5 สิงหาคม 2561
ข้ อเสนอเครือข่ ายประชากรข้ ามชาติ (MWG)1 ต่ อรัฐบาลไทย
ในการจัดทาแผนปฏิบัตกิ ารระดับชาติว่าด้ วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
จากสภาพการขาดแคลนตลาดแรงงานในประเทศไทย โดยเฉพาะแรงงานระดับล่าง ที่อยู่ในงานภาค
การเกษตร ภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะงานในกิจการประมงและก่อสร้ าง ที่เป็ นงานประเภทที่มีความเสี่ยง และ
ยากลาบาก ทาให้ มีความต้ องการแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้ าน เช่น ประเทศพม่า ลาว และกัมพูชา เข้ ามา
ทดแทน เพื่อมิให้ การเติบโตทางด้ านเศรษฐกิจของประเทศเกิดการชะลอตัว ในขณะเดียวกันแรงงานจากประเทศ
ต้ นทางเองที่ประสบปั ญหาความขัดแย้ งทางการเมือง ความยากจนและการเปลี่ยนแปลงในการจัดทาโครงการ
พัฒนาระดับใหญ่ของประเทศต้ นทาง โดยเฉพาะที่ประเทศพม่า ส่งผลให้ ประชาชนต้ องถูกบังคับให้ มีการย้ ายถิ่น
และมีประชาชนต้ องหลบหนีเข้ ามายังประเทศไทยเพื่อแสวงหาโอกาสในการประกอบอาชีพและมีรายได้ ที่ดีกว่า
จากการประมาณการอย่ างไม่เป็ นทางการของนักวิจัยด้ านประชากรศาสตร์ คาดการณ์ว่ามีจานวนตัวเลขของ
แรงงานข้ ามชาติที่เข้ ามาอยู่ทางานในประเทศไทย จานวน ประมาณ 5 ล้ านคน และช่วยพัฒนาให้ เศรษฐกิจไทย
เจริ ญเติบโตขึ ้น ในปี 2007 องค์การด้ านแรงงานระหว่างประเทศ ระบุแรงงานข้ ามชาติช่วยสร้ างได้ ให้ กั บประเทศ
ไทยเพิ่มขึ ้น เป็ นเงิน 53 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ 2และเป็ นผู้ที่มีสว่ นร่วมในการจ่ายภาษี มลู ค่าเพิ่มในทุกสินค้ าและบริ การ
แม้ จะมีรายงานศึกษายืนยันว่าประเทศไทยมีความจาเป็ นต้ องมีแรงงานข้ ามชาติเข้ ามาทดแทนการขาดแคลน
แรงงานในประเทศ แต่กฎหมาย และนโยบายในการบริ หารจัดการแรงงานข้ ามชาติยงั มีความไม่แน่นอนส่งผลต่อ
ความรู้สกึ ไม่มนั่ คงและนาไปสูก่ ารเอารัดเอาเปรี ยบ การเลือกปฏิบตั ิ และการละเมิดสิทธิตอ่ แรงงานข้ ามชาติ
กระบวนการบริหารจัดการแรงงานข้ ามชาติ จากประเทศเพื่อนบ้ าน สัญชาติเมียนมาร์ ลาว และ
กัมพูชา
แม้ แรงงานข้ ามชาติจะได้ มีการเคลื่อนย้ ายมาทางานในประเทศไทยเป็ นระยะเวลาที่ยาวนานกว่า 20 ปี แต่
นโยบายในการจัดการกับแรงงานข้ ามชาติเริ่ มต้ นในช่วงปี พ.ศ.2535 โดยมีกฎหมายที่ใช้ ควบคุมสองฉบับสาคัญ
ได้ แก่ พระะราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้ าว พ.ศ.2551 และพระราชบัญญัติคนเข้ าเมือง พ.ศ.2522 ซึ่งมี
กลุม่ แรงงานข้ ามชาติที่ได้ รับอนุญาตให้ ทางานในประเทศไทยได้ ตามที่รัฐบาลได้ กาหนด มีสามกลุม่ ได้ แก่
เครื อข่ายองค์กรด้ านประชากรข้ ามชาติ หรื อ Migrant Working Group (MWG) เป็ นเครื อข่ายขององค์กรพัฒนาเอกชนที่ทางาน
เกี่ยวข้ องกับประชากรข้ ามชาติด้านสุขภาพ การศึกษา และสิทธิแรงงานข้ ามชาติ โดยมีวตั ถุประสงค์หลักในการแลกเปลีย่ นข้ อมูล
ของเครื อข่ายประชากรข้ ามชาติ การวิเคราะห์ปัญหา กาหนดประเด็นเชิงนโยบายและการดาเนินกิจกรรมร่วมกัน ในงานรณรงค์กบั
หน่วยงานภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ ประชากรข้ ามชาติได้ รับสิทธิพื ้นฐานในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
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1. กลุม่ แรงงานที่เข้ าเมืองผิดกฎหมาย แต่นโยบายรัฐอนุญาตให้ อยู่ในราชอาณาจักรไทยได้ เป็ นการชัว่ คราว
มีเอกสารรับรองการอยู่และทางานในประเทศไทย ได้ แก่ ทร.38/1 ซึ่งต่อมาแรงงานกลุ่มนี ้รัฐได้ กาหนดให้
ต้ องมีการพิสูจน์สัญชาติ เพื่อให้ แรงงานสามารถมีเอกสารการเดินทางจากประเทศต้ นทาง ใบอนุญาต
ทางาน และวีซา่
2. กลุ่มแรงงานประเภทนาเข้ า ตามบันทึกข้ อตกลงระหว่างรัฐไทยกับประเทศเพื่อนบ้ านสามประเทศ ได้ แก่
เมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา
3. กลุ่มแรงงานข้ ามชาติที่เข้ าเมืองโดยผิดกฎหมาย แต่ประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ออก
นโยบายให้ แรงงานกลุ่มดังกล่าวขึ ้นทะเบียน และได้ รับบัตรประจาสาหรับบุคคลที่ไม่มีสญ
ั ชาติไทย ทร.
38/1 ที่จะได้ รับอนุญาตให้ อยู่ในราชอาณาจักรไทยได้ เป็ นการชั่วคราว และสามารถทางานตามที่รัฐ
กาหนดไว้ และแรงงานกลุ่มนี ้จะต้ องเข้ าสู่กระบวนการพิสูจน์สัญชาติ รวมทังกลุ
้ ่มแรงงานที่ยงั ไม่ได้ ขึน้
ทะเบียนตามนโยบายของคสช.ให้ มาแสดงตนละเข้ าสู่กระบวนการพิสูจน์สญ
ั ชาติ(คาสัง่ คสช.33/2560)
เพื่อให้ มีหนังสือเดินทาง ใบอนุญาตทางานและวีซา่
อย่างไรก็ตาม ทางเครื อข่ายองค์กรด้ านประชากรข้ ามชาติ ได้ ตดิ ตามความคืบหน้ าด้ านการดาเนินการของ
รัฐในการนาแรงงานเข้ าสู่กระบวนการพิสูจน์สญ
ั ชาติในกลุ่มที่ 3 นี ้ พบว่า รัฐบาลมีการเสนอตัวเลขแรงงานที่เป็ น
กลุ่มเป้าหมายในการพิสจู น์สญ
ั ชาติที่ไม่ตรงกันและรัฐบาลไม่สามารถยืนยันได้ ว่ากลุ่มเป้าของจานวนแรงงานข้ าม
ชาติที่ต้องผ่านการพิสูจน์สัญชาติจริ งๆ เป็ นจานวนเท่าไหร่ เช่น เดือนธันวาคม 2560 รัฐบาลระบุว่ามีแรงงานที่
จะต้ องเข้ าสู่กระบวนการพิสจู น์สญ
ั ชาติ 1.9 ล้ านคน และในเดือนต่อมามีการรายงานตัวเลขของแรงงานที่ต้องเข้ าสู่
กระบวนการพิสูจน์สญ
ั ชาติลดลงไปเรื่ อยๆ เป็ น 1.6 ล้ าน และ 1.3 ล้ าน (แถลงข่าวของกระทรวงแรงงานระบุว่า มี
แรงงานข้ ามชาติจานวน 1.3 ล้ านคนที่ต้องเข้ าสูก่ ระบวนการพิสจู น์สญ
ั ชาติ และหลังจากสิ ้นสุดระยะเวลาผ่อนผันให้
แรงงานมาดาเนินการพิสจู น์สญ
ั ชาติ มีแรงงานที่ไม่ได้ เข้ าสูร่ ะบบการพิสจู น์สญ
ั ชาติจานวน 132,232 คน3)
ความไม่ชดั เจนของการนาเสนอตัวเลขของรัฐบาล เครื อข่ายฯเห็นว่า อาจจะมีแรงงานข้ ามชาติที่ยงั ไม่ได้ เข้ า
สู่กระบวนการพิสูจน์สญ
ั ชาติได้ มากถึง 811,437 คน หากพิจารณาจากตัวเลขเป้าหมายเดิม 1.9 ล้ านคนตามมติ
คณะรั ฐมนตรี 16 มกราคม 2561 มิ ใช่จ านวน 132,232 คน ตามที่ เป็ นข่าวหลัง การปิ ดศูนย์ บริ การเบ็ดเสร็ จ
นอกจากนัน้ แล้ วรัฐได้ แถลงยืนยันว่าจะดาเนินการจับกุม ดาเนินคดีและส่งกลับกลุ่มแรงงานที่ไม่สามารถเข้ าสู่
http://www.mol.go.th/content/68631/1522576686
https://www.doe.go.th/prd/main/news/param/site/1/cat/7/sub/0/pull/detail/view/detail/object_id/14496
https://www.doe.go.h/prd/assets/upload/files/alien_th/f45ff7d848ca050d0029a94317d5a0f1.pdf
https://www.doe.go.th/prd/alien/service/param/site/152/cat/23/sub/0/pull/detail/view/detail/object_id/4216
http://thainews.prd.go.th/website_th/news/print_news/TNSOC6107010010050
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กระบวนการพิสจู น์สญ
ั ชาติได้ ตามกาหนด และเริ่มมีขา่ วด้ านการกวาดล้ างจับกุมแรงงานมาตังแต่
้ วนั ที่ 1 กรกฎาคม
2561 โดยมิ ได้ ตรวจสอบสาเหตุของการของการที่ แรงงานไม่สามารถเข้ าถึงระบบการพิสูจน์ สัญชาติไ ด้ ตามที่
นโยบายได้ ขีดเส้ นตายไว้
เมื่ อ เดื อ นพฤษภาคม 2559 รั ฐ บาลไทยได้ ใ ห้ ค ามั่น ต่อ ที่ ป ระชุม คณะมนตรี สิ ท ธิ ม นุษ ยชนแห่ ง
สหประชาชาติในการพิจารณาสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ว่าจะดาเนินการจัดทาแผนปฏิ บตั ิการ
ระดับชาติเรื่ องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรี ภาพ กระทรวงยุติธรรม จะเป็ นหน่วยงานหลัก
ในการดาเนินการและประสานงานกับกระทรวงอื่นๆ ที่มีหน้ าที่เกี่ยวข้ องกับการประกอบธุรกิจของเอกชนในทุกๆ
ด้ าน ซึ่งรัฐบาลได้ กาหนดประเด็นในการจัดทาแผนปฏิบตั ิก ารระดับชาติฯในจานวน 4 ประเด็น ที่รวมถึงประเด็น
ด้ านแรงงานด้ วย จากสถานการณ์ ด้านการบริ หารจัดการแรงงานข้ ามชาติของไทย ทางเครื อข่ายองค์กรด้ าน
ประชากรข้ ามชาติ จึงมีข้อเสนอแนะในการจัดทาแผนระดับชาติฯในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับแรงงานข้ ามชาติ เพื่อให้ เกิด
ความสอดคล้ องกับหลักการชี ้แนะของสหประชาชาติว่าด้ วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ดังนี ้
ข้ อเสนอต่ อรัฐในการปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
1. การให้ สัตยาบันอนุสัญญาระหว่ างประเทศ ในกรอบของกฎหมายนัน้ เครื อข่ายฯพบว่า ประเทศ
ไทยได้ ลงนามเป็ นภาคีอนุสัญญาด้ านสิทธิ มนุษยชนระหว่างประเทศที่สาคัญไปแล้ ว จานวน 7 ฉบับ4 รวมทัง้
อนุสญ
ั ญาด้ านแรงงานระหว่างประเทศอีกจานวน 18 อนุสญ
ั ญาและ 1 พิธีสาร5 แต่อย่างไรก็ตามยังมีอนุสญ
ั ญา
ด้ านแรงงานระหว่างประเทศฉบับหลักอีก 2 ฉบับ ที่ประเทศไทยยังไม่ได้ ให้ ลงนามในอนุสญ
ั ญา ได้ แก่ อนุสญ
ั ญา
ฉบับที่ 87 ว่าด้ วยเสรี ภาพในการสมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการเคลื่อนไหว และฉบับที่ 98 ว่าด้ วยการปฏิบตั ิ
ตามหลักการแห่งสิทธิในการรวมตัวและการร่ วมเจรจาต่อรอง อีกทังในการเข้
้
ามาประเทศไทยอย่างเป็ นทางการ
ของคณะท างานสหประชาชาติ ว่ า ด้ วยเรื่ อ งธุ ร กิ จ และสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน เมื่ อ เดื อ นมี น าคม 2561 และของ
คณะอนุกรรมการด้ านสิทธิมนุษยชน (Subcommittee on Human Rights - DROI) ภายใต้ รัฐสภายุโรป ซึ่งนาโดย
นาย Pier Antonio Panzeri ประธานคณะอนุกรรมการฯ เมื่อช่วงเดือนกรกฎาคม 2561 ก็ได้ แสดงความห่วงใยและ
ข้ อเสนอแนะในการลงนามในอนุสญ
ั ญาขององค์การด้ านแรงงานระหว่างประเทศฉบับหลักที่เหลือ ดังกล่าวด้ วย
เช่นกัน6
ดังนัน้ รัฐบาลไทยในฐานะสมาชิกขององค์การด้ านแรงงานระหว่างประเทศและในฐานะผู้ร่วมก่อตัง้
องค์การดังกล่าว มาตังแต่
้ ปี 1919 จะต้ องเร่งดาเนินการให้ มีการให้ สตั ยาบันอนุสญ
ั ญาฉบับหลักที่เหลืออยู่โดย
ทันที
4

http://humanrights.mfa.go.th/th/humanrights/obligation/international-human-rights-mechanism/
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11200:0::NO::P11200_COUNTRY_ID:102843
6
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180718IPR08201/political-rights-meps-stress-importance-of5
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นอกจากนี ้รัฐบาลไทยควรมีมาตรการสนับสนุนและกาหนดนโยบายเพื่อส่งเสริมปฏิญญาไตรภาคีเรื่ อง
หลักการว่าด้ วยสถานประกอบการข้ ามชาติและนโยบายสังคม (The Tripartite declaration of principles
concerning multinational enterprises and social policy หรื อ MNE Declaration) ขององค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศด้ วย
2. การแก้ ไขกฎหมายภายในประเทศ การดาเนินการปรับปรุงแก้ ไขกฎหมายภายในประเทศให้ มีความ
สอดคล้ องกับกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและอนุสญ
ั ญาด้ านแรงงานระหว่างประเทศ นัน้ ทาง
เครื อข่ายฯ เห็น การออกกฎหมายคุ้มครองแรงงานและการคุ้มครองทางสังคมนันไม่
้ ได้ มีข้อบัญญัตใิ นการคุ้มครอง
ที่เป็ นการเลือกปฏิบตั ทิ างเชื ้อชาติหรื อสัญชาติ หรื อความแตกต่างทางด้ านเพศสภาพ แต่ในทางปฏิบตั ิยงั พบการ
กาหนดแนวทางหรื อกฎหมายลาดับรองที่มีลกั ษณะขัดหรื อเป็ นการเลือกปฏิบตั ติ อ่ การคุ้มครองแรงงาน ได้ แก่
2.1 การจ่า ยค่า แรงของคนงาน ตามประกาศคณะกรรมการค่าแรงงาน ในพระราชบัญญั ติค้ ุม ครอง
แรงงาน พ.ศ.2541 ซึ่งปั จจุบนั ยังมีแรงงานในบางกิจการที่ยงั เข้ าไม่ถึงอัตราค่าแรงขันต
้ ่า เช่น แรงงานในภาค
เกษตร และลูกจ้ างทางานบ้ าน
ดังนัน้ นโยบายด้ านการจ่ายอัตราค่าจ้ างขันต
้ ่า ควรกาหนดให้ มีการคุ้มครองกับแรงงานทุกกลุ่มและทุก
ภาคกิจการโดยเท่าเทียมกัน
2.2 กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการคุ้มครองทางสังคม ได้ แก่พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และ
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 ยังมีการออกกฎหมายลาดับรอง และแนวปฏิบตั ิที่มีลกั ษณะกีดกันลูกจ้ าง
ในบางกิ จการในการเข้ าถึงโอกาสในการเป็ นผู้ประกันตน และการเข้ าถึงการคุ้มครองของกองทุนเงิ นทดแทน
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ลูกจ้ างในภาคเกษตร และประมง ที่เป็ นลูกจ้ างตามฤดูกาล รวมถึงลูกจ้ างทางานบ้ าน และ
แรงงานข้ ามชาติที่ไม่มีเอกสารพิสจู น์ตน
ดังนัน้ รัฐบาลจะต้ องยกเลิกกฎหมายลาดับรอง และแนวปฏิบตั ิที่มีลกั ษณะของการเลือกปฏิบตั ิแรงงาน
ในการเข้ าถึงการคุ้มครองทางสังคมของลูกจ้ าง
2.3 กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ เสรี ภาพในการรวมตัวก่อตังและเข้
้
าร่ วมองค์กรเพื่อส่งเสริ มและคุ้มครอง
ผลประโยชน์จากการทางานของทุกคน ถือเป็ นสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานในการทางานตามหลักการมาตรฐานแรงงานหลัก ที่
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ส่งเสริ มสมาชิกทุกประเทศให้ ดาเนินการ รวมทังไทยซึ
้
่งเป็ นประเทศร่วม
ก่อตัง้ ILO ตังแต่
้ ปี พ.ศ.2462
ประเทศไทยมีพระราชบัญญัติแรงงานสัม พันธ์ พ.ศ.2518 ซึ่งใช้ บงั คับมายาวนานถึง 40 ปี แล้ ว (พ.ศ.
2518-2558) มีบทบัญญัติที่ไม่สอดคล้ องกับอนุสัญญา ICESC ข้ อ 8 (ก) ว่าด้ วย “สิทธิ ของทุกคนที่จะก่อตัง้
สหภาพแรงานและเข้ าร่ วมสหภาพแรงงานตามที่ตนเลือก เพื่อส่งเสริ มและคุ้มครองประโยชน์ทางเศรษฐกิจและ
สังคมของตน ....” รวมทังไม่
้ สอดคล้ องกับหลักการอนุสญ
ั ญาฉบับที่ 87 ว่าด้ วยเสรี ภาพในการสมาคมและการ
คุ้มครองสิทธิในการรวมตัว ค.ศ.1948 (Convention concerning Freedom of Association and Protection of
the Right to Organize) และอนุสญ
ั ญาฉบับที่ 98 ว่าด้ วยสิทธิในการรวมตัว และการร่วมเจรจาต่อรอง ค.ศ.1949
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Convention concerning the Application of the Principles of the Right to Organise ant to Bargain
Collectively) เพราะมีบทบัญญัติที่เลือกปฏิบตั ิตอ่ แรงงานข้ ามชาติ โดยกาหนดคุณสมบัติลกู จ้ างที่มีสญ
ั ชาติไทย
เป็ นผู้มีสิทธิจัดตังสหภาพแรงงานได้
้
เท่านัน้ (มาตรา 88) ขณะที่กาหนดให้ ผ้ ซู ึ่งจะได้ รับเลือกตังหรื
้ อแต่งตังเป็
้ น
กรรมการ หรื ออนุกรรมการสหภาพแรงงาน ก็ต้องมีอายุไม่ต่ากว่ า 20 ปี และมีสญ
ั ชาติไทยโดยการเกิด (มาตรา
101) ขณะที่พระราชบัญญัตคิ ้ มุ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 44 กาหนดห้ ามนายจ้ างจ้ างเด็กอายุต่ากว่า 15 ปี
เป็ นลูกจ้ าง และคุ้มครองลูกจ้ างทุกสัญชาติ
นอกจากนี ้ ประกาศกรมแรงงาน เรื่ องการกาหนดคุณสมบัติของที่ปรึกษา และวิธีการยื่ นคาขอจดทะเบียน
ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2534 ที่ออกมาในยุครัฐประหาร โดยคณะรักษาความสงบเรี ยบร้ อยแห่งชาติ ให้ อานาจ
อธิบดีกรมแรงงานกาหนดคุณสมบัตขิ องที่ปรึกษาในการเจรจาต่อรอง ต้ องมีสญ
ั ชาติไทยและมีอายุตงแต่
ั ้ 25 ปี ขึ ้น
ไป
ดังนัน้ รัฐบาลจะต้ องดาเนินการส่งเสริ มสิทธิการรวมตัวต่อรองของลูกจ้ างต่างชาติในประเทศไทยอย่าง
เร่งด่วน โดยแก้ ไขพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 ให้ ลูกจ้ างต่างชาติมีสิทธิก่อตังสหภาพแรงงานและ
้
ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการหรื ออนุกรรมการสหภาพแรงงาน รวมทังมี
้ สิทธิเป็ นที่ปรึ กษาสหภาพแรงงานในการ
เจรจาต่อรองร่วม
3. การใช้ กลไกของกฎหมายโดยทัง้ ภาครั ฐและภาคธุรกิจในการดาเนินคดีต่อคนงานหรื อผู้ท่ ีทา
หน้ าที่ในการปกป้องสิทธิคนทางานทัง้ ทางอาญาและทางแพ่ ง (Strategic Lawsuits against Public
Participation-SLAPP) โดยมีจดุ มุ่งหมายมิให้ กลุ่มคนดังกล่าวทาการเคลื่อนไหว เรี ยกร้ องสิทธิและเสรี ภาพตามที่
บัญญัติการคุ้มครองไว้ ในกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ โดยที่ผ่านมามีกรณีที่คนทางาน แรงงานข้ าม
ชาติ และสื่อมวลชน ที่นาเสนอสถานการณ์ การละเมิดสิทธิ มนุษยชนของแรงงานต้ องถูกดาเนินคดี ในลักษณะ
ดังกล่าว
ดังนัน้ รัฐควรทบทวนกฎหมายเพื่อให้ มีการปรับปรุง คุ้มครองบุคคลที่ได้ ทาการเคลื่อนไหว ได้ แจ้ งหรื อให้
ข้ อมูลแก่พนักงานเจ้ าหน้ าที่ให้ ทราบถึงการละเมิดสิทธิ มนุษยชนของแรงงาน หากได้ กระทาโดยสุจริ ตย่อมได้ รับ
ความคุ้มครองไม่ต้องรับผิดทังทางแพ่
้
งและทางอาญา รวมทังสร้
้ างความตระหนักรู้เกี่ยวกับบทบาทของพนักงาน
อัยการ ตาม พ.ร.บ.องค์กรอัยการและพนักงานอัยการ ( เช่น มาตรา 21 พนักงานอัยการมีอิสระในการพิจารณาสัง่
คดีและการปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ เป็ นไปตามรัฐธรรมนูญและตามกฎหมายโดยสุจริ ตและเที่ยงธรรม) เพื่อพิจารณาถึง
ประโยชน์สาธารณะในการที่จะสัง่ ฟ้องหรื อไม่สงั่ ฟ้องคดีความ
4. การตรวจสอบการจัดซือ้ จัดจ้ างของภาครั ฐ รัฐในฐานะผู้กระทาการทางเศรษฐกิจ ปั จจุบนั ได้ มีการ
ประกาศใช้ พระราชบัญญัติการจัดซื ้อจัดจ้ างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยมาตรา 8 นันได้
้ กาหนดไว้
เพียงว่า การจัดซื ้อจัดจ้ างและการบริ หารพัสดุภาครัฐนันต้
้ องก่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ และ
สอดคล้ องกับหลักการคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและตรวจสอบได้ ในกระบวนการจัดซื ้อ จัด
จ้ างฯ ทางเครื อข่ายฯเห็นว่า กฎหมายดังกล่าวยังคงขาดหลักการสาคัญในการตรวจสอบด้ านสิทธิมนุษยชนผ่า น
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การจัดซื ้อจัดจ้ างฯของภาครัฐ ซึ่งได้ มีกรณีศกึ ษาที่มีการใช้ แรงงานข้ ามชาติในโครงการก่อสร้ างของภาครัฐ พบว่า
มี แรงงานข้ ามชาติไ ด้ รับค่าแรงที่ ต่ากว่า อัตราค่า จ้ างขัน้ ต่า อี กทัง้ พบว่าแรงงานหญิ ง ยัง ได้ รับค่าแรงที่ ต่ากว่า
แรงงานชายแม้ จะมีลกั ษณะความรับผิดชอบของงานแบบเดียวกัน
ดังนัน้ จะต้ องแก้ ไขเพิ่มเติมกฎหมายดังกล่าวในส่วนที่ให้ ภาครัฐมีหน้ าที่ในการตรวจสอบการคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนต่อองค์กรธุรกิจและรัฐวิสาหกิจที่ได้ ประโยชน์จากการจัดซื ้อจัดจัดจ้ างฯของภาครัฐ
5. การพัฒนาการบังคับใช้ และแก้ ไขกฎหมายเกี่ยวกับการจัดหางาน ในกรอบของนโยบายด้ านการ
บริหารจัดการแรงงานข้ ามชาติของรัฐนัน้ พบว่า รัฐมีนโยบายการจัดการไปในแนวทางที่สอดคล้ องกับหลักการ
ชี ้แนะทัว่ ไปขององค์การด้ านแรงงานระหว่างประเทศว่าด้ วยการจัดหางานอย่างเป็ นธรรม (ILO General
Principles and Operational Guidelines on Fair Recruitment) ในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการห้ ามเรี ยกเก็บหรื อรับ
ค่าธรรมเนียมหรื อค่าบริการจัดหางานจากแรงงาน การห้ ามเก็บเอกสารส่วนตัวของคนงาน การกาหนดเงื่อนไขการ
เลิกสัญญาจ้ างและที่เกี่ยวกับความตกลงระหว่างรัฐ การแต่งตังและให้
้
อานาจพนักงานเจ้ าหน้ าที่ผ้ บู งั คับใช้
กฎหมายในการแทรกแซงกระบวนการจัดหางานโดยบริษัทจัดหางานและได้ นายจ้ าง ซึง่ รั ฐได้ บญ
ั ญัตไิ ว้ ในพระราช
กาหนดการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้ าว พ.ศ.2560 แต่อย่างไรก็ตามก็ยงั มีอีกหลายประเด็นที่ยงั ไมได้
บัญญัตใิ ห้ มีการสอดคล้ องกับหลักการทัว่ ไปฯของ ILO ทังในเรื
้ ่ องการคุ้มครองคนทางานนันยั
้ งไม่ได้ กาหนดการ
คุ้มครองแรงงานไทยที่ไปทางานในต่างประเทศ แนวทางการปกป้องแรงงานข้ ามชาติจากการแสวงหาประโยชน์
จากบุคคลที่สาม เช่น นายหน้ าเถื่อน เสรี ภาพในการรวมกลุม่ และการเจรจาต่อรอง
ดังนัน้ รัฐควรทบทวนกฎหมายที่ใช้ บงั คับและพิจารณาแก้ ไขกฎหมายและแนวปฏิบตั ิให้ มีความสอดคล้ อง
กับหลักการชี ้แนะทัว่ ไปขององค์การด้ านแรงงานระหว่างประเทศว่าด้ วยการจัดหางานอย่างเป็ นธรรม (ILO
General Principles and Operational Guidelines on Fair Recruitment) ที่รัฐมุง่ ส่งเสริมคุ้มครองคนทางาน การ
ย้ ายถิ่นอย่างปลอดภัยและขจัดการใช้ แรงงานบังคับและแก้ ปัญหาการค้ ามนุษย์
6. การคุ้มครองแรงงานข้ ามชาติท่ ีมีการจ้ างงานในลักษณะไป-กลับหรื อตามฤดูกาล นโยบายการ
จ้ างงานข้ ามชาติในลักษณะไป-กลับ หรื อตามฤดูกาลในพื ้นที่ชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษ ในช่วงปี 2559
รัฐบาลได้ ลงนามกับตัวแทนประเทศเพื่อนบ้ านได้ แก่ประเทศเมียนมาร์ และกัมพูชา เพื่อแก้ ไขข้ อตกลงว่าด้ วยการ
ข้ ามแดนระหว่างสองประเทศ ซึง่ กาหนดการออกบัตรผ่านแดนที่เพิ่มวัตถุประสงค์ในการ ทางานแบบไป-กลับ หรื อ
ตามฤดกาล (การทางานในลักษณะไป-กลับ ได้ มีการบัญญัติไ ว้ ในมาตรา 64 ของพระราชกาหนดการบริ หาร
จัดการการทางานของคนต่างด้ าว พ.ศ.2560) โดยอนุญาตให้ แรงงานข้ ามชาติที่มีภูมิลาเนาติดกับชายแดนไทยเมียนมาร์ และไทย-กัมพูชา สามารถขอใบอนุญาตทางานในอาชีพกรรมกร และคนรับใช้ ในบ้ านได้ ครัง้ ละไม่เกิน 3
เดื อ น ในทางปฏิ บัติท างเครื อ ข่า ยฯพบว่า มี ก ารจ้ า งงานแรงงานกลุ่ม นี ใ้ นลัก ษณะที่ เ ป็ นงานประจ ามากขึน้
โดยเฉพาะในพื ้นที่อาเภอแม่ส อด จังหวัดตาก ด้ วยช่องว่างที่เอื ้อต่อต้ นทุนที่ถูกลงของผู้ประกอบการ แรงงานไม่
จาเป็ นต้ องเข้ าสู่กระบวนการขึ ้นทะเบียนที่ต้องพิสูจน์สญ
ั ชาติหรื อการนาเข้ าในระบบรัฐต่อรัฐ และรัฐกาหนดการ
คุ้มครองแรงงานเพียงให้ มี สิทธิ ซือ้ ประกันสุขภาพตามระยะเวลาที่ไ ด้ รับอนุญาตทางาน แต่ ไ ม่ไ ด้ กล่าวถึง การ
คุ้มครองในด้ านอื่นๆไว้ อย่างชัดเจน ไม่ว่าการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน การคุ้มครองทางสังคมและแรงงาน
6

สัมพันธ์ ทาให้ แรงงานกลุ่มดังกล่าวนี ้ อาจจะต้ องเป็ นกลุ่มแรงงานที่ถกู แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ เข้ าไม่ถึงการ
คุ้มครองที่กาหนดไว้ ในทางกฎหมาย นโยบายที่ เปิ ดกว้ างดังกล่าว นับว่าเป็ นแนวทางที่เป็ นการไม่สอดคล้ องต่อ
แนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจที่ให้ มีการดาเนินธุรกิจโดยการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน (Business and Human
Rights) ที่รัฐบาลให้ ความสาคัญเป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อพื ้นที่ชายแดน อาทิ อาเภอแม่สอด ที่ได้ มี
การประกาศให้ เป็ นพื ้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ที่ยกเว้ นการดาเนินการ สิทธิประโยชน์ของแรงงานฯ หลายประการ
ฯลฯ
ดังนั น้ รัฐ ควรทบทวนนโยบายการจ้ างแรงงานในพืน้ ที่ ชายแดนในลักษณะดังกล่าวที่ มุ่งการคุ้ม ครอง
คนทางานที่มีกฎหมายบัญญัติรับรองไว้ แล้ วทุกฉบับโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ รวมทังคุ
้ ้ มครองสมาชิกที่เป็ นผู้ติดตาม
ทัง้ นี เ้ พื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกับ ฉัน ทามติ อ าเซี ย นว่า ด้ ว ยการคุ้ม ครองและส่ง เสริ ม สิ ท ธิ ข องแรงงานข้ า ม (ASEAN
Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers) ที่ได้ ยืนยัน ถึงความรับผิดชอบที่มี
ร่ วมกันอย่างสมดุลระหว่างประเทศผู้ส่งและประเทศผู้รับแรงงานในภูมิภาคอาเซียน ในการคุ้มครองและส่งเสริ มสิทธิของ
แรงงานข้ ามชาติและสมาชิ กในครอบครั วของพวกเขา ในทุกขัน้ ตอนของกระบวนการโยกย้ ายถิ่นฐาน และที่บัญญัติการ
คุ้มครองไว้ เฉพาะในบทที่สามของฉันทามติฯ7

7. การจัดทาแผนปฏิบัตกิ ารระดับชาติว่าด้ วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน รัฐควรจัดทาแผนปฏิบตั กิ าร
ระดับชาติ อันเป็ นการสนับสนุน วิสยั ทัศน์และพันธกิจของภาคธุรกิจสมาคมอุตสาหกรรมและสมาคมเครื อข่าย
โกลบอลคอมแพ็คประเทศไทย ที่มีแนวทางที่จะร่วมสร้ างเศรษฐกิจโลกที่ยงั่ ยืน ให้ ดาเนินธุรกรรมทางธุรกิจด้ วย
ความรับผิดชอบ มีความสอดคล้ องกับหลักสากล10 ประการของ UN Global Compact8
8. การส่ งเสริมการจัดทารายงานการประเมินผลด้ านสิทธิมนุษยชน รัฐต้ องกากับดูแลและ
กาหนดให้ ภาคธุรกิจขนาดใหญ่ที่ใช้ แรงงานข้ ามชาติเป็ นกาลังหลักในการผลิต จัดทารายงานการประเมินผลด้ าน
สิทธิมนุษยชนของธุรกิจ (human rights due diligence)9 เพื่อเป็ นมาตราการในการป้องปรามการแสวงหา
ประโยชน์จากแรงงานโดยมิชอบ โดยรายงานดังกล่าวจาเป็ นต้ องเปิ ดเผยต่อสาธารณะเพื่อสร้ างความรับรู้และง่าย
ต่อการสอบทาน อีกทังยั
้ งเป็ นการให้ ความสาคัญต่อเรื่ องเรื่ องความโปร่ งใส (transparency) และการตรวจสอบ
ย้ อนกลับ (traceability) ตามหลักบรรษัทภิบาลอีกด้ วย
ข้ อเสนอต่ อภาคธุรกิจในการเคารพต่ อสิทธิมนุษยชน
1. การใช้ หลักการ “นายจ้ างจ่ าย” เนื่องจากที่ผา่ นมาภาคธุรกิจไทยเลือกที่จะลดต้ นทุนการผลิตโดยหัน
ไปหาแรงงานข้ ามชาติราคาถูกจากประเทศเพื่อนบ้ านทดแทนแรงงานภายในประเทศ ทาให้ เกิดกระบวนการ
นายหน้ าสรรหาแรงงานจากประเทศต้ นทางอย่างผิดกฎหมาย แรงงานข้ ามชาติจาเป็ นต้ องเสียค่าใช้ จ่ายที่สงู ตังแต่
้
ประเทศต้ นทางแลกกับการอานวยความสะดวกในการลักลอบเข้ ามาทางานในประเทศไทย ภาครัฐทังไทยและ
้
7

http://asean.org/storage/2012/05/16-ASEAN-Declaration-on-the-Protection-and-Promotion-of-the-Rights-ofMi....pdf
8
http://www.globalcompact-th.com/about
9
http://www.nhrc.or.th/getattachment/5b8db0f0-ee83-4987-9fe8-583160dc8005/.aspx
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ประเทศต้ นทางเล็งเห็นถึงปั ญหาดังกล่าวจึง ได้ ลงนามข้ อตกลงสรรหาแรงงานระหว่างรัฐ ขึ ้นมาเพื่อลดความเสี่ยง
ดังกล่าว
อย่างไรก็ดีกระบวนการดังกล่าวก็ยัง คงมี ค่าใช้ จ่ายที่สูง และมีความซับซ้ อนในขัน้ ตอนการดาเนินการ
เอกสารอย่างมาก จึงนามาสูก่ ารก่อตัวของขบวนการนายหน้ าอีกครัง้ ที่เสนอบริ การอานวยความสะดวกให้ แรงงาน
ที่ ต้องการเดินทางเข้ ามาทางานในไทยแต่ไม่พร้ อมที่ จะดาเนินขัน้ ตอนทางเอกสารด้ วยตัวเองได้ สภาวการณ์
ดังกล่าวนามาสูก่ ารที่แรงงานข้ ามชาติจาต้ องเสียค่าสรรหาแรงงานและค่าดาเนินการจานวนมากเกินกว่าที่ตนเอง
มีความสามารถที่จะจ่ายจนนาไปสู่การกู้หนี ้ยืมสิน อันสุ่มเสี่ยงต่อการตกอยู่ในสภาวะแรงงานขัดหนี ้และตกเป็ น
เหยื่อการค่ามนุษย์ในที่สดุ
โดยงานวิจัยขององค์การแรงงานระหว่างประเทศระบุว่า แรงงานข้ ามชาติเสียค่าใช้ จ่ายจ านวน 251
เหรี ยญสหรัฐฯ หรื อเท่ากับค่าจ้ างจานวน 1 เดือนสาหรับการย้ ายถิ่นมาประเทศไทย อาจกล่าวได้ ว่าค่าใช้ จ่ายใน
การย้ ายถิ่นที่สงู ทาให้ แรงงานข้ ามชาติจานวนมากต้ องกู้ยืมเงิน และต้ องใช้ เวลานานในการจ่ายคืนหนี ้ทังหมดซึ
้
่ง
ทาให้ แรงงานข้ ามชาติต้องจายอมอยูใ่ นสภาพการจ้ าง งานที่มีลกั ษณะแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ10
ดังนั น้ สถานประกอบการที่ ใช้ แรงงานข้ ามชาติ ควรจะผู้รับผิดชอบค่าสรรหาแรงงานและค่าใช้ จ่ายที่
เกี่ยวข้ องตามหลักการ “นายจ้ างจ่าย” (employer pay principle)11 โดยคานวณค่าใช้ จ่ายดังกล่าวเป็ นหนึ่งใน
ต้ นทุนการผลิตของผู้ประกอบการเอง
2. ความรั บผิดชอบในห่ วงโซ่ อุปทานของตน ในการเยือนของคณะทางานสหประชาชาติว่าด้ วยธุรกิจ
และสิทธิมนุษยชน เมื่อเดือน มีนาคม 2561 และมีการแถลงข้ อเสนอมาแล้ วนัน้
ดังนัน้ ทางเครื อข่ ายฯขอสนับสนุนข้ อเสอนแนะของคณะทางานสหประชาชาติฯ เพื่อให้ รัฐจัดทาเป็ น
แผนระดับชาติ ด้ านความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทขนาดใหญ่และห่วงโซ่อปุ ทานของบริ ษัท รวมถึงการจัดจ้ าง บริ ษัท
ภายนอกและการรั บ เหมาช่ ว งที่ อ าจก่ อ ผลกระทบที่ ไ ม่ พึ ง ประสงค์ ต่ อ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน โดยคณะท างาน
สหประชาชาติฯพบว่าบริ ษัทบางแห่งจัดจ้ างบริ การภายนอกในเรื่ องที่มีความเสี่ยงด้ านสิทธิ มนุษยชน หลักการ
ชี ้แนะว่าด้ วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติได้ ระบุชดั แจ้ งว่าบริ ษัทยังต้ องรับผิดชอบต่อผลกระทบด้ าน
สิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่อปุ ทานของตน
ข้ อเสนอในกระบวนการเยียวยาความเสียหาย
1. การใช้ กลไกการร้ องทุกข์ เพื่อการเยียวยาที่มิใช่ ศาล
1.1. แรงงานที่ไม่ มีเอกสารพิสูจน์ ตน มีความยากลาบากในการใช้ กลไกการร้ องทุกข์เพื่อเข้ าถึงการ
คุ้มครองและเยียวยา ไม่วา่ จะเป็ นกลไกการยื่นคาร้ อง หรื อคร. 7 หรื อ กลไกการร้ องคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์
(ครส.) ภายใต้ ส านัก งานสวัส ดิการและคุ้ม ครองแรงงาน เนื่ อ งจากมี แ รงงานบางกรณี ที่ ไ ด้ รั บการเตื อนของ
เจ้ าหน้ าที่สานักงานสวัสดิการว่า การใช้ กลไกดังกล่าวของแรงงานที่ไม่มีเอกสารพิสจู น์ตน อาจมีความเสี่ยงต่อการ
10
11

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms_628387.pdf
https://www.ihrb.org/employerpays/the-employer-pays-principle

8

ถูกจับกุม ทาให้ แรงงานตัดสินใจไม่ใช้ สิทธิเรี ยกร้ องเมื่อมีกรณีที่นายจ้ างละเมิดสิทธิแรงงาน นอกจากนี ้รัฐควรคา
นึกถึงการให้ ความช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรมแก่แรงงานที่ไม่มีเอกสารพิสจู น์ตนตามบทบัญญัติที่ 7 แห่งฉันทา
มติอาเซียนว่าด้ วยการคุ้มครองและส่งเสริ มสิทธิของแรงงานข้ ามชาติ (ASEAN Consensus on the Protection
and Promotion of the Rights of Migrant Workers) ที่ประเทศไทยได้ ลงนามไว้ 12 หรื อกรณีการเข้ าถึงการ
คุ้มครองทางสังคม แรงงานยังไม่ได้ รับการคุ้มครองสิทธิหากเป็ นแรงงานที่แม้ ขึ ้นทะเบียนไว้ กบั รัฐแต่เอกสารที่ถือ
นันยั
้ งเป็ นลักษณะชัว่ คราว แรงงานที่ไม่มีเอกสาร รวมทังแรงงานตามโครงการจ้
้
างงานชายแดน ซึ่งการไม่เข้ าถึง
การคุ้มครองนีข้ ัดแย้ งต่อกฎหมายที่เกี่ ยวข้ องกับการคุ้มครองทางสังคมอย่างชัดเจนที่ มุ่งคุ้มครองคนงานตาม
ประเภทกิจการ มิใช่สถานะทางกฎหมายของตัวลูกจ้ าง
ดังนัน้ รัฐควรทบทวนกลไกการคุ้มครองดังกล่าวให้ แรงงานสามารถเข้ าถึงการคุ้มครองเยียวยาได้ ทกุ คนโดยไม่
เลือกปฏิบตั ิ
1.2 แรงงานข้ ามชาติ สิทธิการเข้ าถึงความเป็ นธรรมภายใต้ กฎหมายว่ าด้ วยค่ าตอบแทน
ผู้เสียหาย และค่ าทดแทนและค่ าใช้ จ่ายแก่ จาเลยในคดีอาญา พ.ศ.2548 กฎหมายว่าด้ วยค่าตอบแทน
ผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้ จา่ ยแก่จาเลยในคดีอาญา พ.ศ.2548 นัน้ ออกตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนุญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ได้ บญ
ั ญัตริ ับรองสิทธิในการได้ รับความช่วยเหลือจากจากรัฐของบุคคลซึง่ ได้ รับ
ความเสียหายเนื่องจากการกระทาความผิดอาญาของผู้อื่นที่ตนมิได้ มีส่วนเกี่ยวข้ องกับการกระทาความผิ ด และไม่
มีโอกาสได้ รับการบรรเทาความเสียหายโดยทางอื่น รวมทังการรั
้
บรองสิทธิในการได้ รับค่าทดแทนในกรณีของ
บุคคลซึง่ ตกเป็ นจาเลยในคดีอาญาและถูกคุมขังระหว่างพิจารณาคดี หากปรากฎตามคาพิพากษาอันถึงที่สดุ ใน
คดีนนั ้ ข้ อเท็จจริงฟั งเป็ นยุติว่าจาเลยมิได้ เป็ นผู้กระทาความผิดหรื อการกระทาของจาเลยไม่เป็ นความผิด
กฎหมายดังกล่าว เมื่อออกมาแล้ วย่อมใช้ บงั คับและคุ้มครองแก่บคุ คลทุกคนโดยเสมอภาคทุกเชื ้อชาติ
สัญชาติ ศาสนา ภาษาหรื อสถานะอื่นๆ และหมายรวมถึงแรงงานข้ ามชาติที่เข้ ามาทางานอยูใ่ นประเทศไทยด้ วย
โดยหากบุคคลนันมี
้ คณ
ุ สมบัตคิ รบตามหลักเกณฑ์ ย่อมยื่นคาร้ องขอรับเงินค่าตอบแทนหรื อค่าทดแทนได้ จากกรม
คุ้มครองสิทธิและเสรี ภาพ ที่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้ จา่ ยแก่
จาเลยในคดีอาญา เป็ นผู้พิจารณาลงความเห็นว่าสมควรให้ จา่ ยค่าเสียหายหรื อค่าทดแทนนันหรื
้ อไม่
อย่างไรก็ตาม เครื อข่ายฯพบว่า คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผุ้เสียหายและค่าทดแทนและ
ค่าใช้ จา่ ยแก่จาเลยได้ ออกกฎหมายลาดับรอง เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2558 ที่ปฏิเสธสิทธิของแรงงานข้ ามชาติ
หรื อผู้ที่ไม่มีเอกสารพิสจู น์การเข้ าเมืองในการเข้ าถึงค่าทดแทน โดยอ้ างว่าผู้เสียหายมีส่วนเกี่ยวข้ องกับการกระทา
ความผิดในส่วนที่เกี่ยวกับการเข้ าเมืองผิดกฎหมาย ในขณะที่สิทธิในการเข้ าถึงเงินทดแทนนัน้ ได้ กาหนดไว้ วา่ เป็ น
การกระทาความผิดของผู้อื่น โดยที่ตนไม่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับความผิดฐานความผิดทางเพศ ความผิดต่อชีวิตและ
ร่างกาย ความผิดฐานทาให้ แท้ งลูก ฐานทอดทิ ้งเด็ก คนเจ็บป่ วยหรื อคนชรา ดังนัน้ การใช้ กรอบด้ านสถานะการ
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เข้ าเมืองของบุคคล จึงมีลกั ษณะของการกีดกัน และปฏิเสธสิทธิในการเข้ าถึงเงินทดแทนตามกฎหมาย และขัดกับ
กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
ดังนัน้ รัฐบาลจะต้ องยกเลิกกฎหมายลาดับรองทีมีลกั ษณะกีดกันและเลือกปฏิบตั ิบุคคลที่เป็ นผู้เสียหาย
ในคดีอาญา โดยอ้ างเพียงปั ญหาสถานะการเข้ าเมืองของบุคคล
1.3 กองทุนสงเคราะห์ ลูกจ้ าง แรงงานข้ ามชาติในบางคดีไม่ได้ รับเงินช่วยเหลือจากกองทุนสงเคราะห์
ลูกจ้ างแม้ วา่ พนักงานตรวจแรงงานจะมีคาสัง่ แล้ วเนื่องจากไม่สามารถแสดงเอกสารให้ เจ้ าหน้ าที่ได้ ครบด้ วยสาเหตุ
บางประการ หรื อเป็ นแรงงานที่ไม่มีเอกสารการพิสจู น์ตน การไม่ได้ รับความช่วยเหลือระหว่างการดาเนินคดีในศาล
อาจมีผลกระทบอย่างมากกับศักยภาพของแรงงานในการต่อสู้คดีกบั ธุรกิจที่มีความสามารถด้ านการเงินและ
อานาจที่มากกว่า
ดังนัน้ รัฐจะต้ องประกันว่าแรงงานทุกคน ควรได้ รับสิทธิเข้ าถึงกองทุนสงเคราะห์ลกู จ้ าง ตามที่บญ
ั ญัตไิ ว้ ใน
พระราชบัญญัติค้ มุ ครองแรงงาน ที่ได้ ยืนยันว่ามีการคุ้มครองแรงงานทุกคนไม่วา่ จะเป็ นแรงงานที่มีสถานะการเข้ า
เมืองที่ถกู ต้ องหรื อไม่
2. การใช้ กลไกร้ องทุกข์ เพื่อการเยียวยาผ่ านกระบวนการศาล
2.1 การไกล่ เกลี่ยและการบังคับบันทึกข้ อตกลงการเจรจา ในการใช้ กลไกการเยียวยาผ่านช่องทาง
ศาล โดยเฉพาะศาลแรงงานนัน้ พบว่า กระบวนการพิจารณาคดีของศาลเน้ นให้ เกิดการไกล่เกลี่ยกันระหว่าง
ลูกจ้ างและนายจ้ าง และเมื่อมีการตกลงกันแล้ วศาลได้ ให้ คคู่ วามทาบันทึกข้ อตกลงในการเยียวยา อย่างไรก็ตาม
จากการให้ การช่วยเหลือทางคดีแก่แรงงานข้ ามชาติพบว่า การไกล่เกลี่ยเพียงแต่พิจารณาถึงความพอใจของ
คูค่ วามซึง่ มิได้ มีอานาจต่อรองที่เท่าเทียมกันแต่มิได้ คานึงถึงสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐาน ส่งผลให้ มีการตกลงการเยียวยาที่ต่า
กว่ามาตรฐานขันต
้ ่า ในเรื่ องการบังคับตามข้ อตกลงนัน้ ปรากฏว่าแรงงานได้ รับการเยียวยาตามบันทึกข้ อตกลง
การเจรจานันน้
้ อยมาก เนื่องจากบันทึกการเจรจาไม่มีสภาพบังคับทางอาญา นายจ้ างมักอาศัยช่องทางนี ้ในการ
หลีกเลี่ยงการเยียวยาต่อลูกจ้ าง และเป็ นการผลักภาระแก่ลกู จ้ างในการติดตามหาทรัพย์สินของนายจ้ างให้ เข้ าสู่
กระบวนการขายทอดตลาด ซึง่ มีขนตอนที
ั้
่ซบั ซ้ อน ยากลาบาก มีคา่ ใช้ จ่ายและมีระยะเวลา ที่ทาให้ ลกู จ้ างไม่
สามารถได้ รับการเยียวยาได้ จริง
ดังนัน้ กลไกทางศาลต้ องมีมาตรการในการป้องกันมิให้ เกิดการใช้ ช่องว่างทางการบังคับใช้ คดีดงั กล่าวนี ้ทาให้
ลูกจ้ างเข้ าไม่ถึงการเยียวยา
2.2 การขาดแคลนล่ าม ปั จจุบนั กระทรวงแรงงานมีลา่ มที่พดู ภาษาของแรงงานข้ ามชาติไม่มากและไม่
เพียงพอต่อการช่วยเหลือทังในชั
้ นพนั
้ กงานตรวจแรงงานและชันศาล
้
ดังนัน้ รัฐจะต้ องมีนโยบายในการจ้ างผู้ประสานงานล่าม อันเป็ นหลักประกันความยุติธรรมให้ กบั แรงงานที่เข้ าสู่
กระบวนการยุตธิ รรมทุกคน
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2.3 การบังคับคดี หลายกรณีที่บริษัทถูกฟ้องและภายหลังมีการเลิกกิจการทาให้ แรงงานบังคับสิทธิไม่ได้
แม้ ศาลจะพิพากษาให้ ชนะคดีก็ตาม บางกรณีกรรมการบริษัทเดิมได้ มีการตังบริ
้ ษัทใหม่โดยประกอบ
กิจการคล้ ายคลึงกัน
ดังนัน้ รัฐควรมีมาตรการในการช่วยตรวจสอบการเลิกกิจการและการจดทะเบียนบริ ษัทเพื่อป้องกันการใช้
หลักการเรื่ องนิติบคุ คลเพื่อหลบเลี่ยงที่จะไม่ปฏิบตั ิตามคาพิพากษา
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข้ อมูลเพิ่มเติมติดต่อ นายอดิศร เกิดมงคล ผู้ประสานงาน เครื อข่ายประชากรข้ ามชาติ โทรศัพท์ 089 788 7138 หรื อ
อีเมลล์ adisorn.keadmongkol@gmail.com
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