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บทสรุ ปสําหรั บผู้บริหาร
ความเป็ นมาและขอบเขตของการศึกษา
ในความพยายามที9จะแก้ ปัญ หาการละเมิดสิทธิ แรงงานในอุตสาหกรรมการประมงและอาหารทะเลในประเทศ
รัฐบาลไทยและองค์การนายจ้ าง และองค์การลูกจ้ าง ได้ ร่วมกันทํางานกันทํางานกันอย่างหนัก ตังแต่
M ปีพ.ศ. 4WW[
ที9จะจัดการปั ญหาและแก้ ไขสถานการณ์ให้ ดีขึ Mน ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 4WW[ ประเทศไทยประกาศใช้ กฎกระทรวง
คุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเลภายใต้ พระราชบัญญัติค้ มุ ครองแรงงาน พ.ศ. 4WV: พัฒนาการดังกล่าวได้ รับ
การสนับ สนุน ด้ านวิชาการภายใต้ ความร่ วมมือ ทางวิชาการระหว่างกรมสวัสดิ การและคุ้ม ครองแรงงานสังกัด
กระทรวงแรงงาน และโครงการส่งเสริ มและคุ้มครองสิทธิแรงงานข้ ามชาติ (GMS TRIANGLE) ขององค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ โดยส่งเสริ มให้ กระบวนการออกกฎหมายมีการปรึ กษาหารื อกับภาคส่วนที9เกี9ยวข้ องในภาคการ
ประมงทังในระดั
M
บประเทศและท้ องถิ9น โดยที9มาตรฐานหลักๆ ในกฎหมายที9นํามาจากอนุสญ
ั ญาว่าด้ วยการทํางาน
ในภาคการประมง พ.ศ. 2550 (ฉบับที9 :;;) ในเดือนเมษายน พ.ศ. 4WW; คณะรักษาความสงบแห่งชาติจัดตังM
ศูนย์บญ
ั ชาการแก้ ไขปั ญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) เพื9อจัดการกับปั ญหาที9เกี9ยวกับการประมงที9
ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และขาดการควบคุม (illegal, unreported, and unregulated fishing - IUU)
ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 4WW; สหภาพยุโรปพิจารณาให้ ใบเหลืองเพื9อเป็ นการเตือนอย่างเป็ นทางการต่อการที9ไทย
ไม่มีการดําเนิ นมาตรการอย่างเหมาะสมเพี ยงพอในการแก้ ไขปั ญ หาการทํ าประมงผิดกฎหมายในระดับสากล
รวมถึง การค้ ามนุ ษย์ และการใช้ แ รงงานบังคับ ในภาคการประมง (ซึ9งไม่ ว่าจะได้ เชื9 อ มโยงกับ การประมงที9 ผิ ด
กฎหมาย ขาดการรายงาน และขาดการควบคุมโดยตรงก็ตาม) ถูกระบุเป็ นประเด็นสําคัญที9ไทยควรดําเนินการเพื9อ
แก้ ไขปั ญหาการประมง IUU และปรับปรุ งสภาพการทํางานในอุตสาหกรรมการประมงและอาหารทะเล ในประเทศ
ตังแต่
M นนมาไทยได้
ัM
แสดงให้ เห็นถึงความพยายามมากขึ Mนที9จะจัดการปั ญหาและแก้ ไขสถานการณ์ ให้ ดีขึ Mนการปรับ
กฎหมายและนโยบายให้ เข้ มแข็งขึ Mนเป็ นองค์ประกอบหลักของแนวทางของรัฐบาลไทยในการจัดการกับการประมง
ที9 ผิ ด กฎหมายและการละเมิ ด สิ ท ธิ แ รงงานที9 เกี9 ย วข้ อ ง และพระราชกํ า หนดการประมงที9 บั ง คับ ใช้ ในเดื อ น
พฤศจิกายน พ.ศ. 4WW; คือตัวอย่างหนึง9 ของความพยายามดังกล่าว
กระทรวงแรงงานได้ รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ กําหนดมาตรการเพื9อปรับปรุ งสภาพการทํางานและป้องกันรู ปแบบ
การทํางานที9ยอมรับไม่ได้ ให้ ดีขึ Mนโดยลําดับ เช่น การป้องกันปั ญหาใช้ แรงงานบังคับและแรงงานเด็ก มาตรการทาง
กฎหมายและนโยบายที9จะออกมานันM จะต้ องสอดคล้ องกับมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ เช่น อนุสญ
ั ญาว่า
ด้ วยการทํางานในภาคการประมง พ.ศ. 4550 (ฉบับที9 :;;) และพิธีสารปี พ.ศ. 4557 ของอนุสญ
ั ญาว่าด้ วยแรงงาน
บังคับ พ.ศ. 2473
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ขณะนีปM ระเทศไทยกําลังพิจารณาการให้ สตั ยาบันต่ออนุสญ
ั ญาว่าด้ วยการทํางานในภาคการประมง พ.ศ. 4550
(ฉบับที9 :;;) (ซึ9งต่อไปนี จM ะเรี ยกว่าอนุสัญ ญาฉบับที9 :;;) ที9 มีขึนM มาเพื9 อดูแลให้ คนงานประมงได้ มีสภาพการ
ทํางานที9มีคุณค่าบนเรื อประมงที9เป็ นไปตามข้ อกําหนดขันตํ
M 9าในการทํางานบนเรื อ สภาพการปฏิบัติหน้ าที9 ที9พัก
อาศัยและอาหาร การคุ้มครองความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทํางาน การดูแลทางการแพทย์ และการ
ประกันสังคม อนุสญ
ั ญาฉบับนี แM ก้ ไขและแทนที9ตราสารของไอแอลโอก่อนหน้ านีหM ลายฉบับ คือ ข้ อแนะว่าด้ วย
จํานวนชัว9 โมงการทํางาน (ประมง) พ.ศ. 2463 (ฉบับที9 [) อนุสญ
ั ญาว่าด้ วยอายุขนตํ
ั M 9า (คนงานประมง) พ.ศ. 2502
(ฉบับที9 ::4) อนุสญ
ั ญาว่าด้ วยการตรวจสุขภาพ (คนงานประมง) พ.ศ. 2502 (ฉบับที9 ::T) อนุสญ
ั ญาว่าด้ วย
รายการในข้ อตกลงของคนงานประมง พ.ศ. 2502 (ฉบับที9 ::V) อนุสัญ ญาว่าด้ วยใบรั บรองความสามารถของ
คนงานประมง พ.ศ. 2509 (ฉบับที9 :4W) อนุสญ
ั ญาว่าด้ วยที9พกั อาศัยของลูกเรื อ (คนงานประมง) พ.ศ. 2509 (ฉบับ
ที9 :4Y) และข้ อแนะว่าด้ วยการฝึ กอบรมอาชีพ (คนงานประมง) พ.ศ. 2509 (ฉบับที9 :4Y)
เพื9อช่วยพิจารณาความพร้ อมของประเทศไทยในการให้ สดั ยาบันต่ออนุสญ
ั ญาฉบับนี M บทวิเคราะห์นี Mระบุชี Mช่องว่าง
และความไม่สอดคล้ องในกฎหมายและแนวปฏิบตั ิของไทย และมีข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล การวิเคราะห์ช่องว่างนี M
ยึดตามแนวทางและแม่แบบที9พัฒนาขึนM โดยไอแอลโอสําหรั บการประเมินกฎหมายและกฎระเบียบของประเทศ
เทียบกับอนุสญ
ั ญาฉบับที9 :;;2
รายงานนีศM ึกษากรอบกฎหมายที9มีอยู่ของไทยในเรื9 องการทํางานในภาคการประมง โดยการวิเคราะห์ รายมาตรา
เกี9ยวกับช่องว่างระหว่างกฎหมายไทยกับคํานิยาม ขอบเขต หลักการทั9วไป และบทบัญญัติต่างๆ ของอนุสญ
ั ญา
ฉบับที9 :;; บทวิเคราะห์จดั ทําโดยการปรึ กษาหารื อกับฝ่ ายต่างๆ ที9เกี9ยวข้ องโดยการจัดการสนทนากลุ่มจํานวน สี9
ครังM ในระหว่างวันที9 :Y – :[ พฤศจิกายน พ.ศ. 4WWN นอกจากนี M การจัดทํารายงานฉบับนี Mยังได้ รับความช่วยเหลือ
จากผู้เชี9ยวชาญอาวุโสด้ านมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศและกฎหมายแรงงานในสํานักงานประจําภูมิภาค
เอเชียของไอแอลโอ ผู้เชี9ยวชาญอาวุโสแผนกภาคการขนส่งและทะเลของไอแอลโอที9เจนีวา และเจ้ าหน้ าที9โครงการ
ต่อต้ านรู ปแบบการทํางานที9ยอมรับไม่ได้ ในอุตสาหกรรมการประมงและอาหารทะเลของไทย ที9กรุ งเทพฯ
ข้ อค้ นพบจากการวิเคราะห์ ได้ รับการนําเสนอบนฐานของความเข้ าใจว่าสํานักงานแรงงานระหว่างประเทศไม่มี
อํานาจภายใต้ ธรรมนูญขององค์การแรงงานระหว่างประเทศที9จะให้ คําตีความตราสารต่างๆ ที9รับรองโดยที9ประชุม
ใหญ่ แรงงานระหว่างประเทศ หรื อประเมินความสอดคล้ องของกฎหมายและการปฏิบัติของประเทศกับตราสาร
เหล่านี M และโดยที9ไม่กระทบต่อความเห็นต่างๆ ที9หน่วยงานกํากับดูแลของไอแอลโอที9มีอํานาจหน้ าที9อาจเคยให้ ไว้
ข้ อค้ นพบสําคัญ

แนวทางสําหรับการวิเคราะห์ช่องว่างเกียวกับอนุสัญญาว่าด้วยการทํางานในภาคการประมง พ.ศ. 2550 (ฉบับที 899) ดูได้ที
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_dialogue/@sector/documents/publication/wcms_161223.pdf
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โดยภาพรวมแล้ ว ประเทศไทยมีกฎหมายและกฎระเบียบที9ดจู ะสะท้ อนบทบัญญัติหลายมาตราของอนุสญ
ั ญาฉบับ
ที9 :;; แต่ค่อนข้ างกระจัดกระจายและเหลื9อมซ้ อนกัน และอยู่ภายใต้ อํานาจของหน่วยงานต่างๆ จํ านวนมาก
กฎหมายและกฎระเบียบดังกล่าวสามารถจัดแบ่งเป็ นสามกลุม่ กล่าวคือ:
1. การคุ้มครองแรงงาน ภายใต้ อาณัติของกระทรวงแรงงาน
2. เรื อและเครื9 องมือประมง ภายใต้ อาณัติ กระทรวงการเกษตรและสหกรณ์
3. ความปลอดภัยของเรื อและคุณสมบัติของลูกเรื อ ภายใต้ อาณัติกรมเจ้ าท่า กระทรวงคมนาคม
ในการวิเคราะห์วา่ กฎหมายไทยสอดคล้ องกับแต่ละมาตราของอนุสญ
ั ญาฉบับที9 :;; หรื อไม่ กฎหมายทังสามกลุ
M
่ม
ถูกนํามาพิจารณาร่ วมกัน โดยทัว9 ไป กฎหมายที9เกี9ยวกับแรงงานที9นํามาใช้ ค้ มุ ครองแรงงานประมงทะเล ที9เป็ น
ลูกจ้ าง ดังนันM จึงไม่รวมถึงชาวประมงที9ไม่ได้ เป็ นลูกจ้ าง หรื อประกอบอาชีพส่วนตัวและชาวประมงนําM จืด ในส่วน
ของขอบเขต กฎหมายที9เกี9ยวกับการประมงและเรื อประมงส่วนใหญ่ใช้ กบั เรื อประมงที9มีขนาดใหญ่กว่า :O หรื อ TO
ตันกรอส ดังนันจึ
M งไม่รวมถึงเรื อขนาดเล็ก
ในส่วนของคํานิ ย าม กฎหมายไทยไม่มีคํ านิ ยามที9 ชัด เจนสําหรั บ เจ้ าของเรื อประมง ไต้ ก๋ ง คนงานประมง และ
บทบาทของบุ ค คลเหล่า นันM ตามที9 กํ าหนดโดยอนุ สัญ ญาฉบับ ที9 :;; แต่ กํ าหนดหน้ าที9 ข อง “นายจ้ าง” และ
“ผู้ได้ รับใบอนุญาต” สําหรับการประมงและการเดินเรื อที9สามารถครอบคลุมถึงเจ้ าของเรื อประมงและ/หรื อไต้ ก๋ง
กฎหมายไทยกําหนดมาตรฐานสูงกว่าอนุสญ
ั ญาฉบับที9 :;; ในประเด็นเรื9 องค่าจ้ างขันตํ
M 9าและจํานวนชัว9 โมงพัก
ส่ ว นประเด็ น อื9 น ๆ กฎหมายและกฎระเบี ย บของไทยกํ า หนดกฎเกณฑ์ แ ละกลไกสํ า หรั บ บทบั ญ ญั ติ ต่ า งๆ
ในอนุสญ
ั ญาฯ แต่ยงั ไม่เป็ นไปตามมาตรฐานที9กําหนดโดยอนุสญ
ั ญาฉบับที9 :;; ยกตัวอย่างเช่น การจัดทํารายชื9อ
ลูกเรื อถูกกําหนดใช้ เฉพาะกับนายจ้ างที9มีลกู จ้ างสิบคนขึ Mนไปเท่านันM ขณะที9บทบัญญัติเกี9ยวกับที9พกั และห้ องนํ Mามี
กําหนดแต่เฉพาะเรื อขนาด TO และ YO ตันกรอสตามลําดับเท่านันM นายจ้ างถูกกําหนดให้ ต้องส่งคนงานกลับในบาง
สถานการณ์ แต่ก็จํากัด กว่าที9 กําหนดในอนุสัญ ญาฉบับที9 :;; บทบัญ ญั ติที9 มีอ ยู่ที9 บังคับ ให้ ผ้ ูได้ รับ ใบอนุญ าต
สําหรับเรื อประมงต้ องดูแลให้ มีการรักษาพยาบาล (ยาปฐมพยาบาล คนประจําเรื อที9ได้ รับการฝึ กอบรมในการปฐม
พยาบาล ระบบการส่งตัวลูกเรื อที9ป่วย) บังคับใช้ แต่กบั ผู้ได้ รับใบอนุญาตสําหรับเรื อขนาดใหญ่เท่านันM
ประเด็นอื9นอย่างเช่น สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน มีระบุอยู่ในกฎหมายไทยสามฉบับโดยไม่มี
การประสานเชื9อมโยง ดังนันจึ
M งเหลื9อมซ้ อนกันอยู่ นอกจากนี M ยังไม่มีความชัดเจนว่าพระราชบัญญัติความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้ อมในการทํางาน พ.ศ. 4WWV จะใช้ บงั คับกับคนงานประมงในทางปฏิบตั ิได้ อย่างไร
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นอกเหนื อไปจากช่อ งว่างของคํ านิ ย ามและขอบเขตดังกล่าวข้ างต้ น แล้ ว ยังมี ช่ อ งว่างที9 เห็ น ได้ ชัดเจนระหว่าง
กฎหมายไทยและบทบัญญัติทวั9 ไปของอนุสญ
ั ญาฉบับที9 :;; อีกด้ วย เช่น ประการแรก กฎหมายประกันสังคมยัง
ไม่ครอบคลุมถึงแรงงานประมงถึงแม้ ว่ารัฐบาลไทยจะกําลังอยู่ในกระบวนการขยายการประกันสังคมและกองทุน
เงิ น ทดแทนให้ ครอบคลุม แรงงานประมงแล้ วก็ ต าม (กระทั9งหลังจากการขยายดังกล่าวแล้ วก็ต าม
ระบบ
ประกันสังคมของไทยก็ยงั ไม่สามารถโอนย้ ายตามผู้ประกันตนหรื อมีลกั ษณะการใช้ งานที9เหมาะสมสําหรับแรงงาน
ประมง) ประการที9สอง กฎหมายว่าด้ วยการจ้ างงานและการคุ้มครองคนหางานไม่ได้ ห้ามบริ ษัทจัดหางานเรี ยกเก็บ
ค่าธรรมเนี ยมจากแรงงานไทย ประการที9 สาม กฎหมายไทยขาดมาตรการดูแลให้ มี การรั กษาพยาบาลสํ าหรั บ
ลูกเรื อของเรื อประมงที9มีขนาด 4V เมตรขึนM ไป ประการที9สี9 กฎหมายไทยไม่ได้ มีการแยกแยะหน้ าที9รับผิดชอบของ
เจ้ าของเรื อกับไต้ ก๋งอย่างชัดเจน
ช่องว่างอื9นๆ ในกฎหมายไทยสมควรได้ รับการแก้ ไขเพื9อให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดของอนุสญ
ั ญาฯ หรื อการใช้ ข้อบท
ที9อนุญาตให้ ยกเว้ น (flexibility) ข้ อบทอื9นๆของอนุสญ
ั ญาฯ หรื อจากข้ อบทบัญญัติที9เกี9ยวกับแรงงานประมงหรื อ
เรื อประมงบางประเภท หรื อให้ มีการดําเนินการตามบทบัญญัติบางข้ อบทให้ ก้าวหน้ าไปเป็ นลําดับขันM อนุสญ
ั ญาฯ
กําหนดให้ การใช้ ขทบทที9 อนุญ าตให้ ยกเว้ นข้ อบทอื9นต้ องผ่านการปรึ กษาหารื อกับองค์กรนายจ้ างและลูกจ้ างที9
เกี9ยวข้ องเสียก่อน โดยเฉพาะองค์กรเจ้ าของเรื อประมงและแรงงานประมงในกรณี ที9มีองค์กรเช่นนันM อยู่ การใช้ ข้อ
บทยกเว้ นข้ อบทอื9นๆ ของอนุสญ
ั ญามีคําอธิบายอยู่ในภาคผนวก :
การดําเนินการตามกฎหมายที9มีอยู่แล้ วของไทยเป็ นข้ อท้ าทาย ยกตัวอย่างเช่น ประเทศไทยไม่มีกฎหมายที9เป็ น
กฎหมายฉบับเดียวในการดําเนินการตามข้ อบทต่างๆ ที9เกี9ยวข้ องกับอนุสญ
ั ญาฉบับที9 :;; การบังคับใช้ กฎหมายมี
กลไกและหน่วยงานผู้มีอํานาจของแต่ละฉบับ ศูนย์บญ
ั ชาการแก้ ไขปั ญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.)
ถูก จัดตังM ขึนM ในปี พ.ศ. 4WW; ให้ เป็ นหน่ วยประสานงานชั9วคราวจนกว่าการทํ างานจะถูกโอนไปยังกรมประมง
อย่างไรก็ตาม บทบาทและหน้ าที9รับผิดชอบของกรมประมงที9เกี9ยวข้ องกับหน่วยงานอื9นๆ นันยั
M งไม่ชดั เจน ประการที9
สอง ไม่ใช่ว่าทุกหน่วยงานจะมีทรัพยากรที9จําเป็ นสําหรับการดําเนินการตรวจแรงงาน ยกตัวอย่างเช่น กระทรวง
แรงงานไม่มีเรื อสําหรับการตรวจในทะเล ในขณะที9เรื อของกรมประมงก็ไม่สามารถไปได้ เกิน :4 ไมล์ทะเล ประการ
ที9สาม เจ้ าพนักงานบังคับใช้ กฎหมายของหน่วยงานที9เกี9ยวข้ องจําเป็ นต้ องมีความรู้ ที9ลกึ ซึ Mงมากขึ Mนเกี9ยวกับประเด็น
ต่างๆ กฎหมาย และกฎระเบียบที9 เกี9ยวกับการทํ างานในภาคการประมงเรื9 องงบประมาณและศักยภาพเกี9 ยวกับ
ความรู้ ความเข้ าใจในการตรวจแรงงานและการบังคับใช้ กฎหมายเป็ นข้ อท้ าทายที9รับรู้ กัน อย่างเช่น การขาดการ
สัมภาษณ์แรงงานประมงที9ครอบคลุมนและเป็ นส่วนตัวทังในทะเลและตามศู
M
นย์ควบคุมการแจ้ งเรื อเข้ า-ออก
สรุ ปและข้ อเสนอแนะ
เนื9องจากว่ามีกฎหมายจํานวนมากที9เกี9ยวข้ องกับการทํางานในภาคการประมง (การวิเคราะห์นี Mพิจารณากฎหมาย
และกฎระเบียบประมาณ 4Y ฉบับ) รัฐบาลไทยอาจพิจารณาออกกฎหมายฉบับใหม่เพื9อดําเนินการตามอนุสญ
ั ญา
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ฉบับที9 :;; แบบเดียวกับที9เคยออกพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 4WW; เพื9อดําเนินการตามอนุสญ
ั ญาว่า
ด้ วยแรงงานทางทะเล พ.ศ. 4549 กฎหมายดังกล่าวควรกําหนดบทบาทและหน้ าที9รับผิดชอบของหน่วยงานรัฐ แต่
ละแห่งให้ ชดั เจน ตลอดจนคํานึงถึงบทบาทสําคัญและศักยภาพของกองทัพเรื อในการดําเนินการตรวจแรงงานทาง
ทะเล กฎหมายนีสM ามารถแก้ ไขช่องว่างทังM หมดที9ระบุในรายงานนีไM ด้ โดยไม่ต้องแก้ ไขกฎหมายที9มีอยู่จํานวนมาก
การมีกฎหมายฉบับเดียวยังเป็ นการง่ายกว่าการดําเนินการตามกฎหมายใหม่ๆ หลายฉบับโดยหลายหน่วยงานอีก
ด้ วย หากว่าไม่ส ามารถมี ก ฎหมายฉบับ เดี ย วได้ รั ฐ บาลควรแก้ ไขกฎหมายและกฎระเบี ย บให้ ส อดคล้ อ งกับ
มาตรฐานต่างๆ นอกจากนี M รั ฐบาลยังควรที9จะพิ จารณาข้ อแนะว่าด้ วยการทํางานในภาคการประมง พ.ศ. 4550
(ฉบับที9 :NN) ที9เสริ มอนุสญ
ั ญาฉบับที9 :;; เนื9องจากเสนอแนะแนวทางในการนําบทบัญญัติตา่ งๆไปปฏิบตั ิ
ในความตังใจที
M 9จะยืนยันและตอกยํ Mาการให้ คํามัน9 ของรัฐบาลไทยที9จะส่งเสริ มการทํางานที9มีคณ
ุ ค่าในอุตสาหกรรม
การประมงและอาหารทะเล รัฐบาลควรพิจารณาให้ สตั ยาบันต่ออนุสญ
ั ญาว่าด้ วยการทํางานในภาคการประมง
การให้ สัต ยาบั น จะทํ า ให้ นานาประเทศได้ ม องเห็ น ถึ ง ความพยายามของรั ฐ บาล และจะเอื อM ต่ อ การเสวนา
แลกเปลี9ยนกับหน่วยงานกํากับดูแลของไอแอลโอเกี9ยวกับมาตรการต่างๆ ที9ดําเนินการ นอกจากนี M การให้ สตั ยาบัน
ยังจะช่วยให้ มีแนวทางสําหรับการพัฒนานโยบายและความช่วยเหลือทางวิชาการทังM ในประเทศไทยและทั9วโลก
และจะเป็ นการสนับสนุนการส่งเสริ ม ให้ ความคุ้มครอง และเคารพต่อสิทธิและหลักการต่างๆที9ปรากฏในอนุสญ
ั ญา
ฉบับที9 :;;
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บทที วัตถุประสงค์ ของการศึกษาและวิธีวิทยา
การวิเคราะห์ช่องว่างนีใช้แนวทางทีพัฒนาขึนโดยไอแอลโอเพือใช้ในการประเมินกฎหมายและกฎระเบียบของประเทศ
โดยเทียบกับอนุสญ
ั ญาว่าด้วยการทํางานในภาคการประมง พ.ศ. .550 (ฉบับที 344)3 บทวิเคราะห์ประกอบด้วยการ
วิเคราะห์กฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรการต่างๆ ทีทําให้บทบัญญัติของอนุสญ
ั ญาฉบับที 344 เป็ นผลจริ ง ความไม่
สอดคล้องระหว่างกฎหมายไทยและอนุสญ
ั ญาฉบับที 344 และมีขอ้ เสนอแนะการปรับแก้กฎหมายและกฎระเบียบของ
ไทยส่ วนใดบ้างให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของอนุสญ
ั ญา การวิเคราะห์ช่องว่างนีจะช่วยให้รัฐบาลไทยพิจารณาความ
พร้อมของประเทศในการให้สตั ยาบันต่ออนุสญ
ั ญาฉบับที 344
บทวิเคราะห์เริ มด้วยการพิจารณากฎหมาย นโยบาย และกฎระเบียบของไทย ทีเกียวข้องกับอนุสญ
ั ญาฉบับที
344 แล้วสังเคราะห์ขอ้ มูลเป็ นเมทริ กซ์ของอนุสัญญาฉบับที 344 รายการกฎหมายและนโยบายได้รับการปรับปรุ งแก้ไข
ตามการสนทนากลุม่ ทีจัดขึนสี ครังในวันที 3@ – 3B พฤศจิกายน พ.ศ. .DDE โดยมีตวั แทนจากกระทรวงต่างๆ องค์กร
นายจ้าง และแรงงาน ตลอดจนองค์กรประชาสังคม เข้าร่ วมด้วย รายชือสังกัดและองค์กรทังหมดของผูเ้ ข้าร่ วมสามารถดู
ได้ในภาคผนวก . วัตถุประสงค์หลักของการปรึ กษาหารื อโดยการสนทนากลุ่มคือ การตรวจสอบยืนยันผลทีได้จาก
การศึกษาเอกสาร เปิ ดรับข้อมูลทีทันสถานการณ์ และประสบการณ์จากการปฏิบตั ิตามกฎหมายต่างๆ ทีอยูใ่ นขอบเขต
ของการศึกษานี

3

อ่านแนวทางสําหรับการวิเคราะห์ช่องว่างของอนุสัญญาว่าด้วยการทํางานในภาคการประมง ค.ศ. =>>? (ฉบับที 899) ได้ที

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_dialogue/@sector/documents/publication/wcms_161223.pdf
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บทที ความเป็ นมา

2.1 สถานการณ์
การทํางานในภาคการประมงมีลกั ษณะเฉพาะ โดยงานประมงเป็ นงานทีเสี ยงอันตราย ส่ วนหนึงเนืองมาจากมี
ช่วงเวลาการทํางานทียาวนานอันเป็ นผลจากระบบการจ่ายค่าจ้างทีผูกค่าตอบแทนกับปริ มาณสัตว์นาที
ํ จับได้ เรื อประมง
เป็ นสถานทีทํางานทีแยกตัวทังยังมีกฎระเบียบและการตรวจตราจํากัด รวมถึงการยืนเรื องร้องเรี ยนในเวลาบนฝังทีมีจาํ กัด
ข้อกล่าวหาจํานวนมากเกียวกับการละเมิดสิ ทธิมนุษยชนและสิ ทธิแรงงานอย่างร้ายแรงในอุตสาหกรรมการ
ประมงพาณิ ชย์ของไทยในช่วงไม่กีปี ทีผ่านมานี สะท้อนอุตสาหกรรมทีเต็มไปด้วยการใช้แรงงานบังคับและสภาพการ
ทํางานทีเลวร้าย ปัญหาเรื องค่าตอบแทน การคุม้ ครองทางสังคม จํานวนชัวโมงการทํางาน ความปลอดภัยทางร่ างกายทีมี
การละเมิดและกดขีทางเพศและทางจิตวิทยา จนถึงการเสี ยชีวิต
ประเทศไทยได้ให้สตั ยาบันต่ออนุสัญญาของไอแอลโอว่าด้วยการขจัดการใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ
และคณะกรรมการผูเ้ ชียวชาญของไอแอลโอได้ร้องขอมาโดยตลอดให้

“รัฐบาลดําเนินมาตรการทีจําเป็ นเพือดูแลให้

แรงงานข้ามชาติ (โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการประมง) ได้รับความคุม้ ครองอย่างเต็มทีจากการปฏิบตั ิและสภาพทีกดขี
ทารุ ณจากการใช้แรงงานบังคับ”
แม้วา่ จะมีการปรับปรุ งแก้ไขกรอบกฎหมายและการใช้กฎหมาย และดําเนิ นนโยบายเกียวกับการค้ามนุษย์ การ
คุม้ ครองแรงงาน หลักประกันสังคม และการศึกษาทีเกียวข้องกับการทํางานในภาคการประมงและอาหารทะเลของไทย
แต่กย็ งั ปรากฏช่องว่างในกรอบกฎหมายทีต้องได้รับการปรับแก้

ช่องว่างหนึงทีรับทราบกันดีคือการกํากับควบคุมการ

ทํางานบนเรื อประมงซึงตลอดเวลาทีผ่านมาทังในประเทศไทยและทัวโลกมีการกํากับดูแลน้อยมาก
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2.2 ข้อมูลทางสถิติทีเกียวข้อง
การขาดการควบคุมดูแลเช่นนี ส่ งผลร้ายเป็ นพิเศษต่อแรงงานข้ามชาติทีเป็ นแรงงานส่ วนใหญ่ในภาคการประมง
ไทย ตามข้อมูลของรัฐบาลไทย ในปี พ.ศ. .DD4 มีแรงงานข้ามชาติประมาณ 3D3,PPP คนในภาคการประมงทะเลทีขึน
ทะเบียนกับกระทรวงแรงงาน แรงงานข้ามชาติในประเทศไทยมีอยูส่ องประเภท ส่ วนใหญ่เข้าประเทศมาโดยผิดกฎหมาย
แล้วเปลียนเป็ นสถานะผ่านการขึนทะเบียนภายใต้โครงการนิรโทษกรรม (‘บัตรชมพู’) ของรัฐบาลทีดําเนินการตามมติ
คณะรัฐมนตรี แรงงานข้ามชาติอีกส่ วนทีมีจาํ นวนน้อยกว่าเข้าประเทศมาภายใต้บนั ทึกความเข้าใจ (MoU) ทีประเทศไทย
ทํากับประเทศต้นทางต่างๆ มีรายงานในปี พ.ศ. .DD4 ว่ามีแรงงานข้ามชาติทีเข้ามาตามช่องทางเอ็มโอยูประมาณ 22,225
คนทํางานบนเรื อประมงในประเทศไทย
ในปี พ.ศ. .DDB มีแรงงานข้ามชาติ 60,285 คนทีขึนทะเบียนทํางานในภาคการประมงทะเลระหว่างวันที 26
มิถนุ ายน พ.ศ. .DDB ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. .DD4 ในจํานวนนัน 30,401 คนได้รับอนุญาตให้ทาํ งานต่อได้อีกหนึงปี (1
เมษายน พ.ศ. .DD4 – 31 มีนาคม พ.ศ. .DDE) ในปี พ.ศ. .DD4 มีแรงงานขึนทะเบียนทํางานในภาคนีมากขึน (75,959 คน)
และในจํานวนนัน 23,884 คนได้รับการขยายเวลาให้ทาํ งานในปี พ.ศ. .DDE ได้ ในปี พ.ศ. .DDE การจดทะเบียนคนงาน
ประมงใหม่ลดลงเป็ น 17,784 คน (แบ่งเป็ นผูถ้ ือ ‘บัตรชมพู’ 17,446 คน และผูผ้ า่ นกระบวนการพิสูจน์สญ
ั ชาติ 1,968 คน)
แรงงานส่ วนใหญ่ในภาคการประมงทะเลมาจากเมียนมา รองลงมาคือกัมพูชา และมีจาํ นวนน้อยทีมาจากลาว ดูภาคผนวก
[

สําหรับจํานวนแรงงานข้ามชาติทีได้รับอนุญาตให้ทาํ งานได้เป็ นการชัวคราวในภาคการประมงทะเลในประเทศไทย

พ.ศ. .DDB - .DDE
ในระหว่างปี พ.ศ. .DDB – .DDE คณะรักษาความสงบแห่ งชาติ (คสช.) และคณะรัฐมนตรี ออกประกาศหรื อมติ
อนุญาตให้แรงงานข้ามชาติเข้าเมืองผิดกฎหมายจากเมียนมา ลาว และกัมพูชา จดทะเบียนเป็ นแรงงานในภาคการประมง
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และได้รับอนุญาตให้ทาํ งานในประเทศไทยได้เป็ นการชัวคราว ในแต่ละปี จะมีการเปิ ดให้ลงทะเบียนหนึ งหรื อสองช่วง
และแรงงานสามารถลงทะเบียนเพือทํางานได้เป็ นเวลาหนึงปี
กรมประมงรายงานว่า ณ วันที [3 ตุลาคม พ.ศ. .DDE มีเรื อประมง 10,991 ลําทีได้รับอนุญาตให้ทาํ การประมง
ในจํานวนนัน 8,964 ลําเป็ นเรื อทีทําการประมงในบริ เวณอ่าวไทย และ 2,027 ลําทําการประมงในทะเลอันดามัน เรื อทีทํา
การประมงในอ่าวไทยส่ วนใหญ่มีขนาดระหว่าง 20 และ 60 ตันกรอส (4,477 ลํา) รองลงมาเป็ นขนาด 10 ถึง 20 ตันกรอส
(2,463 ลํา) 60 ถึง 150 ตันกรอส (1,945 ลํา) และ 150 ตันกรอสขึนไป (79 ลํา) ในทํานองเดียวกัน เรื อประมงส่ วนใหญ่ใน
ทะเลอันดามันมีขนาด 20 ถึง 60 ตันกรอส (947 ลํา) แต่มีเรื อขนาด 60 ถึง 150 ตันกรอส (584 ลํา) มากกว่าขนาด 10 ถึง 20
ตันกรอส (466 ลํา) มีขนาดทีเกินกว่า 150 ตันกรอสไม่มาก (30 ลํา) มีเรื อประมงไทยประมาณ ]P. ลําทีมีความยาว .]
เมตรขึนไป ซึ งเป็ นเกณฑ์ทีใช้ในอนุสัญญาฉบับที 344 สําหรับการบังคับใช้บางมาตรฐาน4
ในส่ วนของการบังคับใช้ รัฐบาลจัดสรรงบประมาณ 22,907,300 บาทสําหรับการตรวจเรื อประมงและแรงงาน
ในปี งบประมาณ พ.ศ. .D@P (1 ตุลาคม พ.ศ. .DDE – 30 กันยายน พ.ศ. .D@P)5 โดยมีแผนดําเนินการตรวจ 144 ครังใน .]
จังหวัด

2.3 กรอบกฎหมายเรื องการคุม้ ครองคนงานประมง
ประเทศไทยมีกฎหมาย 3D ฉบับ และกฎระเบียบและคําสังคสช. อย่างน้อย 33 ฉบับ ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงาน
33 แห่งทีเกียวข้องกับอนุสัญญาฉบับที 344
ตารางที .: กฎหมายทีเกียวข้องและหน่วยงานรับผิดชอบ

4

ข้อมูลจากการรวบรวมในปี พ.ศ. 2559 จากบันทึกเรื อประมงระดับภูมิภาค โดยความร่ วมมือกับกรมประมง

5

กองตรวจการประมง: แผนสหวิชาชี พในการจัดการปัญหาแรงงานผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์
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กฎหมายและกฎระเบียบ

หน่วยงาน

เนื อหา

ใบอนุญาต

รับผิดชอบ
การคุม้ ครองแรงงาน
พระราชบัญญัติคุม้ ครอง

กระทรวงแรงงาน

แรงงาน พ.ศ. .D]3

(กรมสวัสดิการและ มาตรฐานแรงงานขันตําในด้านค่าแรงขัน
คุม้ ครองแรงงาน)

กํากับควบคุมการจ้างงานโดยการกําหนด
ตํา จํานวนชัวโมงทํางาน วันหยุด การลา
ฯลฯ ครอบคลุมทังคนสัญชาติไทยและ
สัญชาติอืน

กฎระเบียบทีออกมาภายใต้พ.ร.บ.คุม้ ครองแรงงาน
- กฎกระทรวงคุม้ ครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. .DDB
- กฎระเบียบว่าด้วยสัญญาจ้างงานสําหรับคนงานประมง ผูต้ รวจแรงงาน ความผิดอาญา
พระราชบัญญัติจดั ตังศาล

กระทรวงยุติธรรม

จัดตังศาลแรงงานขึนเป็ นศาลเฉพาะเพือ

แรงงานและวิธีพจิ ารณาคดี

และ

ดําเนิ นคดีแรงงานซึ งแตกต่างจากคดีแพ่ง

แรงงาน พ.ศ. !

กระทรวงมหาดไทย และอาญา

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่า

กระทรวงการ

สํารองเงินเพือช่วยเหลือคนไทยทีตกค้าง

ด้ วยเงินทดรองราชการเพือ

ต่างประเทศ

ในต่างประเทศเพือส่ งตัวกลับ

ช่ วยเหลือคนไทยใน
ต่ างประเทศ พ.ศ. 2549
พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง

กระทรวงมหาดไทย กํากับควบคุมการเข้าและออกจาก

พ.ศ. .D..

หนังสื อ

ประเทศ มีบทบัญญัติเกียวกับการอนุญาต เดินทาง
ให้อยูใ่ นประเทศได้เป็ นการชัวคราว การ ชัวคราวและ
พํานัก และการส่ งตัวกลับ

วีซ่า

สงวนอาชีพบางอย่างไว้ให้กบั คนไทย

ใบอนุญาต

พระราชบัญญัติการทํางาน

กระทรวงแรงงาน

ของคนต่ างด้าว พ.ศ. 2551

(กรมการจัดหางาน) ไม่ให้คนต่างชาติทาํ อาชีพเหล่านัน

ทํางาน
สําหรับ
แรงงานข้าม
ชาติ
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พระราชบัญญัติจดั หางานและ กระทรวงแรงงาน

เน้นทํางานเรื องคนไทยทีหางานใน

คุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 (กรมการจัดหางาน) ประเทศและต่างประเทศ และใบอนุญาต
สําหรับบริ ษทั จัดหางาน
พระราชกําหนดการนําคนต่ าง กระทรวงแรงงาน
ด้ าวมาทํางานกับนายจ้างใน

(กรมการจัดหางาน)

• กํากับควบคุมการดําเนินธุรกิจใน
การจัดหาแรงงานข้ามชาติเข้ามา
ทํางานในประเทศไทย

ประเทศ พ.ศ. !!2

• ช่วยปรับปรุ งการจัดการดูแลบริ ษทั
จัดหางานของประเทศไทย และ
ป้ องกันไม่ให้แรงงานข้ามชาติถกู
แสวงหาประโยชน์ และป้ องกัน
การค้ามนุษย์ แรงงานขัดหนี และ
แรงงานบังคับ ตลอดจนส่ งเสริ ม
สิ ทธิและผลประโยชน์ของแรงงาน
ข้ามชาติ
มติคณะรัฐมนตรีและประกาศ กระทรวง
กระทรวงสาธารณสุ ข

สาธารณสุ ข

นโยบายการตรวจสุ ขภาพและประกัน

ใบรับรอง

สุ ขภาพสําหรับแรงงานข้ามชาติ (ผูถ้ ือ

สุ ขภาพ

‘บัตรชมพู’)
พระราชบัญญัติความ

กระทรวงแรงงาน

ไม่ชดั เจนว่าครอบคลุมคนงานประมง

ปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

(กรมสวัสดิการและ หรื อไม่ และถ้าครอบคลุม การบังคับใช้ก็

สภาพแวดล้ อมในการทํางาน

คุม้ ครองแรงงาน)

จะค่อนข้างมีปัญหา

พ.ศ. !!6
พระราชบัญญัติประกันสั งคม กระทรวงแรงงาน
พ.ศ. !77

(สํานักงาน
ประกันสังคม)

จัดตังระบบประกันสังคม
1) การประกันตนภายใต้มาตรา [[
สําหรับแรงงานในระบบ (สิ ทธิ
ประโยชน์ 4 ข้อ - หมายเหตุ
แบ่งตามอนุสญ
ั ญาไอแอลโอ)
2) การประกันตนภายใต้มาตรา [E
(สิ ทธิประโยชน์ B ข้อ) สําหรับ
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ลูกจ้างทีเคยเป็ นผูป้ ระกันตนมา
ก่อน และ
3) การประกันตนโดยสมัครใจ
สําหรับแรงงานนอกระบบ
พระราชบัญญัติเงินทดแทน

กระทรวงแรงงาน

จัดตังกองทุนเงินทดแทนเพือช่วยเหลือ

พ.ศ. !78

(สํานักงาน

ลูกจ้างทีได้รับบาดเจ็บและเจ็บป่ วย พิการ

ประกันสังคม)

และเสี ยชีวิตจากการทํางาน

พระราชกําหนดการประมง

กระทรวง

• ขจัดการประมงทีผิดกฎหมายและ

พ.ศ. !!9

การเกษตรและ

การประมง

สหกรณ์ (กรม
ประมง)

ส่ งเสริ มการประมงทียังยืน

ใบอนุญาต
สําหรับ

• จัดตังกลไกห้าอย่าง คือ ระบบการ

เครื องมือ

ออกใบอนุญาต ระบบติดตาม

ประมง

ตรวจสอบเรื อ การตรวจเรื อ ระบบ
การตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งทีมา
ของสัตว์นาํ และการบังคับใช้
กฎหมายอย่างมีประสิ ทธิภาพ
กฎระเบียบทีออกมาภายใต้ พระราชกําหนดการประมง
- กฎกระทรวงระบบความปลอดภัย สุ ขอนามัย และสวัสดิภาพในการทํางานของคนประจําเรื อ พ.ศ. .DDE
- กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทาํ การประมงพาณิ ชย์ พ.ศ. .DDE
- กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทาํ การประมงนอกน่านนําไทย พ.ศ. .DDE
- ประกาศทีเกียวกับหนังสื อคนประจําเรื อ การประมงพาณิ ชย์ เรื อประมงทีต้องติดตามตรวจสอบ ขันตอน
การแจ้งเรื อเข้า-ออก ระบบติดตามเรื อประมงและผูส้ ังเกตการณ์
พระราชบัญญัติว่าด้ วยสิ ทธิ

กระทรวง

กําหนดเขตน่านนําของไทยและสิ ทธิใน

การประมงในเขตการประมง

การเกษตรและ

การประมง ห้ามเรื อต่างชาติทาํ การ

ไทย พ.ศ. 69

สหกรณ์ (กรม

ประมงในเขตน่านนําไทย

ประมง)
เรื อประมง
พระราชบัญญัติเรือไทย

กระทรวงคมนาคม

กําหนดคุณสมบัติในการจดทะเบียนเรื อ
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(กรมเจ้าท่า)

พุทธศักราช 2481

ไทยและการได้มาซึ งสิ ทธิการค้าใน

เรื อไทย

น่านนําไทย
พระราชบัญญัติการเดินเรือใน กระทรวงคมนาคม
น่ านนําไทย พระพุทธศักราช

(กรมเจ้าท่า)

กํากับการเดินเรื อ (ช่องทางสัญจร การ

ใบอนุญาตใช้

ทอดสมอ ฯลฯ) ออกใบอนุญาตสําหรับ

เรื อ

การใช้และควบคุมเรื อเพือความปลอดภัย

6!<

และการป้ องกันมลพิษจากเรื อ กํากับดูแล
ท่าเรื อและสิ งล่วงลําลํานํา ตลอดจน
กําหนดคุณสมบัติและความสามารถของ
นายเรื อและลูกเรื อ การตรวจเรื อ
กฎระเบียบทีออกภายใต้ พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่ านนําไทย
- กฎข้อบังคับสําหรับการตรวจเรื อ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงือนไขในการออกใบสําคัญรับรองการตรวจ
เรื อสําหรับเรื อกลประมง พ.ศ. .DD4
- ระเบียบกรมเจ้าท่าว่าด้วยหลักเกณฑ์วธิ ีการออกหนังสื อ คนประจําเรื อประมง พ.ศ. .DD4
- กฎข้อบังคับเกียวกับการสอบและออกประกาศนี ยบัตรสําหรับนายเรื อ นายประจําเรื อฝ่ ายเดินเรื อและฝ่ าย
ช่างกล
การประสานงาน
คําสังคณะรักษาความสงบ

ศูนย์บญั ชาการ

จัดตังศปผม.เพือประสานงานแก้ไข

แห่ งชาติ ฉบับที ?@/ !!9 วันที แก้ไขปั ญหาการทํา ปัญหาการทําประมงทีผิดกฎหมาย ขาด
การประมงผิด
การรายงานและขาดการควบคุม
? พฤษภาคม พ.ศ. !!9
กฎหมาย (ศปมผ.)
ร่ างกฎหมาย

สํานักงานตํารวจ

ปรับให้ศรชล.มีอาํ นาจบัญชาการและ

แห่งชาติและศูนย์

ออกคําสังแทนทีการประสานงานการใช้

ประสานการปฏิบตั ิ เรื อเพือบังคับใช้กฎหมาย
ในการรักษา
ผลประโยชน์ของ
ชาติทางทะเล (ศร
ชล.)
สํ าหรับการเปรียบเทียบ
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พระราชบัญญัติแรงงานทาง

กระทรวงแรงงาน

ให้ความคุม้ ครองแรงงานแก่คนประจํา

ทะเล พ.ศ. !!9

กระทรวง

เรื อ ปฏิบตั ิตามอนุสัญญาว่าด้วยแรงงาน

สาธารณสุ ข

ทางทะเล

กระทรวงคมนาคม
กระทรวงการ
ต่างประเทศ

บทที 3 การวิเคราะห์ ช่องว่ าง: อนุ สญ
ั ญาว่ าด้ วยการทํางานในภาคการประมง พ.ศ. )550 (ฉบับที EE) กับ
กฎหมาย กฎระเบียบและมาตรการของไทย
บทนี Mจะเป็ นการเปรี ยบเทียบแต่ละมาตราของอนุสญ
ั ญาฉบับที9 :;; กับกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรการทีเ9 กี9ยวข้ อง
ของประเทศไทย การเปรี ยบเทียบแต่ละมาตรานี Mมีการวิเคราะห์แยกเป็ นสามประเด็น คือ
1) มาตรการทีม9 ีการดําเนินการอยู่ในปั จจุบนั : ระบุกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรการที9ประเทศไทยมีอยูแ่ ล้ ว
และเกี9ยวข้ องกับมาตรานันๆ
M
2) ช่องว่างที9พบ: แสดงสิ9งทีย9 งั ขาดไปในกฎหมาย กฎระเบียบและมาตรการต่างๆ
3) ข้ อเสนอแนะ: เสนอแนวทางสําหรับรัฐบาลในการปรับหรื อแก้ ไขกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรการต่างๆ
ให้ สอดคล้ องกับมาตราต่างๆ ของอนุสญ
ั ญาฉบับที9 :;;

3.1 คํานิยามและขอบเขต

3.1.1 คํานิยาม (มาตรา :)
มาตรการทีดําเนินการอยู่
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“การประมงพาณิชย์ ”
มาตรา W ของพระราชกําหนดการประมงนิยาม “การประมงพาณิชย์” ว่าเป็ น “การทําการประมงโดยใช้
เรื อประมงทีม9 ีขนาดตังแต่
M สิบตันกรอสขึ Mนไป
กําหนด”

6

หรื อเรื อประมงทีใ9 ช้ เครื9 องยนต์มีกําลังแรงม้ าถึงขนาดทีร9 ัฐมนตรี ประกาศ

ประกาศของรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์กําหนดรายละเอียดต่อไปว่าให้ เรือประมงทีม9 ี

เครื9 องยนต์กําลัง 4;O แรงม้ าขึ Mนไปเป็ นเรื อประมงพาณิชย์ 7 พระราชกําหนดและประกาศฯ ฉบับนี Mถือว่าการทําประมง
โดยเรื อประมงขนาดดังกล่าวหรือมากกว่านันเป็
M นการทําการประมงพาณิชย์
เมื9อเทียบกับประมงพาณิชย์ “ประมงพื Mนบ้ าน” ถูกนิยามว่าเป็ น “การทําการประมงในเขตทะเลชายฝั9 งไม่วา่ จะ
ใช้ เรื อประมง หรื อใช้ เครื9 องมือโดยไม่ใช้ เรื อประมง ทังนี
M M ที9มิใช่เป็ นประมงพาณิชย์” โดย “เขตทะเลชายฝั9 ง” นี Mหมายถึง
ทะเลที9อยูใ่ นน่านนํ Mาของประเทศในระยะสามไมล์ทะเลจากเส้ นฐาน กลุม่ ประมงพื Mนบ้ านต่างๆ เรี ยกร้ องให้ รัฐบาลออก
กฎกระทรวงขยายเขตทะเลชายฝั9 งให้ ไกลออกไปกว่าสามไมล์ทะเลและเรื9 องนี Mกําลังอยู่ในการพิจารณาของกรมประมง

8

ชาวประมงพื Mนบ้ านจํานวนมากทําการประมงเพื9อการพาณิชย์ เช่น มีการขายปลาที9จบั ได้ ให้ กบั พ่อค้ าคนกลาง ใน
ปั จจุบนั นี Mชาวประมงที9ทาํ ประมงแบบยังชีพหาได้ ยากในประเทศไทย9
กรมประมงกําลังทบทวนคํานิยามของประมงพาณิชย์และประมงพื Mนบ้ านภายใต้ พระราชกําหนดการประมง
พ.ศ. 4WW; กฎหมายไทยที9อยู่ในขอบเขตของการศึกษานี Mยังไม่ได้ ให้ คํานิยามของคําว่า “ประมงยังชีพ” และ “ประมงเพื9อ
การสันทนาการ”

6

มาตรา I ของพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. )IIE

7

ข้ อ : ของประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรืองกําหนดให้เรื อประมงทีใช้เครืองยนต์มีกาํ ลังแรงม้าถึงขนาดทีรัฐมนตรี ประกาศกําหนดเป็ นประมงพาณิชย์ พ.ศ. 2559

8

ข้ อมูลจากผู้เข้ าร่วมการสนทนากลุม่

9

ข้ อมูลจากผู้เข้ าร่วมการสนทนากลุม่
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กฎกระทรวงคุม้ ครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 2557 ไม่ได้ ให้ คํานิยามของ “ประมงพาณิชย์” รวมทังM
ไม่ได้ มีการแบ่งแยกระหว่างแรงงานประมงพาณิชย์และแรงงานประมงยังชีพ หากแต่ม่งุ สนใจ “งานประมงทะเล” ที9
หมายความว่า “งานหรื อการกระทําอื9นใดที9เกี9ยวข้ องกับการทําประมงในทะเล โดยใช้ เรือประมงหรื อเรื ออืน9 ทีเ9 กี9ยวข้ อง
กับการประมง”

“หน่ วยงานทีมีอาํ นาจหน้ าที”
กฎหมายแต่ละฉบับกําหนดผู้รับผิดชอบในการดําเนินการและพนักงานเจ้ าหน้ าที9ไว้ ยกตัวอย่างเช่น พระราช
กําหนดการประมงกําหนดให้ รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์เป็ นผู้ดําเนินการตามพระราชกําหนดและ
ให้ อาํ นาจรัฐมนตรี ออกกฎระเบียบ และแต่งตังM “พนักงานเจ้ าหน้ าที9” เป็ นผู้ปฏิบตั หิ น้ าที9ตามที9กําหนดในพระราชกําหนด
(ดูรายชื9อหน่วยงานทีร9 ับผิดชอบในตารางที9 4)

“การปรึกษาหารือ”
ถึงแม้ วา่ กฎหมายไทยบางฉบับจะมีการจัดตังกลไกการปรึ
M
กษาหารื อก็ตาม แต่ยงั ไม่มีกฎหมายฉบับใดที9ให้ คํา
นิยามของ “การปรึกษาหารื อ” ในความหมายที9ใกล้ เคียงกับที9ระบุในอนุสญ
ั ญา
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มาตรา [[ ของร่างรัฐธรรมนูญของไทยกําหนดให้ รัฐจะต้ องรับฟั งความคิดเห็นของฝ่ ายต่างๆ ที9เกี9ยวข้ องทังM
ก่อนและหลังการบังคับใช้ กฎหมายใดๆ 10 และยังกําหนดให้ รัฐต้ องพิจารณาผลจากการรับฟั งความคิดเห็นในทุกขันตอน
M
ของกระบวนการออกกฎหมาย
กรมประมง กระทรวงแรงงาน และคณะกรรมการกฎษฎีกา มีการปรึกษาหารื อแบบไตรภาคีในการร่างกฎหมาย
ในทางปฏิบตั แิ ต่ไม่มีประกาศหรื อแนวทางที9เป็ นลายลักษณ์อกั ษรสําหรับเจ้ าหน้ าที9รัฐในการดําเนินการดังกล่าว
พระราชกําหนดการประมงจัดตังคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่
M
งชาติและคณะกรรมการประมงประจํา
จังหวัด โดยคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติประกอบด้ วยเจ้ าหน้ าที9รัฐ ตัวแทนองค์กรนายจ้ าง (ประธานของ
สภาเกษตรกรแห่งชาติ สภาหอการค้ าแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) และผู้แทนสมาคมใน
ด้ านการประมงทะเลชายฝั9 ง ด้ านการประมงทะเลนอกชายฝั9 ง ด้ านการประมงนอกน่านนํ Mาไทย ด้ านการประมงนํ Mาจืด
ด้ านการเพาะเลี Mยงสัตว์นํ Mา

และด้ านการแปรรู ปสัตว์นํ Mา

ผู้มีความรู้ หรื อประสบการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ9งแวดล้ อม และนักวิชาการด้ านการประมง แต่ยงั ไม่มีการกล่าวถึงองค์กรแรงงานเป็ นการเฉพาะไว้ และยังไม่ชดั เจนว่า
ผู้แทนสมาคมต่างๆ ข้ างต้ นจะเป็ นตัวแทนของนายจ้ างหรื อคนงาน
ปั จจุบนั สมาคมการประมงแห่งประเทศไทยและสมาคมการประมงนอกน่านนํ Mาไทยเป็ นตัวแทนเจ้ าของเรื อใน
ประเทศไทยในการปรึกษาหารื อ ทังนี
M Mสภาองค์การนายจ้ างแห่งประเทศไทยก็เข้ าร่วมการรับฟั งความคิดเห็นด้ วย

10

มาตรา [[ วรรค 4 “ ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มกี ารรับฟังความคิดเห็นของผูเ้ กียวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบทีอาจเกิดขึนจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็ นระบบ รวมทังเปิ ดเผย ผลการรับฟังความ

คิดเห็นและการวิเคราะห์นนต่
ั อประชาชน และนํามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขันตอน เมือกฎหมายมีผลใช้บงั คับแล้ว รัฐพึงจัดให้มกี ารประเมินผล สัมฤทธิF ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาทีกําหนด
โดยรับฟังความคิดเห็นของผูเ้ กี ยวข้องประกอบด้วย เพือพัฒนากฎหมายทุกฉบับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริ บทต่าง ๆ ทีเปลียนแปลงไป”
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แม้ ขณะนี Mยังไม่มีองค์กรแรงงานที9จดั ตังเพื
M 9อคนงานประมงโดยเฉพาะเข้ าร่วมการปรึกษาหารื อทางนโยบาย แต่
ก็มีองค์กรอย่างเช่น สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) สเตลลา มาริ ส และเครื อข่ายองค์กรด้ านประชากรข้ าม
ชาติเข้ าร่วมในการปรึกษาหารื อไตรภาคี

‘เจ้ าของเรือประมง’ / ‘นายเรือ’ / ‘คนงานประมง’
คํานิยามของเจ้ าของเรื อประมง นายเรื อ และคนงานประมง ตามกฎหมายทีพ9 ิจารณาในรายงานนี Mมีความ
หลากหลาย ดังแสดงในตารางต่อไปนี M

ตารางที9 T: คํานิยามของคําศัพท์หลักๆ ของอนุสญ
ั ญาฉบับที9 :;; ในกฎหมายไทย
บทบัญญัติ

“เจ้ าของเรื อประมง”

ข้ อ ) ของกฎกระทรวง “นายจ้ าง”
คุ้มครองแรงงานในงาน
ประมงทะเล พ.ศ. )IIK
มาตรา I ของพระราช “เจ้ าของเรื อ”
กําหนดการประมง พ.ศ. หมายความถึง ผู้มี
)IIE
กรรมสิทธิƒหรื อสิทธิ

“นายเรื อ”

“คนงานประมง”

“นายจ้ าง”

“ลูกจ้ าง”

“ผู้ควบคุมเรื อ” หมายความ “คนประจําเรื อ”
ว่า ผู้มีหน้ าที9บงั คับเรื อและ หมายความว่า ลูกเรื อหรือ
รับผิดชอบในเรื อประมง

คนที9มีหน้ าที9ประจําอยูใ่ น

ครอบครองใน

เรื อประมงแต่ไม่รวมถึงผู้

เรื อประมง

ควบคุมเรื อ

“ผู้รับอนุญาต”
หมายความถึง

ผู้ซงึ9

ได้ รับใบอนุญาตหรื อ
หนังสืออนุญาตให้
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กระทําการอย่างใด
อย่างหนึง9 ตามพระราช
กําหนดนี M
พระราชบัญญัติว่าด้ วย
สิทธิการประมงในเขต
การประมงไทย พ.ศ.
)LE)

ไม่มี

“ผู้ควบคุมเรื อ” หมายความ
ถึง นายเรื อ สรั9ง ไต้ ก๋ง
นายท้ าย คนถือท้ าย หรื อ
บุคคลอื9นใด ผู้มีหน้ าที9
บังคับเรื อและรับผิดชอบใน
เรื อ แต่ไม่หมายความถึง
ผู้นําร่อง

มาตรา I ของ
ไม่มี
พระราชบัญญัติเรือไทย
พ.ศ. )LE

"ผู้ควบคุมเรื อ" หมายความ

"คนประจําเรื อ" หมายความ

ถึง นายเรื อ สรั9ง ไต้ ก๋ง

ถึง บรรดาคนที9มีหน้ าที9ทํา

นายท้ าย คนถือท้ ายหรือ

การประจําอยู่ในเรื อ

บุคคลใดอื9น ผู้มีหน้ าที9
บังคับเรื อและรับผิดชอบใน
เรื อ แต่ไม่หมายความถึง
ผู้นําร่อง
มาตรา 0 ของ
พระราชบัญญัติการ
เดินเรือในน่ านนําM ไทย
พ.ศ. )LIN

ไม่มี

"นายเรื อ" หมายความถึง

"คนประจําเรื อ" หมายความ

ผู้ควบคุมเรื อกําปั9 น หรื อเรื อ ถึง คนที9มีหน้ าที9ทําการ
อื9น ๆ แต่ไม่รวมถึงผู้นํา

ประจําอยูใ่ นเรื อ

ร่อง
"ลูกเรื อ" หมายความถึง คน
ประจําเรื อนอกจากนายเรื อ

“เจ้ าของเรือประมง”

Draft Situation and Gap Analysis of the Work in Fishing Convention (No. 188)

14

กฎหมายทีเ9 กี9ยวกับแรงงานไม่มีคํานิยามของ “เจ้ าของเรื อประมง” เป็ นการเฉพาะ แต่คาํ ว่า “นายจ้ าง” ใน
กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 4WW[ สามารถหมายความถึงทังเจ้
M าของเรื อประมงและนายเรือ
ดังจะเห็นได้ จากข้ อที9 4 ของกฎกระทรวงนี Mที9ระบุวา่ “นายจ้ าง” หมายความว่า

นายจ้ างตามกฎหมายว่าด้ วยการ

คุ้มครองแรงงานและให้ หมายความรวมถึงเจ้ าของเรื อประมงซึง9 ใช้ หรื อยอมให้ บคุ คลอืน9 ใช้ เรื อประมงนันทํ
M างานประมง
ทะเลเพื9อแบ่งปั นผลประโยชน์กนั

แต่มิให้ หมายความรวมถึงเจ้ าของเรื อประมงซึง9 ให้ ผ้ อู ื9นเช่าเรื อประมงเพื9อประกอบ

กิจการงานประมงทะเล โดยตนเองไม่มีสว่ นเกี9ยวข้ องด้ วย ภายใต้ พระราชบัญญัติค้ มุ ครองแรงงาน พ.ศ. 4WV:
"นายจ้ าง" หมายความถึง ผู้ซงึ9 ตกลงรับลูกจ้ างเข้ าทํางานโดยจ่ายค่าจ้ างให้ และหมายความรวมถึง :) ผู้ซงึ9 ได้ รับ
มอบหมายให้ ทํางานแทนนายจ้ าง 4) ในกรณีที9นายจ้ างเป็ นนิติบคุ คลให้ หมายความรวมถึงผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติ
บุคคลและผู้ซงึ9 ได้ รับมอบหมายจากผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติบคุ คลให้ ทําการแทนด้ วย
พระราชกําหนดการประมง พ.ศ.

นิยามเจ้ าของเรื อว่า “ผู้มีกรรมสิทธิƒหรื อสิทธิครอบครองในเรื อประมง”

“นายเรือ”
กฎหมายเกี9ยวกับแรงงานไม่มีคํานิยามของ “นายเรือ” เป็ นการเฉพาะ แต่คาํ ว่า “นายจ้ าง” ในกฎกระทรวงคุ้มครอง
แรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 4WW[ สามารถหมายถึงนายเรื อได้ ดงั ที9อธิบายข้ างต้ น นายเรื อในกฎหมายที9เกี9ยวกับ
การประมงและเรื อมีคําเรี ยกที9แตกต่างกันไป (“ผู้ควบคุมเรื อ” หรื อ “นายเรื อ”) แต่โดยทัว9 ไปสามารถเข้ าใจได้ วา่ หมายถึง
บุคคลที9ควบคุมและมีหน้ าที9รับผิดชอบเรื อ

“คนงานประมง”
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ไม่มีคํานิยามของ “คนงานประมง” เป็ นการเฉพาะ แต่คาํ ว่า “ลูกจ้ าง” ในกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมง
ทะเล พ.ศ. 4WW[ ที9ใช้ คํานิยามตามพระราชบัญญัติค้ มุ ครองแรงงาน พ.ศ. 4WV: ว่า ลูกจ้ าง คือ “ผู้ซงึ9 ตกลงทํางานให้
นายจ้ างโดยรับค่าจ้ างไม่วา่ จะเรี ยกชื9ออย่างไร”11 สามารถหมายถึง “คนงานประมงที9เป็ นลูกจ้ าง” ได้ ไม่วา่ จะถูกจ้ างเป็ น
รายวัน/สัปดาห์หรื อเดือน หรื อไม่วา่ จะได้ รับค่าจ้ างเป็ นเงินเดือนหรือเป็ นส่วนแบ่งจากสัตว์นํ Mาที9จบั ได้ อย่างไรก็ตาม คํา
นิยามนี Mไม่ครอบคลุมถึงชาวประมงที9ทําประมงเองโดยทีไ9 ม่ได้ เป็ นลูกจ้ างใคร และคนกลุม่ นี Mยังไม่ได้ รับความคุ้มครองโดย
พระราชบัญญัติค้ มุ ครองแรงงาน พ.ศ. 4WV: ด้ วยเช่นกัน
คําที9เทียบเท่ากับคนงานประมงในกฎหมายที9เกี9ยวกับการประมงและเรื อคือ “คนประจําเรื อ” และ “ลูกเรื อ” โดย
มาตรา W ของพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 นิยามคนประจําเรื อว่า ลูกเรื อหรื อคนที9มีหน้ าทีป9 ระจําอยู่ใน
เรื อประมงแต่ไม่รวมถึงผู้ควบคุมเรื อ มาตรา W ของพระราชบัญญัติเรื อไทย พ.ศ. 4V;: และมาตรา T ของ
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านนํ Mาไทย พ.ศ. 4VWY ต่างนิยามคนประจําเรื อว่าเป็ น คนที9มีหน้ าที9ทําการประจําอยู่ใน
เรื อ ฉบับหลังนี Mมีคําว่าลูกเรือที9หมายความว่า คนประจําเรื อนอกจากนายเรื อ
บางกรณี ชาวประมงพื Mนบ้ านไทยบางส่วนอาจทํางานบนเรืออืน9 โดยไม่ได้ มีความสัมพันธ์เป็ นลูกจ้ าง (selfemployed) แต่ในขณะทํางานในเรื อก็ต้องตกอยู่ใต้ อาํ นาจบังคับบัญชาของนายเรื ออยู่ สําหรับกรณีแรงงานประมงข้ าม
ชาติ เนือ9 งจากประเทศไทยมีการกําหนดให้ นายจ้ างต้ องจดทะเบียน คนงานประมงข้ ามชาติทงหมดตามกฎหมายตรวจ
ัM
คนเข้ าเมืองและการทํางานของคนข้ ามชาติ

การจดทะเบียนนี Mแสดงให้ เห็นว่าแรงงานประมงข้ ามชาติทํางานภายใต้

ความสัมพันธ์แบบลูกจ้ าง-นายจ้ างอย่างชัดเจน

11

ดูมาตรา J?J ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และมาตรา J ของพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. =JK8 ทีใช้กบั สัญญาจ้างงานทังหมด
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“ข้ อตกลงการทํางานของคนงานประมง”
มาตรา W[W ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติวา่ “อันว่าจ้ างแรงงานนันM คือสัญญาซึง9 บุคคลคน
หนึง9 เรี ยกว่าลูกจ้ าง ตกลงจะทํางานให้ แก่บคุ คลอีกคนหนึ9ง เรี ยกว่านายจ้ าง และนายจ้ างตกลงจะให้ สินจ้ างตลอดเวลา
ที9ทํางานให้ ”
ตามมาตรา W ของพระราชบัญญัติค้ มุ ครองแรงงาน พ.ศ. 4WV: “สัญญาจ้ าง”หมายความว่า “สัญญาไม่วา่ เป็ น
หนังสือหรื อด้ วยวาจา ระบุชดั เจนหรือเป็ นทีเ9 ข้ าใจโดยปริ ยาย ซึง9 บุคคลหนึง9 เรี ยกว่าลูกจ้ างตกลงจะทํางานให้ แก่บคุ คล
อีกบุคคลหนึง9 เรียกว่านายจ้ างและนายจ้ างตกลงจะให้ คา่ จ้ างตลอดเวลาที9ทาํ งานให้ ” คํานิยามในพ.ร.บ.นี Mสอดคล้ องกับ
คํานิยามในอนุสญ
ั ญาฯ

ตารางที9 V: คํานิยามของ ‘เรื อ’ และ ‘เรื อประมง’ ในกฎหมายไทย
บทบัญญัติ
“เรือ”
ในกฎหมาย
ข้ อ ) ของ
ไม่มี
กฎกระทรวง
คุ้มครอง
แรงงานใน
งานประมง
ทะเล พ.ศ.
)IIK

เรือประมง”

มาตรา I
ของพระราช
กําหนดการ
ประมง พ.ศ.

“ยานพาหนะทางนํ Mาทุกขนาดที9ใช้ หรื อเจตนาจะใช้ เพื9อแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากร

ไม่มี

“เรือที9ใช้ สําหรับงานประมงทะเล”
และยังให้ คํานิยามของ “งานประมงทะเล”ว่าเป็ น งานหรือการกระทําอืน9 ใดทีเ9 กี9ยวข้ อง
กับการทําประมงในทะเล โดยใช้ เรือประมงหรื อเรื ออืน9 ที9เกี9ยวข้ องกับการประมง คํา
นิยามนี Mครอบคลุมเรื อขนถ่ายสินค้ าและบริ การอื9นๆ แต่ไม่ครอบคลุมเรื อที9ใช้ ในการ
ประมงนํ Mาจืด

สัตว์นํ Mาในทางการค้ า และให้ หมายความรวมถึงยานพาหนะที9ใช้ สนับสนุนเรือประมง
ใช้ แปรรู ปสัตว์นํ Mา หรือเพื9อขนถ่ายหรื อขนส่งสัตว์นํ Mาเป็ นการเฉพาะ แต่ไม่รวมถึงเรื อ
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)IIE
มาตรา I
ของ
พระราชบัญ
ญัตเิ รือไทย
พ.ศ. )LE
มาตรา 0
ของ
พระราชบัญ
ญัตกิ าร
เดินเรือใน
น่ านนําM ไทย
พ.ศ. )LIN

บรรทุกสินค้ า
ไม่มี

“ยานพาห
นะทางนํ Mา
ทุกชนิด”

“เรือที9ใช้ สําหรับการจับสัตว์นํ Mาหรื อทรัพยากรที9มีชีวิตอื9น ๆ ที9อยู่ในทะเล”

“ยานพาห
นะทางนํ Mา
ทุกชนิด ไม่
ว่าจะใช้
เพื9อบรรทุก
ลําเลียง
โดยสาร
ลาก จูง
ดัน ยก ขุด
หรือลอก
รวมทังM
ยานพาหน
ะอย่างอื9น
ที9สามารถ
ใช้ ในนํ Mาได้
ทํานอง
เดียวกัน”

“ตันกรอส” “ความยาว” และ “ความยาวตลอดลํา”

Draft Situation and Gap Analysis of the Work in Fishing Convention (No. 188)

18

กรมเจ้ าท่าระบุวา่ วิธีการวัดขนาดตันกรอสที9ใช้ นนเป็
ั M นไปตามอนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศว่าด้ วยการวัดขนาดตัน
เรื อ พ.ศ. 2512 (ดูกฎข้ อบังคับสําหรับการตรวจเรื อ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื9อนไขในการออกใบสําคัญรับรองการตรวจ
เรื อสําหรับเรื อกลประมง พ.ศ. 4WW; หมวด ง การวัดลําเรื อ และคํานวณขนาดตันเรื อ)

“การจัดหางานและการบรรจุตําแหน่ ง”
ตามพระราชบัญญัติจดั หางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 4W4; "จัดหางาน" หมายความว่า “ประกอบธุรกิจ
จัดหางานให้ แก่คนหางานหรื อหาลูกจ้ างให้ แก่นายจ้ าง โดยจะเรี ยกหรื อรับค่าบริ การตอบแทนหรื อไม่กต็ าม และให้
หมายรวมถึงการเรียกเงินหรื อทรัพย์สนิ หรื อประโยชน์อื9นใดเพื9อจัดหางานให้ คนหางาน”
ตามพระราชกําหนดการนําคนต่างด้ าวมาทํางานกับนายจ้ างในประเทศ พ.ศ. 2559 "การนําคนต่างด้ าวมา
ทํางาน" หมายความว่า การดําเนินการใดๆ เพื9อนําคนต่างด้ าวทีไ9 ด้ รับอนุญาตให้ เข้ ามาในราชอาณาจักรตามกฎหมาย
ว่าด้ วยคนเข้ าเมือง ภายใต้ บนั ทึกความตกลงหรื อบันทึกความเข้ าใจที9รัฐบาลไทยทําไว้ กบั รัฐบาลต่างประเทศ หรือตาม
นโยบายของรัฐบาลว่าด้ วยการจ้ างแรงงานมาทํางานกับนายจ้ างในประเทศ โดยจะมีคา่ บริ การหรื อค่าตอบแทนหรื อไม่ก็
ตาม

ช่ องว่ างทีพบ
• ประมงพาณิชย์: กฎหมายไทยจําแนกการทําประมงระหว่าง “ประมงพาณิชย์” กับ “ประมงพื Mนบ้ าน” ด้ วยขนาด
ของเรื อ ไม่ใช่ด้วยวัตถุประสงค์ของการประมง (ไม่มีคาํ นิยามของ “ประมงยังชีพ” และ “ประมงเพื9อสันทนา
การ”)
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• การปรึกษาหารื อ:

ถึงแม้ ในทางปฏิบตั ิหน่วยงานรัฐบางส่วนจะได้ จดั การปรึกษาหารื อเกี9ยวกับการทํางานใน

ภาคการประมงที9มีตวั แทนผู้เข้ าร่วมจากหน่วยงานรัฐ องค์กรเจ้ าของเรื อ และคนงานประมง แต่ก็ยงั ไม่มี
กฎหมาย กฎระเบียบหรื อกลไกทีก9 ํากับกระบวนการนี Mอย่างเป็ นทางการ
• เจ้ าของเรื อประมง/นายเรื อ/คนงานประมง: กฎหมายไทยไม่กําหนดคํานิยามคําว่า “เจ้ าของเรื อประมง” “นาย
เรื อ” และ “คนงานประมง รวมทังบทบาทหน้
M
าทีข9 องแต่ละคนตามที9กําหนดในอนุสญ
ั ญาฉบับที9 :;; ไว้ ให้
ชัดเจน แต่กฎหมายไทยกลับระบุหน้ าทีข9 อง “นายจ้ าง” และ “ผู้รับอนุญาต” สําหรับการทําประมงและเดินเรื อที9
สามารถครอบคลุมเจ้ าของเรื อประมงและ/หรื อนายเรื อได้

การกําหนดคํานิยามและหน้ าทีเ9 ช่นนี Mอาจเป็ น

อุปสรรคต่อการปฏิบตั ิตามอนุสญ
ั ญาฯได้ นอกจากนี M อนุสญ
ั ญาฉบับที9 :;; ระบุวา่ นายเรื อ (ไต้ ก๋ง) คือ
“คนงานประมงที9มีอาํ นาจสัง9 การบนเรื อประมง” ขณะทีก9 ฎหมายไทยระบุนายเรื อเป็ น “นายจ้ าง” ซึง9 อาจทําให้
ยากต่อการกําหนดภาระหน้ าที9เฉพาะต่อเจ้ าของเรื อประมง นายเรื อและคนงานประมงตามทีอ9 นุสญ
ั ญาฉบับที9
:;; กําหนด และพึงหมายเหตุวา่ การที9กฎหมายแต่ละฉบับใช้ คําเรี ยกที9แตกต่างกันสําหรับนายเรื อและคนงาน
ประมง อาจสร้ างความสับสนได้ ด้วยเช่นกัน
• ตันกรอส ความยาว และความยาวตลอดลํา: การปฏิบตั ิตามบทบัญญัติบางข้ อของอนุสญ
ั ญาฉบับที9 :;;
กําหนดให้ ต้องจัดประเภทของเรื อตามความยาวและจํานวนวันในการออกทะเล

แต่กฎหมายไทยโดยทัว9 ไป

จําแนกเรื อตามขนาดตันกรอส
• คํานิยามของ “ข้ อตกลงการทํางานของคนงานประมง” “เรื อและเรือประมง” และ “การจัดหางานและการบรรจุ
ตําแหน่ง” ไม่ปรากฏว่ามีชอ่ งว่าง
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ข้ อเสนอแนะ
• การปรึกษาหารื อ:

รัฐบาลไทยควรพิจารณาจัดตังกลไกที
M
9เป็ นทางการสําหรับการปรึกษาหารื อเกี9ยวกับการ

ทํางานในภาคการประมงผู้เข้ าร่วมจากหน่วยงานรัฐ องค์กรเจ้ าของเรือ และคนงานประมง โดยใช้ กลไก
ดังกล่าวจัดการปรึกษาหารื อตามที9อนุสญ
ั ญากําหนดเมื9อเหตุให้ ต้องใช้ บทยืดหยุ่น

เมื9อพิจารณาจํานวนของ

คนงานประมงข้ ามชาติแล้ ว รัฐบาลควรพิจารณาแก้ ไขกฎหมายแรงงานสัมพันธ์เพื9อยกเลิกการจํากัดสิทธิของ
แรงงานข้ ามชาติในการจัดตังรวมตั
M
วกันตามมาตรฐานและหลักการของไอแอลโอว่าด้ วยเสรีภาพในการสมาคม
รวมตัว
• เจ้ าของเรื อประมง/นายเรื อ/คนงานประมง: รัฐบาลไทยควรนิยามคําว่าเจ้ าของเรื อประมง นายเรื อ และคนงาน
ประมง ให้ ชดั เจนเนือ9 งจากจะเชื9อมโยงกับภาระหน้ าที9ตามที9กําหนดในอนุสญ
ั ญาฉบับที9 188
• ตันกรอส ความยาว และความยาวตลอดลํา: เนื9องจากรัฐบาลไทยมีข้อมูลเกี9ยวกับความยาวของเรื อและ
จํานวนวันที9เรื อออกทะเล

ก็อาจใช้ ข้อมูลดังกล่าวในการปฏิบตั ิตามบทบัญญัติบางข้ อของอนุสญ
ั ญาฉบับที9

:;; สําหรับเรื อประมงที9มีความยาว 4V เมตรขึ Mนไป ตลอดจนเรื อทีอ9 อกทะเลนานกว่าสามหรื อเจ็ดวัน

3.1.2 ขอบเขต (มาตรา ))
มาตรการทีด9 ําเนินการอยู่ ช่องว่างที9พบ
อนุสญ
ั ญาฯ ครอบคลุมคนงานประมงทังหมด
M
และเรื อประมงทังหมดที
M
9เกี9ยวข้ องในการทําประมงพาณิชย์
ในส่วนของบทบัญญัตใิ นกฎหมายไทยที9เกี9ยวข้ องกับอนุสญ
ั ญานี Mนันมี
M อยูอ่ ย่างกระจัดกระจายและขอบเขตการ
ครอบคลุมของกฎหมายแต่ละฉบับนันยั
M งไม่สอดคล้ องกัน
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• กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 4WW[ ที9ออกมาภายใต้ กฎหมายคุ้มครองแรงงาน
มาตรา 44 ของพระราชบัญญัติค้ มุ ครองแรงงานอนุญาตให้ สามารถออกกฎกระทรวงเพื9อคุ้มครองแรงงานใน
งานเกษตรกรรม งานประมงทะเล งานบรรทุกหรื อขนถ่ายสินค้ าเรื อเดินทะเล งานที9รับไปทําที9บ้าน งานขนส่ง
และงานอืน9 ตามที9กําหนดในพระราชกฤษฎีกาโดยแตกต่างไปจากพระราชบัญญัตินี Mได้ สําหรับกฎกระทรวงนี Mที9
ให้ ความคุ้มครองสําหรับคนงานประมงครอบคลุมเฉพาะคนงานประมงที9เป็ นลูกจ้ างที9ทาํ “งานประมงทะเล” ไม่
ว่าการประมงนันจะเป็
M
นเชิงพาณิชย์หรื อไม่กต็ าม “งานประมงทะเล” มีคํานิยามว่างานหรื อการกระทําอื9นใดที9
เกี9ยวข้ องกับการทําประมงในทะเลโดยใช้ เรื อประมงหรื อเรื ออืน9 ที9เกี9ยวข้ องกับการประมง ซึง9 ไม่ครอบคลุมงาน
ประมงนํ Mาจืด (ในการรับฟั งความคิดเห็น กระทรวงแรงงานแสดงความเห็นว่าลูกจ้ างในภาคดังกล่าวได้ รับการ
คุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานแล้ ว อย่างไรก็ตาม บทบัญญัติของกฎหมายคุ้มครองแรงงานอาจใช้
ไม่ได้ ในทางปฏิบตั ิสําหรับคนงานบนเรือ ผู้เข้ าร่วมในการสนทนากลุ่มยังได้ แสดงข้ อกังวลและความยุง่ ยากหาก
กฎกระทรวงจะบังคับใช้ กบั คนงานประมงนํ Mาจืดและพื Mนบ้ านด้ วย)

• กฎกระทรวงระบบความปลอดภัย สุขอนามัย และสวัสดิภาพในการทํางานของคนประจําเรือ พ.ศ. 2559 ที9ออก
โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา T[ ของพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 4WW;
มาตรา T[ ของพระราชกําหนดการประมง กําหนดให้ ผ้ ไู ด้ รับใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย์ ต้ องจัดให้ มี
ระบบความปลอดภัย

สุขอนามัยและสวัสดิภาพในการทํางานของคนประจําเรือ

โดยมีรายละเอียดตาม

กฎกระทรวง อย่างไรก็ตาม เนื9องจากพระราชกําหนดการประมงถือว่าเรื อที9มีขนาด :O ตันกรอสขึ Mนไปเป็ น
“ประมงพาณิชย์” เรื อประมงพาณิชย์ขนาดตํ9ากว่า :O ตันกรอสจึงอยู่นอกขอบเขตของการกํากับดูแลด้ าน
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ความปลอดภัยตามมาตรานี M

นอกจากนี M

กฎกระทรวงข้ างต้ นจํากัดการกํากับดูแลเรื9 องความปลอดภัย

สุขอนามัย ที9พกั อาศัยและสวัสดิภาพเฉพาะบนเรื อประมงพาณิชย์ที9มีขนาด TO ตันกรอสขึ Mนไป กฎระเบียบที9
กํากับดูแลระบบการแจ้ งเรื อเข้ า-ออก (PIPO) ใช้ กบั เรื อขนาด :O ตันกรอสขึ Mนไปที9มีเครื9 องมือประมงแบบ
ทําลายล้ างตามประเภททีก9 ําหนดและกับเรื อทุกลําที9มีขนาด TO ตันกรอสขึ Mนไป ข้ อกําหนดเรื9 องการติดตังระบบ
M
ติดตามเรื อ (VMS) ใช้ บงั คับเฉพาะเรื อที9มีขนาด TO ตันกรอสขึ Mนไป กฎระเบียบที9เกี9ยวข้ องกับผู้สงั เกตการณ์บน
เรื อก็บงั คับใช้ แต่กบั ผู้ได้ รับอนุญาตให้ ทําประมงในน่านนํ Mาสากลเท่านันM

• กฎข้ อบังคับสําหรับการตรวจเรื อ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื9อนไขในการออกใบสําคัญรับรองการตรวจเรื อสําหรับเรือ
กลประมง พ.ศ. 4WW; ที9ออกมาภายใต้ พระราชบัญญัติการเดินเรื อในน่านนํ Mาไทย พ.ศ. 4VWY
กฎข้ อบังคับข้ างต้ นกําหนดมาตรฐานสําหรับเรื อประมง (เช่น วิทยุ อุปกรณ์ความปลอดภัย) ที9ใช้ เครื9 องยนต์ที9
ผลิตหลังจากวันที9 TO พฤศจิกายน พ.ศ. 4WW; หรื อเมื9อเรื อประมงขอรับการตรวจและยื9นขอใบอนุญาต
ข้ อกําหนดเรื9 องความปลอดภัยส่วนใหญ่ภายใต้ ข้อบังคับฉบับนี Mบังคับใช้ สาํ หรับเรือที9มีขนาดใหญ่กว่า 10 ตัน
กรอสขึ Mนไป

• พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทํางาน พ.ศ. 4WWV
ตัวแทนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ ให้ ความเห็นว่าพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้ อมในการทํางาน พ.ศ. 4WWV ครอบคลุมคนงานประมงและเรื อประมงด้ วย
แต่ยงั ไม่มีแนวปฏิบตั ิทชี9 ดั เจนและมีประเด็นว่าการปรับใช้ พระราชบัญญัตนิ ี Mกับแรงงานประมงซึง9 ทํางานบนเรื อและมีสภ
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าพการทํางานเป็ นการเฉพาะจะเหมาะสมในทางปฏิบตั ิหรือไม่ นอกจากนี M
แม้ รัฐบาลเห็นว่าจะต้ องมีการกําหนดรายเอียดเรื9อง ความปลอดภัยเพิ9มเติมหรื อเป็ นการเฉพาะสําหรับแรงงานประมง
พระราชบัญญัติความปลอดภัย ฯ ยังมิได้ เปิ ดช่องให้ มี
การออกกฎหมายลําดับรองเพื9อบังคับใช้ กบั แรงงานบางกลุม่ ซึง9 ต่างกับพระราชบัญญัตคิ ้ มุ ครองแรงงานทีม9 าตรา 44
ให้ อาํ นาจออกกฎกระทรวงให้ มีการคุ้มครองแรงงานประมงทะเล ให้ แตกต่างไปจากพระราชบัญญัติได้
ข้ อเสนอแนะ
ในการเตรี ยมการให้ สตั ยาบันอนุสญ
ั ญาฯ กระทรวงแรงงานควรจัดการรับฟั งความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆ
องค์กรตัวแทนนายจ้ างและคนงานทีเ9 กี9ยวข้ องเพื9อพิจารณาว่าควรมีการยกเว้ นคนงานประมงนํ Mาจืด ประมงพื Mนบ้ าน และ
คนทํางานประมงทีม9 ิได้ มีฐานะเป็ นลูกจ้ าง หรื อเรื อที9มีขนาดตํ9ากว่า 10 หรื อ 30 ตันกรอสเป็ นต้ น จากการบังคับใช้ ของ
อนุสญ
ั ญาฯทังฉบั
M บหรื อบางส่วนหรื อไม่ หลังจากการปรึกษาหารื อไตรภาคีแล้ ว หากประเทศไทยได้ มีการปรึกษาหารือ
แบบไตรภาคีและมีความต้ องการที9จะยกเว้ นการประมงบางประเภท ประเทศไทยต้ องจัดทํารายงานฉบับแรกที9แสดงถึง
ประเภทของคนงานประมงทีถ9 ูกยกเว้ นและเหตุผลทีย9 กเว้ นโดยระบุความเห็นขององค์กรตัวแทนนายจ้ างและคนงานที9
เกี9ยวข้ องแต่ละองค์กร และจะต้ องระบุในรายงานฉบับต่อๆ ไปด้ วยถึงมาตรการใดๆ ที9ได้ ดําเนินการไปเพื9อให้ ความ
คุ้มครองที9เทียบเคียงได้ กบั ความคุ้มครองตามอนุสญ
ั ญาแก่คนงานประมงและเรื อประมงประเภทที9ถกู ยกเว้ น พึงหมาย
เหตุวา่ หน่วยงานผู้ทรงอํานาจจะยังคงต้ องดําเนินมาตรการต่างๆเพื9อค่อยๆ

ขยายข้ อกําหนดของอนุสญ
ั ญาฯ

ให้

ครอบคลุมไปถึงคนงานประมงหรื อเรื อประมงประเภทเหล่านันอย่
M างต่อเนือ9 ง
ประเทศไทยควรจัดให้ มีการรับฟั งความคิดเห็นจากฝ่ ายต่างๆ ที9เกี9ยวข้ องในเรื9 องการปรับใช้ และบังคับใช้
กฎหมายทีเ9 กี9ยวข้ องกับเรื9 องความปลอดภัย โดยเฉพาะพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
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และสภาพแวดล้ อมในการทํางาน พ.ศ. 4WWV กฎกระทรวงระบบความปลอดภัยฯ และกฎข้ อบังคับสําหรับการตรวจเรื อ
ฯซึง9 ยังมีความซํ Mาซ้ อนกัน
นอกจากนี Mควรมีการขยายกฎหมายสามฉบับดังกล่าวให้ ครอบคลุมถึงกลุม่ คนหรื อเรื อทีย9 งั ไม่ได้ รับการครอบคลุมไปโดย
ลําดับ

3.2 หลักการทัว9 ไป

3.2.1 หน่วยงานผู้ทรงอํานาจและการประสานงาน (มาตรา [)
มาตรการทีด9 ําเนินการอยู่
คําสัง9 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที9 10/2558 วันที9 : พฤษภาคม พ.ศ. 4WW; จัดตังศู
M นย์บญ
ั ชาการ
แก้ ไขปั ญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) เพื9อจัดการกับปั ญหาที9เกี9ยวกับการประมงที9ผิดกฎหมาย ขาดการ
รายงาน และขาดการควบคุม ศปมผ.ทําหน้ าทีเ9 ป็ นศูนย์ประสานงานระหว่างหน่วยงานทีเ9 กี9ยวข้ องคือ กระทรวงแรงงาน
กระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย สํานักงานตํารวจแห่งชาติ และศูนย์ประสาน
การปฏิบตั ิในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.)

ช่องว่างที9พบ
การจัดตังศปมผ.นั
M
นเป็
M นมาตรการชัว9 คราวในการจัดการกับปั ญหาที9เกี9ยวกับการประมงที9ผดิ กฎหมาย ขาดการ
รายงาน และขาดการควบคุม ส่วนศรชล.ที9มีหน้ าที9ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในเรื9 องที9เกี9ยวกับปฏิบตั ิการบังคับใช้
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กฎหมายในทะเลนันยั
M งไม่มีอํานาจสัง9 การหน่วยงานอื9น

ในอนาคต ศปมผ.จะโอนงานไปให้ กรมประมง (กระทรวง

การเกษตรและสหกรณ์) และมีการร่างกฎหมายที9จะปรับให้ ศรชล.เป็ นองค์กรที9มีสถานะและอํานาจหน้ าที9ตามกฎหมาย
อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีความชัดเจนในการแบ่งบทบาทและหน้ าทีร9 ับผิดชอบระหว่างหน่วยงานต่างๆ เกี9ยวกับการคุ้มครอง
คนงานประมงทังในปั
M จจุบนั และในอนาคต

ข้ อเสนอแนะ
หลังจากงานของศปมผ.ถูกโอนไปให้ กบั กรมประมงแล้ ว กรมประมงควรจัดทําบันทึกความเข้ าใจและกําหนด
แนวทางทีช9 ดั เจนเกี9ยวกับบทบาทและหน้ าที9รับผิดชอบของหน่วยงานต่างๆ

ทีร9 ับผิดชอบในการดําเนินการตาม

บทบัญญัติที9เกี9ยวข้ องกับอนุสญ
ั ญาฉบับที9 :;; รัฐบาลควรกําหนดขันตอนปฏิ
M
บตั ิมาตรฐานสําหรับแต่ละหน่วยงานเพื9อ
ดูแลให้ มีการดําเนินการตามบันทึกความเข้ าใจดังกล่าว

ประการสุดท้ าย

รัฐบาลควรจัดตังกลไกประสานงานที
M
ม9 ี

กฎหมายรองรับเพื9อดูแลให้ มีการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพในการคุ้มครองแรงงาน

(รวมถึงการตรวจแรงงาน)

สําหรับการทํางานในภาคการประมง

3.2.2 ความรับผิดชอบของเจ้ าของเรื อ ไต้ กง๋ และคนงานประมง (มาตรา ;)
มาตรการทีด9 ําเนินการอยู่
กฎกระทรวงคุม้ ครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 2557 กําหนดให้ “นายจ้ าง” มีหน้ าทีต9 ้ องปฏิบตั ิตาม
มาตรฐานแรงงานในด้ านต่างๆ เช่น การจัดหาอาหารและนํ Mา ตลอดจนการให้ ความรู้ เกี9ยวกับสภาพการทํางาน สุขภาพ
และสุขอนามัย และการใช้ เครื9องมือประมงและอุปกรณ์ความปลอดภัยก่อนคนงานประมงจะเริ9 มทํางาน (ข้ อ :Y – 4[)
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โดยข้ อ 4 ของกฎกระทรวงนี Mนิยามคําว่า “นายจ้ าง” ว่าหมายถึง :) นายจ้ างตามกฎหมายว่าด้ วยการคุ้มครองแรงงาน
(ปั จจุบนั คือพระราชบัญญัตคิ ้ มุ ครองแรงงาน พ.ศ. 4WV:) และ 4) เจ้ าของเรื อประมงซึง9 ใช้ หรือยอมให้ บคุ คลอื9นใช้
เรื อประมงนันทํ
M างานประมงทะเลเพื9อแบ่งปั นผลประโยชน์กนั

แต่มิให้ หมายความรวมถึงเจ้ าของเรือประมงซึง9 ให้ ผ้ อู ื9น

เช่าเรือประมงเพื9อประกอบกิจการงานประมงทะเล โดยตนเองไม่มีสว่ นเกี9ยวข้ องด้ วย
คําว่า “นายจ้ าง” ในมาตรา W ของพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานหมายความถึงผู้ซงึ9 ตกลงรับลูกจ้ างเข้ าทํางานโดยจ่ายค่าจ้ าง
ให้ และหมายความรวมถึง :) ผู้ซงึ9 ได้ รับมอบหมายให้ ทํางานแทนนายจ้ าง และ 4) ในกรณีที9นายจ้ างเป็ นนิติบคุ คลให้
หมายความรวมถึงผู้มีอาํ นาจกระทําการแทนนิติบคุ คลและผู้ซึ9งได้ รับมอบหมายจากผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติบคุ คล
ให้ ทําการแทนด้ วย จากคํานิยามนี Mเอง นายจ้ างจึงหมายความรวมถึงนายเรื อที9ได้ รับมอบหมายจากนายจ้ างให้ ทําหน้ าที9
สัง9 การควบคุมเรื อด้ วย นอกจากคํานิยามตามกฎหมายข้ างต้ นแล้ ว ศาลฎีกาเคยวางหลักไว้ วา่
การพิจารณาว่าโจทก์และจําเลยเป็ นลูกจ้ างและนายจ้ างหรื อไม่นนั M
นอกจากจะพิจารณาว่าโจทก์และจําเลยมีความสัมพันธ์กนั ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงานฯ แล้ ว ยังต้ องปรากฏว่าโจทก์อยู่ในอํานาจบังคับบัญชาโดยต้ องปฏิบตั ิตามคําสัง9
ระเบียบและข้ อบังคับเกี9ยวกับการทํางานของจําเลยด้ วย 12 ดังนันจึ
M งเท่ากับว่าศาลฎีกาใช้ “อํานาจบังคับบัญชา” ของ
นายจ้ างเป็ นองค์ประกอบหนึง9 ในการพิจารณาว่ามีความสัมพันธ์แบบนายจ้ าง-ลูกจ้ างหรื อไม่ กล่าวโดยสรุ ปคือ เจ้ าของ
เรื อประมงทีไ9 ด้ ประโยชน์จากการทําประมง นายเรื อ ผู้เช่าเรื อ หรื อบุคคลใด ทีไ9 ด้ รับคนงานประมงมาทํางานโดยจ่าย
ค่าจ้ างและมีอาํ นาจสัง9 การคนงานนันมี
M ฐานะเป็ น “นายจ้ าง” ตามกฎหมายและมีหน้ าทีเ9 กี9ยวกับสิทธิแรงงานภายใต้
กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล

12

คําพิพากษาศาลฎีกา 6067/2545 ดูเพิมเติม คําพิพากษาศาลฎีกา 5610/2542
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กฎกระทรวงระบบความปลอดภัย สุขอนามัย และสวัสดิ ภาพในการทํางานของคนประจํ าเรื อ พ.ศ. 2559
กําหนดหน้ าที9รับผิดชอบหลายอย่างเกี9ยวกับความปลอดภัยของคนงานประมงให้ กบั ผู้ได้ รับใบอนุญาตทําการประมง
พาณิชย์ทงในและนอกน่
ัM
านนํ Mาไทยด้ วยเรือขนาด TO ตันกรอสขึ Mนไป โดยปกติแล้ ว ผู้ได้ รับใบอนุญาตภายใต้ กฎกระทรวง
นี Mมักจะเป็ นเจ้ าของหรื อผู้เช่าเรือซึง9 อยู่ภายใต้ คํานิยามของ “เจ้ าของเรือประมง” ตามที9อนุสญ
ั ญาฯกําหนด
อย่างไรก็ตาม กฎกระทรวงดังกล่าวกําหนดหน้ าที9ให้ กบั นายเรื อหรื อผู้ควบคุมเรื อเพียงสองประการเท่านัน:
M
• ให้ ความรู้ แก่คนงานประมงเกี9ยวกับการใช้ เครื9องมือประจําเรื อและเครื9 องมือประมง และเรื9 องความปลอดภัยใน
การทํางาน (ข้ อ V)13
• ต้ องดําเนินการให้ คนประจําเรื อได้ รับการปฐมพยาบาลเบื Mองต้ น (ข้ อ :O)
นอกจากนี M กฎข้อบังคับสําหรับการตรวจเรื อ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ2 นไขในการออกใบสําคัญรับรองการตรวจ
เรื อสําหรับเรื อกลประมง พ.ศ.

กําหนดให้ เจ้ าของหรื อตัวแทนเจ้ าของเรือกลประมงปฎิบตั ิตามมาตรฐานที9จําเป็ น

สําหรับการออกใบสําคัญรับรองการตรวจเรื อเพื9อจดทะเบียนเรือ เช่น กําหนดให้ ต้องมีอปุ กรณ์ความปลอดภัยโดยขึ Mนกับ
ขนาดของเรือ (เช่น เครื9 องรับส่งวิทยุ เครื9 องดับเพลิง เข็มทิศ เครื9องบอกพิกดั (GPS) เครื9องหยัง9 นํ Mา (Echo Sounder) แพ
ชูชีพ) และนายเรือจะต้ องมีประกาศนียบัตรนายเรื อ

ตารางที9 W: ผู้มีหน้ าที9รับผิดชอบตามกฎหมายไทยและอนุสญ
ั ญาฉบับที9 :;;
บทบัญญัตกิ ฎหมาย

13

ผู้รับผิดชอบตามกฎหมายไทย

ผู้รับผิดชอบตาม
อนุ สญ
ั ญาฉบับที EE

“ผู้ควบคุมเรือ (ที9มีขนาด TO ตันกรอสขึ Mนไป) ต้ องให้ ความรู้ดงั ต่อไปนี Mแก่คนประจําเรือก่อนที9จะปฏิบตั ิหน้ าที9บนเรื อประมง และให้ คนประจําเรื อลงลายมือชื9อบันทึกไว้ เป็ น

หลักฐาน คือ :) การใช้ เครื9องมือ เครื9องใช้ และอุปกรณ์ประจําเรื อ 4) การใช้ เครื9องมือทําการประมง และหลักเกณฑ์การทําการประมงตามหน้ าที9ที9คนประจําเรือได้ รับมอบหมาย
และ T) ความปลอดภัยในการทํางานบนเรือประมง”
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กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงาน
ในงานประมงทะเล พ.ศ. )IIK

นายจ้ าง (คํานิยามของนายจ้ างหมายความ

- เจ้ าของหรื อผู้

รวมถึงเจ้ าของเรื อประมงที9ยอมให้ บคุ คลอืน9

เช่าเรื อ

ใช้ เรื อประมงนันทํ
M างานประมงทะเลเพื9อ

- นายเรือ

แบ่งปั นผลประโยชน์กนั ผู้เช่าเรื อและนาย
เรื อที9รับคนงานประมงมาทํางานโดยจ่าย
ค่าจ้ างและมีอาํ นาจสัง9 การคนงานเหล่านัน)
M
กฎกระทรวงระบบความ
ผู้ได้ รับใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย์
ปลอดภัย สุขอนามัย และ
สวัสดิภาพในการทํางานของคน
ประจําเรือ พ.ศ. )IIQ
กฎข้ อบังคับสําหรับการตรวจ
- เจ้ าของเรื อประมงหรื อตัวแทน
เรือ หลักเกณฑ์ วิธีการและ
- นายเรือ
เงือนไขในการออกใบสําคัญ
รับรองการตรวจเรือสําหรับเรือ
กลประมง พ.ศ. )IIE

- เจ้ าของหรื อผู้
เช่าเรื อ

- เจ้ าของหรื อผู้
เช่าเรื อ (ในการ
จัดหาอุปกรณ์
ความปลอดภัย
- นายเรือ (ต้ องมี
ประกาศนียบัต
รนายเรือ)

แม้ วา่ พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทํางาน พ.ศ. 2554 ไม่ได้ มี
เจตนาที9จะใช้ กบั คนงานประมงแต่ก็มิได้ ยกเว้ นคนงานประมงให้ ไม่ต้องอยู่ภายใต้ บงั คับของกฎหมายฉบับนี Mเป็ นทีพ9 ึง
สังเกตว่าพ.ร.บ.ฉบับนี Mไม่มีบทบัญญัติทเี9 ปิ ดช่องให้ อํานาจในการออกกฎกระทรวงเพื9อกําหนดกฎระเบียบสําหรับคนงาน
บางกลุม่ เป็ นการเฉพาะได้ ซึง9 ต่างจากที9กําหนดไว้ ในมาตรา 44 ของพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน

ช่องว่างที9พบ
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โดยรวมแล้ ว ไม่มีการแยกกันชัดเจนระหว่างหน้ าทีร9 ับผิดชอบของเจ้ าของเรื อประมงกับนายเรื อ และการทีน9 าย
เรื ออาจเป็ น “นายจ้ าง” ได้ ตามคํานิยามของกฎหมายคุ้มครองแรงงานอาจความยุง่ ยากในการดําเนินการตามข้ อกําหนด
ของอนุสญ
ั ญาฉบับที9 :;;

เจ้ าของ:

กฎหมายทีเ9 กี9ยวกับการตรวจเรื อประมงเท่านันที
M ก9 ําหนดหน้ าที9รับผิดชอบให้ กบั เจ้ าของเรื อประมง

(หรือ

ตัวแทน) และนายเรื อโดยตรง ส่วนกฎหมายทีเ9 กี9ยวกับการคุ้มครองแรงงานประมงนันกํ
M าหนดหน้ าที9รับผิดชอบให้ กบั
“นายจ้ าง” (ที9อาจรวมถึงนายเรื อ) ให้ มีการปฏิบตั ิตามมาตรฐานแรงงาน (“นายจ้ าง” ในที9นี Mไม่รวมเจ้ าของเรือประมงที9ให้
เช่าเรือโดยไม่ได้ ประโยชน์ตอบแทนจากการทําประมง) การกําหนดหน้ าที9ให้ นายจ้ างจึงยังไม่ชดั เจนว่าหน้ าที9เหล่านี Mจะ
ตกอยู่กบั เจ้ าของเรื อหรื อนายเรือ สําหรับกฎกระทรวงระบบความปลอดภัย สุขอนามัย และสวัสดิภาพในการทํางาน
ของคนประจําเรื อนันได้
M กําหนดหน้ าทีร9 ับผิดชอบให้ กบั “ผู้ได้ รับใบอนุญาต” ทําการประมงพาณิชย์ แต่ช่องว่างคือ
เจ้ าของเรื อไม่ได้ เป็ นผู้ได้ รับใบอนุญาตดังกล่าวกันทุกคน ประการสุดท้ าย ประเทศไทยยังไม่มีบทบัญญัติที9กําหนดไว้
อย่างชัดเจนว่าให้ เจ้ าของเรื อประมงมีหน้ าที9โดยตรงในการจัดให้ นายเรื อมีสิ9งอํานวยความสะดวก ทรัพยากรและเครื9อง
ไม้ เครื9 องมือที9จําเป็ นต่อการปฏิบตั ิตามพันธกิจของอนุสญ
ั ญา

นายเรือ: มีบทบัญญัติไม่กี9ข้อทีก9 ําหนดให้ นายเรื อมีหน้ าทีโ9 ดยตรงในการดูแลความปลอดภัยของคนงานประมงและการ
เดินเรื อที9ปลอดภัย จากหน้ าที9รับผิดชอบทังหมดที
M
9ระบุไว้ ในมาตรา 8 (2) ของอนุสญ
ั ญาฉบับที9 :;; นันM กฎหมายไทย
เพียงแต่กําหนดให้ นายเรื ออํานวยความสะดวกในการฝึ กอบรมเพื9อสร้ างจิตสํานึกเรื9 องความปลอดภัยและสุขภาพ
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อนามัยในการทํางานบนเรื อ (มาตรา 8 (2) ค) แต่การดําเนินการและการบังคับใช้ ก็ยงั เป็ นเรื9 องที9ไม่ชดั เจน14 นอกจากนี M
กฎหมายไทยขาดบทบัญญัติที9กําหนดให้ นายเรื อต้ อง:
• ให้ มีการกํากับดูแลเท่าที9จะทําให้ มนั9 ใจได้ วา่ คนงานประมงจะปฏิบตั งิ านของตนในสภาพทีด9 ีทสี9 ดุ เท่าที9จะ
เป็ นไปได้ ด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย (มาตรา ; (4) ก)
• บริ หารจัดการคนงานประมง โดยวิธีที9คํานึงถึงความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย รวมถึงการป้องกันความ
เหนือ9 ยล้ า (มาตรา ; (4) ข) ปั จจุบนั มีแต่บทบัญญัติทเี9 กี9ยวกับจํานวนชัว9 โมงพักซึง9 ยังไม่ครอบคลุมมาตรา ; (4)
ข) ทังหมดจึ
M
งทําให้ ตํ9ากว่ามาตรฐานของอนุสญ
ั ญาฉบับที9 :;; และ ไม่เพียงพอที9จะประกันความปลอดภัยและ
สุขภาพอนามัยของคนงานประมง
• ดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามมาตรฐานความปลอดภัยในการนําร่ อง การเข้ ายาม และมาตรฐานประกอบอื9น ๆ เรื9 อง
การเป็ นคนประจําเรื อทะเลที9ดี (มาตรา ; (4) ง)
นอกจากนี M ยังไม่มีบทบัญญัตทิ ี9ประกันว่านายเรื อจะ “ต้ องไม่ถกู บีบบังคับจากเจ้ าของเรื อในการตัดสินใด ๆ ในการ
ใช้ ดลุ ยพินิจทางวิชาชีพของไต้ ก๋ง อันมีความจําเป็ นต่อความปลอดภัยของเรื อ และการนําร่องอย่างปลอดภัย และการ
ปฏิบตั กิ ารอย่างปลอดภัย หรื อความปลอดภัยของคนงานประมงบนเรื อ”
คนงานประมง: พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานกําหนดให้ ลกู จ้ างมีหน้ าที9ต้องปฏิบตั ิตามคําสัง9 ที9ชอบด้ วยกฎหมายของนายจ้ าง
อย่างไรก็ตาม คํานิยามของ “นายจ้ าง” ในพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานทีห9 มายรวมถึงนายเรือด้ วยอาจเป็ นปั ญหาตามทีไ9 ด้
กล่าวข้ างต้ นได้ และแม้ วา่ พ.ร.บ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทํางานมีบทบัญญัติเกี9ยวกับ
หน้ าที9ของลูกจ้ างทีต9 ้ องปฏิบตั ิตามมาตรการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยและไม่ได้ ยกเว้ นคนงานประมงออกจาก

14

ข้ อมูลจากองค์กรประชาสังคมแห่งหนึ9ง
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การบังคับใช้ ของกฎหมายฉบับนี M แต่การปรับใช้ พ.ร.บ.นี Mกับคนงานประมงก็เป็ นปั ญหาในทางปฏิบตั ไิ ด้ หากไม่มีการออก
กฎระเบียบเพื9อใช้ สําหรับคนงานประมงบนเรื อประมงเป็ นการเฉพาะ

ข้ อเสนอแนะ
• กําหนดบทบาทและหน้ าทีร9 ับผิดชอบที9แตกต่างของเจ้ าของเรือ นายเรื อ และคนงานประมงให้ ชดั เจน รวมถึง
กําหนดว่านายเรื อไม่ใช่ “นายจ้ าง” ตามคํานิยามในพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน
• รวบรวมบทบัญญัติที9เกี9ยวกับความปลอดภัยในการทํางานและอาชีวอนามัยทีก9 ระจายอยูใ่ นกฎหมายสี9ฉบับ
• พิจารณาออกกฎหมายลําดับรองเกี9ยวกับความปลอดภัยในการทํางานและอาชีวอนามัยบนเรือประมงภายใต้
พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้ อมในการทํางานให้ สอดคล้ องกับบทบัญญัตขิ อง
อนุสญ
ั ญาฉบับที9 :;;
• ดูตวั อย่างจากกฎกระทรวงว่าด้ วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทํางาน ที9ภายใต้
พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล

3.3 ข้ อกําหนดขันM ตําสําหรับการทํางานบนเรือประมง

3.3.1 อายุขันM ตํา (มาตรา Q)
มาตรการทีด9 ําเนินการอยู่
กฎหมายไทยห้ ามนายจ้ างจ้ างบุคคลอายุตํ9ากว่า :; ปี ทํางานบนเรื อประมง (ข้ อV ของกฎกระทรวงคุ้มครอง
แรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 4WW[) ซึง9 เป็ นการกําหนดมาตรฐานที9สงู กว่าอนุสญ
ั ญา
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คณะกรรมการระดับชาติเพื9อขจัดการใช้ แรงงานเด็กในรู ปแบบที9เลวร้ าย เรื9อง ประเภทงานอันตรายสําหรับแรงงานเด็ก
ในรู ปแบบที9เลวร้ ายของประเทศไทย พ.ศ. 4WWW ถือว่างานทังหมดบนเรื
M
อประมงทะเลเป็ นงานอันตรายสําหรับเด็กอายุ
ตํ9ากว่า :; ปี

ช่องว่างที9พบ
ไม่มีช่องว่าง กฎหมายไทยกําหนดอายุขนตํ
ั M า9 สูงกว่าที9กําหนดในอนุสญ
ั ญาฯ
ตัวแทนขององค์กรนายจ้ างแสดงข้ อกังวลว่าบทบัญญัตินี Mอาจปิ ดกันคนงานอายุ
M
ระหว่าง 16 - 18 ปี จากการ
ฝึ กงานหรื อเรี ยนรู้ การทํางานบนเรือประมง รัฐบาลและองค์กรประชาสังคมแสดงความกังวลเกี9ยวกับปั ญหาการบังคับใช้
ข้ อกําหนดอายุขนตํ
ั M 9าอย่างเคร่งครัดเนื9องจากการตรวจสอบอายุทแี9 ท้ จริ งของคนงานที9เป็ นผู้เยาว์นนค่
ั M อนข้ างยาก

ข้ อเสนอแนะ
• รัฐบาลสามารถพิจารณาอนุญาตให้ รับคนเข้ าทํางานบนเรื อประมงได้ ตงแต่
ั M อายุ :Y ปี เพื9อวัตถุประสงค์ของการ
ฝึ กอบรมอาชีพและจัดให้ มีการคุ้มครองทีเ9 หมาะสมเพื9อให้ มนั9 ใจได้ วา่ คนงานอายุน้อยจะไม่ถูกมอบหมายให้
ทํางานงานที9อนั ตรายและทํางานในเวลากลางคืน
• รัฐควรพิจารณาปรับปรุ งกระบวนการตรวจสอบยืนยันอายุของแรงงานและร่วมมือกับประเทศต้ นทางในเรื9 องนี M

3.3.2 การตรวจสุขภาพ (มาตรา S – ))
มาตรการทีด9 ําเนินการอยู่
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ระเบียบกรมเจ้าท่าว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการออกหนังสือ คนประจํ าเรื อประมง พ.ศ. 2558 ที9ออกโดยอาศัย
อํานาจของข้ อบังคับกรมเจ้ าท่าว่าด้ วยการสอบความรู้ ผ้ ทู ําการในเรื อ พ.ศ. 4WT4 และพระราชบัญญัตกิ ารเดินเรื อใน
น่านนํ Mาไทย พ.ศ. 4VWY ได้ กําหนดให้ คนงานประมงไทยต้ องยื9นใบรับรองแพทย์ (พร้ อมเอกสารอื9นๆ) ทีแ9 สดงว่ามีสขุ ภาพ
แข็งแรงพร้ อมทีจ9 ะทํางานบนเรือได้ เมื9อยื9นขอ “หนังสือคนประจําเรือประมง” (Seaman Book for Fishing Vessel)
ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื 2อง การออกหนังสือคนประจํ าเรื อตามกฎหมายว่าด้วยการประมง พ.ศ.
2559 ที9ออกโดยอาศัยอํานาจของมาตรา ;T วรรค T ของพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 4WW; กําหนดให้ เจ้ าของเรือ
ต้ องยื9นเอกสารสามฉบับเพื9อขอหนังสือคนประจําเรื อให้ กบั คนงานประมงที9เป็ นแรงงานข้ ามชาติ 15 ซึง9 ประกอบด้ วย :)
สําเนาใบอนุญาตให้ ทํางานตามกฎหมายว่าด้ วยการทํางานของคนต่างด้ าว 4) สําเนาใบอนุญาตทําการประมง และ T)
สําเนาหนังสือสัญญาจ้ างให้ ทํางานในเรื อประมง

ไม่มีการกําหนดให้ ยื9นใบรับรองแพทย์แสดงการมีสขุ ภาพแข็งแรง

สําหรับการทํางานบนเรื อ
กฎกระทรวงระบบความปลอดภัย สุขอนามัย และสวัสดิ ภาพในการทํางานของคนประจํ าเรื อ พ.ศ.

8

กําหนดให้ ผ้ ไู ด้ รับใบอนุญาตสําหรับเรื อทีม9 ีขนาด TO ตันกรอสขึนM ไปต้ องจัดให้ มีการตรวจสุขภาพของคนประจําเรือ
เพื9อให้ ได้ รับใบรับรองว่าสามารถทํางานบนเรื อประมงได้

หลังจากนันก็
M ต้องจัดให้ มีการตรวจสุขภาพของคนประจําเรือ

ครังM ต่อไปอย่างน้ อยปี ละหนึง9 ครังM อย่างไรก็ตาม กฎหมายดังกล่าวกําหนดในวรรคถัดไปว่า ในกรณีที9ได้ มีการตรวจ
สุขภาพคนประจําเรื อเพื9อขอรับใบอนุญาตทํางานตามกฎหมายว่าด้ วยการทํางานของคนต่างด้ าวแล้ ว

ให้ สามารถ

นํามาใช้ เป็ นหลักฐานว่าได้ มีการตรวจสุขภาพและได้ รับใบรับรองก่อนออกไปทําการประมงครังM แรกตามวรรคหนึง9 ได้

15

แรงงานประมงทังคนไทยและคนข้ามชาติตอ้ งมีหนังสื อคนประจําเรื อ

ซึ งในทางปฏิ บตั แิ ล้ว

หนังสื อคนประจําเรื อของแรงงานไทยออกโดยกรมเจ้าท่าและมีชือเรี ยกเป็ นภาษาอังกฤษว่า

Seaman

Book

ในขณะทีหนังสื อคนประจําเรื อสําหรับแรงงานข้ามชาติออกโดยกรมประมงและมีชือเรี ยกเป็ นภาษาอังกฤษว่า Seaman Book
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(ข้ อ :: ประกอบกับข้ อ :4 ซึง9 ให้ นาํ บทบัญญัตใิ นส่วนแรกมาใช้ กบั เรื อที9มีขนาด YO ตันกรอสขึ Mนไปด้ วย) อย่างไรก็ตาม
ใบรับรองการตรวจสุขภาพดังกล่าวเพียงแต่ระบุว่าคนงานไม่มีโรคเท่านันM

ช่องว่างที9พบ
แม้ จะมีบทบัญญัติทกี9 ําหนดให้ คนไทยทีจ9 ะขอรับหนังสือคนประจําเรื อประมงต้ องได้ รับการรับรองว่ามีสขุ ภาพ
แข็งแรงพร้ อมทีจ9 ะทํางานในเรื อได้ แต่บทบัญญัตินี Mยังไม่มีการดําเนินการในทางปฏิบตั ิ 16 ส่วนแรงงานข้ ามชาติ ประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขกําหนดให้ คนงานประมงต้ องเข้ ารับการตรวจสุขภาพ (500 บาท) และทําประกันสุขภาพ (3,200
บาทสําหรับระยะเวลาประกันสองปี ) ในกระบวนการจดทะเบียนเพื9อขอใบอนุญาตทํางานและหนังสือคนประจําเรื อ การ
ตรวจสุขภาพของแรงงานข้ ามชาตินี Mเป็ นเพียงมาตรการป้องกันโรคแต่ยงั ไม่ได้ เป็ นการวัดความพร้ อมสําหรับการทํางาน
ประมง
แม้ วา่ กฎกระทรวงระบบความปลอดภัย สุขอนามัย และสวัสดิภาพในการทํางานของคนประจําเรื อ พ.ศ.
4WWN จะกําหนดให้ คนงานประมงต้ องมีใบรับรองแพทย์ที9แสดงว่ามีสขุ ภาพแข็งแรงสําหรับการทํางาน แต่ข้อกําหนดนี Mไม่
ใช้ บงั คับกับเรื อทีม9 ีขนาดตํ9ากว่า TO ตันกรอส นอกจากนี Mกฎกระทรวงยังอนุญาตให้ แรงงานข้ ามชาติใช้ ใบรับรองแพทย์
ทัว9 ไป โดยไม่ต้องใช้ ใบรับรองว่ามีสขุ ภาพแข็งแรงพร้ อมทีจ9 ะทํางานบนเรื อ
ตัวแทนจากองค์กรนายจ้ างคนหนึง9 ไม่เห็นด้ วยกับข้ อกําหนดนี Mเนือ9 งจากมีคา่ ใช้ จ่ายสูง และแสดงความเห็นว่า
ใบรับรองแพทย์ธรรมดาก็เพียงพอแล้ ว

16

ข้ อมูลจากองค์กระประชาสังคมแห่งหนึ9ง
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ข้ อเสนอแนะ
• พิจารณาปรับแก้ กฎระเบียบทังสามฉบั
M
บทีเ9 กี9ยวกับใบรับรองแพทย์ให้ สอดคล้ องกัน (รวมถึงกําหนดเกณฑ์เรื9อง
“สุขภาพแข็งแรง” ให้ ชดั เจน) และหลีกเลีย9 งความซํ Mาซ้ อน
• แก้ ไขประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื 2อง การออกหนังสือคนประจํ าเรื อตามกฎหมายว่าด้วยการประมง พ.ศ.
8 ให้ กําหนดให้ คนงานประมงข้ ามชาติต้องรับการตรวจสุขภาพที9พิสจู น์วา่ สามารถทํางานประมงในทะเล
ได้ และบังคับใช้ ระเบียบกรมเจ้าท่าว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการออกหนังสือคนประจําเรื อประมง พ.ศ.

ที 2

กําหนดเรื 2องการออกใบรับรองแพทย์ให้ เกิดขึ Mนจริ ง
M
ามชาติเพื9อให้
• ออกกฎหรื อประกาศเกี9ยวกับการออกใบรับรองแพทย์สําหรับทังคนงานประมงไทยและแรงงานข้
สอดคล้ องกับมาตรา :O – :: ของอนุสญ
ั ญาฉบับที9 :;; ในประเด็นเรื9 องลักษณะโดยทัว9 ไปของการตรวจ
สุขภาพ รู ปแบบและเนื Mอหาในใบรับรองแพทย์ กระบวนการออกใบรับรองแพทย์โดยผู้ปฏิบตั ิงานทางการแพทย์
ที9มีคณ
ุ สมบัติตามที9กําหนด ความถี9ของการตรวจสุขภาพและระยะเวลาที9ใบรับรองทางการแพทย์มีผลใช้ บงั คับ
นอกจากนี Mยังควรมีข้อกําหนดเพิ9มเติมเกี9ยวกับการออกใบรับรองแพทย์สําหรับคนงานประมงที9ทํางานบน
เรื อประมงทีม9 ีความยาว 4V เมตรขึ Mนไปหรื อเรื อซึง9 โดยปกติแล้ วอยู่ในทะเลเกินกว่าสามวัน (มาตรา :4)
• ดูตวั อย่างจากประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื9 อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ9 นไขว่าด้ วยใบรับรองแพทย์ของ
คนประจําเรื อเพื9อแสดงว่ามีความพร้ อมด้ านสุขภาพในการทํางานบนเรื อ พ.ศ. 4WWN (ตามมาตรา W และ :;
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ของพระราชบัญญัตแิ รงงานทางทะเล พ.ศ. 4WW;) เพื9อออกกฎระเบียบในลักษณะเดียวกันนี Mสําหรับคนงาน
ประมงโดยมีการปรับเปลี9ยนให้ เหมาะสมกับภาคการประมง17
• รัฐบาลอาจนําบทยืดหยุ่นในอนุสญ
ั ญามาใช้ โดยการจัดให้ มีการรับฟั งความคิดเห็นเพื9อพิจารณายกเว้ นให้
คนงานบางกลุม่ ไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์ทแี9 สดงว่ามีสขุ ภาพแข็งแรงพร้ อมที9จะทํางานในเรื อ การรับฟั งความ
คิดเห็นนี Mควรคํานึงถึงความปลอดภัยและสุขภาพของคนงานประมง ขนาดของเรื อ การพร้ อมให้ ความช่วยเหลือ
ทางการแพทย์และการอพยพคนออกจากเรื อ ระยะเวลาออกทะเล พื Mนที9ทําการประมง และประเภทของการทํา
ประมงประกอบการพิจารณาข้ อยกเว้ นด้ วย แต่จะกําหนดให้ มีการยกเว้ นในเรื9 องนี Mกับเรื อประมงที9มีความยาว
4V เมตรขึ Mนไปหรื อโดยปกติออกทะเลนานกว่าสามวัน (มาตรา :O ของอนุสญ
ั ญาฉบับที9 :;;) ไม่ได้

3.4 เงือนไขในการปฏิบตั งิ าน

3.4.1 อัตรากําลัง และ ชัวโมงการพัก (มาตรา 0 – L)
มาตรการทีด9 ําเนินการอยู่
อัตรากําลัง
ข้ อ :N ของกฎข้อบังคับสําหรับการตรวจเรื อ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงือ2 นไขในการออกใบสําคัญรับรองการ
ตรวจเรื อสําหรับเรื อกลประมง พ.ศ.

กําหนดให้ เจ้ าพนักงานตรวจเรือพิจารณากําหนดจํานวนคนประจําเรื อและ

แรงงานประมงสําหรับเรื อกลประมงแต่ละลําไว้ ในใบสําคัญรับรองการตรวจเรื อ โดยคํานึงถึงลักษณะของการปฏิบตั งิ าน
17

ประกาศนีกําหนดมาตรฐานสุ ขภาพสําหรับการทํางานในทะเลและควบคุมการออกใบรับรองแพทย์โดยแพทย์และสถานพยาบาลทีได้รับการรับรอง ใบรับรองแพทย์สามารถเป็ นภาษาไทยและ/หรื อภาษาอังกฤษ ค่าใบรับรอง

แพทย์ประมาณ 1000-3000 บาทโดยขึนกับว่าเป็ นสถานพยาบาลของรัฐหรื อเอกชน ใบรับรองแพทย์มอี ายุสองปี ปัจจุบนั มีสถานพยาบาล 8> แห่ งทีเป็ นไปตามมาตรฐานและแพทย์ขนทะเบี
ึ
ยน L>> คน กระทรวงสาธารณสุ ข
กําลังดําเนินการตามแผนเพือเพิมจํานวนสถานพยาบาลและแพทย์ รัฐบาลไทยสามารถพิจารณาวรรค 6-10 ของข้อแนะฉบับที 199 ประกอบด้วย
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และกายภาพของเรื อ ซึง9 บทบัญญัตินี Mสอดคล้ องกับข้ อกําหนดในมาตรา :T ของอนุสญ
ั ญาฉบับที9 :;; ทังนี
M Mกรมประมง
ได้ ออก “แนวทางในการกําหนดอัตรากําลังตามแต่ละประเภทเครื9 องมือประมงทีพ9 อเหมาะกับการทําประมงและการ
โยกย้ ายกําลังสําหรับการพักผ่อนที9เพียงพอ” โดยในเรื9 องอัตรากําลังที9ใช้ ในการเดินเรื อนันM เรื อประมงแต่ละลําต้ อง
ประกอบด้ วยนายเรื อหรื อนายท้ ายเรื อหนึง9 คน (อาจเป็ นคนเดียวกัน) ช่างเครื9 องเรือหนึง9 คน คนทําอาหารหนึง9 คน และ
หัวหน้ าคนอวนหนึง9 คนเป็ นอย่างตํา9 แนวทางนี Mยังกําหนดอัตรากําลังที9ใช้ ในการทําประมง (ลูกเรื อหรื อคนอวน) สําหรับ
เรื อประมงแต่ละประเภทอีกด้ วย
ข้ อ :Y – :; ของกฎข้ อบังคับนี Mกําหนดให้ นายเรื อ นายท้ ายเรื อ และช่างเครื9 องเรื อของเรื อประมง ต้ องมี
ประกาศนียบัตรรับรองความรู้ ความสามารถสําหรับการทําหน้ าที9ของแต่ละคน

ชัว9 โมงการพัก
ข้ อ W ของกฎกระทรวงคุม้ ครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ.

9 กําหนดว่า นายจ้ างต้ องจัดให้ ลกู จ้ างมี

เวลาพักไม่น้อยกว่าสิบชัว9 โมงในระยะเวลาการทํางานยี9สิบสี9ชวั9 โมง และไม่น้อยกว่า 77 ชัว9 โมงในระยะเวลาการทํางาน
เจ็ดวัน และจัดทําหลักฐานเวลาพักไว้ เพื9อให้ พนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบ ในกรณีฉกุ เฉินหรือจําเป็ น นายจ้ างอาจ
ให้ ลกู จ้ างทํางานในเวลาพักได้ โดยต้ องจัดให้ มีเวลาพักชดเชยโดยเร็ว เพื9อบังคับใช้ บทบัญญัติข้อนี Mในทางปฏิบตั ิ
กระทรวงแรงงานได้ มีการจัดทําแบบฟอร์ ม ปม.4 เพื9อจัดการเกี9ยวกับเวลาพักสําหรับงานประมงทะเล18
บทบัญญัตใิ นพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานและกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเลทีเ9 กี9ยวกับชัว9 โมงการ
ทํางานและการลาพัก ให้ ความคุ้มครองแก่คนงานประมงสูงกว่ามาตรฐานที9อนุสญ
ั ญาฉบับที9 :;; กําหนด นอกจากนี M

18

กองคุ้มครองแรงงาน, แบบฟอร์ มหาได้ ที9 http://protection.labour.go.th/index.php/2013-11-01-02-31-59
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ข้ อ :4 – :T ของกฎกระทรวงดังกล่าวกําหนดให้ คนงานประมงมีวนั หยุดประจําปี ในปี หนึง9 ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย
ได้ รับค่าจ้ าง และลาป่ วยปี ละไม่เกิน TO วันโดยได้ รับค่าจ้ าง
ข้ อ ; และ :4 ของกฎกระทรวงระบบความปลอดภัย สุขอนามัย และสวัสดิ ภาพในการทํางานของคนประจํา
เรื อ พ.ศ.

8 กําหนดว่า ผู้ได้ รับใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย์ด้วยเรื อทีม9 ีขนาดสามสิบตันกรอสขึนM ไปต้ องจัดให้

คนประจําเรื อมีเวลาพักตามที9กําหนดไว้ ในกฎกระทรวงว่าด้ วยการคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล
ในทางปฏิบตั ิ แทบไม่มีการบังคับใช้ ข้อกําหนดเรื9 องชัว9 โมงการทํางาน การพัก วันหยุดประจําปี และการลาป่ วย
ที9ได้ รับค่าจ้ างสําหรับคนงานประมง 19 และยังคงมีข้อถกเถียงกันในหมูเ่ จ้ าหน้ าที9รัฐและตัวแทนนายจ้ างและคนทํางานใน
เรื9 องการนับชัว9 โมงการพักและชัว9 โมงเตรี ยมพร้ อมรอทํางานในงานประมง

คนงานประมงอาจมีวนั หยุดเมื9อกลับเข้ าฝั9 ง

และมักจะไม่ได้ รับค่าจ้ างสําหรับวันที9ไม่ได้ ทํางานนันๆ
M

ช่องว่างที9พบ
กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเลอนุญาตให้ นายเรื อกําหนดให้ คนงานประมงทํางานในกรณี
ฉุกเฉินหรื อจําเป็ นได้ ซงึ9 สอดคล้ องกับอนุสญ
ั ญาฉบับที9 :;; แต่ไม่ได้ ให้ คํานิยามของ “กรณีฉกุ เฉิน” ซึง9 อาจนําไปสูก่ าร
ตีความที9กว้ างเกินกว่าที9อนุสญ
ั ญาฯ อนุญาต

ข้ อเสนอแนะ

19

ข้ อมูลจากองค์กรประชาสังคมแห่งหนึ9ง
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• จัดการให้ กฎหมายต่างๆ ที9เกี9ยวกับชัว9 โมงการพักมีความสอดคล้ องต้ องกัน ปั จจุบนั กฎกระทรวงระบบความ
ปลอดภัย สุขอนามัย และสวัสดิภาพในการทํางานของคนประจําเรื อ พ.ศ. 4WWN กําหนดให้ ผ้ ไู ด้ รับใบอนุญาต
ทําประมงพาณิชย์ด้วยเรื อที9มีขนาด TO ตันกรอสขึ Mนไปต้ องจัดให้ ลกู เรื อได้ มีเวลาพัก ในขณะทีก9 ฎกระทรวง
คุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 4WW[ ใช้ กบั คนงานประมงทะเลทังหมด
M
• กําหนดแนวทางการคํานวณชัว9 โมงพักผ่อนให้ เป็ นไปในทางเดียวกัน จําเป็ นต้ องมีการปรึกษาหารื อเกี9ยวกับว่า
อะไรคือชัว9 โมงการทํางาน ชัว9 โมงการพัก ชัว9 โมงเตรี ยมพร้ อมรอการทํางาน วิธีการคํานวณและบันทึกจํานวน
ชัว9 โมง
• กําหนดแนวทางในการนิยามคําว่า “กรณีฉกุ เฉิน” ให้ เป็ นไปในทางเดียวกัน กล่าวคือ “เพื9อให้ เกิดความ
ปลอดภัยแก่เรื อ บุคคลบนเรื อ หรือสัตว์นํ Mาทีจ9 บั ได้ หรื อเพื9อให้ ความช่วยเหลือแก่เรื อหรื อเรือทะเลขนาดใหญ่ลํา
อื9น หรื อบุคคลที9ตกอยู่ในความลําบากอยู่ในทะเลอย่างทันท่วงที”
• กําหนดมาตรการติดตามตรวจสอบและบังคับใช้ บทบัญญัติว่าด้ วยการลาหยุดประจําปี และการลาป่ วยของ
คนงานประมง

3.4.2 รายชื9อลูกเรื อ (มาตรา 15)
มาตรการทีด9 ําเนินการอยู่
ข้ อ [ ของกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 4WW[ กําหนดให้ นายจ้ างที9มีลกู จ้ างตังแต่
M สิบ
คนขึ Mนไปต้ องจัดทําทะเบียนลูกจ้ างเป็ นภาษาไทย (ชื9อลูกจ้ าง เพศ สัญชาติ วันเดือนปี เกิด ที9อยู่ ตําแหน่ง อัตราค่าจ้ าง
และประโยชน์ทไี9 ด้ รับ) และเก็บไว้ ณ สถานที9ทํางานของนายจ้ างและลูกจ้ างเพื9อให้ พนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบ โดย
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นายจ้ างต้ องส่งสําเนาทะเบียนลูกจ้ างให้ อธิบดีหรื อผู้ซงึ9 อธิบดีมอบหมายภายในสามสิบวันนับแต่วนั เริ9 มจ้ างลูกจ้ างเข้ า
ทํางาน และต้ องเก็บรักษาทะเบียนลูกจ้ างไว้ ไม่น้อยกว่าสองปี นบั แต่วนั สิ Mนสุดการจ้ างลูกจ้ างแต่ละราย ในกรณีทมี9 ีการ
เปลี9ยนแปลงรายการในทะเบียนลูกจ้ าง

นายจ้ างต้ องแก้ ไขเพิ9มเติมทะเบียนลูกจ้ างให้ แล้ วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่

วันที9มีการเปลี9ยนแปลง และแจ้ งการเปลี9ยนแปลงให้ อธิบดีหรื อผู้ซงึ9 อธิบดีมอบหมายทราบทุกครังM ทีม9 ีการเปลี9ยนแปลง
มาตรา ;: ของพระราชกําหนดการประมง พ.ศ.

กําหนดว่า “ผู้ใดจะนําเรื อประมงที9มีขนาดตามที9

รัฐมนตรี ประกาศกําหนดออกไปทําการประมงพาณิชย์ต้อง...แจ้ งการเข้ าออกท่าเทียบเรื อประมงทุกครังM

ณ

ศูนย์

ควบคุมการแจ้ งเรื อเข้ าออก” ประกาศกรมประมง 20 ที9ออกมาภายใต้ พ.ร.ก.ฉบับนี Mกําหนดให้ เจ้ าของเรื อหรื อผู้ควบคุมเรือ
ดังต่อไปนี Mต้ องรายงานต่อศูนย์ควบคุมการแจ้ งเรื อเข้ าออก
- เรื อขนาด TO ตันกรอสขึ Mนไป
- เรื อขนาด :O ตันกรอสขึ Mนไปที9ใช้ เครื9 องมือทําการประมงประเภทอวนลาก อวนล้ อมจับ และอวนครอบปลา
กะตัก ซึง9 ออกไปทําการประมงพาณิชย์
มาตรา ;4 กําหนดต่อไปอีกว่า “เจ้ าของเรื อหรือผู้ควบคุมเรื อต้ องนําเอกสารเกี9ยวกับทะเบียนเรื อ ใบอนุญาตใช้
เรื อ ใบอนุญาตให้ ทาํ การประมง จํานวน รายชื9อและหนังสือคนประจําเรื อ หรื อหลักฐานการอนุญาตตามมาตรา ;T
(เพื9อพิสจู น์วา่ ลูกเรื อได้ รับอนุญาตให้ อยู่ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้ วยคนเข้ าเมืองและได้ รับใบอนุญาตให้
ทํางานตามกฎหมายว่าด้ วยการทํางานของคนต่างด้ าว) ของคนประจําเรื อที9จะออกไปพร้ อมกับเรื อประมง... ยื9นต่อ
พนักงานเจ้ าหน้ าที9 ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้ งเรื อเข้ าออก”

20

ข้ อ ) ของประกาศกรมประมง เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการเกียวกับการแจ้ งการเข้ าออกท่ าเทียบเรื อประมงของเรื อประมงพาณิชย์ . พ.ศ. )IIQ
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ช่องว่างที9พบ
กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 4WW[ กําหนดให้ เฉพาะนายจ้ างทีม9 ีลกู จ้ าง :O คนขึ Mนไป
ต้ องจัดทําและเก็บรักษาทะเบียนลูกจ้ าง ในขณะทีพ9 ระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 4WW; และประกาศกรมประมงฯ
กําหนดแต่เพียงเรื อบางส่วน (ตังแต่
M :O ตันกรอสขึ Mนไปทีใ9 ช้ เครื9 องมือประมงแบบทําลายล้ างทีก9 ําหนดและ TO ตันกรอส
ขึ Mนไป) ต้ องยื9นรายชื9อลูกเรื อต่อศูนย์ควบคุมการแจ้ งเรื อเข้ าออกก่อนนําเรือออกจากท่าหรือเข้ าเทียบท่า
ปั จจุบนั เฉพาะเรื อขนาด TO ตันกรอสขึนM ไปเท่านันถู
M กกําหนดให้ ต้องรายงานต่อศูนย์ควบคุมการแจ้ งเรื อเข้ า
ออก
ในทางปฏิบตั ิ ศูนย์ควบคุมการแจ้ งเรื อเข้ าออกมักจะอยู่หา่ งไกลจากท่าเทียบเรื อ ดังนันการตรวจสอบจึ
M
งมักเป็ น
การตรวจเอกสารโดยไม่เห็นตัวเรื อและลูกเรื อ

ข้ อเสนอแนะ
กําหนดให้ เรื อขนาดเล็กกว่าต้ องยื9นรายชื9อลูกเรื อและรายงานต่อศูนย์ควบคุมการแจ้ งเรื อเข้ าออกด้ วย

หาก

รัฐบาลไทยเห็นว่ายังไม่สามารถดําเนินการตามข้ อกําหนดนี Mได้ ในทันที ก็สามารถพิจารณาใช้ บทยืดหยุ่นในมาตรา V
ของอนุสญ
ั ญาฉบับที9 :;; ได้

3.4.3 ข้ อตกลงการทํางานของคนงานประมง (มาตรา :Y – 4O)
มาตรการทีด9 ําเนินการอยู่
ข้ อกําหนดเรื9 องข้ อตกลงการทํางาน
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ถึงแม้ วา่ สัญญาการจ้ างงานทัว9 ไปไม่ต้องทําเป็ นลายลักษณ์อกั ษร แต่ข้อ Y ของกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานใน
งานประมงทะเล พ.ศ. 4WW[ กําหนดให้ นายจ้ างจัดทําสัญญาจ้ างเป็ นหนังสือที9มีข้อความถูกต้ องตรงกันจํานวนสองฉบับ
โดยมอบให้ ลกู จ้ างเก็บไว้ หนึง9 ฉบับเพื9อให้ พนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบ และยังกําหนดให้ สญ
ั ญาจ้ างนันต้
M องเป็ นไป
ตามแบบทีอ9 ธิบดีประกาศกําหนด
ประกาศกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน เรื 2องกําหนดแบบสัญญาจ้างลูกจ้างในงานประมงทะเล พ.ศ.
9 กําหนดแบบปม.: เพื9อใช้ เป็ นแบบสัญญาจ้ างลูกจ้ างในงานประมงทะเล ซึง9 มีรายละเอียดดังนี M
- ชื9อและอายุของคนงานประมง
- สถานทีแ9 ละวันที9ทาํ สัญญา
- ชื9อและหมายเลขทะเบียนเรื อ
- ชื9อนายจ้ าง
- ตําแหน่ง
- ระยะเวลาของสัญญาทีก9 ําหนดวันสิ Mนสุดหรื อไม่กําหนด
- ค่าตอบแทน (ค่าจ้ างและส่วนแบ่ง วิธีการคํานวณ)
- ระยะเวลาพัก
- สวัสดิการ การจัดหาเครื9 องมือและอุปกรณ์ความปลอดภัย และการฝึ กอบรมสําหรับลูกจ้ าง
- หน้ าที9ของลูกจ้ าง
- ลูกจ้ างมีสิทธิติดต่อเจ้ าหน้ าที9ของรัฐ/ศูนย์ประสานแรงงานประมง/ครอบครัว
- นายจ้ างต้ องจัดให้ ลกู จ้ างเข้ าถึงหรื อจัดหาอุปกรณ์การสื9อสาร
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- สัญญาฉบับนี Mต้ องทําขึ Mนทังภาษาไทยและภาษาประจํ
M
าชาติของลูกจ้ าง โดยจัดทําขึ Mนเป็ นสองฉบับมีข้อความ
ถูกต้ องตรงกัน เก็บไว้ ที9นายจ้ างหนึ9งฉบับและลูกจ้ างหนึง9 ฉบับ
แม้ แบบปม. : จะไม่มีข้อสัญญาบางข้ อทีภ9 าคผนวก 4 ของอนุสญ
ั ญาฉบับที9 :;; (ข้ อตกลงการทํางานของ
คนงานประมง) กําหนดให้ ต้องมีแต่ เนื Mอความของข้ อสัญญาเหล่านันได้
M มีกฎหมายไทยรับรองสิทธิไว้ อยู่แล้ ว 21 หรื อไม่ก็
กําลังอยู่ในกระบวนการแก้ ไขกฎหมายอันจะทําให้ มีการคุ้มครองเพิ9มขึ Mนในอนาคต22อย่างไรก็ตาม แบบสัญญาจ้ างฉบับ
นี Mไม่ได้ บอกให้ ระบุสถานทีเ9 กิดของลูกจ้ าง แต่มีการระบุภูมิลําเนาตามทะเบียนบ้ านหรื อใบสําคัญถิ9นที9อยูใ่ นประเทศบ้ าน
เกิดแทน แบบสัญญาจ้ างสําหรับงานประมงทะเลนี Mมีการจัดทําเป็ นภาษาไทย อังกฤษ พม่า ลาว เขมร และเวียดนาม23
สัญญาจ้ างนี Mยังถูกกํากับโดยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และพระราชบัญญัตคิ ้ มุ ครองแรงงาน พ.ศ.
4WV: อีกด้ วย24
มาตรการเพิ9มเติม
เมื9อเกิดกรณีพพิ าทเกี9ยวกับข้ อตกลงการทํางานของคนงานประมง

ทังแรงงานไทยและแรงงานข้
M
ามชาติมี

ช่องทางเข้ าถึงกลไกการร้ องเรียนและศาลแรงงานได้ (เป็ นต้ น) 25 อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบตั ิแล้ ว คนงานประมงโดย

21

จํานวนวันลาพักที9ได้ รับค่าจ้ างต่อปี การรักษาพยาบาลและประโยชน์ทดแทนต่างๆ และสิทธิของคนงานประมงที9จะได้ รับการส่งตัวกลับ

22

การคุม้ ครองคนงานประมงในกรณีเจ็บป่ วย บาดเจ็บหรื อเสี ยชีวิตเนืองมาจากการทํางานและการประกันสังคม

23

กองคุ้มครองแรงงาน, แบบฟอร์ มมีอยูท่ ี9 http://protection.labour.go.th/index.php/2013-11-01-02-31-59

24

ยกตัวอย่างเช่น มาตรา :[ ในกรณีที9สญ
ั ญาจ้ างไม่มกี ํ าหนดระยะเวลา นายจ้ างหรื อลูกจ้ างอาจบอกเลิกสัญญาจ้ าง โดยบอกกล่าวล่วงหน้ าเป็ นหนังสือให้ อีกฝ่ ายหนึ9งทราบในเมื9อถึงหรื อก่อนจะ ถึงกําหนดจ่ายค่าจ้ างคราว

หนึ9งคราวใดเพื9อให้ เป็ นผลเลิกสัญญากันเมื9อถึงกําหนดจ่ายค่าจ้ างคราวถัดไปข้ างหน้ าก็ ได้ แต่ไม่จําเป็ นต้ องบอกกล่าวล่วงหน้ าเกินสามเดือน ทังนี
M M ให้ ถือว่าสัญญาจ้ างทดลองงานเป็ นสัญญาจ้ างที9ไม่มีกําหนดระยะเวลาด้ วย
การบอกเลิกสัญญาจ้ างตามวรรคสอง นายจ้ างอาจจ่ายค่าจ้ างให้ ตามจํานวนที9จะต้ องจ่าย จนถึงเวลาเลิกสัญญาตามกําหนดที9บอกกล่าวและให้ ลกู จ้ างออกจากงานทันทีได้
25

มาตรา 9 ของพระราชบัญญัติจดั ตังศาลแรงงานและวิธีพจิ ารณาคดีแรงงาน พ.ศ. =J== ระบุวา่ “ศาลแรงงานมีอาํ นาจพิจารณาพิพากษาหรื อมีคาํ สังในเรื องต่อไปนี (8) คดีพิพาทเกียว

ด้วยสิ ทธิหน้าทีตามสัญญาจ้างแรงงาน หรื อตามข้อตกลงเกียวกับสภาพการจ้าง (=) คดีพิพาทเกียวด้วยสิ ทธิหรื อหน้าทีตามกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองแรงงานหรื อกฎหมายว่าด้วย
แรงงานสัมพันธ์...”
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เฉพาะที9เป็ นแรงงานข้ ามชาติเผชิญอุปสรรคในการใช้ กลไกดังกล่าว โดยต้ องได้ รับความช่วยเหลืออย่างมากจากองค์กร
ประชาสังคม

หน้ าที9รับผิดชอบของเจ้ าของเรือประมง
ตามกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 4WW[ “นายจ้ าง” (รวมทังเจ้
M าของเรื อและนายเรื อ)
ต้ องจัดทําสัญญาจ้ างเป็ นหนังสือจํานวนสองฉบับ

โดยมอบให้ ลกู จ้ างเก็บไว้ หนึง9 ฉบับเพื9อให้ พนักงานตรวจแรงงาน

ตรวจสอบ นอกจากนี M สัญญาจ้ างเป็ นหนึง9 ในบรรดาเอกสารที9ต้องยื9นต่อศูนย์ควบคุมการแจ้ งเรื อเข้ าออกโดยเจ้ าของ
(หรื อ “ผู้ควบคุม”) เรื อขนาด :O ตันกรอสขึ Mนไปที9มีเครื9 องมือทําประมงบางประเภทและเรื อขนาด TO ตันกรอสขึ Mนไป
ทังหมด
M

ช่องว่างที9พบ
กฎหมายไทยปั จจุบนั ไม่มีข้อกําหนดเกี9ยวกับการทําสัญญาจ้ างว่าต้ องมี:
- กระบวนการเพื9อทําให้ มนั9 ใจได้ วา่

คนงานประมงจะมีโอกาสในการพิจารณาข้ อสัญญาและได้ รับคําแนะนํา

เกี9ยวกับเงื9อนไขต่าง ๆ ในสัญญาการทํางานของคนงานประมง ก่อนทีจ9 ะมีการตกลงทําสัญญากัน (มาตรา :[
(ก))
- การเก็บข้ อตกลงการทํางานของคนงานประมงไว้ บนเรื อ

และมีพร้ อมไว้ ให้ คนงานประมงและบุคคลอื9นที9

เกี9ยวข้ องตามการร้ องขอ (มาตรา :;)
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- เจ้ าของเรื อจะต้ องมีหลักฐานสัญญาหรื อข้ อตกลงทีค9 ล้ ายคลึงกันกรณีที9เจ้ าของเรื อไม่ได้ เป็ นคนว่าจ้ างหรื อให้
คนงานประมงเข้ าทํางาน (มาตรา 4O)

ข้ อเสนอแนะ
• จัดให้ มีบริ การช่วยเหลือคนงานให้ ทําความเข้ าใจสัญญาจ้ างและรับคําแนะนําเรื9องเงื9อนไขต่าง ๆ ในข้ อตกลง
การทํางานของคนงานประมงก่อนทําสัญญากัน รัฐบาลไทยสามารถเพิ9มบริ การนี Mเข้ าไปในศูนย์ร่วมบริ การ
ช่วยเหลือแรงงานต่างด้ าวที9มีอยู่ในสิบจังหวัดที9จดั ตังขึ
M Mนโดยมติคณะรัฐมนตรี วันที9 4Y กรกฎาคม พ.ศ. 4WWN
• แก้ ไขกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 4WW[ ให้ กําหนดให้ ชดั เจนว่า ข้ อตกลงการทํางาน
ของคนงานประมงต้ องเก็บไว้ บนเรื อ และมีพร้ อมไว้ ให้ คนงานประมงและบุคคลอื9นทีเ9 กี9ยวข้ องตามการร้ องขอ
• กําหนดหน้ าที9รับผิดชอบให้ กบั เจ้ าของเรื อทีจ9 ะต้ องมีหลักฐานสัญญาหรื อข้ อตกลงทีค9 ล้ ายคลึงกันกรณีที9
เจ้ าของเรื อไม่ได้ เป็ นผู้วา่ จ้ างหรื อให้ คนงานประมงเข้ าทํางาน (เช่น มีสญ
ั ญากับผู้รับเหมาค่าแรงหรื อนายหน้ า
จัดหาและบรรจุคนงาน)
• ประเทศไทยควรมีข้อกําหนดตามวรรค :4 ของข้ อแนะฉบับที9 :NN ของไอแอลโอที9ระบุว่า “เมื9อสัญญาแต่ละ
ฉบับสิ Mนสุดลง คนงานประมงควรได้ รับบันทึกการทํางานที9เกี9ยวกับสัญญานันM หรื อมีบนั ทึกการทํางานอยูใ่ น
หนังสือการทํางานของคนงานประมง” ส่วนกรณีควรจะมีการเก็บบันทึกเรื9 องอืน9 อีกหรื อไม่นนขึ
ั M Mนอยู่กบั ดุลพินิจ
ของพนักงานเจ้ าหน้ าที9
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3.4.4 การส่งตัวกลับ (มาตรา 21)
มาตรการทีด9 ําเนินการอยู่
มีกฎหมายสี9ฉบับทีเ9 กี9ยวข้ องกับการส่งตัวคนงานประมงกลับ
ข้ อ :W ของกฎกระทรวงคุม้ ครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ.

9 กําหนดให้ นายจ้ างดําเนินการหรื อ

ออกค่าใช้ จ่ายในการส่งลูกจ้ างกลับสถานทีท9 ี9นายจ้ างรับลูกจ้ างเข้ าทํางาน ในกรณีดงั ต่อไปนี M (:) เรื ออับปางหรื อไม่อาจ
ใช้ การได้ โดยสิ Mนเชิง (4) ลูกจ้ างประสบอันตราย เจ็บป่ วย หรื อเสียชีวิตเนื9องจากการทํางาน (T) นายจ้ างบอกเลิก
สัญญาจ้ างก่อนครบกําหนดอายุสญ
ั ญา หรื อเปลี9ยนแปลงเงื9อนไขในสัญญาจ้ างโดยลูกจ้ างไม่ยินยอม (V) สัญญาจ้ าง
ครบกําหนดในระหว่างเวลาทีล9 กู จ้ างทํางานอยูใ่ นที9อื9นอันมิใช่สถานที9ทําสัญญาจ้ าง ในกรณีที9นายจ้ างไม่ดําเนินการตาม
วรรคหนึง9 และหน่วยงานราชการได้ ดําเนินการส่งลูกจ้ างกลับ ให้ หน่วยงานราชการนันมี
M สทิ ธิไล่เบี Mยสําหรับเงินที9ได้ จา่ ย
ไปแล้ วนันคื
M นจากนายจ้ าง26

พระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 4WW;
ในกรณีที9รัฐบาลไทยต้ องส่งตัวนายเรื อ คนประจําเรือ หรื อผู้โดยสารบนเรื อที9ตกค้ างอยู่ตา่ งประเทศเนื9องจาก
เรื อประมงไปทําการประมงนอกน่านนํ Mาไทยจนเป็ นเหตุให้ มีการละเมิดกฎหมายของรัฐต่างประเทศ มาตรา WV ของพระ
ราชกําหนดการประมง พ.ศ. 4WW; กําหนดให้ เจ้ าของเรื อประมงไทยหรื อเป็ นเจ้ าของเรื อประมงทีม9 ิใช่เรื อประมงไทย แต่

26

นอกจากนี ข้อ 8K ระบุว่า ในกรณีทีลูกจ้างตกค้างอยูใ่ นต่างประเทศเนืองจากการทํางานให้แก่นายจ้าง ให้นายจ้างจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างไม่นอ้ ยกว่าร้อยละห้าสิ บของอัตราค่าจ้างขัน

ต่ําตลอดเวลาทีลูกจ้างตกค้างอยูใ่ นต่างประเทศ เว้นแต่ในกรณีทีนายจ้างตกลงจ่ายค่าจ้างในอัตราทีสู งกว่า ก็ให้ใช้อตั ราค่าจ้างตามข้อตกลงนันเป็ นฐานในการคํานวณ ความในวรรค
หนึงมิให้ใช้บงั คับ ถ้านายจ้างได้แจ้งเป็ นหนังสื อต่อหน่วยงานราชการทีรับผิดชอบภายในหกสิ บวันนับแต่วนั ทีลูกจ้างต้องไปตกค้างอยูใ่ นต่างประเทศ

โดยนายจ้างแสดงเจตนานํา

ลูกจ้างทังหมดกลับสถานทีทีนายจ้างรับลูกจ้างเข้าทํางาน และออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับ
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ใช้ ผ้ คู วบคุมเรื อหรือคนประจําเรือหรื อมีผ้ โู ดยสารเป็ นผู้มีสญ
ั ชาติไทย มีหน้ าที9ต้องรับผิดชอบชดใช้ คา่ ใช้ จ่ายที9รัฐได้ จ่าย
ไปในการนําบุคคลดังกล่าวกลับประเทศ ภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีไ9 ด้ รับหนังสือแจ้ งจากกรมประมง 27

กรมการกงสุล
ในกรณีที9เจ้ าของเรื อไม่สามารถนําตัวคนงานประมงกลับประเทศได้ และคนงานประมงได้ ร้องขอความ
ช่วยเหลือ

กรมการกงสุลสามารถนําตัวคนงานประมงไทยเหล่านันกลั
M บประเทศได้ ตามข้ อ

:4

ของระเบียบ

กระทรวงการคลัง ว่าด้ วยเงินทดรองราชการเพื9อช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ พ.ศ. 4WVN คนงานประมงต้ องลงนาม
ในสัญญายืมเงินจากกรมการกงสุล แต่ในทางปฏิบตั ิ คนงานประมงมักไม่มีการชดใช้ เงินคืนและสัญญายืมเงินก็ไม่มีการ
บังคับใช้ ในกรณีที9คนงานประมงเป็ นแรงงานข้ ามชาติ กรมการกงสุลจะส่งคําร้ องขอให้ ช่วยเหลือนันไปยั
M งหน่วยงาน
ราชการของรัฐเจ้ าของสัญชาติคนประจําเรื อในประเทศทีไ9 ด้ รับคําร้ องเพื9อประสานงานให้ คนประจําเรื อเดินทางกลับตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการของประเทศเจ้ าของสัญชาติ กรมการกงสุลมีสิทธิไล่เบี Mยเพื9อค่าใช้ จา่ ยหรื อค่าเสียหายใดๆ จาก
เจ้ าของเรื อพร้ อมดอกเบี Mยร้ อยละสิบห้ าต่อปี นับแต่วนั ที9ได้ ออกค่าใช้ จ่ายเพื9อส่งตัวคนประจําเรื อกลับ
พระราชกําหนดการนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ.

8 กํากับดูแลคนงานประมงข้ าม

ชาติที9เข้ ามาในประเทศไทยภายใต้ บนั ทึกความเข้ าใจ พระราชกําหนดนี Mกําหนดให้ มี การนําคนข้ ามชาติเข้ ามาทํางานได้
โดยนายจ้ างหรื อนายหน้ า
นํามาโดยนายจ้ าง หากนายจ้ างเลิกจ้ างคนข้ ามชาติ คนข้ ามชาติลาออกจากงาน หรื อคนข้ ามชาติทาํ งานกับ
นายจ้ างจนครบกําหนดตามสัญญาการนําคนข้ ามชาติมาทํางานกับนายจ้ างในประเทศ นายจ้ างต้ องแจ้ งต่ออธิบดีและ
27

ในกรณี ทีเจ้าของเรื อประมงไม่ชดใช้คา่ ใช้จ่ายภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ ง ให้กรมประมงมีอาํ นาจยึดเรื อประมงดังกล่าวและนําออกขายทอดตลาด และเมือหักจํานวนเงินทีต้องชดใช้พร้อมด้วยดอกเบียในอัตราร้อยละ

เจ็ดครึ งต่อปี คิดตังแต่วนั ทีถึงกําหนดชําระจนถึงวันทีได้รับเงินจากการขายทอดตลาด เหลือเงินเท่าใดให้คืนให้แก่เจ้าของ
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ต้ องจัดส่งคนข้ ามชาตินนกลั
ั M บไปยังประเทศต้ นทางภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ที9คนข้ ามชาติไม่ได้ ทาํ งานกับนายจ้ างหรื อ
วันที9ครบกําหนดตามสัญญา (มาตรา 4;)
นํามาโดยนายหน้ า เมื9อสิ Mนสุดสัญญาหรื อลูกจ้ างไม่ได้ ทํางานกับนายจ้ างแล้ ว นายจ้ างต้ องแจ้ งผู้รับอนุญาต
โดยไม่ชกั ช้ า เพื9อให้ ผ้ รู ับอนุญาตจัดส่งคนข้ ามชาติกลับไปยังประเทศต้ นทางภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ทีค9 รบกําหนดตาม
สัญญาหรื อวันที9คนข้ ามชาติไม่ได้ ทาํ งานกับนายจ้ างแล้ ว (มาตรา T:)
หากนายจ้ างหรื อผู้รับอนุญาตไม่ดาํ เนินการจัดส่งคนข้ ามชาติกลับไปยังประเทศต้ นทาง

ให้ อธิบดีดาํ เนินการ

จัดส่งคนข้ ามชาตินนกลั
ั M บไปยังประเทศต้ นทาง โดยหักค่าใช้ จ่ายจากหลักประกันที9นายจ้ างหรื อผู้รับอนุญาตได้ วางไว้
พระราชบัญญัติการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ.

; จัดตังกองทุ
M
นเพื9อการส่งคนข้ ามชาติกลับออกไปนอก

ราชอาณาจักร กองทุนกําหนดให้ นายจ้ างหักเงิน :,OOO บาทเพียงครังM เดียวจากค่าจ้ างของแรงงานข้ ามชาติชาวพม่า
ลาว และกัมพูชา และส่งเข้ ากองทุน หรื ออีกทางหนึง9 คือทยอยส่งเป็ นงวดๆ ได้ ถึงสี9งวด แรงงานข้ ามชาติสามารถขอเงิน
ดังกล่าวคืนได้ เมื9อเดินทางกลับประเทศโดยค่าใช้ จ่ายของตนเอง อย่างไรก็ตาม การดําเนินการของกองทุนนี Mถูกเลื9อน
ออกไป

ช่องว่างที9พบ
• กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 2557 ไม่ได้ กําหนดให้ เจ้ าของเรื อต้ องส่งตัวคนงาน
ประมงกลับในกรณีที9 :) ข้ อตกลงการทํางานของคนงานประมงหมดอายุลง หรือสิ Mนสุดลง ด้ วยเหตุผลอันควร
ของคนงานประมงหรื อเจ้ าของเรื อประมง หรื อในกรณีที9 4) คนงานประมงไม่สามารถทําหน้ าทีต9 ามข้ อตกลงการ
ทํางานได้ อีกต่อไป หรื อไม่อาจคาดหวังให้ ทาํ งานในบางสถานการณ์เฉพาะได้
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• ประกาศกรมการกงสุล ที 2 ;/

8 เรื 2อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ2 นไขการดําเนินการส่งคนประจําเรื อกลับใน

กรณี ทีเ2 จ้าของเรื อไม่ยอมส่งกลับ (ตามมาตรา 6N ของพระราชบัญญัตแิ รงงานทางทะเล พ.ศ. 4WW;) ใช้ กบั คน
ประจําเรือ ไม่ใช่คนงานประมง
• รัฐบาลไทยไม่มีนโยบายให้ ความช่วยเหลือคนงานประมงที9ไม่ใช่คนสัญชาติไทยจากเรื อที9ชกั ธงไทยที9ตกค้ างอยู่
ต่างประเทศ

ข้ อเสนอแนะ
• แก้ ไขกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 4WW[ ให้ กําหนดว่านายจ้ างต้ องนําตัวลูกจ้ างกลับ
หรื อรับภาระค่าใช้ จ่ายในการนําตัวกลับในกรณีที9 :) ข้ อตกลงการทํางานของคนงานประมงหมดอายุลง หรือ
สิ Mนสุดลงด้ วยเหตุผลอันควรของคนงานประมงหรื อเจ้ าของเรื อประมง หรื อในกรณีที9 4) คนงานประมงไม่
สามารถทําหน้ าที9ตามข้ อตกลงการทํางานได้ อีกต่อไป หรือไม่อาจคาดหวังให้ ทํางานในบางสถานการณ์เฉพาะ
ได้ นอกจากนี Mกฎหมายก็ยงั ควรกําหนดระยะเวลาสูงสุดของการทํางานบนเรื อที9ทําให้ คนงานประมงเกิดสิทธิที9
จะได้ รับการส่งตัวกลับ และจุดหมายปลายทางที9คนงานประมงจะถูกส่งตัวกลับ
• ออกประกาศกรมการกงสุลเรื9 องการส่งตัวคนงานประมงกลับ ไม่วา่ จะมีสญ
ั ชาติไทยหรื อเป็ นแรงงานข้ ามชาติ
ในสภาพการณ์ตามทีร9 ะบุไว้ ในอนุสญ
ั ญาฉบับที9 :;; ประกาศนี Mควรมีข้อความระบุวา่ กรมการกงสุลสามารถ
เรี ยกค่าใช้ จ่ายคืนจากเจ้ าของเรือได้ ในกรณีทเี9 จ้ าของเรื อไม่ดําเนินการ
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3.4.5 การจัดหางานและการบรรจุตาํ แหน่ง (มาตรา 44)
มาตรการทีด9 ําเนินการอยู่
มีกฎหมายสองฉบับเกี9ยวกับการจัดหาและการบรรจุคนงานในประเทศไทย

ใช้ กบั คนไทยเท่านันM พระราชกําหนดการนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ

คุม้ ครองคนหางาน พ.ศ.
พ.ศ.

8

พระราชบัญญัติจดั หางานและ

กํากับดูแลการจัดหาและบรรจุแรงงานข้ ามชาติทเี9 ข้ ามาในประเทศไทยตามช่องทางการเข้ าประเทศ

ตามปกติ
พระราชบัญญัติจดั หางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 4W4; ให้ จดั ตังสํ
M านักงานจัดหางานขึ Mนในกรมการจัดหา
งานกระทรวงแรงงาน เรี ยกว่า "สํานักงานจัดหางาน กรมการจัดหางาน" มีหน้ าทีจ9 ดั หางานให้ แก่ประชาชนโดยไม่คิด
ค่าบริ การ พ.ร.บ.นี Mมุง่ ให้ บริ การเฉพาะคนไทยและโดยเฉพาะการจัดส่งคนงานไทยไปทํางานต่างประเทศ พ.ร.บ.นี Mกํากับ
ควบคุมธุรกิจจัดหางานสําหรับงานในประเทศและต่างประเทศด้ วยการกําหนดให้ ผ้ ใู ห้ บริ การจัดหางานต้ องมีใบอนุญาต
(มาตรา YN – [O) ในส่วนของการจัดหางานในประเทศ พ.ร.บ.นี Mห้ ามมิให้ ผ้ รู ับอนุญาตจัดหางานในประเทศเรี ยกหรื อรับ
เงินหรื อทรัพย์สินอื9นใดจากคนหางานนอกจากค่าบริ การหรื อค่าใช้ จา่ ย ค่าบริ การหรื อค่าใช้ จ่ายข้ างต้ นให้ เรี ยกหรื อรับได้
ไม่เกินอัตราที9รัฐมนตรี กําหนด (มาตรา 4Y) และห้ ามมิให้ ผ้ รู ับอนุญาตจัดหางานในประเทศเรี ยกหรื อรับค่าบริ การหรือ
ค่าใช้ จ่ายก่อนที9นายจ้ างรับคนหางานเข้ าทํางานและจ่ายค่าจ้ างเป็ นครังM แรกแล้ ว (มาตรา 4[)
พระราชกําหนดการนําคนต่างด้ าวมาทํางานกับนายจ้ างในประเทศ พ.ศ. 4WWN กํากับดูแลการดําเนินการใดๆ
เพื9อนําคนข้ ามชาติที9ได้ รับอนุญาตให้ เข้ ามาในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้ วยคนเข้ าเมือง ภายใต้ บนั ทึกความตกลง
หรื อบันทึกความเข้ าใจที9รัฐบาลไทยทําไว้ กบั รัฐบาลต่างประเทศ หรื อตามนโยบายของรัฐบาลว่าด้ วยการจ้ างแรงงานมา
ทํางานกับนายจ้ างในประเทศ

ผู้ที9สามารถนําคนข้ ามชาติมาทํางานกับนายจ้ างในประเทศได้ คอื ผู้รับอนุญาตหรือ
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นายจ้ าง (มาตรา Y) พ.ร.ก.นี Mกําหนดให้ ผ้ ทู ี9ต้องการประกอบธุรกิจการนําคนข้ ามชาติมาทํางานกับนายจ้ างในประเทศ
จะต้ องมีคณ
ุ สมบัตติ ามที9กําหนด (มาตรา :O) และได้ รับใบอนุญาต (มาตรา N) พนักงานเจ้ าหน้ าที9มีอํานาจในการ
ตรวจสอบธุรกิจดังกล่าว (มาตรา 38 – TN) และใบอนุญาตสามารถถูกสัง9 พักหรื อเพิกถอนได้ ในกรณีตา่ งๆ ที9ระบุไว้ ใน
พรก. (มาตรา VO – V:) พ.ร.ก.นี Mห้ ามผู้รับอนุญาตเรี ยกหรื อรับเงินหรื อทรัพย์สินอื9นใดจากนายจ้ าง เว้ นแต่คา่ บริการและ
ค่าใช้ จ่ายตามรายการและอัตราทีอ9 ธิบดีประกาศกําหนด และห้ ามผู้รับอนุญาตเรี ยกหรื อรับเงินหรือทรัพย์สินอื9นใดจาก
คนต่างด้ าว (มาตรา 4W)
โดยสรุ ป

กฎหมายทังสองฉบั
M
บกํากับควบคุมธุรกิจจัดหาแรงงานโดยใช้ ระบบทีเ9 ป็ นมาตรฐานในการออก

ใบอนุญาต (และเพิกถอนใบอนุญาต) และกํากับควบคุมการดําเนินการของธุรกิจดังกล่าว

ช่องว่างที9พบ
• พระราชกําหนดการนําคนต่างด้ าวมาทํางานกับนายจ้ างในประเทศ พ.ศ. 4WWN ห้ ามธุรกิจจัดหางานเรี ยก
ค่าบริ การจากคนหางานทีเ9 ป็ นแรงงานข้ ามชาติ แต่พระราชบัญญัติจดั หางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.
4W4; ไม่ได้ ห้ามการเรี ยกค่าบริ การจากคนงานไทย
• ขาดการบังคับใช้ กฎหมายอย่างเป็ นระบบและขาดมาตรการทางกฎหมายทีม9 ีเป้าหมายชัดเจนในการคุ้มครอง
คนงานประมงทังหมด
M
(ทังไทยและแรงงานข้
M
ามชาติที9ได้ รับการจัดหางานผ่านช่องทางเอ็มโอยูหรื อไม่ใช่เอ็มโอ
ยู) จากการไม่จา่ ยค่าแรง แรงงานขัดหนี M และการละเมิดอื9นๆ ทีเ9 กี9ยวข้ องกับการจ่ายค่าบริ การจัดหางานโดย
อ้ อม
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• พระราชบัญญัติจดั หางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 และพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 ไม่ได้
ห้ ามธุรกิจจัดหางานใช้ วิธีการ กลไก หรื อรายการที9มีเจตนาป้องกันหรื อกีดกันคนงานประมงจากการเข้ าทํางาน
• ไม่มีการกําหนดให้ เจ้ าของเรื อประมงต้ องรับผิดชอบในกรณีที9ธรุ กิจจัดหางานไม่ปฏิบตั ิตามหน้ าที9ทมี9 ีตอ่ คนงาน
ประมง

ข้ อเสนอแนะ
• กําหนดมาตรการทางกฎหมายและดูแลให้ มีการบังคับใช้ กฎหมายที9เกี9ยวข้ องเพื9อขจัดการทีค9 นงานประมงข้ าม
ชาติต้องจ่ายค่าบริ การจัดหางานทังโดยตรงและโดยอ้
M
อม
• แก้ ไขพระราชบัญญัตจิ ดั หางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 4W4; ให้ ห้ามผู้รับอนุญาตเรี ยกค่าบริ การใดๆ
สําหรับการจัดหางาน
• แก้ ไขพระราชบัญญัตจิ ดั หางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 4W4; และพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 4WW;
ให้ ห้ามธุรกิจจัดหางานใช้ วิธีการ กลไก หรื อรายการที9มีเจตนาป้องกันหรื อกีดกันคนงานประมงจากการเข้ า
ทํางาน
• กําหนดให้ เจ้ าของเรื อประมงต้ องรับผิดชอบในกรณีที9ธุรกิจจัดหางานไม่ปฏิบตั ติ ามหน้ าที9รับผิดชอบต่อคนงาน
ประมง

3.4.6 การจ่ายเงินให้ แก่คนงานประมง (มาตรา 4T – 4V)
มาตรการทีด9 ําเนินการอยู่
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กฎกระทรวงคุม้ ครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ.

9 (ข้ อ ;) กําหนดให้ นายจ้ างจัดทําเอกสารเกี9ยวกับ

การจ่ายค่าจ้ าง และค่าทํางานในวันหยุดเป็ นภาษาไทยและเก็บไว้ ณ สถานที9ทาํ งานของนายจ้ างและลูกจ้ างเพื9อให้
พนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบ โดยเอกสารนันอย่
M างน้ อยต้ องมีรายการดังต่อไปนี M (:) ชื9อตัวและชื9อสกุล (4) ตําแหน่ง
หน้ าที9ในงานประมงทะเล (T) อัตราและจํานวนค่าจ้ างและค่าทํางานในวันหยุดที9นายจ้ างตกลงจ่ายให้ แก่ลกู จ้ าง เมื9อมี
การจ่ายค่าจ้ างให้ แก่ลกู จ้ าง ให้ นายจ้ างจัดให้ ลกู จ้ างลงลายมือชื9อในเอกสารข้ างต้ นไว้ เป็ นหลักฐาน ในกรณีที9นายจ้ าง
จ่ายค่าจ้ างหรื อค่าทํางานในวันหยุดให้ แก่ลกู จ้ างโดยการโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากในธนาคารพาณิชย์หรื อสถาบัน
การเงินอื9น ให้ ถือว่าหลักฐานการโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากของลูกจ้ างเป็ นเอกสารเกี9ยวกับการจ่ายเงินดังกล่าว ให้
นายจ้ างเก็บรักษาเอกสารตามนี Mไว้ ไม่น้อยกว่าสองปี นบั แต่วนั จ่ายเงิน
ข้ อ :O กําหนดให้ นายจ้ างจ่ายค่าจ้ างและค่าทํางานในวันหยุดให้ ถกู ต้ องและตามกําหนดเวลา ดังต่อไปนี M
(:) ในกรณีที9มีการคํานวณค่าจ้ างเป็ นรายเดือน รายวัน รายชัว9 โมง หรื อเป็ นระยะเวลาอย่างอืน9 ที9ไม่เกินหนึง9 เดือน ให้
จ่ายเดือนหนึง9 ไม่น้อยกว่าหนึง9 ครังM เว้ นแต่จะมีการตกลงกันเป็ นอย่างอื9นทีเ9 ป็ นประโยชน์แก่ลกู จ้ าง
(4) เงินส่วนแบ่งที9นายจ้ างตกลงจ่ายให้ แก่ลกู จ้ างตามมูลค่าของสัตว์นํ Mาที9จบั ได้ ให้ จ่ายตามกําหนดเวลาที9ตกลงกัน แต่
ต้ องไม่เกินสามเดือนต่อหนึง9 ครังM
(T) ค่าทํางานในวันหยุด ให้ จ่ายเดือนหนึ9งไม่น้อยกว่าหนึง9 ครังM
ข้ อ :: ระบุวา่ ในกรณีที9นายจ้ างไม่จ่ายค่าจ้ าง (ค่าทํางานในวันหยุด และส่วนแบ่งจากการจับปลา) ให้ นายจ้ าง
จ่ายดอกเบี Mยแก่ลกู จ้ างในระหว่างผิดนัดร้ อยละสิบห้ าต่อปี
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ในกรณีที9นายจ้ างจงใจผิดนัดไม่จ่ายเงินตามวรรคหนึง9 โดยปราศจากเหตุผลอันสมควรเมื9อพ้ นกําหนดเวลาเจ็ด
วันนับแต่วนั ที9ถึงกําหนดจ่าย ให้ นายจ้ างจ่ายเงินเพิ9มให้ แก่ลกู จ้ างร้ อยละสิบห้ าของเงินที9ค้างจ่ายทุกระยะเวลาเจ็ดวัน28
ตัวแทนองค์กรประชาสังคมรายหนึง9 ให้ ข้อมูลในระหว่างการรับฟั งความคิดเห็นไตรภาคีวา่ ในทางปฏิบตั ิคนงาน
ประมงส่วนใหญ่ไม่ได้ รับเงินค่าจ้ างทุกเดือน
ตัวแทนนายจ้ างอ้ างว่าคนงานประมงมักขอเบิกล่วงหน้ าแล้ วก็หายตัวไป

ขณะที9ตวั แทนองค์กรประชาสังคม

แสดงความเห็นว่าสภาพแรงงานขัดหนี Mอาจเกิดขึ Mนได้ ในกรณีที9นายจ้ างได้ จ่ายเงินให้ นายหน้ าให้ จดั หาคนงานประมงให้
และนายจ้ างก็ไม่จ่ายค่าจ้ างแก่คนงานประมงเพื9อกักตัวคนงานไว้ และหักเงินมาคืน

ช่องว่างที9พบ
• พนักงานเจ้ าหน้ าที9ไม่ได้ ดําเนินการบังคับใช้ กฎหมายอย่างสมํ9าเสมอให้ มีการจ่ายค่าจ้ างและค่าตอบแทนอื9นๆ
อย่างถูกต้ องและตามกําหนดเวลาแก่คนงานประมง เอกสารเกี9ยวกับการจ่ายค่าจ้ างทีเ9 ก็บไว้ ที9สถานที9ทาํ งาน
และที9ให้ กบั คนงานประมงอาจไม่สมบูรณ์หรือไม่มีรายละเอียดเพียงพอ ในระหว่างดําเนินการตรวจบนเรื อก็มี
ปั ญหาในการตรวจสอบยืนยันว่าเอกสารถูกต้ องตามความจริ งหรื อไม่

การทีก9 ฎหมายกําหนดให้ เก็บเอกสาร

ดังกล่าวไว้ ในสถานที9ทาํ งานก็มีความไม่ชดั เจนว่าหมายถึงเก็บไว้ ในสํานักงานหรื อบนเรื อหรื อทังสองแห่
M
ง
• ไม่มีระบบสําหรับให้ คนงานประมงหรือนายจ้ างส่งเงินค่าจ้ างทังหมดหรื
M
อบางส่วน (รวมถึงเงินเบิกล่วงหน้ า) ไป
ให้ กบั ครอบครัวของคนงานโดยไม่เสียค่าใช้ จ่าย

การส่งเงินโดยอาศัยนายหน้ านอกระบบนันทํ
M าให้ คนงาน

ประมงหรื อนายจ้ างต้ องเสียค่าใช้ จ่ายที9อาจจะมากถึงร้ อยละ 4W
28

ถ้านายจ้างพร้อมทีจะชําระเงินตามวรรคหนึ งและวรรคสอง และได้นาํ เงินนันไปมอบไว้แก่ พนักงานตรวจแรงงานแห่ งท้องทีทีทําสัญญาจ้างหรื อทีนายจ้างมีภูมลิ าํ เนาเพือจ่ายให้แก่ลูกจ้าง การจ่า ยดอกเบีย หรื อเงินเพิมสํา หรับ

เงินจํานวนดังกล่าวให้เป็ นอันระงับตังแต่วนั ทีนายจ้างนําเงินนันไปมอบไว้
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• มีประเด็นปั ญหากรณีที9แรงงานประมงเบิกจ่ายล่วงหน้ าก่อนออกเรื อแต่นายจ้ างไม่สามารถหักค่าจ้ างจาก
เงินเดือนได้ เนื9องจากอาจขัดกับพรบ.คุ้มครองแรงงานที9มีข้อจํากัดเรื9 องการหักค่าจ้ าง

ข้ อเสนอแนะ
• บังคับใช้ กฎหมายให้ คนงานประมงได้ รับค่าจ้ างและค่าตอบแทนอื9นๆ อย่างตรงเวลาและถูกต้ อง
• ขยายคํานิยามของสถานที9ทํางานทีเ9 ก็บเอกสารการจ่ายค่าจ้ างให้ รวมถึงสํานักงานบนฝั9 ง
• นายจ้ างและรัฐบาลจัดตังระบบที
M
9จะทําให้ สามารถส่งเงินค่าตอบแทนไปให้ ครอบครัวของคนงานประมงได้ โดย
ไม่เสียค่าใช้ จา่ ยซึง9 อาจช่วยลดความต้ องการของแรงงานประมงในการขอเบิกจ่ายล่วงหน้ าได้
• เพิ9มบทบัญญัติเกี9ยวกับการกํากับควบคุม การคํานวณ และการบันทึกการเบิกค่าจ้ างล่วงหน้ าของคนงาน
ประมงไว้ ในแบบสัญญาจ้ างเพื9อควบคุมแนวปฏิบตั นิ ี M

3.5 ที9พกั อาศัยและอาหาร

3.5.1 ที9พกั อาศัยและอาหาร (มาตรา 4W – 4;)
มาตรการทีด9 ําเนินการอยู่
ข้ อ :Y ของกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 4WW[ กําหนดให้ นายจ้ างจัดให้ มีอาหารและ
นํ Mาดื9มที9สะอาดถูกสุขลักษณะ ห้ องส้ วม เวชภัณฑ์ และยาเพื9อใช้ ปฐมพยาบาลเบื Mองต้ นในจํานวนทีเ9 พียงพอ สําหรับ
คนงานประมงที9ทํางานและอาศัยอยูบ่ นเรื อประมง
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มาตรา T[ ของพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 4WW; กําหนดให้ ผ้ ไู ด้ รับใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย์ต้อง
จัดให้ มีระบบความปลอดภัย สุขอนามัย และสวัสดิภาพในการทํางานของคนประจําเรื อตามทีก9 ําหนดในกฎกระทรวง
กฎกระทรวงระบบความปลอดภัย สุขอนามัย และสวัสดิ ภาพในการทํางานของคนประจํ าเรื อ พ.ศ.

8 กําหนด

มาตรฐานของระบบความปลอดภัยในการทํางานและสุขอนามัยสําหรับเรื อขนาด 30 – 60 ตันกรอส และมาตรฐานที9
สูงขึ Mนไปอีกสําหรับเรื อขนาดมากกว่า YO ตันกรอส
สําหรับเรื อขนาด TO ตันกรอสขึ Mนไป ผู้ได้ รับใบอนุญาตต้ องจัดให้ มีอาหารและนํ Mาดื9มที9มีคณ
ุ ภาพ ถูกสุขลักษณะ
และมีปริ มาณที9เพียงพอให้ เหมาะสมกับการทํางานและระยะเวลาการใช้ ชีวิตบนเรือประมง (ข้ อ Y) และยังต้ องจัดให้ มี
พื Mนที9ทเี9 หมาะสมสําหรับการพักผ่อนบนเรื อประมงอีกด้ วย สําหรับเรือขนาด YO ตันกรอสขึ Mนไป ข้ อ :T – :V กําหนดว่าผู้
ได้ รับใบอนุญาตต้ องจัดให้ มีพื Mนที9สําหรับการพักผ่อน การรับประทานอาหาร และการสันทนาการ ให้ เหมาะสมกับ
จํานวนคนประจําเรื อและระยะเวลาในการออกไปทําการประมง และต้ องจัดให้ มีห้องส้ วมอย่างน้ อยจํานวนหนึง9 ห้ องซึง9 มี
พื Mนที9ไม่น้อยกว่าหนึง9 ตารางเมตร
ตัวแทนองค์กรนายจ้ างเห็นว่าเป็ นไปไม่ได้ ทจี9 ะจัดให้ มีห้องนํ Mาบนเรือประมง แต่วิศวกรจากกรมเจ้ าท่ายืนยันว่า
ทําได้ ด้วยการปรับพื Mนทีส9 ว่ นหนึง9 บนเรื อเป็ นห้ องนํ Mา

องค์กรนายจ้ างชี Mแจงถึงอุปสรรคต่างๆ

ในการดําเนินการตาม

ภาคผนวก T กับเรื อใหม่

ช่องว่างที9พบ
• บทบัญญัตขิ องกฎกระทรวงระบบความปลอดภัย สุขอนามัย และสวัสดิภาพในการทํางานของคนประจําเรือ
พ.ศ. 4WWN ในส่วนทีเ9 กี9ยวกับที9พกั อาศัยใช้ บงั คับกับเรือขนาด TO ตันกรอสขึ Mนไปเท่านันM
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• กฎกระทรวงระบบความปลอดภัย สุขอนามัย และสวัสดิภาพในการทํางานของคนประจําเรื อ พ.ศ. 4WWN
ไม่ได้ กําหนดขนาดและคุณภาพของทีพ9 กั และไม่ได้ ระบุเกี9ยวกับเรื9 องต่อไปนี Mตามทีม9 าตรา 4Y ของอนุสญ
ั ญา
ฉบับที9 :;; กําหนด กล่าวคือ การอนุมตั ิแผน การบํารุ งรักษา การระบายอากาศ ความร้ อน ความเย็น และแสง
สว่าง ความสัน9 สะเทือนและเสียง ห้ องนอน ห้ องสุขาและสิ9งอํานวยความสะดวกในการซักล้ าง นํ Mาร้ อนและนํ Mา
เย็น และวิธีปฏิบตั ิเพื9อตอบสนองต่อข้ อร้ องเรี ยน
• มีการกําหนดให้ เรื อขนาด YO ตันกรอสขึ Mนไปเท่านันต้
M องมีห้องนํ Mา
• กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 4WW[ และกฎกระทรวงระบบความปลอดภัย สุขอนามัย
และสวัสดิภาพในการทํางานของคนประจําเรื อ พ.ศ. 4WWN กําหนดให้ นายจ้ าง/ผู้ได้ รับใบอนุญาตต้ องจัดหา
อาหารและนํ Mาดืม9 แต่ไม่ได้ กําหนดว่าต้ องจัดหาให้ โดยไม่คดิ ค่าใช้ จ่ายกับคนงานประมง (เว้ นแต่วา่ กําหนดไว้ ใน
ข้ อตกลงการทํางานของคนงานประมง)

ข้ อเสนอแนะ
• ใช้ มาตรฐานเกี9ยวกับทีพ9 กั กับเรื อประมงที9สร้ างขึ Mนหลังจากการให้ สตั ยาบันอนุสญ
ั ญาฉบับที9 :;; อย่างไรก็ตาม
รัฐบาลสามารถใช้ มาตรฐานดังกล่าวกับเรื อที9มีอยู่แล้ วได้ หลังจากมีการปรึกษาหารื อแล้ ว (พึงหมายเหตุด้วยว่า
ข้ อบังคับสําหรับเรื อทีย9 าวน้ อยกว่า 4V เมตรนันไม่
M ได้ มีรายละเอียดเหมือนกับกรณีของเรื อที9มีขนาดใหญ่กว่า
และรัฐบาลเมื9อจัดการปรึกษาหารือแล้ วก็มีความยืดหยุ่นที9จะกําหนดและปรับใช้ มาตรฐานนันๆ)
M
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• พิจารณาข้ อแนะนําขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO)/องค์การอาหารและการเกษตรแห่ง
สหประชาชาติ (FAO)/องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) เกี9ยวกับการออกแบบเรื อทีเ9 หมาะสมสอดคล้ อง
มาตรฐานแรงงาน การทําประมง และความปลอดภัยของเรือ
• จัดการปรึกษาหารื อเกี9ยวกับการร่างกฎหมายและกฎระเบียบทีเ9 ทียบเท่ามกับบทบัญญัติในภาคผนวก T (ที9พกั
อาศัยบนเรือประมง) ยกเว้ นบทบัญญัติทเี9 กี9ยวกับอาหารและนํ Mา

3.6 การดูแลทางการแพทย์ การคุ้มครองสุขภาพ และการประกันสังคม

3.6.1 การดูแลทางการแพทย์ (มาตรา 4N – TO)
มาตรการทีด9 ําเนินการอยู่
กฎกระทรวงระบบความปลอดภัย สุขอนามัย และสวัสดิภาพในการทํางานของคนประจําเรือ พ.ศ.4WWN
กําหนดให้ ผ้ ไู ด้ รับใบอนุญาตสําหรับเรื อขนาด TO ตันกรอสขึ Mนไปต้ องจัดให้ มียาและเวชภัณฑ์ที9จําเป็ นสําหรับการปฐม
พยาบาลเบื Mองต้ น ที9เหมาะสมกับการปฏิบตั ิงานบนเรื อประมง โดยให้ คํานึงถึงจํานวนคนประจําเรื อและระยะเวลาใน
การออกไปทําการประมง (ข้ อ N) ผู้ได้ รับใบอนุญาตสําหรับเรื อขนาด YO ตันกรอสขึ Mนไปต้ องจัดให้ มีคนประจําเรื ออย่าง
น้ อยหนึง9 คนซึง9 ผ่านการอบรม หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื Mองต้ นจากสถาบันหรื อหน่วยงานทีไ9 ด้ รับการรับรองจาก
หน่วยงานของรัฐ (ข้ อ :W)
ผู้ควบคุมเรื อขนาด TO ตันกรอสขึ Mนไปต้ องดําเนินการให้ คนประจําเรื อได้ รับการปฐมพยาบาลเบื Mองต้ นเมื9อ
บาดเจ็บหรื อเจ็บป่ วย และต้ องส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลบนฝั9 งทันทีในกรณีที9บาดเจ็บสาหัส หรื อเจ็บป่ วยร้ ายแรง
(ข้ อ :O)
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กฎข้ อบังคับสําหรับการตรวจเรื อ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื9อนไขในการออกใบสําคัญรับรองการตรวจเรื อ
สําหรับเรื อกลประมง พ.ศ. 4WW; กําหนดให้ ผ้ ไู ด้ รับใบอนุญาตสําหรับเรื อขนาด :O ตันกรอสขึ Mนไปต้ องมีเครื9 องรับส่งวิทยุ
(หมวด 4)

ช่องว่างที9พบ
• กฎข้ อบังคับสําหรับการตรวจเรื อฯ และกฎกระทรวงระบบความปลอดภัยฯ ไม่ได้ บงั คับใช้ ครอบคลุมเรื อประมง
ทุกประเภท
• บทบัญญัตเิ กี9ยวกับการดูแลทางการแพทย์ไม่ได้ คํานึงถึงจํานวนคนงานประมง พื Mนที9ทาํ การประมง หรื อ
ระยะเวลาการออกทะเล ในการกําหนดเกี9ยวกับอุปกรณ์ทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ ตลอดจนจํานวนของผู้ให้
การปฐมพยาบาล
• ไม่มีบทบัญญัติที9กําหนดให้ เจ้ าของเรื อหรื อนายเรื อต้ องจัดหาคูม่ ือใช้ งานหรื อข้ อมูลอื9นเกี9ยวกับอุปกรณ์ทาง
การแพทย์และเวชภัณฑ์
• ไม่มีบทบัญญัติสําหรับเรื อที9ยาว 4V เมตรขึ Mนไปในเรื9 องต่อไปนี M
- หน่วยงานที9รับผิดชอบต้ องกําหนดรายละเอียดของอุปกรณ์ทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ทจี9 ะนําไปใช้ บน
เรื อ
- การบํารุ งรักษาและตรวจสอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และเวชภัณฑ์บนเรื อ
- คูม่ ือทางการแพทย์
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- การเข้ าถึงระบบการให้ คําแนะนําทางการแพทย์รวมถึงคําแนะนําจากผู้เชี9ยวชาญเฉพาะด้ าน แก่เรื อที9อยู่
ในทะเล ผ่านทางวิทยุหรื อการสือ9 สารผ่านดาวเทียม ซึง9 ต้ องพร้ อมใช้ งานได้ ตลอดเวลา
- เรื อต้ องมีรายชื9อสถานีวิทยุและดาวเทียมที9สามารถขอรับคําแนะนําทางการแพทย์ได้
- การดูแลรักษาทางการแพทย์ในขณะที9อยู่บนเรื อหรื อบนฝั9 ง ณ ท่าเรื อ ต่างประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้ จ่าย

ข้ อเสนอแนะ
• แก้ ไขบทบัญญัตเิ กี9ยวกับการรักษาพยาบาลที9มีอยู่ให้ บงั คับใช้ กบั เรื อทุกประเภท
• กําหนดมาตรฐานที9เหมาะสมสําหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์และเวชภัณฑ์โดยให้ สมั พันธ์กบั จํานวนคนงาน
ประมง พื Mนที9ทําการประมง และระยะเวลาออกทะเล
• กําหนดให้ มีคนประจําเรื อหนึง9 คนที9ผา่ นการฝึ กอบรมการปฐมพยาบาล
• แก้ ไขกฎกระทรวงระบบความปลอดภัย สุขอนามัย และสวัสดิภาพในการทํางานของคนประจําเรื อ พ.ศ. 4WWN
ให้ กําหนดว่าเจ้ าของเรือหรื อนายเรื อต้ องจัดให้ มีคมู่ ือใช้ งานหรื อข้ อมูลอื9นเกี9ยวกับอุปกรณ์ทางการแพทย์และ
เวชภัณฑ์
• กําหนดให้ มีข้อบังคับสําหรับเรื อขนาด 4V เมตรขึ Mนไปตามที9กล่าวมาข้ างต้ น

3.6.2 ความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทํางาน และการป้องกันอุบตั ิเหตุ (มาตรา T: – TT)
มาตรการทีด9 ําเนินการอยู่
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กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 4WW[ กําหนดให้ นายจ้ างให้ ความรู้ แก่ลกู จ้ างเกี9ยวกับ
สภาพการทํางาน การใช้ เครื9 องมือ สุขภาพอนามัย สภาพความเป็ นอยู่บนเรื อ และอุปกรณ์ความปลอดภัยบนเรื อ ก่อน
การทํางาน (ข้ อ :[)
กฎกระทรวงระบบความปลอดภัย สุขอนามัย และสวัสดิภาพในการทํางานของคนประจําเรื อ พ.ศ. 4WWN
กําหนดว่า ผู้ควบคุมเรื อขนาด TO ตันกรอสขึ Mนไปต้ องให้ ความรู้ แก่คนประจําเรื อก่อนทีจ9 ะปฏิบตั ิหน้ าที9บนเรื อประมง ใน
เรื9 องต่อไปนี M :) การใช้ เครื9 องมือ เครื9 องใช้ และเครื9 องยนตร์ ประจําเรือ 4) การใช้ เครื9องมือทําการประมง และหลักเกณฑ์
การทําการประมงตามหน้ าที9ที9คนประจําเรื อได้ รับมอบหมาย T) ความปลอดภัยในการทํางานบนเรื อประมง (ข้ อ V) ผู้
ควบคุมเรื อต้ องเก็บบันทึกการฝึ กอบรมไว้
กฎกระทรวงระบบความปลอดภัยฯ ยังกําหนดให้ ผ้ ไู ด้ รับใบอนุญาตต้ องจัดให้ มีเครื9 องมือ เครื9 องใช้ และอุปกรณ์
ประจําเรือ เครื9 องชูชีพ และคนประจําเรือสําหรับเรื อประมง ตามกฎข้ อบังคับการตรวจเรื อที9ออกโดยอาศัยอํานาจตาม
กฎหมายว่าด้ วยการเดินเรื อในน่านนํ Mาไทย พ.ศ. 2546 นอกจากนี M กฎข้ อบังคับสําหรับการตรวจเรื อ หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงือ9 นไขในการออกใบสําคัญรับรองการตรวจเรื อสําหรับเรือกลประมง พ.ศ. 4WW; ที9ออกมาภายใต้ กฎหมายว่าด้ วย
การเดินเรื อในน่านนํ Mาไทย กําหนดข้ อบังคับเกี9ยวกับอุปกรณ์เครื9 องมือตามขนาดของเรื อ (ตํา9 กว่า :O ตันกรอส 10 – 30
ตันกรอส 30 – 60 ตันกรอส และมากกว่า 60 ตันกรอส)29 และกําหนดให้ ผ้ คู วบคุมเรื อและต้ นกลต้ องมีประกาศนียบัตร
เฉพาะหน้ าที9ของตน ยกตัวอย่างเช่น ผู้ได้ รับใบอนุญาตสําหรับเรื อขนาด TO ตันกรอสขึนM ไปต้ องจัดหาอุปกรณ์ค้ มุ ครอง
ความปลอดภัยส่วนบุคคลสําหรับคนประจําเรื อให้ เหมาะสมกับหน้ าที9ทรี9 ับผิดชอบและการทําการประมงแต่ละประเภท
(ข้ อ W ของกฎกระทรวงระบบความปลอดภัยฯ)
29

อุปกรณ์มีอย่างเช่น เครื องรับส่งวิทยุ โคมไฟและ ทุ่นเครื องหมาย การเดินเรื อ เชือก สมอ ลูกดิงและสายดิง พลุสัญญาณหรื อดอกไม้ไฟ ถังดับเพลิง เข็มทิศ นาฬิกา กล้องสองตา

แผนทีเดินเรื อ อุปกรณ์แสดงตําแหน่งเรื อ (GPS) เครื องหยังนํา (echosounder) แพชูชีพ เสื อชูชีพ เครื องกรองนํามัน
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ช่องว่างที9พบ
• นอกจากข้ อกําหนดเรื9องการฝึ กอบรมแล้ ว ไม่มีบทบัญญัติสําหรับการป้องกันอุบตั ิเหตุจากการทํางาน โรคจาก
การทํางาน และความเสี9ยงที9เกี9ยวเนือ9 งกับการทํางานบนเรื อประมง รวมถึงการประเมินและการบริ หารจัดการ
ความเสี9ยง และการให้ ความรู้ บนเรื อแก่คนงานประมง (มาตรา T: ก)
• ไม่มีบทบัญญัตกิ ําหนดพันธกิจของเจ้ าของเรื อประมง คนงานประมง และบุคคลอื9นทีเ9 กี9ยวข้ องในเรื9 องความ
ปลอดภัยและสุขภาพอนามัย (มาตรา T: ค)
• ไม่มีบทบัญญัตกิ ําหนดการรายงานและการสอบข้ อเท็จจริ ง

กรณีการเกิดอุบตั เิ หตุบนเรื อประมงทีช9 กั ธงของ

ประเทศไทย (มาตรา T: ง)
• ไม่มีบทบัญญัตกิ ําหนดการจัดตังคณะกรรมการร่
M
วมด้ านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทํางาน หรือ
องค์คณะอืน9 ๆ ตามความเหมาะสม (มาตรา T: จ) และไม่มกี ารประเมินความเสี9ยงเกี9ยวกับการประมงโดยให้
คนงานประมงหรื อผู้แทนของคนงานประมงมีสว่ นร่วมด้ วย (มาตรา TT)
• ยังไม่มีบทบัญญัติที9เพียงพอเกี9ยวกับวิธีปฏิบตั ิเพื9อความปลอดภัยบนเรื อ คูม่ ือ เอกสารหรื อเครื9 องมือในการ
ฝึ กอบรม อุปกรณ์และชุดป้องกันภัยส่วนบุคคล และการฝึ กอบรมความปลอดภัยพื Mนฐานที9ผา่ นความเห็นชอบ
ของหน่วยงานผู้ทรงอํานาจ (มาตรา T4)

ข้ อเสนอแนะ
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แก้ ไขกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล

พ.ศ.

4WW[

และกฎกระทรวงระบบความปลอดภัย

สุขอนามัย และสวัสดิภาพในการทํางานของคนประจําเรื อ พ.ศ. 4WWN ให้ :
• ครอบคลุมเรื อทุกลํา ไม่ใช่เฉพาะที9มีขนาด TO ตันกรอสขึนM ไป
• บังคับใช้ บทบัญญัติเกี9ยวกับการฝึ กอบรมด้ านความปลอดภัยสําหรับคนงานประมงให้ เกิดผล
• กําหนดให้ ต้องมีการรายงานและการสอบข้ อเท็จจริ งกรณีการเกิดอุบตั ิเหตุบนเรื อประมง
• กําหนดให้ มีการจัดตังคณะกรรมการร่
M
วมด้ านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทํางาน หรือหน่วยงาน
อื9น ๆ ตามความเหมาะสมหลังจากมีการปรึกษาหารื อแล้ ว
• สร้ างความชัดเจนเกี9ยวกับข้ อกําหนดเกี9ยวกับวิธีปฏิบตั เิ พื9อความปลอดภัยบนเรื อ การมีคมู่ ือ การฝึ กอบรม วัตถุ
หรื อข้ อมูลอื9น ๆ ทีเ9 หมาะสม อุปกรณ์และชุดป้องกันภัยส่วนบุคคล การฝึ กอบรมความปลอดภัยพื Mนฐานที9ผา่ น
ความเห็นชอบของหน่วยงานผู้ทรงอํานาจ (มาตรา T4)
• กําหนดให้ ต้องมีการประเมินความเสี9ยงเกี9ยวกับการประมงโดยให้ คนงานประมงหรื อผู้แทนของคนงานประมงมี
ส่วนร่วมด้ วย (มาตรา TT)

3.6.3 การประกันสังคม (มาตรา TV – T[) และการคุ้มครองในกรณีการเสียชีวิต การบาดเจ็บ และการเจ็บป่ วยอัน
เกี9ยวเนือ9 งกับงานที9ทํา (มาตรา 38 – TN)
มาตรการทีด9 ําเนินการอยู่
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ปั จจุบนั พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 4WTT ไม่นํามาใช้ บงั คับกับลูกจ้ างของกิจการเพาะปลูก ประมง ป่ า
ไม้ และเลี Mยงสัตวซึง9 มิได้ ใช้ ลกู จ้ างตลอดปี และไม่มีลกั ษณะอื9นรวมอยู่ด้วย 30 ดังนันM ลูกจ้ างดังกล่าวจึงไม่ถกู กําหนดให้
ต้ องขึ Mนทะเบียนเป็ นผู้ประกันตนตามมาตรา TT ของพ.ร.บ.ประกันสังคม ซึง9 มาตรา VV นี Mกําหนดให้ มีระบบการออกเงิน
สมทบ (รัฐบาล นายจ้ าง ลูกจ้ าง) เข้ ากองทุนเพื9อการจ่ายประโยชน์ทดแทน [ ประเภทแก่ผ้ ปู ระกันตน (กรณีเจ็บป่ วยหรื อ
ประสบอันตราย คลอดบุตร ทุพพลภาพ เสียชีวิต สงเคราะห์บตุ ร ชราภาพ ว่างงาน )
มาตรา VV ของ พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 4WT[ กําหนดให้ นายจ้ างทีม9 ีลกู จ้ างทํางานตังแต่
M หนึง9 คนขึ Mน
ไปในทุกท้ องที9ทวั9 ราชอาณาจักรมีหน้ าทีจ9 ่ายเงินสมทบเข้ ากองทุนเงินทดแทน

แต่ได้ ยกเว้ นนายจ้ างซึง9 ประกอบกิจการ

เพาะปลูก ประมง ป่ าไม้ และเลี Mยงสัตว์ซงึ9 ไม่ได้ ใช้ ลกู จ้ างตลอดปี และไม่มีงานลักษณะอื9นรวมอยูด่ ้ วย 31 แต่หากลูกจ้ าง
ได้ รับบาดเจ็บจากการทํางาน

นายจ้ างยังคงถูกกําหนดให้ ต้องจ่ายค่าชดเชยด้ วยตนเองแทนที9จะมีการจ่ายเงินจาก

กองทุน หากนายจ้ างไม่จ่าย สํานักงานประกันสังคมสามารถออกคําสัง9 ให้ นายจ้ างจ่ายได้
คนงานประมงไทยผู้มิได้ ทาํ งานในกิจการที9ใช้ ลกู จ้ างตลอดปี และไม่มีลกั ษณะอื9นรวมอยู่ด้วย
เข้ าถึงการประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนได้

32

ไม่สามารถ

คนกลุม่ นี Mจึงพึ9งพาได้ เพียงระบบประกันสุขภาพถ้ วนหน้ าที9ค้ มุ ครอง

พลเมืองไทยทุกคนในเรื9 องการรักษาพยาบาล และพวกเขาอาจสมัครเข้ าเป็ นผู้ประกันตนโดยสมัครใจตามมาตรา VO

30

มาตรา T ของพระราชกฤษฎีกากําหนดกิจการหรื อลูกจ้ างอืน9 ที9ไม่อยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้ วยการประกันสังคม พ.ศ. 2560 กําหนดให้ ลกจ้ างของกิจการเพาะปลูก ประมง ป่ าไม้ และเลี Mยงสัตว์

ซึ9งมิได้ ใช้ ลูกจ้ างตลอดปี และไม่มีลักษณะงานที9เป็ นกิจการนอกเหนือกิจการดังกล่าวรวมอยู่ด้วยเป็ นลูกจ้ างตามมาตรา 4(6) แห่งพระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม พ.ศ. 2533
ซึ9งเป็ นลูกจ้ างอื9นที9ไม่อยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้ วยการประกันสังคม
31

ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื อง ประเภท ขนาดของกิจการ และท้องทีทีให้นายจ้างจ่ายเงินสมทบ พ.ศ. =JL? และที่แกไขเพิ่มเติมโดย

ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง ประเภท ขนาดของกิจการ และทองที่ที่ใหนายจางจายเงินสมทบ (ฉบับที =) พ.ศ. =JKJ
32

ขณะนี Mยังไม่มีความชัดเจนเกี9ยวกับเกณฑ์ในการวินจิ ฉัยว่าคนงานประมงทํางานในกิจการประมงใช้ ลกู จ้ างตลอดปี

และมีงานลักษณะอืน9 รวมอยู่ด้วยหรื อไม่อนั จะมีผลทําให้ คนงานประมงนันสามารถเข้
M
าระบบประกันสังคมได้
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ของพ.ร.บ.ประกันสังคมที9จ่ายเงินชดเชยในกรณีเจ็บป่ วยและทุพพลภาพ ค่าฌาปนกิจศพ และเงินบําเหน็จชราภาพ
คนงานประมงข้ ามชาติทจี9 ดทะเบียนที9ศนู ย์บริ การจดทะเบียนแรงงานต่างด้ าวแบบเบ็ดเสร็จต้ องต้ องเสียค่าตรวจสุขภาพ
และประกันสุขภาพที9จดั โดยกระทรวงสาธารณสุขเป็ นจํานวนเงิน 1,600 บาท ดังนันM
โดยสรุ ปคนงานประมงทังไทยและข้
M
ามชาติอย่างน้ อยก็ยงั มีสิทธิในการรักษาพยาบาลและสิทธิในการได้ รับเงิน
จากนายจากเมื9อประสบอุบตั ิเหตุจากการทํางาน ในขณะที9เฉพาะคนงานประมงไทยอาจสมัครเข้ าเป็ นผู้ประกันตน ตาม
มาตรา VO ได้
กระทรวงแรงงานกําลังปรับแก้ พระราชกฤษฎีกาเพื9อกําหนดให้ นายจ้ างที9มีคนงานประมง 4O คนขึ Mนไปต้ องนํา
ลูกจ้ างสมัครเข้ าระบบประกันสังคม ในทํานองเดียวกัน คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนก็กําลังพิจารณา “ร่างประกาศ
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื9 อง ประเภท ขนาดของกิจการ และท้ องที9ทใี9 ห้ นายจ้ างจ่ายเงินสมทบ พ.ศ....” ซึง9
จะกําหนดให้ นายจ้ างในภาคการเกษตรและประมงที9มีลกู จ้ าง 4O คนขึนM ไปให้ ขึ Mนทะเบียนลูกจ้ างตามพ.ร.บ.เงินทดแทน
โดยร่างดังกล่าวผ่านคณะกรรมการร่างกฎหมายของกระทรวงแรงงานแล้ ว และกําลังรอการพิจารณาให้ ความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรี
ตัวแทนองค์กรนายจ้ างแสดงข้ อกังวลว่าเจ้ าของเรื อไม่มีกําลังเพียงพอที9จะจัดการส่งเงินสมทบให้ คนงานประมง
ได้ ทกุ เดือน

ตัวแทนองค์กรประชาสังคมเสนอว่าควรมีการพิจารณาการประกันภัยที9ให้ ความคุ้มครองถึงบุคคลที9สาม

(Protection and Indemnity Insurance (P&I)) สําหรับคนงานประมง

ช่องว่างที9พบ
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• คนงานประมงผู้มิได้ ทํางานในกิจการทีใ9 ช้ ลกู จ้ างตลอดปี และไม่มีลกั ษณะอื9นรวมอยู่ด้วยยังคงไม่มีชอ่ งทาง
เข้ าถึงการประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนในลักษณะเดียวกันกับลูกจ้ างอื9นๆ
• การเบิกจ่ายเงินประกันสังคมสําหรับการรักษาพยาบาลของคนงานประมงนอกประเทศไทยไม่มีความชัดเจน
• หากแม้ การแก้ ไขระบบการประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนเกิดเสร็จสิ Mนเป็ นผลสําเร็จแล้ วก็ตาม คนงาน
ประมงข้ ามชาติก็อาจจะยังคงเผชิญปั ญหาอุปสรรคเหมือนแรงงานข้ ามชาติอื9นๆ ในการเข้ าถึงการ
ประกันสังคม ดังนี M
- หนังสือเดินทาง - แรงงานข้ ามชาติที9จดทะเบียนเป็ นผู้ถือ ‘บัตรชมพู’ แล้ วและรอการพิสจู น์สญ
ั ชาติ (ซึง9 คือ
คนงานประมงส่วนมาก) ยังคงไม่สามารถเข้ าถึงการประกันทางสังคมได้ เนือ9 งจากยังไม่มีหนังสือเดินทาง
และวีซา่ ทํางาน
- การว่างงาน - แรงงานข้ ามชาติไม่สามารถใช้ สิทธิรับประโยชน์ทดแทนกรณีวา่ งงานได้ เลยเนื9องจากถูก
กําหนดให้ ต้องหางานใหม่ภายใน :W วัน มิเช่นนันจะถู
M กส่งตัวกลับ
- เสียชีวิต - หากแรงงานข้ ามชาติเสียชีวิต สมาชิกครอบครัว (ทีอ9 าจไม่มีบตั รประจําตัวหรื อหนังสือเดินทาง)
จะต้ องเดินทางมาประเทศไทยเพื9อขอรับประโยชน์ทดแทนจากการประกันสังคมด้ วยตนเองและยื9นเอกสาร
ที9จําเป็ น (เป็ นภาษาไทย)
- ชราภาพ - มาตรา [[ ทวิ วรรคสามแห่งพ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. 4WTT กําหนดให้ ผ้ ูประกันตนซึง9 ไม่มี
สัญชาติไทยมีสิทธิได้ รับเงินบําเหน็จชราภาพเมื9อความเป็ นผู้ประกันตนสิ Mนสุดลงและประสงค์ที9จะไม่พํานัก
อยูใ่ นประเทศไทย

โดยได้ มีการกําหนดรายละเอียดใน

กฎกระทรวงการจ่ายเงินบําเหน็จชราภาพแก่

ผู้ประกันตนซึง9 ไม่มีสญ
ั ชาติไทย พ.ศ. 4WYO ซึง9 วางเงื9อนไขว่าผู้ทมี9 ีสิทธิได้ รับเงินบําเหน็จชราภาพนันต้
M อง
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เป็ นผู้ประกันตนซึง9 มีสญ
ั ชาติของประเทศที9ได้ ทําความตกลงด้ านการประกันสังคมกรณีชราภาพกับ
ประเทศไทยแล้ ว แต่ในขณะนี M ประเทศไทยยังมิได้ มีการทําความตกลงนี Mกับประเทศใด ผู้ประกันตนที9เป็ น
แรงงานข้ ามชาติจึงยังไม่สามารถขอรับเงินนี Mได้
- การจ่ายเงินไปยังต่างประเทศ - ไม่มีระบบการจ่ายเงินประกันสังคมอย่างต่อเนื9องไปยังต่างประเทศ ทําให้
แรงงานข้ ามชาติหรื อสมาชิกครอบครัวต้ องรับเป็ นเงินก้ อน นอกจากนี M ระบบประกันสังคมก็จ่ายเงินใน
รู ปแบบเช็คซึง9 ไม่สามารถขึ Mนเงินได้ ในบางประเทศ เช่น ประเทศพม่าที9ไม่มีระบบเช็คเคลียริ9ง
ข้ อเสนอแนะ
• แก้ ไขพระราชกฤษฎีกาให้ คนงานประมงบางประเภทสามารถเข้ าถึงระบบประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
และขยายระบบประกันสังคมให้ ครอบคลุมคนงานประมงทังหมดที
M
9ปกติพํานักในประเทศไทยโดยลําดับ
• ร่วมมือกับประเทศต้ นทางหลักๆ (เมียนมาร์ กัมพูชา และลาว) โดยทําข้ อตกลงทวิภาคีหรื อวิธีการอื9นเพื9อ
เอื Mออํานวยการเชื9อมโยงสิทธิ (Portability) ระบบประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนตามผู้ประกันตนของ
ประเทศอื9นเพื9อให้ สิทธิสามารถติดตัวผู้ประกันไปได้ เสมอ

แม้ ระบบประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนของ

ประเทศไทยนันได้
M รับรองหลักความเสมอภาคโดยไม่คํานึงถึงสัญชาติ แต่ตวั ระบบยังคงต้ องทําให้ ผ้ ปู ระกันตน
สามารถรับประโยชน์เมื9อเดินทางกลับประเทศของตนไปแล้ วได้

หรื อสมาชิกครอบครัวของผู้เสียชีวิตควรจะ

สามารถรับประโยชน์ของผู้ประกันตนได้ โดยไม่ต้องเดินทางมาประเทศไทย

รัฐบาลไทยยังควรต้ องทํางานกับ

ประเทศต้ นทางหลักๆ เพื9อทําให้ ระบบของทังสองประเทศคํ
M
านึงถึงระยะเวลาการส่งเงินสมทบของแรงงานข้ าม
ชาติ เช่น หากแรงงานข้ ามชาติสง่ เงินสมทบในระบบประกันสังคมในประเทศไทยเป็ นเวลาห้ าปี แล้ วกลับไปยัง
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ประเทศพม่าเพื9อทํางานในโรงงาน ระบบประกันสังคมในประเทศพม่าควรนับเวลาห้ าปี ที9สง่ มาแล้ วในประเทศ
ไทยรวมเข้ าไปในระยะเวลาการส่งเงินสมทบในเมียนมาร์ ด้วยเพื9อที9แรงงานจะได้ มีสิทธิในประโยชน์ระยะยาว

3.6.4 การปฏิบตั ิตามและการบังคับใช้ (มาตรา 40 – VV)
มาตรการทีด9 ําเนินการอยู่
ประเทศไทยไม่มีระบบที9เป็ นศูนย์กลางในการดําเนินการตามอนุสญ
ั ญาฉบับที9 :;; กฎหมายแต่ละฉบับที9
เกี9ยวข้ องต่างมีกลไกและพนักงานเจ้ าหน้ าที9ของแต่ละฉบับต่างกันไป

3.6.4.1 กระทรวงแรงงาน

ก) พระราชบัญญัติค้ ุมครองแรงงาน พ.ศ. )IL และกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ.
)IIK
มีชอ่ งทางในการปฏิบตั ิตามบทบัญญัติของกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล

อย่างน้ อย

W

ช่องทาง
1) กลไกการร้ องเรี ยน
ข้ อ T ของกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 4WW[ กําหนดให้ ใช้ มาตรา :4T และ :4W ของ
พระราชบัญญัติค้ มุ ครองแรงงาน พ.ศ. 4WV: กับลูกจ้ าง (คนงานประมง) ลูกจ้ างมีสทิ ธิยื9นคําร้ องเกี9ยวกับสิทธิ
ได้ รับเงินอย่างหนึง9 อย่างใดต่อพนักงานตรวจแรงงานให้ ทําการสอบสวนข้ อเท็จจริ ง

พนักงานตรวจแรงงาน

สามารถมีคําสัง9 ให้ นายจ้ างจ่ายเงินลูกจ้ างภายใน TO วัน หรื อในกรณีที9พนักงานตรวจแรงงานมีความเห็นว่า

Draft Situation and Gap Analysis of the Work in Fishing Convention (No. 188)

69

ลูกจ้ างไม่มีสิทธิได้ รับเงินดังกล่าวก็แจ้ งให้ ลกู จ้ างทราบ ถ้ านายจ้ างหรื อลูกจ้ างไม่พอใจคําสัง9 นันให้
M นาํ คดีไปสู่
ศาลแรงงานได้ ภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทราบคําสัง9

หากนายจ้ างไม่ปฏิบตั ติ ามคําสัง9

นายจ้ างอาจถูก

ดําเนินคดี (อาญา) และลูกจ้ างอาจนําคําสัง9 นันไปร้
M องขอให้ ศาลแรงงานบังคับใช้ เมื9อนายจ้ างปฏิบตั ิตามคําสัง9
ของพนักงานตรวจแรงงาน คําตัดสินหรื อคําสัง9 ของศาล การดําเนินคดีอาญาต่อนายจ้ างให้ เป็ นอันระงับไป
2) พนักงานตรวจแรงงาน
พนักงานตรวจแรงงานอาจทําการตรวจตามแผนหรือตามคําร้ องเรี ยนของฝ่ ายที9เกี9ยวข้ อง

โดยมีอํานาจตาม

มาตรา :TN (T) ของพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานในการสัง9 ให้ นายจ้ างปฏิบตั ิตามกฎหมายภายในระยะเวลาที9
กําหนด นายจ้ างอาจอุทธรณ์คาํ สัง9 ของพนักงานตรวจแรงงานต่ออธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานหรือ
ผู้ซงึ9 อธิบดีมอบหมายได้ ตามมาตรา :V: การไม่ปฏิบตั ิตามคําสัง9 ถือเป็ นความผิดทางอาญา
รัฐมนตรี กระทรวงแรงงานออกคําสัง2 ที 2 = =/

9 ลงวันที2 ; พฤศจิ กายน พ.ศ.

9 เพื9อแต่งตังM

เจ้ าหน้ าทีเ9 ป็ นพนักงานตรวจแรงงาน ซึง9 ประกอบด้ วยข้ าราชการในกระทรวงแรงงาน ผู้วา่ ราชการจังหวัด รอง
ผู้วา่ ราชการจังหวัดและนายอําเภอในทุกจังหวัด ตํารวจ ทหารเรือ ข้ าราชการกรมประมง ข้ าราชการในกรม
สอบสวนคดีพิเศษ ฯลฯ
พนักงานตรวจแรงงานที9ได้ รับการแต่งตังมี
M อํานาจตามมาตรา :TN (:) และ (2) พ.ร.บ.คุ้มครอง
แรงงาน กล่าวคือ (:) เข้ าไปในสถานประกอบกิจการหรือสํานักงานของนายจ้ าง และสถานที9ทํางานของลูกจ้ าง
ในเวลาทําการ เพื9อตรวจสภาพการทํางานของลูกจ้ างและสภาพการจ้ าง สอบถามข้ อเท็จจริ ง ถ่ายภาพ ถ่าย
สําเนาเอกสารที9เกี9ยวกับการจ้ าง การจ่ายค่าจ้ าง ค่าล่วงเวลา และทะเบียนลูกจ้ าง เก็บตัวอย่างวัสดุหรือ
ผลิตภัณฑ์เพื9อวิเคราะห์เกี9ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน และกระทําการอย่างอืน9 เพื9อให้ ได้ ข้อเท็จจริ งใน
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อันที9จะปฏิบตั ิการให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัตินี M (2) มีหนังสือสอบถามหรื อเรี ยกนายจ้ าง ลูกจ้ าง หรื อบุคคล
ซึง9 เกี9ยวข้ องมาชี Mแจงข้ อเท็จจริ งหรื อให้ สง่ สิ9งของหรื อเอกสารทีเ9 กี9ยวข้ องเพื9อประกอบการพิจารณา
นอกจากนี M กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 4WW[ กําหนดให้ นายจ้ างนําลูกจ้ างไป
รายงานตัวต่อพนักงานตรวจแรงงานปี ละหนึง9 ครังM นับแต่วนั ทําสัญญาจ้ างตามวรรคหนึ9ง กระทรวงแรงงานได้
จัดทําแบบรายงานตัวลูกจ้ างในงานประมงทะเล (แบบปม.V) สําหรับให้ นายจ้ างรายงานข้ อมูลการจ้ างคนงาน
ประมง แบบดังกล่าวระบุความผิดของการไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา :VV ของพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 4WV:33
3) ศาลแรงงาน
ในกรณีที9นายจ้ างไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมายเกี9ยวกับสิทธิและหน้ าที9 ลูกจ้ างอาจดําเนินการฟ้องร้ องนายจ้ างหรื อ
จะมอบอํานาจให้ สหภาพแรงงานซึง9 ตนเป็ นสมาชิก หรื อพนักงานเจ้ าหน้ าที9ที9มีอํานาจดําเนินคดีตามกฎหมาย
ว่าด้ วยการคุ้มครองแรงงานหรื อกฎหมายว่าด้ วยแรงงาน สัมพันธ์ดําเนินคดีแทนก็ได้ การยื9นคําฟ้องตลอดจน
การดําเนินกระบวนพิจารณาใดๆ ในศาลแรงงานให้ ได้ รับยกเว้ นไม่ต้องชําระค่าฤชาธรรมเนียม (มาตรา TT TY
และ 4[ ของพระราชบัญญัติจดั ตังศาลแรงงานและวิ
M
ธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 4W44)
4) ศาลอาญา
การไม่ปฏิบตั ิตามกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 4WW[ เป็ นการฝ่ าฝื นมาตรา 44 และ
นายจ้ างต้ องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรื อปรับไม่เกินหนึง9 แสนบาท หรื อทังจํ
M าทังปรั
M บ (มาตรา :VV
วรรค : ของพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน) กระทรวงแรงงานสามารถแจ้ งความต่อพนักงานสอบสวนให้ ดําเนินคดี

33

http://protection.labour.go.th/index.php/2013-11-01-02-31-59
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อาญาต่อนายจ้ าง

หากการกระทําดังกล่าวก่อความเสียหายโดยตรงหรื อเป็ นพิเศษ

ลูกจ้ างสามารถเป็ น

ผู้เสียหายและแจ้ งความต่อพนักงานสอบสวนหรื อฟ้องร้ องนายจ้ าง
5) ช่องทางอืน9
ลูกจ้ างสามารถติดต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานทางโทรศัพท์ อีเมล์ จดหมาย ไปที9สํานักงานหรื อโทร
ไปที9ศนู ย์ (1546) ซึง9 มีลา่ มให้ อย่างไรก็ตาม ไม่มีสถิติการใช้ บริ การดังกล่าว
สําหรับกรณีคนงานประมงทีต9 กค้ างอยูต่ า่ งประเทศในอดีตที9ผา่ นมา ผู้ช่วยทูตด้ านแรงงานหรือกรมการกงสุล
ดําเนินการติดต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน แต่ยงั ไม่มีการประสานงานภายในกระทรวงแรงงาน ยกตัวอย่าง
เช่น

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ รับเรื9 องกรณีเรื อระเบิดที9ทาํ ให้ คนงานประมงได้ รับบาดเจ็บและตกค้ างอยู่

ต่างประเทศ แต่ไม่มีการส่งเรื9 องหรื อแจ้ งต่อสํานักงานประกันสังคม

ข) พระราชบัญญัติการทํางานของคนต่างด้ าว พ.ศ. 4WW:
อธิบดี นายทะเบียนและพนักงานเจ้ าหน้ าทีม9 ีอํานาจตามมาตรา 48 - 50 ของพระราชบัญญัตกิ ารทํางานของคนต่างด้ าว
พ.ศ. 4WW: คําสัง9 กระทรวงแรงงาน ที9 :TV/4WWW เรื9 อง แต่งตังพนั
M กงานเจ้ าหน้ าทีเ9 พื9อปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัติ
การทํางานของคนต่างด้ าว

พ.ศ. 4WW: แต่งตังข้
M าราชการในกรมการจัดหางาน ผู้วา่ ราชการจังหวัด ทหาร ทหารเรือ

ตํารวจและเจ้ าหน้ าที9แรงงาน ให้ เป็ นเจ้ าพนักงานหน้ าที
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3.6.4.2 กรมประมง กระทรวงการเกษตรและสหกรณ์
กรมประมงมีหน้ าที9ในการบริ หารจัดการ ควบคุม และกํากับดูแล การทําการประมงและการใช้หรื อมีไว้ใน

ครอบครองเครื องมือทําการประมงให้ เป็ นไปตามพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 4WW; ซึง9 รวมถึงการกํากับควบคุม
ประเภทของเครื9 องมือและวิธีการทําประมง

ก) พระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558
กฎกระทรวงระบบความปลอดภัย สุขอนามัย และสวัสดิภาพในการทํางานของคนประจําเรื อ พ.ศ. 4WWN ที9
ออกมาตามพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 4WW; มีบทบัญญัติบางข้ อที9สอดคล้ องกับอนุสญ
ั ญาฉบับที9 :;;
โดยเฉพาะเรื9 องความปลอดภัยและสวัสดิภาพของคนงานประมง บทบัญญัติที9เกี9ยวข้ องมีดงั ต่อไปนี M
พ.ร.ก.นี Mกําหนดเขตอํานาจการดําเนินคดีด้านการประมงตามมาตรา ; ดังนี M:
การกระทําความผิดตามพระราชกําหนดนี M หรื อตามกฎหมายของรัฐชายฝั9 ง หรื อตามหลักเกณฑ์หรื อมาตรการ
ตามกฎหมายระหว่างประเทศทีเ9 กี9ยวข้ อง หรื อหลักเกณฑ์หรื อมาตรการขององค์การระหว่างประเทศ บรรดาที9
เกี9ยวกับการอนุรักษ์ และบริ หารจัดการการประมง ไม่วา่ จะกระทําในน่านนํ Mาไทยหรื อนอกน่านนํ Mาไทย และไม่
ว่ากระทําโดยใช้ เรือประมงไทย เรื อประมงทีม9 ิใช่เรื อประมงไทย หรื อเรื อไร้ สญ
ั ชาติ เป็ นการกระทําความผิดใน
ราชอาณาจักรและต้ องรับโทษตามที9กําหนดไว้ ในพระราชกําหนดนี M

และให้ ศาลไทยมีอํานาจพิจารณาและ

พิพากษาคดีได้ และให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที9 พนักงานสอบสวน และพนักงานอัยการมีอํานาจดําเนินการตาม
กฎหมายได้
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ในการดําเนินการตามวรรคหนึง9

หากความผิดเกิดขึ Mนนอกน่านนํ Mาไทย

และการกระทําความผิดนันM มิใช่

เรื อประมงไทยหรื อผู้มีสญ
ั ชาติไทย ให้ กระทําได้ เมื9อได้ รับแจ้ งจากรัฐต่างประเทศที9การกระทําความผิดเกิดขึ Mน
หรื อองค์การระหว่างประเทศทีเ9 กี9ยวข้ องกับการกระทําความผิดนันแล้
M ว
ในการบังคับใช้ พระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 4WW; พนักงานเจ้ าหน้ าที9ทไี9 ด้ รับการแต่งตังM 34มีอาํ นาจ
• ตามมาตรา :O435
• ตามมาตรา 8>K และกฎหมายลําดับรอง 36 ในการขึนไปบนเรื อประมงทีพบว่ากําลังทําการประมงโดยไม่

ชอบด้วยกฎหมายนอกน่ านนําไทยเพือตรวจสอบ
• ตามมาตรา 8>J ในการดําเนินการกรณี พบหลักฐานอันควรเชือได้ว่ามีการกระทําความผิด เช่น การบันทึก

ข้อมูล การทํารายงาน อํานาจในการสังยึดเครื องมือทําการประมง สัตว์นาหรื
ํ อผลิตภัณฑ์สัตว์นาํ รวมทัง
อํานาจในการสังกักเรื อประมง
34 คําสั9งที9เกี9ยวข้ องได้ แก่ : คําสั9งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที9 ::NV/4WW; เรื9 อง แต่งตังพนั
M กงานเจ้ าหน้ าที9ตามพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 4WW; สําหรับหน่วยงานกรมประมง 4 คําสัง9

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที9 WO[/4WWN
เรื9อง แต่งตังพนั
M กงานเจ้ าหน้ าที9ตามพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 4WW; สําหรับหน่วยงานอื9น
35

มาตรา 8>= ในการปฏิบตั ิหน้าทีตามพระราชกําหนดนี ให้พนักงานเจ้าหน้าทีมีอาํ นาจ ดังต่อไปนี (8) มีหนังสื อเรี ยกผูร้ ับอนุ ญาต กรรมการ ผูจ้ ดั การ บุคคลผูม้ ีอาํ นาจในการจัดการหรื อพนักงานของผูร้ ับอนุ ญาตทีเกี ยวข้องมา

ให้ถอ้ ยคําหรื อให้ส่งเอกสารหรื อหลักฐานทีเกียวข้องมาเพือประกอบ การพิจารณาดําเนิ นการตามพระราชกําหนดนี (=) เข้าไปในสถานทีประกอบกิจการหรื อสถานทีทีเกียวกับการประกอบกิจการของผูร้ ับอนุ ญาต หรื อสถานทีที
เกียวกับการนําเข้า ส่ งออก นําผ่าน จําหน่าย ผลิตหรื อแปรรู ปสัตว์นาหรื
ํ อผลิตภัณฑ์สตั ว์นาํ ในระหว่างเวลาทําการ เพือตรวจสอบและควบคุมให้การเป็ นไปตามพระราชกําหนดนี (L) เข้าไปในสถานทีประกอบกิจการหรื อ
สถานทีทีเกี ยวกับการประกอบกิจการทีต้องมีการควบคุม ตามมาตรา ?S ในระหว่างเวลาทําการ เพือตรวจสอบและควบคุมให้การเป็ นไปตามพระราชกําหนดนี (K) ควบคุมเรื อประมง หยุดเรื อประมง หยุดทําการประมงหรื อ
การขนถ่ายสัตว์นาํ หรื อสังให้ผคู ้ วบคุ มเรื อประมงนําเรื อประมงเข้าเทียบท่า หรื อขึนไปบนเรื อประมง หรื อเข้าไปในทีจับสัตว์นาใดเพื
ํ
อตรวจสอบ และควบคุมให้การเป็ นไปตามพระราชกําหนดนี ทังนี เมือมีเหตุอนั ควรสงสัย
ว่ามีการกระทําความผิดตามพระราชกําหนดนี (W) ค้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึนถึง พระอาทิตย์ตกหรื อในระหว่างเวลาทําการ ในกรณี ทีมีเหตุอนั ควรสงสัยว่ามีการกระทํา
ความผิด ตามพระราชกําหนดนี (S) ยึดหรื ออายัดเอกสารหรื อหลักฐานทีเกียวข้องกับการกระทําความผิดตามพระราชกําหนดนี เพือประโยชน์ในการตรวจสอบหรื อดําเนิ นคดี (7) เก็บตัวอย่า งสัตว์นาหรื
ํ อผลิตภัณฑ์สตั ว์นาํ หรื อ
วัตถุใด ๆ เพือนําไปตรวจสอบ หรื อตรวจวิเคราะห์ เพือตรวจสอบและควบคุมให้การเป็ นไปตามพระราชกําหนดนี (9) ยึดหรื ออายัดสัตว์นาหรื
ํ อผลิตภัณฑ์สัตว์นาที
้ T มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าเป็ นสัตว์นาหรื
้ T อผลิตภัณฑ์ สัตว์นาที
ํ ห้าม
มิให้ผใู ้ ดมีไว้ในครอบครองตามมาตรา SK หรื อมาตรา SJ (U) ยึดหรื อ อายัดยา เคมีภณ
ั ฑ์ หรื อสารอันตรายอืนใดทีมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าเป็ นยา เคมีภณ
ั ฑ์ หรื อสารอันตรายทีใช้หรื อจะใช้ในการเพาะเลี ยงสัตว์นาโดยฝ่
ํ
าฝื นข้อ
ห้ามตามมาตรา ?9 (K)
36

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื9อง กําหนดหลักเกณฑ์การปฏิบตั ิของพนักงานเจ้ าหน้ าที9ในการขึ Mนไปบนเรือประมงไร้ สญ
ั ชาติหรื อเรือประมงที9พบว่ากําลังทําการประมงไม่ชอบด้ วยกฎหมาย

ที9ทําการประมงอยู่นอกน่านนํ Mาไทย
พ.ศ. 2559
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• ตามมาตรา ::: 37เจ้ าหน้ าทีม9 ีอํานาจในการสัง9 พักใช้ ใบอนุญาตหรือระงับการอนุญาต ในกรณีผ้ รู ับอนุญาตฝ่ า
ฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ติ ามพระราชกําหนดนี M ส่วนในกรณีที9มีการทําการประมงโดยฝ่ าฝื นกฎหมายอย่างร้ ายแรงตาม
มาตรา ::V อธิบดีมีอํานาจออกคําสัง9 หลายประการตามมาตรา ::T39 ต่อผู้ทําการประมงนันM
ในการดําเนินการให้ เป็ นไปตามบทบัญญัติของพรก.นี M กรมประมงเป็ นผู้หน้ าทีร9 ับผิดชอบหลัก โดยได้ รับการ
สนับสนุนจากศูนย์ประสานการปฏิบตั ิในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) มีเขตอํานาจเป็ นระยะทาง
4OO ไมล์ทะเล แต่มีข้อจํากัดด้ านกําลังการเดินเรื อที9อาจไปไม่ถงึ กองทัพเรื อจะเป็ นผู้ชว่ ยดําเนินการโดยได้ รับการ
สนับสนุนจากศรชล. มีการจัดตังศู
M นย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล :; แห่งที9ครอบคลุม 44 จังหวัดโดยมี
เจ้ าหน้ าที9 349 คนและเรื อ 112 ลําเพื9อการตรวจ ศูนย์ดงั กล่าวได้ รับข้ อมูลข่าวสารและการวิเคราะห์เกี9ยวกับการฝ่ าฝื นที9
อาจจะเกิดขึ Mนจากศูนย์ควบคุมการแจ้ งเรือเข้ าออก

ระบบติดตามเรือและการแลกเปลี9ยนข้ อมูลข่าวสารระหว่าง

หน่วยงานต่างๆ สิ9งที9ต้องตรวจสอบประกอบด้ วย
- เรื อประมง (ทะเบียน ใบอนุญาต ประกาศนียบัตรนายเรือ/ต้ นกล ระบบติดตามเรื อ)
- การประมง (ใบอนุญาต เครื9 องมือ พื Mนที9ทาํ ประมง บันทึกประจําเรื อ)
- คนงาน (เอกสารเกี9ยวกับการจ้ างงานและใบอนุญาตทํางาน)

37

มาตรา 888 ผูร้ ับอนุ ญาตผูใ้ ดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามพระราชกําหนดนี กฎกระทรวง ประกาศ หรื อระเบียบทีออกตามความในพระราชกําหนดนี หรื อเงือนไขทีกําหนดไว้ในใบอนุ ญาตหรื อหนังสื ออนุ ญาต ให้ผมู ้ อี าํ นาจ

ออกใบอนุ ญาตหรื อหนังสื ออนุ ญาตมีอาํ นาจสังพักใช้ใบอนุ ญาตหรื อระงับการอนุ ญาตมีกาํ หนด ครังละไม่เกินเก้าสิ บวัน
ในกรณี ทีผูร้ ับอนุญาตตามมาตรา S> มาตรา S= มาตรา SL และมาตรา ?U ฝ่ าฝื นหลักเกณฑ์ หรื อเงือนไขตามวรรคหนึ งซ้าT ให้ผมู ้ อี าํ นาจออกใบอนุญาตหรื อหนังสื ออนุ ญาตมีอาํ นาจสังเพิกถอนใบอนุ ญาต
หรื อการอนุ ญาตได้
39

มาตรา 88L ผูใ้ ดทําการประมงโดยฝ่ าฝื นกฎหมายอย่างร้ายแรง ให้อธิ บดี มีอาํ นาจสัง ดังต่อไปนี (8) ยึดสัตว์นาหรื
ํ อผลิ ตภัณฑ์สตั ว์นาที
ํ ได้จากการทําการประมงนันหรื อเครื องมือทําการประมง (=) ห้ามทําการประมงจนกว่าจะ

ปฏิบตั ใิ ห้ถูกต้อง (L) สังพักใช้ใบอนุ ญาตมีกาํ หนดครังละไม่เกิ นเก้าสิ บวัน โดยจะสังห้ามมิให้ใช้เรื อประมงนันจนกว่าจะสิ นสุ ดระยะเวลาการพักใช้ใบอนุ ญาตด้วยก็ได้ (K) เพิกถอนใบอนุ ญาต และประกาศให้เรื อประมงนัน
เป็ นเรื อทีใช้ทาํ การประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (J) กักเรื อประมงหรื อสังให้วางประกัน ในกรณี เรื อประมงทีกระทําความผิดเป็ นเรื อประมงทีมิใช่เรื อประมงไทย ในการยึดสัตว์นาหรื
้ T อผลิตภัณฑ์สัตว์นาตาม
ํ
(8) อธิ บดีจะ
สังให้เจ้าของเรื อหรื อผูค้ วบคุมเรื อ ดูแลและเก็บรักษาสัตว์นาหรื
ํ อผลิตภัณฑ์สัตว์นานั
ํ นไว้ในเรื อให้อยู่ในสภาพเดิมก็ได้ การสังตามวรรคหนึ ง ให้อธิ บดี คาํ นึ งถึงสภาพความร้ายแรงแห่งความผิด การกระทําผิดซํา และการ
ป้ องกันมิให้ผกู ้ ระทําผิดกระทําความผิดซําอีก
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กรมประมงยังมีระบบการควบคุมและเฝ้าระวังซึง9 ประกอบด้ วยกลไกย่อยๆ กล่าวคือ การแจ้ งเข้ าออก ระบบติดตามเรือ
การจัดทําสมุดบันทึกการท◌ํการประมงและหนั
า
งสือกํากับการจําหน่ายสัตว์นํ Mา

การกลับเข้ าเทียบท่าเรื อประมง

และอํานาจในการเรี ยกเรื อกลับ รายละเอียดของแต่ละกลไกมีดงั นี M
ศูนย์ควบคุมการแจ้ งเรือเข้ าออก
ผู้ทจี9 ะนําเรื อประมงขนาดตามทีก9 ําหนดออกไปทําการประมงพาณิชย์มีหน้ าที9ตามมาตรา ;:(T) และกฎหมาย
ลําดับรอง

41

ในการแจ้ งการเข้ าออกท่าเทียบเรื อประมงทุกครังM ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้ งเรื อเข้ าออก โดยเจ้ าของ

เรื อประมงหรื อผู้ควบคุมเรือประมงพาณิชย์ต้องยื9นเอกสารตามที9กําหนดในมาตรา ;4 และกฎหมายลําดับรอง 42 ต่อ
เจ้ าหน้ าทีท9 ี9ศนู ย์ควบคุมการแจ้ งเรื อเข้ าออก

ผู้ทจี9 ะนําเรือประมงที9ได้ จดทะเบียนเป็ นเรื อขนถ่ายสัตว์นํ Mาหรื อเก็บรักษา

สัตว์นํ Mาออกไปทําการขนถ่ายสัตว์นํ Mาต้ องแจ้ งการเข้ าออกท่าเทียบเรื อประมงเช่นเดียวกันตามมาตรา ;; และกฎหมาย
ลําดับรอง43
มาตรา ;4 ก่อนนําเรื อประมงตามมาตรา ;: ออกจากท่าเทียบเรื อประมง เจ้ าของเรื อ หรือผู้ควบคุมเรื อต้ อง
นําเอกสารเกี9ยวกับทะเบียนเรื อ ใบอนุญาตใช้ เรื อ ใบอนุญาตให้ ทําการประมง จํานวน รายชื9อและหนังสือคน
ประจําเรือ หรื อหลักฐานการอนุญาตตามมาตรา ;T ของคนประจําเรื อทีจ9 ะออกไป พร้ อมกับเรื อประมง และ
หลักฐานเกี9ยวกับการจัดระบบความปลอดภัย สุขอนามัย และสวัสดิภาพในการทํางาน ของคนประจําเรือ

41

ประกาศกรมประมง เรื9อง กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี9ยวกับการแจ้ งการเข้ าออกท่าเทียบเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ พ.ศ. 4WWN

42

ประกาศกรมประมง เรื9อง กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการยื9นเอกสารและหลักฐานต่อพนักงานเจ้ าหน้ าที9 ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้ งเรือเข้ าออก

43

ประกาศกรมประมง เรื9อง กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการแจ้ งการเข้ าออกท่าเทียบเรือประมงของเรือขนถ่ายสัตว์นําM หรือเรือเก็บรักษาสัตว์นําM พ.ศ. 2560
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ตามที9กําหนดในกฎกระทรวง ยื9นต่อพนักงานเจ้ าหน้ าที9 ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้ งเรื อเข้ าออก ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที9อธิบดีประกาศกําหนด
ในกรณีที9เจ้ าของเรื อหรื อผู้ควบคุมเรื อไม่ยื9นเอกสารและหลักฐานตามวรรคหนึง9

หรื อการจัด ระบบความ

ปลอดภัย สุขอนามัย และสวัสดิภาพในการทํางานของคนประจําเรื อไม่เป็ นไปตามที9กําหนด ในกฎกระทรวง
ให้ พนักงานเจ้ าหน้ าทีส9 งั9 ห้ ามมิให้ นําเรื อออกจากท่าเทียบเรื อประมงหรื อสัง9 ให้ นาํ เรือประมง เข้ าเทียบท่าได้

มีการจัดทําคูม่ ือสําหรับการควบคุมการแจ้ งเรื อเข้ าออกสําหรับเรื อประมงที9ช่วยให้ เจ้ าหน้ าที9ปฏิบตั ิหน้ าทีไ9 ด้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคูม่ ือมีคําอธิบายวัตถุประสงค์ หน้ าที9 ขันตอนปฏิ
M
บตั ิของเจ้ าหน้ าที9 มีแบบ MCS 003/001,
003/002 การแจ้ งเรื อเข้ าออก MS 003/003 สําหรับการตรวจเรื อ เครื9 องมือประมง ความปลอดภัยของเรื อและคนงาน
ประมง เจ้ าหน้ าที9จะนําข้ อมูลเข้ าไปในระบบข้ อมูลประมงและแจ้ งผลการตรวจแก่หน่วยงานที9เกี9ยวข้ อง คือ ศูนย์ตดิ ตาม
เรื อ ศรชล.

ระบบติดตามเรื อ
เรื อประมงพาณิชย์ทกุ ลําที9มีขนาด TO ตันกรอสขึ Mนไปจะต้ องติดตังระบบติ
M
ดตามเรื อที9จะบอกพิกดั เรือและแจ้ ง
เตือนเจ้ าหน้ าที9เมื9อมีเหตุนา่ สงสัย ศูนย์ติดตามเรื อเป็ นหน่วยงานทีต9 ิดตามเรื อประมงโดยใช้ ระบบ Vessel Monitoring
System (VMS)
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มาตรา ;: ผู้ใดจะนําเรื อประมงที9มีขนาดตามที9รัฐมนตรี ประกาศกําหนดออกไปทํา การประมงพาณิชย์ต้อง
ดําเนินการ ดังต่อไปนี M (:) ติดตังระบบติ
M
ดตามเรื อประมง และดูแลรักษาให้ ระบบดังกล่าวสามารถใช้ งานได้
ตลอดเวลา ทังนี
M M ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที9อธิบดีประกาศกําหนด44
นอกจากนี Mผู้ทจี9 ะนําเรือประมงที9ได้ จดทะเบียนเป็ นเรื อขนถ่ายสัตว์นํ Mาหรื อเก็บรักษาสัตว์นํ Mาออกไปทําการขน
ถ่ายสัตว์นํ Mาต้ องติดตังระบบติ
M
ดตามเรื อประมงและดูแลรักษาให้ ระบบดังกล่าวสามารถใช้ งานได้ ตลอดเวลาทังนี
M M
รายละเอียดตามมาตรา ;; และกฎหมายลําดับรอง45

44

ประกาศกรมประมง

เรื่องกําหนดหลักเกณฑและวิธีการติดตั้งระบบติดตามเรือประมงและดูแลรักษาระบบติดตามเรือประมง
ของเรือประมงพาณิชยใหสามารถ ใชงานไดตลอดเวลา พ.ศ. 2558 และที่แกไขเพิ่มเติมตามฉบับที่ 2
และ 3 พ.ศ. 2559 และ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2560, ประกาศกรมประมง
เรื่องกําหนดหลักเกณฑและวิธีการติดตั้งระบบติดตามเรือประมงและดูแลรักษาระบบติดตามเรือประมง
ที่ทําการประมงนอกนานน้ําไทยใหสามารถใชงานไดตลอดเวลา พ.ศ. 2560
45

ประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและวิธก
ี ารติดตั้งระบบติดตามเรือประมง

และดูแลรักษาระบบติดตามเรือประมงของเรือขนถายสัตวน้ําหรือเรือเก็บรักษาสัตวน้ําใหสามารถใชง
านไดตลอดเวลา พ.ศ. 2558 และทีแ
่ กไขเพิม
่ เติม ตามฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2560,
ประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและวิธก
ี ารติดตั้งระบบติดตามเรือประมง
และดูแลรักษาระบบติดตามเรือประมง
Draft Situation and Gap Analysis of the Work in Fishing Convention (No. 188)

78

การเรี ยกเรื อประมงกลับเข้ าท่าเทียบเรื อประมงตามมาตรา ;: (W) และกฎหมายลําดับรอง46

การรวบรวมและบันทึกข้ อมูลการทําประมงหรื อขนถ่ายสัตว์นํ Mาโดยผู้สงั เกตการณ์
มาตรา WO กําหนดว่า ผู้ได้ รับใบอนุญาตทําการประมงนอกน่านนํ Mาไทย ต้ องมีผ้ สู งั เกตการณ์ประจําอยูใ่ น
เรื อประมง ตามหลักเกณฑ์ของรัฐชายฝั9 ง หรื อขององค์การระหว่างประเทศที9มีเขตอํานาจเหนือพื Mนที9ที9ตนเข้ าไปทําการ
ประมงกําหนด หรือตามหลักเกณฑ์ที9อธิบดีประกาศกําหนด
ผู้สงั เกตการณ์มีหน้ าที9 ดังต่อไปนี M:
(:) สังเกตการณ์การจับสัตว์นํ Mา การคัดสรร การแปรรู ป และกิจกรรมอืน9 ที9เกี9ยวกับสัตว์นํ Mา และบันทึกข้ อมูลทีพ9 บจาก
การสังเกตการณ์นนั M
(4) รวบรวมและบันทึกข้ อมูลด้ านชีววิทยา และเก็บตัวอย่างของสัตว์นํ Mาที9จบั ได้ และข้ อมูลอื9นใดทีจ9 ะเป็ นประโยชน์ตอ่
การสืบค้ น
ที่ไดจดทะเบียนเปนเรือขนถายสัตวน้ําหรือเรือเก็บรักษาสัตวน้ําที่ทําการขนถายสัตวน้ํานอกนานน้ําไ
ทย ใหสามารถใชงานไดตลอดเวลา พ.ศ. 2560
46

ประกาศกรมประมง เรื่อง

กําหนดหลักเกณฑและระยะเวลาการกลับเขาทาเทียบเรือประมงของเรือประมงพาณิชย พ.ศ. 2558
และทีแ
่ กไขเพิม
่ เติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558 และประกาศกรมประมง เรื่อง
กําหนดหลักเกณฑและระยะเวลาการกลับเขาทาเทียบเรือประมงของเรือประมงพาณิชย พ.ศ. 2560
Draft Situation and Gap Analysis of the Work in Fishing Convention (No. 188)

79

(T) ทํารายงานสรุ ปผลการดําเนินการตาม (:) และ (4) และส่งให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที9เมื9อเรื อประมงเทียบท่าหรื อเมื9อผู้
สังเกตการณ์ขึ Mนฝั9 งตามวิธีการและภายในกําหนดเวลาทีอ9 ธิบดีประกาศกําหนด

3.6.4.3 กรมเจ้ าท่า กระทรวงคมนาคม

ก) พระราชบัญญัติเรือไทย พ.ศ. )LE
พ.ร.บ.นี Mกําหนดให้ เจ้ าของเรือทีม9 ีเครื9 องยนต์หรื อมีขนาด Y ตันกรอสขึ Mนไปต้ องจดทะเบียนเรือกับกรมเจ้ าท่า

ข) พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่ านนําM ไทย พ.ศ. )LIN
เจ้ าของเรื อประมงต้ องมีใบสําคัญรับรองการตรวจเรื อเพื9ออนุญาตให้ ใช้ เรื อ (มาตรา :YT ของพ.ร.บ.การเดินเรื อ
ฯ และกฎข้ อบังคับสําหรับการตรวจเรือฯ)

3.6.4.4 ตํารวจนํ Mา
ตํารวจนํ Mามีเขตอํานาจจัดการอาชญากรรมทีเ9 กิดขึ Mนในพื Mนที9ชายฝั9 งในระยะ :4 กม.จากฝั9 ง และมีหน้ าที9ตรวจ
เรื อเพื9อสอดส่องการกระทําผิดกฎหมาย

ตํารวจนํ Mามีอํานาจหน้ าที9เพิ9มเติมตามทีร9 ะบุในพระราชบัญญัตเิ พิ9มอํานาจ

ตํารวจในการป้องกันและปราบปรามการกระทําผิดทางนํ Mา พ.ศ. 4VNY

3.6.4.5 กองทัพเรื อ
กองทัพเรื อมีอํานาจหน้ าที9บงั คับใช้ กฎหมายราว 4; ฉบับที9เกี9ยวกับการกระทําผิดที9เกิดขึ Mนในทะเล ต่อไปนี Mคือ
กฎหมายทีเ9 กี9ยวข้ องกับอนุสญ
ั ญาฉบับที9 :;; ทีก9 องทัพเรื อดําเนินการอยู่
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ทะเลอาณาเขตและภายใน (:4 ไมล์ทะเล)
• พระราชบัญญัติเรือไทย พ.ศ. 4V;:
• พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านนํ Mาไทย พ.ศ. 4VWY
• พระราชบัญญัติให้ อํานาจทหารเรื อปราบปรามการกระทําผิดบางอย่างทางทะเล พ.ศ. 4VNO (การขน
สินค้ า ยาเสพติด การเข้ าประเทศ การประมง)
• กฎหมายห้ าฉบับที9เกี9ยวกับแรงงาน คือ 1) พระราชบัญญัติจดั หางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.
2528 47 2) พระราชบัญญัติการทํางานของคนต่างด้ าว พ.ศ. 2551 48 3) พระราชบัญญัติค้ มุ ครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 49 4) พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 4WT[50 และ 5) พระราชบัญญัติความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้ อมในการทํางาน พ.ศ. 2554 51
• กฎหมายสองฉบับที9เกี9ยวกับการประมง
เขตนอกน่านนํ Mาอาณาเขต (4V ไมล์ทะเล)
เขตเศรษฐกิจจําเพาะ (4OO ไมล์ทะเล)
• พระราชบัญญัติเรือไทย พ.ศ. 4V;:
• กฎหมายสองฉบับที9เกี9ยวกับการประมง
น่านนํ Mาสากล

47

คําสัง9 กระทรวงแรงงาน ที9 66/55 29 มีนาคม พ.ศ. 2555

48

คําสัง9 กระทรวงแรงงาน ที9 134/2555 15 มิถุนายน พ.ศ. 2555

49

คําสัง9 กระทรวงแรงงาน ที9 16/53 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

50

คําสัง9 กระทรวงแรงงาน ที9 139/39 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2539

51

คําสัง9 กระทรวงแรงงาน ที9 123/54 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2554
Draft Situation and Gap Analysis of the Work in Fishing Convention (No. 188)

81

• พระราชบัญญัติเรือไทย พ.ศ. 4V;:

ช่ องว่ างทีพบ
• จําเป็ นต้ องมีการประสานงานในการบังคับใช้ กฎหมายทีเ9 กี9ยวกับอนุสญ
ั ญาฉบับที9 :;; ปั จจุบนั มี
ระบบตรวจสอบภายใต้ กฎหมายหลายฉบับที9ดาํ เนินการโดยหลายหน่วยงาน
• มีระบบที9ให้ เจ้ าของเรือขอใบอนุญาตใช้ เรื อประมง (กรมเจ้ าท่า) และขออนุญาติใช้ เครื9องมือประมง
(กรมประมง) มีการตรวจหลักๆ เกี9ยวกับอุปกรณ์ความปลอดภัยบนเรื อและเครื9 องมือประมง ยังไม่ใช่
การตรวจสภาพการทํางานและความเป็ นอยู่
• กระทรวงแรงงานมอบอํานาจในการตรวจแรงงานในทะเลให้ กบั กองทัพเรือเป็ นผู้ช่วยกํากับดูแลระบบ
แต่ไม่มีการจัดทําคูม่ ือการปฏิบตั งิ าน (Standard Operating Procedure) ที9มีมาตรฐานเพื9อกําหนด
ขันตอนการปฏิ
M
บตั ิงานที9ชดั เจนในการตรวจเรื อประมงเพื9อตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามกฎกระทรวง
คุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 4WW[ อย่างไรก็ตาม ได้ มีการจัดฝึ กอบรมมาจํานวนหกครังM
ให้ กบั หน่วยงานที9เกี9ยวข้ องในการดําเนินการตรวจร่วมกันและประเด็นในการอบรมเรื9 อง การค้ ามนุษย์
สิทธิแรงงาน และความปลอดภัย ด้ วยการดําเนินการฝึ กอบรมและทดลองเช่นนี Mก็ทําให้ มีการพัฒนา
มาตรฐานของแนวทางปฏิบตั ิไปด้ วย
• ไม่มีการแบ่งแยกระหว่างการตรวจในเรื9 องการคุ้มครองแรงงาน การตรวจคนเข้ าเมือง หรือด้ านอื9นๆ
เนื9องจากการตรวจเรื อในทะเลมีค่าใช้ จ่ายสูงมาก
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• ระบบควบคุมการแจ้ งเรือเข้ าออกเพียงแต่ตรวจเอกสาร

เจ้ าหน้ าทีไ9 ม่ได้ ตรวจสอบตัวเรื อและลูกเรือ

จริ งๆ ทีท9 า่
• มีระบบการออกเอกสารใบอนุญาตก่อนออกจากศูนย์ควบคุมการแจ้ งเรื อเข้ า-ออกสําหรับเรื อทีม9 ีขนาด
TO ตันกรอสขึ Mนไปที9ระบุวา่ เรือลํานี Mได้ รับการตรวจว่าได้ ปฏิบตั ติ ามบทบัญญัติบางประการแล้ ว แต่
ประเด็นในรับรองตามเอกสารใบอนุญาตนี Mยังไม่ครอบคลุมทุกประเด็นตามบทบัญญัติของอนุสญ
ั ญา
ฉบับนี M หมายเหตุ ระบบนี Mได้ กําหนดใช้ กบั เรื อที9มีขนาด TO ตันกรอสขึ Mนไปในขณะทีอ9 นุสญ
ั ญาที9
กําหนดให้ มีการออกเอกสารใบอนุญาตกับเรื อทีอ9 อกทะเลเกิน T วัน โดยเรื อนันที
M 9มีความยาว 24 เมตร
ขึ Mนไป หรื อมีการเดินเรื อในระยะจากฝั9 งเกิน 4OO ไมล์ทะเล
• ไม่มีกฎหมายหรื อขันตอนดํ
M
าเนินการให้ เป็ นไปตามมาตรา VT ของอนุสญ
ั ญา เกี9ยวกับกลไกรับข้ อ
ร้ องเรี ยนที9อนุญาตให้ คนงานประมง องค์กรทางวิชาชีพ สมาคม สหภาพแรงงาน หรือบุคคลใดๆทีม9 ี
ผลประโยชน์ในเรื9 องความปลอดภัยของเรื อ รวมถึงผลประโยชน์ในเรื9องอันตรายต่อสุขภาพหรื อความ
ปลอดภัยของคนงานประมงบนเรื อยื9นข้ อรองเรียนได้ เมื9อเรื อประมงทีช9 กั ธงของประเทศไทยกระทําการ
อันไม่สอดคล้ องกับอนุสญ
ั ญา :;; ปั จจุบนั มีเพียงกลไกทีล9 กู จ้ างสามารถร้ องเรี ยนต่อเจ้ าพนักงาน
ตรวจแรงงานเกี9ยวกับการละเมิดสิทธิด้านแรงงาน

ข้ อเสนอแนะ
• เพิ9มบทบัญญัติสําหรับการประสานงานและการตรวจเรื อประมง
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• จัดตังกลไกการติ
M
ดตามทีใ9 กล้ ชิดมากขึ Mนซึง9 รวมถึงการประสานงานและการตรวจร่วมระหว่างกระทรวงที9
เกี9ยวข้ อง โดยควรระบุบทบาทและอํานาจหน้ าที9ของแต่ละหน่วยงานให้ ชดั เจน
• แก้ ไขกฎหมายที9เกี9ยวข้ องให้ มีเนื Mอหาต่อไปนี M
- เพิ9มประเด็นในการตรวจและออกเอกสารรับรองให้ ครอบคลุมทุกประเด็นตามบทบัญญัติของอนุสญ
ั ญานี M
ระยะเวลาที9เอกสารมีผลบังคับใช้ ได้ อาจเป็ นระยะเวลาเดียวกันกับใบรับรองความปลอดภัยของเรื อประมงของ
ประเทศหรื อของต่างชาติก็ได้ แต่ไม่วา่ จะกรณีใดก็ตามเอกสารดังกล่าวต้ องมีอายุไม่เกิน W ปี ระบบการออก
เอกสารดังกล่าวควรมีผ้ ตู รวจในจํานวนทีเ9 พียงพอ
- บทบัญญัติสําหรับกํากับควบคุมเรื อประมงทีช9 กั ธงของประเทศทีย9 งั ไม่ได้ ให้ สตั ยาบันอนุสญ
ั ญาฯ เพื9อป้องกัน
ไม่ให้ เรื อเหล่านันได้
M รับการปฏิบตั ิทเี9 ป็ นคุณยิ9งกว่าเรื อประมงที9ชกั ธงของประเทศที9ให้ สตั ยาบันอนุสญ
ั ญาฯ แล้ ว
- กําหนดให้ มีบทบัญญัติหรือแนวปฏิบตั ิที9สอดคล้ องกับมาตรา VT ของอนุสญ
ั ญาฯ
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ภาคผนวก – การใช้ บทบัญญัติ ‘ยืดหยุ่น’ ของอนุสญ
ั ญาฉบับที EE
ตารางข้ างล่างนี Mสรุ ปประเภทของ ‘ความยืดหยุ่น’ ที9รัฐบาลสามารถใช้ ได้
บางมาตรามีข้อความยืดหยุ่น (ขึ Mนกับการปรึกษาหารื อไตรภาคี) เช่น การยกเว้ นและข้ อกําหนดที9 “เทียบเคียง
กันได้ ในสาระสําคัญ” ตามที9ระบุในมาตรา 28.2 (ที9พกั ) และมาตรา 14.3 (อัตรากําลัง และชัว9 โมงการพัก)
หลายมาตราของอนุสญ
ั ญาฯ อนุญาตให้ มีการ “ดําเนินการ (ตามบทบัญญัต)ิ ให้ ก้าวหน้ าไปโดยลําดับ”
หลังจากทําการปรึกษาหารือ ตามที9ระบุในมาตรา V
ในฐานะทีเ9 ป็ นหนทางสุดท้ าย รัฐบาลอาจใช้ มาตรา T (หลังทําการปรึกษาหารือ) เพื9อยกเว้ นประเภทของ
คนงานประมงหรื อเรื อประมงที9กําหนดไว้ อย่างจํากัด จากบทบัญญัตใิ ดๆ หรื อทังหมดของอนุ
M
สญ
ั ญานี Mได้ การยกเว้ น
ตามมาตรา T ปกติจะทําก็ต่อเมื9อการปฏิบตั ติ ามอนุสญ
ั ญาฯ จะก่อให้ เกิดปั ญหาพิเศษอย่างสําคัญกับคนงานประมง
หรื อการปฏิบตั ิการของเรือประมงบางกลุม่ โดยไม่พบทางแก้ ไขอื9นที9เป็ นไปตามข้ อกําหนดของอนุสญ
ั ญาฯ
บทบัญญัติ ‘ยืดหยุ่น’ เหล่านี M (ยกเว้ นมาตรา 14.3 เรื9 องอัตรากําลัง) จะสามารถใช้ ได้ กต็ อ่ เมื9อได้ มีการ
ปรึกษาหารื อกันระหว่างรัฐบาล องค์กรนายจ้ าง และคนงานแล้ วเท่านันM
บทบัญญัตขิ อง

ข้ อความยืดหยุ่นใน

การดําเนินการไปก้ าวหน้ าไป การยกเว้ นเรื อ/คนงานประมงที9กําหนด

อนุสญ
ั ญาฉบับที9

มาตรา

โดยลําดับ (มาตรา V)

โดยจํากัด (มาตรา T)

มาตรา :

-

ไม่มี

มี

มาตรา 4

การพิจารณาว่าเรื อนันM

:;;
มี

ทําการประมงเพื9อ
การค้ าหรื อไม่
มาตรา T

ไม่มี

ไม่มี

มี

มาตรา V

เรื อ < 24 ม. ออกทะเล

มาตรา V ระบุให้ มีการ

มี
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บทบัญญัตขิ อง

ข้ อความยืดหยุ่นใน

การดําเนินการไปก้ าวหน้ าไป การยกเว้ นเรื อ/คนงานประมงที9กําหนด

อนุสญ
ั ญาฉบับที9

มาตรา

โดยลําดับ (มาตรา V)

ไม่เกิน [ วัน ระยะตํ9า

ดําเนินการให้ เป็ นไปตาม

โดยจํากัด (มาตรา T)

:;;
กว่า 4OO ไมล์ทะเลจาก บทบัญญัตขิ องอนุสญ
ั ญา
ชายฝั9 ง ไม่อยูภ่ ายใต้

โดยลําดับ

การควบคุมของรัฐ
ท่าเรื อ
การวัด (มาตรา W) ใช้ ความยาวตลอดลํา

ไม่มี

มี

-

ไม่มี

มี

-

ไม่มี

มี

-

ไม่มี

มี

-

ไม่มี

มี

การตรวจสุขภาพ

อาจยกเว้ นเรื อ <24 ม.

มี

มี

(มาตรา 10)

หรื อออกทะเลไม่เกิน T

เรื อหรื อตันกรอส
(สําหรับภาคผนวก T)
แทนความยาว
การนําไปปฏิบตั ิ
(มาตรา Y)
หน่วยงานผู้ทรง
อํานาจและการ
ประสานงาน
(มาตรา 7)
ความรับผิดชอบ
ของเจ้ าของเรื อ
ไต้ กง๋ และคนงาน
ประมง (มาตรา
;)
อายุขนตํ
ั M 9า
(มาตรา N)
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บทบัญญัตขิ อง

ข้ อความยืดหยุ่นใน

การดําเนินการไปก้ าวหน้ าไป การยกเว้ นเรื อ/คนงานประมงที9กําหนด

อนุสญ
ั ญาฉบับที9

มาตรา

โดยลําดับ (มาตรา V)

โดยจํากัด (มาตรา T)

:;;
วัน
มาตรา ::

-

ไม่มี

มี

มาตรา :4

-

ไม่มี

มี

มาตรา :T

-

ไม่มี

มี

อัตรากําลัง

ทางเลือกอืน9 ที9มี

ไม่มี

มี

(มาตรา :V.: ก)

สาระสําคัญเทียบเท่า

ชัว9 โมงการพัก

14.1. เรื อที9ออกทะเลไม่ ไม่มี

มี

(มาตรา :V)

เกิน T วัน

กันสําหรับเรื อ <24 ม.

14.2. ยกเว้ นได้ ชวั9 คราว
โดยมีการจัดเวลา
พักผ่อนชดเชยให้
14.3. ทางเลือกทีม9 ี
สาระสําคัญเทียบเท่า
กันสําหรับชัว9 โมงการ
พัก
รายชื9อลูกเรื อ

-

มี

มี

มาตรา :Y

-

ไม่มี

มี

มาตรา :[

-

ไม่มี

มี

มาตรา :;

-

ไม่มี

มี

มาตรา :N

-

ไม่มี

มี

ข้ อตกลงการ

-

มี

มี

(มาตรา :W)

ทํางานของคนงาน
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บทบัญญัตขิ อง

ข้ อความยืดหยุ่นใน

การดําเนินการไปก้ าวหน้ าไป การยกเว้ นเรื อ/คนงานประมงที9กําหนด

อนุสญ
ั ญาฉบับที9

มาตรา

โดยลําดับ (มาตรา V)

โดยจํากัด (มาตรา T)

มาตรา 4:

-

ไม่มี

มี

มาตรา 44

-

ไม่มี

มี

มาตรา 4T

-

ไม่มี

มี

มาตรา 4V

-

ไม่มี

มี

มาตรา 4W

-

ไม่มี

มี

มาตรา 4Y

-

ไม่มี

มี

มาตรา 4[

-

ไม่มี

มี

ที9พกั อาศัยและ

-

ไม่มี

มี

มาตรา 4N

-

ไม่มี

มี

มาตรา TO

-

ไม่มี

มี

มาตรา T:

-

ไม่มี

มี

มาตรา T4

-

ไม่มี

มี

มี

มี

:;;
ประมง (มาตรา
4O)

อาหาร (มาตรา
4;)

การประเมินความ เสี9ยงโดยคนงาน
ประมงมีสว่ นร่วม
(มาตรา TT)
มาตรา TV

-

ไม่มี

มี

มาตรา TW

-

ไม่มี

มี

มาตรา TY

-

ไม่มี

มี

มาตรา T[

-

ไม่มี

มี
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บทบัญญัตขิ อง

ข้ อความยืดหยุ่นใน

การดําเนินการไปก้ าวหน้ าไป การยกเว้ นเรื อ/คนงานประมงที9กําหนด

อนุสญ
ั ญาฉบับที9

มาตรา

โดยลําดับ (มาตรา V)

โดยจํากัด (มาตรา T)

-

มี

มี

มาตรา TN

-

ไม่มี

มี

มาตรา VO

-

ไม่มี

มี

มาตรา V:

-

ไม่มี

มี

มาตรา V4

-

ไม่มี

มี

มาตรา VT

-

ไม่มี

มี

มาตรา VV

-

ไม่มี

มี

มาตรา VW

-

ไม่มี

มี

มาตรา VY

-

ไม่มี

มี

มาตรา V[

-

ไม่มี

มี

มาตรา V;

-

ไม่มี

มี

มาตรา VN

-

ไม่มี

มี

มาตรา WO

-

ไม่มี

มี

มาตรา W:

-

ไม่มี

มี

มาตรา W4

-

ไม่มี

มี

มาตรา WT

-

ไม่มี

มี

มาตรา WV

-

ไม่มี

มี

ภาคผนวก :

-

ไม่มี

มี

ภาคผนวก 4

-

ไม่มี

มี

ไม่มี

มี

:;;
การเข้ าถึงการ
รักษาพยาบาล
และความ
คุ้มครอง (มาตรา
T;)

ที9พกั อาศัย

เรื อที9มีอยูแ่ ล้ วและ
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บทบัญญัตขิ อง

ข้ อความยืดหยุ่นใน

การดําเนินการไปก้ าวหน้ าไป การยกเว้ นเรื อ/คนงานประมงที9กําหนด

อนุสญ
ั ญาฉบับที9

มาตรา

โดยลําดับ (มาตรา V)

โดยจํากัด (มาตรา T)

:;;
(ภาคผนวก T)

ไม่มีดาดฟ้า
เรื อที9ออกทะเล<
4V ชม.
ทางเลือกอืน9 ที9มี
สาระสําคัญ
เทียบเท่ากัน
(ยกเว้ นเรื9 อง
อาหาร/นํ Mาใน
มาตรา 4;.4)
ใช้ ตนั กรอสแทน
ความยาวตลอดลํา
หรื อความยาว
(มาตรา W)
ความยืดหยุน่
สําหรับวิถีปฏิบตั ิ
ทางศาสนาและ
สังคม

ข้ อกําหนดสําหรับ
การใช้

(ดูมาตราที9เกี9ยวข้ อง)

หลังทําการปรึกษาหารื อ

หลังจากทําการปรึกษาหารื อกับ

กับนายจ้ าง คนงาน

นายจ้ าง คนงาน

ใช้ กบั :

เรื อที9ทาํ การประมงในแม่นํ Mา

เรื อที9ยาวน้ อยกว่า 4V ม.

ทะเลสาบหรือคลอง

ออกทะเลไม่เกิน [ วัน

ประเภทคนงานประมงหรื อ

ปกติไม่ออกไปเกินระยะ

เรื อประมงทีม9 ีการกําหนดอย่าง

4OO ไมล์ทะเลจาก

จํากัด
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บทบัญญัตขิ อง

ข้ อความยืดหยุ่นใน

การดําเนินการไปก้ าวหน้ าไป การยกเว้ นเรื อ/คนงานประมงที9กําหนด

อนุสญ
ั ญาฉบับที9

มาตรา

โดยลําดับ (มาตรา V)

โดยจํากัด (มาตรา T)

:;;
ชายฝั9 งหรื อนอกไหล่ทวีป
ไม่ อยูภ่ ายใต้ การ
ควบคุมของรัฐท่าเรื อ
(ไม่ไปเทียบท่า
ต่างประเทศ)
ข้ อกําหนดเรื9 อง

(ดูมาตราที9เกี9ยวข้ อง)

การรายงาน

บทบัญญัตใิ ดทีถ9 กู นําไป

ประเภทของเรื อหรื อคนงาน

ดําเนินการให้ ก้าวหน้ า

ประมงทีถ9 กู ยกเว้ น?

โดยลําดับ?

ในกรณีที9ทําได้ ควรดําเนิน

เหตุผลคืออะไร?

มาตรการตามความเหมาะสม

ความเห็นของผู้แทน

เพื9อขยายข้ อกําหนดภายใต้

นายจ้ างและคนงานที9

อนุสญ
ั ญาฉบับนี Mโดยลําดับตามที9

เกี9ยวข้ อง?

สามารถกระทําได้ ให้ ครอบคลุม

แผนงานสําหรับการ

ถึงกลุม่ ประเภทต่าง ๆ ของ

ดําเนินการโดยลําดับ

คนงานประมงและเรื อประมงที9ถกู

เป็ นอย่างไร (รวมถึง

ยกเว้ น

กําหนดเวลา)?

เหตุผลของการยกเว้ นคืออะไร?
ความเห็นของนายจ้ างและ
คนงานที9เกี9ยวข้ องเป็ นอย่างไร?
มาตรการทีด9 ําเนินการเพื9อให้
ความคุ้มครองที9ทดั เทียมกัน?

ตัวอย่างของการใช้ บทบัญญัติยืดหยุ่น
กระบวนการตัดสินใจสําหรับการใช้ บทบัญญัตยิ ืดหยุ่นของอนุสญ
ั ญาฯ:
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เพื9อช่วยแก้ ปัญหาในการใช้ บทบัญญัตขิ องมาตราหนึง9 ๆ ของอนุสญ
ั ญาฯ ประการแรกคือ พิจารณาบทบัญญัติ
ยืดหยุ่นในมาตรานันM ประการที9สอง ในกรณีที9ทําได้ และหลังจากทําการปรึกษาหารื อแล้ ว ก็พิจารณาการดําเนินการโดย
ลําดับตามมาตรา V สุดท้ าย หากไม่สามารถหาทางออกได้ ก็อาจจะ (หลังจากการปรึกษาหารื อ) ยกเว้ นเรื อประมงหรื อ
คนงานประมงประเภทที9กําหนดไว้ โดยจํากัดจากบทบัญญัติของมาตราใดหรือทังหมดของอนุ
M
สญ
ั ญาก็ได้ ตามทีร9 ะบุใน
มาตรา T

Draft Situation and Gap Analysis of the Work in Fishing Convention (No. 188)

92

มาตรา :V (ชัว9 โมงการพัก):
มาตรา :V มีข้อความสองวรรคทีอ9 าจให้ ความยืดหยุ่นสําหรับข้ อกําหนดทีร9 ะบุไว้ ได้ :
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:V.: (ข) กําหนดชัว9 โมงพักผ่อนขันตํ
M 9าของคนงานประมงสําหรับเรื อประมงทุกขนาดทีอ9 ยู่ในทะเลเกินกว่าสาม
วัน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื9อลดความเหนื9อยล้ า ทังนี
M M หลังจากทําการปรึกษาหารื อแล้ ว ชัว9 โมงพักผ่อนขันตํ
M า9 ต้ อง
ไม่น้อยกว่า:
(:) :O ชัว9 โมงในช่วงเวลา 4V ชัว9 โมง และ
(4) [[ ชัว9 โมงในช่วงเวลา [ วัน
:V.T ภายหลังทําการปรึกษาหารือแล้ ว หน่วยงานที9มีอํานาจหน้ าที9สามารถจัดทําข้ อกําหนดทางเลือกอื9น
เพิ9มเติมจากวรรค : และ 4 ของมาตรานี Mได้ อย่างไรก็ตาม ข้ อกําหนดทางเลือกดังกล่าวจะต้ องมีความสําคัญ
เทียบเท่าและไม่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของคนงานประมง
หากว่าหลังจากใช้ บทบัญญัตยิ ืดหยุ่นเหล่านี Mแล้ ว ก็ยงั ไม่สามารถหาทางออกเพื9อให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดของ
อนุสญ
ั ญาฯได้ ประเทศไทยอาจจะ (หลังจากการปรึกษาหารื อ) ยกเว้ นคนงานประมงประเภททีก9 ําหนดไว้ โดยจํากัดจาก
ข้ อกําหนดนันM จากนันM “หน่วยงานที9มีอํานาจหน้ าที9ต้องดําเนินมาตรการตามความเหมาะสม เพื9อขยายข้ อกําหนด
ภายใต้ อนุสญ
ั ญาฉบับนี Mตามที9สามารถกระทําได้ ให้ ครอบคลุมถึงกลุม่ ประเภทต่าง ๆ ของคนงานประมงและเรือประมงที9
เกี9ยวข้ องโดยลําดับ”
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ภาคผนวก ) – รายชือผู้เข้ าร่ วมการสนทนากลุ่ม

วันที9 : ภาคเช้ า (:Y พฤศจิกายน พ.ศ. 4WWN 9.30-13.00) – องค์กรประชาสังคมและภาคีทางสังคม
1. นายปนิธิ ศิริเขต ที9ปรึกษา
2. Mr. Pornpoj Ngamwiriyatham

Manager, The Thai Overseas Fisheries Association

3. Mr. Wiriya Sirichaiekawat

Consultant, The Thai Overseas Fisheries Association

4. Mr. Kamolsak Lerdpaiboon

Vice President, National Fisheries Association of Thailand

5. Mr. Somsak Manop

The State Enterprises Workers’ Relations Confederation

6. Ms. Apinya Tajit

Deputy Director, Stella Maris Seafarer Centre
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7. Mr. Nopasorn Tajit

Stella Maris Seafarer Centre

8. Mr. Adisorn Kerdmongkol

Coordinator, Migrant Working Group

9. Ms. Preeda Thongchumnum

Member, Migrant Working Group

10. Ms. Wilaiwan Koykaewpring

Director, International Labour Standards Group, Ministry of Labour

11. Ms. Kuanruthai Siripattanakosol

National Project Coordinator, Triangle II, International

Labour Organization
12. Ms. Sikharin Singsakorn
13. Ms. Supawadee Chotikayan

Coordinator, International Labour Organization
Coordinator, International Labour Organization

14. Ms. Chayanich Thamparipattra

Consultant, International Labour Organization

วันที9 : ภาคบ่าย (:Y พฤศจิกายน พ.ศ. 4WWN) – ประเด็นแรงงาน
1. Ms. Tharinee Limchularat

Department of Labour Protection and Welfare, MoL

2. Ms. Sunee Tantiwutthipong

Department of Labour Protection and Welfare, MoL

3. Acting Sub Lt.Nawarat Saraneeyapong Department of Labour Protection and Welfare, MoL
4. Ms. Chatrudee Lelasuksan

Department of Employment, MoL

5. Ms. Kannika Bunmee

Department of Employment, MoL

6. Ms. Duangporn Na Pompetch

Legal Division, Department of Fisheries, Ministry of

Agriculture and Cooperatives (MoAC)
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7. Cdr. Pornchai Singhbun

Department of Fisheries, MoAC

8. Ms. Rajit Wichienchai

Department of Fisheries, MoAC

9. Ms. Sasiyada Naowanon

Protection of Thai Nationals Abroad Division, Department

of Consular Affairs, Ministry of Foreign Affairs
10. Pol.Lt.Col. Chanat Jaimuen

Marine Police Division, Royal Thai Police

11. Ms. Bubpa Sakulmanee

Social Security Office, MoL

12. Ms. Pitchyaporn Kulseth

Social Security Office, MoL

13. Ms. Pimpaporn Puthisakulwong Department of Health, Ministry of Public Health (MoPH)
14. Ms. Wikarnda Surabut

Department of Health, MoPH

15. Mr. Piyanut Namchoo

Department of Health, MoPH

16. Dr. Prasuth Thawornchaisith
17. Ms. Nitiporn Chantang
18. Ms. Nawaporn Daochang

Department of Medical Services, MoPH
Department of Medical Services, MoPH
Department of Medical Services, MoPH

19. Mr. Nithipath Wathanasuwakul Prevention of Human Trafficking on Labour Operation Center, MoL
20. Ms. Dusdee Autnatho

Office of the Permanent Secretary, MoL

21. Mr. Supat Srinang

Marine Department

22. Ms. Samaporn Nilprapan

Council of State

23. Mr. Ekchai Taechawantoo

Department of Fisheries, MoAC
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24. Ms. Pornpan Kwakhong

Ministry of Public Health

25. Ms. Jeeranuch Khongmanee

Social Security Office, MoL

26. Ms. Raksa Tupsuwan

Social Security Office, MoL

27. Ms. Arun Sarawut

Social Security Office, MoL

28. Mr. Wuthinan Jantasawee

Social Security Office, MoL

29. Ms. Kuanruthai Siripattanakosol National Project Coordinator, Triangle II, International Labour
Organization
30. Ms. Sikharin Singsakorn

Coordinator, International Labour Organization

31. Ms. Chayanich Thamparipattra Consultant, International Labour Organization

วันที9 4 – การบังคับใช้ กฎหมายและประเด็นเกี9ยวกับเรื อ (:[ พฤศจิกายน พ.ศ. 4WWN 9.30-16.00)
1. Ms. Tharinee Limchularat

Legal Division, Department of Labour Protection and

Welfare, MoL
2. Ms. Sunee Tantiwutthipong

Occupational Safety and Health Bureau, Department of

Labour Protection and Welfare, MoL
3. Mr. Saichol Chamchang
4. Ms. Chatrudee Lelasuksan
5. Ms. Darin Jirarachnirom

Department of Labour Protection and Welfare, MoL
Department of Employment, MoL
Department of Employment, MoL
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6. Ms. Kannika Bunmee

Department of Employment, MoL

7. Mr. Supat Sirnang

Marine Department

8. Mr. Narongdej Kumplien

Marine Department

9. Mr. Prasit Songsuk

Inspection Division, Department of Fisheries

10. Mr. Methus Raksri

Fishing Vessel and fishing Management Division,

Department of Fisheries
11. Sumet Chengsaard

Fishing Vessel and fishing Management Division,

Department of Fisheries
12. Ms. Duangporn Na Pompetch

Legal Division, Department of Fisheries, Ministry of

Agriculture and Cooperatives (MoAC)
13. Pol.Lt.Col. Yuthapong Huangthong

Marine Police, Royal Thai Police

14. Pol.Capt. Sommarth Thamsonthi Marine Police, Royal Thai Police
15. Cdr. Pongsak Somwong

Thailand Maritime Enforcement Coordination Center Area

16. Ms. Rajit Wichienchai

Department of Fisheries, MoAC

17. Ms. Wanaporn Prompaskorn

Office of the Permanent Secretary, MoL

18. Ms. Pornchamni Wangarkard

International Labour Standards Group, Ministry of Labour

19. Ms. Piengpaap Withayachamnan

Consultant to Permanent Secretary, MoL
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20. Ms. Wilaiwan Koykaewpring

Director, International Labour Standards Group, Ministry

of Labour
21. Ms. Kuanruthai Siripattanakosol National Project Coordinator, Triangle II, International Labour
Organization
22. Ms. Sikharin Singsakorn

Coordinator, International Labour Organization

23. Ms. Chayanich Thamparipattra Consultant, International Labour Organization
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ภาคผนวก T – จํานวนแรงงานข้ ามชาติที9ได้ รับอนุญาตให้ ทํางานได้ เป็ นการชัว9 คราวในภาคประมงทะเลในประเทศไทย
พ.ศ. 4WW[ - 4WWN

กฎหมาย

วันที

รวม

กัมพูชา

ลาว

เมียนมาร์

1. ประกาศคณะรักษาความสงบ

4Y มิถนุ ายน

60,285

26,900

2,118

31,267

แห่งชาติ ที9 [O/4WW[ (4Y มิถนุ ายน

พ.ศ. 4WW[ –

– T: ตุลาคม พ.ศ. 4WW[)

T: มีนาคม

: เมษยน พ.ศ. 30,401

13,184

1,279

15,938

54,402

22,746

1,159

30,479

21,557

9,009

446

12,102

พ.ศ. 4WW;
2. มติครม. T มีนาคม พ.ศ. 4WW; (:
เมษายน พ.ศ. 4WW; – TO มิถุนายน
พ.ศ.4WW;)
ขยายประกาศคสช.

4WW; T:
มีนาคม พ.ศ.
4WWN
การจดทะเบียนใหม่ :/4WW;

: เมษายน
พ.ศ. 4WW; –
T: มีนาคม
พ.ศ. 4WWN

การจดทะเบียนใหม่ 4/4WW;

4 พฤศจิกายน
พ.ศ. 4WW; – :
พฤศจิกายน
พ.ศ. 4WWN

3. มติครม. 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
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4WWN
ขยายเวลาการจดทะเบียน 4/4WW;

4 กุมภาพันธ์

23,884

9,890

493

13,501

15,816

7,000

519

8,297

1,968

136

6

1,826

พ.ศ. 4WWN –
T: มกราคม
พ.ศ. 4WYO
4. มติครม. 4T กุมภาพันธ์ พ.ศ.
4WWN
ผู้ถือ ‘บัตรชมพู’

: เมษายน
พ.ศ. 4WWN –
T: มีนาคม
พ.ศ. 4WYO

การพิสจู น์สญ
ั ชาติ

: เมษายน
พ.ศ. 4WWN –
T: มีนาคม
พ.ศ. 4WYO

ที9มา: กรมการปกครอง
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