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สถานการณ์ด้านนโยบาย และการบังคับใช้กฎหมาย

ท�ำไมแรงงำนประมงถึงเลวร้ำย?

ในช่วงก่อนปี 2558 แรงงานประมงถือเป็นแรงงาน
ทีม่กีารถกูละเมดิมากเป็นอนัดบัต้นๆ และแรงงานประมง
ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิใดๆ ได้ท้ังสิ้น เนื่องจากแรงงาน 
ดังกล่าวถูกแยกออกจากแรงงานทั่วไปด้วยรูปแบบของ 
การท�างานทีต้่องออกไปท�าในทะเล และด้วยตวับทกฎหมาย 
กล่าวคอื ตามพระราชบญัญัตคุ้ิมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
ก�าหนดให้แรงงานในบางประเภทกิจการซ่ึงรวมทัง้แรงงาน
ประมงได้รับการคุ้มครองท่ีแตกต่างจากบทบัญญัติตาม 
พระราชบัญญตัฉิบับนีไ้ด้ เนือ่งด้วยธรรมชาตขิองแรงงาน
ประมงไม่สามารถปฏิบัติได้เฉกเช่นแรงงานปกติ ดังนั้น
ทางกระทรวงแรงงาน จึงได้ออกกฎกระทรวงคุ้มครอง 

ฉบบัท่ี 10 เพือ่คุม้ครองแรงงานประมงโดยเฉพาะ แต่อย่างไร 
ก็ตาม กฎกระทรวงฉบับนี้กลับมีเนื้อหาท่ีไม่สามารถ 
ตอบโจทย์การคุม้ครองแรงงานประมงได้ อาทเิช่น ค่าจ้าง
ของแรงงานประมงให้ถอืว่าเป็นไปตามทีน่ายจ้างและลกูจ้าง
ตกลงกัน ไม่มีการก�าหนดเวลาท�างาน ไม่มีการก�าหนด 
วันหยุด จึงกลายเป็นการเปิดช่องว่างให้มีการแสวงหา
ประโยชน์จากแรงงานประมง เช่น แรงงานประมงบางคน
ถูกบังคับให้ท�างานวันละไม่ต�่ากว่า 20 ชั่วโมง แต่ได้รับ 
ค่าจ้างเพียงไม่กี่ร้อยบาท เพราะค่าจ้างถูกก�าหนดได้โดย
นายจ้างและไม่จ�าเป็นต้ององิถงึอตัราค่าจ้างขัน้ต�า่ 300 บาท 
ยิ่งไปกว่านั้นหากได้รับอุบัติเหตุจากการท�างาน แรงงาน

กำรปกป้องคุ้มครองสิทธิแรงงำนบนเรือประมง
ปภพ เสียมหาญ 

ผู้ประสานงานโครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
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บนเรอืประมงกไ็ม่สามารถเข้าถงึสวสัดิการตามพระราชบญัญตัิ 
ประกนัสงัคม พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญติัเงนิทดแทน 
พ.ศ. 2537 ได้ ท�าให้เมือ่ได้รบัอบุตัเิหตแุรงงานต้องเลอืก
ทีจ่ะเยยีวยาตวัเอง และบางคนกเ็สยีชวีติบนเรอื ด้วยสภาพ
ที่เลวร้ายของการท�างานบนเรือประมงท�าให้คนทั่วไป 
ไม่อยากท่ีจะท�างานน้ี จงึเป็นทีม่าของปัญหาการขาดแคลน
แรงงานบนเรอืประมง กลุม่นายจ้างจงึต้องอาศยันายหน้า
ในการหาแรงงานมาท�างานเป็นลูกเรือ โดยใช้การหลอกล่อ  
การบังคับข่มขู่ให้ท�างาน อันน�าไปสู่ปัญหาการค้ามนุษย์
บนเรือประมงในท่ีสุด ซึ่งปัญหาทั้งหลายเหล่านี้เกิดขึ้น 
เป็นเวลานับ 10 ปี โดยที่ไม่ได้รับการป้องกันและแก้ไข
อย่างเป็นระบบ จนท�าให้หลายคนเข้าใจว่าการท�างานบนเรอื 
ประมงกับสภาพการบังคับที่เลวร้ายถือเป็นเรื่องปกติของ
งานประเภทนี้ 

TIP และ IUU

ปัญหาดังกล่าวถูกหยิบยกขึ้นมาพิจารณาเป็นวาระ
แห่งชาติ เมื่อกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา 
ได้ประกาศให้ประเทศไทยถกูจดัอนัดบัว่าเป็นประเทศทีม่ี
สถานการณ์การค้ามนุษย์ในระดับแย่ที่สุด โดยชูประเด็น
การค้ามนุษย์บนเรือประมง เป็นหนึ่งในปัญหาส�าคัญ 
ที่ประเทศไทยต้องรีบแก้ไข โดยระบุว่าประเทศไทยม ี
การบงัคบัใช้แรงงานในเรอืประมงจ�านวนมากแต่ไม่สามารถ 
ที่จะแก้ไขปัญหาได้ด้วยเหตุผลที่กล่าวไปแล้วในข้างต้น 
รวมไปถึงในช่วงเวลาไม่ต่างกันด้วยเหตทุีกิ่จการประมงใน
ประเทศไทยมคีวามเจริญเตบิโตแบบก้าวกระโดด สามารถ
ส่งออกสินค้าได้มีมูลค่าถึงสามแสนล้านบาทในบางปี  
จนท�าให้มีผู้สนใจเข้ามาลงทุนเป็นจ�านวนมากจนเกิด
ปรากฏการณ์ overfishing หรือการจับสัตว์น�้าเกินขนาด 
มกีารใช้อปุกรณ์อวนลากและอวนรุนเพ่ือจบัสตัว์น�า้หน้าดนิ 
จนท�าให้ธรรมชาตเิสียสมดลุ ดงันัน้ เมือ่กลุ่มสหภาพยโุรป
ซึ่งเป็นผู้น�าเข้าสินค้ารายใหญ่ของประเทศทราบปัญหา 
ดังกล่าว จึงได้ประกาศเตือนให้ประเทศไทยแก้ไขปัญหา
เหล่านีอ้นัเป็นทีม่าของการแจกใบเหลืองให้กับประเทศไทย
ว่าเป็นประเทศที่มีการท�าประมงแบบ IUU (Illegal,  
Unreported and Undocumented Fishing) หรือมกีารท�า 
ประมงทีผ่ดิกฎหมาย มกีารท�าประมงในเขตน่านน�า้ประเทศ
อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต การไร้ซึ่งรายงานการท�าประมง
ต่อหน่วยงานทีม่หีน้าทีก่�ากับดแูล และการท�าประมงซึง่ไร้
กฎเกณฑ์คอืการพบเรอืไร้สญัชาตใินการท�าประมง อย่างไร

กต็าม หลงัจากสหภาพยโุรปเข้ามาตรวจสอบการท�ากิจการ
ประมงในประเทศไทยแล้วกพ็บว่า นอกจากการท�าประมง
ทีผ่ดิกฎหมายแล้วนัน้ การใช้แรงงานบนเรอืประมงยงัเป็น
เรื่องที่น่ากังวลและประเทศไทยต้องแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ควบคูไ่ปกับการแก้ไขปัญหาการท�าประมงท่ีผดิกฎหมายด้วย

กำรด�ำเนินกำรของประเทศไทย

เมือ่ปัญหาแรงงานประมงถกูหยบิยกขึน้มาโดยสอง
องค์กรใหญ่ รัฐบาลจึงจ�าต้องปฏิรูปการใช้แรงงานในเรือ
ประมงใหม่ทั้งหมด เริ่มจากการแก้ไขกฎกระทรวงฉบับที่ 
10 ให้เป็นกฎกระทรวงคุม้ครองแรงงานประมง พ.ศ. 2557 
ตั้งแต่ก�าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต�่า 300 บาท ก�าหนดเวลา
การท�างานและวันหยุดที่แน่นอน ก�าหนดให้มีการท�า
ทะเบียนลูกจ้างและเอกสารการจ่ายค่าจ้างเพื่อใช้ในการ
ตรวจสอบ จดัต้ังศนูย์ควบคมุการเข้าออกของเรอืเพือ่ตรวจ
สอบเรือก่อนที่จะออกไปท�าประมงโดยมีระเบียบและ 
ข้อบังคับในการตรวจเรือโดยมีมาตรฐาน อีกทั้งยังมีการ
ออกนโยบายจดทะเบียนแรงงานข้ามชาติแบบเบ็ดเสร็จ
เพือ่อ�านวยความสะดวกให้แก่นายจ้างลกูจ้าง ทีท่�างานแบบ
ผดิกฎหมายโดยผ่อนผนัให้สามารถท�างานได้อย่างถกูต้อง 
รวมไปถงึการแก้ไขพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปราม
การค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ให้สามารถด�าเนินคดีได้อย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จัดตั้งหน่วยงาน Task Force 
ในการจัดการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยตรง ซ่ึงในปัจจุบัน
มกีารรายงานว่ามเีรอืเข้ามาจดทะเบยีนทัง้สิน้ 57,141 ล�า 
มแีรงงานท่ีท�างานบนเรอืทีจ่ดทะเบียนทัง้สิน้ 78,290 คน 

ข้อสังเกตส�ำคัญโดย EU Delegation 

อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าประเทศไทยจะมีการปฏิรูป
การใช้แรงงานประมง แต่ยงัมข้ีอสังเกตส�าคญัว่าการปฏริปู
แรงงานประมงครั้งนี้จะมีความยั่งยืนหรือไม่อย่างไร โดย
เมือ่วนัที ่4 พฤศจิกายน 2559 ทีผ่่านมา คณะกรรมการ
จากสหภาพยโุรปได้เดนิทางมาเพือ่พจิารณาการแก้ไขปัญหา
ของประเทศไทย หน่วยงานรัฐและภาคเอกชนทีเ่ก่ียวข้อง
จึงเข้าพบเพื่อรายงานความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหา  
โดยมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาก็ได้รับเชิญ 
ให้เข้าพบกับคณะกรรมการเช่นเดียวกัน หลังเสร็จส้ิน 
การรายงานความคืบหน้าในการด�าเนินการของรัฐบาล 
ทางคณะกรรมการก็ได้ให้ความเห็นดังนี้ว่า
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- ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะมีความพยายามในการ
แก้ไขปัญหาอย่างดี แต่รัฐบาลไทยไม่ได้น�าเสนอ Action 
plan ในการแก้ไขปัญหาแรงงานทาส

- รฐับาลไทยยงัไม่สามารถสะท้อนความส�าเรจ็ของ
การบงัคบัใช้กฎหมายและนโยบายและการลงโทษผูก้ระท�า
ความผิด 

- รัฐบาลไทยยังไม่ได้ให้สัตยาบันในอนุสัญญา  
ILO C188 ว่าด้วยเร่ืองการท�างานบนเรือประมง และ 
ILO P29 ว่าด้วยเรื่องแรงงานบังคับ

ข้อสังเกตโดยมูลนิธิ

ทัง้นีข้้อจ�ากดัของแรงงานประมงไม่ได้มเีพียงทีค่ณะ
กรรมการสหภาพยุโรปได้ให้ความเหน็ไว้ แต่ในทางปฏบัิติ
ปัญหาของแรงงานประมงยงัสามารถขยายความได้ในหลายๆ 
ประเด็น ไม่ว่าจะเป็น

- เสรภีาพในการเดนิทางและสทิธใินการเลือกงาน
ของแรงงานข้ามชาติ (Freedom of Movement)

แรงงานข้ามชาติที่ถือบัตรสีชมพูซึ่งจดทะเบียนใน
ประเภทแรงงานประมงโดยเฉพาะไม่สามารถเปลีย่นกจิการ
ได้ การเปลี่ยนนายจ้างโดยลูกจ้างเองจะสามารถท�าได้ใน
กรณีที่นายจ้างเสียชีวิต ปิดกิจการหรือในกรณีท่ีนายจ้าง
กระท�าผิดอาญาต่อแรงงาน ซึ่งหากเป็นกรณีการย้ายงาน
โดยปกตินายจ้างจะต้องเป็นผู้ไปแจ้งชื่อแรงงานออกท่ี
ส�านักงานจัดหางานก่อนที่จะสามารถหานายจ้างใหม่ได้ 
แรงงานไม่สามารถออกนอกพืน้ทีจ่งัหวดัท่ีตนจดทะเบียน
แรงงานอยู่ได้ ซึ่งหากประสงค์ที่จะออกนอกพ้ืนที่จะต้อง
ให้นายจ้างเป็นผูข้ออนญุาตต่ออ�าเภอเสียก่อน และประการ
สุดท้ายภายหลังจากมีการท�าบัตรประจ�าตัว ในบางพื้นที่
นายจ้างจะยึดบัตรดังกล่าวไว้เพื่อเป็นประกันให้แรงงาน
ท�างานที่กิจการของตนเอง

ด้วยเหตดัุงกล่าวข้างต้นนี ้ท�าให้เมือ่แรงงานประสงค์
เกดิข้อพพิาทในประเดน็แรงงานหรือหากแรงงานประสงค์
ทีจ่ะเปลีย่นนายจ้าง ลกูจ้างไม่สามารถใช้ข้อต่อสูใ้ดๆ เพือ่ 
ต่อสู้กับนายจ้างได้เนื่องจากข้อจ�ากัดต่างๆ กฎหมายได้
ก�าหนดอ�านาจไว้ที่นายจ้างแต่เพียงผู้เดียว ดังนั้น เมื่อมี 
กรณีปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้น แรงงานจึงเลือกใช้วิธีการแก้
ปัญหาโดยการกลับไปเป็นแรงงานที่ผิดกฎหมายตามเดิม

- การบังคับใช้กฎหมายและนโยบาย
ปัญหาส�าคัญที่เกิดขึ้นภายหลังจากมีการออก

กฎหมายและนโยบายใหม่ๆ คอืการน�ากฎหมายมาบังคบั

ใช้อย่างถูกเจตนารมณ์ ซึ่งการบังคับใช้กฎหมายโดย 
เจ้าหน้าที่ของรัฐยังพบช่องว่างอยู่หลายประการ ท้ังนี้ 
ขึ้นอยู่กับความรู้และความเข้าใจของผู้บังคับใช้กฎหมาย
เอง โดยสาเหตุของปัญหาเกิดจากการออกกฎหมายและ
นโยบายเกดิขึน้จากส่วนกลางแต่ผูท้ีน่�าไปใช้ปฏบัิติจริงคือ
เจ้าหน้าที่ในส่วนภูมิภาค โดยจากการลงพื้นที่พบว่า การ
ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าทีร่ฐัส่วนใหญ่เป็นการตรวจสอบเอกสาร 
หลกัฐานเป็นส�าคัญโดยไม่ได้สอบถามหรอืสัมภาษณ์แรงงาน 
อย่างใด ท�าให้เอกสารทัง้หลายเหล่านีม้ไีว้เพือ่ยนืยันความ
ถูกต้องของนายจ้างไม่ใช่แรงงานประมง 

อกีทัง้การตีความนิยามกฎหมายการค้ามนษุย์ยงัมี
ข้อจ�ากดัอยูม่าก สบืเนือ่งจากการปราบปรามขบวนการค้า
มนษุย์อย่างจริงจงัของเจ้าหน้าทีร่ฐั ท�าให้ผูก้ระท�าผดิพยายาม
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบังคับใช้แรงงานเพื่อให้เจ้าหน้าท่ี
ไม่สามารถด�าเนินคดไีด้ ซึง่ในปัจจุบันพบว่ามกีารใช้รปูแบบ 
แรงงานขดัหนี ้ซึง่หากมกีารสอบถามโดยไม่เข้าใจประเดน็
ในข้อกฎหมายแล้วจะพบว่าแรงงานในรูปแบบแรงงานขัด
หนี้ส่วนใหญ่เต็มใจที่จะท�างานบนเรือประมง แต่แท้จริง
แล้วแรงงานกลุ่มดังกล่าวจ�าใจต้องท�างานเพื่อพยายามที่
จะปลดเปลื้องภาระหนี้ของตนเอง ก่อนที่จะเริ่มต้นมีชีวิต
ใหม่หาเงินเลี้ยงครอบครัว โดยในบางกรณีแรงงานต้อง
ท�างานเพ่ือชดใช้หนี้จ�านวนเร่ิมต้นเพียงไม่กี่พันบาท  
ซึง่เป็นค่าเดนิทางมายงัประเทศไทย แต่เม่ือท�างานไปเร่ือยๆ 
กบัพบว่าหน้ีของตวัเองมจี�านวนเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ จนไม่สามารถ 
ชดใช้ได้หมด ซึง่ประเดน็ดงักล่าวนีเ้จ้าหน้าทีต้่องท�าความ
เข้าใจและใช้การสบืสวนสอบสวนให้ได้ข้อเทจ็จรงิและด�าเนิน
คดีกับผู้กระท�าความผิดในข้อหาค้ามนุษย์ ถึงแม้ว่าจะมี
การยืนยันว่าได้มีการท�าเอกสารอย่างถูกต้องแล้วก็ตาม

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

อย่างไรกต็ามการด�าเนนิการแก้ไขปัญหาของแรงงาน
ประมงยังอยู่ในช่วงระยะต้นหากเทียบกับปัญหาที่เกิดข้ึน
มาเป็นระยะเวลานับสิบปี โดยแนวโน้มทิศทางในอนาคต
คาดว่ารัฐบาลไทยจะให้สัตยาบันอนุสัญญา ILO C188 
ว่าด้วยเร่ืองการท�างานบนเรือประมง และพิธีสาร ILO 
P29 ว่าด้วยเรื่องแรงงานบังคับ ซึ่งขณะน้ีทางหน่วยงาน 
ILO ได้รับศึกษาข้อกฎหมายของประเทศไทยว่ามีความ 
สอดคล้องกับหลักการดังกล่าวหรือไม่ซึ่งคาดว่าอาจจะ 
เสร็จสิ้นภายในปี 2560 นี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพิธีสาร 
P29 นี้มีจุดที่น่าสนใจกล่าวคือ การแยกระหว่าง แรงงาน
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บังคับ และการค้ามนุษย์ออกจากกัน ซึ่งในทางเทคนิค 
การใช้แรงงานบงัคบัในบางกรณอีาจยังไม่เข้าข่ายการค้ามนษุย์  
ดังนั้น แรงงานบังคับควรแยกออกมาเพื่อความคุ้มครอง
สทิธแิรงงานประมงให้มคีวามหลากหลายและสามารถเข้า
ถงึสทิธไิด้สะดวกยิง่ขึน้ ทัง้นีท้างมลูนธิเิพือ่สทิธมินุษยชน
และการพัฒนาขอแยกข้อเสนอออกเป็น 3 ประการสั้นๆ 
ดังนี้

1. การบังคับใช้กฎหมายโดยเจ้าหน้าทีร่ฐัควรเป็นไป 
โดยเจตนารมณ์เพ่ือคุ้มครองแรงงานประมง ตามชื่อของ
กฎหมายท่ีได้มีการบัญญัติใช้ขึ้น และเจ้าหน้าที่รัฐควรมี
ความเข้าใจบรบิทและความหลากหลายของการใช้แรงงาน
มากกว่าการตีความตามตัวอักษร

2. การท�าประมงในปัจจุบันมีเพื่อตอบโจทย์ความ
ต้องการของบริษัทใหญ่ในการส่งออกสินค้าดังกล่าว  
ดังนั้นจึงถือว่าปัญหาเหล่านี้บริษัทรับซื้อควรมีส่วนร่วม 
รบัผิดชอบในการแก้ไขปัญหาไม่ใช่ปล่อยให้เป็นปัญหาของ
รัฐบาลเพียงฝ่ายเดียว บริษัทใหญ่ควรมีการตรวจสอบ 
Supply Chain ของตนเองโดยขยายการตรวจสอบไปยัง
เรอืประมงทีอ่อกท�าประมงอยู่ในทะเลท้ังในและนอกน่านน�า้ 
ของประเทศไทย เพื่อให้มั่นใจว่าการได้มาซึ่งสินค้าของ
ตนเองได้มาโดยถกูกฎหมายและไม่ได้ละเมดิสทิธมินษุยชน 
ของผู้ใด

3. ประชาชนทั่วไปควรปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
ตนเองว่ารายงานการประเมนิสถานการณ์การค้ามนษุย์ใน
ประเทศไทยหรอืการท�าประมงทีผ่ดิกฎหมายในประเทศไทย 
เป็นเกมการเมอืงทีป่ระเทศอืน่ๆ พยายามกดดนัประเทศไทย  
แต่การรายงานทัง้หมดนีค้อืข้อเทจ็จรงิทีเ่กดิขึน้ในประเทศไทย  
สนิค้าประมงทีเ่ราบรโิภคมานบัสบิปี บางส่วนมาจากการใช้ 
แรงงานทาส การบงัคบัแรงงานในทะเล ถงึแม้ว่าไม่ใช่เพยีง
ประเทศไทยประเทศเดียวทีม่กีารท�าประมงทีผ่ดิกฎหมาย 
แต่จ�าเป็นหรือไม่ที่เราต้องมีการท�าประมงที่ผิดกฎหมาย
ในประเทศไทย 

ควำมจ�ำเป็นในกำรเตรียมควำมพร้อมให้แก่
ลูกจ้ำงรับเหมำค่ำแรงเพื่อปฏิบัติงำนในสถำน
ประกอบกำร1

รฐัไทยควรตระหนกัว่าพลวตัรในการจ้างงานปัจจบัุน
เกดิการผันเปลีย่นและพฒันาไปในทศิทางเพือ่รองรบัรูปแบบ 
เศรษฐกิจที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น ผลจากการให้ความช่วยเหลือ
แรงงานข้ามชาติมากว่า 10 ปี โครงการยติุธรรมเพือ่แรงงาน 
ข้ามชาติพบว่า รูปแบบการจ้างงานในลักษณะรับเหมา
ค่าแรงมีความแพร่หลายและมิได้จ�ากัดอยู่ในเฉพาะกลุ่ม
กจิการรบัเหมาก่อสร้างดงัทีเ่คยเป็นอยูใ่นอดตี หากแต่ขยาย 
ไปยังกลุ่มกิจการอ่ืนตามความประสงค์ของผู้ประกอบการ

อย่างไรกต็าม โครงการยุติธรรมเพือ่แรงงานข้ามชาต ิ
พบว่า แรงงานข้ามชาติที่อยู่ในกิจการรับเหมาช่วงยังขาด
การเตรยีมความพร้อมก่อนเข้าท�างาน โดยเฉพาะในโรงงาน
อุตสาหกรรมใหม่ เหตุปัจจัยเหล่าน้ีเพิม่ความเส่ียงให้พวก
เขาต้องประสบอุบัติเหตุขณะการท�างาน หลายครั้งต้อง
สูญเสียอวัยวะ เสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวร เช่น กรณี
ของนายน�า้ชา แรงงานข้ามชาติชาวพม่าทีป่ระสบอบัุตเิหตุ
ขณะท�างานจนพิการ ไม่สามารถขยับร่างกายได้ตั้งแต ่
ช่วงคอลงมา

1. ข้อเท็จจริง คดีและข้อคิดเห็น 

ข้อเทจ็จรงิของการขาดการเตรยีมความพร้อมให้แก่
ลูกจ้างรับเหมาค่าแรงปรากฏในกรณีของนายน�้าชา อายุ 
20 ปี แรงงานข้ามชาติชาวพม่า ซึ่งถูกนายจ้างรับเหมา
ช่วงคือบริษัท เปรม ซัพพลาย จ�ากัดส่งตัวไปท�างานใน
โรงงานเพาะเห็ดที่ควบคุมโดยบริษัท เอเวอร์ ไทย แอกริ
โปรดักส์ จ�ากัด จังหวัดปทุมธานี ทั้งนี้ นายน�้าชายังไม่ได้
รับการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าท�างานมาก่อน จนเม่ือ
วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2559 ขณะที่นายน�้าชาก�าลัง 
ขนสนิค้าลงมาชัน้ล่างของโรงงาน นายน�า้ชาได้ตะโกนบอก
เพือ่นร่วมงานเพือ่ส่งสญัญาณ แต่ปรากฏว่าถกูลฟิต์ขนส่ง
ของบริษัท ทับคอ จนได้รับบาดเจ็บสาหัส

 รายละเอียดดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการจัดท�าเอกสารเพื่อรณรงค์และเผยแพร่ (Factsheet) ของมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา โดยมีจุดประสงค์
ให้มีการน�าเสนอข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเข้าถึงความยุติธรรมที่เกิดขึ้นกับแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยถูกเผยแพร่ต่อสาธารณะ 
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แม้นายน�้าชาจะได้รับสิทธิในการรักษาพยาบาล 
ตามบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว และหลังจากได้
รับการช่วยเหลือทางกฎหมายจากโครงการยุติธรรมเพื่อ
แรงงานข้ามชาติ นายจ้างทั้งสองบริษัทจึงรับผิดชอบจ่าย
ค่าสินไหมทดแทนกรณีทุพพลภาพให้แก่นายน�้าชาเป็น
จ�านวนท้ังสิ้น 450,000 บาท แต่ด้วยผลของอุบัติเหต ุ
ดงักล่าว ท�าให้นายน�า้ชา ซึง่ขณะทีป่ระสบอบุตัเิหตมุอีายุ
เพียง 20 ปี ต้องทุพพลภาพถาวรด้วยประสาทส่วนกลาง
ทีค่วบคมุการเคลือ่นไหวถกูท�าลาย ไม่สามารถขยบัร่างกาย
ได้ตั้งแต่ส่วนคอลงมา 

2. กรอบกฎหมำยระหว่ำงประเทศและกฎหมำย
ภำยในประเทศ 

กรณีนายน�้าชา นอกจากจะมีสิทธิได้รับประโยชน์
จากกองทุนประกันสังคมกรณีทุพพลภาพ ซึ่งเป็นไปตาม
การรับรองสทิธทิีจ่ะมสีวสัดกิารสงัคมและการประกนัสงัคม
ตามข้อ 9 แห่งกติการะหว่างประเทศ ว่าด้วยสิทธิทาง
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมประกอบกับมาตรา 4 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พทุธศกัราช 2557 และมาตรา 54 พระราชบญัญัตปิระกนั
สงัคม พ.ศ. 2533 แล้ว นายน�า้ชายงัควรได้รบัการคุม้ครอง
ตามข้อ 7 แห่งกติกาฉบับเดียวกันที่ประกันสิทธิในสภาพ
การท�างานท่ีปลอดภัยและถูกสุขลักษณะผ่านการเตรียม
ความพร้อมท้ังก่อนและขณะทีน่ายน�า้ชาท�างานจากนายจ้าง
ทั้งสองบริษัท ที่ควรได้รับการสนับสนุนจากรัฐ 

3. ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเบ้ืองต้นจากโครงการยุติธรรมเพื่อ
แรงงานข้ามชาติ คือ ควรยกระดับความคุ้มครองสิทธิใน
ชวีติร่างกายด้วยการป้องกนัอบุตัเิหตจุากการท�างานให้แก่
ลูกจ้างซึ่งเป็นแรงงานข้ามชาติ โดยเฉพาะในกลุ่มลูกจ้าง
รับเหมาค่าแรงที่ขาดโอกาสเตรียมพร้อมก่อนเข้าท�างาน 
ทั้งนี้ โครงการยุติธรรมเพื่อแรงงานข้ามชาติเห็นว่าควร
เสนอเป็นข้อพิจารณาเร่งด่วน ที่ทั้งรัฐผู้ส่ง รัฐผู้รับและ
นายจ้างต้องเร่งเตรยีมความพร้อมให้แรงงานข้ามชาตแิต่ละ
ประเภทงาน จึงจะเป็นการลดความเส่ียงมใิห้เกดิอบุตัเิหตุ
จากการท�างานได้ดีที่สุด 

ปัจจัยที่ เป ิดช่องให้นำยหน้ำเข้ำมำแสวงหำ
ประโยชน์โดยมิชอบในศูนย์บริกำรจดทะเบียน
แรงงำนต่ำงด้ำวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop  
Service) 

จากความท้าทายในการแก้ปัญหาแรงงานข้ามชาติ
ลักลอบหนีเข้าเมืองของรัฐไทย นอกจากการบังคับใช้
กฎหมายคอื พระราชบญัญติัคนเข้าเมอืง พ.ศ. 2522 แล้ว
ยังมีแนวนโยบายส�าคัญจากฝ่ายบริหารที่ออกมารูปแบบ
ของมติคณะรัฐมนตรีเพ่ือวางแนวทางการจัดการเอกสาร
ที่จ�าเป็นต่อการเข้ามาและท�างานในราชอาณาจักรไทย  
ทีผ่่านมารฐัไทยเปิดให้แรงงานข้ามชาตสิามสัญชาต ิได้แก่ 
เมยีนมา ลาว และกมัพชูา ซึง่อยูใ่นราชอาณาจักรไทยโดย
ผิดกฎหมายสามารถมาข้ึนทะเบียนต่อรัฐไทยเพื่อด�าเนิน
การขอรับเอกสารยืนยันตนในการอยู่และท�างานอย่าง 
ถูกกฎหมายได้ 
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โครงการยุติธรรมเพื่อแรงงานข้ามชาติเห็นว่า 
การด�าเนนิการดงักล่าวส่งผลดต่ีอทัง้รัฐไทยและตวัแรงงาน
ข้ามชาตเิอง กล่าวคอื เมือ่รฐัไทยในฐานะรฐัผูร้บัทราบถงึ
จ�านวนที่แท้จริงของแรงงานข้ามชาติย่อมง่ายต่อการวาง
นโยบายและปรบัปรงุกฎหมายให้สอดคล้องกบัสถานการณ์
จริง อนัจะมผีลเป็นการคุ้มครองสทิธิตลอดทัง้อ�านวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ประกอบการได้มากขึ้น ส่วนตัวแรงงาน 
ข้ามชาตใินฐานะลกูจ้าง ยิง่ได้รบัการคุ้มครองด้วยสามารถ
ขจัดปัญหาการเข้ามาและอยูใ่นราชอาณาจักรไทยโดยผิด
กฎหมายและสามารถท�างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

อย่างไรกต็าม จากการสงัเกตการณ์การด�าเนินการ
ตรวจสัญชาติแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และ
กัมพูชาในศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบ
เบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ตามมติคณะรัฐมนตรี 
วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ในจังหวัดเชียงใหม่ โดย
โครงการยตุธิรรมเพ่ือแรงงานข้ามชาตพิบว่า ยงัมข้ีอขดัข้อง
ในทางปฏิบัติที่ก่อให้เกิดปัจจัยให้นายหน้าเข้ามาแสวงหา
ประโยชน์โดยมชิอบในกระบวนการดงักล่าวท�าให้การปฏบิตัิ
ตามนโยบายเพื่อสนองต่อประโยชน์ของทั้งสามฝ่าย 
อันได้แก่ รัฐ นายจ้างและลูกจ้างไม่ส�าเร็จลุล่วงได้  
โดยสรุปดังต่อไปนี้ 

1. ข้อเท็จจริง คดีและข้อคิดเห็น

ประเด็นหลักของข้อจ�ากัดในการด�าเนินการตรวจ
สญัชาตแิรงงานต่างด้าวสญัชาตเิมยีนมา ลาว และกมัพชูา 
โดยเฉพาะในจังหวัดเชียงใหม่ มีสองประการ ประกอบ
ด้วยข้อจ�ากดัในการจดัเตรยีมเอกสารเพือ่ยืน่ต่อหน่วยงาน
รฐัและข้อจ�ากดัในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานรฐั
และสถานทูต

ข ้อจ�ากัดในการจัดเตรียมเอกสารเพ่ือยื่นต ่อ 
หน่วยงานรฐั ด้วยข้อจ�ากดัด้านภาษาของแรงงานข้ามชาติ
โดยเฉพาะกลุม่แรงงานจากพม่าทีไ่ม่สามารถสือ่สารภาษา
ไทยได้ ส่งผลให้แรงงานหรือลูกจ้างเหล่านี้ไม่สามารถจัด
เตรียมเอกสารที่จ�าเป็นต่อการยื่นเพ่ือขึ้นทะเบียนได้ด้วย
ตนเอง เนื่องจากต้องกรอกข้อมูลในเอกสารถึงสามภาษา 
อันได้แก่ ภาษาไทย ภาษาพม่า และภาษาอังกฤษ ยิ่งไป
กว่าน้ันยังพบว่าข้อมูลส่วนตัวของแรงงานข้ามชาติท่ีออก
โดยหน่วยงานรฐัหลายหน่วยงานกลบัมรีายละเอยีดไม่ตรงกนั  
เช่น เลขรหัสของนายจ้าง ท�าให้ไม่สามารถตรวจสอบได้
ว่าสถานประกอบการนี้เป็นนายจ้างของแรงงานข้ามชาติ

คนใดบ้าง และท้ายที่สุดแล้ว ด้วยปัญหาการออกเอกสาร
ทางราชการของรฐัต้นทาง เช่น ประเทศพม่า ท�าให้แรงงาน
บางส่วนไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สัญชาติได้
เพราะขาดเอกสารพิสูจน์ตัวตน เช่น บัตรประชาชนหรือ
แม้กระทั่งส�าเนาทะเบียนบ้านพม่า 

ข้อจ�ากดัในการติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานรฐั
และสถานทูต หากพจิารณาจากแผนภมูขิัน้ตอนการตรวจ
สัญชาติเพื่อพิสูจน์สัญชาติแล้วจะพบว่ากระบวนการหลัก
ในการขอและยื่นเอกสารมีถึง 5 ขั้นตอนหลักและต้อง
ติดต่อประสานงานกับทั้งส�านักงานจัดหางานหรือส�านัก
บริหารแรงงานต่างด้าวและสถานทูตไม่ต�่ากว่า 1 ครั้ง 
แต่ละครัง้แรงงานข้ามชาติต้องรอด�าเนินการตามล�าดบัควิ
ทีไ่ด้รบั ซึง่ต้องรอกว่า 15 ถึง 90 วนั อกีทัง้เมือ่ยืน่เอกสาร
ไปแล้ว แรงงานต้องเป็นผู้ติดตามทวงถามจากหน่วยงาน
ดังกล่าวเองโดยไม่มีการแจ้งกลับมาแต่อย่างใด ส่งผลให้
แรงงานบางส่วนซึ่งไม่สามารถสื่อสารเป็นภาษาไทยได้  
ไม่สามารถด�าเนินการดงักล่าวได้เอง นอกจากน้ียังมปัีญหา
ความน่าเชือ่ถอืของเอกสารพสูิจน์ตวัตนทีอ่อกโดยรฐัต้นทาง
อย่างประเทศพม่า ซึ่งยากแก่การพิสูจน์ว่าเป็นเอกสาร 
ที่ออกโดยรัฐจริงหรือไม่ 

โดยสรุปผลของข้อจ�ากัดทั้งสองประการท�าให้
กระบวนการนายหน้าเข้ามาแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
จากแรงงานข้ามชาติ ด้วยการเรยีกรบัเงินจากการจดัการ
ยื่นเอกสารและติดตามผลจากหน่วยงานรัฐที่เก่ียวข้อง 
จนแรงงานบางรายที่เลือกใช้บริการกระบวนการดังกล่าว 
ต้องสูญเสียเงินถึงหลักพันหรือหลักหมื่น เพื่อแลกกับ 
การอ�านวยความสะดวกหรือบางกรณี กระบวนการ 
นายหน้ายังฉวยโอกาสปลอมแปลงเป็น “นายจ้าง” ให้แก่
ลูกจ้างที่เป็นแรงงานข้ามชาติ (นายจ้างรับจ้าง) ท�าให้
กระบวนการขึน้ทะเบยีนล้มเหลวไม่ตอบโจทย์ของการแก้ไข
ปัญหาแรงงานข้ามชาติหลบหนีเข้าเมืองได้อย่างแท้จริง

2. กรอบกฎหมำยระหว่ำงประเทศและกฎหมำย
ภำยในประเทศ 

กรณขีองแรงงานข้ามชาตทิีเ่ข้าสู่กระบวนการพิสูจน์
สญัชาตติามนโยบายคณะรฐัมนตรวีนัที ่28 ตลุาคม พ.ศ. 
2557 เป็นการใช้สิทธิที่จะได้รับการยอมรับว่าเป็นบุคคล
ตามกฎหมายในทกุแห่งหนตามข้อ 16 แห่งกตกิาระหว่าง
ประเทศ ว่าด้วยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืงประกอบ
กับมาตรา 4 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับ 
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ชัว่คราว) พทุธศักราช 2557 ทัง้นี ้ไม่ว่าจะโดยรฐัต้นทาง
คือ พม่า ลาว กัมพูชา หรือรัฐปลายทาง (กรณีลูกจ้าง- 
รัฐผู้รับ) คือ ประเทศไทย 

3. ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะเบื้องต้นของโครงการยุติธรรมเพื่อ
แรงงานข้ามชาต ิคอื หน่วยงานรฐัทีเ่ก่ียวข้องของรฐัต้นทาง
และรฐัผูร้บัจ�าต้องทบทวนขัน้ตอนการพิสจูน์สญัชาตอิย่าง
ละเอยีดและเร่งด่วน โดยควรสรปุปัญหาทีพ่บจากเจ้าหน้าที่

ในระดบัปฏิบัตกิารจรงิรวมทัง้จากองค์กรภาคประชาสังคม
ทีเ่กีย่วข้อง เพือ่ประโยชน์ในการรวบรวมปัญหาอย่างรอบ
ด้านและสามารถแก้ปัญหาได้อย่างตรงจดุ ทัง้นี ้โครงการ
ยุติธรรมเพื่อแรงงานข้ามชาติเห็นว่าทุกภาคส่วนต้อง 
ขยายผลจากข้อบกพร่องในทางปฏบัิติให้เห็นว่าสิง่ดงักล่าว 
เชื่อมโยงกับการละเมิดสิทธิของแรงงานข้ามชาติอย่างไร 
และปัญหานายจ้างรับจ้าง หรือการเรียกรับเงิน ย่อมต้อง
ถูกหยิบยกขึ้นมาพิจารณาเป็นอันดับแรก 

3. เมื่อได้เอกสารตอบรับ เช่น  
Name list จากส�านักงานจัดหางานจังหวัด 

หรือส�านักงานจัดหางานกรุงเทพฯ  
เขตพื้นที่ 1-10 หรือที่ส�านักบริหารแรงงาน

ต่างด้าวน�าเอกสารหลักฐาน ไปยื่นที่ 
สถานทูตเมียนมา เพื่อให้ออกเอกสาร 

ยืนยันการเดินทาง 
4. น�าเอกสารหลักฐานจากสถานทูต 

เมียนมา ไปยื่นส�านักงานจัดหางานจังหวัด  
หรือส�านักงานจัดหางานกรุงเทพฯ 

เขตพื้นที่ 1-10 หรือที่ส�านักบริหารแรงงาน 
ต่างดาว เพื่อออกหนังสืออนุญาต 

ให้เดินทางไปพิสูจน์สัญชาติ

ได้หนังสือเดินทำง

5. นายจ้างพาแรงงานไปท�า
หนังสือเดินทางที่สถานทูตเมียนมา 
หรือสถานที่ออกหนังสือเดินทาง 
ท่าขี้เหล็ก, เมียวดี และเกาะสอง 

2. ยื่นเอกสารไปที่ส�านักงาน 
จัดหางานจังหวัด หรือส�านักงานจัดหา

งานกรุงเทพฯเขตพื้นที่ 1-10 หรือ 
ที่ส�านักบริหารแรงงานต่างด้าว

1. นายจ้างรวบรวมเอกสาร  
หลักฐานตามที่ระบุ (ประมาณ  
12 ชุด) ต่อแรงงาน 1 คน

สรุปขั้นตอนกำรด�ำเนินกำรพิสูจน์สัญชำติ



จดหมายข่าวด้านแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยการเข้าถึงความยุติธรรมและการคุ้มครองสิทธิ8

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 ศาลจังหวัดสงขลาได้
อ่านค�าพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 9 (คดีหมายเลขด�า 
ที่ คม. 2/2559 หมายเลขแดงที่ 1100/2559) กรณีที่ 
นายอนัส หะยีมะแซ อดีตสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดสตูล ได้อุทธรณ์ค�าพิพากษาของศาลชั้นต้น  
ทีใ่ห้จ�าคกุนายอนสั เป็นเวลา 22 ปี 6 เดอืน กรณีกระท�า
ความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม 
การค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ตามประมวลกฎหมายอาญา
ว่าด้วยความผิดต่อชีวิตและเสรีภาพ และพระราชบัญญัติ
คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 พร้อมให้จ่ายค่าสินไหมทดแทน
แก่ชาวโรฮิงญา ซึ่งเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 

ศาลอุทธรณ์ภาค 9 มีค�าพิพากษา โดยสรุปว่า
1. การกระท�าของจ�าเลย เป็นเพียงการลักลอบ 

น�าคนข้ามแดนโดยผิดกฎหมายหรือไม่ ศาลเห็นว่า จาก
พฤตกิารณ์ในคด ีคนร้ายนอกจากเปน็การพาคนข้ามแดน
โดยผดิกฎหมายคนเข้าเมอืงแล้ว ยงัเร่ิมจากการมนีายหน้า

ไปหลอกลวง ชักจูง โน้มน้าว 
ให้ผู ้เสียหายเดินทางออกจาก
ประเทศเมยีนมา โดยระหว่างทาง
บนเรือและในแคมป์มีการใช ้
ความรุนแรง ข่มขู่ ท�าร้าย เพื่อ
ให้ผู้เสียหายแจ้งให้ญาตนิ�าเงนิมา
ให้ รวมถงึมกีารควบคมุด้วยอาวธุ
ปืน เพือ่ไม่ให้ผูเ้สยีหายออกนอก
พื้นที่ จึงเห็นได้ว่าผู้เสียหายไม่มี
อ�านาจตัดสินใจใดๆ และต้องอยู่
ภายใต้การควบคุมของคนร้าย 
เพื่อให้ญาติน�าเงินมาแลกกับ
อิสรภาพ ซึ่งพฤติการณ์ดังกล่าว
เป็นการแสวงหาประโยชน์โดย 
มิชอบและถือได้ว่าเป็นการเรียก
ค่าไถ่ จึงไม่ใช่ลักษณะของการ

ลกัลอบพาคนข้ามแดนโดยผดิกฎหมายเพยีงประการเดยีว
2. คดน้ีีผูเ้สยีหายซึง่เป็นโจทก์ร่วมกบัพวกซึง่เป็น

ชาวโรฮงิญา ได้ถกูล่อลวงน�าตวัมาจากประเทศเมยีนมา
และบงัคลาเทศ มลัีกษณะความผดิเป็นองค์กรอาชญากรรม 
ข้ามชาติ และมีผู้เสียหายจ�านวนมาก ตามพฤติการณ์
ย่อมต้องท�าเป็นขบวนการ มีผู้สมคบและต้องกระท�า 
ความผิดมากกว่าสองคนขึ้นไป จากค�าให้การของพยาน
รวมถึงรายงานของพนักงานสอบสวน พบว่าก่อนเกิดเหตุ
ในคดีน้ี มีการน�าชาวโรฮิงญามากักในสถานท่ีของนาย
ปัจจุบัน อังโชติพันธุ์ หรือโกโต้ง ซึ่งมีผู้กระท�าความผิด
หลายคนประกอบด้วยนักการเมืองท้องถิ่น กลุ่มมือปืน
และกลุม่ชาวบ้านในท้องที ่รวมถึงในช่วงเวลาเกดิเหตแุละ
ก่อนหน้าวนัเกดิเหต ุตามรายงานการสอบสวนมกีารตดิต่อ
ส่ือสารกันระหว่างคนร้ายทีท่�าหน้าทีร่บัเงินกบัจ�าเลยในคดี
หลายครั้ง ย่อมบ่งชี้ได้ว่าจ�าเลยรู้จักและมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการกระท�าความผิดในคดีนี้

ศำลอุทธรณ์ภำค 9 พิพำกษำยืน จ�ำคุก 22 ปี 6 เดือน 
อดีตสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสตูล 

พร้อมมีค�ำสั่งอนุญำตให้ผู้เสียหำยสำมำรถ 
เข้ำเป็นโจทก์ร่วมในข้อหำค้ำมนุษย์ ชำวโรฮิงญำ
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3. ในส่วนความผดิฐานสมคบกนัเพือ่ค้ามนษุย์ เมือ่
ผู้กระท�าสมคบกนัตัง้แต่สองคนขึน้ไปเพ่ือกระท�าความผดิ
ฐานค้ามนษุย์ กเ็ป็นความผดิตามกฎหมายแล้ว และหาก
ผูส้มคบผู้ใดได้ลงมอืกระท�าความผดิตามทีไ่ด้สมคบ ผูร่้วม
สมคบทุกคนต้องรับผิดด้วย

4. ตามทีศ่าลช้ันต้นพิพากษาว่าการกระท�าความผดิ 
ของจ�าเลยในข้อหาค้ามนุษย์เป็นโทษหนักที่สุดให้ลงโทษ
ในข้อหาค้ามนุษย์ ศาลอุทธรณ์เห็นว่า ตามกฎหมายแล้ว
การกระท�าความผดิข้อหาเรยีกค่าไถ่มโีทษเป็นการกระท�า
ที่มีโทษหนักกว่าจึงให้เปล่ียนค�าพิพากษาเป็นให้ลงโทษ
จ�าเลยในข้อเรยีกค่าไถ่แทนข้อหาค้ามนษุย์ โดยให้พพิากษา
มีโทษเท่าเดิมคือ จ�าคุก 22 ปี 6 เดือน และให้ชดใช้ 
ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย 126,900 บาท

อนึง่ในคดนีี ้มูลนธิิเพ่ือสทิธิมนษุยชนและการพฒันา 
โดยได้จดัทนายความให้ความช่วยเหลอืชาวโรฮงิญาผูเ้สยีหาย  
โดยได้ยื่นค�าร้องต่อศาลจังหวัดสงขลา ขอเข้าเป็นโจทก์
ร่วมในคด ีศาลจงัหวดัสงขลาอนญุาตให้ผูเ้สียหายเข้าเป็น
โจทก์ร่วมในคดไีด้ในข้อหาต่างๆ แต่ไม่อนญุาตให้เป็นโจทก์
ร่วมในข้อหาค้ามนุษย์ โดยให้เหตุผลว่า ข้อหาดังกล่าว
เป็นการกระท�าผิดต่อรัฐ เอกชนไม่ใช่ผู้เสียหาย แต่ศาล
อุทธรณ์ภาค 9 ได้มีค�าสั่งอนุญาตให้ผู้เสียหายเข้าเป็น
โจทก์ร่วมกับพนักงานอัยการในข้อหาค้ามนุษย์ได้ โดย
พิจารณาว่า “แม้ว่าพระราชบัญญัติป้องกันและปราบ
ปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 จะเป็นกฎหมายที่ 
มุ่งคุ ้มครองรัฐและความสงบสุขเรียบร้อยของสังคม 
ส่วนรวม กับบัญญัติขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับอนุสัญญา
สหประชาชาติและพิธีสารที่ประเทศเข้าผูกพัน แต่ 
องค์ประกอบความผิดข้อหาค้ามนุษย์เป็นการกระท�า 
ทีบ่งัคับเอากับตวับคุคล โดยมีผลกระทบต่อชวีติ ร่างกาย 
เสรีภาพ หรือทรัพย์สินของผู้เสียหาย อีกทั้งกฎหมาย
ฉบับดังกล่าวได้บัญญัติถึงสิทธิของผู้เสียหายในการ 
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน การร้องขอความช่วยเหลือ
และคุ้มครองสวัสดิภาพด้วย จึงมิใช่ความผิดที่มีเพียง
รฐัเท่าน้ันเป็นผู้เสยีหาย แต่บคุคลผูซ้ึง่ตกเป็นเหยือ่ย่อม
เป็นผูเ้สยีหายด้วย ผู้เสยีหายจงึมีสทิธิเข้าเป็นโจทก์ร่วม
ในความผิดตามพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปราม
การค้ามนุษย์ได้”

แรงงำนข้ำมชำติได้รับเงินค่ำจ้ำงค้ำงจ่ำยจำก
นำยจ้ำง

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559 นายวาละ แรงงาน
ข้ามชาติชาวไทใหญ่ อายุ 56 ปี ได้รับเงินค่าจ้างค้างจ่าย
จากนายจ้างเป็นเงินจ�านวน 2,000 บาท และต่อมาวันที่ 
25 พฤศจกิายน 2559 นายจ้างกไ็ด้จ่ายเงนิจ�านวน 4,600 
บาทให้นายวาละครบตามที่ตกลงกันไว้ โดยเหตุดังกล่าว
เกดิเมือ่วนัที ่3 สงิหาคม 2559 เมือ่นายวาละเข้าร้องเรียน 
กับทางโครงการยุติธรรมเพื่อแรงงานข้ามชาติ จังหวัด
เชียงใหม่ว่ามีนายจ้างชาวไทยได้ว่าจ้างให้ตนเข้าท�างาน 
ในโครงการก่อสร้างแห่งหน่ึงในต�าบลหนองหอย จังหวัด
เชียงใหม่ โดยตกลงจ่ายค่าจ้างเป็นรายวัน วันละ 360 
บาท โดยมิได้รับเงินค่าจ้างหากหยุดงาน ต่อมา นายจ้าง
หยดุจ่ายเงินค่าจ้างให้ตน ตนจงึเข้าขอความช่วยเหลอืจาก
ทางโครงการโดยทางโครงการได้ประสานเพื่อยื่นค�าร้อง
ต่อเจ้าหน้าที่สวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
จนสามารถติดต่อนายจ้างได้และตกลงจ่ายค่าจ้างค้างจ่าย
เป็นเงินจ�านวนดังกล่าว 

แรงงำนข้ำมชำตเิข้ำพบเจ้ำหน้ำทีจ่ำกส�ำนกังำน
จัดหำงำนเพ่ือหำรือเรื่องกำรขอรับใบแจ้งออก
จำกนำยจ้ำง

เมือ่วนัที ่2 พฤศจกิายน 2559 เจ้าหน้าทีโ่ครงการ
ยติุธรรมเพือ่แรงงานข้ามชาติ จังหวัดสมทุรสาคร น�ากลุม่
แรงงานข้ามชาติ ชาวเมียนมาจ�านวน 5 คน เข้าพบนาย
สมชาย อัครธรรมกุล เจ้าหน้าที่จากส�านักงานจัดหางาน
จงัหวดัสมทุรสาคร เพ่ือขอค�าปรกึษาและขอความช่วยเหลอื  
เนือ่งจากแรงงานข้ามชาตใินพืน้ทีจ่งัหวดัสมทุรสาคร ประสบ 
ปัญหาแจ้งลาออกแต่ไม่ได้รับใบแจ้งออก (แบบแจ้งความ
ประสงค์ยกเลิกการจ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา 
ลาวและกัมพูชา) จากนายจ้างในระยะเวลาที่สมควร  
ซึ่งในการด�าเนินการแจ้งออกของนายจ้างต่อส�านักงาน
จดัหางานนัน้นายจ้างต้องด�าเนนิการแจ้งออกภายใน 15 วนั 
หลงัจากทีล่กูจ้างลาออก แต่เมือ่แรงงานตดิต่อฝ่ายบคุคล
ของกจิการทีท่�างานนัน้ กแ็จ้งว่าอยูร่ะหว่างด�าเนนิการ ซึง่
ในกลุ่มแรงงานได้แจ้งลาออกกับนายจ้างของตนแล้วเป็น
เวลา 1-3 เดือน แต่ก็ยงัไม่ได้รบัใบแจ้งออก ท�าให้แรงงาน
ประสบปัญหาไม่สามารถสมคัรงานกบันายจ้างใหม่ได้ท�าให้
ขาดรายได้มาเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว จากสถิติการ
ขอความช่วยเหลือเร่ืองการขอใบแจ้งออกที่มาติดต่อ 
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ทีโ่ครงการในเดอืนตลุาคม 2559 พบว่า มแีรงงาน จ�านวน 
12 ราย จากหลายบริษัท ในจังหวัดสมุทรสาคร ได้รับใบ
แจ้งออกจากการตดิตามของเจ้าหน้าทีโ่ครงการแล้ว 3 ราย 
แต่อีก 9 รายยังไม่ได้รับใบแจ้งออก ทั้งนี้ยังมีกรณีอ่ืนๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการขอใบแจ้งออก อีก 12 ราย แบ่งเป็น 
ผูม้เีอกสารประจ�าตวั คือ บัตรประจ�าตวัคนซึง่ไม่มสีญัชาติ
ไทย เมยีนมา (บตัรสชีมพู) จ�านวน 10 รายและมหีนงัสอื 
เดินทางชั่วคราวเมียนมา 2 ราย ทั้งนี้ นายสมชาย  
อคัรธรรมกลุ ได้แนะน�าให้กลุ่มแรงงานขอความช่วยเหลือ
ต่อศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวจังหวัด
สมทุรสาคร เพือ่ให้เจ้าหน้าทีต่ดิต่อกบันายจ้างของแรงงาน
แต่ละรายและด�าเนินการแจ้งออกต่อไป

เครือข่ำยแรงงำนข้ำมชำติเข้ำพบคณะท�ำงำน
เรื่องแก้ไขปัญหำแรงงำนต่ำงด้ำวและค้ำมนุษย์

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 เครือข่ายเพื่อสิทธิ
แรงงานข้ามชาติ (Migrant Workers Rights Network: 
MWRN) โดยคุณสาวทิย์ แก้วหวาน ทีป่รกึษาและเลขาธกิาร
สหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์, คุณอานดี้ ฮอลล์  
ที่ปรึกษาฝ่ายต่างประเทศ คุณองอาจ รองประธาน  
คุณเอมา โชว ผูป้ระสานงานโครงการยตุธิรรมเพ่ือแรงงาน
ข้ามชาติ คุณสุธาสินี แก้วเหล็กไหล ผู้ประสานงานและ
ทนายความ เข้าพบ พล.ต.ต.ไกรบุญ ทรวดทรง คณะ
ท�างานเรือ่งแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและค้ามนษุย์และ

รกัษาการผูบ้ญัชาการ ส�านกัยุทธศาสตร์ ส�านกังานต�ารวจ
แห่งชาต ิทีต่กึบญัชาการ 1 ท�าเนยีบรัฐบาล โดย พล.ต.ต. 
ไกรบุญ ได้เชิญเครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติเข้าพบ
เพือ่ปรกึษาเหตคุ้ามนษุย์ในฟาร์มไก่และประเดน็ทัว่ไปเรือ่ง
การท�างานกบัแรงงานข้ามชาต ิโดย พล.ต.ต.ไกรบญุ ยนิดี
ทีจ่ะให้ความร่วมมอืท�างานร่วมกนัเพือ่แก้ไขปัญหาแรงงาน
ข้ามชาติที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในฟาร์มไก่ 
รวมถึงท�างานกับเครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติด้วย

ทำยำทของแรงงำนข้ำมชำติได้รับค่ำสินไหม
ทดแทนจำกคู่กรณีและบริษัทประกันภัย

ระหว่างวันที่ 7 ธันวาคม ถึง 15 ธันวาคม 2559 
นางส่วยมิ้น มารดาของนายจายกอเงิน แรงงานข้ามชาติ
ชาวไทใหญ่ ซึ่งประสบอุบัติรถชนจนเสียชีวิต เข้ารับเงิน
อันเป็นค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทอาคเนย์ประกันภัย
จ�านวน 200,000 บาท และจากคู่กรณีซึ่งเป็นไปตาม
สญัญาประนปีระนอมยอมความทีต่กลงกนัในศาลจ�านวน 
100,000 บาท โดยเหตุดังกล่าว สืบเน่ืองจากเม่ือช่วง
ประมาณเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา นายจายกอเงิน ใน
ขณะนั้นอายุประมาณ 29 ปีประสบอุบัติเหตุถูกรถชน
บรเิวณถนนศริมิงัคลาจารย์ จงัหวดัเชยีงใหม่ แม้นายจาย 
กอเงินจะถูกส่งตัวเข้ารักษา ณ โรงพยาบาลมหาราชนคร
เชยีงใหม่แต่ต่อมากเ็สียชวีติลง นางส่วยมิน้ในฐานะมารดา
จึงติดต่อมายังโครงการยุติธรรมเพื่อแรงงานข้ามชาติ 
จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขอให้ทางโครงการประสานงานกับ
เจ้าหน้าทีต่�ารวจในพ้ืนทีเ่กดิเหตจุนทราบและน�าตวัผูก้ระท�า
ความผิดมาด�าเนินคดี ตลอดทั้งติดต่อประสานงานกับ
บรษัิทประกนัภัยจนนางส่วยม้ินได้รบัเงินค่าสินไหมทดแทน
จ�านวนดังกล่าว 
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แรงงำนเมียนมำได้รับค่ำทดแทนกรณีประสบ
อุบัติเหตุจำกกำรท�ำงำนจนสูญเสียอวัยวะ

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 เจ้าหน้าที่โครงการ
ยุติธรรมเพื่อแรงงานข้ามชาติ จังหวัดสมุทรสาคร ได้รับ
แจ้งจากเจ้าหน้าที่ประกันสังคม สาขาสามพราน จังหวัด
นครปฐมว่า กรณีที่นาย THANT ZIN @ TA แรงงาน
ข้ามชาติชาวเมียนมา ซึ่งเป็นลูกจ้างของโรงงานแห่งหน่ึง
ในเขตพื้นที่มหาชัย ประสบอุบัติเหตุจากการท�างานจน 
นิว้มอืกลางขาด เมือ่วนัที ่วนัที ่15 พฤษภาคม 2558 น้ัน 
ส�านักงานประกันสังคมมีค�าสั่งให้นาย THANT ZIN @ 
TA ได้รับค่าทดแทนกรณีสูญเสียอวัยวะทั้งสิ้น 82,800 
บาท โดยแบ่งจ่ายเป็นรายเดือน รวมทั้งหมด 7 เดือน 
ตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 
2559 ซึ่งกรณีนี้ แม้นายจ้างของนาย THANT ZIN @ 
TA จะจ่ายค่ารักษาพยาบาลและค่าหยุดงานในระหว่างที่
นาย THANT ZIN @ TA แต่นาย THANT ZIN @ TA 
ทราบว่าตนมีสิทธิได้รับเงินทดแทนตามพระราชบัญญัติ
เงินทดแทน พ.ศ. 2537 จงึตดิต่อมายงัโครงการยติุธรรม
เพ่ือแรงงานข้ามชาต ิทางโครงการจงึประสานงานกบัทาง
เจ้าหน้าที่ประกันสังคมจนนาย THANT ZIN @ TA  
ได้รับเงินจ�านวนดังกล่าว

แรงงำนข้ำมชำตไิด้รบัเงินจำกกองทนุสงเครำะห์
ลูกจ้ำง

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 แรงงานข้ามชาต ิ
ซึ่งเป็นลูกจ้างของบริษัทเปอร์เฟตโต้ 2 คน ได้รับเงินจาก
กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างคนละ 9,000 บาท เนื่องจาก
ตกค้างจากการพิจารณาในคราวก่อนเมือ่วนัที ่26 กนัยายน 
2559 ที่ผ่านมา จ�านวนทั้งสิ้น 18,000 บาท

แรงงำนข ้ำมชำติร ้องขอควำมเป ็นธรรม
เน่ืองจำกถูกด�ำเนินคดีตำมพระรำชบัญญัติ 
ป่ำไม้ พ.ศ. 2484

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559 ทนายจากคลินิก
กฎหมายแรงงาน พืน้ทีแ่ม่สอด จังหวดัตาก ย่ืนฟ้องเจ้าของ
ไร่แห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดตากเป็นคดี เพื่อเรียกร้อง 
ค่าสินไหมทดแทนกรณทีีเ่จ้าของไร่ดงักล่าวในฐานะนายจ้าง
ได้สั่งให้ลูกจ้างซึ่งเป็นแรงงานข้ามชาติ 6 คน ตัดฟัน 
ไม้สักในเขตพืน้ทีป่่า โดยนายจ้างอ้างว่าไม้สกัเหล่านัน้อยู่
ในเขตพ้ืนที่ไร่ของตน ซึ่งแม้จะมีคนมาห้ามมิให้ตัดแต่
นายจ้างกลบัส่ังให้ลกูจ้างทัง้ 6 ตัดฟันไม้สักจนเป็นเหตใุห้
ลูกจ้างทั้ง 6 ถูกด�าเนินคดีอาญาซึ่ง 2 ใน 6 คนนั้นเป็น
เยาวชน แม้ศาลจังหวัดแม่สอดจะพิพากษาโดยให้รอ
ลงอาญาไว้ แต่ลูกจ้างทั้ง 6 คนประสานงานมายังคลินิก
กฎหมายแรงงานเพื่อขอความเป็นธรรมกรณีท่ีทั้งหมด 
ถกูด�าเนินคดอีย่างไม่เป็นธรรมเหตุเพราะปฏบัิติตามค�าสัง่
ของนายจ้าง โดยศาลจังหวัดแม่สอดรับฟ้องและนัด 
สืบพยานในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 
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2 ตุลาคม เจ้าหน้าที่โครงการ
ยตุธิรรมเพ่ือแรงงานข้ามชาต ิจงัหวดั
สมุทรสาคร ลงพื้นที่ให้ความรู้แก่
แรงงานข ้ามชาติในพ้ืนที่อ�า เภอ
กระทุม่แบน จงัหวดัสมทุรสาคร โดย
เน้นให้แรงงานทราบถึงสิทธิของตน
ตามกฎหมายคุม้ครองแรงงาน กฎหมาย 
ประกนัสงัคมและกฎหมายเงนิทดแทน  
โดยมีผู้เข้าร่วม 12 คน แบ่งเป็นชาย 
8 คน และหญิง 4 คน

2 ตุลาคม โครงการ
ยุติธรรมเพื่อแรงงานข้ามชาติ 
จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมให้
ความรู้ 1 วันแก่ผู้น�าแรงงานข้าม
ชาติ จากสหพนัธ์คนงานข้ามชาติ 
(Migrant Workers Federation: 
MWF) และกลุม่ไทใหญ่ในจงัหวดัเชยีงใหม่ ซึง่ในการอบรมดงักล่าวมผีูเ้ข้าร่วม
ทั้งหมด 18 คน แบ่งเป็นชาย 11 คน และหญิง 7 คน โดยผู้เข้าร่วมได้แลก
เปลีย่นสถานการณ์แรงงานหลังจากส้ินสุดการขึน้ทะเบียนบัตรแรงงานข้ามชาติ
ในวนัที ่29 กรกฎาคม แต่พบว่ายงัคงมกีารจบักมุแรงงานข้ามชาตทิีท่�างานผดิ
ประเภทไม่ตรงกับใบอนุญาตท�างานและผิดสถานที่ท�างานจ�านวนมาก ทาง
โครงการจึงได้ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายประกัน
สังคม เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้แก่แรงงานในการเรียกร้องสิทธิของตน

กิจกรรมที่น่าสนใจ

5 ตุลาคม เจ้าหน้าทีค่ลนิิกกฎหมาย
แรงงาน พื้นที่แม่สอด จังหวัดตาก น�าคณะ
นกัศกึษาปริญญาโท และ คณะอาจารย์จาก
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ลงพื้นที่เพื่อศึกษาความเป็นอยู่ของชุมชน
แรงงานข้ามชาติ ณ ชุมชนอิสลาม อ�าเภอ
แม่สอด จังหวัดตาก

7 ตุลาคม ตัวเเทนเจ้าหน้าที่
โครงการยตุธิรรมเพือ่แรงงานข้ามชาติ 
จงัหวดัสมทุรสาคร เข้าร่วมงาน “วนังาน 
ทีม่คีณุค่าสากล” และร่วมจดัท�าข้อเสนอ 
ของแรงงานเพื่อยื่นต่อรัฐบาล ดังนี้

1. เดนิหน้าให้รัฐยอมรับการรวม
กลุ่มการเจรจาต่อรอง โดยการรับรองอนุสัญญา ILO  
ฉบับที่ 87 และฉบับที่ 98

2. ปรบัขึน้ค่าแรงขัน้ต�า่ 360 บาท เท่ากนัทัง้ประเทศ
3. ยกเลกินโยบายและ กฎหมายทีน่�าไปสูก่ารแปรรปู

รัฐวิสาหกิจ
4. สนองข้อเสนออื่นๆ จากตัวแทนสหภาพแรงงาน

รวมทั้งแรงงานข้ามชาติ เช่น ประกันสิทธิในการลาคลอด
โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

8-9 ตุลาคม โครงการยุติธรรมเพื่อแรงงาน 
ข้ามชาติ จังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเป็น
เวลา 2 วัน ให้กับผู้น�าแรงงานจ�านวน 28 คน ในพื้นที่
อ�าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยในการอบรมครั้งนี้ 
นอกจากความรูข้ัน้พ้ืนฐานด้านสิทธมินุษยชนทีเ่จ้าหน้าที่
โครงการบรรยายให้แก่ผูเ้ข้าร่วมฟังแล้ว เจ้าหน้าท่ีโครงการ 
ยังได้เชิญผู้แทนจากส�านักงานต�ารวจตรวจคนเข้าเมือง 
ผู้แทนจากส�านักงานต�ารวจภูธรอ�าเภอฝาง มาเป็นวทิยากร 
บรรยายให ้ความรู ้ 
โดยเฉพาะขั้นตอน
การร้องทกุข์กบัหน่วย
งานรัฐให้แก่ผูเ้ข้าร่วม
อบรม โดยได้รบัความ
สนใจจากผู ้เข้าร่วม
อบรมเป็นอย่างมาก 
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8-27 ตุลาคม ตัวแทนเจ้าหน้าที่คลินิกกฎหมาย
แรงงาน พ้ืนท่ีแม่สอด จงัหวดัตาก เข้าร่วมกจิกรรม 26th 
Annual Regional Human Rights & Peoples Diplomacy  
Training Program จัดโดย คณะนติศิาสตร์ มหาวทิยาลยั 
NEW SOUTH WALES ณ ประเทศติมอร์

9 ตลุาคม เจ้าหน้าทีโ่ครงการยติุธรรมเพือ่แรงงาน
ข้ามชาต ิจงัหวดัสมทุรสาคร ลงพืน้ทีใ่ห้ความรูแ้รงงานใน
พืน้ทีต่�าบลนาด ีอ�าเภอเมอืง จงัหวดัสมทุรสาคร โดยเน้น
ให้ความรู ้แรงงานเกี่ยวกับสิทธิของตนตามกฎหมาย
คุม้ครองแรงงาน กฎหมายประกนัสงัคมและกฎหมายเงนิ
ทดแทน เนื่องจากแรงงานบางส่วนยังมีปัญหาไม่สามารถ
เบิกเงินค่าสงเคราะห์บุตรได้ โดยในการลงพ้ืนที่คร้ังนี้  
มผีูเ้ข้าร่วมท้ังหมด 45 คน แบ่งเป็นชาย 5 คน และหญิง 
40 คน 

21 ตุลาคม เจ้าหน้าทีจ่ากโครงการต่อต้านการค้ามนษุย์ 
ด้านแรงงานเข้าร่วมประชมุวางแผนเตรยีมร่วมกับเจ้าหน้าที่
รัฐและองค์กรพัฒนาเอกชนอ่ืน เพ่ือเตรียมความพร้อม
การเข้ามาประเมินสถานการณ์การท�ากิจการประมงใน
ประเทศไทยของคณะกรรมาธกิารการประมง แห่งรฐัสภา
ยุโรป ช่วงระหว่างวันที่ 1-4 พฤศจิกายน 2559 โดย 
ในการประชุมดังกล่าวจัด ณ กระทรวงการต่างประเทศ 
กรุงเทพมหานคร 

26 ตุลาคม ตัวแทนเจ้าหน้าที่โครงการต่อต้าน 
การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
กลุ ่มย่อยเพื่อศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
ในประเทศไทยกับพิธีสารส่วนเสริมอนุสัญญาแรงงาน
ระหว่างประเทศ ฉบับที่ 29 ว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ.
1930 ณ กระทรวงแรงงาน ทั้งนี้ ประเทศไทยก�าลังอยู่ใน
ช่วงศกึษากฎหมายภายในประเทศเพือ่เตรยีมความพร้อม
ในการให้สัตยาบันพิธีสารส่วนเสริมอนุสัญญาแรงงาน 
ว่าด้วยแรงงานบังคับ เพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาแรงงานบังคับ 
ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างย่ิงแรงงานบังคับ
ในภาคกิจการประมง

27 ตลุาคม เจ้าหน้าทีค่ลนิิกกฎหมายแรงงาน พืน้ทีแ่ม่สอด 
จังหวัดตาก ลงพื้นที่เยี่ยมแรงงาน ณ หมู่ 1 ต�าบลท่าสายลวด 
อ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งในพื้นที่ดังกล่าวมีจ�านวนแรงงาน

อาศัยอยูป่ระมาณ 150 คน ส่วนใหญ่มอีาชพีรบัจ้างท�าเครือ่งประดบั โดยคดิเป็นค่าจ้างตามช้ินงาน และท�างานในโรงงาน
เย็บผ้า ได้รบัค่าจ้างเป็นรายวนั แม้ว่าแรงงานส่วนใหญ่จะมเีอกสารระบุตัวตนตามกฎหมายสามารถใช้สิทธริกัษาพยาบาล
และบตุรหลานมสีทิธิเข้าศกึษาในโรงเรยีนได้ แต่แรงงานส่วนใหญ่ยังคงได้รบัค่าจ้างน้อยกว่าอตัราค่าจ้างขัน้ต�า่ ซ่ึงประเดน็
นี้ควรต้องได้รับการแก้ไขต่อไป
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6 พฤศจิกายน เจ้าหน้าที่โครงการยุติธรรมเพ่ือแรงงานข้ามชาติ 
จังหวัดสมุทรสาคร ลงพื้นที่ให้ความรู้แก่แรงงานชาวไทใหญ่ ในพื้นที่ต�าบล
บางขาม อ�าเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี โดยเน้นให้แรงงานทราบถึง
สิทธิของตนตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายประกันสังคมและ
กฎหมายเงินทดแทน เนื่องจากแรงงานบางส่วนยังต้องท�างานทุกวันไม่มี 
วันหยุด หากวันใดหยุดก็จะไม่ได้รับค่าตอบแทน รวมทั้งท�างานไม่มีค่าล่วง
เวลา ไม่ว่าจะในวันท�างานปกติหรือท�างานในวันหยุด หรือหากได้รับก็จะ 
ได้รบัต�า่กว่ากฎหมายก�าหนด  
ทางเจ้าหน้าที่โครงการจึง 
ได้มอบเอกสารเรือ่งสทิธขิัน้ 
พ้ืนฐานของแรงงานให้แก ่
ผู้เข้าร่วม ซึ่งมีทั้งหมด 5 
คน แบ่งเป็นชาย 3 คน และ
หญิง 2 คน 

30 ตลุาคม เจ้าหน้าทีโ่ครงการ
ยตุธิรรมเพือ่แรงงานข้ามชาต ิจงัหวดั
สมุทรสาคร ลงพื้นที่ให้ความรู้แก่
แรงงานข้ามชาติ ในพ้ืนที่ใกล้ตลาด
บางโฉลง ต�าบลบางโฉลง อ�าเภอ
บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดย
เน้นให้แรงงานทราบถึงสทิธิของตนตาม 
กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมาย 
ประกนัสงัคมและกฎหมายเงนิทดแทน  
โดยเฉพาะกรณีท่ีการเรียกร้องสิทธิ
ของแรงงานหากประสบอนัตรายจาก
การท�างาน เนือ่งจากแรงงานส่วนใหญ่
ท�างานในโรงงานผลิตอะไหล่รถ  
มคีวามเสีย่งท่ีจะประสบอุบตัเิหตจุาก
การท�างานสูง พร้อมกันนี้ เจ้าหน้าที่
ยังได้แจกเอกสารแผ่นพับกองทุน
ประกันสังคมให้แก ่แรงงานด้วย  
โดยในการลงพ้ืนที่ครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม
ทัง้หมด 21 คน แบ่งเป็นชาย 20 คน
และหญิง 1 คน 

2 พฤศจิกายน ตัวแทน 
เจ้าหน้าที่โครงการต่อต้านการค้า
มนุษย์ด้านแรงงาน น�าเสนอการให้
ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ 
ผูเ้สยีหายจากการค้ามนษุย์ในกิจการ
ประมงและข้อเสนอแนะของโครงการ

ต่อรัฐบาลไทย ในการวางแผนเพ่ือแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในอนาคตต่อคณะ
กรรมาธิการประมงในรัฐสภายุโรป ณ กรมประมง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ทั้งนี้ ข้อห่วงใยของคณะกรรมาธิการต่อรัฐบาลไทยคือการเร่งแก้ไขปัญหา
แรงงานทาสในเรอืประมงและโรงงานอตุสาหกรรมต่อเนือ่งประมง และเร่งเพิม่
ความรูใ้ห้แก่พนกังานตรวจแรงงานเพือ่ให้การด�าเนนิงานมปีระสทิธิภาพมากข้ึน

4 พฤศจกิายน อยัการ
ประวิทย์ ร้อยแก้ว อัยการ 
ส�านักงานอัยการสูงสุดแผนก
คดีค ้ามนุษย ์ คุณวาสนา  
เก้านพรัตน์ ผู ้อ�านวยการ
มลูนธิพิทิกัษ์สิทธเิด็ก คณุอบุล
วรรณ บญุรตันสมยั เจ้าหน้าที่
จาก United Nations Action for Coorperation against Trafficking in 
Persons หรือ UN-ACT และโครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน  
จัดประชุมเพื่อวางกรอบการจัดท�าคู่มือทนายความเพื่อให้ความช่วยเหลือ 
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 

7 พฤศจิกายน เจ้าหน้าที่คลินิก
กฎหมายแรงงาน พื้นที่แม่สอด จังหวัด
ตาก โครงการสัมมนาหารอืแนวทางการ
แก้ปัญหาประเด็นแรงงานข้ามชาติใน
พืน้ทีแ่ม่สอด ณ ห้องประชมุร้านอาหาร
ใบเฟิร์น อ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก
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8 พฤศจิกายน ตัวแทนเจ้าหน้าที่โครงการต่อต้านการค้า
มนุษย์ด้านแรงงาน ได้รบัเชญิเพือ่แบ่งปันประสบการณ์การให้ความ
ช่วยเหลอืแรงงานข้ามชาตใิห้สามารถเข้าถงึกระบวนยุติธรรมในงาน 
ASEAN Conference on Crime Prevention and Criminal  
Justice (ACCCPJ) “Sustainable Development through Crime 
Prevention”: Migrant Workers ซึง่จัดโดยสถาบนัเพือ่การยตุธิรรม
แห่งประเทศไทย (Thailand Institute of Justice หรือ TIJ) 

10-11 พฤศจกิายน เจ้าหน้าทีโ่ครงการยตุธิรรมเพือ่
แรงงานข้ามชาต ิจงัหวดัสมทุรสาคร และเจ้าหน้าทีโ่ครงการ
ยุติธรรมเพ่ือแรงงานข้ามชาติ พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  
เข้าร่วมงานประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการให้ช่วยเหลือ
ทางกฎหมายและแรงงานข้ามชาต ิณ ห้องประชุม ชัน้ 16 
ส�านกังานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย อาคารซอฟต์แวร์ 
ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ต�าบลคลองเกลอื อ�าเภอปากเกรด็ 
จังหวัดนนทบุรี จัดโดยส�านักงานคณะกรรมการปฏิรูป
กฎหมายและเครือข่ายความช่วยเหลือด้านกฎหมายแห่ง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEALAW)

13 พฤศจิกายน เจ้าหน้าที่โครงการยุติธรรมเพ่ือ
แรงงานข้ามชาติ จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับตัวเเทนจาก
มลูนิธเิพือ่สทิธมินษุยชนและการพฒันา (ส�านกังานใหญ่) 
เจ้าหน้าทีจ่ากองค์กร Solidarity Center และตัวเเทนจาก
เครอืข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาต ิ(Migrant Working  
Group (MWG)) เข้าร่วมพูดคุยและสัมภาษณ์กับกลุ่ม
แรงงานเพือ่เกบ็ข้อมลูเรือ่งสถานการณ์การจ้างงานแรงงาน
ข้ามชาติ ณ ส�านักงานโครงการยติุธรรมเพือ่แรงงานข้ามชาติ  
จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีแรงงานผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมด 
11 คนแบ่งเป็นหญิง 1 คนและชาย 10 คน

14-15 พฤศจกิายน เจ้าหน้าทีค่ลนิกิกฎหมายแรงงาน 
พื้นที่แม่สอด จังหวัดตาก เข้าร่วมโครงการสัมนาทบทวน
ยุทธศาสตร์การท�างาน และสถานการณ์การเคลื่อนย้าย
ประชากรข้ามชาติ ปี 2559 จัดโดย เครือข่ายองค์กร 
ทีท่�างานด้านประชากรข้ามชาต ิ(Migrant Working Group 
(MWG)) ณ ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง 
กรุงเทพมหานคร

16 พฤศจกิายน ตวัเเทนเจ้าหน้าทีโ่ครงการต่อต้าน
การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ได้รับเชิญเพื่อให้ความรู้ใน
ประเดน็การให้ความช่วยเหลอืผูเ้สยีหายจากการค้ามนษุย์
ในมุมมองของผู้ลี้ภัย (Anti-Trafficking in Refugees”: 
Understanding Identification & Referral System 
Workshop) จัดโดย Migrant Forum Asia (MFA) ณ 
โรงแรมชาเทรียม กรุงเทพมหานคร



จดหมายข่าวด้านแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยการเข้าถึงความยุติธรรมและการคุ้มครองสิทธิ16

21-23 พฤศจิกายน มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและ 
การพัฒนา จัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและหาความร่วม
มือในการท�างานช่วยเหลือแรงงานจากประเทศเมียนมา ร่วม
กับองค์กร Confederation of Trade Union of Myanmar 
(CTUM) ทนายความอูจ่อมนิลอว์เฟิร์ม (U Kyaw Myint Law 
Firm) สหภาพแรงงาน องค์กรพัฒนาเอกชน และหน่วยราชการ
ของเมียนมา ณ เมืองพะอัน รัฐกะเหร่ียง ประเทศเมียนมา 
โดยเน้นการท�างานในเชงิรุก ทัง้การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย 
แก่แรงงานตลอดทัง้แลกเปลีย่นข้อมลูข่าวสารของรฐับาลทัง้สอง 
ประเทศด้วย

18 พฤศจิกายน 
โครงการยุ ติ ธ รรม 
เพื่อแรงงานข้ามชาติ 
จังหวัดเชียงใหม่ จัด
เวทพูีดคยุเพือ่ทบทวน
การให้ความช่วยเหลอื
ทางกฎหมายของมลูนธิิ 
เพ่ือสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000 จังหวัด
เชียงใหม่ โดยมีเจ้าหน้าที่จากโครงการยุติธรรมเพื่อแรงงานข้ามชาติ จังหวัด
สมุทรสาคร และเจ้าหน้าที่จากคลินิกกฎหมายแรงงาน พื้นที่แม่สอด จังหวัด
ตาก เข้าร่วม ผลจากการหารือพบว่า พบว่าทัง้ 3 พืน้ทีม่ปีระเดน็ปัญหาทีค่ล้าย
กันและมีข้อสรุปให้ใช้กลไกพนักงานตรวจแรงงานเพ่ือสนับสนุนให้แรงงาน 
ข้ามชาติเข้าถึงสิทธิของตนตามกระบวนการยุติธรรมได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น 
นอกจากนี ้ยงัต้องปรับปรุงเเนวทางการด�าเนนิคดเีเละผลกัดนัให้เเรงงานสามารถ
เข้าถึงกองทุนเงินทดแทนได้ตามสิทธิของตนและตามค�าพิพากษาศาลฎีกา 
ที่ 15582/2558 โดยในการประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 14 คน เเบ่ง
เป็นชาย 6 คน และหญิง 8 คน

22 พฤศจิกายน ตัวแทนเจ้า
หน้าที่โครงการต่อต้านการค้ามนุษย์
ด้านแรงงาน ได้รับเชิญในงานเสวนา
หวัข้อ “How pro bono can promote 
the rights and access to justice 
for migrant workers” โดยร่วมกับ
ทนายความจากประเทศเลบานอน  
ในงาน Regional Conference of the 
Lawyer Beyond Borders ณ โรงแรม 
Chat r ium Hote l R ivers ide 
กรุงเทพมหานคร

19 พฤศจกิายน โครงการยตุธิรรมเพือ่แรงงานข้ามชาต ิจงัหวดั
เชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 1 วันให้กับอาสาสมัครวิทยากรด้าน
ผู้น�าแรงงาน มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 14 คน เป็นชาย 9 คน และหญิง  
5 คน โดยในการอบรมดังกล่าวมีการแลกเปล่ียนข้อมูลและสาเหต ุ
ที่แรงงานข้ามชาติยังคงไม่สามารถเข้าถึงสิทธิของตนได้ ดังน้ัน  
กลุ่มอาสาสมัครวิทยากรดังกล่าวจึงมีแผนที่จะน�าความรู้เกี่ยวกับสิทธิ
แรงงานขั้นพื้นฐานไปเผยแพร่ให้แก่แรงงานในชุมชนของตน 

23 พฤศจกิายน โครงการยติุธรรมเพือ่แรงงาน
ข้ามชาติ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับอาสาสมัครผู้น�า
แรงงานจัดการอบรม 1 วันให้แก่แรงงานข้ามชาติใน
กิจการรับเหมาก่อสร้าง อ�าเภอสันก�าแพง จังหวัด
เชียงใหม่ โดยในพื้นที่ดังกล่าวมีแรงงานอาศัยอยู่
ประมาณ 90 คน ซึ่งแรงงานส่วนใหญ่ไม่ทราบถึง
สิทธิขั้นพื้นฐานของตนตามกฎหมายแรงงานและ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่จึงแนะน�าและ
อธิบายถึงสิทธิประโยชน์เบ้ืองต้นของการเข้าเป็น 
ผูป้ระกนัตนตามกฎหมายประกันสงัคม ซึง่มแีรงงาน
จ�านวนมากให้ความสนใจ
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23-25 พฤศจิกายน เจ้าหน้าที่โครงการยุติธรรม
เพื่อแรงงานข้ามชาติ จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัด
เชยีงใหม่ และเจ้าหน้าทีจ่ากโครงการต่อต้านการค้ามนุษย์
ด้านแรงงาน เข้าร่วมหลกัสตูรอบรม “เสรมิสร้างศกัยภาพ
องค์กรภาคเอกชน เพื่อช่วยผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
ในรปูแบบบงัคบัใช้แรงงาน” ณ โรงแรมบรรจงบุร ีจังหวดั
สุราษฎร์ธานี จัดโดย ส�านักงานกฎหมายเอส อาร์และ
องค์กร Freedom Fund

25 พฤศจิกายน เจ้าหน้าท่ีคลนิกิกฎหมายแรงงาน 
พื้นที่แม่สอด จังหวัดตาก ลงพื้นที่เยี่ยมแรงงานบริเวณ
ถนนสายเอเชยี แม่สอด-รมิเมย ข้างเทศบาลนครแม่สอด 
ซึ่งในพื้นที่ดังกล่าวมีแรงงานอาศัยอยู่ประมาณ 70 คน 
เป็นเดก็ประมาณ 30 คน และอาศัยอยูใ่นพืน้ทีข่องนายจ้าง
ซึ่งประกอบกิจการขนส่งสินค้า แรงงานทั้งหมดจึงเป็น
ลูกจ้างในกิจการดังกล่าว แต่เฉพาะแรงงานผู้ชายเท่านั้น
ที่เอกสารระบุตัวตน ดังนั้น แรงงานจึงหลีกเลี่ยงที่จะเดิน
ทางออกนอกพืน้ท่ี อย่างไรกต็ามแรงงานยงัสามารถเข้าถึง 
บรกิารด้านสาธารณสขุและการศึกษา โดยเฉพาะเดก็แรก
เกิดจะได้รับสูติบัตรทุกคน

26-27 พฤศจิกายน โครงการยุติธรรมเพ่ือแรงงานข้ามชาติ 
จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 2 วัน ให้กับผู้น�าแรงงาน
ในอ�าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยเน้นให้ผู้เข้าร่วมทราบถึงความรู้
พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
สถานการณ์ของแรงงานนอกระบบในภาคเกษตร ตลอดท้ังการใช้
สารเคม ีอันตรายและผลกระทบจากสารเคมใีนการท�าสวนส้ม พร้อม

ทั้งได้ให้ผู้เข้าร่วมลงพื้นที่ในสวนส้มจริงเพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นให้สอดคล้องกับหลักการที่ได้เรียนรู้ ซึ่งผู้เข้า
ร่วมส่วนใหญ่ให้ความสนใจในเนือ้หากฎหมายป้องกนัและปราบปราบการค้ามนษุย์และประสงค์ท่ีจะเข้าร่วมแลกเปลีย่น
กบัผูเ้ชีย่วชาญในด้านนีเ้พิม่เตมิ ซึง่ในการประชุมครัง้นี ้มผีูเ้ข้าร่วมทัง้หมด 21 คน แบ่งเป็นชาย 10 คน และหญิง 11 คน

28 พฤศจกิายน คณุอรินิ นคิเคอรสนั รองท่ีปรกึษา
ฝ่ายเศรษฐกิจ และ คุณชื่นชม ทองเย็น ผู้เชียงชาญด้าน
เศรษฐกิจ สถานทูตสหรัฐอเมริกา เข้าเยี่ยมส�านักงาน
คลินิกกฎหมายแรงงาน พื้นที่แม่สอด จังหวัดตาก

2-4 ธันวาคม เจ้าหน้าและกรรมการมูลนิธิเพื่อ 
สทิธมินษุยชนและการพฒันา เข้าร่วมกจิกรรมการประชมุ
วางแผนการปฏบัิตงิานและการวางยทุธศาสตร์การท�างาน
ภายใต้มลูนิธเิพือ่สิทธมินุษยชนและการพฒันา ณ โรงแรม
ทอแสงโขงเจียมรีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี
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16 ธนัวาคม ตวัแทน
เจ้าหน้าที่โครงการต่อต้าน
การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 
ได้รับเชิญเพ่ือร่วมเสวนา  
ในงาน “ไปไม่สุด หยุด 
ไม่ได้ ไกลเกินถอย” ใน
หวัข้อ “การปกป้องคุม้ครอง
แรงงานประมง” ร่วมกับ 
คุณอดิสร เกิดมงคล คุณ
ศิววงษ์ สุขทวี คุณวันรบ  
วราราษฏร์ และคณุจนัทนา 
เอกเอื้อมณี จัดโดยเครือ

ข่ายองค์กรที่ท�างานด้านประชากรข้ามชาติ เนื่องในโอกาส  
วันแรงงานข้ามชาติสากล 2559

18 ธันวาคม เจ้าหน้าที่โครงการยุติธรรมเพื่อ
แรงงานข้ามชาติ จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมจัดงานวัน
แรงงานข้ามชาติสากล ที่วัดเทพนรรัตน์ โดยทาง
โครงการเจ้าภาพร่วมกับสมาพนัธ์แรงงานรัฐวสิาหกิจ
สัมพันธ์ (สรส.) เครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติ 
(Migrant Worker Right Network (MWRN)) คณะ
กรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) และ 
มลูนิธแิรงงานรฐัวสิาหกจิสัมพนัธ์ โดยมแีรงงานชาว
เมียนมาเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 600 คน และ
แรงงานกัมพูชา เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 5 คน

18-19 ธันวาคม มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา  
ในนามองค์กรร่วมกบัเครอืข่ายแรงงานภาคเหนอื จดักจิกรรมเนือ่ง
ในโอกาส “วันแรงงานข้ามชาติสากล” เพื่อระดมสภาพปัญหาของ
แรงงานและสรุปข้อเรียกร้องไปยื่นให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
โดยในการจัดงานครั้งนี้ มีแรงงานเข้าร่วมกว่า 200 คน

21 ธันวาคม เจ้าหน้าที่โครงการต่อต้านการค้า
มนุษย์ เดินทางมายังกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เพื่อ
สอบถามแลกเปลีย่นข้อมลู เพือ่น�าไปใช้ประกอบการช่วย
เหลอืคดค้ีามนุษย์แรงงานกมัพชูา ซ่ึงในคร้ัังน้ีทางโครงการ
ได้รับการอ�านวยความสะดวกจากองค์กร International 
Justice Mission ในการประสานงานและแลกเปลี่ยน 
ข้อมูลคดี

21 ธนัวาคม คลนิิกกฎหมายแรงงาน พืน้ทีแ่ม่สอด 
จังหวัดตาก จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านแรงงาน ในพื้นที่ถนน
สมคัรสรรพการ ต�าบลแม่สอด จงัหวดัตาก โดยพบปะกบั
แรงงานประมาณ 10 คน ส่วนใหญ่ท�างานรับจ้างทั่วไป 
และยังมีข้อจ�ากัดด้านเอกสารระบุตัวตนที่ท�าให้แรงงาน 
ไม่สามารถเดินทางออกนอกพื้นที่ได้ 
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22 ธันวาคม คลนิกิกฎหมายแรงงาน พืน้ท่ีแม่สอด จังหวดัตาก 
จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย โดยเฉพาะพระราชบัญญัติ
จราจรทางบก พ.ศ. 2522 และกฎหมายคุ้มครองแรงงานแก่แรงงาน
จากภาคการก่อสร้างในพืน้ทีช่ายแดน อ�าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก โดย
มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 75 คน ซึ่งทั้งหมดไม่เคยผ่านการอบรมให้ความรู้
ด้านกฎหมายมาก่อน ดังนั้นเจ้าหน้าที่โครงการจึงแนะน�าเบื้องต้น 
ถงึสทิธขิองแรงงานในฐานะลูกจ้าง การแจ้งสทิธิน้ันต่อเจ้าหน้าทีร่วมถึง
วิธีการป้องกันการตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์อีกด้วย

22 ธันวาคม โครงการยุติธรรมเพ่ือแรงงานข้าม
ชาติ จังหวดัเชยีงใหม่ ร่วมกับกลุ่มอาสาสมคัรผูน้�าแรงงาน
จัดการอบรม 1 วันให้แก่แรงงานในงานก่อสร้างเขตพื้นที่
หางดง มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 26 คน เป็นชาย 18 คน และ
หญงิ 8 คน ซึง่แรงงานส่วนใหญ่ยงัขาดความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของตนตามนโยบายใหม่ของรัฐ 
หรือระบบบัตรสีชมพู

23 ธันวาคม เจ้าหน้าที่คลินิกกฎหมายแรงงาน 
พืน้ทีแ่ม่สอด จังหวัดตาก จัดกจิกรรมเสวนาร่วมกบันายจ้าง
เพือ่ส่งเสรมิคณุภาพชวีติและสิทธขิองแรงงานข้ามชาตใิน
พื้นที่ชายแดน อ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ณ ร้านอาหาร
ใบเฟิร์น อ�าเภอแม่สอด จังหวดัตาก โดยมผู้ีเข้าร่วมทัง้หมด 
16 คน ซึ่งส่วนใหญ่มีข้อห่วงกังวลเกี่ยวกับนโยบายการ
จ้างงานชายแดนของรฐัทีย่งัไม่สอดคล้องกบัสภาพอยูอ่าศยั
ของแรงงาน เน่ืองจากแรงงานย้ายถ่ินบ่อย อกีทัง้การประกัน 
ค่าจ้างขั้นต�่าอาจก่อให้เกิดปัญหาความเหลื่อมล�้าระหว่าง
แรงงานที่มีทักษะและแรงงานที่เพิ่งเริ่มงานอีกด้วย

25 ธันวาคม โครงการยุติธรรมเพ่ือแรงงานข้าม
ชาติ จังหวดัเชียงใหม่ จดัการประชมุกับอาสาสมคัรวทิยากร
จ�านวน 15 คน เพื่อวางแผนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
2 วัน ให้กับเหล่าอาสาสมัครวิทยากรในเดือนกุมภาพันธ์ 
2560 ซึ่งผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่ให้ความสนใจการอบรมใน
หวัข้อทกัษะการพดูในทีส่าธารณะและทกัษะการเป็นผูน้�า 

27 ธันวาคม เจ้าหน้าท่ีมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชน
และการพัฒนา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ 
การปฏริปูกระบวนการจ้างแรงงานข้ามชาตใินประเทศไทย  
ณ โรงแรมไอบสิ ซอยงามดพูล ีเขตลมุพนิ ีกรุงเทพมหานคร 
จัดโดยองค์กร Solidarity Center 
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Laws and Policies

least 20 hours per day though they earn just a few 
hundreds baht. The wages are fixed by the  
employer irrespective of the 300baht minimum wage. 
Worse, in case of work-related injuries, the off-shore 
labour shall have no access to social security  
benefits since they are not eligible to have access 
to the fund. As a result, when inflicted with such 
injuries, they would opt for healing themselves and 
some have died on board. Given the harsh condition 
of such labour on fishing boats, most workers would 
shun such jobs. That has given rise to a shortage 
of labour on fishing boats and the employers have 
to rely on agents to recruit workers to work on 
their boats and some have been forced to take up 
the jobs. It has led to the issues of trafficking in 
persons on fishing boats, eventually. Such issues 
have been there for more than ten years and none 
of the state agencies have paid good attention to 
solve the problems. They seem to take it for granted  
that labour on fishing boats has to be subject to 
this worst form of labour. 

The protection of labour rights on fishing boats
Papop Siamhan 

Project Coordinator for Anti-Labour Trafficking Project

The reasons for the worst form of labour in 
fisheries?

Prior to 2015,labour in fisheries was one 
among the most vulnerable in terms of violation. 
And they basically have no access to whatsoever 
rights since given their off-shore work, the nature 
of their work is different from other forms of labour. 
Also, legally, owing to the Labout Protection Act, 
labour in fisheries is not accorded with protection 
as general labourers since laborers in fisheries  
typically perform their duties different from other 
workers. Therefore, the Ministry of Labour has issued 
the Ministerial Regulation no. 10 to provide exclusive 
protection for labour in fisheries. Nevertheless, the 
Ministerial Regulation has failed to provide effective 
protection of labour in fisheries including their  
wages which have not been paid as promised  
between the employer and the employee. There are 
neither working hours nor holidays. 

Basically, labour in fisheries is not so different 
from slave labour. Some of them have to work at 
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TIP and IUU

The problems that had been hidden under the 
carpet for years have instantly been made a  
national agenda when the U.S. Department of State 
ranked Thailand as one of the worst countries in 
terms of its effort to handle trafficking in person 
issues. The government has then declared  
trafficking in persons on fishing boats one among 
the most pertinent issues to be addressed at the 
national level. It has been declared that forced 
labour in fishing boats is so rampant and no  
solut ions have been made based on the  
aforementioned reasons. 

Meanwhile, given how the Thai fishing  
industries have grown by leaps and bounds with 
more than three hundred thousand million baht worth 
of export, it has attracted the attention of a lot of 
investors and has led to the situation of overfishing. 
Push and pull nets have been used to catch benthic 
zone fish causing a disruption to natural balance. 
Therefore, the European Union countries, a large 
pool of importers of Thailand’s catch, which have 
been made aware of the problem have issued 
warnings to Thailand asking the country to put to 
rest the problem. Eventually, it has led to Thailand 
being yellow carded as a country that allows Illegal, 
Unreported and Undocumented Fishing (IUU) or 
illegal fishing. Fishing has been conducted in foreign 
waters, there is not report on fishing operation to 
regulatory bodies. Also, there seems to be little 
regulation as stateless fishing vessels have been 
employed in fishing. Nevertheless, the vetting of 
the EU on Thai fisheries, apart from exposing such 
practices of IUU fishing, has led to the discovery 
of problems concerning the use of labour on fishing 
boats. It is a cause of concern that Thailand is 
obliged to address along with its effort to combat 
the IUU fishing. 

Implementations by Thailand 

As issues regarding labour in fisheries have 
been raised by two main agencies, the government 
is obliged to overhaul the regulation of labour on 

fishing boats. It has started with the revision of 
the Ministerial Regulation no.10to make it a Minis-
terial Regulation for the protection of labour in 
fisheries in 2014 and to ensure that labour in  
fisheries are entitled to the 300 baht minimum wage 
and to enjoy fixed working hours and holidays. The 
employees have to be registered and employment 
papers must be made available for inspection. The 
Port in-Port out centers have been established to 
monitor the boats prior to their embarking on their 
fishing trips. Regulations have been put in place to 
standard inspection of the vessels. Also, the policy 
has been made to have migrant workers registered 
through one-stop services centers to make it  
convenient for both the employer and employee. 
Undocumented workers have been allowed to work 
legally and the Anti-Trafficking in Persons Act has 
been amended to ensure quick and efficient  
proceedings. Task Forces have been set up to  
directly address the issue. At present, 57,141 ves-
sels have reportedly been registered with 78,29 
0registered workers on board. 

Major observations by the EU Delegation 

Even though an effort has been made to 
overhaul the use of labour in fisheries, an important 
observation has been made as to how sustainable 
such reform of labour in fisheries. On 4 November 
2016, a delegation from the EU Commission have 
been here to examine how issues have been solved 
in Thailand and have met with concerned agencies 
in order to gather input for their reporting. The 
Human Rights and Development Foundation (HRDF) 
has been invited for a meeting with the delegation 
as well. From its reporting on the progress made 
by the government, the delegation have the following 
opinions to make; 

- Even though a good effort has been made 
in Thailand to address the issue, but the Thai  
government has sill failed to present an action plan 
to solve the use of forced labour. 

- The Thai government has failed to illustrate 
concrete successes as to the enforcement of the 
law and policy and the prosecution of the  
perpetrators. 
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- And the Thai government has yet to ratify 
the Convention C188-Work in Fishing Conventionand 
the Convention C029-Forced Labour Convention. 

Observations by HRDF 

Issues concerning labour in fisheries have not 
been confined to just what the EU delegation have 
addressed. Practically speaking, the issues of labour 
in fisheries have to be contextualized and linked up 
with several other issues including; 

-  Freedom of Movement of migrant labour
The migrant workers registered with pink cards 

specifically as labour in fisheries are not allowed to 
change their job. 

In terms of changing the employer, the  
employee is allowed to do so only when the current 
employer has died, has shut down the business or 
when they have committed a criminal offence against 
the workers. In order to change an employer, the 
employer themselves have to inform the Employment 
Office first before the employee is allowed to look 
for a new employer.

The registered workers are not allowed to 
make a travel outside the designated area in which 
they are registered. In order for such migrant  
employee to travel outside, the employer has to first  
inform and seek permission from the district office. 

Lastly. After the ID cards are issued to the 
employees, in certain cases, the employers would 
keep the cards with themselves to ensure the  
migrant workers would only work for them. 

As a result of the reasons, if the migrant 
workers get caught in a labour dispute or if they 
want to change their employers, they shall have no 
leverage to support their cause due to various 
constraints including how the laws only bestow 
exclusive control power on the employers. When  
a problem like this happens, in most cases, the 
workers would deal with it by reverting to become 
undocumented workers. 

- The enforcement of law and policy 
Another major issue is with the advent of 

new laws and new policies, they have not been 
enforced effectively. As a result, there have been 
many flaws in terms of enforcement depending on 

the knowledge and understanding of the law  
enforcement officials themselves or the laws  
themselves. Such laws and policies have been made 
by the central authorities, though the enforcement 
is done by local enforcement officials. From our 
field inspection, we have found most of the state 
officials have paid attention simply to vetting the 
documents without getting to interview or inquire 
directly from the workers. All these documents are 
there simply to verify the legality of the employers, 
not the labour in fisheries themselves. 

In addition, there have been limitations as to 
the interpretation of laws concerning trafficking in 
persons. Given the relentless suppression of  
trafficking in persons rings by the authorities, the 
perpetrators have made the effort to adapt the form 
of forced labour to evade such legal crackdowns. 
It has given rise to the issue of debt bondage. 
When asked about their willingness to work on the 
fishing boats, most of the debt bondage workers 
would say they are happy to work on the fishing 
boats. But in reality, they have been forced to do 
so in order to write off the debts which had incurred 
even before they had decided to start a new life 
to earn their families income. Some workers are 
found to have to work to service debts at the 
amount of a few thousand baht in the beginning 
including their travel expense to get to Thailand. 
But after the more they have worked, the more 
they have been found themselves burdened with 
more debts so much so they could not really  
pay them off. The authorities have to understand  
such complexities and made a genuine effort to  
investigate the cases to acquire truthful information 
and to prosecute the perpetrators for trafficking in 
persons, even though in such cases, it looked like 
the documents had been procured legally. 

Summary and recommendations 

After all, the effort to address issues  
concerning labour in fisheries is at its infancy  
compared to the problems that have accumulated 
over the past ten years. It is projected that the 
Thai government will ratify the Convention C188- 
Work in Fishing Convention and the Convention 



Newsletters Access to Justice and Rights Protection for Migrants Workers in Thailand 23

C029-Forced Labour Convention. And right now, 
the ILO agencies are looking at the laws in Thailand 
and their compatibility with the Conventions. The 
process should be completed in 2017. In particular, 
the Protocol P029 is unique for its distinction  
between forced labour and trafficking in persons. 
Technically, some forms of forced labour might not 
constitute an act of trafficking in persons. Therefore, 
victims of forced labour in fisheries should be  
clearly identified to ensure effective protection of 
labour rights on fishing boats which can be divided 
into different categories to help them to have prompt 
and convenient access to their rights. Our recom-
mendations can be divided into three parts as 
follows; 

1. Law enforcement: It should be made to 
serve the interest of the protection of labour in 
fisheries per the names of the laws promulgated. 
And the state officials should be made aware of 
the context and the diverse forms of labour rather 
than relying on literal interpretation of the laws. 

2. Fisheries currently serve the need of big 
corporations for export. Therefore, the corporations 

that purchase the supplies for export should also 
be held liable to help solve the problems, not just 
the state. The corporations must vet their own 
supply chain expanding its vetting to cover fishing 
vessels operating inside and outside the Thai waters 
to ensure that their supplies have been procured 
through a legal mean and without violating human 
rights. 

3. General public should change their attitude 
to depart from viewing the ranking of trafficking in 
persons or the condemning of Thailand as violating 
our own domestic laws as a political game meted 
out by other countries which want to exert their 
powers over Thailand. All the reports reflect what 
really happen in Thailand. Some of the fishing  
supplies that have been consumed by us for over 
ten years have been made possible by the use of 
slave labour and forced force in marine fisheries. 
Even though Thailand is not the only country where 
such illegal fishing exists, but is it necessary that 
we allow such illegal fishing to continue unabated 
in Thailand. 
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1 This is a part of Factsheet series produced by HRDF with a purpose to highlight issues of migrant workers’ access to justice

The state should realize the dynamism of 
labour market which has been evolving and devel-
oping in response to an increasingly complicated 
economic system. As a result of our support for 
more than ten years for migrant workers, the Anti 
Human Trafficking in Labour Project (ALT) has 
found a rise of subcontract work which is no longer 
available just in construction work as before, but 
now it has expanded into other business sectors 
in response to the need of the entrepreneur’s. 

Nevertheless, ALT has found a number of 
subcontract migrant workers are not ready for their 
work in emerging factories. As a result, they have 
been vulnerable to work-related injuries having lost 
their organs, died, or become disable. A case in 
point is Mr. Namcha, a migrant worker from Myanmar,  
who has become disable during the course of his 
work and he now become paralyzed from his neck 
down. 

1. Facts, cases and opinions

Facts concerning a lack of preparedness of 
subcontract workers occurred with Mr. Namcha,  
a 20 year old migrant worker from Myanmar.  
A subcontract worker of Prem Supply Co., he was 
assigned to work in a mushroom farm factory  
operated by Ever Thai Agri-Product Co. in Pathumthani, 
even though he had not received any training to 
get prepared for the work. On 2 March 2016, while 
carrying products to the lower floor, he was shouting  
to his colleague to give signal. By accident, he was 
hit by the cargo lift in his neck and suffered grave 
injuries. 

Even though Mr. Namcha was entitled to 
medical treatment per his health insurance card for 
migrant worker and after receiving legal help from 
the Anti Human Trafficking in Labour Project (ALT), 
the two employers have agreed to provide him 
indemnities for disability for the amount of 450,000 

The importance to get subcontract workers  
prepared for their work in workplaces1
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baht. But as a result of the accidence, Mr.  
Namchawho was just 20 years old has to suffer 
permanent disability as his central nervous system 
was destroyed and he can only move his parts of 
the body from neck down. 

2. Framework of international law and  
domestic law 

Apart from benefiting from the Social Security  
Fund covering disability as social welfare and social 
security provided for by Article 9 of the Interna-
tional Covenant on Economic, Social and Cultural 
Rights (ICESCR) coupled with Section 4 of the 
Constitution of the Kingdom of Thailand (Interim), 
B.E. 2557 (2014) and Section 54 of the Social 
Security Act B.E 2533 (1990), Mr. Namcha should 
also be provided for by Article 7 of the Covenant 
which upholds the right to safe and healthy working  

conditions and to receive proper training prior to 
and during the work with help from the two  
employers and support from the state. 

3. Recommendations

It is initially recommended by ALT that an 
effort should be made to enhance protection of the 
right to life and body in order to prevent work- 
related injuries of migrant workers, particularly among 
the subcontract workers who lack the proper training  
prior to their work. ALT has found this should be 
an urgent proposal to be reviewed by the government  
of sending country, the government of receiving 
country, and employers to ensure that migrant 
workers receive proper training to get ready for 
each kind of work in order to minimize work-related 
injury. 

Factors exploited by agents through the One Stop 
Service Centers for migrant workers

There are challenges concerning the effort by 
the Thai state to solve problems of undocumented 
migrant workers. Apart from the enforcement of 
laws including the Immigration Act BE 2522 (1979), 
major policies have often been made by the  
administrative power through cabinet resolutions to 
determine documents required for workers who have 
entered the country for work. Until now, the Thai 
state has allowed migrant workers from three  
countries including Myanmar,Laoand Cambodiato 
stay legally in Thailand and to get registered in 
order to receive Identity documents necessary for 
them to live and work here legally. 

The Anti Human Trafficking in Labour Project 
(ALT) has found such practice benefits both the 
Thai state and the migrant workers. On one hand, 
the Thai state, as a receiving country would know 
the actual number of migrant workers and it makes 
it easier to set out policies and to revise the laws 
in response to the real situation. On the other, it 

would protect the rights and make it convenient 
for the entrepreneurs who want to hire migrant 
workers. As to the migrant workers, as employees, 
this would provide them protection and would solve 
the problem of undocumented workers who live 
here illegally and they can work more effectively. 

Nevertheless, from our observation of the 
nationality verification process of migrant workers 
from the three countries including Myanmar,Laoand 
Cambodia in the One Stop Service Center for  
Migrant Workers per the cabinet resolution dated 
28 October 2014 in Chiang Mai Province, the Safe 
and healthy working conditions has found some 
loopholes that can be exploited by agents who want 
to take illegal benefits from such process. That 
would detail the enforcement of the policy which 
is supposed to benefit the tripartite parties including 
the state, the employer and the employee. The 
problems can be summarized as follows; 
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1. Facts, cases and opinions

There are two major problems concerning the 
nationality verification process of the migrant workers  
from MyanmarLaoand Cambodia, particularly in Chiang  
Mai, including problem concerning the preparation 
of documents to submit to the authority and problem  
concerning the coordination with state authorities 
and the embassy. 

Regarding the problem concerning the prepa-
ration of documents to submit to the authority, 
given a lack of language skill among the migrant 
workers, particularly those coming from Myanmar, 
who could not communicate so effectively in Thai, 
as a result, the employees are unable to prepare 
the documents needed for the submission by  
themselves as they are required to fill out the forms 
in three languages, Thai, Myanmar and English. 
Moreover, it was found personal information of the 
migrant workers recorded in documents issued by 
various state agencies was different from each 
other. For example, the code numbers of employer 
were different. It has made it not possible to  
verify the authenticity of the employer in a particular  
workplace. Finally, given the problems with the 
documents issued by the authorities in sending 
countries such as Myanmar, it has made some 
migrant workers illegible for the nationality verification  
process, i.e. lacking Identity verification document 

including ID card or even lacking a house registration  
in Myanmar. 

Regarding the problem concerning the coor-
dination with state authorities and the embassy, 
from the diagram of nationality verification process, 
there are five main steps. Coordination has to be 
made with the Office of Employment or the Office 
of Foreign Workers Administration and the Embassy  
at least one time and each time the migrant worker  
has to wait 15-90 days. And after submitting the 
documents, they have to follow up from the agencies  
by themselves, as the agencies might not contact 
them back automatically. As a result, for migrant 
workers who are unable to communicate in Thai,  
it would be impossible for them to process this 
themselves. In addition, there is a lack of credibility  
of the Identity verification documents issued by the 
sending countries such as Myanmar. It is therefore 
hard to verify if the documents are authentic. 

As a result of the two main problems,  
it provides a loophole for agents to exploit and they 
can offer the service including to submit the  
documents and to follow up with relevant agencies 
in exchange of money. And the workers may have 
to each spend thousand or ten of thousand baht 
for this. In some cases, the agents simply disguise 
themselves as employers claiming they are employers  
of some migrant workers (hired employers). This 
has made the registration system fail to solve the 
problem of undocumented migrant workers.
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2. Framework of international law and  
domestic law 

As to the migrant workers who choose to 
undergo nationality verification process per the 
cabinet resolution dated 28 October 2014 is an 
exercise of the right to recognition everywhere as 
a person before the law provided for by Article 16 
of the International Covenant on Civil and Political 
Rights (ICCPR) coupled with Section 4 of the 
Constitution of the Kingdom of Thailand (Interim), 
B.E. 2557 (2014), regardless if they are in the 
sending countries including Myanmar, Laoand  
Cambodiaor in the receiving country or Thailand (as 
employee in the receiving state).

3. Recommendations

It is initially recommended by the Anti Human 
Trafficking in Labour Project (ALT) that concerned 
authorities in the sending countries and the receiving  
country must review the process of nationality 
verification, more carefully and urgently. Lessons 
learned must be compiled from officers at the 
practical level as well as from concerned civil  
society organizations in order to have a compre-
hensive view of the problems and to have them 
addressed effectively. ALT deems that every sector 
look into the flaws and see how they have affected  
the rights of migrant workers including the problem 
of hired employers, or the charging of commission, 
all of which have to be raised as a matter of priority. 

Obtain passport

Steps in nationality verification process

2. Submit the documents to the 
Provincial Office of Employment or 
the Offices of Employment 1-10 in 
Bangkok or the Office of Foreign 

Workers Administration

1. Employer compiling  
documents as required  

(about 12 copies per worker) 

5. Employer taking worker to  
apply for passport at the Myanmar 
Embassy or the passport office in 
Tachileik, Myawaddy or Koh Song 3. After receiving a reply including  

Name list from the Provincial Office of  
Employment or the Offices of Employ-
ment 1-10 in Bangkok or the Office of 
Foreign Workers Administration, bring 
it to the Myanmar Embassy to obtain  

a document certifying the travel 
4. Submit the document issued by the  
Myanmar Embassy to the Provincial 
Office of Employment or the Offices 

of Employment 1-10 in Bangkok or the 
Office of Foreign Workers Administra-
tion to obtain a permit for nationality 

verification
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The Appeals Court Region 9 confirmed the 
22 year and six month sentence against a 
former member of the Satun Provincial 
Administration Organization and allowed 
the victims to become co-plaintiffs in the 
case of trafficking against the Rohingya

On 20 October 2016, the Provincial Court of 
Songkhla has read the verdict of the Appeals Court 
Region 9 (Black Case no. KM 2/2559, Red Case 
no. 1100/2559) against Mr. AnasHajeemasae, a 
former member of the Satun Provincial Administration  
Organization confirming the verdict of the Lower 
Court to have him sentenced to 22 years and six 
months for an offence against the Anti-Trafficking 
in Persons Act B.E 2551 (2008) and the Penal 
Code’s offence against life and liberty plus an  
offence against the Immigration Act BE 2522 (1979). 
He was also ordered to provide compensation to 
the Rohingya trafficking survivors. 

The verdict of the Appeals Court Region 9 
can be summarized as follows; 

1. Was the act of the defendant simply a 
smuggling of a person across the border illegally? 
The Court has found that according to the acts, 
the assailant, apart from smuggling the person across 
the border illegally, has also acted as an agent to 
deceive, lure, and persuade the victims to travel 
from Myanmar. En route on the boat and inside 
captivity, they were subjected to violence, intimi-
dation and physical abuse which aimed to force the 
victims to tell their relatives to bring money to the 
assailants. Firearms were also used to prevent the 
victims from escaping. It could be seen that the 
victims were left powerless and subjected in  
entirety to the control of the perpetrators who 
expected their relatives to bring them money in 
exchange with the liberty of the people. The act 
constituted an act of exploitation and has to be 
treated holding someone for a ransom. It was 
therefore not just the act of smuggling as claimed. 

2. In this case, the victims who are co- 
plaintiffs are the Rohingyaswho have been lured 
from Myanmar and Bangladesh. Its nature  
constitute an offence of transnational organized 
crime with a number of victims. According to 
the acts committed, they must have been made 
possible by complicity of a number of people, more 
than two persons and upward. According to the 
witnesses and report of the inquiry official, prior to 
committing the offence in this case, the Rohingyas 
were held captive in the property belonging to Mr. 
Pajjuban Angkychote, or “Ko Tong” and a number 
of individuals including local politicians, hitmen and 
local villagers were involved in committing the crime. 
And according to the investigation report, prior to 
and after the incidence, communications were made 
among the perpetrators who had received money 
from the defendant in several previous cases. This 
indicates that the defendant had been aware of and  
been involved with committing the offence in this case. 

3. As to the offence of committing trafficking 
in persons, since more than two persons and upward 
have committed the trafficking in persons offence, 
which is an offence according to the law. All the 
persons involved in the commission of the offence 
shall be held liable as accessories as well. 

4. The Lower Court has previously convicted 
the defendant and sentenced him on trafficking in 
persons charge which carries the heaviest penalties. 
The Appeals Court deems according to the law, the 
act of holding someone captive for ransom carries 
a heavier penalty. The Court therefore changed the 
sentence to sentencing the defendant on holding 
someone captive for ransom instead of trafficking 
in persons, though the imprisonment term remains 
the same of 22 years and six months and compen-
sation that has to be provided to the victim for the 
amount of 126,900 baht.

In this case, Human Rights and Development 
Foundation (HRDF) (HRDF) has provided legal 
representation to the Rohingya victims and helped 

Selected cases 
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them to submit a request to the Provincial Court 
of Songkhlato become a co-plaintiff in this case and 
the Provincial Court of Songkhla has allowed the 
victims to become co-plaintiffs in all charges save 
for trafficking in persons. The Court reasoned that 
the offence was an act against the state and a 
private person cannot be an injured party. But the 
Appeals Court Region 9 reverted the order to allow 
the victims to become a co-plaintiff together with 
the public prosecutor on trafficking in persons charge 
by claiming that “even though the Anti-Trafficking 
in Persons Act B.E 2551 (2008) is a law that aims 
to protect the state and to uphold public order of 
society as a whole. And it has been drafted in 
compliance with the UN Conventions and Protocols 
which oblige the country. But the elements of crime 
of trafficking in persons charge concern the acts 
against a person including their bearing befalling  
on life, body, freedom, or property of the injured 
party. In addition, the law provides for the right of 
the injured party to demand compensation and to 
call for remedies and protection of their welfare. 
The state is therefore not the only injured party, 
but the person who has been victimized shall be 
an injured party as well. The injured party therefore 
has the right to become co-plaintiff in the offence 
against the Anti-Trafficking in Persons Act B.E 2551 
(2008).”

Migrant worker receiving outstanding wages  
from employers

On 26October 2016, Mr. Wala, a 56 year old 
Shan migrant worker, has received his outstanding 
wages from his employers for the amount of 2,000 
baht. And on 25 November 2016, theemployers 
have paid him 4,600 baht for the remaining sum 
of the total amount. The incidence took place on 
3 August 2016 when Mr. Wala has complained with 
the Chiang Mai MJP that his Thai employers had 
employed him as a worker in a construction site in 
TambonNong Hoi, Chiang Mai and agreed to pay 
him 360 baht as daily wage except when he was 
absent from work. Theemployers, however, have 
stopped paying him the wages. So he has sought 

help from the MJP and we have coordinated with 
the Labour Welfare and Protection Office in Chiang 
Mai until the employers have agreed to pay the 
outstanding wages. 

Migrant workers seeking help from Office 
of Employment to ask for the termination 
of employment notice from their former 
employers

On 2 November 2016, Samut Sakhon MJP’s 
staff have brought five Myanmar migrant workers 
to meet Mr. SomchaiAkkharathammakul, official of 
the Samut SakhonOffice of Employment to seek 
advice and help since the migrant workers who 
were based in Samut Sakhon had decided to resign 
from their work, but their employers have refused 
to give them the termination of employment notice 
within due period of time (The Termination of  
Employment of Alien Workers from Myanmar, Laos 
and Cambodia Form). In order to report the  
discharge of employers, it has to be made by the 
employers to the Office of Employment within 15 
days after the resignation of the employees. But 
when the workers had contacted the HR Section 
of the workplace, they were informed that the 
documents were being processed even though the 
workers had already resigned as workers for 
1-3months. As a result, the workers were not  
eligible to apply for new jobs with new employers 
and were not able to raise income for themselves 
and their families. According to the statistics of the 
complaints regarding the termination of employment 
notice filed with MJP in October2016, we have 
found among 12 workers from various companies 
in Samut Sakhon, three have successfully received 
the termination of employment notice with help from 
our project’s staff whereas the other nine workers 
have not received anything. There are 12 more 
complaints about problems acquiring the termination 
of employment notice including ten persons who 
have non-Thai ID cards (pink ID cards) and two 
persons with Myanmar’s Certificate of Identity (CI). 
Mr. Somchai Akkharathammakul advised the workers 
who sought help to contact the Samut Sakhon 
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Service Center for Migrant Workers to coordinate 
with their employers to issue the termination of 
employment notice.

Network of migrant workers meeting  
taskforce to address problems of alien 
workers and trafficking in persons

On 2 November 2016, the Migrant Workers 
Rights Network (MWRN) by Mr. SawitKaewwan, 
advisor and secretary general of the State Enterprises  
Workers’ Relations Confederation (SERC), Mr. Andy 
Hall, foreign advisor, Mr. Ongarj Rongprathan,  
Mr. Aema Sow, coordinator of MJP, and Ms.  
SuthasiniKaewleklai, coordinator and attorney have 
met with Pol Maj Gen Kraiboon Suadsong, the 
taskforce to address problems of alien workers and 
trafficking in persons and Acting Commander of the 
Office of Police Strategy, Royal Thai Police at the 
Headquarters 1 Building, Government House. Pol 
Maj Gen Kraiboon has invited MWRN for a meeting 
to discuss the causes of trafficking in persons in 
chicken farms and other issues concerning the work 
with migrant workers. He promised to help and 
collaborate with us to address trafficking of migrant 
workers working in chicken farms and other work 

with MWRN.

Descendant of migrant worker receiving 
indemnity from party and insurance  
company

During 7 December to 15 December 2016, 
Ms. Suay Myint, mother of Mr. Kyai Kaw Ngern,  
a Shan migrant worker who had died from road  
accidence, has received the indemnity from  
Southeast Insurance Company for the amount of 
200,000baht and another 100,000 baht from the 
party according to the settlement agreement reached 
in the Court. Around last March, Mr. Kyai Kaw 
Ngern, 29 years, was hit by a car on Siri Mangkalajan  
Road, Chiang Mai. He died of the injury during the 
treatment at the Maharaj Hospital in Chiang Mai. 
His mother, Ms. SuayMyint, has contacted Chiang 
Mai MJPfor help to coordinate with the local police 
and to bring the perpetrators to justice as well as 
to coordinate with the insurance company until she 
has received the indemnity.
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Myanmar migrant worker receiving  
compensation from a work-related injury 
with the loss of organ

On 16 December 2016, Samut Sakhon MJP’s 
staff was informed by social security official, in Sam 
Pran, Nakhon Pathom that Mr.THANT ZIN @ TA?, 
a Myanmar migrant worker, who was an employee 
of a factory in Majhachai, has suffered a work- 
related injury causing him to cut his middle finger 
on 15 May 2015. The Social Security Office (SSO) 
ordered that Mr. THANT ZIN @ TA receive a com-
pensation for the loss of organ for the amount of 
82,800 baht which shall be paid in installments, 
for seven months from January2016 until 15May2016. 
In this case, his employers have agreed to pay his 
medical bill and for the time he was unable to work. 
Mr.THANT ZIN @ TA was, however, aware that 
he was entitled to compensation from the 1994 
Workmen’s Compensation Act and has contacted 
MJPto coordinate with the social security official 
until he has received the money. 

Migrant workers receiving Employee  
Welfare Fund

On 21 December 2016, two migrant workers 
who were employees of Perfet to Co have received 
from the Employee Welfare Fund each 9,000 baht. 
They were not in the list of workers receiving the 
money on 26 September 2016. 

Migrant workers pleading for justice as 
they are prosecuting by the Forestry Act 
BE 2484 (1941)

On 26 December 2016, attorney from  
Maesot-Tak Law Clinichas filed the case against 
owner of a plantation in Tak to demand compen-
sation for the employees including six migrant work-
ers who were accused of cutting teak in protected 
area. The employers claimed the teak trees grew 
in their property. Even though they were warned 
against cutting the trees, they persisted to ask the 
six employees to cut them down and as a result 
the six employees have been held criminally liable. 
Two of them were minors. Even though the  
Provincial Court of Mae Sot has convicted them 
with suspended sentence, but the six employees 
have contacted the Labour Law Clinic to ask for 
justice since they had been unfairly prosecuted as 
a result of their simply acting to the order of their 
employers. The Provincial Court of Mae Sot accepted 
to receive the case and witness examination is 
scheduled to take place on 20 February 2017. 



จดหมายข่าวด้านแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยการเข้าถึงความยุติธรรมและการคุ้มครองสิทธิ32

2 October Samut Sakhon 
MJP’s staff visited a community 
of migrant workers in KraThum 
Ban District, Samut Sakhon to 
raise their awareness about their 
rights according to the labour 
protection law, social security law 
and Workmen’s Compensation 
Fundwith 12 participants including 
eight men and four women. 

Activities

2 October Chiang Mai 
MJP organized a one-day- 
workshop for migrant worker 
core leaders from the Migrant 
Workers Federation (MWF) 
and the Shan group in Chiang 
Mai with 18 participants  
including 11males and seven 
females. The participants got to exchange about the situation after 
the registration of migrant workers was completed on 29 July. Still 
some migrant workers have been arrested for working in the  
categories different from what are indicated in their work permits and 
for working in wrong workplaces. MJP helped to educate the workers 
about labour protection law andsocial security law to give them  
a basis for demanding their rights. 

5 October Maesot-Tak Law 
Clinic’s staff led an excursion trip 
of graduate students and daculty 
members from the Faculty of Law, 
Chiang MaiUniversity to explore the 
livelihood of the community of  
migrant workersin the Islamic  
Community of Mae Sot District, Tak.

7 October Samut Sakhon 
MJP’s staff attended the “World 
Day for Decent Work” and helped 
to develop a set of recommendations  
to the government including; 

1. Further advocate for the 
government to accept collective 
bargaining by ratifying the ILO Convention no. 87 
and 98

2. A raise of minimum wage to 360 baht 
countrywide 

3. Abolish laws that privatize state enterprises 
4. Respond to other proposals by the labour 

unions including migrant workers such as the right 
to maternity leave with no discrimination 

8-9 October Chiang Mai MJPorganized  
a two-day training workshop for 28 core members 
of the workers in Fang District, Chiang Mai. Apart 
from instilling in them knowledge about fundamental  
human rights, our project staff have invited a  
representative from the Immigration Office in Fang 
to speak to workers about the complaint procedure. 
It has attracted quite a lot of attention from the 
participants.
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8-27 October Maesot-Tak Law Clinic’s staff 
participated in the 26th Annual Regional Human 
Rights & Peoples Diplomacy Training Program  
organized by the Faculty of Law, NEW SOUTH 
WALES University in Timor-Leste. 

9 October Samut Sakhon MJP’s staff visited 
a community of migrant workers in Tambon Nadi, 
Muang District, Samut Sakhon to raise their awareness  
about their rights according to the labour protection 
law, social security law and Workmen’s Compensation  
Fundsince some workers were unable to tap into 
the child support fund. The training was given to 45  
participants including five males and 40 females. 

21 October Anti Human Trafficking in Labour 
Project’s staff have participated in a meeting with 
the government officials and activists from other 
NGOs to prepare for the assessment of Thailand’s 
fisheries sector by the European Parliament  
Committee on Fisheries during 1-4 November 2016. 
The meeting was held at the Ministry of Foreign 
Affairs, Bangkok. 

26 October Anti Human Trafficking in Labour 
Project’s staff have attended a meeting of the small 
group committee to review Thai laws relating to 
the ILO Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) 
at the Ministry of Labour. Thailand is reviewing its 
domestic laws to get prepared for ratifying the 
Protocol to the ILO Forced Labour Convention  
to address forced labour that exists in Thailand, 
particularly in fishery sector. 

27 October Maesot-Tak Law Clinic’s staff  
visited a community of migrant workers in Moo 1, 
TambonTha Sai Luad, Mae Sot District, Tak where 
about 150 workers lived. Most of them were employed 
in ornamental products and paid on piece rate. Those 
employed in garment factory were paid by daily wage. 
Though most workers have their ID documents and 
have access to medical treatment and their children 
are enrolled in school, but they are still paid less than 

the minimum wage and the issue needs to be further addressed. 
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30 October Samut Sakhon 
MJP’s staff visited a community 
of migrant workers in Bang Chalong  
Market, TambonBang Chalong, 
Bang Pli, Samut Prakan focusing 
on raising their awareness about 
their rights according to the labour 
protection law, social security law 
and Workmen’s Compensation 
Fund, particularly their demand 
for labour rights when a worker 
suffers a work-related injury. Most 
of them were employed in  
automobile parts factories and 
were vulnerable to accidences. 
Our staff have distributed among 
them brochures about Social  
Security Fund. The training was 
given to 21 participants including 
20 men and one woman.

2 November Anti Human 
Trafficking in Labour Project’s staff 
proposed ways to provide legal 
assistance to the trafficking  
survivors in fishery sector and 
proposed recommendations to the 
Thai government on how to pan 

to tackle trafficking in persons in the future to the European Parliament 
Committee on Fisheries at the Department of Fisheries, Thammasat 
University. The European Parliament Committee on Fisheries has  
expressed their concern to the Thai government and called on the 
expedition of the effort to solve the problem of slave labour in  
fishing boats and fishery processing plants. An effort should be made 
to enhance knowledge of labour inspectors for better performance  
as well.

4 November A public 
prosecutor, Mr. PrawitRoikaew, 
from the Office of Attorney 
General on trafficking in persons 
division, Ms. Wassana Kaewn-
opparat, Director of the Child 
Rights Protection Foundation, 
Mr. UbonwanBoonrattanasamai, officer from the United Nations Action 
for Cooperation against Trafficking in Persons (UN-ACT) and the Anti 
Human Trafficking in Labour Projectmet to develop the framework for 
the lawyer manual to provide legal assistance to the trafficking  
survivors. 

6 November 
S a m u t  S a k h o n  
MJP’s staff visited a 
community of migrant 
workers inTambon 
Ban Kham, Ban Srang 
District, Prachinburi 

focusing on raising their awareness about their rights  
according to the labour protection law, social security law 
and Workmen’s Compensation Fundsince some workers have 
been forced to work without holidays or have been denied 
their pay on public holidays as well as their overtime pay 
during their work on working days or public holidays. Or 
they have received their pay lower than what is required 
by the law. Our project’s staff have distributed among them 
IEC material about basic rights of the workers to five  
participants including three men and two women. 

7 November Maesot-Tak Law  
Clinic’s staff attended a seminar or  
consultation on possible solutions to the 
problems of migrant workers in Mae Sot 
at a meeting room of Bai Fern restaurant, 
Mae Sot District, Tak.
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8 November Our project Anti Human Trafficking in 
Labour Project’s staff has been invited to share experience 
of our work to help migrant workers to have access to 
justice process during the ASEAN Conference on Crime 
Prevention and Criminal Justice (ACCCPJ) “Sustainable 
Development through Crime Prevention”: Migrant Workers 
organized by the Thailand Institute of Justice (TIJ). 

10-11 November Samut Sakhon MJP’s staff 
and MJP’s staffin Mae Sot, Takhave participated in 
a regional meeting on legal assistance for migrant 
workersat a meeting room on the 16th floor of the 
Office of the Law Reform Commission (LRC),  
Software Park Buidling, Chaeng Wattana Road, 
TambonKlongKlua, Pak Kred, Nonthaburi. The event 
was organized by LRC and South East Asia Legal 
Aid Network (SEALAW).

13 November Samut Sakhon MJP’s staff, 
staff from HRDF (its headquarters), staff from  
Solidarity Center and representative from Migrant 
Working Group (MWG)) have participated and  
interviewed a group of workers to collect information  
about the situation of migrant workers at the office 
of Samut Sakhon MJP. There were 11 participants 
including one woman and ten men.

14-15 November Maesot-Tak Law Clinic’s 
staff participated in a seminar to review working 
strategy and to explore the situation of international  
migration in 2016 organized by the Migrant Working 
Group (MWG)) at the Camillian Pastoral Care Center,  
Lat Krabang, Bangkok.

16 November Our project Anti Human  
Trafficking in Labour Project’s staff has been invited 
to speak on the experience to help trafficking  
survivors from a perspective of refugee (Anti- 
Trafficking in Refugees”: Understanding Identification 
& Referral System Workshop) organized by MWF 
at Chatrium Hotel, Bangkok. 
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21-23 November HRDF organized an exchange of information 
and a meeting to seek collaboration on how to deliver help to migrant 
workers from Myanmar. It was co-organized by the Confederation of 
Trade Union of Myanmar (CTUM), Attorney U KyawMyint Law Firm, 
labour unions, NGOs and government agencies from Myanmarin Paan, 
Karen State, Myanmar. We would focus on proactive approach  
to deliver legal 
assistance to the 
workers and to 
exchange the  
i n f o r m a t i o n  
between the two 
governments. 

22 November Our 
project Anti Human Traf-
ficking in Labour Project’s 
staff has been invited to 
speak on “How pro bono 
can promote the rights 
and access to justice for 
migrant workers” together  

with attorneys from Lebanon during the Regional Conference of the 
Lawyer Beyond Borders held at Chatrium Hotel Riverside, Bangkok. 

23 November Chiang Mai 
MJP and the labour peer educa-
tors organized a one-day training 
workshop for migrant workers in 
construction in San Kam Phaeng 
District, Chiang Mai where there 
are around 90 workers lived. Most 
of them were not aware of their 
basic rights according to the  
labour law and relevant laws. Our 
staff helped to explain to them 
initial benefits from becoming an 
insured person under the social 
security law and it has garnered 
much interest from the workers. 

18 November 
Chiang Mai MJP  
organized an exchange  
on how to provide 
legal assistance by 
HRDFat Chiang Mai 
Hil l 2000 Hotel,  
Chiang Mai with the 
participation of staff from Samut Sakhon MJP and Maesot-Tak Law 
Clinic. The consultation has led to a conclusion of common issues in 
the three areas and how to make use of labour inspection mechanism 
to support migrant workers to have access to their own rights in the 
justice process more conveniently and promptly. In addition, the  
litigation strategy has to be adapted and more effort should be made 
to help the workers to have a better access to the Workmen’s  
Compensation Fund according to their rights and the verdict of the 
Supreme Court no. 15582/2558. The meeting was attended by 14 
participants including six men and eight women. 

19 November Chiang Mai 
MJPorganized a one-day training 
workshop for labour peer educa-
tors including 14 participants (nine 
men and five women). It was a 
chance for an exchange of  
information and reasons that have 
prevented the workers from  
accessing their rights. The peer 
educators can be instrumental in 
raising the awareness about basic 
rights among their fellow workers 
in their own communities. 
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23-25 November Samut Sakhon and Chiang 
Mai MJP’s staff and staff from the Anti Human 
Trafficking in Labour Projecthave participated in  
a training workshop on “The Empowerment of  
Nongovernmental Organizations in Giving Assistance 
to the Trafficking Survivors undergone forced labour” 
at BanchongBuri Hotel, Suratthani. It was organized 
by SR Law Firm and Freedom Fund.

25 November Maesot-Tak Law Clinic’s staff 
visited a community of migrant workers on Mae 
Sot-Rim Moey Asia Highway in the municipality of 
Mae Sot where there were around 70 migrant 
workers including 30 children. They all lived in the 
property of their employers who were engaged in 
logistics business. All of the workers were their 
employees. But only male workers have the  
personal documents were able to travel outside the 
designated area. Nevertheless, the workers are still 
able to have access to public health and education 
services, particularly the newborns who shall all be 
registered. 

26-27 November Chiang Mai MJPorganized a two-day 
training workshop for labour core leaders in Fang District, 
Chiang Maifocusing on raising their awareness about their 
basic knowledge concerning the law to prevent and suppress 
trafficking in persons, the situation of informal sector in 
agriculture, and the impact and danger of chemical use in 

orange plantation. The participants has been led to visit the orange plantation and explore the problems 
directly and to learn to apply their knowledge. Most participants were interested in the issue concerning 
the law to suppress and prevent trafficking in persons and were willing to have further exchange with 
experts on the issue. The training was attended by 21 participants including ten men and 11 women

28 November, Ms. Erin Nickerson, Deputy 
Advisor on Economics and Ms. ChunchomThongyen, 
Economic Expert from the US Embassy to Thailand 
have visited the office of Maesot-Tak Law Clinic.

2-4 December Staff and board members of 
HRDFparticipated in a meeting to develop an action 
plan and strategy of HRDFa Thor SaengKhonChiam 
Hotel, Ubonratchathani. 
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16 December Our 
project Ant i Human  
Trafficking in Labour  
Project’s staff has been 
invited to speak in a  
public discussion on the 
topic “Labour Protection 
for Workers in Fishery 
Sector” in a seminar “Pai 
Mai Sud, Yud Mai Dai, 
Klai Kern Thoi” together 
with other speakers  
including Mr. AdisornKerd- 

mongkhol, Ms. Siwawong Sookthawee, Mr. Wanrob 
Wararat, and Ms. Chanthana Ekeaumanee. It was  
organized by the Migrant Worker Rights Network (MWRN) 
to mark the 2016 International Migrants Day.

18 December Samut Sakhon MJP’s staff 
participated in an event to mark the International  
Migrants Day at Wat ThepNorarat. The event 
was organized by the State Enterprises Workers’  
Relations Confederation (SERC), the Migrant 
Worker Right Network (MWRN), Thai Labour 
Solidarity Committee and Foundation for State 
Enterprises Workers’ Relations with around 600 
participants including Myanmar migrant workers 
and about five migrant workers from Cambodia. 

18-19 December HRDFon behalf of the Network  
of Northern Workers organized an event to mark the  
International Migrants Day to brainstorm on the issues  
of workers and to develop recommendations and demands 
to be submitted to the Governor of Chiang Mai. It was  
attended by over 200workers. 

21 December Maesot-Tak Law Clinicvisited a 
community of workers in SamakSanphakan Road, 
Tambon Mae Sot ,Takto meet with around ten 
workers. Most of them were hired labour and have 
not been able to obtained personal documents, and 
thus were barred from travelling outside their  
designated area. 

21 December Our project staff from the Anti 
Human Trafficking in Labour Project have travelled 
to Phnom Penh, Cambodia, to have an exchange 
of information useful for the work to help in  
trafficking in persons cases against the workers 
from Cambodia in Thailand. The meeting for an 
exchange on litigation information was possible by 
help from the International Justice Mission.
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22 December Maesot-Tak Law Clinicorganized a training 
workshop to educate the workers, particularly about the Land 
Traffic Act BE 2522 (1979) and labour protection law. The 
participants were construction workers along the border of Mae 
Sot District, Tak including 75 participants all of whom have 
never received such training before. Therefore, our project staff 
have given them basic information about their rights as  
employees, how to exercise such rights and how to prevent 
themselves from becoming victims of trafficking in persons.

22 December Chiang Mai MJP and the peer 
labour educators organized a one-day training  
workshop for construction workers in Hang Dong, 
Chiang Mai with 26 participants including 18 men 
and eight women. Most of them were still not aware 
of their benefits according to the new state policy 
or the pink ID cards.

23 December Maesot-Tak Law Clinic’s staff 
organized a public discussion with the employers 
to promote the quality of life and the rights of 
migrant workers along the border in Mae Sot  
District, Takat the Bai Fern Restuartant, Mae Sot 
District, Takwith 16 participants. Most of them were 
concerned about how the border employment  
policy of the government failed to correspond to 
the livelihood of the workers since they were almost 
always on the move. The minimum wage proclamation 
could also lead to inequality among the skilled labour 
and unskilled labour. 

25 December Chiang Mai MJPorganized a 
meeting of 15 labour peer educators to plan for a 
two-day training workshop to be given to the peer 
educators in February 2017. Most of the participants 
were very keen about the training workshop,  
particularly on how to speak in public and leadership 
skills. 

27 December HRDF’s staff participated in a 
training workshop on the reform of the employment 
of migrant workers in Thailand held at Ibis Hotel, 
Ngam Du Pli, Lumphini, Bangkok by the Solidarity 
Center. 
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