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5 สิงหาคม 2561 

ข้อเสนอเครือข่ายประชากรข้ามชาต ิ(MWG)1 ต่อรัฐบาลไทย  

ในการจัดท าแผนปฏิบัตกิารระดับชาตว่ิาด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน  
 

จากสภาพการขาดแคลนตลาดแรงงานในประเทศไทย โดยเฉพาะแรงงานระดบัล่าง ท่ีอยู่ในงานภาค
การเกษตร ภาคอตุสาหกรรมโดยเฉพาะงานในกิจการประมงและก่อสร้าง ท่ีเป็นงานประเภทท่ีมีความเส่ียง และ
ยากล าบาก ท าให้มีความต้องการแรงงานจากประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น ประเทศพม่า ลาว และกัมพูชา เข้ามา
ทดแทน เพ่ือมิให้การเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของประเทศเกิดการชะลอตวั ในขณะเดียวกนัแรงงานจากประเทศ
ต้นทางเองท่ีประสบปัญหาความขดัแย้งทางการเมือง ความยากจนและการเปล่ียนแปลงในการจดัท าโครงการ
พฒันาระดบัใหญ่ของประเทศต้นทาง โดยเฉพาะท่ีประเทศพม่า ส่งผลให้ประชาชนต้องถกูบงัคบัให้มีการย้ายถ่ิน 
และมีประชาชนต้องหลบหนีเข้ามายงัประเทศไทยเพ่ือแสวงหาโอกาสในการประกอบอาชีพและมีรายได้ท่ีดีกว่า 
จากการประมาณการอย่างไม่เป็นทางการของนักวิจัยด้านประชากรศาสตร์ คาดการณ์ว่ามีจ านวนตวัเลขของ
แรงงานข้ามชาติท่ีเข้ามาอยู่ท างานในประเทศไทย จ านวน ประมาณ 5 ล้านคน และช่วยพฒันาให้เศรษฐกิจไทย
เจริญเติบโตขึน้ ในปี 2007 องค์การด้านแรงงานระหว่างประเทศ ระบแุรงงานข้ามชาติช่วยสร้างได้ให้กับประเทศ
ไทยเพิ่มขึน้ เป็นเงิน 53 ล้านเหรียญสหรัฐ 2และเป็นผู้ ท่ีมีสว่นร่วมในการจา่ยภาษีมลูคา่เพิ่มในทกุสินค้าและบริการ 
แม้จะมีรายงานศึกษายืนยันว่าประเทศไทยมีความจ าเป็นต้องมีแรงงานข้ามชาติเข้ามาทดแทนการขาดแคลน
แรงงานในประเทศ แตก่ฎหมาย และนโยบายในการบริหารจดัการแรงงานข้ามชาติยงัมีความไม่แน่นอนส่งผลต่อ
ความรู้สกึไมม่ัน่คงและน าไปสูก่ารเอารัดเอาเปรียบ การเลือกปฏิบตั ิและการละเมิดสิทธิตอ่แรงงานข้ามชาต ิ 
 กระบวนการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาต ิจากประเทศเพื่อนบ้าน สัญชาติเมียนมาร์ ลาว และ
กัมพูชา 
 แม้แรงงานข้ามชาตจิะได้มีการเคล่ือนย้ายมาท างานในประเทศไทยเป็นระยะเวลาท่ียาวนานกว่า 20 ปี แต่
นโยบายในการจดัการกบัแรงงานข้ามชาติเร่ิมต้นในช่วงปี พ.ศ.2535 โดยมีกฎหมายท่ีใช้ควบคมุสองฉบบัส าคญั
ได้แก่ พระะราชบญัญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551 และพระราชบญัญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 ซึ่งมี
กลุม่แรงงานข้ามชาตท่ีิได้รับอนญุาตให้ท างานในประเทศไทยได้ตามท่ีรัฐบาลได้ก าหนด มีสามกลุม่ ได้แก่  

                                                 
1
 เครือขา่ยองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ หรือ Migrant Working Group (MWG) เป็นเครือขา่ยขององค์กรพฒันาเอกชนที่ท างาน
เก่ียวข้องกบัประชากรข้ามชาติด้านสขุภาพ การศกึษา และสทิธิแรงงานข้ามชาติ โดยมวีตัถปุระสงค์หลกัในการแลกเปลีย่นข้อมลู
ของเครือขา่ยประชากรข้ามชาติ การวเิคราะห์ปัญหา ก าหนดประเด็นเชิงนโยบายและการด าเนินกิจกรรมร่วมกนั ในงานรณรงค์กบั
หนว่ยงานภาครัฐ ภาควชิาการ และภาคประชาสงัคม โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประชากรข้ามชาติได้รับสทิธิพืน้ฐานในการพฒันา
คณุภาพชีวิต  
2
 http://www.ilo.org/asia/whatwedo/publications/WCMS_098230/lang--en/ 

http://www.ilo.org/asia/whatwedo/publications/wcms_098230/lang--en/
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1. กลุม่แรงงานท่ีเข้าเมืองผิดกฎหมาย แตน่โยบายรัฐอนญุาตให้อยู่ในราชอาณาจกัรไทยได้เป็นการชัว่คราว 

มีเอกสารรับรองการอยู่และท างานในประเทศไทย ได้แก่ ทร.38/1 ซึ่งตอ่มาแรงงานกลุ่มนีรั้ฐได้ก าหนดให้

ต้องมีการพิสูจน์สัญชาติ เพ่ือให้แรงงานสามารถมีเอกสารการเดินทางจากประเทศต้นทาง ใบอนุญาต

ท างาน และวีซา่ 

2. กลุ่มแรงงานประเภทน าเข้า ตามบนัทึกข้อตกลงระหว่างรัฐไทยกบัประเทศเพ่ือนบ้านสามประเทศ  ได้แก่ 

เมียนมาร์ ลาว และกมัพชูา 

3. กลุ่มแรงงานข้ามชาติท่ีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย แต่ประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ออก

นโยบายให้แรงงานกลุ่มดงักล่าวขึน้ทะเบียน และได้รับบตัรประจ าส าหรับบคุคลท่ีไม่มีสญัชาติไทย  ทร . 

38/1 ท่ีจะได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรไทยได้เป็นการชั่วคราว และสามารถท างานตามท่ีรัฐ

ก าหนดไว้ และแรงงานกลุ่มนีจ้ะต้องเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สัญชาติ  รวมทัง้กลุ่มแรงงานท่ียงัไม่ได้ขึน้

ทะเบียนตามนโยบายของคสช.ให้มาแสดงตนละเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สญัชาติ(ค าสัง่คสช.33/2560) 

เพ่ือให้มีหนงัสือเดนิทาง ใบอนญุาตท างานและวีซา่  

อยา่งไรก็ตาม ทางเครือขา่ยองค์กรด้านประชากรข้ามชาต ิได้ตดิตามความคืบหน้าด้านการด าเนินการของ 
รัฐในการน าแรงงานเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สญัชาติในกลุ่มท่ี  3 นี ้พบว่า รัฐบาลมีการเสนอตวัเลขแรงงานท่ีเป็น
กลุ่มเป้าหมายในการพิสจูน์สญัชาติท่ีไม่ตรงกนัและรัฐบาลไม่สามารถยืนยนัได้ว่ากลุ่มเป้าของจ านวนแรงงานข้าม
ชาติท่ีต้องผ่านการพิสูจน์สัญชาติจริงๆ เป็นจ านวนเท่าไหร่ เช่น เดือนธันวาคม 2560 รัฐบาลระบุว่ามีแรงงานท่ี
จะต้องเข้าสู่กระบวนการพิสจูน์สญัชาติ 1.9 ล้านคน และในเดือนตอ่มามีการรายงานตวัเลขของแรงงานท่ีต้องเข้าสู่
กระบวนการพิสูจน์สญัชาติลดลงไปเร่ือยๆ เป็น 1.6 ล้าน และ 1.3 ล้าน  (แถลงข่าวของกระทรวงแรงงานระบุว่า มี
แรงงานข้ามชาตจิ านวน 1.3 ล้านคนท่ีต้องเข้าสูก่ระบวนการพิสจูน์สญัชาติ และหลงัจากสิน้สดุระยะเวลาผ่อนผนัให้
แรงงานมาด าเนินการพิสจูน์สญัชาติ มีแรงงานท่ีไมไ่ด้เข้าสูร่ะบบการพิสจูน์สญัชาตจิ านวน 132,232 คน3)  
 

ความไมช่ดัเจนของการน าเสนอตวัเลขของรัฐบาล เครือขา่ยฯเห็นวา่ อาจจะมีแรงงานข้ามชาตท่ีิยงัไมไ่ด้เข้า 

สู่กระบวนการพิสูจน์สญัชาติได้มากถึง 811,437 คน หากพิจารณาจากตวัเลขเป้าหมายเดิม 1.9 ล้านคนตามมติ

คณะรัฐมนตรี 16 มกราคม 2561 มิใช่จ านวน 132,232 คน ตามท่ีเป็นข่าวหลังการปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ  

นอกจากนัน้แล้วรัฐได้แถลงยืนยันว่าจะด าเนินการจับกุม ด าเนินคดีและส่งกลับกลุ่มแรงงานท่ีไม่สามารถเข้าสู่

                                                 
3
 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  

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.th/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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กระบวนการพิสจูน์สญัชาตไิด้ตามก าหนด และเร่ิมมีขา่วด้านการกวาดล้างจบักมุแรงงานมาตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฎาคม 

2561 โดยมิได้ตรวจสอบสาเหตุของการของการท่ีแรงงานไม่สามารถเข้าถึงระบบการพิสูจน์สัญชาติได้ตามท่ี

นโยบายได้ขีดเส้นตายไว้  

เม่ือเดือนพฤษภาคม 2559 รัฐบาลไทยได้ให้ค ามั่นต่อท่ีประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่ง
สหประชาชาติในการพิจารณาสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ว่าจะด าเนินการจดัท าแผนปฏิบตัิการ
ระดบัชาตเิร่ืองธุรกิจกบัสิทธิมนษุยชน โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยตุิธรรม จะเป็นหน่วยงานหลกั
ในการด าเนินการและประสานงานกับกระทรวงอ่ืนๆ ท่ีมีหน้าท่ีเก่ียวข้องกบัการประกอบธุรกิจของเอกชนในทุกๆ 
ด้าน ซึ่งรัฐบาลได้ก าหนดประเด็นในการจดัท าแผนปฏิบตัิการระดบัชาติฯในจ านวน 4 ประเด็น ท่ีรวมถึงประเด็น
ด้านแรงงานด้วย จากสถานการณ์ด้านการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติของไทย ทางเครือข่ายองค์กรด้าน
ประชากรข้ามชาต ิจงึมีข้อเสนอแนะในการจดัท าแผนระดบัชาตฯิในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัแรงงานข้ามชาติ เพ่ือให้เกิด
ความสอดคล้องกบัหลกัการชีแ้นะของสหประชาชาตวิ่าด้วยธุรกิจกบัสิทธิมนษุยชน ดงันี ้

 
ข้อเสนอต่อรัฐในการปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

 
1. การให้สัตยาบันอนุสัญญาระหว่างประเทศ ในกรอบของกฎหมายนัน้ เครือขา่ยฯพบวา่ ประเทศ 

ไทยได้ลงนามเป็นภาคีอนุสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศท่ีส าคญัไปแล้วจ านวน 7 ฉบบั4 รวมทัง้
อนสุญัญาด้านแรงงานระหว่างประเทศอีกจ านวน 18 อนสุญัญาและ 1 พิธีสาร5 แต่อย่างไรก็ตามยงัมีอนุสญัญา
ด้านแรงงานระหว่างประเทศฉบบัหลกัอีก 2 ฉบบั ท่ีประเทศไทยยงัไม่ได้ให้ลงนามในอนสุญัญา ได้แก่ อนสุญัญา
ฉบบัท่ี 87 วา่ด้วยเสรีภาพในการสมาคมและการคุ้ มครองสิทธิในการเคล่ือนไหว และฉบบัท่ี 98 ว่าด้วยการปฏิบตัิ
ตามหลกัการแห่งสิทธิในการรวมตวัและการร่วมเจรจาต่อรอง อีกทัง้ในการเข้ามาประเทศไทยอย่างเป็นทางการ
ของคณะท างานสหประชาชาติว่าด้วยเ ร่ืองธุรกิจและสิทธิมนุษยชน เ ม่ือเดือนมีนาคม 2561 และของ
คณะอนกุรรมการด้านสิทธิมนษุยชน (Subcommittee on Human Rights - DROI) ภายใต้รัฐสภายโุรป ซึ่งน าโดย
นาย Pier Antonio Panzeri ประธานคณะอนกุรรมการฯ เม่ือชว่งเดือนกรกฎาคม 2561 ก็ได้แสดงความห่วงใยและ
ข้อเสนอแนะในการลงนามในอนุสญัญาขององค์การด้านแรงงานระหว่างประเทศฉบบัหลกัท่ีเหลือดงักล่าวด้วย
เชน่กนั6  

ดังนัน้ รัฐบาลไทยในฐานะสมาชิกขององค์การด้านแรงงานระหวา่งประเทศและในฐานะผู้ ร่วมก่อตัง้
องค์การดงักล่าว มาตัง้แตปี่ 1919 จะต้องเร่งด าเนินการให้มีการให้สตัยาบนัอนสุญัญาฉบบัหลกัท่ีเหลืออยู่โดย
ทนัที  

                                                 
4
 http://humanrights.mfa.go.th/th/humanrights/obligation/international-human-rights-mechanism/ 

5
 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-of-

free-and-fair-elections-in-thailand 
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นอกจากนีรั้ฐบาลไทยควรมีมาตรการสนบัสนนุและก าหนดนโยบายเพ่ือสง่เสริมปฏิญญาไตรภาคีเร่ือง
หลกัการวา่ด้วยสถานประกอบการข้ามชาตแิละนโยบายสงัคม (The Tripartite declaration of principles 
concerning multinational enterprises and social policy หรือ MNE Declaration) ขององค์การแรงงานระหวา่ง
ประเทศด้วย 

 
2. การแก้ไขกฎหมายภายในประเทศ การด าเนินการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายภายในประเทศให้มีความ

สอดคล้องกบักฎหมายสิทธิมนษุยชนระหว่างประเทศและอนสุญัญาด้านแรงงานระหว่างประเทศ นัน้ ทาง
เครือข่ายฯ เห็น การออกกฎหมายคุ้มครองแรงงานและการคุ้มครองทางสงัคมนัน้ไมไ่ด้มีข้อบญัญตัใินการคุ้มครอง
ท่ีเป็นการเลือกปฏิบตัทิางเชือ้ชาติหรือสญัชาต ิหรือความแตกตา่งทางด้านเพศสภาพ แตใ่นทางปฏิบตัิยงัพบการ
ก าหนดแนวทางหรือกฎหมายล าดบัรองท่ีมีลกัษณะขดัหรือเป็นการเลือกปฏิบตัติอ่การคุ้มครองแรงงาน ได้แก่   

2.1 การจ่ายค่าแรงของคนงาน ตามประกาศคณะกรรมการค่าแรงงาน ในพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ.2541 ซึ่งปัจจุบนั ยังมีแรงงานในบางกิจการท่ียงัเข้าไม่ถึงอัตราค่าแรงขัน้ต ่า เช่น แรงงานในภาค
เกษตร และลกูจ้างท างานบ้าน  

ดังนัน้ นโยบายด้านการจ่ายอตัราคา่จ้างขัน้ต ่า ควรก าหนดให้มีการคุ้มครองกับแรงงานทกุกลุ่มและทุก
ภาคกิจการโดยเทา่เทียมกนั 

2.2 กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการคุ้มครองทางสงัคม ได้แก่พระราชบญัญัติประกนัสงัคม พ.ศ.2533 และ
พระราชบญัญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 ยงัมีการออกกฎหมายล าดบัรอง และแนวปฏิบตัิท่ีมีลกัษณะกีดกนัลกูจ้าง
ในบางกิจการในการเข้าถึงโอกาสในการเป็นผู้ ประกันตน และการเข้าถึงการคุ้มครองของกองทุนเงินทดแทน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ลูกจ้างในภาคเกษตร และประมง ท่ีเป็นลูกจ้างตามฤดกูาล รวมถึงลูกจ้างท างานบ้าน และ
แรงงานข้ามชาตท่ีิไมมี่เอกสารพิสจูน์ตน  

ดังนัน้  รัฐบาลจะต้องยกเลิกกฎหมายล าดบัรอง และแนวปฏิบตัิท่ีมีลกัษณะของการเลือกปฏิบตัิแรงงาน
ในการเข้าถึงการคุ้มครองทางสงัคมของลกูจ้าง  

2.3 กฎหมายแรงงานสมัพนัธ์ เสรีภาพในการรวมตวัก่อตัง้และเข้าร่วมองค์กรเพ่ือส่งเสริมและคุ้มครอง
ผลประโยชน์จากการท างานของทกุคน ถือเป็นสิทธิขัน้พืน้ฐานในการท างานตามหลกัการมาตรฐานแรงงานหลกั ท่ี
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ส่งเสริมสมาชิกทกุประเทศให้ด าเนินการ รวมทัง้ไทยซึ่งเป็นประเทศร่วม
ก่อตัง้ ILO ตัง้แตปี่ พ.ศ.2462 
 ประเทศไทยมีพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 ซึ่งใช้บงัคบัมายาวนานถึง 40 ปีแล้ว (พ.ศ.
2518-2558) มีบทบญัญัติท่ีไม่สอดคล้องกับอนุสัญญา ICESC ข้อ 8 (ก) ว่าด้วย “สิทธิของทุกคนท่ีจะก่อตัง้
สหภาพแรงานและเข้าร่วมสหภาพแรงงานตามท่ีตนเลือก เพ่ือส่งเสริมและคุ้มครองประโยชน์ทางเศรษฐกิจและ
สงัคมของตน ....” รวมทัง้ไม่สอดคล้องกับหลกัการอนุสญัญาฉบบัท่ี 87 ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและการ
คุ้มครองสิทธิในการรวมตวั ค.ศ.1948  (Convention concerning Freedom of Association and Protection of 
the Right to Organize)  และอนสุญัญาฉบบัท่ี 98 วา่ด้วยสิทธิในการรวมตวั และการร่วมเจรจาตอ่รอง ค.ศ.1949 
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Convention concerning the Application of the Principles of the Right to Organise ant to Bargain 
Collectively) เพราะมีบทบญัญัติท่ีเลือกปฏิบตัิตอ่แรงงานข้ามชาติ โดยก าหนดคณุสมบตัิลกูจ้างท่ีมีสญัชาติไทย 
เป็นผู้ มีสิทธิจัดตัง้สหภาพแรงงานได้เท่านัน้ (มาตรา 88) ขณะท่ีก าหนดให้ผู้ซึ่งจะได้รับเลือกตัง้หรือแต่งตัง้เป็น
กรรมการ หรืออนุกรรมการสหภาพแรงงาน ก็ต้องมีอายุไม่ต ่ากว่า 20 ปีและมีสญัชาติไทยโดยการเกิด (มาตรา 
101) ขณะท่ีพระราชบญัญตัคิุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 44 ก าหนดห้ามนายจ้างจ้างเด็กอายตุ ่ากว่า 15 ปี
เป็นลกูจ้าง และคุ้มครองลกูจ้างทกุสญัชาติ 
 นอกจากนี ้ประกาศกรมแรงงาน เร่ืองการก าหนดคณุสมบตัิของท่ีปรึกษา และวิธีการย่ืนค าขอจดทะเบียน 
ลงวันท่ี 29 สิงหาคม 2534 ท่ีออกมาในยุครัฐประหาร โดยคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ  ให้อ านาจ
อธิบดีกรมแรงงานก าหนดคณุสมบตัขิองท่ีปรึกษาในการเจรจาตอ่รอง ต้องมีสญัชาติไทยและมีอายตุัง้แต ่25 ปีขึน้
ไป 
 ดังนัน้ รัฐบาลจะต้องด าเนินการส่งเสริมสิทธิการรวมตวัต่อรองของลูกจ้างตา่งชาติในประเทศไทยอย่าง
เร่งดว่น โดยแก้ไขพระราชบญัญัติแรงงานสมัพนัธ์ พ.ศ.2518 ให้ลูกจ้างต่างชาติมีสิทธิก่อตัง้สหภาพแรงงานและ
ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรืออนุกรรมการสหภาพแรงงาน รวมทัง้มีสิทธิเป็นท่ีปรึกษาสหภาพแรงงานในการ
เจรจาตอ่รองร่วม 

 
3. การใช้กลไกของกฎหมายโดยทัง้ภาครัฐและภาคธุรกิจในการด าเนินคดีต่อคนงานหรือผู้ท่ีท า

หน้าที่ในการปกป้องสิทธิคนท างานทัง้ทางอาญาและทางแพ่ง (Strategic Lawsuits against Public 
Participation-SLAPP) โดยมีจดุมุ่งหมายมิให้กลุ่มคนดงักล่าวท าการเคล่ือนไหว เรียกร้องสิทธิและเสรีภาพตามท่ี
บญัญัติการคุ้มครองไว้ในกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ โดยท่ีผ่านมามีกรณีท่ีคนท างาน แรงงานข้าม
ชาติ และส่ือมวลชน ท่ีน าเสนอสถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนของแรงงานต้องถูกด าเนินคดี ในลักษณะ
ดงักลา่ว  

ดังนัน้ รัฐควรทบทวนกฎหมายเพ่ือให้มีการปรับปรุง คุ้มครองบคุคลท่ีได้ท าการเคล่ือนไหว ได้แจ้งหรือให้
ข้อมูลแก่พนกังานเจ้าหน้าท่ีให้ทราบถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชนของแรงงาน หากได้กระท าโดยสุจริตย่อมได้รับ
ความคุ้มครองไม่ต้องรับผิดทัง้ทางแพ่งและทางอาญา รวมทัง้สร้างความตระหนกัรู้เก่ียวกบับทบาทของพนกังาน
อยัการ ตาม พ.ร.บ.องค์กรอยัการและพนกังานอยัการ ( เชน่ มาตรา 21 พนกังานอยัการมีอิสระในการพิจารณาสัง่
คดีและการปฏิบตัิหน้าท่ีให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและตามกฎหมายโดยสุจริตและเท่ียงธรรม ) เพ่ือพิจารณาถึง
ประโยชน์สาธารณะในการท่ีจะสัง่ฟ้องหรือไมส่ัง่ฟ้องคดีความ 

4. การตรวจสอบการจัดซือ้จัดจ้างของภาครัฐ รัฐในฐานะผู้กระท าการทางเศรษฐกิจ ปัจจบุนัได้มีการ
ประกาศใช้พระราชบญัญัติการจดัซือ้จดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครัฐ พ.ศ.2560 โดยมาตรา 8 นัน้ได้ก าหนดไว้
เพียงว่า การจดัซือ้จดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครัฐนัน้ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ และ
สอดคล้องกับหลกัการคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและตรวจสอบได้ในกระบวนการจดัซือ้  จดั
จ้างฯ ทางเครือข่ายฯเห็นว่า กฎหมายดงักล่าวยงัคงขาดหลกัการส าคญัในการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนผ่าน
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การจดัซือ้จดัจ้างฯของภาครัฐ ซึ่งได้มีกรณีศกึษาท่ีมีการใช้แรงงานข้ามชาติในโครงการก่อสร้างของภาครัฐ พบว่า 
มีแรงงานข้ามชาติได้รับค่าแรงท่ีต ่ากว่าอัตราค่าจ้างขัน้ต ่า อีกทัง้พบว่าแรงงานหญิงยังได้รับค่าแรงท่ีต ่ากว่า
แรงงานชายแม้จะมีลกัษณะความรับผิดชอบของงานแบบเดียวกนั 

 ดังนัน้ จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายดงักล่าวในส่วนท่ีให้ภาครัฐมีหน้าท่ีในการตรวจสอบการคุ้มครอง
สิทธิมนษุยชนตอ่องค์กรธุรกิจและรัฐวิสาหกิจท่ีได้ประโยชน์จากการจดัซือ้จดัจดัจ้างฯของภาครัฐ 
 5. การพัฒนาการบังคับใช้และแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการจัดหางาน ในกรอบของนโยบายด้านการ
บริหารจดัการแรงงานข้ามชาตขิองรัฐนัน้ พบว่า รัฐมีนโยบายการจดัการไปในแนวทางท่ีสอดคล้องกบัหลกัการ
ชีแ้นะทัว่ไปขององค์การด้านแรงงานระหวา่งประเทศวา่ด้วยการจดัหางานอย่างเป็นธรรม (ILO General 
Principles and Operational Guidelines on Fair Recruitment) ในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการห้ามเรียกเก็บหรือรับ
คา่ธรรมเนียมหรือคา่บริการจดัหางานจากแรงงาน การห้ามเก็บเอกสารสว่นตวัของคนงาน การก าหนดเง่ือนไขการ
เลิกสญัญาจ้างและท่ีเก่ียวกบัความตกลงระหวา่งรัฐ การแตง่ตัง้และให้อ านาจพนกังานเจ้าหน้าท่ีผู้บงัคบัใช้
กฎหมายในการแทรกแซงกระบวนการจดัหางานโดยบริษัทจดัหางานและได้นายจ้าง ซึง่รัฐได้บญัญตัไิว้ในพระราช
ก าหนดการบริหารจดัการการท างานของคนตา่งด้าว พ.ศ.2560 แตอ่ยา่งไรก็ตามก็ยงัมีอีกหลายประเดน็ท่ียงัไมได้
บญัญตัใิห้มีการสอดคล้องกบัหลกัการทัว่ไปฯของ ILO ทัง้ในเร่ืองการคุ้มครองคนท างานนัน้ยงัไมไ่ด้ก าหนดการ
คุ้มครองแรงงานไทยท่ีไปท างานในตา่งประเทศ แนวทางการปกป้องแรงงานข้ามชาตจิากการแสวงหาประโยชน์
จากบคุคลท่ีสาม เชน่ นายหน้าเถ่ือน เสรีภาพในการรวมกลุม่และการเจรจาตอ่รอง  

ดังนัน้ รัฐควรทบทวนกฎหมายท่ีใช้บงัคบัและพิจารณาแก้ไขกฎหมายและแนวปฏิบตัิให้มีความสอดคล้อง
กบัหลกัการชีแ้นะทัว่ไปขององค์การด้านแรงงานระหวา่งประเทศวา่ด้วยการจดัหางานอยา่งเป็นธรรม (ILO 
General Principles and Operational Guidelines on Fair Recruitment) ท่ีรัฐมุง่สง่เสริมคุ้มครองคนท างาน การ
ย้ายถ่ินอย่างปลอดภยัและขจดัการใช้แรงงานบงัคบัและแก้ปัญหาการค้ามนษุย์ 
 6. การคุ้มครองแรงงานข้ามชาติที่มีการจ้างงานในลักษณะไป-กลับหรือตามฤดูกาล นโยบายการ
จ้างงานข้ามชาติในลักษณะไป-กลบั หรือตามฤดูกาลในพืน้ท่ีชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษ ในช่วงปี 2559 
รัฐบาลได้ลงนามกบัตวัแทนประเทศเพ่ือนบ้านได้แก่ประเทศเมียนมาร์ และกมัพชูา เพ่ือแก้ไขข้อตกลงว่าด้วยการ
ข้ามแดนระหวา่งสองประเทศ ซึง่ก าหนดการออกบตัรผา่นแดนท่ีเพิ่มวตัถปุระสงค์ในการ ท างานแบบไป-กลบั หรือ
ตามฤดกาล (การท างานในลักษณะไป-กลับ ได้มีการบญัญัติไว้ในมาตรา 64 ของพระราชก าหนดการบริหาร
จดัการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560) โดยอนุญาตให้แรงงานข้ามชาติท่ีมีภูมิล าเนาติดกับชายแดนไทย-
เมียนมาร์ และไทย-กมัพชูา สามารถขอใบอนญุาตท างานในอาชีพกรรมกร และคนรับใช้ในบ้านได้ครัง้ละไม่เกิน 3 
เดือน ในทางปฏิบัติทางเครือข่ายฯพบว่า มีการจ้างงานแรงงานกลุ่มนีใ้นลักษณะท่ีเป็นงานประจ ามากขึน้ 
โดยเฉพาะในพืน้ท่ีอ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก ด้วยช่องว่างท่ีเอือ้ต่อต้นทุนท่ีถูกลงของผู้ประกอบการ แรงงานไม่
จ าเป็นต้องเข้าสู่กระบวนการขึน้ทะเบียนท่ีต้องพิสูจน์สญัชาติหรือการน าเข้าในระบบรัฐตอ่รัฐ และรัฐก าหนดการ
คุ้มครองแรงงานเพียงให้มีสิทธิซือ้ประกันสุขภาพตามระยะเวลาท่ีได้รับอนุญาตท างาน แต่ไม่ได้กล่าวถึงการ
คุ้มครองในด้านอ่ืนๆไว้อย่างชดัเจน ไม่ว่าการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน การคุ้มครองทางสงัคมและแรงงาน
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สมัพนัธ์ ท าให้แรงงานกลุ่มดงักล่าวนี ้อาจจะต้องเป็นกลุ่มแรงงานท่ีถกูแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ เข้าไม่ถึงการ
คุ้มครองท่ีก าหนดไว้ในทางกฎหมาย นโยบายท่ีเปิดกว้างดงักล่าว นบัว่าเป็นแนวทางท่ีเป็นการไม่สอดคล้องต่อ
แนวทางในการพฒันาเศรษฐกิจท่ีให้มีการด าเนินธุรกิจโดยการเคารพหลกัสิทธิมนษุยชน (Business and Human 
Rights) ท่ีรัฐบาลให้ความส าคญัเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เม่ือพืน้ท่ีชายแดน อาทิ อ าเภอแม่สอด ท่ีได้มี
การประกาศให้เป็นพืน้ท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ ท่ียกเว้นการด าเนินการ สิทธิประโยชน์ของแรงงานฯ หลายประการ 
ฯลฯ  

ดังนัน้ รัฐควรทบทวนนโยบายการจ้างแรงงานในพืน้ท่ีชายแดนในลักษณะดงักล่าวท่ีมุ่งการคุ้มครอง
คนท างานท่ีมีกฎหมายบญัญัติรับรองไว้แล้วทุกฉบบัโดยไม่เลือกปฏิบตัิ  รวมทัง้คุ้มครองสมาชิกท่ีเป็นผู้ติดตาม 
ทัง้นี เ้พ่ือให้สอดคล้องกับฉันทามติอาเซียนว่าด้วยการคุ้ มครองและส่งเสริมสิทธิของแรงงานข้าม  (ASEAN 
Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers) ท่ีได้ ยืนยนั ถึงความรับผิดชอบท่ีมี
ร่วมกันอย่างสมดลุระหว่างประเทศผู้ส่งและประเทศผู้ รับแรงงานในภูมิภาคอาเซียน ในการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของ
แรงงานข้ามชาติและสมาชิกในครอบครัวของพวกเขา ในทุกขัน้ตอนของกระบวนการโยกย้ายถ่ินฐาน และท่ีบัญญัติการ
คุ้มครองไว้เฉพาะในบทท่ีสามของฉนัทามติฯ7 

7. การจัดท าแผนปฏิบัตกิารระดับชาตว่ิาด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน รัฐควรจดัท าแผนปฏิบตักิาร 
ระดบัชาติ อนัเป็นการสนบัสนุน วิสยัทศัน์และพนัธกิจของภาคธุรกิจสมาคมอุตสาหกรรมและสมาคมเครือข่าย    
โกลบอลคอมแพ็คประเทศไทย ท่ีมีแนวทางท่ีจะร่วมสร้างเศรษฐกิจโลกท่ียัง่ยืน  ให้ด าเนินธุรกรรมทางธุรกิจด้วย
ความรับผิดชอบ มีความสอดคล้องกบัหลกัสากล10 ประการของ UN Global Compact8  

8. การส่งเสริมการจัดท ารายงานการประเมินผลด้านสิทธิมนุษยชน รัฐต้องก ากบัดแูลและ 
ก าหนดให้ภาคธุรกิจขนาดใหญ่ท่ีใช้แรงงานข้ามชาติเป็นก าลงัหลกัในการผลิต จดัท ารายงานการประเมินผลด้าน
สิทธิมนุษยชนของธุรกิจ (human rights due diligence)9 เพ่ือเป็นมาตราการในการป้องปรามการแสวงหา
ประโยชน์จากแรงงานโดยมิชอบ โดยรายงานดงักล่าวจ าเป็นต้องเปิดเผยตอ่สาธารณะเพ่ือสร้างความรับรู้และง่าย
ตอ่การสอบทาน อีกทัง้ยงัเป็นการให้ความส าคญัตอ่เร่ืองเร่ืองความโปร่งใส (transparency) และการตรวจสอบ
ย้อนกลบั (traceability) ตามหลกับรรษัทภิบาลอีกด้วย 
 
ข้อเสนอต่อภาคธุรกิจในการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน  

 
1. การใช้หลักการ “นายจ้างจ่าย” เน่ืองจากท่ีผา่นมาภาคธุรกิจไทยเลือกท่ีจะลดต้นทนุการผลิตโดยหนั 

ไปหาแรงงานข้ามชาติราคาถูกจากประเทศเพ่ือนบ้านทดแทนแรงงานภายในประเทศ ท าให้เกิดกระบวนการ
นายหน้าสรรหาแรงงานจากประเทศต้นทางอยา่งผิดกฎหมาย แรงงานข้ามชาติจ าเป็นต้องเสียคา่ใช้จ่ายท่ีสงูตัง้แต่
ประเทศต้นทางแลกกับการอ านวยความสะดวกในการลกัลอบเข้ามาท างานในประเทศไทย ภาครัฐทัง้ไทยและ

                                                 
7
 http://asean.org/storage/2012/05/16-ASEAN-Declaration-on-the-Protection-and-Promotion-of-the-Rights-of-

Mi....pdf  
8
 http://www.globalcompact-th.com/about  

9
 http://www.nhrc.or.th/getattachment/5b8db0f0-ee83-4987-9fe8-583160dc8005/.aspx 

http://asean.org/storage/2012/05/16-ASEAN-Declaration-on-the-Protection-and-Promotion-of-the-Rights-of-Mi....pdf
http://asean.org/storage/2012/05/16-ASEAN-Declaration-on-the-Protection-and-Promotion-of-the-Rights-of-Mi....pdf
http://www.globalcompact-th.com/about
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ประเทศต้นทางเล็งเห็นถึงปัญหาดงักล่าวจึงได้ลงนามข้อตกลงสรรหาแรงงานระหว่างรัฐขึน้มาเพ่ือลดความเส่ียง
ดงักลา่ว  

อย่างไรก็ดีกระบวนการดังกล่าวก็ยังคงมีค่าใช้จ่ายท่ีสูงและมีความซับซ้อนในขัน้ตอนการด าเนินการ
เอกสารอยา่งมาก จงึน ามาสูก่ารก่อตวัของขบวนการนายหน้าอีกครัง้ท่ีเสนอบริการอ านวยความสะดวกให้แรงงาน
ท่ีต้องการเดินทางเข้ามาท างานในไทยแต่ไม่พร้อมท่ีจะด าเนินขัน้ตอนทางเอกสารด้วยตัวเองได้ สภาวการณ์
ดงักลา่วน ามาสูก่ารท่ีแรงงานข้ามชาติจ าต้องเสียคา่สรรหาแรงงานและคา่ด าเนินการจ านวนมากเกินกว่าท่ีตนเอง
มีความสามารถท่ีจะจ่ายจนน าไปสู่การกู้หนียื้มสิน อนัสุ่มเส่ียงต่อการตกอยู่ในสภาวะแรงงานขดัหนีแ้ละตกเป็น
เหย่ือการคา่มนษุย์ในท่ีสดุ 

 โดยงานวิจัยขององค์การแรงงานระหว่างประเทศระบุว่า แรงงานข้ามชาติเสียค่าใช้จ่ายจ านวน  251 
เหรียญสหรัฐฯ หรือเท่ากบัคา่จ้างจ านวน 1 เดือนส าหรับการย้ายถ่ินมาประเทศไทย อาจกล่าวได้ว่าคา่ใช้จ่ายใน
การย้ายถ่ินท่ีสงูท าให้ แรงงานข้ามชาติจ านวนมากต้องกู้ ยืมเงิน และต้องใช้เวลานานในการจ่ายคืนหนีท้ัง้หมดซึ่ง
ท าให้แรงงานข้ามชาตต้ิองจ ายอมอยูใ่นสภาพการจ้าง งานท่ีมีลกัษณะแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ10  

ดังนัน้ สถานประกอบการท่ีใช้แรงงานข้ามชาติควรจะผู้ รับผิดชอบค่าสรรหาแรงงานและค่าใช้จ่ายท่ี
เก่ียวข้องตามหลกัการ “นายจ้างจ่าย” (employer pay principle)11 โดยค านวณค่าใช้จ่ายดงักล่าวเป็นหนึ่งใน
ต้นทนุการผลิตของผู้ประกอบการเอง  

2. ความรับผิดชอบในห่วงโซ่อุปทานของตน ในการเยือนของคณะท างานสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจ
และสิทธิมนษุยชน เม่ือเดือน มีนาคม 2561 และมีการแถลงข้อเสนอมาแล้วนัน้  

ดังนัน้ทางเครือข่ายฯขอสนับสนุนข้อเสอนแนะของคณะท างานสหประชาชาติฯ เพ่ือให้รัฐจดัท าเป็น
แผนระดบัชาต ิด้านความสมัพนัธ์ระหวา่งบริษัทขนาดใหญ่และห่วงโซ่อปุทานของบริษัท รวมถึงการจดัจ้าง บริษัท
ภายนอกและการรับเหมาช่วงท่ีอาจก่อผลกระทบท่ีไม่พึงประสงค์ต่อสิทธิมนุษยชน โดยคณะท างาน
สหประชาชาติฯพบว่าบริษัทบางแห่งจดัจ้างบริการภายนอกในเร่ืองท่ีมีความเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชน หลักการ
ชีแ้นะวา่ด้วยธุรกิจกบัสิทธิมนษุยชนของสหประชาชาติได้ระบชุดัแจ้งว่าบริษัทยงัต้องรับผิดชอบตอ่ผลกระทบด้าน
สิทธิมนษุยชนในหว่งโซอ่ปุทานของตน  

 
ข้อเสนอในกระบวนการเยียวยาความเสียหาย 

 
1. การใช้กลไกการร้องทุกข์เพื่อการเยียวยาที่มิใช่ศาล 

1.1. แรงงานท่ีไม่มีเอกสารพสูิจน์ตน มีความยากล าบากในการใช้กลไกการร้องทกุข์เพ่ือเข้าถึงการ 
คุ้มครองและเยียวยา ไมว่า่จะเป็นกลไกการย่ืนค าร้อง หรือคร. 7 หรือ กลไกการร้องคณะกรรมการแรงงานสมัพนัธ์ 
(ครส.) ภายใต้ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เน่ืองจากมีแรงงานบางกรณีท่ีได้รับการเตือนของ
เจ้าหน้าท่ีส านกังานสวสัดกิารวา่ การใช้กลไกดงักลา่วของแรงงานท่ีไม่มีเอกสารพิสจูน์ตน อาจมีความเส่ียงตอ่การ

                                                 
10

 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms_628387.pdf 
11

 https://www.ihrb.org/employerpays/the-employer-pays-principle 
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ถกูจบักมุ ท าให้แรงงานตดัสินใจไม่ใช้สิทธิเรียกร้องเม่ือมีกรณีท่ีนายจ้างละเมิดสิทธิแรงงาน  นอกจากนีรั้ฐควรค า
นกึถึงการให้ความชว่ยเหลือตามหลกัมนษุยธรรมแก่แรงงานท่ีไมมี่เอกสารพิสจูน์ตนตามบทบญัญัติท่ี 7 แห่งฉันทา
มติอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของแรงงานข้ามชาติ  (ASEAN Consensus on the Protection 
and Promotion of the Rights of Migrant Workers) ท่ีประเทศไทยได้ลงนามไว้12 หรือกรณีการเข้าถึงการ
คุ้มครองทางสงัคม แรงงานยงัไม่ได้รับการคุ้มครองสิทธิหากเป็นแรงงานท่ีแม้ขึน้ทะเบียนไว้กบัรัฐแต่เอกสารท่ีถือ
นัน้ยงัเป็นลกัษณะชัว่คราว แรงงานท่ีไม่มีเอกสาร รวมทัง้แรงงานตามโครงการจ้างงานชายแดน ซึ่งการไม่เข้าถึง
การคุ้มครองนีข้ัดแย้งต่อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการคุ้มครองทางสังคมอย่างชัดเจนท่ีมุ่งคุ้มครองคนงานตาม
ประเภทกิจการ มิใชส่ถานะทางกฎหมายของตวัลกูจ้าง  

ดังนัน้ รัฐควรทบทวนกลไกการคุ้มครองดงักล่าวให้แรงงานสามารถเข้าถึงการคุ้มครองเยียวยาได้ทกุคนโดยไม่
เลือกปฏิบตั ิ
 

1.2 แรงงานข้ามชาต ิสิทธิการเข้าถงึความเป็นธรรมภายใต้กฎหมายว่าด้วยค่าตอบแทน 
ผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ.2548 กฎหมายวา่ด้วยคา่ตอบแทน
ผู้ เสียหาย และคา่ทดแทนและคา่ใช้จา่ยแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ.2548 นัน้ ออกตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนญุ
แหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2540 ได้บญัญตัรัิบรองสิทธิในการได้รับความชว่ยเหลือจากจากรัฐของบคุคลซึง่ได้รับ
ความเสียหายเน่ืองจากการกระท าความผิดอาญาของผู้ อ่ืนท่ีตนมิได้มีส่วนเก่ียวข้องกบัการกระท าความผิด และไม่
มีโอกาสได้รับการบรรเทาความเสียหายโดยทางอ่ืน รวมทัง้การรับรองสิทธิในการได้รับคา่ทดแทนในกรณีของ
บคุคลซึง่ตกเป็นจ าเลยในคดีอาญาและถกูคมุขงัระหวา่งพิจารณาคดี หากปรากฎตามค าพิพากษาอนัถึงท่ีสดุใน
คดีนัน้ ข้อเท็จจริงฟังเป็นยตุิว่าจ าเลยมิได้เป็นผู้กระท าความผิดหรือการกระท าของจ าเลยไมเ่ป็นความผิด  

กฎหมายดงักล่าว เม่ือออกมาแล้วย่อมใช้บงัคบัและคุ้มครองแก่บคุคลทกุคนโดยเสมอภาคทกุเชือ้ชาติ 
สญัชาต ิศาสนา ภาษาหรือสถานะอ่ืนๆ และหมายรวมถึงแรงงานข้ามชาตท่ีิเข้ามาท างานอยูใ่นประเทศไทยด้วย 
โดยหากบคุคลนัน้มีคณุสมบตัคิรบตามหลกัเกณฑ์ ย่อมย่ืนค าร้องขอรับเงินคา่ตอบแทนหรือคา่ทดแทนได้จากกรม
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ท่ีมีคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนผู้ เสียหายและคา่ทดแทนและคา่ใช้จา่ยแก่
จ าเลยในคดีอาญา เป็นผู้พิจารณาลงความเห็นวา่สมควรให้จา่ยคา่เสียหายหรือคา่ทดแทนนัน้หรือไม ่ 

อยา่งไรก็ตาม เครือข่ายฯพบวา่ คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนผุ้ เสียหายและคา่ทดแทนและ
คา่ใช้จา่ยแก่จ าเลยได้ออกกฎหมายล าดบัรอง เม่ือเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2558 ท่ีปฏิเสธสิทธิของแรงงานข้ามชาติ
หรือผู้ ท่ีไมมี่เอกสารพิสจูน์การเข้าเมืองในการเข้าถึงคา่ทดแทน โดยอ้างวา่ผู้ เสียหายมีส่วนเก่ียวข้องกบัการกระท า
ความผิดในสว่นท่ีเก่ียวกบัการเข้าเมืองผิดกฎหมาย ในขณะท่ีสิทธิในการเข้าถึงเงินทดแทนนัน้ ได้ก าหนดไว้วา่ เป็น
การกระท าความผิดของผู้ อ่ืน โดยท่ีตนไมมี่สว่นเก่ียวข้องกบัความผิดฐานความผิดทางเพศ ความผิดตอ่ชีวิตและ
ร่างกาย ความผิดฐานท าให้แท้งลกู ฐานทอดทิง้เดก็ คนเจ็บป่วยหรือคนชรา ดงันัน้ การใช้กรอบด้านสถานะการ
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เข้าเมืองของบคุคล จงึมีลกัษณะของการกีดกนั และปฏิเสธสิทธิในการเข้าถึงเงินทดแทนตามกฎหมาย และขดักบั
กฎหมายสิทธิมนษุยชนระหว่างประเทศ 

ดังนัน้ รัฐบาลจะต้องยกเลิกกฎหมายล าดบัรองทีมีลกัษณะกีดกนัและเลือกปฏิบตัิบุคคลท่ีเป็นผู้ เสียหาย
ในคดีอาญา โดยอ้างเพียงปัญหาสถานะการเข้าเมืองของบคุคล 

1.3 กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง แรงงานข้ามชาตใินบางคดีไมไ่ด้รับเงินชว่ยเหลือจากกองทนุสงเคราะห์ 

ลกูจ้างแม้วา่พนกังานตรวจแรงงานจะมีค าสัง่แล้วเน่ืองจากไมส่ามารถแสดงเอกสารให้เจ้าหน้าท่ีได้ครบด้วยสาเหตุ
บางประการ หรือเป็นแรงงานท่ีไมมี่เอกสารการพิสจูน์ตน การไมไ่ด้รับความชว่ยเหลือระหวา่งการด าเนินคดีในศาล
อาจมีผลกระทบอยา่งมากกบัศกัยภาพของแรงงานในการตอ่สู้คดีกบัธุรกิจท่ีมีความสามารถด้านการเงินและ
อ านาจท่ีมากกว่า 

ดังนัน้ รัฐจะต้องประกนัวา่แรงงานทกุคน ควรได้รับสิทธิเข้าถึงกองทนุสงเคราะห์ลกูจ้าง ตามท่ีบญัญตัไิว้ใน
พระราชบญัญตัิคุ้มครองแรงงาน ท่ีได้ยืนยนัว่ามีการคุ้มครองแรงงานทกุคนไมว่า่จะเป็นแรงงานท่ีมีสถานะการเข้า
เมืองท่ีถกูต้องหรือไม ่ 
 

2. การใช้กลไกร้องทุกข์เพื่อการเยียวยาผ่านกระบวนการศาล  
  2.1 การไกล่เกล่ียและการบังคับบันทกึข้อตกลงการเจรจา ในการใช้กลไกการเยียวยาผา่นช่องทาง
ศาล โดยเฉพาะศาลแรงงานนัน้ พบวา่ กระบวนการพิจารณาคดีของศาลเน้นให้เกิดการไกลเ่กล่ียกนัระหวา่ง
ลกูจ้างและนายจ้าง และเม่ือมีการตกลงกนัแล้วศาลได้ให้คูค่วามท าบนัทกึข้อตกลงในการเยียวยา อย่างไรก็ตาม
จากการให้การชว่ยเหลือทางคดีแก่แรงงานข้ามชาตพิบว่า การไกลเ่กล่ียเพียงแตพ่ิจารณาถึงความพอใจของ
คูค่วามซึง่มิได้มีอ านาจตอ่รองท่ีเทา่เทียมกนัแตม่ิได้ค านงึถึงสิทธิขัน้พืน้ฐาน สง่ผลให้มีการตกลงการเยียวยาท่ีต ่า
กวา่มาตรฐานขัน้ต ่า ในเร่ืองการบงัคบัตามข้อตกลงนัน้ ปรากฏวา่แรงงานได้รับการเยียวยาตามบนัทกึข้อตกลง
การเจรจานัน้น้อยมาก เน่ืองจากบนัทึกการเจรจาไมมี่สภาพบงัคบัทางอาญา นายจ้างมกัอาศยัชอ่งทางนีใ้นการ
หลีกเล่ียงการเยียวยาตอ่ลกูจ้าง และเป็นการผลกัภาระแก่ลกูจ้างในการติดตามหาทรัพย์สินของนายจ้างให้เข้าสู่
กระบวนการขายทอดตลาด ซึง่มีขัน้ตอนท่ีซบัซ้อน ยากล าบาก มีคา่ใช้จ่ายและมีระยะเวลา ท่ีท าให้ลกูจ้างไม่
สามารถได้รับการเยียวยาได้จริง  

ดังนัน้ กลไกทางศาลต้องมีมาตรการในการป้องกนัมิให้เกิดการใช้ช่องวา่งทางการบงัคบัใช้คดีดงักล่าวนีท้ าให้
ลกูจ้างเข้าไมถ่ึงการเยียวยา  

2.2 การขาดแคลนล่าม ปัจจบุนั กระทรวงแรงงานมีลา่มท่ีพดูภาษาของแรงงานข้ามชาติไมม่ากและไม่ 
เพียงพอตอ่การชว่ยเหลือทัง้ในชัน้พนกังานตรวจแรงงานและชัน้ศาล  
ดังนัน้ รัฐจะต้องมีนโยบายในการจ้างผู้ประสานงานลา่ม อนัเป็นหลกัประกนัความยตุิธรรมให้กบัแรงงานท่ีเข้าสู่
กระบวนการยตุธิรรมทกุคน 
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2.3 การบังคับคดี หลายกรณีท่ีบริษัทถกูฟ้องและภายหลงัมีการเลิกกิจการท าให้แรงงานบงัคบัสิทธิไมไ่ด้
แม้ศาลจะพิพากษาให้ชนะคดีก็ตาม บางกรณีกรรมการบริษัทเดมิได้มีการตัง้บริษัทใหมโ่ดยประกอบ
กิจการคล้ายคลงึกนั 

ดังนัน้ รัฐควรมีมาตรการในการชว่ยตรวจสอบการเลิกกิจการและการจดทะเบียนบริษัทเพ่ือป้องกนัการใช้
หลกัการเร่ืองนิติบคุคลเพื่อหลบเล่ียงท่ีจะไมป่ฏิบตัิตามค าพิพากษา 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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