตราคFาจ?าง 20,000 – 65,000
บาท
- อัตราคFาจ?าง 14,000–50,000 บาท

ปDญหาขAอ
พิพาท

- ได?รับคFาจ?างไมFครบตามที่ตกลงกัน
- ได?รับคFาจ?างไมFครบตามที่ตกลงกัน
- ลู กเรื อถู กทอดทิ ้ ง เสบี ยงอาหารขาด - ลู กเรื อถู กทอดทิ ้ ง เสบี ยงอาหารขาด
แคลน
แคลน
- นาย ช.ปฏิเสธสFงลูกเรือกลับประเทศไทย - ขึ้นฝvwงแล?วเดินทางกลับมาด?วยตนเอง
ไมFได?

ผูAกระทำการ - นาย ช. สั ญ ชาติ ไ ทย ประกอบธุ ร กิ จ - Mr. Ju สัญชาติเคนยา
แทนนายจAาง
นำเข?าสFงออกผลิตภัณฑ]สัตว]น้ำ
การคัดแยก - ดำเนินการคัดแยกผู?เสียหาย 2 ครั้ง
- ดำเนินการคัดแยกผู?เสียหายครั้งเดียว
ผูAเสียหายจาก - ครั้งที่ 1 ดำเนินการรวดเร็วทันทีที่ลูกเรือ - ลู ก เรื อ มี เ วลาฟ{ | น ฟู ช F ว งเวลา 14 วั น
การคAามนุษยN
เดิ น ทางถึ ง ประเทศไทย ลู ก เรื อ ไมF มี
หลั ง จากเดิ น ทางมาถึ ง ประเทศไทย
ชF ว งเวลาฟ{ | น ฟู และสF ง ลู ก เรื อ กลั บ
เนื่องจากต?องกักตัวคัดกรองเชื้อโควิด
ภู ม ิ ลำเนาทั นที เมื ่ อคั ดแยกเสร็ จและ
19
พบวF าไมF เข? าขF ายผู ? เสี ยหายจากการค? า
มนุษย]
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-

-

การดำเนินคดี ทางแพ8ง

ภาระ
ค8าใชAจ8ายใน
การเดินทาง
กลับประเทศ

-
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กรณีลูกเรือ WD 1 และ WD 2
กรณีลูกเรือ WD 1
ชุด 32 คน
ชุด 4 คน
ครั ้ ง ที ่ 2 ดำเนิ น การโดยพนั ก งาน - เจ?าหน?าที่ประเมินวFา ลูกเรือกลุFมนี้ไมFเข?า
สอบสวนจากกองบังคับการปราบปราม
ขF ายผู ? เสี ยหายจากการค? ามนุ ษย] และ
การค? ามนุ ษย] ที ่ ภ ู ม ิ ลำเนาของลู กเรื อ
บังคับใช?แรงงาน
เนื่องจากเจ?าหน?าที่ประเมินวFาการสอบ
ข?อเท็จจริงคัดแยกผู?เสียหายครั้งแรกอาจ
ไมFครบถ?วน
เจ?าหน?าที่ประเมินวFา ลูกเรือกลุFมนี้ไมFเข?า
ขF ายผู ? เสี ยหายจากการค? ามนุ ษย] และ
บังคับใช?แรงงาน
คณะทำงานองค]กรภาคเอกชน STM Sr - กรมสวั ส ดิ ก ารและคุ ? ม ครองแรงงาน
Law และ HRDF ดำเนินการเปPนตัวแทน
ดำเนิ น การสอบข? อ เท็ จ จริ ง และเปP น
แรงงานร?องเรียนตFอศาลแรงงานกลาง
ตัวกลางเจรจาไกลFเกลี่ยระหวFางแรงงาน
เพื่อเรียกร?องสิทธิประโยชน]จากตัวแทน
และตั ว แทนนายจ? า ง เรี ย กร? อ งสิ ท ธิ
นายจ?าง เปPนเงินทั้งสิ้น 9,381,913.23
ประโยชน] ให? แ รงงานเปP น เงิ น ทั ้ ง สิ้ น
บาท โดยแบFงเปPน
532,000 บาท โดยคำนวนจากคF าจ? าง
รายเดื อ นที ่ น ายจ? า งค? า งจF า ยให? แ กF
คFาจ?างค?างจFาย
แรงงานทั้ง 4 คน
คFาทำงานในวันหยุด
คFาจ?างระหวFางตกค?าง
คFาสFวนแบFงจากมูลคFาจับสัตว]น้ำ
และคFาเดินทางกลับประเทศไทย
จำนวนภาระหนี้ที่แรงงานถูกเรียกเก็บ - ไมF ไ ด? ม ี ก ารเรี ย กร? อ งให? น ายจ? า งเปP น
จากกระทรวงการตFางประเทศถูกรวมไว?
ผู?รับผิดชอบ กระทรวงการตFางประเทศ
ในยอดเงินที่ฟkองคดีเรียกร?องจากตัวแทน
เรี ยกเก็ บจากแรงงานคนละ 118,768
นายจ?าง
บาท

การดำเนิน
- กรมสวัสดิการและคุ?มครองแรงงานแจ?ง - กรมสวัสดิการและคุ?มครองแรงงานร?อง
คดีอาญาตาม
ความร?องทุกข]ตFอพนักงานสอบสวน ให?
ทุกข]ตFอพนักงานสอบสวน ดำเนินคดีกับ
กฎหมาย
Mr. Ju ฐานฝ€ า ฝ{ น พระราชบั ญ ญั ติ
ดำเนิ น คดี ก ั บ นาย ช. ฐานฝ€ า ฝ{ น
คุAมครอง
คุ?มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ข?อหา ไมF
พระราชบัญญัติคุ?มครองแรงงาน พ.ศ.
แรงงาน
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กรณีลูกเรือ WD 1 และ WD 2
กรณีลูกเรือ WD 1
ชุด 32 คน
ชุด 4 คน
2541 ข?อหา ไมFจFายคFาจ?างและคFาทำงาน
จFายคFาจ?างและคFาทำงานในวันหยุดให?
ในวันหยุดให?ถูกต?อง ตามกำหนดเวลา
ถู ก ต? อ งตามกำหนดเวลา Mr. Ju ถู ก
คดี อ ยู F ใ นระหวF า งการดำเนิ น คดี ข อง
เปรียบเทียบปรับเปPนเงิน 12,500 บาท
พนักงานสอบสวน
การดำเนิน
- กรมการจัดหางาน แจ?งความดำเนินคดี - กองบังคับการปราบปรามการค?ามนุษย]
คดีอาญาตาม
นาย ช. ในฐานความผิดตาม
ด ำ เ น ิ น ค ด ี Mr. Ju ฐ า น ฝ € า ฝ{ น
กฎหมาย
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ?มครอง
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ?มครอง
จัดหางาน
คนหางาน พ.ศ.2528 มาตรา 30 ข?อหา
คนหางาน พ.ศ. 2528 มาตรา 50 ใน
จัดหางานให?คนหางาน เพื่อไปทำงานใน
ข?อหาเปPนตัวแทนนายจ?างใน
ตF างประเทศ โดยไมF ได? รั บอนุ ญาตจาก
ตF างประเทศ รั บสมั ครคนงานเพื ่ อไป
นายทะเบียนจัดหางานกลาง และมาตรา
ทำงานในตFางประเทศโดยไมFผFานบริษัท
91 ตรี ข?อหา หลอกลวงผู?อื่นวFาสามารถ
จัดหางานหรือกรมการจัดหางาน Mr. Ju
หางาน หรื อ สามารถสF ง ไปฝ• ก งานใน
ถูกออกหมายจับศาลอาญา เมื่อวันที่ 7
ตFางประเทศได?และโดยการหลอกลวงดัง
ตุลาคม 2563 และถูกจับกุมในวันที่ 18
วFานั้นได?ไปซึ่งเงินหรือทรัพย]สินหรือสิทธิ
ตุลาคม 2563 ที่สำนักงานคนเข?าเมือง
ประโยชน]อื่นใดจากผู?หลอกลวง
จังหวัดมหาสารคาม
- กรมการจัดหางานแจ?งความดำเนินคดี
กั บ นาย ช. ในพื ้ นที ่ หลายจั งหวั ดใน
ภาคอิสานและภาคใต? ในข?อหาการจัดหา
งานโดยไมFได?รับอนุญาต นาย ช. ให?การ
ปฏิเสธ คดีอยูFในระหวFางการดำเนินคดี
ของพนักงานสอบสวน
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แนวทางการแสวงหาขAอเท็จจริงและพยานหลักฐาน
เพื่อช8วยเหลือและคุAมครองแรงงานไทยที่ไปทำงานประมงในต8างประเทศ

พยานหลักฐาน

รายละเอียด

การหาข2อเท็จจริง
จากแรงงาน

o ก8อนเดินทาง เชFน การติดตFอชักชวนไปทำงาน ข?อตกลงในการชักชวน
อัตราคFาจ?าง การจัดทำเอกสาร การจัดทำหนังสือคนประจำเรือ การทำ
สัญญาจ?างงาน เงื่อนไขในสัญญาจ?าง วิธิการจFายคFาจ?าง การขออนุญาต
ไปทำงานตFางประเทศ ตัวแทนนายจ?าง ผู?จัดหางาน การเดินทางไป
ทำงาน
o ระหว8างทำงาน เชFน สภาพการทำงาน วันเวลาในการทำงาน ชั่วโมง
การทำงาน ชั่วโมงการพัก วันหยุด การควบคุมบัญชาการ คFาจ?างและ
ปริมาณสัตว]น้ำ การหยุดงาน ปvญหาที่เกิดขึ้นขณะทำงาน การเปลี่ยน
ย?ายประเทศขณะทำงาน การเปลี่ยนย?ายเรือ นายจ?าง หรือเจ?าของเรือ
ระหวFางทำงานในตFางประเทศ การจัดหาเสบียงบนเรือ และสภาพความ
เสี่ยงในการทำงาน สภาพบังคับบนเรือ การทำร?ายรFางกาย การขFมขูF
หรือการนำหนี้มาผูกมัดให?ทำงาน
o การเดินทางกลับภูมิลำเนา เชFน การร?องเรียนที่ตFางประเทศ การ
เดินทางกลับประเทศ ภาระคFาใช?จFายในการเดินทางกลับประเทศ

พยานเอกสาร

o เอกสารเกี ่ ย วกั บ แรงงาน เชF น สั ญ ญาจ? า งงาน เอกสารประจำตั ว
ใบอนุ ญาตทำงาน เอกสารที ่ ใ ช? ประกอบการขออนุ ญาตเดิ นทางไป
ทำงานตF า งประเทศ หนั ง สื อ คนประจำเรื อ (Seaman book) และ
เอกสารที่ใช?ประกอบหนังสือคนประจำเรือ เชFน สัญญาจ?าง ข?อมูลเรือ
ข?อมูลนายจ?าง ทะเบียนเรือ
o เอกสารเกี ่ ย วกั บ เรื อ เชF น ทะเบี ย นลู ก เรื อ ใบทะเบี ย นเรื อ
ประกาศนียบัตรควบคุมเรือ บัญชีคนประจำพาหนะ
o เอกสารเกี่ยวกับการทำงานและการจ8ายเงินค8าจAาง เชFน หลักฐานการ
จFายคFาจ?าง หลักฐานการโอนเงิน บันทึกสถิติปริมาณสัตว]น้ำที่จับได?

พยานวัตถุ

o พยานวัตถุ เชFน ภาพถFายการทำงาน ภาพถFายสภาพการทำงาน ข?อมูล
การสนทนาสั่งการทำงาน การติดตFอขอความชFวยเหลือ
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แนวทางช8วยเหลือและคุAมครอง
แรงงานไทยที่ไปทำงานประมงในต8างประเทศ

แนวทางช8วยเหลือและ
คุAมครองแรงงานไทยที่ไปทำ
การประมงในต8างประเทศ

การแสวงหาขAอเท็จจริงและ
พยานหลักฐาน

การคุAมครองสิทธิของ
แรงงาน

การดำเนินคดีต8อผูAกระทำ
ผิด

ข?อเท็จจริงเกี่ยวกับแรงงาน

คFาจ?างคFาแรงของแรงงาน

ความรับผิดชอบชองนายจ?าง
และตัวแทนนายจ?าง

พยานเอกสารและพยานวัตถุ

คFาใช?จFายในการเดินทางกลับ
ประเทศ

ความรับผิดชอบตFอภาระ
คFาใช?จFายในการเดินทางกลับ
ประเทศ

คFาชดเขยอื่น ๆ

การดำเนินคดีอาญากับ
ผู?กระทำผิด
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2.5 ข้อท้าทายในการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแรงงานประมงจาก
กรณีศึกษา
แม้ว่าประเทศไทยจะมีการพัฒนาปรับปรุงกฎหมายในการคุ้มครองแรงงานภาคประมงเพื่อให้
แรงงานภาคประมงซึ่งมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้รับการคุ้มครองในด้านต่าง ๆ มากขึ้น
แต่อย่างไรก็ตาม ลูกเรือไม่ว่าจะทำงานประมงในน่านน้ำหรือนอกน่านน้ำถูกเอารัดเอาเปรียบจาก
นายจ้างอยู่ ซึ่งในกรณีโซมาเลีย คณะทำงานได้ค้นพบปัญหาและข้อท้าทายในกระบวนการช่วยเหลือทาง
กฎหมายอยู่หลายประการ ได้แก่
1) การตีความข้อกฎหมายตัวแทนนายจ้าง
กรณีการนำแรงงานไปทำงานในเรือประมงทะเลที่ต่างประเทศ โดยสัญญาจ้างมีบุคคล
ต่างชาติลงชื่อเป็นนายจ้าง เรือเป็นของต่างชาติ สถานที่ทำประมงอยู่ต่างประเทศ เมื่อนายจ้างที่
ต่างประเทศผิดนัดไม่จ่ายค่าจ้าง แรงงานที่ไปทำงานในเรือประมงดังกล่าว จะมีสิทธิจะเรียกร้องตัวแทน
ที่กระทำการแทนแทนนายจ้าง ซึ่งเป็นบุคคลที่ติดต่อและจัดส่งไปแรงงานทำงานต่างประเทศได้หรือไม่
เนื่องจากพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 กำหนดว่านายจ้างให้รวมถึงตัวแทนนายจ้างด้วย
แต่ไม่มีบทบัญญัติให้ต้องรับผิดเป็นการเฉพาะตัว จึงเป็นช่องว่างกฎหมาย ดังนั้น การฟ้องตัวแทน
นายจ้างในคดีนี้ให้รับผิดในฐานะผู้กระทำการแทนนายจ้าง ซึ่งนายจ้างที่เป็นตัวการอยู่ต่างประเทศและมี
ภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ โดยตัวแทนต้องรับผิดเป็นการเฉพาะตัว ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์มาตรา 824 ปิดช่องว่างของกฎหมายดังกล่าว ทำให้มีข้อจำกัดในการดำเนินการเอาผิดกับผู้เป็น
ตัวแทนนายจ้าง ที่กระทำการเป็นนายหน้าหรือตัวแทนในการจัดหาคนและจัดส่งไปทำงานในเรือประมง
ที่ต่างประเทศ อันมีลักษณะการกระทำการแทนนายจ้างที่อยู่ในต่างประเทศ ตั้งแต่การจัดหาแรงงาน
ควบคุมสั่งการการทำงาน จ่ายค่าตอบแทน และเป็นผู้รับผลประโยชน์หลักจากการทำงานของลูกจ้าง
บุคคลดังกล่าวจึงควรถูกพิจารณาว่าเป็นตัวแทนผู้กระทำการแทนนายจ้างในต่างประเทศ กรณีนี้เป็นคดี
แรกในประเทศไทยที่มีการนำแรงงานประมงยื่นฟ้องตัวแทนนายจ้างเพื่อให้จ่ายค่าจ้างแก่แรงงาน
2) สัญญาจ้างมีความขัดแย้งกัน
สั ญ ญาจ้ า งที ่ แ รงงานยื ่ น ต่ อ กรมการจั ด หางานแต่ ล ะจั ง หวั ด มี ช ื ่ อ นายจ้ า งเป็ น
ชาวต่างชาติ ส่วนสัญญาจ้างที่ยื่นไว้ต่อกรมเจ้าท่า ระบุชื่อคนไทยเป็นนายจ้าง แต่เอกสารที่ยื่นต่อสอง
หน่วยงานระบุเวลา ที่ลูกจ้างไปทำงานประมงช่วงเดียวกันแต่ชื่อนายจ้างกลับไม่ตรงกัน โดยสัญญาจ้าง
ของลูกเรือทั้ง 32 คน มีทั้งชื่อ นาย ช. เป็นนายจ้าง Mr.Cha เป็นนายจ้าง และ Mr. Bee เป็นนายจ้าง
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ทำให้ นาย ช. อ้างว่าตนเองไม่ใช่นายจ้าง ที่แท้จริง นำมาสู่ความท้าทายในการโต้แย้งกันว่าจะยึดถือตาม
สัญญาจ้างฉบับใด และใครเป็นนายจ้าง
3) ส่วนแบ่งมูลค่าสัตว์น้ำ
สัญญาจ้างมีการระบุส่วนแบ่งมูลค่าสัตว์น้ำลูกเรือ 1 ส่วน นายท้าย 2 ส่วน ผู้ควบคุมเรือ
(ไต้ก๋ง) 10 ส่วน แต่หลักฐานบันทึกสัตว์น้ำเป็นเอกสารที่เจ้าของเรือหรือนายจ้างเป็นผู้เก็บหลักฐาน
ดังกล่าวไว้ ประกอบกับกฎหมายคุ้มครองแรงงานและกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานประมงทะเล ไม่มี
กำหนดหลักเกณฑ์ในการคำนวนส่วนแบ่งมูลค่าสัตว์น้ำ
4) การสัมภาษณ์ข้อเท็จจริงโดยเจ้าหน้าที่
ในชั ้ น สั ม ภาษณ] ข ? อ เท็ จ จริ ง ของลู ก เรื อ โดยเจ? า หน? า ที ่ พบวF า เจ? า หน? า ที่ ค วรพิ จ ารณา
ข?อเท็จจริงที่มีความสำคัญหลายประเด็น ได?แกF สภาวะความเสี่ยงจากการทำงานบนเรือประมงที่มีสภาพ
ทรุดโทรมและอุปกรณ]ไมFพร?อมใช?งาน ซึ่งทำให?แรงงานต?องเผชิญกับสภาพการทำงานที่อันตราย สภาวะ
ของการถูกเหนี่ยวรั้งให?ทำงานตFอไปเรื่อยๆ โดยใช?คFาจ?างค?างจFายและภาระหนี้สินเปPนตัวผูกมัด สภาวะที่
หลีกหนีได?ยากจากการทำงานบนเรือประมงในตFางประเทศ ลักษณะของการเอารัดเอาเปรียบแรงงาน
โดยอาศัยความเปราะบางด?านสถานะทางกฎหมาย รวมถึงผลประโยชน]ของแรงงานประมงที่ควร
คำนึงถึงซึ่งมิได?มีเฉพาะคFาจ?างประจำ แตFรวมถึงคFาทำงานในวันหยุด และสFวนแบFงรายได?จากการขาย
สัตว]น้ำที่มีการตกลงกันตามสัญญาจ?าง
5) กระบวนการเจรจาไกล8เกลี่ยในชั้นพนักงานตรวจแรงงาน
แม?วFากฎหมายจะมิได?กำหนดให?มีการใช?กระบวนการไกลFเกลี่ยข?อพิพาทแรงงานระหวFาง
นายจ?างและลูกจ?างในชั้นพนักงานตรวจแรงงาน แตFเมื่อมีการเจรจาไกลFเกลี่ยระหวFางนายจ?างหรือ
ตัวแทนนายจ?าง กับแรงงานในชั้นพนักงานตรวจแรงงาน ซึ่งเปPนการตกลงกันเพื่อให?มีการยุติข?อพิพาท
ทางแพFงตามความพอใจของทั้งสองฝ€าย โดยมีพนักงานตรวจแรงงานเปPนตัวกลางในการเจรจาไกลFเกลี่ย
ไมFควรมุFงเน?นที่จะยุติข?อพิพาทอยFางรวดเร็ว อันเปPนการสร?างแรงกดดันให?แรงงานจำต?องยอมรับสิทธิ
ประโยชน]ของตนในจำนวนต่ำกวFาที่ลูกจ?างมีสิทธิพึงได?รับได? แตFการเจรจาไกลFเกลี่ยควรหลักสิทธิ
ประโยชน]ที่ลูกจ?างและเจตนารมณ]กฎหมายที่มุFงให?ความเปPนธรรมแกFแรงงานและคุ?มครองสิทธิประโยชน]
ที่พึงมีพึงได?ตามกฎหมายเปPนที่ตั้ง
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6) ค8าใชAจ8ายในการเดินทางกลับประเทศ
ภาระความรับผิดชอบตFอคFาใช?จFายในการเดินทางกลับประเทศของแรงงานยังคงเปPนปvญหา
สำคัญ จากกรณีศึกษาทั้งสองกรณี จะเห็นได?วFายังไมFมีการบังคับใช?กฎกระทรวงคุ?มครองแรงงานในงาน
ประมงทะเล พ.ศ. 2557 ในการบังคับให?นายจ?างหรือผู?แทนนายจ?างเปPนผู?รับผิดชอบภาระคFาใช?จFายใน
การเดินทางกลับประเทศของแรงงานเมื่อมีการละเมิดสัญญาจ?างงานเกิดขึ้นในตFางประเทศ ทำให?การ
รับผิดชอบภาระคFาใช?จFายตกอยูFกับแรงงานทั้งสิ้น ยิ่งไปกวFานั้น การที่ต?องให?แรงงานขอผัดผFอนยกเว?น
การชำระหนี้จากคFาใช?จFายในการเดินทางกลับประเทศที่เกิดขึ้น ยิ่งทำให?รัฐต?องเปPนผู?รับผิดชอบภาระ
คF าใช? จF ายอั นเกิ ดจากความผิ ดของนายจ? าง แทนที ่ จะมี การบั ง คั บใช? กฎหมายเพื ่ อให? นายจ? างเปP น
ผู?รับผิดชอบภาระคFาใช?จFายดังกลFาวไมFวFาจะตFอแรงงานหรือตFอภาครัฐก็ตาม
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บทที่ 3
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อช่วยเหลือ
แรงงานประมงที่ออกไปทำงานต่างประเทศ
3.1 ข2อเสนอตAอกรมสวัสดิการและคุ2มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ในการจัดทำ
แนวทางชAวยเหลือและคุ2มครองแรงงานไทยที่ไปทำงานประมงในตAางประเทศ
3.1.1 กรมสวัสดิการและคุAมครองแรงงาน ควรพิจารณาออกระเบียบและแนวปฏิบัติว8าดAวย
ความรับผิดของตัวแทนนายจAางที่ทำการแทนนายจAางซึ่งอยู8ต8างประเทศ พระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 5 ประกอบประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ มาตรา 824 และ
กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงาน ในงานประมงทะเล พ.ศ. 2557 ในการคุ?มครองและเรียกร?องสิทธิ
ประโยชน]แกFแรงงานไทยที่ไปทำงานในเรือประมงในตFางประเทศ
3.1.2 กรมสวัสดิการและคุAมครองแรงงาน ควรแกAไขกฎกระทรวงคุAมครองแรงงานในงาน
ประมงทะเล พ.ศ. 2557 ให?นายจ?างหรือผู?แทนนายจ?างเปPนผู?รับผิดชอบภาระคFาใช?จFายในการเดินทาง
กลับประเทศของแรงงานเมื่อมีการละเมิดสัญญาจ?างงานเกิดขึ้นในตFางประเทศ ให?สอดดคล?องกับ
พระราชบัญญัติคุ?มครองแรงงานนางานประมงทะเล พ.ศ.2562 และควรทำงานรFวมกับกระทรวงการ
ตFางประเทศ ในการเรียกร?องคFาใช?จFายในการเดินทางกลับประเทศของแรงงานจากนายจ?างหรือผู?แทน
นายจ?างเพื่อคืนให?แกFรัฐ โดยไมFผลักภาระให?แรงงานต?องเปPนผู?รับภาระคFาใช?จFายดังกลFาว
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3.2 ข2อเสนอตAอกรมจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ในการคุ2มครองคนหางานไปทำงานใน
ตAางประเทศ
3.2.1 กรมจั ด หางานควรออกระเบี ย บว8 า ดA ว ยการขออนุ ญ าตพาลู ก จA า งไปทำงานใน
ต8างประเทศสำหรับแรงงานประมงที่ออกไปทำงานประมงในต8างประเทศ เพื่อกำหนดแบบสำหรับใช้
ในการขออนุญาตพาลูกจ้างไปทำงานประมงทะเล ในต่างประเทศ ซึ่งเป็นการทำงานที่มีลั กษณะ
แตกต่างจากการทำงานทั่วไป โดยกำหนดให?มีการขึ้นทะเบียนแรงงานและมีสัญญาจ?าง ตลอดจนมีการ
อบรมกFอนเดินทางเชFนเดียวกับกรณีการเก็บผลไม?ป€า ทั้งนี้ให?นายจ?างเปPนผู?รับผิดชอบคFาใช?จFายที่เกิดขึ้น
เพื่อให?แรงงานได?รับการคุ?มครองตามกฎหมายคุ?มครองแรงงาน โดยเฉพาะการทำงานในกิจการประมง
ซึ่งลักษณะการทำงานมีการเคลื่อนย?ายข?ามหลายอาณาเขตประเทศ ชFองวFางของกระบวนการของคนไป
ทำงานตFางประเทศในภาคประมง มีชFองวFางของกระบวนการตFาง ๆ แรงงานถูกสFงตFอไปทำงานหลาย
ประเทศ
3.2.2 กรมจัดหางานควรเพิ่มสิทธิประโยชนNจากกองทุนช8วยเหลือคนหางานไปทำงาน
ในต8างประเทศใหAครอบคลุมค8าใชAจ8ายที่เกิดขึ้นจริงในการช8วยเหลือแรงงานที่ไปทำงานต8างประเทศ
กลับสู8ประเทศไทย ควรครอบคลุมถึงคFาที่พักและคFาอาหาร ระหวFางรอสFงกลับ ตามจำนวนที่กระทรวง
การตFางประเทศให?แรงงานรับสภาพหนี้ไว?

3.3 ข2อเสนอตAอกระทรวงการตAางประเทศ
กระทรวงการตFางประเทศควรทำงานรFวมกับกระทรวงแรงงาน กำหนดแนวทางในการเรียกร?อง
คFาใช?จFายในการเดินทางกลับประเทศของแรงงานจากนายจ?างหรือตัวแทนนายจ?างซึ่งทำการแทนใน
ตFางประเทศเพื่อคืนให?แกFรัฐ โดยไมFผลักภาระให?แรงงานต?องเปPนผู?รับภาระคFาใช?จFายดังกลFาว และการ
บังคับใช? พระราชบัญญัติคุ?มครองแรงงานนางานประมงทะเล พ.ศ.2562

3.4 ข2อเสนอตAอกระทรวงคมนาคมในการปรับปรุงระเบียบปฏิบัติของกรมเจ2าทAาในการจัด
ทำงานหนังสือคนประจำเรือ
กรมเจ?าทFาควรมีการปรับปรุงระเบียบปฏิบัติในการจัดทำหนังสือคนประจำเรือ เพิ่มเติม
หลักฐานสัญญาจ?างแรงงาน หลักฐานการจ?างงาน ให?มีความรัดกุม สอดคล?องกับความเปPนจริงสำหรับ
แรงงานประมงที่ออกไปทำงานประมงในตFางประเทศ เพื่อประโยชน]ในการคุ?มครองและเรียกร?องสิทธิแกF
แรงงานไทยที่ไปทำงานในเรือประมงในตFางประเทศ นอกจากนี้ กรณีเปลี่ยนนายจ?างแระเปลี่ยนเรือ ให?
บันทึกหนังสือคนประจำเรือสำหรับเรือประมง (Seaman Book)
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