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สถานการณ์ด้านนโยบาย และการบังคับใช้กฎหมาย

ความส�าคัญในการจัดท�าคดียุทธศาสตร ์
ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย1

กัญญรัตน์ วิภาตะวัต

ด้วยสภาพการณ์ทางการเมอืง เศรษฐกจิและสังคม
ปัจจุบันเอื้อต่อการเกิดปัญหาความไม่เป็นธรรมและการ
ละเมดิสิทธิมนษุยชน โดยเฉพาะต่อกลุ่มผูด้้อยโอกาสทาง
เศรษฐกจิและสงัคมและกลุ่มชายขอบเปราะบาง เช่น กลุม่
ชาติพันธุ์ ผู้ใช้แรงงาน แรงงานข้ามชาติ ผู้ลี้ภัย ชุมชน
ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากโครงการลงทุนขนาดใหญ่
หรอืนโยบายของรฐัด้านทีด่นิป่าไม้หรือการเมืองการปกครอง  
เป็นต้น และเมื่อเกิดปัญหาความไม่เป็นธรรมขึ้นแล้ว  
การที่จะใช้สิทธิเรียกร้องความเป็นธรรมเพื่อให้ได้รับ 
การฟื้นฟูและชดเชย เยียวยาหรือเพ่ือสร้างบรรทัดฐาน
การเปลี่ยนแปลงในเชิงระบบเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา
การละเมดิสทิธขิึน้อกียงัคงไม่ใช่เรือ่งง่าย เนือ่งจากปัญหา

และอปุสรรคของระบบยตุธิรรมท่ียงัไม่เอือ้ต่อการคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งการขาดต้นทุน
ทางความรู ้ทางเศรษฐกจิและอืน่ๆ การด�าเนนิคดเีพือ่เป็น
บรรทัดฐานหรือเป็นคดีตัวอย่างเพ่ือท�าการทดสอบผล 
ทางกฎหมาย (impact or test case litigation) และ 
การด�าเนินคดีเพื่อประโยชน์สาธารณะ (public interest 
litigation) หรือคดียทุธศาสตร์ (strategic litigation) นัน้ 
จงึถอืเป็นวธิกีารทางกฎหมายประการหนึง่ ทีเ่ป็นการด�าเนนิ 
กระบวนการทางศาลเพื่อน�ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงทาง
กฎหมายและการบงัคบัใช้กฎหมายอนัอาจสร้างบรรทดัฐาน
ที่ส่งผลต่อกรณีอื่นที่มีลักษณะเดียวกันต่อไปได้

1 บทความนี้ เป็นส่วนหนึ่งจากรายงานฉบับเต็ม “คดียุทธศาสตร์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย) โดย กัญญรัตน์ วิภาตะวัติ กรกฎาคม 2559
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การด�าเนินการของนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน 
ในคดียุทธศาสตร์มิได้มุ่งเน้นเฉพาะการต่อสู้ในประเด็น
เชิงเทคนิคทางกฎหมาย แต่อาศัยการแลกเปล่ียนองค์
ความรูร่้วมกันทัง้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ สงัคมวทิยา 
มานุษยวิทยา ตลอดทั้งหลักการและมาตรฐานสากลด้าน
สทิธมินษุยชน โดยเฉพาะอย่างยิง่การยนืยนัหลกัการด้าน
สทิธิในกระบวนการยุติธรรม เช่น การได้รบัการประกนัตัว  
การได้รับการตรวจสอบการควบคุมตวัโดยชอบด้วยกฎหมาย 
โดยศาล การได้รับโอกาสในการต่อสู้คดีอย่างเพียงพอ  
การได้ปรึกษาทนายความเป็นการส่วนตัวและได้รับ 
ความช่วยเหลอืทางกฎหมาย การมล่ีามตลอดกระบวนการ
ยตุธิรรม การมสีทิธอิทุธรณ์ค�าตดัสนิของศาลชัน้ต้น และ
การได้รับการปฏิบัติอย่างเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
ซึ่งต่างเป็นหลักการพ้ืนฐานในกฎหมายรัฐธรรมนูญและ
กฎหมายระหว่างประเทศ 

คดียทุธศาสตร์ด้านสทิธิมนษุยชนมกัวางยทุธศาสตร์
และขับเคลื่อนด้วยการท�างานร่วมกันเป็นเครือข่ายอย่าง
ต่อเนือ่ง ทัง้นักกฎหมายหรือทนายความด้านสทิธิมนุษยชน  
กลุ่มองค์กรด้านสทิธมินษุยชน นกัวชิาการและผูเ้ชีย่วชาญ
ด้านต่างๆ และภาคีเครือข่ายที่ขับเคลื่อนคดียุทธศาสตร์
ในพ้ืนท่ี ท้ังชุมชนชาวบ้าน และทนายความหรอือาสาสมคัร
นักกฎหมายในพื้นที่ เพ่ือขับเคล่ือนทั้งผลของคดีและ
ประเดน็ยทุธศาสตร์ทีใ่ห้เกิดบรรทดัฐานทางกฎหมาย ขับ
เคล่ือนกระบวนการต่อสู้ในศาลทั้งกระบวนการและเชิง
ความคิดเพือ่ยนืยันหลักการด้านสทิธิมนษุยชนซึง่เป็นสทิธิ
และเสรีภาพพื้นฐานของทุกคนที่กฎหมายรับรอง ซึ่งรวม
ทั้งการรวบรวมและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การท�า 
ใบแจ้งข่าวความคืบหน้าของคดีและเชิญชวนให้ร่วม
สังเกตการณ์ในศาล การจัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการ 
การแลกเปลี่ยนสรุปบทเรียนและเผยแพร่ข้อมูลต่อสื่อ
สาธารณะ การจัดการฝกึอบรม และกจิกรรมประการอืน่
เพื่อร ่วมรณรงค์ขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ด้าน 
สทิธมินษุยชนให้น�าไปสูก่ารเปลีย่นแปลงทางกฎหมายและ
นโยบายต่อไป 

คดยีทุธศาสตร์ด้านการคุ้มครองแรงงานข้ามชาติ

จากประเด็นปัญหาการเข้าถึงความเป็นธรรมของ
แรงงานข้ามชาตใินประเทศไทย มลูนธิเิพือ่สทิธมินษุยชน
และการพัฒนา ศูนย์พิทักษ์และฟื้นฟูสิทธิชุมชนท้องถ่ิน 
และองค์กรเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ได้ด�าเนิน
กิจกรรมเพื่อสนับสนุนให้แรงงานข้ามชาติซึ่งท�างานอยู่ใน
ประเทศไทยสามารถเข้าถงึความยติุธรรมและได้รบัความ
คุ้มครองตามกฎหมายระหว่างประเทศ เช่น มาตรฐาน
ขององค์การด้านแรงงานระหว่างประเทศและพันธกรณี
ระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน โดยได้ด�าเนินคดี
ยุทธศาสตร์ ควบคู่ไปกับกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ 
ทางกฎหมาย การประสานรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ 
ความไม่เป็นธรรมและให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย  
การรวบรวมและสังเคราะห์ข้อมูลสภาพปัญหาความ 
ไม่เป็นธรรมของแรงงานข้ามชาติ เพือ่น�าไปสู่การปรบัปรงุ
แก้ไขกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติและนโยบายต่างๆ 

ตวัอย่างคดยีทุธศาสตร์มทีัง้ทีด่�าเนนิการในศาลอาญา 
เช่น การรอ้งขอใหศ้าลตรวจสอบความชอบดว้ยกฎหมาย
ของการควบคมุตวัตามมาตรา 90 แห่งประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา2 ศาลแพ่ง เช่น การเรียกค่า 
เสียหายฐานละเมิดอันสืบเนื่องจากท�าร้ายร่างกาย3 และ 
ศาลปกครอง เช่น การฟ้องคดีในศาลปกครองเพื่อเรียก 
ค่าเสียหายจากการกระท�าละเมิดโดยหน่วยงานรัฐ4 และ
การขอให้เพกิถอนแนวปฏบัิติของส�านักงานประกันสงัคม
ที่ขัดต่อหลักการของกฎหมายเงินทดแทน5 เป็นต้น  
โดยกลุ่มทนายความผู้ฟ้องคดียุทธศาสตร์ได้พยายาม
หยิบยกหลักการและมาตรฐานสากลด้านสิทธิมนุษยชน 
รวมท้ังน�าองค์ความรูจ้ากการมส่ีวนร่วมท�าคดยีทุธศาสตร์
ทีสื่บเน่ืองจากการบงัคบัใช้กฎหมายความมัน่คงหลายฉบับ
ในจังหวดัชายแดนภาคใต้มาปรบัใช้ในกระบวนการด�าเนนิคดี  
ทั้งการเขียนค�าฟ้อง ค�าอุทธรณ์และการน�าเสนอพยาน 
ในชั้นศาล

2 กรณีการควบคุมตัว นายชาลี ดีอยู่ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
3 กรณีนายจ้างท�าร้ายร่างกายเด็กหญิงแอร์ 
4 กรณีบุตรของแรงงานข้ามชาติเสียชีวิตจากเหตุไฟฟ้ารั่วที่อ�าเภอแม่สอด 
5 กรณีการปฏิเสธการเข้าถึงกองทุนเงินทดแทนของนายโจ (ไม่มีนามสกุล) ซึ่งเป็นแรงงานข้ามชาติที่ประสบอันตรายจากการท�างาน
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ตัวอย่างคดียุทธศาสตร์เชิงรุก ได้แก่ การฟ้องเป็น
คดีปกครองเพื่อขอให้เพิกถอนแนวปฏิบัติของส�านักงาน
ประกันสงัคม ซ่ึงขดัต่อหลกัการของกฎหมายเงนิทดแทน
ทีมุ่ง่คุม้ครองลกูจ้างทกุคนทีป่ระสบอันตรายหรอืเจบ็ป่วย
เนื่องจากการท�างานให้สามารถเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล
และเงินทดแทนจากการสูญเสียอวัยวะหรือเสียชีวิตจาก
กองทนุเงนิทดแทนได้โดยตรง โดยไม่ถกูเลอืกปฏบัิติด้วย
เหตุแห่งเชื้อชาติ สัญชาติ หรือสถานะการเข้าเมือง6 โดย
ศาลปกครองสูงสุดได้รับรองหลักการของกฎหมายเงิน
ทดแทน วินิจฉัยรับรองสิทธิของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นแรงงาน
ต่างด้าวที่เข้าเมืองไม่ถูกกฎหมายแต่ได้รับการผ่อนผันให้
อาศยัและได้รับอนญุาตให้ท�างานในประเทศไทยทีจ่ะได้รบั
ความคุม้ครองตามพระราชบัญญัตเิงินทดแทน พ.ศ. 2537 
และเพิกถอนหนังสือของส�านักงานประกันสังคมที่  
รส. 0711/ว 751 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2544 ในส่วนที่
ก�าหนดว่าแรงงานต่างด้าวจะมีสิทธิได้รับเงินทดแทนจาก
กองทุนเงินทดแทน จะต้องมีหลักฐานว่านายจ้างจ่ายเงิน
สมทบเข้ากองทนุเงนิทดแทนในอตัราไม่ต�า่กว่าค่าจ้างขัน้ต�า่  
และแรงงานต่างด้าวที่จดทะเบียนต้องย่ืนแบบเสียภาษี 
เงินได้บคุคลธรรมดาในประเทศไทย7 หลกัการของกฎหมาย
เงินทดแทนที่มุ่งคุ้มครองลูกจ้างทุกคนซ่ึงรวมทั้งแรงงาน
ต่างด้าวให้สามารถเข้าถึงกองทนุเงนิทดแทนได้โดยตรงนัน้
ยงัได้รบัการยนืยันโดยค�าพพิากษาศาลฎีกาผ่านการฟ้องคด ี
ต่อศาลแรงงาน8 

ถึงแม้ค�าพิพากษาทั้งสองฉบับดังกล่าวมีผลสร้าง
บรรทดัฐานทางกฎหมายทีรั่บรองเจตนารมณ์ของกฎหมาย 
แต่กย็งัปรากฏว่าแรงงานข้ามชาตบิางส่วนยงัไม่อาจเข้าถึง
กองทุนเงินทดแทน เครือข่ายจึงยังเห็นความจ�าเป็นที่จะ
ต้องมีการขับเคลื่อนเพื่อขยายผลของค�าพิพากษาศาล
ปกครองสูงสุดดังกล่าวเพื่อให้เกิดการยอมรับสิทธิอย่าง
ถ้วนหน้าในการเข้าถึงกองทุนเงินทดแทนของแรงงาน 

ข้ามชาติเพื่อคุ้มครองสิทธิของแรงงานข้ามชาติได้อย่าง 
ทั่วถึงและยั่งยืน 

จากประสบการณ์ของกลุ ่มองค์กรที่ด�าเนินคดี
ยุทธศาสตร์ด้านสิทธิมนุษยชนนั้นพบว่า ปัจจัยที่ส�าคัญ 
ต่อความส�าเร็จของการด�าเนินคดียุทธศาสตร์ คือ การ
ขยายผลของคดี ที่ต้องก�าหนดเป็นยุทธศาสตร์และ 
ขบัเคลือ่นด้วยการท�างานร่วมกนัเป็นเครอืข่ายอย่างต่อเน่ือง  
ตัง้แต่ชัน้ตระเตรยีมคดไีปจนถึงการขยายผลของค�าพิพากษา  
โดยเฉพาะในกรณีที่ได้ต่อสู้จนเกิดการเปลี่ยนแปลง ศาล
ได้รับรองหลักการแล้ว ยิ่งมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
มีการขับเคลื่อนร่วมกันเพื่อขยายผลของคดียุทธศาสตร ์
ให้เป็นทีย่อมรบัในสงัคมด้วย เพือ่ป้องกนัการเปล่ียนแปลง
ของค�าพิพากษาศาลที่อาจกลับหลักการได้หากไม่ได้รับ
การย�้าเตือนจากสังคม9

ดงัน้ัน การขยายผลของคดยีทุธศาสตร์ควบคูไ่ปกบั
การด�าเนินคดีในชั้นศาลจึงเป็นปัจจัยส�าคัญที่ต้องก�าหนด
เป็นยทุธศาสตร์และขบัเคลือ่นด้วยการท�างานร่วมกันเป็น
เครอืข่ายอย่างต่อเนือ่งตัง้แต่ชัน้ตระเตรยีมคดไีปจนถึงการ
ขยายผลของค�าพพิากษา โดยนักกฎหมายหรอืทนายความ
ด้านสทิธมินษุยชน ผูถ้กูละเมดิสทิธ ินกัสทิธมินษุยชนนกั
วชิาการและผูเ้ชีย่วชาญด้านต่างๆ ทัง้ในพืน้ทีแ่ละโดยทัว่ไป 
ซึง่หมายรวมทัง้การรวบรวมและเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ 
การท�าใบแจ้งข่าวความคืบหน้าของคดีและเชิญชวนให้ 
ร่วมสังเกตการณ์ในศาล การจัดกจิกรรมเสวนาทางวชิาการ 
การแลกเปลี่ยนสรุปบทเรียนและเผยแพร่ข้อมูลต่อสื่อ
สาธารณะ และการจัดการฝึกอบรม ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดผล
ในการสร้างบรรทัดฐานทางกฎหมาย การเปลี่ยนแปลง 
เชิงนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อรับรองหรือคุ้มครองสิทธ ิ
มนษุยชน รวมทัง้สร้างความตระหนกัรูใ้นสงัคมและน�าไป
สู่การเปลี่ยนแปลงบรรทัดฐานของสังคมต่อไป 

6 หนังสือเวียนที่ รส.0711/ว 751 เรื่อง การให้ความคุ้มครองแรงงานต่างด้าวที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท�างาน ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2544 
ที่ก�าหนดเฉพาะแรงงานข้ามชาติที่จดทะเบียนและมีใบอนุญาตท�างานที่ทางราชการออกให้และได้รับอนุญาตให้เข้าเมืองโดยถูกต้องตามกฎหมายเท่าน้ันท่ีมี
สทิธเิข้าถงึเงนิทดแทน อกีทัง้ต้องมหีลกัฐานว่านายจ้างจ่ายเงนิสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนในอตัราไม่ต�า่กว่าค่าจ้างขัน้ต�า่ และแรงงานต่างด้าวท่ีจดทะเบียน
ต้องยื่นแบบเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในประเทศไทย

7 ค�าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด (คดีนายโจ ไม่มีนามสกุล) คดีหมายเลขแดงที่ อ. 821/2558 ลงวันที่ 9 กันยายน 2558 ซึ่งมีรายละเอียดค�าพิพากษา
ปรากฏตามเอกสารภาคผนวกท้ายรายงาน 

8 ค�าพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีแรงงาน (คดีนางหนุ่ม ไหมแสง) ที่ 15582/2558 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ซึ่งมีรายละเอียดค�าพิพากษาปรากฏ 
ตามเอกสารภาคผนวกท้ายรายงาน 

9 เช่น กรณีสิทธิแรงงานซ่ึงแนวค�าพิพากษาศาลฎีกาได้วางบรรทัดฐานรับรองการคิดค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมตามอายุการท�างาน แต่ปัจจุบัน
ศาลชัน้แรงต้นเริม่กลบัหลกัโดยวนิิจฉยัว่าเป็นดุลยพนิจิของศาล อกีทัง้ยังไม่อาจฎีกาได้เพราะเป็นการใช้ดลุยพนิจิในปัญหาข้อเทจ็จริงมิใช่ปัญหาข้อกฎหมาย 
ดังกล่าวท�าให้สิทธิแรงงานอ่อนแรงลงทั้งที่ได้มีการขับเคลื่อนมายาวนาน
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การรับรองเอกสารที่มีผลต่อการเข้าถึงสิทธิ
ตามพระราชบญัญตัปิระกนัสงัคม พ.ศ. 253310

แม้รฐัไทยจะพฒันาให้การคุ้มครองสทิธิแก่แรงงาน
ข้ามชาติตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 
เป็นไปอย่างเสมอภาคตามหลักการในแต่ละบทบัญญัติ  
แต่ยังมีข้อเรียกร้องให้แก้ไขมาตรา 33 มาตรา 39 และ
มาตรา 40 เพ่ือให้เนื้อหาของการคุ ้มครองสิทธิเป็น
มาตรฐานเดยีวกนัโดยมแิบ่งแยกระหว่างแรงงานข้ามขาติ
และแรงงานไทย เฉพาะความท้าทายในปี 2558 การเข้าถงึ 
สิทธิตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ของ
แรงงานข้ามชาติซ่ึงเข้ามาท�างานในประเทศไทย มิได ้
พบเจอแต่เฉพาะปัญหาการบังคับใช้กฎหมายและการใช้
ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเท่านั้น  
แต่ยังหมายรวมถึงการขาดกลไกในการรับรองเอกสาร 
อนัใช้เป็นหลกัฐานในการยนืยนัสทิธขิองแรงงานข้ามชาติ
ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 อีกด้วย

1. ข้อเท็จจริง คดีและข้อคิดเห็น 

ข้อเท็จจริงของการขาดกลไกในการรับรองเอกสาร
อนัใช้เป็นหลกัฐานในการยนืยนัสทิธขิองแรงงานข้ามชาติ
ในฐานะทายาทตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 
2533 ปรากฏแก่กรณขีองนางมะวนิยุ ภรรยาของนายตา 
ซึ่งเป็นแรงงานข้ามชาติข้ามชาติชาวพม่า มีอาชีพรับจ้าง
ก่อสร้างอยู่ในจังหวัดชลบุรี โดยนายตาเข้ามาท�างานใน
ประเทศไทยตัง้แต่ปี 2555 และเสยีชวีติลงด้วยโรคมะเรง็
ตับเมื่อปี 2558 แม้นายตาจะเสียชีวิตด้วยโรคที่ไม่ได้ 
เกีย่วเนือ่งเจ็บป่วยจากการท�างาน แต่นายตาเป็นผูป้ระกนัตน 
ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ทายาท 
จงึมสิีทธไิด้รบัประโยชน์ทดแทนจากกองทนุประกนัสงัคม
ในกรณชีราภาพ อย่างไรก็ตาม ในการเข้าถึงสทิธิดังกล่าว 
ทายาทของนายตา ซึง่ในกรณนีีค้อื นางมะวนิยซุึง่เป็นภรรยา  
ต้องย่ืนเอกสารของทางการพม่าที่รับรองว่านางมะวินยุ 
เป็นคู่สมรสโดยชอบด้วยกฎหมายของนายตา และแม้
เอกสารดงักล่าวจะถกูแปลและรบัรองโดยศนูย์ประสานงาน 

ชายแดน จงัหวดัตาก ซึง่เป็นหน่วยงานในสังกดัของรฐัไทย  
แต่เจ้าหน้าที่ของส�านักงานประกันสังคม จังหวัดตาก  
อ้างว่าเอกสารดังกล่าวไม่มีความน่าเชื่อถือ จึงออกค�าสั่ง
ว่านางมะวินยุในฐานะทายาทของนายตา ไม่มีสิทธิได้รับ
ประโยชน์จากกองทนุประกนัสังคมในกรณีชราภาพ คลนิกิ
กฎหมายแรงงานแม่สอด ในฐานะผู้ให้ความช่วยเหลอืทาง
กฎหมายแก่นางมะวนยิเุหน็ว่า การทีน่างมะวนิยไุม่สามารถ
เข้าถงึสทิธจิากกองทนุประกนัสงัคมในกรณีดงักล่าวได้เกิด
จากข้อขดัข้องทางเอกสารซึง่ระบบการจัดท�าเอกสารยนืยนั
ความเป็นคู่สมรสของไทยและพม่าต่างกัน รัฐไทยจึง 
ไม่อาจน�าข้อจ�ากดัดังกล่าวมาตัดสิทธนิางมะวนิยุในฐานะ
ทายาทของนายตาได้ จึงยื่นอุทธรณ์ค�าสั่งดังกล่าวต่อ 
คณะกรรมการอุทธรณ์ 

2. กรอบกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมาย
ภายในประเทศ 

กรณีนางมะวินยุ ซึ่งเป็นทายาทของนายตาและ 
มีสิทธิได้รับประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมกรณี 
ชราภาพ ได้รับการรับรองสิทธิที่จะมีสวัสดิการสังคมและ
การประกันสังคมตามข้อ 9 แห่งกติการะหว่างประเทศ 
ว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมประกอบ
กับมาตรา 4 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับ
ชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 และมาตรา 54 พระราช
บัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533

3. ข้อเสนอแนะ 

คลินิกกฎหมายแรงงานแม่สอดเห็นว่า ในเบื้องต้น
ควรน�าข้อเท็จจริงเรื่องการรับรองเอกสารที่มีผลต่อการ 
เข้าถงึสิทธติามพระราชบัญญติัประกนัสังคม พ.ศ. 2533 
กรณขีองนางมะวนิย ุเข้าหารอืกบัส�านกังานประกันสังคม 
จงัหวดัตาก เพือ่ชีแ้จงและท�าความเข้าใจในระบบการรบัรอง
เอกสารของประเทศพม่าเพ่ือพฒันาไปสู่การจัดท�าข้อตกลง
หรอืแนวปฏิบตัทิีด่ใีนการด�าเนนิการให้แก่แรงงานข้ามชาติ
รายอื่นต่อไป

10 รายละเอียดดังกล่าวเป็นส่วนหนึง่ของการจดัท�าเอกสารเพือ่รณรงค์เเละเผยแพร่ (Factsheet) ของมูลนธิเิพือ่สทิธมินุษยชนเเละการพฒันา โดยมีจดุประสงค์
ให้มีการน�าเสนอข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเข้าถึงความยุติธรรมที่เกิดขึ้นกับเเรงงานข้ามชาติในประเทศไทยถูกเผยเเพร่ต่อสาธารณะ
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นอกจากประเด็นเร่ืองการยื่นส่งเอกสารที่ประสบ
กบัข้อจ�ากดัในการใช้ดุลพินจิไม่รับรองเนือ่งจากขาดความ
น่าเชือ่ถอืโดยเจ้าหน้าทีรั่ฐในบางกรณีแล้ว มลูนธิิเพือ่สทิธิ
มนุษยชนและการพัฒนายงัพบว่า กระบวนการเข้าถงึสิทธิ
อนัพงึมพึีงได้ตามทีก่ฎหมายรบัรองไว้ของแรงงานข้ามชาติ 
ยังคงต้องอาศยักลไกเสรมิเช่นความช่วยเหลอืจากองค์กร
ภาคประชาสังคม ซึ่งรวมถึงมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและ
การพัฒนา เป็นแรงขับเคลื่อนให้สิทธินั้นเกิดผลและ 
ส่งประโยชน์ให้แก่บคุคลผู้ทรงสทิธิตามทีก่ฎหมายรบัรอง
ไว้ตามเจตนารมณ์อย่างแท้จริง 

อย่างไรกต็าม แม้แรงงานข้ามชาตบิางรายจะได้รบั
การเยียวยาตามสิทธิซึ่งบัญญัติไว้ในกฎหมาย ก็ยังต้อง
จ่ายค่าต้นทุนแห่งการเรยีกร้องหลายประการ ไม่ว่าจะเป็น
ระยะเวลาที่ใช้ในการติดต่อประสานงานรวมทั้งค่าใช้จ่าย
ในการแปลและรับรองเอกสารจากประเทศต้นทาง (โปรด
ดูหัวข้อ การรับรองเอกสารที่มีผลต่อการเข้าถึงสิทธิตาม 
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533) 

โครงการยตุธิรรมเพือ่แรงงานข้ามชาตจิงึขอน�าเสนอ
ข้อเท็จจริงของครอบครัวแรงงานข้ามชาติครอบครัวหนึ่ง
ในจังหวดัสมทุรปราการ ซึง่ผูเ้สยีหายประสบอบุติัเหตุรถชน 
จนถึงแก่ความตายแต่ทายาทยงัต้องใช้ระยะเวลาจัดเตรยีม
เอกสารและประสานงานกับหน่วยงานเพ่ือขอรับค่ารักษา
พยาบาลตามพระราชบญัญตัคิุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ 
พ.ศ. 2535 กว่า 1 ปี 

1. ข้อเท็จจริง คดีและข้อคิดเห็น 

ข้อเท็จจริงของการเรียกร้องสิทธิอันพึงมีพึงได้ตาม
กฎหมายของแรงงานข้ามชาติในกรณีประสบอุบัติจากรถ
ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535  
ปรากฏแก่กรณขีองนางKHINE BU มารดาของนาย KHIN 
MAUNG SAW เนือ่งด้วยเมือ่วนัที ่9 มนีาคม 2558 นาย 
KHIN MAUNG SAW ประสบอุบัติเหตุถูกรถชนรถ
จักรยานยนต์ชนระหว่างจูงรถจักรยานข้ามถนนจนเป็น
เหตุให้นาย KHIN MAUNG SAW เสียชีวิตในเวลาต่อมา 

แม้นาย KHIN MAUNG SAW ซึ่งเป็นลูกจ้างจะ
ถือหนังสือเดินทางประเทศพม่าแต่กลับไม่ได้ขึ้นทะเบียน
ประกนัตนตามพระราชบัญญติัประกนัสังคม พ.ศ. 2533 
เพราะเหตุจากความละเลยของนายจ้าง อย่างไรก็ตามด้วย
เหตกุารณ์การเสยีชวีติอันเนือ่งมาจากการประสบอบุติัเหตุ
ทางรถท�าให้ทายาทของนาย KHIN MAUNG SAW ซึ่ง
ในกรณีนี้คือ นาง KHINE BU ผู้เป็นมารดา มีสิทธิได้รับ
ค่าสินไหมทดแทนจากรัฐตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง 
ผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 และจากบรษิทัประกันชวีติ 
ด้วยเหตุทีน่าย KHIN MAUNG SAW เป็นผูถ้อืบตัร K-Max  
Debit Card บัตรเดบิตธนาคารกสิกรไทยทีใ่ห้ความคุม้ครอง
อุบัติเหตุและรบัสิทธปิระโยชน์พเิศษเฉพาะส�าหรบัผูถ้อืบตัร 

ด้วยการให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดจากผู้น�า
ชมุชนเชือ้สายยะไข่ในจังหวดัสมทุรปราการและโครงการ
ยติุธรรมเพือ่แรงงานข้ามชาติ พ้ืนทีม่หาชยั จังหวดัสมทุรสาคร  
ท�าให้เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2559 นาง KHINE BU  
ในฐานะทายาทได้รับเงินค่าสินไหมทดแทนตามพระราช
บัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 และ 
จากบรบัิทประกนัชีวิตรวมทัง้ส้ินเป็นเงิน 257,680 บาท11

11 ยอดเงนิดงักล่าวมาจากเงนิทีผู่เ้สียชีวิตมีสทิธไิด้รบัค่าสนิไหมทดแทนส�าหรับความเสยีหายต่อชีวติเป็นจ�านวนทัง้สิน้ 200,000 บาท ซึง่ได้รับ 135,000 บาท 
เนื่องจากหักค่ารักษาพยาบาล จ�านวน 30,000 บาท และค่าปลงศพ 35,000 บาท ซึ่งได้รับก่อนหน้านี้แล้ว ส่วนยอดเงินจาก บริษัท เมืองไทยประกันภัย 
จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งผู้เสียชีวิตมีสิทธิได้รับความคุ้มครองจากบัตรเดบิตกสิกรไทยกรณีอุบัติเหตุทั่วไป เป็นเงินจ�านวน 122,680 บาท) หากรวมยอดทั้งหมด
ทีไ่ด้รบั คอื 322,680 บาท เป็นเงนิทัง้หมดทีไ่ด้รบัจรงิ แต่ยอด 257,680 บาท ได้ถูกลบกบัค่ารกัษาพยาบาล จ�านวน 30,000 บาท และค่าปลงศพ 35,000 
บาท ซึ่งได้รับก่อนหน้านี้

ต้นทุนในการเรียกร้องสิทธิอันพึงมีพึงได ้
ตามกฎหมายของแรงงานข้ามชาต ิ

ในกรณีประสบอุบัติจากรถ
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สถานการณ์ด้านคดีที่น่าสนใจ

อย่างไรตาม โครงการยตุธิรรมเพ่ือแรงงานข้ามชาติ
ยังมีความห่วงกงัวลต่อกรณอ่ืีนของลูกจ้างหรือทายาทของ
ลกูจ้าง ซึง่เป็นผูม้สีทิธอินัพงึมีพงึได้ตามกรอบกฎหมายไทย  
แต่ติดขัดด้วยปัญหาการประสานงาน การรับรองเอกสาร 
หรอืการเดินทางเช่นเดยีวกบักรณขีองนาง KHINE BU ที่
ใช้ระยะเวลากว่า 1 ปี สทิธิและประโยชน์จงึเกิดผลขึน้จรงิ

2. กรอบกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมาย
ภายในประเทศ

กรณนีาง KHINE BU ซ่ึงเป็นทายาทของนาย KHIN 
MAUNG SAW มสีทิธไิด้รบัประโยชน์จากกองทนุทดแทน
ผู้ประสบภัยและจากบริษัทประกันชีวิต อันเป็นไปตาม
กรอบสทิธทิีจ่ะมสีวสัดกิารสงัคมและการประกันสงัคมตาม
ข้อ 9 แห่งกตกิาระหว่างประเทศ ว่าด้วยสทิธิทางเศรษฐกจิ 
สังคม ตลอดทั้งกรอบสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองตาม
กฎหมายโดยไม่เลือกปฏิบัติ ในที่นี้คือ พระราชบัญญัติ

คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ตามข้อ 7 และ
ข้อ 22 แห่งปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธมินุษยชน ประกอบ
กับมาตรา 4 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับ
ชั่วคราว) พุทธศักราช 2557

3. ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเบ้ืองต้นจากโครงการยุติธรรมเพื่อ
แรงงานข้ามชาติ คอื ควรหารอืเพือ่หาช่องทางในการเสริม
สร้างความรู้ความเข้าใจถึงข้อกฎหมายอื่นที่จ�าเป็นแก ่
การด�ารงชีวิตในประเทศไทยแก่แรงงานข้ามชาติ อัน
หมายความรวมถึงกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการจราจรทัง้หมด 
นอกเหนือจากกลุ่มกฎหมายแรงงานซึ่งสัมพันธ์โดยตรง
กับการจ้างงานของกลุ่มแรงงานข้ามชาติ 

นอกจากนี้ ยังควรพัฒนาศักยภาพผู้น�าชุมชนด้วย
การอบรมเพื่อขยายฐานการรับเรื่องร้องเรียนและให้ 
ค�าแนะน�าเบื้องต้นแก่แรงงานข้ามชาติในแต่ละพื้นที่

แรงงานข้ามชาตยิืน่ค�าร้องต่อส�านกังานประกัน
สังคมเพื่อขอรับค่าทดแทนเน่ืองจากประสบ
อันตรายจากการท�างาน

เมื่อวันท่ี 4 กรกฎาคม 2559 เจ้าหน้าที่คลินิก
กฎหมายแรงงานพืน้ทีแ่ม่สอด จงัหวดัตาก ได้รับเรือ่งร้อง
เรียนจากนายตูยะ แรงงานข้ามชาติชาวเมียนมา ซึ่งแจ้ง
ว่าตนไม่ได้รับค่าทดแทนจากนายจ้างเนื่องจากประสบ
อันตรายจากการปฏิบัติงานโดยเหตุเกิดเมื่อวันท่ี 26 
มิถุนายน 2559 ระหว่างที่นายตูยะก�าลังปฏิบัติงานให้
นายจ้างอยูใ่นไร่มนัส�าปะหลงั นายจ้างเรยีกให้นายตูยะไป
ตดัมนัส�าปะหลงั แต่เนือ่งจากนายตยูะไม่เคยใช้เครือ่งมอื
ดังกล่าวมาก่อนจึงถูกเครื่องตัดมันส�าปะหลังตัดนิ้วก้อย
และนิ้วนางมือซ้ายขาดนายจ้างจึงส่งตัวนายตูยะเข้ารับ 
การรกัษาทีโ่รงพยาบาลแม่สอด นายตยูะเข้ารับการรักษา
เป็นระยะ 2 วนั เป็นค่ารักษาพยาบาลทัง้สิน้ 7,000 บาท 
นายจ้างของนายตยูะไม่ประสงค์ทีจ่ะจ่ายเงนิจ�านวนดงักล่าว  
จงึแนะน�าให้นายตยูะหนอีอกมาจากโรงพยาบาลและเสนอ
จะให้ค่ารกัษาพยาบาลจ�านวน 6,000 บาท อย่างไรก็ตาม 

นายจ้างมิได้จ่ายเงินจ�านวนดังกล่าวให้นายตูยะ โดย 
ให้เพียงข้าวสารครึ่งกระสอบและเงินจ�านวน 200 บาท 
เมือ่วันที ่25 กรกฎาคม 2559 นายตูยะโดยความช่วยเหลอื 
จากคลินิกกฎหมายแรงงานจึงยื่นค�าร้อง (กท.16) ต่อ
ส�านกังานประกันสงัคมพืน้ทีแ่ม่สอดเพือ่ขอรบัเงินทดแทน
จากนายจ้าง ซึ่งขณะน้ีก�าลังรอให้เจ้าหน้าที่ส�านักงาน
ประกันสังคมพื้นที่แม่สอดติดต่อประสานงานกับนายจ้าง
เพื่อไกล่เกลี่ยค่าทดแทนแก่นายตูยะต่อไป
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ทายาทของแรงงานข้ามชาติได้รบัเงนิค่าสนิไหม
ทดแทนจากบริษัทประกันภัย

เมื่อวันท่ี 6 กรกฎาคม 2559เจ้าหน้าที่คลินิก
กฎหมายแรงงาน พืน้ทีแ่ม่สอด จงัหวดัตาก ได้น�าแม่ของ
นางสาวมีเซนใน ซึ่งเป็นแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมาที่
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจากรถ เข้ารับค่าสินไหมทดแทน
จ�านวน 400,000 จากบรษิทัประกนัภยักรงุเทพ ณ สถานี
ต�ารวจภธูรเมืองตาก จงัหวดัตาก โดยกรณดีงักล่าวเกดิข้ึน 
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 รถตู้ที่นางสาวมีเซนใน
โดยสารมาจากกรุงเทพเกิดประสบอุบัติเหตุที่จังหวัดตาก 
จนนางสาวมีเซนใน ซึ่งในขณะนั้นตั้งครรภ์ได้ประมาณ  
3 เดือนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่คลินิกกฎหมาย
แรงงาน จึงติดต่อประสานงานกับทางเจ้าหน้าท่ีต�ารวจ 
ในพื้นท่ีและบริษัทประกันภัยจนแม่ของนางสาวมีเซนใน 
ในฐานะทายาท ได้รับเงินจ�านวนดังกล่าว

ทายาทของแรงงานข้ามชาติได้รับค่าสินไหม
ทดแทนจากบริษัทประกันภัย กรณีแรงงาน 
ข้ามชาตปิระสบอุบตัเิหตทุางรถยนต์จนเสยีชวีติ

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 เจ้าหน้าที่คลินิก
กฎหมายแรงงาน พืน้ทีแ่ม่สอด จงัหวดัตาก น�านางด่อล่า
เอ นายซ่อวันนางด่อขิน่เอ และนางด่อตานน ุซึง่เป็นทายาท
ของแรงงานข้ามชาติซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทาง
รถยนต์ ไปพบกบับริษทัวริยิะประกนัภยั ณ สถานีต�ารวจ
ภูธรแม่ท้อ อ�าเภอเมือง จังหวัดตาก เพ่ือรับค่าสินไหม
ทดแทนคนละ 800,000 บาท โดยเหตุดงักล่าวสบืเน่ืองจาก 
เมือ่วนัที ่12 มนีาคม 2559 แรงงานข้ามชาตชิาวเมยีนมา
จ�านวน 12 คน ได้เช่าเหมารถตู้ของบริษัทมิตรภาพซึ่ง 

เป็นบริษัทให้บริการขนส่งโดยสาร ตั้งอยู่บริเวณสะพาน
มิตรภาพไทยเมียนมา ต�าบลท่าสายลวด เพื่อเดินทาง 
ไปท�างานยังจังหวัดชลบุรี แต่เมื่อถึงเขตของต�าบลแม่ท้อ 
อ�าเภอเมอืง จังหวดัตาก เกดิเหตรุถตูค้นัทีโ่ดยสารมาเฉ่ียวชน 
กับรถขนส่งน�้ามันแม่กุบริการท�าให้มีผู้โดยสารเสียชีวิต
และได้รับบาดเจ็บหลายราย ซึ่งรวมถึงทายาทของผู้ได้รับ
ค่าสินไหมทดแทนทัง้ส่ีคนด้วย ทางเจ้าหน้าทีค่ลนิิกกฎหมาย 
แรงงานจงึประสานงานกบัทัง้ตวัแทนของบรษัิทประกนัภยั
และเจ้าหน้าทีต่�ารวจในพ้ืนทีเ่กดิเหตเุพือ่ให้ความช่วยเหลือ
ทางกฎหมายทัง้ในคดแีพ่งและคดอีาญาจนกระทัง่ทายาท
ของแรงงานข้ามชาติทั้งส่ีคนได้รับค่าสินไหมทดแทนตาม
สิทธิของตนในที่สุด

แรงงานข้ามชาติรอผลอุทธรณ์เนื่องจากเรียก
ร้องสิทธิเพราะประสบอันตรายจากการท�างาน

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558 เจ้าหน้าที่คลินิก
กฎหมายแรงงานพ้ืนที่แม่สอด จังหวัดตาก ได้รับเรื่อง 
ร้องเรียนจากนายมินอ่อง แรงงานข้ามชาติชาวเมียนมา 
ซึง่แจ้งว่าตนไม่ได้รบัเงินทดแทนกรณปีระสบอันตรายจาก
การท�างาน โดยนายมินอ่องแจ้งว่าเหตุดังกล่าวเกิดขึ้น 
เมื่อวันท่ี 12 สิงหาคม 2558 ระหว่างที่ตนก�าลังติดต้ัง 
ฝ้าเพดานทีบ้่านหลงัหน่ึง ซึง่เป็นส่วนหนึง่ของงานรบัเหมา
ก่อสร้างของนายจ้าง เกิดอุบัติเหตุตะปูดีดเข้าตาข้างขวา 
นายจ้างจงึน�าตวันายมนิอ่องเข้ารบัการรกัษาทีแ่ม่ตาวคลินิก
และต่อมาน�าเงินค่าจ้างจ�านวน 4,000 บาท มามอบให้
นายมนิอ่อง แต่มไิด้มอบเงนิค่าชดเชยอืน่ใดให้อกี เจ้าหน้าที่ 
คลนิกิกฎหมายแรงงานจึงน�านายมนิอ่องไปยืน่ค�าร้อง (กท.
16) เพื่อขอรับเงินค่าทดแทน ณ ส�านักงานประกันสังคม 
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พืน้ท่ีแม่สอด จังหวัดตาก ต่อมาวนัท่ี 12 มกราคม 2559 
ทางคลนิกิกฎหมายได้รบัแจ้งจากส�านกังานประกนัสงัคมว่า  
กรณีนี้ส�านักงานประกันสังคมมีค�าสั่งให้นายจ้างจ่ายค่า
ทดแทนแก่นายมินอ่องเป็นค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน 750 
บาท และเงินทดแทนกรณีไม่สามารถท�างานได้ 10 วัน 
เป็นเงนิ 1,980 บาท ไม่ได้ประเมนิความเจบ็ป่วยของนาย
มินอ่องซึ่งเกิดจากการท�างานด้วย นายมินอ่องด้วยความ
ช่วยเหลือจากเจ้าหน้าทีค่ลินกิกฎหมายแรงงานจงึย่ืนหนงัสือ
อุทธรณ์ค�าสั่งดังกล่าวจนถึง 27 กรกฎาคม 2559 แต่ยัง
ไม่มีความคืบหน้าจนถึงปัจจุบัน

คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ ้างม ี
ความเห็นให้บรษิทัเปอร์เฟคโต้จ่ายเงนิค่าจ้างและ 
ค่าท�างานล่วงเวลาให้แก่แรงงานข้ามชาติ

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 ผู้ว่าราชการจังหวัด
เชยีงใหม่ มอบเงนิค่าชดเชยจ�านวน 900,000 บาท คนละ 
9,000 บาท ให้แก่แรงงานข้ามชาติกว่า 100 คน ตาม
ความเหน็ของคณะกรรมการกองทนุสงเคราะห์ลกูจ้างทีม่ี
ผลพจิารณาอนมุติัให้แรงงานได้รบัเงนิค่าชดเชยจากกองทุน
สงเคราะห์ลูกจ้าง กรณีนี้สืบเนื่องจากแรงงานดังกล่าว 
ถกูห้างหุน้ส่วนจ�ากดัเปอร์เฟตโต เลิกจ้างและไม่จ่ายค่าชดเชย 
เมื่อวันท่ี 21 มกราคม 2559 ท�าให้แรงงานยื่นค�าร้อง 
ขอเงินชดเชยจากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง

ต่อมาวนัที ่22-23 สิงหาคม แรงงานข้ามชาตจิ�านวน 
195 คน ได้ยืน่ฟ้องห้างหุน้ส่วนจ�ากดัเปอร์เฟคโต้ ต่อศาล
แรงงานภาค 5 ด้วยเหตุที่บริษัทดังกล่าวในฐานะนายจ้าง
เลกิจ้างและไม่จ่ายค่าชดเชย ตามทีพ่นักงานตรวจแรงงาน
ได้ออกค�าส่ังให้จ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าแทนการบอก
กล่าวล่วงหน้าและค่าชดเชย จ�านวนเงิน 5,969,455.44 
บาท แก่แรงงานดังกล่าว ในวันที่ 9 มีนาคม 2559 
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26 กันยายน 2559 คณะกรรมการกองทุน
สงเคราะห์ลูกจ้าง ได้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินในส่วนของ 
ค่าชดเชยค่าจ้างค้างจ่ายและค่าล่วงเวลาจากกองทนุสงเคราะห์
ลกูจ้างให้แก่แรงงาน 111 คน จ�านวนทัง้สิน้ 1,555,828.01 
จากกรณทีีแ่รงงานดังกล่าวถกูห้างหุน้ส่วนจ�ากดัเปอร์เฟตโต้  
เลกิจ้างและไม่จ่ายค่าชดเชยเมือ่วนัที ่21 มกราคม 2559 

แรงงานข้ามชาติได้รับค่าทดแทนจากนายจ้าง 
กรณีประสบอันตรายเนื่องจากการท�างาน

เมื่อวันท่ี 11 สิงหาคม 2559เจ้าหน้าที่โครงการ
ยุติธรรมเพื่อแรงงานข้ามชาติ จังหวัดสมุทรสาคร น�านาง 
Saw Ahwe Nu แรงงานข้ามชาติชาวเมียนมาซึ่งประสบ
อบัุตเิหตจุากการท�างานจนสญูเสยีความสามารถในการใช้
แขนข้างซ้าย เข้ารับค่าทดแทนจ�านวน 9,360 บาท จาก
นายจ้าง ซ่ึงเป็นเจ้าของโรงงานผลติไม้แขวนเสือ้ในจงัหวดั
สมทุรปราการ โดยเหตเุกิดเมือ่วันที ่24 กุมภาพันธ์ 2558 
ขณะทีน่าง Saw Ahwe Nu เดนิออกเพือ่ไปดืม่น�า้ในเวลา 
12.00 น. ระหว่างลุกขึ้นนาง Saw Ahwe Nu เหยียบ
น�้ามันเครื่องซึ่งไหลออกจากเคร่ืองผลิตไม้แขวนเสื้อแล้ว
ลืน่ล้มลงจนแขนข้างซ้ายหัก นางSaw Ahwe Nu จงึตดิต่อ
มายงัโครงการยติุธรรมเพือ่แรงงานข้ามชาติ เพือ่ขอให้ทาง
โครงการติดต่อนายจ้างและยื่นค�าร้องส�านักงานประกัน
สังคม จังหวัดสมุทรปราการ จนนาง Saw Ahwe Nu  
ได้รับเงินจ�านวนดังกล่าวในที่สุด 

ศาลฎีกายกค�าร้องทนายความของผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ กรณีท่ีขอให้ศาลมีค�าสั่งโอน
คดีไปพิจารณาที่ศาลอาญา แผนกคดีค้ามนุษย์ 
คดีค้ามนุษย์ชาวกัมพูชาจ�านวน 15 คน

เมือ่วันที ่6 มถินุายน 2559 ทีผ่่านมา ศาลจงัหวดั
ระนองได้ก�าหนดนัดสืบพยานฝ่ายโจทก์ ในคดีหมายเลข
ด�าที ่คม. 1, 3/2559 ท่ีพนักงานอัยการเป็นโจทก์ยืน่ฟ้อง
นายบรรจบ แก่นแก้วกบัพวกรวม 2 คน และคดหีมายเลข
ด�าที่ คม. 2, 4/2559 ยื่นฟ้องนายเรืองชัย ผิวงาม กับ
พวกรวม 2 คน ในข้อหาร่วมกันค้ามนุษย์และความผิด
ตามประมวลกฎหมายอาญา โดยในวนัดงักล่าวทนายความ
โจทก์ร่วมได้ยืน่ค�าร้องต่อศาลจังหวดัระนองในฐานะผูแ้ทน
ของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จ�านวน 15 คน เพ่ือขอ
อนญุาตโอนคดไีปพิจารณาทีศ่าลอาญาแผนกคดค้ีามนษุย์ 
ซึง่ศาลจังหวัดระนองมคี�าส่ังรบัค�าร้องและส่งไปยงัศาลฎีกา
เพื่อพิจารณาตามมาตรา 26 แห่งประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา 

ต่อมา 17 สิงหาคม 2559 ศาลจังหวัดระนองได้
อ่านค�าสั่งศาลฎีกาต่อกรณีค�าร้องดังกล่าว โดยศาลฎีกา
พจิารณาแล้วเห็นว่า กรณตีามค�าร้องของทนายโจทกร่์วม
ยงัไม่เพยีงพอให้รบัฟังได้ว่าอาจมกีารขดัขวางการพจิารณา
หรือกลัวว่าอาจจะเกิดความไม่สงบหรือเหตุอย่างอื่นข้ึน 
หรืออาจเกดิผลกระทบต่อประโยชน์ทีส่�าคญัอืน่ของรฐัตาม
ที่บัญญัติไว้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา 26 ศาลฎีกาจึงมีค�าส่ังไม่อนุญาตให้โอนคดีจาก
ศาลจังหวัดระนองไปพิจารณาที่ศาลอาญาแผนกคดีค้า
มนษุย์และยกค�าร้องของทนายโจทก์ร่วม โดยค�าสัง่ดงักล่าว
ของศาลฎกีาถือเป็นทีสุ่ด ดงัน้ัน ศาลจังหวัดระนองจงึต้อง
ด�าเนนิกระบวนการพจิารณาในคดดีงักล่าวต่อไป โดยศาล
ได้ก�าหนดนัดวนัสบืพยานฝ่ายโจทก์และโจทก์ร่วม ส�ำหรบั
คดีหมำยเลขด�ำที่ คม.1,3/2559 วันที่ 13-16 ธันวำคม 
2559 คดีหมำยเลขด�ำที่ คม. 2,4/2559 วันที่ 18-20, 
24-26, 31 มกรำคม 2560 และวันที่ 1-3 กุมภำพันธ์ 
2560
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ศาลฎีกาพิพากษาให้แรงงานข้ามชาติได้รับเงิน
ค่าจ้างและค่าล่วงเวลาจากนายจ้าง

วันที่ 12 สิงหาคม 2559เจ้าหน้าที่คลินิกกฎหมาย
แรงงาน พื้นที่แม่สอด จังหวัดตาก ได้ประสานให้แรงงาน 
ข้ามชาตจิ�านวน 25 คน ซึง่เป็นลกูจ้างในโรงงานผลติเส้ือ
แห่งหนึ่งในพื้นที่แม่สอดเข้ารับเงินค่าจ้างและค่าล่วงเวลา
จากนายจ้างจ�านวน 484,452.03 บาท โดยเหตุดังกล่าว
สบืเนือ่งจากเมือ่วันที ่4 สงิหาคม 2549 ทางนายจ้างเป็น
โจทก์ยื่นฟ้องพนักงานตรวจแรงงานโดยขอให้เพิกถอน 
ค�าสั่งพนักงานตรวจแรงงานที่ 4/2549 ที่สั่งให้นายจ้าง
จ่ายเงินค่าจ้างและค่าล่วงเวลากับลูกจ้าง จ�านวน 84 คน 
(ซึ่งรวมทั้งแรงงานข้ามชาติทั้ง 25 คน) เป็นเงินทั้งหมด 
150,756.89 บาท ตามค�าพิพากษาฎีกาที่ 9384/2548 
สัง่ให้นายจ้างจ่ายเงินค่าจ้างและค่าล่วงเวลาให้ลกูจ้างตาม
ความเห็นของพนักงานตรวจแรงงาน 

แรงงานข้ามชาติได้รับเงินทดแทนจากกองทุน
เงินทดแทนตามค�าพิพากษาศาลฎีกา

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม นางหนุ่ม ไหมแสง เข้ารับ
เงินที่เหลือจ�านวน 11,284 บาท จากกองทุนเงินทดแทน 

เน่ืองด้วยเหตุทีน่างหนุ่มประสบอันตรายขณะท�างาน และ
ศาลฎีกามีค�าส่ังให้กองทุนเงินทดแทนจ่ายเงินทดแทนแก่
นางหนุ่มเป็นเงิน 11,284 บาท

นายจ้างเจรจาขอจ่ายเงนิให้แก่แรงงานข้ามชาติ 
กรณีประสบอุบัติเหตุจากการท�างานจนสูญเสีย
อวัยวะ

วนัที ่6 กนัยายน 2559 เจ้าหน้าทีโ่ครงการยติุธรรม
เพื่อแรงงานข้ามชาติ จังหวัดสมุทรสาคร เจ้าหน้าที่
ส�านกังานประกนัสังคมสาขาบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ  
และนางสาว NAN TINT TINT TUN แรงงานข้ามชาติ
ชาวเมยีนมา เข้าเจรจากบันายจ้างเพือ่เรยีกร้องค่าทดแทน
กรณีที่นางสาว NAN TINT TINT TUN ประสบอุบัติเหตุ
จากการท�างาน โดยกรณน้ีีเกดิขึน้เมือ่วนัที ่10 พฤษภาคม 
2559 ขณะที่นางสาว NAN TINT TINT TUN หยิบแผ่น
เหล็กวางเข้าบล็อกเครื่องพิมพ์แต่นางสาว NAN TINT 
TINT TUN เห็นว่าแผ่นเหล็กที่วางไว้ไม่เข้าบล็อก จึงใช้
มอืเลือ่น ท�าให้ถูกหัวพมิพ์ทบันิว้มอืข้างขวาท�าให้ปลายนิว้
ชี้และน้ิวกลาง 1 ข้อครึ่งขาด ทางนายจ้างรับผิดชอบค่า
รักษาพยาบาลทั้งหมดแต่ นางสาว NAN TINT TINT 
TUN ไม่ได้รับค่าทดแทน ต่อมาเม่ือวันที่ 2 สิงหาคม 
2559 นางสาว NAN TINT TINT TUN จึงยื่นค�าร้องต่อ
ส�านักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ เจ้าหน้าที่
ประกันสังคมจึงนัดนายจ้างมาเจรจา โดยนายจ้างเสนอ
เงนิจ�านวน 30,000 บาท และนางสาว NAN TINT TINT 
TUN ยินยอมรับเงินในวันนั้น
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3-4 กรกฎาคม โครงการ
ยุติธรรมเพื่อแรงงานข้ามชาติ พื้นที่
จงัหวดัเชยีงใหม่ จดัอบรมเชิงปฏิบตักิาร  
ให้กับอาสาสมัครผู้ช่วยทนายความ
เป็นระยะเวลา 2 วนั โดยมผีูเ้ข้าร่วม
ทั้งหมด 24 คน แบ่งเป็นชาย 15 
คน และหญิง 9 คน ในการอบรมครั้งนี้มีท้ังการแลกเปลี่ยนข้อมูลและ 
ความเหน็ระหว่างตวัแรงงานเองและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องถงึแนวทางการคุม้ครอง
แรงงานข้ามชาติตามแนวนโยบายของรัฐไทย โดยเฉพาะการใช้บัตรสีชมพู 

4-5 กรกฎาคม เจ้าหน้าที่
คลนิิกกฎหมายแรงงาน พืน้ทีแ่ม่สอด 
จงัหวดัตากปฏบัิติหน้าทีเ่ป็นวทิยากร
ในการอบรมเพื่อให้ความรู ้ด ้าน
กฎหมายแก่เยาวชนจากมลูนิธสิายใย
เยาวชนในหัวข้อ “กฎหมายเกีย่วกับ

อุบัติภัยการจราจรและสิทธิการชดเชยรักษาพยาบาล” และ “นโยบายการ 
จดทะเบยีนแรงงานและเอกสารประเภทต่างๆของแรงงานข้ามชาต”ิ โดยในการ
อบรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมจ�านวน 17 คน ชาย 9 คน หญิง 8 คน

10 กรกฎาคม โครงการ
ยตุธิรรมเพือ่แรงงานข้ามชาติ จงัหวดั
เชยีงใหม่ จดักจิกรรมอบรมให้ความรู้  
แก่อาสาสมคัรกลุม่วทิยากร ณ ศนูย์
การเรยีนรู้และพฒันาแรงงานข้ามชาติ 
อ�าเภอสารภี โดยได้แลกเปลี่ยนกัน
เกีย่วกบัประเดน็บัตรสีชมพ ูกฎหมาย
ที่เก่ียวข้องกับแรงงานข้ามชาติและ
ติดตามสถานการณ์แรงงานในชมุชน
ภายหลงัระยะเวลาส้ินสุดการต่ออายุ
บัตร ในการอบรมครั้งน้ีมีผู้เข้าร่วม
ทั้งหมด 14 คน แบ่งเป็นชาย 9 คน 
และหญิง 5 คน

10-11 กรกฎาคม เจ้าหน้าทีโ่ครงการยตุธิรรมเพือ่แรงงาน 
ข้ามชาตเิข้าร่วมการอบรมส่งเสริมการให้ความรูด้้านกฎหมาย
และสิทธิในการเข้าถึงกลไกการคุ้มครองสิทธิและหน้าที่ของ
แรงงานข้ามชาติ ณ บ้านคุ้งน�้ารีสอร์ท จังหวัดสมุทรสาคร 
โดยการอบรมดังกล่าว จัดโดย มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและ
การพัฒนาและองค์กร Solidarity Center มผีูเ้ข้าร่วมทัง้หมด 
32 คน แบ่งเป็นชาย 12 คน และหญิง 20 คน

12 กรกฎาคม ผู้แทนองค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ (International Labour Organization:ILO) 
เข้าดูงานทีโ่ครงการยตุธิรรมเพือ่แรงงานข้ามชาติ จังหวดั 
สมุทรสาคร เพื่อสอบถามถึงสภาพปัญหาแรงงานใน
พื้นที่ การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่แรงงาน
ตลอดทั้งอุปสรรคการท�างาน โดยเจ้าหน้าที่โครงการ
ได้น�าเสนอเกี่ยวกับแรงงานได้รับประสบอันตราย
เน่ืองจากการท�างาน และข้อจ�ากดัในการเข้าถงึกองทนุ
เงินทดแทน

กิจกรรมที่น่าสนใจ
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13 กรกฎาคม เจ้าหน้าที่คลินิกกฎหมายแรงงาน 
พื้นที่แม่สอด จังหวัดตาก เข้าร่วมสัมมนาโครงการ “ส่ง
เสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของ
หน่วยงานในกระบวนการยตุธิรรม” ซึง่จดัโดยศาลจงัหวดั
แม่สอด ณโรงแรมเซนทรารา อ�าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก

16 กรกฎาคม คลนิกิกฎหมายแรงงาน พ้ืนทีแ่ม่สอด 
จังหวัดตาก จัดกิจกรรมเปิดส�านักงานใหม่ ณ ส�านักงาน
คลนิกิกฎหมายแรงงานแม่สอด เลขที ่134/31 ถนนอนิทรคีรี  
อ�าเภอแม่สอด จังหวัดตากโดยมีอาจารย์โคทม อารียา 
และนางนิศญาณ์ ปัทมสิริวัฒน์ ผู้อ�านวยการส�านักงาน
ประจ�าศาลแม่สอด เป็นประธานในพธิเีปิด และมเีจ้าหน้าที่
จากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรพัฒนาภาคเอกชนอ่ืน 
เข้าร่วมเป็นเกียรติในงาน

16-17 กรกฎาคม เจ้าหน้าที่คลินิกกฎหมายแรงงาน 
พืน้ทีแ่ม่สอด จังหวดัตาก ประชมุคณะกรรมการคลนิิกกฎหมาย 
แรงงานแม่สอดไตรมาสที่1 ประจ�าปี 2559 ณ โรงแรม 
ควีนพาเลส อ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก

16-17 กรกฎาคม โครงการยุติธรรมเพื่อแรงงาน
ข้ามชาต ิจังหวัดเชียงใหม่ จดัประชมุวางแผนยทุธศาสตร์
ให้กับสหพันธ์คนงานข้ามชาติ (Migrant Workers  
Federation: MWF) โดยมกีารวางแผนกิจกรรมของ MWF 
ส�าหรับ 6 เดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม–ธันวาคม 2559  
โดยมอีาจารย์จากมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่มาร่วมแลกเปลีย่น
ความรู้เกี่ยวกับการท�างานจิตอาสาให้กับคณะกรรมการ
สหพันธ์และผู้เข้าร่วม ซึ่งมีจ�านวนทั้งหมด 27 คน 

20 กรกฎาคม โครงการยุติธรรมเพื่อแรงงาน 
ข้ามชาต ิจงัหวดัเชยีงใหม่ ร่วมกบัอาสาสมคัรกลุม่วทิยากร 
จัดกจิกรรมลงพืน้ท่ีชมุชนก่อสร้างในพืน้ที ่อ�าเภอดอยสะเกด็  
เพือ่พดูคยุให้ความรู้และแลกเปลีย่นความเห็นกบัแรงงาน
กรณีที่รัฐไทยด�าเนินนโยบายใหม่ให้แรงงานข้ามชาต ิ
ใช้บัตรสชีมพแูทน โดยผู้เข้าร่วมทัง้ 40 คน (ชาย 22 คน
และหญิง 18 คน) สะท้อนถึงปัญหาค่าใช้จ่ายซ�้าซ้อน 
ที่แรงงานต้องรับภาระเพราะการเปลี่ยนนโยบาย
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23 กรกฎาคม โครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ด้าน
แรงงาน และเครือข่ายทนายความสิทธิมนุษยชน ร่วมกัน
ประชุมหารือและวางยุทธศาสตร์การช่วยเหลือทางด้าน
กฎหมายให้กับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์บนเรือประมง

25-27 กรกฎาคม โครงการยุติธรรมเพื่อแรงงาน 
ข้ามชาติ จังหวัดเชียงใหม่ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ 
เมอืงเชยีงตงุ รัฐฉาน ประเทศเมียนมา ซึง่ในการอบรมคร้ังน้ี 
มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 88 คน แบ่งเป็นชาย 63 คน และหญิง 
25 คน ทางโครงการได้แบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์
แรงงานในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายในการ
จัดการแรงงานข้ามชาติ และพดูคยุสถานการณ์การค้ามนษุย์
ในประเทศไทย รวมถงึทนายความให้ความรูเ้กีย่วกบัการเข้าถงึ 

ความยุติธรรมของแรงงานข้ามชาติ และในตอนท้ายได้แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับความส�าคัญของชุมชนอาเซียนต่อกลุ่มคนที่
จะมีโอกาสในการเดินทางเข้ามาท�างานในประเทศไทยอีกด้วย 

27 กรกฎาคม เจ้าหน้าที่คลินิกกฎหมายแรงงาน 
พืน้ทีแ่ม่สอด จงัหวดัตาก และเครอืข่ายส่งเสรมิสทิธิแรงงาน
(Migrant Rights Promotion Working Group: MRPWG)
เข้าพบนายอ�าเภอแม่ระมาด เพือ่ร่วมพดูคยุและแลกเปลีย่น
เกี่ยวกับสถานการณ์แรงงานในปัจจุบันและการจ้างงาน
ชายแดนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

30-31 กรกฎาคม ตัวเเทนเจ้าหน้าที่จากโครงการ
ยุติธรรมเพื่อเเรงงานข้ามชาติ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้ง
คณะกรรมการเเละสมาชิกจากสหพันธ์คนงานข้ามชาติ
(Migrant Workers Federation:MWF) รวม 20 คน เข้า
ร่วมอบรมเครอืข่ายเเรงงานในพืน้ทีเ่เม่วาง จงัหวดัเชยีงใหม่

5-6 สิงหาคม โครงการยุติธรรมเพื่อแรงงาน 
ข้ามชาต ิจงัหวดัเชยีงใหม่ จดักจิกรรมลงพ้ืนท่ีเพือ่ให้ความรู้ 
แก่แรงงานภาคเกษตร (สวนส้ม) อ�าเภอฝาง มีผู้เข้าร่วม
ทั้งหมด 26 คน แบ่งชาย 19 คนและหญิง 7 คนทั้งนี้ 
เจ้าหน้าทีพ่บว่ายงัมแีรงงานข้ามชาติจ�านวนมากทีย่งัไม่ได้
รับค่าจ้างขั้นต�่าตามกฎหมาย และบางรายยังมีข้อจ�ากัด
เรื่องเอกสารในการท�างานอีกด้วย
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6-7 สิงหาคม มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา 
ร่วมกับสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน จัดอบรมเครือข่าย
ทนายความในการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 
ซึง่มวีทิยากรเข้าร่วมให้ความรูคื้อ อยัการประวทิย์ ร้อยแก้ว อยัการ
เชี่ยวชาญพิเศษ แผนกคดีค้ามนุษย์ ส�านักงานอัยการสูงสุด  
คุณสมชาย หอมลออ ทนายความ และคณุธนู เอกโชต ิทนายความ
และคุณปรีดา ทองชุมนุม จากองค์กร Solidarity Center

9 สงิหาคม เจ้าหน้าทีค่ลนิกิกฎหมายแรงงาน พืน้ที่
แม่สอด จังหวัดตาก ได้รับเชิญจากศูนย์การเรียนรู ้  
Hospitality & Catering Training Centerเป็นวิทยากร 
ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
แก่ผู้เข้าร่วมการอบรมจ�านวน 29 คน ที่ศูนย์การเรียนรู้ 
Hospitality & Catering Training Center

11 สิงหาคม ตัวแทนจากมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชน
และการพัฒนา เข้าพบพลต�ารวจตรีจารุวัฒน์ ไวศยะ  
รองผู้บัญชาการต�ารวจนครบาลและดร.ธันญา เหล่าหทัย 
ทีป่รกึษานายกรฐัมนตร ีเพือ่พดูคยุแลกเปลีย่นกรณปัีญหา
การด�าเนินคดีค้ามนุษย์ และแนวทางการแก้ไขปัญหา

16 สิงหาคม เจ้าหน้าทีโ่ครงการยตุธิรรม
เพือ่แรงงานข้ามชาต ิจงัหวดัสมทุรสาคร ลงพ้ืนที่ 
ให้ความรูแ้ก่แรงงานข้ามชาต ิในชมุชนประมง
วดัก�าพร้า โดยเน้นให้แรงงานรับทราบถึงสทิธิ
ขัน้พืน้ฐานของตนตามกฎหมายประกันสงัคม 
เพราะแรงงานส่วนใหญ่ยังไม่ได้เข้าระบบเป็น
ผู้ประกันตนตามกฎหมายดังกล่าว ในการ
ลงพ้ืนที่ดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมท้ังหมด 13 คน 
แบ่งเป็นชาย 8 คน และหญิง 5 คน

21 สิงหาคม โครงการยุติธรรมเพ่ือแรงงานข้ามชาติ จังหวัด
สมุทรสาคร ร่วมกับเครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติ (Migrant 
Worker Rights Network:MWRN)ลงพื้นท่ีให้ความรู้ทางกฎหมาย 
แก่แรงงานในภาคเกษตร จังหวัดนครราชสีมา เนื่องจากแรงงานกลุ่ม 
ดังกล่าวยังประสบกับปัญหาการถูกละเมิดสิทธิในฐานะลูกจ้าง และ
ในวนัดงักล่าว เจ้าหน้าทีจ่ากส�านักงานสวัสดิการและคุม้ครองแรงงาน 
จังหวัดนครราชสีมา ก็ลงพื้นที่มาพบปะแรงงานและรับทราบปัญหา 
ดงักล่าวของแรงงานด้วย โดยมนีางสาวเอ มาโชว ผู้ประสานงานโครงการ 
ท�าหน้าที่เป็นล่ามแปลให้เจ้าหน้าที่รัฐและแรงงานรับทราบ 
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23 สิงหาคม เจ้าหน้าที่คลินิกกฎหมายแรงงาน 
พื้นที่แม่สอด จังหวัดตาก ลงพ้ืนที่เยี่ยมบ้านแรงงาน ณ 
หมู่บ้านบ้านไร่ (ไทย) ป่าไฮ้ (แรงงาน) อ�าเภอแม่สอด 
จงัหวดัตาก จากการพบปะพดูคยุกับแรงงานข้ามชาตกิลุม่
นีพ้บว่า เจ้าหน้าทีพ่บว่ายงัคงมข้ีอจ�ากดัในการเลอืกท�างาน
และบุตรหลานของแรงงานข้ามชาติก็ไม่สามารถเรียน
หนังสือในโรงเรียนฝั่งไทยได้เนื่องจากขาดความต่อเนื่อง
กับระบบศึกษาจากประเทศต้นทาง 

24-27 สิงหาคม เจ้าหน้าที่โครงการยุติธรรมเพื่อ
แรงงานข้ามชาติ จังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมการอบรม
เชิงปฏบิตักิารในการน�าข้อเสนอจากกระบวนการทบทวน
สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศมาสู ่การปฏิบัติ  
ณ โรงแรม Indra Regent Hotelกรุงเทพมหานคร

27-28 สิงหาคม เจ้าหน้าที่โครงการยุติธรรมเพื่อ
แรงงานข้ามชาติ จังหวัดสมุทรสาคร ท�าหน้าท่ีเป็นล่าม
แปลภาษาให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมชาวเมียนมาในโครงการ
อบรมและส่งเสริมการให้ความรูด้้านกฎหมายและสิทธใิน
การเข้าถึงกลไกการคุ้มครองสิทธิและหน้าที่ของแรงงาน
ข้ามชาติ ซึง่จัดโดยมลูนิธเิพือ่สิทธมินุษยชนและการพฒันา
และองค์กร Solidarity Center ณ อ�าเภอหาดใหญ่ จงัหวดั
สงขลา โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 32 คน 

29-31 สิงหาคม ตัวแทนเจ้าหน้าที่คลินิกกฎหมาย
แรงงาน พื้นที่แม่สอด จังหวัดตาก เข้าร่วมกิจกรรม 5th  

Asia Pro Bono Conference ซึง่จดัโดย PILnet ณ บาหลี
ประเทศอินโดนีเซีย

1 กนัยายน เจ้าหน้าทีค่ลนิกิกฎหมายแรงงานแม่สอด
น�าเงินค่าจ้างค่าแรงและค่าล่วงเวลาแก่แรงงานที่ศูนย์พักพิง
แม่หละจ�านวน 12 คน โดยเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 
เจ้าหน้าที่คลินิกพร้อมด้วยหนังสือมอบอ�านาจเป็นผู้รับมอบ
อ�านาจรับเงนิแทนแรงงานทัง้หมด 12 คน เป็นยอดเงินจ�านวน  
22,202 บาท เพื่อท�าการส่งมอบแก่แรงงาน
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7 กันยายน เจ้าหน้าที่คลินิก
กฎหมายแรงงาน พืน้ทีแ่ม่สอด จงัหวัด
ตาก จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจด้าน
กฎหมายแก่แรงงานข้ามชาติในภาค
การเกษตรจ�านวน 72 คน แบ่งเป็นชาย 
16 คน หญิง 56 คน ณ หมู่บ้าน 
เอื้องดอยหมู่ 7 ต�าบลพระธาตุผาแดง 
อ�าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก โดยแรงงาน
ส่วนใหญ่สนใจกฎหมายป้องกนัการค้า
มนษุย์ วทิยากรจงึให้ความรูเ้พ่ือป้องกนั
การตกเป็นผู้เสียหายจากกระบวนการ
การค้ามนุษย์และสิทธิของแรงงาน 
ภายใต้กฎหมายอื่นด้วย

12 กนัยายน คลนิกิกฎหมายแรงงาน พืน้ทีแ่ม่สอด 
จังหวัดตาก ร่วมกบัสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัตาก จดักิจกรรม 
พดูคยุเพ่ือแลกเปลีย่นประเดน็ปัญหาการท�างานกบัแรงงาน
ข้ามชาตใินพืน้ทีแ่ม่สอด ณ ห้องประชมุสภาอตุสาหกรรม
จังหวัดตากโดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 99 คน

14 กันยายน โครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ด้าน
แรงงาน เข้าร่วมประชุมให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ 
ต่อหลักสตูรอบรมผูป้ฏบิตังิานเพือ่ช่วยเหลอืผูเ้สียหายจาก
การค้ามนุษย์ ซึ่งจัดท�าโดย ส�านักงานกฎหมาย เอส อาร์ 
ลอว์ ณ โรงแรมปริ้นซ์ตันปาร์ค

17-18 กันยายน เจ้าหน้าที่โครงการยุติธรรม
เพื่อแรงงานข้ามชาติ จังหวัดสมุทรสาคร ลงพ้ืนที ่
ให้ความรู้แรงงานข้ามชาติในพ้ืนที่บางเลน จังหวัด
นครปฐม มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 48 คน แบ่งเป็นชาย 
37 คน และหญิง 11 คน โดยแรงงานกลุ่มดังกล่าว
เป็นแรงงานที่เข้ามาตามระบบ MOU เบื้องต้นเจ้า
หน้าท่ีจึงให้ความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบั กฎหมายคุม้ครอง
แรงงาน กฎหมายประกันสังคมและกฎหมายเงิน
ทดแทน 
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17-18 กันยายน โครงการยุติธรรมเพื่อ
แรงงานข้ามชาต ิจงัหวัดเชียงใหม่ จดัการประชุม
เชิงปฏิบัติการ 2 วัน ให้กับแรงข้ามชาติและ
แรงงานไทย โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 50 คน  
แบ่งเป็นชาย 32 คน และหญิง 18 คน จาก
สหภาพแรงงานไทยสหพันธ์คนงานข้ามชาติ 
(MWF) กลุม่แรงงานสามคัคี (WSA) และเครอืข่าย 
เพือ่สทิธแิรงงานข้ามชาต ิ(MWRN) โดยการประชมุ 
เชงิปฏบิตักิารครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่แลกเปลีย่น
ความเหน็และหารอืเกีย่วกบัสถานการณ์แรงงาน
และแสวงหาความร่วมมอืระหว่างแรงงานข้ามชาติ
และแรงงานไทย ตลอดทั้งส่งเสริมการท�างานร่วมกันในรูปแบบเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและให้ความช่วยเหลือ
ด้านคดี เป็นต้น

22 กันยายน คลินิกกฎหมายแรงงาน พื้นที่
แม่สอด จงัหวดัตาก จดักจิกรรมเสวนาแลกเปล่ียนความรู้ 
และปัญหาเกีย่วกบักระบวนการยตุธิรรมแรงงานข้ามชาต ิ
ในพื้นที่แม่สอด ณ โรงแรมควีนพาเลส อ�าเภอแม่สอด 
จังหวัดตาก โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐองค์กร
พฒันาเอกชนและอาสาสมคัร จ�านวน 38 คน เข้าร่วม
กิจกรรม

22 กันยายน ตวัแทนเจ้าหน้าทีจ่ากโครงการยติุธรรม
เพือ่แรงงานข้ามชาต ิจงัหวัดสมทุรสาคร ลงพ้ืนท่ีให้ความรู้ 
แก่แรงงานข้ามชาตใินเขตอ�าเภอเมอืง จังหวดัสมทุรสาคร 
โดยเน้นให้แรงงานรบัทราบถึงสทิธิและการใช้สทิธขิองตน
ตามกฎหมายคุม้ครองแรงงานกฎหมายประกนัสงัคม และ
กฎหมายเงินทดแทน โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 30 คน  
แบ่งเป็นชาย 20 คน และหญิง 10 คน 

23 กันยายน โครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ด้าน
แรงงาน ร่วมประชมุน�าเสนอแนวทางการคดัแยกผูเ้สยีหาย 
จากการค้ามนุษย์เบื้องต้น และกระบวนการเข้าถึงสิทธิ
ของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ในงานประชุมเครือข่าย
ลาว-ไทย: การแลกเปลีย่นข้อท้าทายและการท�างานร่วมกนั 
ในอนาคต ณ โรงแรมลาวพลาซ่า เวียงจันทน์
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25 กันยายน โครงการยุติธรรมเพื่อแรงงาน 
ข้ามชาต ิจงัหวดัเชยีงใหม่ จดักิจกรรมให้ความรู ้1 วนัแก่
อาสาสมัครกลุ่มวิทยากร จ�านวน 10 คน ณ ศูนย์การ
เรียนรู้และพัฒนาแรงงานข้ามชาติ อ�าเภอสารภี จังหวัด
เชียงใหม่ โดยอาสาสมัครมีแนวทางที่จะน�าข้อมูลเร่ือง 
สิทธิแรงงานตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานและกฎหมาย
ประกันสังคมไปเผยแพร่ให้แรงงานอื่นในชุมชนได้ทราบ

28 กันยายน ตัวแทนเจ้าหน้าที่โครงการยุติธรรม
เพือ่แรงงานข้ามชาติ จงัหวดัสมทุรสาคร ลงพืน้ท่ีให้ความรู้ 
แก่แรงงานข้ามชาตทิีห่มูบ้่านบนิเจทรพัย์ จงัหวดัสมุทรสาคร 
เน้นให้แรงงานข้ามชาติทราบถึงสิทธขิองตนตามกฎหมาย
ประกันสังคม และกฎหมายเงินทดแทน โดยมีผู้เข้าร่วม
ทั้งหมด 25 คน แบ่งเป็นชาย 16 คน และหญิง 9 คน

29 กนัยายน โครงการยตุธิรรมเพ่ือแรงงานข้ามชาต ิจงัหวดัเชยีงใหม่ และ
อาสาสมัครกลุ่มวิทยากร จัดกิจกรรมพบปะแรงงานในพื้นที่ อ�าเภอสันก�าแพง 
จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 42 คน แบ่งเป็นชาย 16 คน และหญิง 
26 คน โดยเน้นการพดูคุยแลกเปลีย่นความรู้และสถานการณ์ทีแ่รงงานส่วนใหญ่
ยังคงไม่สามารถเข้าถึงสทิธขิองตนตามกฎหมายคุม้ครองแรงงานได้ ทางเจ้าหน้าที่
โครงการจึงได้แนะน�าให้มาปรึกษาทางโครงการหรือส�านักงานสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขอค�าแนะน�าในการด�าเนินการขั้นต่อไป

25 กันยายน ตัวแทนสถานเอกอัครราชทูต
สหรัฐอเมริกา ประจ�าประเทศไทย ได้เดินทางไปยังศูนย์
ตรวจสอบการเดินเรือเข้าออกของกรมเจ้าท่า หรือศูนย์ 
Port-In Port-Out เพื่อสอบถามถึงสถานการณ์การแก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย์ โดยทางศูนย์แจ้งว่าปัจจุบันทางกรม
เจ้าท่า โดยศูนย์ Port-In Port-Out ด�าเนนิการแก้ไขปัญหา
ดงักล่าวด้วยการท�างานร่วมกบัหน่วยงานภาคประชาสังคม
และองค์กรพฒันาเอกชนในพืน้ที ่หลงัจากนัน้ ทางตวัแทน
สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาได้เดินทางมาดูงาน 
ที่เครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติ (Migrant Workers 
Rights Network: MWRN) โดยถามถึงสภาพปัญหาของ
แรงงานในพืน้ที ่เพือ่ทีจ่ะน�าไปหารอืกบัทางเสนอทางรฐับาล
ไทยต่อไป โดยทางตัวแทนของกลุ่ม MWRN ได้ชี้แจงถึง
ข้อจ�ากดัในการบงัคับใช้กฎหมายของรฐั โดยเฉพาะขัน้ตอน 
การไกล่เกลี่ยระหว่างลูกจ้างกับนายจ้าง ที่ลูกจ้างมักเป็น
ฝ่ายเสยีเปรยีบ ตลอดทัง้ชีแ้จงถึงสภาพการท�างานบนเรอื
ประมงทีบ่ทบญัญตัทิางกฎหมายยงัไม่สอดคล้องกับสภาพ
ความเป็นจรงิ เช่น การก�าหนดให้มวีนัหยดุงาน แต่สภาพ
ความเป็นจรงิแรงงานประมงไม่สามารถหยดุงานได้เพราะ

หลงัจากเวลางานยงัต้องท�างานอ่ืนบนเรอื เช่น ถักแห ซ่อม
แหและแรงงานส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการคุ้มครองค่าจ้าง
ตามอัตราค่าจ้างขั้นต�่าอีกด้วย ดังน้ัน ภาพรวมของการ
แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์จึงยังต้องได้รับการติดตามและ
แก้ไขในระยะยาว 

ส่วนตัวแทนเจ้าหน้าทีโ่ครงการยติุธรรมเพือ่แรงงาน
ข้ามชาติได้ชีแ้จงเพิม่เติมว่า การเปิดให้แรงงานขึน้ทะเบยีน
และใช้บตัรสชีมพไูด้มผีลเป็นการลดปัญหาการใช้แรงงาน
เด็กในเรือประมง แต่อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาในเชิง
พืน้ทีพ่บว่าแรงงานยงัไม่กล้าทีจ่ะเรยีกร้องสทิธขิองตนตาม
กระบวนการยุติธรรม เนื่องจากเกรงกลัวต่อผู้มีอิทธิพล 
ในพื้นที่ เช่น กรณีแรงงานในเรือประมงประสบอุบัติเหตุ
จากการท�างานในจังหวัดพังงา เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม
ปัญหาในการท�างานพื้นที่มหาชัยยังคงเป็นการไกล่เกลี่ย 
ที่ไม่เป็นธรรมในชั้นประกันสังคม 
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Strategic litigation in Thailand:  
why is it important?1

Kunyarat Wipatawat

Laws and Policies

The current political, economic and social 
situation has given rise to injustices and human 
rights violations, particularly toward the economically  
and socially vulnerable groups and marginalized 
groups including the ethnic groups, workers, migrant 
workers, refugees and villagers affected by large-
scale development projects or the state policies 
relating to land and forest, or politics, etc. When 
an injustice arises, it can be challenging for one to 
exercise their right to justice to seek the remedies 
and reparations or to set systemic precedence to 
prevent such violations in the future since there 
still are problems and obstacles imbued in the  
existing justice process which is not favorable to 
the concrete protection of human rights. It can also 
be attributed to a lack of knowledge, economic and 
other factors. Therefore, an impact or test case 
litigation and public interest litigation or strategic 
litigation is a legal method through the judicial  
process which can be applied to bring about changes  

in the laws and the enforcement of the laws and 
possibly to set precedence giving the impact on 
similar cases in the future.

By carrying out a strategic litigation, the human 
rights lawyers do not just focus on legal technicality,  
but rather on exploiting a pool of knowledge  
including from science, sociology, anthropology, and 
international human rights standards and principles, 
particularly by affirming the rights in the judicial 
process such as the right to apply for bail, the right 
to seek judicial review over the lawfulness of the 
detention, the right to have sufficient opportunity 
to defend oneself, the right to have own lawyer 
and to have legal aid, interpretation service during 
the entire justice process, the right to appeal the 
order of the Trial Courtand the right to be treated 
with respect and human dignity, all of which are 
provided for in the Constitution and international 
laws. 

1 This article is an excerpt rom a complete report “Strategic Litigation in Thailand” by KunyaratWipatawat, published in July 2016
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A strategic litigation for human rights is based 
on the mobilization of a network of human rights 
lawyers and attorneys, human rights organizations, 
academics and experts in various fields as well as 
alliances advocating strategic litigation in the local 
area, local community, local attorneys or paralegals. 
All should be involved in advocating the outcome 
of the litigation and the strategic issues to create 
legal precedencethrough the struggle in the judicial 
process, technically and conceptually, to uphold 
human rights principles and the basic rights and 
liberties of all as recognized by the law. The work 
includes the compilation and dissemination of  
academics works relating to the case, the distribution  
of press release on the progress of the case and 
to invite people to observe the trial, the organizing 
of public seminars, exchanges and dissemination of 
information in the public, and capacity building.

1. Strategic litigation concerning security 
laws

As a result of the enforcement of a string of 
security laws in the Southern Border Provinces in 
response to unrest in the area, there has been an 
increase in complaints about human rights violation 
during the time the security laws have been  
enforced. The Cross Cultural Foundation (CrCF), 
theHuman Rights Lawyers Association (HRLA), 
theMuslim Attorneys Centre (MAC), Duay Jai  
Groupand local human rights networks have been 
organizing activities to protect human rights including  
launching strategic litigations. These human rights 
lawyers hope that the model litigations can help to 
bring about changes in the justice system and an 
overall change in society along with the other  
campaigns on human rights. It should help victims 
of human rights violation to have access to  

compensation, restitution and remedies through the 
justice process and social remedies and preventing 
the repetition of the crime and changes in the  
interpretation of the law and attitude of concerned 
persons including those involved with the perpetuation  
of human rights violation and those involved with 
the justice process such as the police, public  
prosecutor, judge and media. 

Cases of strategic litigation2 including litigations 
in the Criminal Courtsuch as by representing the 
victim’s family to participate in the post mortem 
inquest and to initiate a criminal suit to bring to 
justice those responsible to the deadly physical 
abuse;3 seeking judicial review on the lawfulness 
of detention per Section 90 of the Criminal Procedure  
Code;4 and the objection of the extension of custody  
invoking the Emergency Decree on Government 
Administration in States of Emergency, etc. Litigations  
in the Civil Court include a damage claim for the 
deadly physical abuse;5 the demanding of compen-
sation for victims in criminal process per the Act 
for the Granting of Compensation to Aggrieved 
Parties and the Accused in Criminal Cases; and 
litigation in the Administrative Court to demand 
compensation for an act of tort committed by the 
officials including torture.7 In their legal struggle, 
the attorneys and plaintiffs of strategic litigation 
would invoke international human rights standards 
and principles to write their plaint, appeal motion 
and for the presentation of evidence in the Court.

Such strategic litigations have brought about 
positive changes in many ways including the change 
in regulations concerning visitation to those deprived 
of liberty as a result of Martial Law, a significant 
decline in the number of torture complaints, an 
increasing demand for the National Human Rights 
Commission (NHRC) to conduct the visit to detention  
facilities, etc. Even though some strategic litigations 

2 Cross Cultural Foundation (CrCF), “Revealing Verdicts in Emergency Situation Cases” Bangkok, Duan Tula Publishing House, December 2011
3 The case of massacre at Tak Bai District and the death in custody of Imam Yapha Kaseng in a military camp 
4 The enforced disappearance of Mr. Marateng Marano
5 the death in custody of Imam YaphaKaseng in a military camp 
6 The enforced disappearance of Mr. Marateng Marano and the death in custody of Mr. Asri Samaae
7 Such as the torture of Mr. Ishmael Tae 
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may not be successful, i.e., in the massacre relating 
to the demonstrations in Tak Bai District as the 
verdict from the post mortem inquest has raised 
concern and questions regarding the establishment 
of the truth in the case and has become a contro-
versial issue among people and those concerned 
with justice worldwide as the Court simply ruled 
that the deaths could be attributed to suffocation. 
There are still many cases which cannot be taken 
as a benchmark of success for strategic litigation 
in its immediate term since the justice process could 
be delayed and protracted and some cases have 
to go to the higher courts or the Military Court.8

2. Strategic litigation to protect migrant 
workers

Given a lack of access to justice process 
among migrant workers in Thailand, the Human 
Rights and Development Foundation (HRDF),  
the Center for Protection and Recovery of Local  
Community Rights (CPRLCR) and local human rights 
networks have been organizing activities to enable 
migrant workers in Thailand to have access to  
justice and to protection as provided for by  
international laws such as the ILO Standards and 
international obligations on human rights. Strategic 
litigations have been conducted along with legal 
education, receiving complaints and providing legal 
aid, compiling and synthesizing information relating 
to unfair treatment faced by the migrant workers 
in order to advocate the amendment of laws,  
regulations and policies. 

Common strategic litigations in the Criminal 
Courtinclude seeking judicial review on the lawful-
ness of detention per Section 90 of the Criminal 
Procedure Code;9 in the Civil Court such as damage 
claim for physical abuse;10 in the Administrative 
Court such as the case to demand compensation 
from the infringements made by state agencies;11 
and the demand for the rescinding of guidelines of 
the Social Security Office (SSO) which are not in 
compliance with the Workmen’s Compensation Fund, 
etc.12 During the judicial process, the attorneys and 
plaintiffs of strategic litigation would invoke international  
human rights standards and principles and rely on 
experience in strategic litigations relating to the 
enforcement of a string of security laws in the 
Southern Border Provinces to write their plaint, 
appeal motion and for the presentation of evidence 
in the Court. 

Cases of active strategic litigation include for 
example the administrative litigation to revoke the 
unfair SSOguidelines which are in breach of the 
Workmen’s Compensation Act to protect all employees  
suffering from work related injuries to enable them 
to have access to medical expense and compensation  
for the loss of organ or life directly from the Workmen’s  
Compensation Fund (WCF) without being discriminated  
against based on race, nationality, or the migrant 
status.13 Invoking the Workmen’s Compensation 
Act, the Supreme Administrative Court ruled to 
recognize the rights of the plaintiff, a migrant worker  
who had been granted permission to live temporarily  
and to work in Thailand, to have access to the 
protection provided for in the 1994 Workmen’s 

8 Cross Cultural Foundation (CrCF), ibid, pp.5-7
9 The case of unlawful detention of Mr. Charlie Tiyu
10 The case of Girl Air subjected to physical abuse by her employer 
11 The case of migrant workers’ child who died from electrocution in Mae Sot District 
12 The case of a lack of access to the Workmen’s Compensation Fund (WCF) of Mr. Joe (without last name, a migrant worker suffering 

from work related injuries 
13 The circular no. RS0711/W751 dated 25 October 2001 on the protection of migrant workers suffering from work related injuries which 

only allows migrant workers who have registered themselves and have obtained work permits issued by the authorities and have entered 
the Kingdom legally to have access to the Workmen’s Compensation Fund. The workers are also required to produce evidence showing 
that their employers have paid the contribution to the Workmen’s Compensation Fund (WCF) at the amount not lower than the minimum 
wages and to have registered themselves to submit tax returns to the authorities in Thailand. 
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Compensation Fund Act and to revoke the circular 
no. RS0711/W751 dated 25 October 2001, the part 
of which requires that in order to have access to 
the Workmen’s Compensation Fund (WCF), a migrant 
worker must produce evidence showing that their 
employer had paid the contribution to the Workmen’s 
Compensation Fund (WCF) at the amount not lower  
than the minimum wages and to have registered 
themselves to submit tax returns to the authorities 
in Thailand.14 Principally, the Workmen’s Compen-
sation Act aims to protect all employees including 
migrant workers, for them to have access to the 
Workmen’s Compensation Fund (WCF). It had been 

14 Verdict of the Supreme Administrative Court (Mr. Joe without last name case), Red Case no. O821/2558 dated 9 September 2015 with 
detail of the verdict as described in Appendix 1

15 The verdict of the Labour Division of the Supreme Court (Num Maisaeng case) no.15582/2558 dated 30 December 2015 with detail  
of the verdict as described in Appendix 2

16 This is a part of Factsheet series produced by HRDF with a purpose to highlight issues of migrant workers’ access to justice

affirmed by a verdict of the Supreme Court in the 
case filed with the Labour Court15 with detail of the  
verdict as described in Appendix 1 and 2.

Even though the two verdicts have set legal 
precedence reflecting the genuine intent of the law, 
still, there are some migrant workers who have no 
access to the Workmen’s Compensation Fund (WCF). 
The network realizes the importance to mobilize and 
replicate the verdict of the Supreme Administrative 
Court to elicit recognition of the equal access to 
the Workmen’s Compensation Fund (WCF) of migrant  
workers to protect the rights of all migrant workers 
on a sustainable basis. 

Certification of documents and its effect  
on access to the rights provided for  

by the Social Security Act BE 2533 (1990)16

Though development has been made in Thai-
land to protect the rights of migrant workers per 
the Social Security Act B.E 2533 (1990) enabling 
them to have equal access to their rights. A demand 
has been made to have Sections 33, 39 and 40 
amended to rid any remaining discrimination between 
local and migrant workers. In 2015, access to the 
migrant workers’ rights provided for by the Social 
Security Act B.E 2533 (1990) has been challenged 
owing not just to problems in the enforcement of 
the law and the use of discretion by concerned law 
enforcement officials, but also a lack of mechanisms 
to certify documents needed for the submission to 
guarantee the rights of migrant workers per the 
Social Security Act B.E 2533 (1990).

1. Facts, cases and opinions

Facts concerning a lack of mechanisms to 
certify documents needed to support the claim of 
migrant worker as a descendant per the Social 
Security Act B.E 2533 (1990), it happened with 
Mrs. Mawinyu, wife of Mr. Ta, a migrant worker 
from Myanmar who worked as a construction worker  
in Chonburi. Mr. Ta has entered Thailand since 2012 
and died of liver cancer in 201. Even though his 
death was not work-related, but given that he had 
insured himself per the Social Security Act B.E 2533 
(1990), his descendant should be entitled to the 
benefit from the Social Security Fund covering old 
age. Nevertheless, in order to gain access to the 
Fund, Mr. Ta’s descendant, or in this case, Mrs. 
Mawinyu, his wife, has to submit documents certified  
by the Myanmar authorities including the one that 
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confirms she was married lawfully to Mr. Ta. 
Even though the marriage document had 
been translated and certified by the Thailand- 
Myanmar Border Coordination Center in Tak 
Province, a That authority, but official at the 
Social Security Office did not believe in its 
credibility. As a result, the SSO ruled that 
Mrs. Mawinyu, a descendant of Mr. Ta, could 
not benefit from the Social Security Fund 
covering old age. Having helped to provide 
legal support to Mrs. Mawinyu, the Mae Sot 
Labour Law Clinic found that a lack of her 
access to the SSF has been caused by 
glitches concerning the documents and  
the marriage certificate system in Thailand 
and Myanmar seemed to be incompatible.  
However, the Thai state cannot cite such 
incompatibility as a reason to deprive Mrs. 
Mawinyu of their rights as a descendant to 
Mr. Ta. So an appeal to the order of the 
SSO has been submitted to the relevant 
committee. 

2. Framework of international law and domestic 
law 

Mrs. Mawinyu, as a descendant to Mr. Ta, should 
be entitled to benefits from the Social Security Fund  
covering old age and such right is recognized as social 
welfare and social security in Article 9 of the International  
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 BE 2533 (1990).

3. Recommendations

The Mae Sot Labour Law Clinic deems that initially 
it is important to raise the issue of the certification of 
document which affects the rights provided for by the 
Social Security Act BE 2533 (1990) in this case and 
discuss with the Social Security Office in Tak. An explanation  
should be made to help the officials understand about the 
certification of document system in Myanmar and to  
develop an agreement or good practice which can be 
applied to other cases of migrant workers.

Costs incurred from claiming legal rights of  
migrant worker who suffered from car accidence

Apart from the use of discretion by the Thai 
government officials to refuse to accept some  
documents claiming it lacks credibility, the Human 
Rights and Development Foundation (HRDF) has 
also found that in order to have access to their 
due rights as provided for by the law, the migrant 
workers need to have additional supporting  
mechanisms from civil society organizations including  
HRDF. With such support, the rights can then be 
realized and the right holders can then have access 
to the rights as provided for by the law. 

Though some migrant workers have made the 
attempt to seek remedies per their rights provided 
for by the law, but they have to pay the costs for 
such claim. For example, it takes quite some time 
for them to coordinate and incurs on them expenses  
for the translation and certification of documents 
from the country of origin (please see Document 
no. 3 “Certification of documents and its effect on 

access to the rights provided for by the Social 
Security Act BE 2533 (1990)”) 

The Anti Human Trafficking in Labour Project 
(ALT) would like to bring to your attention the facts 
concerning a family of migrant workers in Samut 
Prakan. Even though one family member had died 
from car accidence, but it took more than one year 
for the descendant to prepare the documents and 
coordinate with concerned agencies in order to 
receive compensation for medical expenses per the 
Road Accident Victim Protection Act BE 2535 (1992). 

1. Facts, cases and opinions

Facts concerning the claim of due rights as 
provided for by the law of a migrant worker in case 
of car accidence per the Road Accident Victim 
Protection Act BE 2535 (1992) happened with 
Mrs. KHINE BU, mother of Mr. KHIN MAUNG SAW. 
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On 9 March 2015, Mr. KHIN MAUNG SAW was 
hit by a car while pushing his bicycle across the 
road and he died later. 

Even though Mr. KHIN MAUNG SAW was an 
employee and had a Myanmar passport, but he was 
not insured per the Social Security Act BE 2533 
(1990) พ.ศ. 2533 owing to negligence of his  
employer. Nevertheless, since his death was caused 
by road accidence, his descendant, Mrs. KHINE BU,  
his mother, should be entitled to the indemnity 
provided by the state per the Road Accident Victim 
Protection Act BE 2535 (1992) and another life 
insurance company as Mr. KHIN MAUNG SAW was 
a holder of K-Max Debit Card issued by the Kasikorn 
Bank and the card provided benefits in case of 
accidence of the card holder. 

With help from community leaders of the 
Rakhine people in Samut Prakan and the Anti Human 
Trafficking in Labour Project (ALT) in Mahachai, 
Samut Sakhon, on 7 March 2016, Mrs. KHINE BU, 
the descendant was paid the indemnity per the 
Road Accident Victim Protection Act BE 2535 
(1992) and from the life insurance company for 
the amount of 257,680 baht . 

Nevertheless, ALT is concerned with other 
cases of employees or their descendants who should 
be entitled to the right as to the Thai law, but could 
have access to the right simply because a lack of 
coordination, document certification, or travel problem  
such as the case of Mrs. KHINE BU, which has 
taken her more than one year before she has gained 
the access to the right. 

2. Framework of international law and  
domestic law 

Mrs. KHINE BU was a descendant to Mr. 
KHIN MAUNG SAW and should be entitled to  
benefits from the Compensation Fund for Road 
Accident Victim and the insurance company and 
such right should be accorded as social welfare and 
social security per Article 9 of the International 
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 
(ICESCR) and there should not be any discrimination  
as to the enforcement of domestic laws including 
the Road Accident Victim Protection Act BE 2535 
(1992) per Articles 7 and 22 of the Universal 
Declaration of Human Rights (UDHR) coupled with 
Section 4 of the Constitution of the Kingdom of 
Thailand (Interim), B.E. 2557 (2014).

3. Recommendations

Initially, it is recommended by ALT that an 
effort should be made to educate migrant workers 
of basic laws they need to know while living in 
Thailand including any laws concerning road  
transportation as well as labour laws that concern 
directly the employment of migrant workers. 

In addition, capacity building should be  
provided for community leaders to help them to 
receive complaints and to provide initial advice to 
the local migrant workers.

Selected Activities

Migrant worker submitting complaint to 
Social Security Office (SSO) demanding 
compensation from work-related injury 

On 4 July 2016, Maesot-Tak Law Clinic’s staff 
has received a complaint from Mr.Tuya, a Myanmar 
migrant workers who has been demined compensation  
by his employers after he has suffered a work- 
related injury. The incidence took place on 26 June 
2016 while Mr. Tuyawas working in a cassava 

plantation. He cut his little finger and ring finger 
while using a cassava cutting machine which he 
had never used before. His employers have sent 
him for treatment at the Mae Sot Hospital and he 
was there for two days with the medical expense 
incurred at 7,000 baht . Theemployers were not 
willing to pay the amount, so they instructed Mr. 
Tuya to simply run away from the hospital and they 
would offer him 6,000 baht instead for the medical 
expense. Nevertheless, theemployers have failed to 
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pay him the amount and have thus far given him 
half a sack of rice and 200 baht on 25 July 2016. 
With help from the Labour Law Clinic, Mr. Tuya 
has complained with the Social Security Office (SSO) 
in Mae Sot asking for compensation from the em-
ployers. Meanwhile, the Social Security Office (SSO) 
in Mae Sot is contacting the employers to ask them 
to pay the amount to Mr. Tuya.

Descendant of migrant worker receiving 
indemnity from insurance company

On 6 July 2016, Maesot-Tak Law Clinic’s staff 
brought the mother of Ms. Mi Sen Nai, a Myanmar 
migrant worker who died from car accidence, to 
receive indemnity for the amount of 400,000 baht 
from Bangkok Insurance Co at the Tak City Police 
Station. The accidence took place on 18 May 2016 
as the minivan with Ms. Mi Sen Nai as a passenger 
has suffered an accidence in Tak causing the three-
month pregnant worker to die on the spot. The 
Labour Law Clinic’s staffhas thus coordinated with 
local police and the insurance company until Ms. 
Mi Sen Nai‘s mother as her descendant has received 
the compensation.

Descendants of migrant workers receiving 
indemnity from insurance company as mi-
grant workers died from road accidence

On 7 July 2016, Maesot-Tak Law Clinic’s staff 
brought Ms. Daw La Ae, Mr.Chaw Wan, Ms. Daw  
Khin Ae and Ms. Daw Tan Nu, descendants of the 
migrant workers who had died from car accidence, 
to meet the officer from Viriyah Insuranceat the 
Mae Thor Police Station, Muang District, Tak, to 
receive an indemnity for the amount of 800,000 
baht each. The accidence took place on 12 March 
2016 as the 12 Myanmar migrant workers rented 
a minivan operated by the Mittraphap Co., which 
provided transportation services and was based at 
the Thai-Myanmar Friendships Bridge in TambonTha 
Sai Luad, in order to travel to their workplace in 
Chonburi. But in Tambon Mae Thor, Muang District, 
Tak, the minivan crashed into the Mae Ku oil truck 
causing several deaths and injuries including relatives 
of the four descendants who have received the 
indemnity this time as well. The Labour Law Clinic’s 
staff has coordinated with the insurance company 
and local police and provided the families with legal 
assistance in both the civil and criminal proceedings 
until the descendants of the four deceased migrant 
workers have received the legitimate indemnity.

Migrant worker awaiting result from his 
appeal regarding his right to compensation 
from a work-related injury

On 18 August 2015, Maesot-Tak Law Clinic’s 
staff have received a complaint from Mr. Min Aung., 
a Myanmar migrant worker who has been denied 
his compensation as a result of a work-related  
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injury. According to Mr. Min Aung, on 12 August 
2015, while he was installing ceiling boards in a 
house at a construction site, a nail was bounced 
and poked into his right eye. The employers have 
sent him for treatment at Mae Tao clinic and later 
given him 4,000 baht for his wages without paying 
him any further compensation. The Labour Law 
Clinic’s staff have thus accompanied him to apply 
for compensation at the Social Security Office (SSO) 
in Mae Sot, Tak. On 12 January 2016, the Labour 
Law Clinic was informed by the SSO that the SSO 
has already instructed the employers to provide 
compensation to Mr. Min Aung for medical expense 
not more than 750 baht and another 1,980 baht 
for his inability to work for ten days without making  
an attempt to assess the physical condition of the 
worker which has been affected by the work-related  
injury. Mr. Min Aung has thus approached the  
Labour Law Clinic’s staff and appealed the order 
of the SSO on 27 July 2016, but there has been 
no progress until now.

Employee Welfare Fund Committee  
instructing Perfecto Co. to pay wages and 
overtime pay to migrant workers

On 10 August 2016, the Governor of Chiang 
Maigave 900,000 baht, 9,000 baht each, as  
compensation to over 100 migrant workers as per 
the resolution made by the Employee Welfare Fund 
Committee which agreed that the workers were 
entitled to compensation from the Employee Welfare 
Fund. The workers have been laid off by Perfecto 
Co. on 21 January 2016 and denied their outstanding  
wages. They have thus asked for compensation 

from the Employee Welfare Fund.

Later during 22-23 August, 195migrant  
workers have filed a complaint against Perfecto Co. 
with the Labour Court Region 5 alleging that the 
company as their employers have laid them off and 
failed to provide them severance pay as instructed 
by the labour inspection official. They demanded 
the payment of outstanding wages, overtime pay, 
remuneration in lieu of advance notice and severance 
pay, for the amount of 5,969,455.44 baht on 9 
March 2016.

On 26 September 2016, the Employee Welfare 
Fund Committee agreed to tap into the Employee 
Welfare Fund to provide for 111 workers covering 
their outstanding wages and overtime pay for the 
amount of 1,555,828.01 THB on 21 January 2016.
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The migrant workers receiving compensa-
tion from the employers for a work-related 
injury

On 11 August 2016, Samut Sakhon MJP’s 
staff brought Ms.Saw Ahwe Nu, aMyanmar migrant 
worker who suffered a work-related injury until she 
no longer use her left arm, to receive the compensation  
for the amount of 9,360 baht from the employers 
who owned a clothes hanger factory in Samut 
Prakan. The accidence took place on 24 February  
2015, when Ms. Saw Ahwe Nu was walking outside 
to get some drink at 12.00. While trying to stand 
up, she stepped into lubricant which leaked from 
the clothes hanger machine and fell down until she 
broke her left arm. Ms.Saw Ahwe Nu thus contacted  
the MJP asking for help to coordinate with the 
employers and submit a complaint to the Social 
Security Office (SSO) in Samut Prakan until she 
was awarded the amount.

Supreme Court dismissing request of 
 trafficking survivors’ attorney to have the 
case transferred to the Criminal Court’s 
Division of Trafficking in Person in the case 
involving 15 trafficking survivors from 
Cambodia

On 6 June 2016, the Provincial Court of  
Ranong was scheduled to have prosecution witness 
examination in the Black Case no. KM1, 3/2559 in 
the case filed by the public prosecutor of Ranong 
against Mr. Banjob Kaenkaew and other, two of 

them and in the Black Case no. KM 2, 4/2559 against  
Mr. Ruengchai Pewngam, and other, two of them, 
in the offence of trafficking in persons and an offence  
against the Penal Code. On that day, the co-plaintiffs’  
attorney has filed a motion asking the Provincial 
Court of Ranong on behalf of the 15 trafficking 
survivors to have the case transferred to the Criminal  
Court’s Division of Trafficking in Person. The Provincial  
Court of Ranong has accepted to review the request 
and passed in on to the Supreme Court for consid-
eration per Section 26 of the Criminal Procedure 
Code.

Later on 17 August 2016, the Provincial Court 
of Ranong has read the verdict of the Supreme 
Court regarding the motion. The Supreme Court 
deemed that no sufficient evidence has been  
submitted along with the motion by the co-plaintiffs’ 
attorney to convince the Court that there would be 
any disruption of the hearing or unrest or other 
incidences which might affect the material interest 
of the state as provided for in Section 26 of the 
Criminal Procedure Code. The Supreme Court,  
therefore, did not allow to have the case transferred 
from the Provincial Court of Ranong to the Criminal 
Court’s Division of Trafficking in Person and dismissed  
the motion of the co-plaintiffs’ attoeney and the 
decision was final. Therefore, the Provincial Court 
of Ranong would have to proceed with trying the 
case and the Court has scheduled the next hearing 
for prosecution witness examination and examination 
of the co-plaintiffs in the Black Case no. KM 1, 3/2559  
during 13-16 December 2016 and the Black Case 
no. KM 2, 4/2559 during 18-20, 24-26, 31 January 
2017 and 1-3 February 2017.
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Supreme Court ruling for migrant workers 
to receive outstanding wages and overtime 
pay from employers 

On 12 August 2016, Maesot-Tak Law Clinic’s 
staffcoordinated with 25 migrant workers, who were 
employed in a garment factory in Mae Sot and 
helped them to receive outstanding wages and 
overtime pat from their employers for the amount 
of 484,452.03 baht. The case stemmed from the 
case filed by the employers on 4 August 2549 
asking the Court to rescind the order of the labour 
inspection official no. 4/2549 which instructed 
employers to pay wages and overtime pay to their 
84 employees (including the 25 migrant workers) 
for the amount of 150,756.89 baht. But according 
to the Supreme Court’s ruling no. 9384/2548,  
the employers are ordered to provide wages and  
overtime pay to the employees as instructed by the 
labour inspection official.

Migrant worker receiving compensation 
from the Workmen’s Compensation Fund 
per the ruling of the Supreme Court 

On 25 August, Ms. Noom Maisaeng has  
received the remaining amount, 11, 284 baht from 

the Workmen’s Compensation Fund as a result of 
her suffering a work-related injury and the Supreme 
Court has later ruled that she should have access 
to the Workmen’s Compensation Fund and should 
be awarded 11,284 baht for compensation. 

Employers negotiating the amount of  
compensation to be given to a migrant 
workersuffering a work-related injury and 
a loss of organ 

On 6 September 2016, Samut Sakhon MJP’s 
staff, an official of the Social Security Office (SSO), 
Bang Sao Thong, Samut Prakan, and Ms. NAN TINT 
TINT TUN, a Myanmar migrant worker, were engaged  
in a negotiation with the employers regarding the 
claim for compensation for Ms. NAN TINT TINT 
TUN who had suffered a work-related injury. The 
incidence took place on 10 May 2016 while she 
was placing a steel plate on the imprinting block. 
As she was handling and maneuvering to get the 
plate into the lock, she has cut her fingers including  
her right index and middle fingers by half. The 
employers paid all medical expenses incurred, but 
no other compensation has been paid to the worker.  
On 2 August 2016, Ms. NAN TINT TINT TUN has 
complained with the Social Security Office (SSO) 
in Samut Prakan. The SSO official set up an  
appointment for negotiation with the employers who 
offered to provide 30,000 baht as compensation 
and the worker accepted the amount on the same 
day.
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3-4 July Chiang Mai MJP 
organized a two-day training 
workshop for paralegal volunteers 
including 24 participants, 15 
males and nine females. It was 
a chance for an exchange on 
information and opinions among 
the workers and concerned agencies regarding the possible measures 
to protectmigrant workers in light of the government’s policy on pink 
ID cards.

4-5 July Maesot-Tak Law 
Clinic’s staff was invited as a 
speaker in a training workshop 
on legal knowledge for youth 
members of the Youth Hope 
Foundation on “Traffic Accidence 
Laws and The Right to Medical 

Assistance” and “The Labour Registration Policy and Different Kinds 
of Documents for Migrant Workers”. There were 17 participants  
including nine males and eight females.

10-11 July MJP’s staff attended a training  
workshop on legal understanding and the right to have 
access to right protection mechanisms and the duties 
of migrant workersat Ban Kung Nam Resort, Samut 
Sakhon. The training was organized by HRDF and 
Solidarity Center.There were 32 participants including 
12 males and 20 females.

12 July representatives of the International  
Labour Organization (ILO) visited Samut Sakhon 
MJPto explore the situation of local workers, 
the delivery of legal assistance to the workers 
and any problems and obstacles. Our project 
staff has introduced them to the stories of 
workers who have suffered a work-related  
injury and restriction on their access to the 
Workmen’s Compensation Fund.

10 July Chiang Mai MJP 
organized a training workshop for 
labour peer educators at the  
Migrant Worker Learning and  
Development Center in Saraphi 
District. An exchange was made 
about the pink ID cards and laws 
concerning migrant workers and 
updates on the situation of the 
labour community after the deadline  
for the renewal of the cards. There  
were 14 participants including nine 
males and five females.

 Activities
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13 July Maesot-Tak Law Clinic’s staff attended  
a seminar on “The Enhancement of Collaboration 
on Justice Issues with Ministry of Justice’s Depart-
ments”. It was organized by the Provincial Court 
of Mae Sot at Centara Hotel, Mae Sot District, Tak.

16-17 July Chiang Mai MJPorganized a  
meeting on strategic plan for the Migrant Workers 
Federation (MWF) aiming to char the action plan 
for the next six months of MWF from July-December  
2016. It was joined by lecturers from Chiang Mai 
University who explained about volunteer work. The 
meeting was attended by the board members and 
other participants, altogether 27.

20 July Chiang Mai MJP and thelabour peer 
educators visited a community of construction  
workers in DoiSaket to discuss and exchange with 
them about reactions to the Thai policy to have all 
migrant workers apply for pink ID cards. There 
were 40 participants including 22 males and 18 
females. They complained about the redundant 
expenses and complicated procedure involved with 
the change of the policy.

16 July Maesot-Tak Law Clinic organized an 
inauguration of a new office at the Labour Law 
Clinic in Mae Sot no. 134/31, Inthrakhiri Rd., Mae 
Sot District, Tak, presided over by Prof. Gothom 
Arya and Ms.NissayaPattamasiriwat, Director of the 
Office of the Provincial Court of Mae Sot and the 
distinguished presence of state agencies and NGOs.

16-17 July Maesot-Tak Law Clinic’s staff held 
a board meeting of the Labour Law Clinic in Mae Sot 
for the first quarter of 2016at Queen Palace Hotel, 
Mae Sot District, Tak.
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25-27 July Chiang Mai MJPorganized 
a training workshop at Shan State’s Kengtung, 
Myanmar. It was attended by 88 participants 
including 63males and 25females. The MJP 
shared their experience on the situation of 
workers in Thailand, particularly the policy 
concerning the management of migrant  
workers and the situation of trafficking in 
persons in Thailand. The lawyers explained 
to them how to gain access to justice process. 
It was ended by an exchange on the role of 

ASEAN community toward the chance of these people to enter Thailand for work.

23 July Anti Human Trafficking in Labour 
Project and the network of human rights lawyers 
met to discuss and set out strategic plan to offer 
legal assistance to the trafficking survivors in fishing  
boats.

27 July Maesot-Tak Law Clinic’s staff and the  
Migrant Rights Promotion Working Group (MRPWG) 
have met with the District Chief Office rof Mae 
Rama for an exchange of the current situation of 
workers and border employment in the Special 
Economic Zone.

30-31 July Chiang Mai MJP’s representatives 
and the board members and members of the Migrant 
Workers Federation (MWF), 20 of them, have  
organized a training workshop for the local workers 
in Mae Wang District, Chiang Mai.

5-6 August Chiang Mai MJPorganized a mobile  
activity to educate agricultural workers (orange 
plantation) in Fang District, for 26 participants, 19 
males and seven females. Our staff have found a 
number of migrant workers have not been paid 
minimum wage according to the law and have also 
faced difficulty obtaining work permits.
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6-7 August HRDF and the Human Rights Lawyers 
Association (HRLA) organized a training workshop for 
lawyers giving assistance to trafficking survivors. Among 
the resource persons were a public prosecutor, Mr. Prawit  
Roikaew, special and expert public prosecutor in trafficking 
division, the Office of Attorney General, Lawyer Somchai 
Hom-laor, and Lawyer Thanu Ekkachart plus Ms. Preeda 
Thongchumnum from the Solidarity Center.

9 August Maesot-Tak Law Clinic’s staff was 
invited by the Hospitality&Catering Training Center 
to speak about labour protection law to 29  
participants in a training workshop held at the  
Hospitality & Catering Training Center.

16 August Samut Sakhon MJP’s 
staff visited a community of migrant fishing  
workers at Wat Kamphra to explain to 
them in particular about their basic rights 
according to social security law since 
most of the workers have not been  
insured under social security system. During  
the meeting, there 13 participants including  
eight males and five females.

21 August Samut Sakhon MJPand the Migrant Worker 
Rights Network (MWRN) visited and gave legal knowledge 
to agricultural workers in Nakhon Ratchasima as the workers 
have been subject to labour right exploitation. On the same 
day, official from the Labour Welfare and Protection Office, 
Nakhon Ratchasima, was also there to visit the workers and 
to listen to their problems. Ms. Ae Masow, Coordinator of 
MJP acted as interpreter for the government as well.

11 August HRDF’s staff had a meeting with 
Pol Maj Gen Jaruwat Waisaya, Deputy Commander 
of the Police Metropolitan and Dr. Thanya Laohathai, 
Advisor to the Prime Minister in an exchange on 
problems concerning trafficking cases and possible 
solutions.
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23 August Maesot-Tak Law Clinic’s staff 
visited a community of workers at Ban Rai (Thai) 
Pa Hai (Workers), Mae Sot District, Tak. After 
discussing with the migrant workers, our staff have 
learned that there have been they have been  
facing difficulty in choosing the jobs and their 
children are not eligible to continue their study in 
Thai schools given the inconsistencies with the 
schools in their home country.

27-28 August Samut Sakhon MJP’s staff 
acted as interpreter for Myanmar participants in a 
training workshop on laws and the right to have 
access to right protection mechanisms and their 
duties as migrant workers. It was organized by 
HRDF and the Solidarity Center in Hat Yai District, 
Songkhla with 32 participants.

29-31 August Labour Law Clinic’s staffin Mae 
Sot, Tak, attended the 5th Asia Pro Bono Conference  
organized by PILnetin Bali, Indonesia.

24-27 August Samut Sakhon MJP’s staff 
attended a training workshop on how to implement 
recommendations from the Universal Periodic Review 
(UPR) at Indra Regent Hotel, Bangkok.

1 September Labour Law Clinic’s 
staff Mae Sot brought the wages and 
overtime pay to the 12 workers at Mae 
La Temporary Shelter. Previously, on 25 
August 2016, the Clinic’s staff were 
authorized by the 12 workers to retrieve 
the sum of 22,202 baht and it was then 
handed over to the workers.
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7 September Maesot-Tak Law Clinic’s staff organized  
a training workshop to enhance legal knowledge of 72 
migrant agricultural workers including 1 6 males and 56 
females at Ban Uang Doi, Moo 7, Tambon Phra Thai Pha 
Daeng, Mae Sot District, Tak. Most of the workers were 
interested in trafficking prevention law and the resource 
persons helped them to understand how to prevent 
themselves from becoming trafficking victims and how 
to protect their labour rights according to the law.

12 September Maesot-Tak 
Law Clinicand the Tak Chamber 
of Industry organized a public 
discussion about problems con-
cerning the work of migrant workers  
in Mae Sot at a meeting room of 
the Tak Chamber of Industry with 
about 99 participants.

14 September Anti Human 
Trafficking in Labour Projectat-
tended a meeting and shared 
opinions and recommendations 
regarding the training curriculum 
for those working to help trafficking  
survivors organized by the SR Law  
LawFirm at Princeton Park Hotel.

17-18 September 
Ch i a n g  Ma i  MJP  
organized a two-day 
training workshop for 
50 Thai and migrant 
workers including 32 
males and 18 females 
from the MWF Thai  
Labour Union (MWF), Labour United Union (WSA) and the 
Migrant Worker Rights Network (MWRN). The workshop aims 
to provide a chance for exchange and consultation on the 
situation of workers and to forge collaboration on addressing 
the needs of Thai and migrant workers as well as to promote 
collaboration through a network for sharing the information 
and legal assistance, etc.

22 September Maesot-Tak Law 
Clinicorganized an exchange of problems 
in justice process with migrant workers 
in Mae Sot at Queen Palace Hotel,Mae 
Sot District, Tak with representatives of 
government agencies and NGOs plus  
volunteers, altogether 38 persons.

17-18 September Samut 
Sakhon MJP’s staff visited a  
community of migrant workers in 
Ban Lane, Nakhon Pathom to share  
knowledge with 48 participants 
including 37males and 11 females. 
Most of them have entered Thai-
land as part of the MoU regime 
and we have shared with them 
basic knowledge about labour 
protection law, social security law 
and the Workmen’s Compensation 
Act. 
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23 September, Anti Human Trafficking in 
Labour Projectattended a meeting on the enhance-
ment of trafficking survivor screening process and 
access to the rights of trafficking survivors during 
the meeting of the Thai-Laos network: An exchange 
of challenges and how to forge further collaboration 
in the future at Lao Plaza Hotel, Vientiane.

22 September, Samut Sakhon MJP’s staff 
organized an educational activity for a community 
of migrant workers in Muang District, Samut Sakhon  
focusing on raising their awareness about their rights 
and how to exercise their rights according to the 
labour protection law, social security law and the 
Workmen’s Compensation Act with 30 participants 
including 20 males and 10 females.

25 September Representatives from the US 
Embassy to Thailand have paid a visit to the Marine 
Department’s Port-In Port-Out center to explore the 
effort to address trafficking in persons. The Port-In 
Port-Out center reported that the implementation has 
been made in collaboration with local civil society  
organizations and NGOs Representatives from the US 
Embassy to Thailand also visited the Migrant Workers 
Rights Network (MWRN) to inquire about problems of 
local workers and promised to bring the issues to the 
consultation and solutions with the Thai government. 
MWRN’s representatives have explained about restriction 
regarding the enforcement of the law by the state, in 
particular the negotiation between the employees and 
theemployersemployees during which the latter are 
often taken advantage of. An explanation was also 
made about the working condition on the fishing boats 
and how the existing legal provisions fail to address 
the realities, for examples, there are not public holidays, 
but in reality the workers in fisheries sector cannot stop 
working as after working hours, they are still expected 
to do other work on board such as weaving fishing 
nets, repairing the nets. And most workers in the sector  
have not enjoyed the minimum wage. Therefore, an effort  
is needed to monitor the attempt to solve the problem 
of trafficking in persons in a long run.

MJP’s staff have added to the explanation 
that the registration of migrant workers and the 
use ofpink ID cards can help to address the 
use of child labour in fishing boats Nevertheless. 
Nevertheless, in several areas, the workers dare 
not demand their rights according to the justice 
process fearing influence of local influential 
persons, for example, the workers in fishing 
boats who have suffered a work related injury 
in Phang-Nga. Nevertheless, workers in Mahachai 
have met with injustice during the negotiation 
where there is any dispute about social security.
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25 September Chiang Mai MJPorganized  
a one-day training workshop for ten labour peer  
educators at Migrant Worker Learning and  
Development Center in Saraphi District, Chiang Mai. 
The volunteers have learned how to make use of 
information about their labourrights andlabour  
protection law as well as social security law to 
disseminate in their community.

28 September, Samut Sakhon MJP’s staff 
visited a community of migrant workers in Moo Ban 
Bin Jay Sap Villa, Samut Sakhonfocusing on raising 
their awareness about their rights according to the 
social security lawand Workmen’s Compensation 
Fundwith 25 participants including 16 males and 9  
females.

29 September Chiang Mai MJP AND the labour peer  
educators organized a meeting with migrant workers in San Kam 
Phaeng District, Chiang Mai with 42 participants including 16 males 
and 26 females. It focused on an exchange of knowledge and  
situation since most workers were not able to have access to their 
rights according to the labour right protection law. Our project 
staff have advised them to seek help from us or from the Labour 
Welfare and Protection Officein Chiang Mai for further action.
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