รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการใช้แรงงานบังคับ พ.ศ. ....
๑. วิธีการรับฟัง
กระทรวงแรงงาน โดยส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ได้ดาเนินการรับ ฟัง ความคิดเห็นเกี่ยวกั บ
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานบังคับ พ.ศ. .... รวมจานวน ๓ วิธีการ ได้แก่
(๑) เปิ ด รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ผ่ า นทางระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศของกระทรวงแรงงาน
(www.mol.go.th) และผ่านทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงเทคโนโลยีส ารสนเทศและการ
สื่อสาร (www.lawamendment.go.th)
(๒) การประชุ ม รับ ฟั ง ความคิ ดเห็ นผู้ มี ส่ว นได้ เสี ย ประกอบด้ วย หน่ วยงานภาครัฐ หน่ วยงาน
ภาคเอกชน (นายจ้างและลูกจ้าง) องค์กรระหว่างประเทศ องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) และประชาชนทั่วไป
(๓) มีหนังสือขอความคิดเห็นจากส่วนราชการ จานวน ๓๔ หน่วยงาน เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑
(มี ส่วนราชการที่ ให้ความคิดเห็น ๙ หน่ วยงาน) ได้แก่ ส านัก งานอัยการสูงสุด ส านัก งาน ก.พ. กระทรวง
พลังงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กองทัพเรือ สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๒. จานวนครั้งและระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นแต่ละครั้ง
กระทรวงแรงงาน โดยส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ได้ดาเนินการรับ ฟัง ความคิดเห็นเกี่ยวกั บ
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานบังคับ พ.ศ. .... จานวน ๕ ครั้ง ได้แก่
(๑) ครั้ ง ที่ ๑ เปิ ด รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ผ่ า นทางระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ จ านวน ๑ ครั้ ง
โดยสานักงานปลัดกระทรวงแรงงานได้ดาเนินการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนผ่านทางระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของกระทรวงแรงงาน (www.mol.go.th) ซึ่งมีกาหนดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑
ถึงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ รวมเป็นระยะเวลา ๑๕ วัน (มีผู้แสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ จานวน ๗๐ คน)
และรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนผ่านทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (www.lawamendment.go.th) ซึ่งมี ก าหนดระยะเวลาตั้ง แต่วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑
ถึงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ รวมเป็นระยะเวลา ๑๕ วัน (มีผู้ดาวน์โหลดเอกสาร จานวน ๔๙๙ ครั้ง แต่ไม่มี
ผู้แสดงความคิดเห็น)
(๒) ครั้งที่ ๒ การประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มสี ่วนได้เสีย เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม
ศ. นิคม จันทรวิทุ ร ชั้น ๕ อาคารกระทรวงแรงงาน ซึ่งมี กาหนดระยะเวลา ๑ วัน (มี ผู้เข้าร่วมการประชุม
ประมาณ ๖๕ คน)
(๓) ครั้งที่ ๓ การประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสีย เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม
จอมพล ป. พิบูลสงคราม ชั้น ๕ อาคารกระทรวงแรงงาน ซึ่งมีกาหนดระยะเวลา ๑ วัน (มีผู้เข้าร่วมการประชุม
ประมาณ ๑๒๐ คน)
(๔) การประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสีย เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม
สมาคมการประมงสมุ ท รสาคร อ าเภอเมื อ ง จังหวัดสมุ ท รสาคร ซึ่งมี ก าหนดระยะเวลา ๑ วัน (มี ผู้ เข้ าร่ วม
การประชุมประมาณ จานวน ๑๗๐ คน)
(๕) มีหนังสือขอความคิดเห็นจากส่วนราชการ จานวน ๓๔ หน่วยงาน เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑

๒
(มี ส่วนราชการที่ ให้ความคิดเห็น ๙ หน่ วยงาน) ได้แก่ ส านัก งานอัยการสูงสุด ส านัก งาน ก.พ. กระทรวง
พลังงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กองทัพเรือ สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๓. พื้นทีห่ รือกลุ่มเป้าหมายในการรับฟังความคิดเห็น
(๑) พื้นที่ในการรับฟังความคิดเห็น คือ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดสมุทรสาคร
(๒) กลุ่มเป้าหมาย คือ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน (นายจ้างและลูกจ้าง) องค์กรระหว่างประเทศ
องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) และประชาชนทั่วไป
๔. ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น
กระทรวงแรงงานได้ดาเนินการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ
ใช้แรงงานบังคับ พ.ศ. .... ในประเด็น ดังต่อไปนี้
(๑) เห็นด้วยกับนิยามและลักษณะความผิดฐานการใช้แรงงานบังคับหรือไม่ อย่างไร
(๒) เห็นด้วยกั บกลไกการคุ้มครอง เยียวยา ช่วยเหลือ และให้ที่พัก พิง แก่ ผู้เสียหายจากแรงงานบังคับ
หรือไม่ อย่างไร
(๓) เห็นด้วยกั บการจัดตั้ง กองทุนเพื่ อ การป้องกั นและปราบปรามการใช้แรงงานบังคับ เป็นการเฉพาะ
หรือไม่ อย่างไร
(๔) เห็นด้วยกั บการกาหนดอัตราโทษในร่างพระราชบัญญั ติการป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงาน
บังคับหรือไม่ อย่างไร
(๕) เนื่องจากการป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานบังคับจาเป็นต้องมีการบูรณการการทางานร่วมกับ
หลายหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานที่คุ้มครองดูแลผู้เสียหาย ดังนั้น เห็นด้วย
หรือไม่หากจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติขึ้นมากากับ ติดตามและขับเคลื่อนการดาเนินงานป้องกัน
และปราบปรามการใช้แรงงานบังคับ
(๖) ประเด็นอื่นๆ
๕. ข้อคัดค้านหรือความเห็นของหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็น
๕.๑ ประเด็นคานิยามและลักษณะความผิดฐานการใช้แรงงานบังคับ มีข้อคัดค้านหรือความเห็นของ
หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง โดยสรุปดังนี้
(๑) ร่างฯ มาตรา ๓ ไม่จาเป็นต้องกาหนดนิยามคาว่า “การใช้แรงงานเกณฑ์หรือแรงงานบังคับ ”
เพราะซ้าซ้อนกับการกระทาความผิดฐานใช้แรงงานเกณฑ์หรือแรงงานบังคับตามร่างฯ มาตรา ๖
(๒) ร่างฯ มาตรา ๖ ควรตัดคาว่า “แรงงานเกณฑ์” ออก กาหนดเฉพาะความผิดฐานใช้แรงงานบังคับ
เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน หรือเกิดการตีความต่อผู้ถูกกระทา และควรกาหนดการกระทาความผิดฐานใช้แรงงาน
บังคับให้มีความชัดเจน และมีความแตกต่างกับนิยามคาว่า “การใช้แรงงานบังคับ” ตามพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อมิให้เกิดความสับสนว่าเป็นการกระทาความผิดฐานใช้แรงงาน
บังคับ หรือความผิดฐานค้ามนุษย์

๓
๕.๒ ประเด็ นกลไกการคุ้ มครอง เยี ยวยา ช่ วยเหลื อ และให้ ที่ พั กพิ งแก่ ผู้ เสี ยหายจากแรงงานบั งคั บ
มีข้อคัดค้านหรือความเห็นของหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง โดยสรุปดังนี้
(๑) ควรก าหนดวิ ธีป ฏิ บั ติ ให้ ชัด เจนกว่า นี้ เพราะจะท าให้ เ กิ ด ความสั บ สนในการปฏิ บั ติ เช่ น
หน่วยงานที่รับแจ้งและจัดหาที่พักชั่วคราวให้แก่ผู้เสียหาย ควรกาหนดหน่วยงานที่มีหน้าที่นี้เพียงหน่วยงานเดียว
และไม่ควรกาหนดให้หน่วยงานเอกชนเข้ามาเกี่ยวข้อง
(๒) การจัดให้มีมาตรการผ่อนผันให้ผู้เสียหายอยู่ในราชอาณาจัก รเป็นการชั่วคราว ควรระบุให้
ชัดเจนว่า “จนกว่าคดีสิ้นสุด” หรือ “ไม่ได้สิทธิประโยชน์เรียบร้อยแล้ว”
(๓) การช่วยเหลือและคุ้ มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการใช้แรงงานบั งคับ ตามหมวด ๔ ของ
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ กระทรวงแรงงานควรสร้างความเชื่อมั่นได้ว่า จะให้การช่วยเหลือเยียวยาครอบคลุม
แรงงานทุกกลุ่ม
๕.๓ ประเด็นการจัด ตั้งกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการใช้ แ รงงานบังคับ มีข้ อคัดค้า น
หรือความเห็นของหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง โดยสรุปดังนี้
(๑) กองทุนควรนามาช่วยเหลือผู้ประกอบการมากกว่า
(๒) เสนอให้กระทรวงแรงงานกาหนดกรอบการช่วยเหลือเยียวยา หรืออัตราเงินในการช่วยเหลือ
เยียวยาให้ชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการและกาหนดงบประมาณรายปี
๕.๔ การกาหนดอัตราโทษในร่างพระราชบัญญัติการป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานบังคับ
(๑) นานาประเทศ โดยเฉพาะ EU และ USA เห็นว่า โทษของแรงงานบังคับ เป็นความผิดที่ไม่ยิ่งหย่อน
ไปกว่าการค้ามนุษย์ จึงควรการกาหนดโทษให้ค่อนข้างหนัก
(๒) อัตราโทษปรับตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มี ความรุนแรงเกินไป เสนอให้ป รับหนึ่งหมื่นถึง
สี่แสนบาท หรือไม่ต้องมีการกาหนดโทษขั้นต่า หรือไม่ควรปรับในลักษณะต่อผู้เสียหายหนึ่งคน และควรทบทวน
ว่าในฐานความผิดนั้นๆ บทลงโทษเกินกว่าเหตุหรือไม่ เพราะจะเป็นการเปิดช่องทางในการหาผลประโยชน์
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใต้กฎหมายฉบับนี้
๕.๕ การจัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติขึ้นมากากับ ติดตามและขั บเคลื่อนการดาเนินงานป้องกัน
และปราบปรามการใช้แรงงานบังคับ
(๑) ควรมีตัวแทนของฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง และผู้แทนสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย ร่วมเป็น
กรรมการด้วยอยู่ด้วย
(๒) การกาหนดคุณสมบัติผู้ทรงคุณวุฒิ โดยให้เป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์โดดเด่นเป็นที่
ประจักษ์ด้านแรงงาน การปราบปราม การบาบัดฟื้นฟูฯ มีความหมายกว้างเกินไป ควรแก้ไขผู้เชี่ยวชาญและมี
ประสบการณ์โดยเด่นเป็นที่ประจักษ์ เป็น “ด้านสิทธิ ด้านการย้ายถิ่น และด้านกฎหมาย”
(๓) ควรตัดปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาออก และให้เพิ่มปลัดกระทรวงสาธารณสุขแทน
๕.๖ ควรกาหนดให้การกระทาความผิดฐานใช้ แ รงงานบังคับนอกราชอาณาจักร ให้ต้องรับโทษ
ในราชอาณาจักรเพิ่มเติม
๖. คาชี้แจงรายประเด็น
๖.๑ ประเด็นคานิยามและลักษณะความผิดฐานการใช้แรงงานบังคับ
(๑) ร่างฯ มาตรา ๓ นิยามคาว่า “แรงงานเกณฑ์หรือแรงงานบังคับ” กระทรวงแรงงานพิจารณาแล้ว
เห็นด้วยว่าควรตัดออก เนื่องจากได้กาหนดฐานความผิดการใช้แรงงานบังคับไว้ในร่างฯ มาตรา ๖ แล้ว

๔
(๒) ร่างฯ มาตรา ๖ กระทรวงแรงงานพิจารณาแล้วเห็นด้วยว่าควรตัดคาว่า “แรงงานเกณฑ์” ออก
เนื่องจากได้สอบถามผู้แทนองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ในคราวการประชุมคณะอนุกรรมการยกร่าง
กฎหมายเพื่อการให้สัตยาบันพิ ธีส ารปี ค.ศ. 2014 ส่วนเสริม อนุสัญ ญาฉบับ ที่ 29 ว่าด้วยแรงงานบังคับ
ค.ศ. 1930 ครั้งที่ 1/256๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ 256๑ แล้ว เห็นว่า การที่ตัดคาว่า “แรงงานเกณฑ์”
ออกนั้นไม่มีปัญหา ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย
๖.๒ ประเด็นกลไกการคุ้มครอง เยียวยา ช่วยเหลือ และให้ที่พักพิงแก่ผู้เสียหายจากแรงงานบังคับ
(๑) กระทรวงแรงงานพิจารณาแล้ว เห็นด้วยว่าควรกาหนดวิธีปฏิบัติให้ชัดเจนเพื่อมิให้เกิดความสับสน
ในการปฏิบัติ โดยกระทรวงแรงงานจะกาหนดแนวปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ ในลักษณะเป็นคู่มือหรือคาชี้แจงเพื่อให้เกิด
ความชัดเจนในการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ และเรื่องหน่วยงานที่รับแจ้ง และจัดหาที่พักชั่วคราวให้แก่
ผู้เสียหาย ได้กาหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งไปยังผู้รับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคม กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง หรือกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือ
หน่วยงานเอกชน เพื่ อจัดหาที่พั กอาศัยชั่วคราวให้ผู้เสียหาย และในกรณี ที่ มีเหตุอันสมควรกระทรวงแรงงาน
มีอานาจประกาศจัดตั้งสถานคุ้มครองผู้เสียหาย และมีอานาจประกาศกาหนดหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
แรงงานเป็นผู้รับผิดชอบการดาเนินงานของสถานคุ้มครองผู้เสียหาย แต่เห็นว่าควรให้หน่วยงานเอกชนเข้ามามี
ส่วนร่วม เนื่องจากหน่วยงานเอกชนบางแห่งอาจมีความพร้อมหรือให้บริการในส่วนนี้ อยู่แล้ว
(๒) กระทรวงแรงงานพิจารณาแล้วไม่เห็นด้วยกรณีการจัดให้มีมาตรการผ่อนผันให้ผู้เสียหายอยู่ใน
ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว โดยกาหนดว่า “จนกว่าคดีสิ้นสุด” หรือ “ไม่ได้สิทธิประโยชน์เรียบร้อยแล้ว”
เนื่องจากเพื่อให้สอดคล้องกั บกฎหมายว่าด้วยป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ที่ อนุญ าตให้ผู้เสียหาย
ทางานได้อีกไม่เกินสองปี หลังคดีสิ้นสุด
(๓) ร่างพระราชบั ญ ญั ติ ฉบั บ นี้ ต้ อ งการดู แ ลคนทุ ก กลุ่ม อย่ างเท่ า เที ย มไม่ ได้ แบ่ ง แยกว่ าเป็ น
ผู้เสียหายที่เป็นคนไทยหรือคนต่างด้าว
๖.๓ ประเด็นการจัดตั้งกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานบังคับ
(๑) กระทรวงแรงงานพิจารณาแล้วเห็นว่ากองทุนมีความจาเป็น เนื่องจากเป็นกลไกสาคัญที่จะใช้
ขับเคลื่อนและสนับสนุนการดูแล คุ้มครอง เยียวยา ช่วยเหลือ และให้ที่พักพิงแก่ผู้เสียหายจากการใช้แรงงาน
บังคับ
(๒) การกาหนดกรอบการช่วยเหลือเยียวยา หรืออัตราเงินในการช่วยเหลือเยียวยา กระทรวงแรงงาน
จะนาไปกาหนดไว้ในระเบียบปฏิบัติต่อไป
๖.๔ การกาหนดอัตราโทษในร่างพระราชบัญญัติการป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานบังคับ
(๑) อัตราโทษตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ กาหนดขึ้นโดยอ้างอิงจากกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ และกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานเป็นหลัก กล่าวคือ เป็นอัตราโทษที่สูงกว่า
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานแต่ไม่สูงเกินอัตราโทษของกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์
(๒) อัตราโทษยังคงกาหนดให้ผู้กระทาผิดต้องรับ โทษต่อผู้เสียหายหนึ่งคน เพื่อให้สอดคล้องกับ
อัตราโทษที่กาหนดในกรณีการจ้างแรงงานเด็กผิดกฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน ที่กาหนดให้มี
การให้ปรับตามจานวนผู้เสียหาย

๕
๖.๕ การจัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติขึ้นมากากับ ติดตามและขั บเคลื่อนการดาเนินงานป้องกัน
และปราบปรามการใช้แรงงานบังคับ
(๑) กระทรวงแรงงานพิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ด้ ว ยว่ า ควรก าหนดเพิ่ ม ผู้ แ ทนสมาคมการประมง
แห่งประเทศไทยเป็นกรรมการ
(๒) กระทรวงแรงงานพิ จ ารณาแล้ว เห็นด้วยว่าการก าหนดคุณ สมบัติผู้ท รงคุณวุฒิ โดยให้เป็น
ผู้เชี่ ยวชาญและมี ป ระสบการณ์ โดดเด่ น เป็ น ที่ ป ระจัก ษ์ ด้ านแรงงาน การปราบปราม การบ าบั ดฟื้ น ฟู ฯ
มีความหมายกว้างเกิ นไป จึงแก้ ไขผู้เชี่ยวชาญและมีป ระสบการณ์ โดยเด่นเป็นที่ ป ระจักษ์ เป็น “ด้านสิท ธิ
ด้านการย้ายถิ่น และด้านกฎหมาย” ตามที่มีผู้เสนอ
(๓) กระทรวงแรงงานพิจารณาแล้ว เห็นด้วยว่าควรตัดปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาออก
เนื่องจากความผิดฐานใช้แรงงานบังคับ ไม่ มีภารกิจ เกี่ ยวข้องกับ กระทรวงดังกล่าว และเห็นด้วยว่าควร เพิ่ม
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นกรรมการ
๖.๖ สาหรับประเด็นเกี่ยวกับการกระทาความผิดฐานใช้แรงงานบังคับนอกราชอาณาจักร ให้ต้องรับโทษ
ในราชอาณาจักรด้วย กระทรวงแรงงานพิจารณาแล้ว เห็นว่าควรกาหนดให้การกระทาความผิดฐานใช้
แรงงานบังคับนอกราชอาณาจักรให้ต้องรับโทษในราชอาณาจักรเพิ่มเติม เพื่ออุดช่องว่างของกฎหมาย
และให้มีการลงโทษผู้กระทาความผิดอย่างจริงจัง
๗. การนาผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาจัดทาร่างกฎหมาย
กระทรวงแรงงานได้นาผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาจัดทาร่างกฎหมาย โดยมี
การปรับแก้ไขร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนี้
(๑) ร่างฯ มาตรา ๓ ตัดนิยามคาว่า “แรงงานเกณฑ์หรือแรงงานบังคับ” ออก
(๒) ร่าง ฯ มาตรา ๖ กาหนดความผิดฐานใช้แรงงานบังคับกรณีเดียว โดยตัดคาว่า “แรงงานเกณฑ์” ออก
และกาหนดการกระทาความผิดฐานแรงงานบังคับให้มีความชัดเจน โดยกาหนดว่า “ผู้ใดข่มขืนใจผู้อื่นให้ทางาน
หรือบริการโดยมิได้ส มัครใจให้กับ ตนหรือบุคคลที่ส าม โดยการข่มขู่ ขู่เข็ญว่าจะลงโทษโดยมิชอบ ใช้กาลัง
ประทุษร้าย ยึดเอกสารสาคัญ ประจาตัวบุคคลนั้น นาภาระหนี้ของบุคคลนั้นหรือบุคคลอื่นมาเป็นสิ่งผูกมั ด
โดยมิชอบ หรือด้วยวิธีอื่นใดโดยมิชอบที่ ทาให้บุคคลนั้นไม่สามารถที่จะขัดขืนได้หรือมิได้สมัครใจที่จะทาเอง
ถ้าการกระทานั้นไม่เป็นความผิดฐานค้ามนุษย์ ให้ถือว่าผู้นั้นกระทาความผิดฐานใช้แรงงานบังคับ ”
(๓) ร่างฯ มาตรา ๗ ก าหนดเพิ่ ม เติ ม กรณี ที่ ผู้ใดถ้าได้ ก ารกระท าความผิดฐานใช้แรงงานบังคั บ
นอกราชอาณาจักร ให้ต้องรับโทษในราชอาณาจักร
(๔) ร่างฯ มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง แก้ไขเป็น “คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานบังคับ
เรียกโดยย่อว่า “คณะกรรมการ ปปร.” ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานกรรมการ
ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวง
มหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้บั ญ ชาการตารวจแห่งชาติ อัยการสูง สุด
เลขาธิก ารส านักงานศาลยุติธรรม เป็นกรรมการโดยตาแหน่ง ผู้แทนองค์ก รนายจ้าง ผู้แทนองค์กรลูก จ้าง
ผู้แทนสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจานวนไม่เกินฝ่ายละสองคนและผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่ง รัฐ มนตรีแต่ ง ตั้ง จากผู้ มี ความรู้ห รือ ประสบการณ์ โ ดดเด่ น เป็ น ที่ ป ระจัก ษ์ ด้า นแรงงาน ด้ านกฎหมาย
ด้านการโยกย้ายถิ่น และด้านสิทธิมนุษยชน ด้านละหนึ่งคน เป็นกรรมการ”

วิเคราะห์ผลกระทบร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานบังคับ พ.ศ. ....
๑. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการออกพระราชบัญญัติฉบับนี้
กระทรวงแรงงานได้รับนโยบายเร่งด่วนสาคัญและข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร
วงษ์สุวรรณ) ในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ ๕ (กขป. ๕)
ให้มีการดาเนินการเร่งรัดการดาเนินการให้สัตยาบันพิธีส ารปี ค.ศ. ๒๐๑๔ ส่วนเสริมอนุสัญญา ฉบับ ที่ ๒๙
ว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ. ๑๙๓๐ ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ ซึ่งพิธีสารว่าด้วยแรงงานบังคับฯ กาหนด
พันธกรณีในการป้องกันการใช้แรงงานบังคับ การคุ้มครองเหยื่อ และการเข้าถึงการเยียวยา และกาหนดให้
ประเทศสมาชิก ต้อ งมี นโยบายและแผนปฏิบัติก ารของประเทศ โดยมี การปรึกษาหารือกับ องค์กรนายจ้าง
และองค์กรแรงงานด้วยซึ่งนโยบายและแผนปฏิบัติการดังกล่าวจะต้องกาหนดให้มีการดาเนินการอย่างเป็นระบบ
โดยหน่วยงานที่มีหน้าที่เพื่อทาให้มาตรการต่อต้านการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์บังเกิดผลมากขึ้น
ดังนั้น เพื่ อให้บ รรลุวัตถุป ระสงค์ในการดาเนินการให้สัตยาบันพิธีสารปี ค.ศ. ๒๐๑๔ ส่วนเสริม
อนุสัญญา ฉบับที่ ๒๙ ว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ. ๑๙๓๐ ภายในเดือนมิ ถุนายน ๒๕๖๑ จึงต้องมีกฎหมาย
เกี่ยวกับป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานบังคับดังกล่าว ซึ่งในการดาเนินการยกร่างกฎหมายโดยคณะอนุกรรมการ
ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญ หาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ซึ่งมี
พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ คณะอนุกรรมการยกร่างกฎหมาย
ประกอบด้วย รองปลัดกระทรวงแรงงาน ที่กากับดูแลการปฏิบัติราชการในภารกิจด้านการป้องกันการค้ามนุษย์
ด้านแรงงาน เป็นประธานอนุกรรมการ ที่ปรึกษากฎหมาย กระทรวงแรงงาน เป็นรองประธานอนุกรรมการ
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงานที่ได้รับมอบหมาย นางเพียงภาพ วิทยชานาญกุล ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงแรงงาน
ผู้แทนกระทรวงการพั ฒ นาสังคมและความมั่ น คงของมนุษย์ ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทน
กระทรวงมหาดไทย ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนกรมการจัดหางาน ผู้แทนกรมพัฒ นาฝีมือแรงงาน
ผู้แทนกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ผู้แทนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ
ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้แทนสานักงานประกันสังคม ผู้แทนศาลอาญา แผนกคดีค้ามนุษย์
ผู้แทนส านักงานอัยการสูง สุด ผู้แทนส านัก งานตารวจแห่งชาติ ผู้อานวยการกองยุท ธศาสตร์และ แผนงาน
ส านั ก งานปลั ดกระทรวงแรงงาน ผู้อ านวยการส านั ก ประสานความร่ว มมื อระหว่างประเทศ ส านัก งาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน ผู้เชี่ยวชาญด้านประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ผู้แทนศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ผู้แทนมู ลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชน
และการพัฒ นา ผู้แทนสมาพั นธ์แรงงานรัฐวิสาหกิ จสัม พันธ์ ผู้แทนสภาองค์ก ารนายจ้างแห่งประเทศไทย
นางสาวศิริวรรณ ว่องเกี ยรติไพศาล ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นอนุก รรมการ ผู้อานวยการกองกฎหมาย ส านักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นกรรมการและเลขานุการ เจ้าหน้าที่สานักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และเจ้าหน้าที่กองกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นอนุกรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ
๒. สภาพปัญหาหรือข้อบกพร่อง
เนื่องจากประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับการกระทาความผิดฐานใช้แรงงานบังคับ ที่ไม่เข้าข่าย
การกระทาความผิดฐานค้ามนุษย์ไว้อย่างชัดเจน ทาให้ไม่สามารถป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานบังคับ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งไม่มีกลไกในการคุ้มครอง ช่วยเหลือ เยียวยา ตามมาตรฐานสากล และทาให้

๒
ประเทศไทยถูกกล่าวหาว่ามีการใช้แรงงานบังคับในเวทีนานาชาติ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าไทย
ไปต่างประเทศ กฎหมายฉบับ นี้จ ะช่วยแก้ ไขปัญ หาเกี่ยวกับ การคัดแยกผู้เสียหายจากการกระทาความผิด
ฐานใช้แรงงานบังคับ เนื่องจากได้กาหนดลักษณะความผิดฐานใช้แรงงานบังคับไว้อย่างชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิด
ปัญ หากรณี การคัดแยกผู้เสียหายว่าเป็นผู้เสียหายจากกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ตามกฎหมายว่าด้วย
การค้ามนุษ ย์ หรือ เป็ นการละเมิ ดสิท ธิแ รงงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งปั ญ หานี้มี ผ ล ต่อ การดาเนิน การ
ทางกฎหมายและมาตรการที่ เกี่ ยวข้อ ง อาทิ การคุ้ม ครองผู้เสียหาย การให้ความช่วยเหลือ และการเข้าถึง
ค่าชดเชย ดัง นั้น เมื่ อ กฎหมายไทยไม่ มี ความผิดฐานใช้แรงงานบัง คับ จึง อาจเป็ นอุป สรรคต่อการคัด แยก
การสอบสวน และการดาเนินคดี ในกรณีที่มีการแสวงหาประโยชน์จ ากแรงงานอย่างรุนแรงที่ไม่ได้เป็นผลจาก
การค้ามนุษย์ แต่ก็ไม่เข้าข่ายกรณีค้ามนุษย์ หรือกรณีที่องค์ประกอบของการค้ามนุษย์ยังไม่ชัดเจน
๓. ความจาเป็นที่ต้องทาภารกิจ
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการดาเนินการให้สัตยาบันพิธีสารปี ค.ศ. ๒๐๑๔ ส่วนเสริม อนุสัญ ญา
ฉบับที่ ๒๙ ว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ. ๑๙๓๐ ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ และเพื่อให้มีกฎหมายที่มีลักษณะ
เป็นการกระท าความผิดฐานใช้แรงงานบังคับ สาหรับ เป็นเครื่องมือในการบังคับ ใช้กฎหมายกับผู้กระท าผิด
และมีกลไกในการป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานบังคับ ตลอดจนมาตรการในการคุ้มครอง ช่วยเหลือ
เยียวยาผู้เสียหายจากการใช้แรงงานบังคับให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน สิทธิแรงงาน และสิทธิทางสังคม
อันจะเป็นการสร้างความมั่ นคงทางด้านแรงงาน เศรษฐกิ จ และสังคมของประเทศ ซึ่งหากไม่ มี ก ฎหมาย
เกี่ ยวกั บ การกระท าความผิดฐานใช้แรงงานบัง คับ จะท าให้เกิ ดปัญ หาการคัดแยกผู้เสียหายว่าเป็นผู้ได้รับ
ความเสียหายจากการกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ตามกฎหมายว่าด้วยการค้ามนุษย์ หรือเป็นการละเมิ ด
สิทธิแรงงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งในกรณีที่ไม่เข้าข่ายเป็นผู้เสียหายจากการกระทาความผิดฐานค้ามนุษย์
จะไม่ได้รับการคุ้มครอง การให้ความช่วยเหลือ และการเข้าถึงค่าชดเชย
๔. ผลกระทบและความคุ้มค่า
๔.๑ ผู้ซึ่งได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมาย
- หน่ วยงานของรั ฐที่ มี อ านาจหน้ าที่ ในการบั งคั บ ใช้ ก ฎหมาย พนั ก งานเจ้ าหน้ าที่ ที่ มี อ านาจ
หน้าที่ตามกฎหมาย และบุคคลที่มีแรงงานอยู่ในความดูแล
- กฎหมายฉบับนี้จะใช้บังคับครอบคลุมทั้งประเทศไม่เจาะจงพื้นที่ใด
๔.๒ ผลกระทบด้านต่างๆ
ด้านเศรษฐกิจ
- เชิงบวก เป็นการสร้างรายได้ให้กับผู้ป ระกอบกิจการและแรงงานในการส่งออกสินค้าไทย
ไปต่างประเทศ
ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก ได้แก่ ผู้ประกอบกิจการและแรงงาน
- เชิงลบ ไม่มี
ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ ไม่มี
ด้านสังคม
- เชิงบวก
(๑) เป็นการกาหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานบังคับ
(๒) เป็นการบูรณาการทางานระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม

๓
(๓) เป็นการกาหนดมาตรการการช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายจากการใช้แรงงานบังคับ
ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก ได้แก่ รัฐบาล หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง และภาคประชาสังคม
- เชิงลบ ไม่มี
ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ ไม่มี
ด้านงบประมาณ
- เชิงบวก
(1) มี งบประมาณสาหรับการดาเนินการเพื่อให้มีไกลไกที่มีประสิทธิภาพในการคุ้มครอง ช่วยเหลือ
เยียวยาผู้เสียหายจากการกระทาความผิดฐานใช้แรงงานบังคับ ตลอดจนใช้ในการบริหารจัดการเพื่อป้อ งกั น
และปราบปรามการใช้แรงงานบังคับ
(2) ผู้เสียหายจากการกระทาความผิดฐานใช้แรงงานบังคับได้รับการช่วยเหลือ เยียวยา ซึ่งจะ
ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ของประเทศ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ
(๓) การดาเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ต้อ งมีก ารจัดงบประมาณและบุคลากรให้เพียงพอ
และเหมาะสมกั บการปฏิบัติหน้าที่ แต่ไม่ มีผลกระทบต่อ อัตราก าลังและงบประมาณ เนื่อ งจากอั ตราก าลังให้
เป็นไปตามโครงสร้างองค์กรและกรอบอัตรากาลังของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน โดยไม่ได้ขออัตรากาลังใหม่
แต่ใช้วิธีเกลี่ยอัตรากาลังภายในสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และใช้ งบ ป ระ ม าณ ป ก ติ ขอ งส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน
- เชิงลบ ไม่มี
ด้านอื่นๆ
- เชิงบวก เป็น การสร้างภาพลัก ษณ์เชิงบวกของประเทศไทยตามหลัก สิท ธิม นุษยชนสิท ธิ
แรงงาน และสิทธิทางสังคม อันจะเป็นการสร้างความมั่นคงทางด้านแรงงาน เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ
ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก ประเทศไทย
- เชิงลบ ไม่มี
ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ ไม่มี
๔.๓ สิทธิและเสรีภาพของบุคคลในเรื่องใดบ้างที่ต้องถูกจากัด
มี ก ารจ ากั ด สิ ท ธิแ ละเสรีภ าพของบุ ค คลในเรื่ อ งการค้ น ตั วบุ ค คล และการจ ากั ด เสรี ภ าพ
ในเคหสถาน โดยให้อานาจพนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจค้นบุคคล ยานพาหนะ หรือเข้าไปในเคหสถานหรือ
สถานที่ใดๆ เพื่อตรวจค้น ยึด หรืออายัด เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีพยานหลักฐานในการใช้แรงงานบังคับ
หรือเพื่อพบและช่วยบุคคลที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการกระทาความผิดฐานใช้แรงงานบังคับ และหากเนิ่นช้า
กว่าจะเอาหมายค้นมาได้ พยานหลักฐานนั้นอาจถูกโยกย้าย ซ่อนเร้น หรือทาลายไปเสียก่อน หรือบุคคลนั้น
อาจถูกประทุษร้าย โยกย้าย หรือซ่อนเร้น
๔.๔ ประโยชน์ที่ประชาชนและสังคมจะได้รับ
๔.๔.๑ ประเทศไทยสามารถดาเนินการให้สัตยาบันพิธีสารปี ค.ศ. ๒๐๑๔ ส่วนเสริมอนุสัญญา ฉบับที่
๒๙ ว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ. ๑๙๓๐ ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑
๔.๔.๒ กฎหมายฉบั บ นี้ จ ะช่ วยเสริ ม สร้างภาพลัก ษณ์ และเศรษฐกิ จ การค้ า และการลงทุ น
สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการต่างๆ ซึ่งจะนาไปสู่การดารงชีวิตที่ดีขึ้น

๔
๔.๔.๓ การป้อ งกั นและปราบปรามการใช้แรงงานบังคับ เป็นไปตามยุท ธศาสตร์ก ารสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน อันจะเป็นการสร้างความมั่นคงทางด้านแรงงาน เศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ
๔.๕ ความคุ้ม ค่าของภารกิจเมื่ อคานึงถึงงบประมาณที่ต้องใช้ ภาระหน้ าที่ ที่เ กิดขึ้ นกับ ประชาชน
และการที่ประชาชนจะต้องถูกจากัดสิทธิเสรีภาพเทียบกับประโยชน์ได้รับ
มีความคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับบทบาทของประเทศไทยที่เพิ่มขึ้นและภาพลักษณ์ที่ดีในเวทีโลก รวมทั้ง
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนที่ไทยจะได้รับ เนื่องจากประเทศไทยมี กฎหมายที่ปฏิบัติ
ต่อแรงงานตามหลักสิทธิมนุษยชน สิทธิแรงงาน และสิทธิทางสังคม อันจะเป็นการสร้างความมั่นคงทางด้าน
แรงงาน เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ

