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ค�ำน�ำ
การโยกย้ายถิ่นฐานเป็นหนึ่งคุณลักษณะเฉพาะในการก�ำหนดระบบเศรษฐกิจโลก และแรงงานข้ามชาติก็เป็นส่วนส�ำคัญของ
ประชากรวัยแรงงานทัว่ โลก อย่างไรก็ตาม ยังมีการศึกษาวิจยั ในช่วงหลายปีทผี่ า่ นมาระบุวา่ แรงงานข้ามชาติมกั จะเผชิญกับความ
ท้าทาย ทั้งในระหว่างกระบวนการจัดหางาน ความยากล�ำบากในการท�ำงานและความเป็นอยู่ในประเทศปลายทาง
การสรรหาแรงงานอย่างมีจริยธรรม หมายถึง การว่าจ้างแรงงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เป็นธรรมและโปร่งใส โดยเคารพ
ปกป้องศักดิ์ศรีและสิทธิมนุษยชนของแรงงาน ซึ่งต้องอาศัย การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ว่าจ้าง หน่วยงานจัดหางาน และ
รัฐบาล โดยมีขั้นตอนการจัดหาแรงงานที่ไม่ยุ่งยาก มีข้อก�ำหนดและเงื่อนไขการจ้างงานที่อธิบายไว้อย่างชัดเจนส�ำหรับแรงงาน
ตัง้ แต่กอ่ นออกเดินทาง และมีการติดตามอย่างใกล้ชดิ ว่ามีการปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขเหล่านีห้ รือไม่ นอกจากนีก้ ารเตรียมพร้อมรับมือ
เหตุฉุกเฉินยังเป็นกุญแจส�ำคัญในการคุ้มครองแรงงานข้ามชาติด้วย เช่น ในช่วงที่มีการระบาดของโรคโคโรนาไวรัส (โควิด-19)
หรือเหตุฉุกเฉินอื่น ๆ เช่น ภัยธรรมชาติ เป็นต้น ดังนั้นเพื่อเตรียมการฟื้นตัวจากวิกฤตโควิด-19 แรงงานข้ามชาติควรได้รับการ
พัฒนาทักษะและมีโอกาสในการเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ เพื่อปรับตัวให้เข้ากับตลาดแรงงานภายหลังวิกฤตโรคระบาดนี้
กรอบความรับผิดชอบร่วมกันในการสรรหาแรงงานอย่างมีจริยธรรม การจ้างงานทีม่ คี ณ
ุ ค่า และการพัฒนา ทักษะส�ำหรับแรงงาน
ข้ามชาติในประเทศไทยฉบับนี้ จึงมีวตั ถุประสงค์เพือ่ สร้างมาตรฐานขัน้ ต�ำ่ ตามกฎหมายไทยให้มกี ารสรรหาแรงงานอย่างเป็นธรรม
และมีจริยธรรม ภายใต้เงื่อนไขการท�ำงานอย่างมีคุณค่า และมีการพัฒนาทักษะแรงงาน ซึ่งกรอบความร่วมมือนี้จัดท�ำขึ้นเพื่อ
ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทส�ำคัญในยกระดับการคุ้มครองแรงงานในกระบวนการย้ายถิ่นของแรงงาน
ข้ามชาติ ให้ได้รับความคุ้มครองและท�ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดการเคลื่อนย้ายแรงงาน
แนวปฏิบัติภายใต้กรอบความรับผิดชอบนี้ได้ถูกพัฒนาขึ้นบนพื้นฐานกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องในระดับ
ประเทศ และระดับนานาชาติ และจากการอภิปรายกลุ่มกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ 6 จังหวัดในประเทศไทยที่มี
แรงงานข้ามชาติอยู่เป็นจ�ำนวนมาก ได้แก่ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ชลบุรี นครราชสีมา ภูเก็ต และสมุทรสาคร ซึ่งการอภิปรายกลุ่ม
ประกอบด้วยกลุม่ นายจ้างจากภาคบริการ การก่อสร้าง และการผลิต เจ้าหน้าทีร่ ฐั เจ้าหน้าทีภ่ าคประชาสังคมและองค์กรแรงงาน
ข้ามชาติ นอกจากนี้ คณะผู้วิจัยยังได้รวบรวมข้อมูลที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีและโครงการริเริ่มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศไทย
และต่างประเทศไว้ในกรอบความรับผิดชอบฉบับนี้ด้วย
ความมุ่งมั่นและความพยายามร่วมกันระหว่างนายจ้าง หน่วยงานจัดหางาน หน่วยงานพัฒนาทักษะ องค์กรภาคประชาสังคม
และรัฐบาลจะสามารถขจัดอุปสรรคที่ขวางกั้นและท�ำให้การย้ายถิ่นของแรงงานบรรลุศักยภาพสูงสุด เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของ
การลดความยากจน การพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตและเข้มแข็ง เราหวังว่ากรอบความรับผิดชอบร่วมกันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นให้ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียหลักได้ท�ำงานร่วมกัน เพื่อให้มั่นใจว่าการสรรหาแรงงานเป็นไปอย่างมีจริยธรรม มีการจ้างงานที่มีคุณค่า และ
มีการพัฒนาทักษะให้กับแรงงานข้ามชาติ

นางสาวเจรัลดีน อองซาร์ค
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กิตติกรรมประกาศ
การศึกษานี้เป็นการพัฒนาภายใต้ “โครงการส่งเสริมการย้ายถิ่นที่ปลอดภัย การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน และการจ้างงานใน
ประเทศกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมียนมา และไทย (PROMISE พรอมมิส)” ขององค์การระหว่างประเทศ
เพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (ไอโอเอ็ม) ศูนย์วิจัยการย้ายถิ่นแห่งเอเชีย สถาบันเอเชียศึกษา (ARCM-CE) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ได้ด�ำเนินการศึกษาด้วยทุนสนับสนุนจากรัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์ผ่านหน่วยงานด้านการพัฒนาและประสานความร่วมมือของ
สวิตเซอร์แลนด์ (เอสดีซี) โดยมี ดร.เปรมใจ วังศิริไพศาล เป็นผู้น�ำทีมวิจัย และมีทีมวิจัยประกอบด้วย เพียว เมียะทู
สุเทพ เบญจภาคีสกุล และ วรัญญา จิตผ่อง
ทีมวิจัยขอขอบคุณคุณสุธาสินี แก้วเหล็กไหล เครือข่ายสิทธิแรงงานข้ามชาติ ที่ให้ความร่วมมือและช่วยประสานงานกับเครือ
ข่ายแรงงานข้ามชาติ ทีมวิจัยขอแสดงความขอบคุณองค์กรพันธมิตรดังต่อไปนี้ด้วยที่ท�ำให้การศึกษาและการพัฒนากรอบความ
รับผิดชอบร่วมกันนี้ส�ำเร็จได้:
• กรมการจัดหางาน และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
• ส�ำนักงานแรงงานจังหวัดในกรุงเทพมหานคร ชลบุรี เชียงใหม่ นครราชสีมา และภูเก็ต สมุทรสาคร และส�ำนักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สมุทรสาคร
• บริษัทน�ำเข้าแรงงานในกรุงเทพมหานคร ชลบุรี เชียงใหม่ นครราชสีมา ภูเก็ต และสมุทรสาคร
• สภาอุตสาหกรรมชลบุรี สภาอุตสาหกรรมและหอการค้าสมุทรสาคร
• สมาพันธ์นายจ้างแห่งประเทศไทย และกลุ่มนายจ้างที่ใช้แรงงานต่างด้าว และ
• ผู้แทนแรงงานข้ามชาติ
การศึกษานี้ไม่อาจเสร็จสมบูรณ์หากปราศจากค�ำชี้แนะและการให้ความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ ได้แก่
คณะกรรมการขับเคลือ่ นการว่าจ้างแรงงานข้ามชาติระหว่างภาครัฐกับเอกชน ภายใต้โครงการพรอมมิส ทีไ่ ด้แบ่งปันประสบการณ์
และแนวคิดเพือ่ ช่วยพัฒนากรอบการท�ำงานในกรอบความรับผิดชอบร่วมกันในการสรรหาแรงงานอย่างมีจริยธรรม การจ้างงานที่
มีคณ
ุ ค่า และการพัฒนาทักษะส�ำหรับแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยฉบับนี้ นอกจากนีท้ มี วิจยั ยังขอขอบคุณทีมผูเ้ ชีย่ ำ� วชาญทีไ่ ด้
ตรวจทานรายงานชิน้ นี้ – แซลลี่ บาร์เบอร์, อเล็กซานดรา ลาโซต้า, นิสรา สเปนซ์, ภัคชนก พัฒนถาบุตร และ เบญจมาศ เป็นบุญ,
ไอโอเอ็ม ประเทศไทย และนันศิริ เอี่ยมสุข และศรัญญา จิตต์ต่างวงศ์ องค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและ
เพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ ส�ำนักงานภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก มา ณ ที่นี้ด้วย
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CSO

Civil Society Organization (องค์กรประชาสังคม)
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Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and Myanmar (กลุม่ ประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา)
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Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration (ข้อตกลงระหว่างประเทศเพื่อการ
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IOM

International Organization for Migration (องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน)

ILO
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Labour Protection Act (พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน)
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Ministry of Foreign Affairs (กระทรวงการต่างประเทศ)

MICIC

Migrants in Countries in Crisis (ผู้ย้ายถิ่นในประเทศที่อยู่ในภาวะวิกฤต)

MOU

Memoranda of Understanding (บันทึกความเข้าใจ)

MRAs

Mutual Recognition Arrangements (ข้อตกลงยอมรับร่วม)

MWAC

Migrant Worker Assistance Centre (ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติ)

MROH

Ministerial Regulation for the Administration and Management of Occupational Safety,
Health and Environment (กฎกระทรวงว่าด้วยการบริหารและจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน)
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OG

General Principles and Operation Guidelines on Fair Recruitment (หลักการทัว่ ไปและแนวทาง
การปฏิบัติงานในการสรรหาแรงงานที่เป็นธรรม)

OSHEA

Occupational Safety, Health and Environment Act (พระราชบัญญัตคิ วามปลอดภัย อาชีวอนามัย
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PPE

Personal Protective Equipment (อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล)

PROMISE

Poverty Reduction through Safe Migration, Skills Development and Enhanced Job Placement
in Cambodia, Lao PDR, Myanmar and Thailand (โครงการส่งเสริมการย้ายถิ่นที่ปลอดภัย การ
พัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน และการจ้างงานในประเทศกัมพูชา สปป. ลาว เมียนมา และไทย --พรอมมิส)

ROMMW

Royal Ordinance on the Management of Migrant Workers (พระราชก�ำหนดการบริหารจัดการ
การท�ำงานของคนต่างด้าว)

RTG

Royal Thai Government (รัฐบาลไทย)

SDG

Sustainable Development Goal (เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน)

SDF

Skills Development Fund (กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน)

SDL

Skills Development Levy (ภาษีพัฒนาฝีมือแรงงานต่างชาติ)

SDPA

Skill Development Promotion Act (พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

SSA

Skills-Future Singapore Agency (หน่วยงาน Skills-Future ประเทศสิงคโปร์)

SSF

Social Security Fund (กองทุนประกันสังคม)

UN Women

United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (องค์การเพื่อ
การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ)

WASH

Water, Sanitation and Hygiene (น�้ำ สุขาภิบาล และสุขอนามัย)
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บทน�ำ
โครงการส่งเสริมการย้ายถิน่ ทีป่ ลอดภัย การพัฒนาทักษะฝีมอื แรงงาน และการจ้างงานในประเทศกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว เมียนมา และไทย (PROMISE) ขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) นี้มุ่งแสวงหาโอกาส
การจ้างงานและสภาพการท�ำงานทีด่ ขี นึ้ ให้กบั แรงงานข้ามชาติ โดยเฉพาะแรงงานหญิง โครงการพรอมมิส (PROMISE) สนับสนุน
การจัดตัง้ คณะกรรมการขับเคลือ่ นการว่าจ้างแรงงานข้ามชาติระหว่างภาครัฐกับเอกชน เพือ่ ท�ำหน้าทีเ่ ป็นจุดเริม่ ต้นในการสร้าง
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการเสริมสร้างการพัฒนาทักษะ การจ้างงานทีม่ คี ณ
ุ ค่า และการสรรหาแรงงานอย่างมี
จริยธรรมแก่แรงงานข้ามชาติในประเทศไทย (IOM Thailand, 2020)
วัตถุประสงค์หลักของกรอบการท�ำงานนี้ คือ การก�ำหนดความรับผิดชอบร่วมกันในการสรรหาแรงงานอย่างมีจริยธรรม
การจ้างงานที่มีคุณค่า และการพัฒนาทักษะ ร่วมกับภาคเอกชน สถาบันฝึกอบรม ภาคประชาสังคม และรัฐบาลไทย (IOM
Thailand, 2020) การส่งเสริม ความมุ่งมั่นในการรับผิดชอบต่อแรงงานข้ามชาติร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากภาคเอกชนใน
ประเทศไทย จะสร้างผลลัพธ์เชิงบวกสามประการคือ 1) แรงงาน ผู้จัดหางาน และนายจ้างมีความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน และ
ข้อก�ำหนดของการสรรหาแรงงานอย่างมีจริยธรรมทีช่ ดั เจนตามข้อเท็จจริง อีกทัง้ เข้าใจเงือ่ นไข ความเสีย่ ง และโอกาส ตลอดจน
มีวธิ รี บั มือกับปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ตลอดเส้นทางการย้ายถิน่ ของแรงงาน แรงงานได้รบั การเสริมสร้างโดยได้รบั ความรูท้ จี่ ำ� เป็นส�ำหรับ
การโยกย้ายถิ่นฐานอย่างปลอดภัยและมีโอกาสเข้าถึงการจ้างงานมากขึ้น (ทั้งจากข้อมูลในประเทศต้นทาง การฝึกอบรมก่อน
ออกเดินทาง และหลังเดินทางมาถึง) 2) เป็นการขยายโอกาสทางอาชีพให้กับแรงงานข้ามชาติที่ลาออกจากงานบ่อย โดยการ
สร้างแรงจูงใจและความเข้าใจที่ดีขึ้นในชุมชนแรงงานข้ามชาติในเรื่องการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานและเส้นทางอาชีพ และ 3)
เป็นการเสริมสร้างนโยบายและการปฏิบัติของรัฐบาลไทยในการตอบสนองความต้องการของแรงงานข้ามชาติและภาคเอกชน
ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อจะสามารถรับประกันได้ว่าแรงงานข้ามชาติที่มีทักษะสูงขึ้นได้รับการคุ้มครองและอ�ำนวยความสะดวกในการเข้า
ถึงการจ้างงาน (IOM Thailand, 2020)
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ระเบียบวิธีศึกษา
ศูนย์วิจัยการย้ายถิ่นแห่งเอเชีย (ARCM-CE) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ท�ำการทบทวนวรรณกรรมเพื่อให้เห็นภาพรวมของ
มาตรฐานสากลว่าด้วย การสรรหาแรงงานอย่างมีจริยธรรม การจ้างงานที่มีคุณค่า และการพัฒนาฝีมือแรงงานของแรงงานข้าม
ชาติ เพือ่ พัฒนากรอบความรับผิดชอบแรงงานข้ามชาติ ในประเทศไทยร่วมกัน โดยเฉพาะกรอบทีค่ ำ� นึงถึงสิทธิและตอบสนองต่อ
เพศสภาพ โดยได้น�ำมาตรฐานสากลและแนวปฏิบัติที่ดีจาก ข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ รวมถึงสิทธิ
แรงงานมาเป็นเกณฑ์มาตรฐานในการหารือกับผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทีเ่ กีย่ วข้องในประเทศไทย เพือ่ ให้ได้มาตรฐานและแนวปฏิบตั ทิ ี่
เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ (ภาพที่ 1) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ทีมวิจัยได้ด�ำเนินการสนทนากลุ่ม (FGDs) ผ่านการ
ประชุมหารือ และสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักในประเทศไทย เช่น เจ้าหน้าที่รัฐ นายจ้าง แรงงานข้ามชาติ องค์กรพัฒนา
เอกชน และภาคประชาสังคม ในพืน้ ที่ 6 จังหวัดจาก 4 ภูมภิ าคของประเทศไทย โดยมีผเู้ ข้าร่วมการสนทนากลุม่ สนทนาและการ
ประชุมหารือ ซึ่งประกอบด้วยนายจ้าง 77 คน จาก 3 ภาคส่วน (ภาคก่อสร้าง ภาคบริการ และภาคการผลิต) ตัวแทนจากบริษัท
น�ำเข้าแรงงาน 26 คน แรงงานข้ามชาติชาวเมียนมา 2 คน และตัวแทนองค์กรทีท่ ำ� งานร่วมกับแรงงานข้ามชาติ เจ้าหน้าทีร่ ฐั จาก
กระทรวงแรงงาน 14 คน (กรมการจัดหางาน กรมสวัสดิการ และคุม้ ครองแรงงาน ส�ำนักงานประกันสังคม) กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และองค์กรภาคประชาสังคม 5 แห่ง (ภาคผนวก 1)
รูปที่ 1 :

กรอบแนวคิดเรือ่ งกรอบความรับผิดชอบร่วมกันในการสรรหาแรงงานอย่างมีจริยธรรม การจ้างงานทีม่ คี ณ
ุ ค่าและการพัฒนาฝีมอื
แรงงาน

Inclusive and
Sustainable
Devepoment

►

2030 Agenda for Sustainable Development

International Labour
Migration Standards
Ethical Recruitment
Decent Work
Skills Devlopment

International Conventions, frameworks and instruments
► Key agencies such as the ILO, IOM, and UN Women work together with
govenments to implement international standards on labour migration
►

Govenment institutions and actors
► Private Sector
► Civil Society
►

Nationally Accepted Labour
Migration Standard and Practices

เนื้อหาต่อไปนี้แสดงถึงภาพรวมบรรทัดฐานสากลและเครื่องมือในการสรรหาแรงงานอย่างมีจริยธรรม การจ้างงานที่มีคุณค่า
และการพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับ แรงงานข้ามชาติ ที่เพิ่มเติมจากกฎหมายและระเบียบข้อบังคับว่าด้วยแรงงานข้ามชาติหลัก
ๆ ระดับชาติของประเทศไทย ต่อจากนัน้ เราจะศึกษาสถานะปัจจุบนั ของประเทศไทยในฐานะ ประเทศปลายทางส�ำหรับแรงงาน
ข้ามชาติ รวมไปจนถึงศึกษากฎหมาย นโยบาย และ ศึกษาว่าแผนงานเรื่องแรงงานข้ามชาติของไทยเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับ
เกณฑ์มาตรฐานสากล ในขณะที่เราก�ำลังทบทวนวรรณกรรมอยู่นี้ การแพร่ระบาดของโควิด-19 ก�ำลังกระจายไปทั่วโลก ซึ่งส่ง
ผลกระทบต่อสุขภาพ เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยอย่างชัดเจน รวมถึงในหมู่ประชากรแรงงานข้ามชาติ ดังนั้นเราจึงได้
ระบุปญ
ั หาเรือ่ งสิทธิและสวัสดิการของแรงงานข้ามชาติทอี่ บุ ตั ขิ นึ้ ใหม่จากการระบาดใหญ่นี้ และหานโยบายมาตรการต่างๆ เพือ่
ตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน และวิกฤตที่คล้ายคลึงกันนี้ได้ในอนาคต
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กฎหมายและระเบียบข้อบังคับของประเทศไทย
ประเทศไทยได้อำ� นวยความสะดวกให้แรงงานข้ามชาติเข้ามาท�ำงานในประเทศมาเป็นเวลาสามทศวรรษแล้ว และได้ออกนโยบาย
เฉพาะกิจหรือนโยบายระยะสั้น หลายฉบับเพื่อจัดการกับสถานการณ์เช่นนี้ ให้การบริหารจัดการการสรรหาแรงงานข้ามชาติมี
ประสิทธิภาพและเป็นระเบียบ ประเทศไทยจึงได้ออกพระราชกําหนด การบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560
แก้ไขเพิม่ เติม พ.ศ. 2561 พระราชก�ำหนดนีม้ จี ดุ มุง่ หมายเพือ่ ให้ขนั้ ตอนการจัดหางานเป็นไปอย่างมีระเบียบ และมีประสิทธิภาพ
อีกทั้งมีข้อก�ำหนดบางประการเพื่อช่วยปรับให้แรงงานข้ามชาติได้มาตรฐาน โดยพระราชก�ำหนดนี้ครอบคลุมบทบาทและความ
รับผิดชอบ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในกระบวนการสรรหาทั้งหมด และได้ก�ำหนดระเบียบส�ำหรับหน่วยงาน จัดหา
งานเอกชนที่มีบทบาทส�ำคัญในการอ�ำนวยความสะดวก ให้กับกระบวนการสรรหาและน�ำเข้าแรงงาน โดยจะได้รับใบอนุญาต
เมื่อช�ำระเงินประกัน 5 ล้านบาท เพื่อประกันมิให้เกิดการละเมิดกฎระเบียบ (Grimwade & Newmann, 2019) ด้วยพระราช
ก�ำหนดนี้ แรงงานข้ามชาติจะมีโอกาสเปลีย่ นนายจ้างได้ ภายใต้เงือ่ นไขบางประการ ห้ามมิให้ยดึ เอกสารแสดงตนของแรงงานข้าม
ชาติ และลดค่าธรรมเนียมการจัดหางานที่คนงานต้องจ่าย โดยเป็นไปตามหลักการและแนวปฏิบัติทั่วไป ในการสรรหาแรงงาน
อย่างเป็นธรรมขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ อย่างเข้มงวด (ILO, 2016) และมีการระบุบทบาทและความรับผิดชอบของ
นายจ้าง บทลงโทษในการสรรหาแรงงานข้ามชาติที่ไม่มีเอกสาร หรือผู้ย้ายถิ่นที่ท�ำงานโดยไม่มี ใบอนุญาตท�ำงานเอาไว้ด้วย (ดู
รายละเอียดในหัวข้อ “ประเทศไทยในฐานะประเทศปลายทาง”) พระราชก�ำหนดนี้ยังกล่าวถึงแรงงานที่เข้ามาท�ำงานภายใต้
แผนงาน บันทึกความเข้าใจ (MoU) และจากพื้นที่ชายแดนเพื่อท�ำงานเป็นคนงานตามฤดูกาลด้วย นอกจากนี้ แรงงานข้ามชาติ
ที่ท�ำงานในประเทศไทยยังจะได้รับการคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงาน (พ.ศ. 2541) อันเป็นกฎหมายหลักเกี่ยว
กับการคุ้มครองแรงงานของแรงงาน ซึ่งระบุว่าคนงานทุกคน รวมทั้งแรงงานข้ามชาติมีสิทธิ ได้รับการคุ้มครอง โดยไม่ค�ำนึงถึง
สถานะของใบอนุญาตท�ำงานและเอกสารประกอบ ตามพระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม (พ.ศ. 2558) เช่นเดียวกับแรงงานไทยและ
พระราชบัญญัตปิ อ้ งกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์ (พ.ศ. 2551) พระราชบัญญัตเิ หล่านีเ้ ป็นกฎหมายส�ำคัญ แต่กลับไม่มกี ลไก
ที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาแรงงานข้ามชาติ อย่างเป็นธรรม ในประเทศไทยไปทั้งหมด
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด พ.ศ. 2555 กล่าวถึงประโยชน์และสวัสดิการที่ส�ำคัญที่แรงงาน
ข้ามชาติจะได้รับเช่นเดียวกับ แรงงานไทย พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ อย่างเช่น ข้อก�ำหนดในการ
3

กรอบความรับผิดชอบร่วมกันในการ

สรรหาแรงงานอย่างมีจริยธรรม การจ้างงานที่มีคุณค่า และการพั ฒนาทักษะส�ำหรับแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย

จ้างงานทัว่ ไป ซึง่ รวมถึง ชัว่ โมงท�ำงาน ค่าจ้าง การจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา วันหยุด วันลาป่วย การปฏิบตั ทิ เี่ ป็นธรรมของนายจ้าง
ค่าตอบแทน และบทลงโทษส�ำหรับการทุจริตต่อหน้าที่ของนายจ้าง หรือการแสวงประโยชน์จาก แรงงาน การปฏิบัติที่เท่าเทียม
กันต่อทัง้ แรงงานชายและหญิง และก�ำหนดความคุม้ ครองแรงงานหญิงจากงานอันตรายและงานทีม่ คี วามเสีย่ ง แต่ขอ้ ก�ำหนดนัน้
จะมีความแตกต่างและยืดหยุ่นไปตามอาชีพ เช่น งานบ้าน งานต้อนรับ งานประมง เป็นต้น
พระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม (พ.ศ. 2533 และฉบับแก้ไขล่าสุด พ.ศ. 2558) ออกมาเพือ่ ให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิก โดยลูกจ้าง
นายจ้าง และรัฐบาลไทย เป็นผู้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม (SSF) ผู้ประกันตนมีสิทธิจะได้รับผลประโยชน์ดังต่อไปนี้:
1) การดูแลสุขภาพและการป้องกันโรค 2) สวัสดิการการคลอดบุตร 3) เงินช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพ 4) การประกันกรณีเสียชีวิต
5) การสงเคราะห์บุตร 6) ชราภาพ 7) เงินช่วยเหลือกรณีว่างงาน แรงงานข้ามชาติที่ท�ำงานประจ�ำต้องเข้ากองทุนประกันสังคม
และมีสิทธิได้รับผลประโยชน์เช่นเดียวกับผู้ประกันตนคนอื่นๆ แรงงานข้ามชาติผ่านระบบ MoU ทุกคนมีสิทธิ์เข้าร่วมกองทุน
ประกันสังคม ยกเว้นผู้ที่ถูกจ้างงานชั่วคราวในภาคการเกษตร ป่าไม้ และแรงงานท�ำงานบ้าน
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (พ.ศ.2551) ร่างขึ้นเพื่อคุ้มครองผู้ที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ที่ครอบคลุม
กว้างขึน้ กล่าวคือไม่เพียงแต่คมุ้ ครองผูห้ ญิงและเด็กเท่านัน้ แต่ยงั รวมถึงผูช้ ายและการค้าแรงงานทีท่ ำ� ให้แรงงานข้ามชาติจำ� นวน
มากตกเป็นเหยือ่ การค้ามนุษย์เพือ่ แรงงานราคาถูกด้วย พระราชบัญญัตนิ กี้ ล่าวถึงการคุม้ ครองผูเ้ สียหายตามหลักสิทธิมนุษยชน
และครอบคลุมความเป็นอยู่ที่ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ การฟื้นฟูจากเหตุดังกล่าว รวมไปจนถึงการพิจารณาบทลงโทษส�ำหรับ
ผู้กระท�ำความผิดด้วย
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บันทึกความเข้าใจทวิภาคี
ประเทศไทยได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับประเทศเพื่อนบ้าน 4 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว เมียนมา และเวียดนาม เพื่อร่วมมือแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานของไทยและให้แรงงานจากสามประเทศนี้
เข้ามาท�ำงานในประเทศไทยได้อย่างเป็นทางการ บันทึกความเข้าใจทั้งสี่ฉบับกล่าวถึงความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและ
ประเทศต้นทางสามประเทศในเรื่องขั้นตอนการสรรหาแรงงานและการคุ้มครองแรงงาน โดยมีช่องทาง MoU ให้นายจ้างชาว
ไทยสรรหาแรงงานได้โดยตรง หรือผ่านบริษัทน�ำเข้าแรงงานที่ได้รับอนุญาตในประเทศไทยและบริษัทสรรหาแรงงานที่ได้รับ
อนุญาตในประเทศต้นทาง

มาตรฐานสากลและแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในการสรรหาแรงงานอย่างมีจริยธรรม
การจ้างงานที่มีคุณค่า และการพั ฒนาฝีมือแรงงาน

ปัจจุบันการโยกย้ายถิ่นฐานกลายเป็นปรากฏการณ์ระดับโลกในมุมมองหลายมิติที่ โดยที่แรงงานข้ามชาติมีส่วนที่ท�ำให้เกิดผลก
ระทบเชิงบวกต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งในประเทศต้นทางและประเทศปลายทาง (UN 2558) มาตรฐานสากลที่ดีที่สุดในการ
สรรหาแรงงานอย่างมีจริยธรรม การจ้างงานทีม่ คี ณ
ุ ค่า และการพัฒนาฝีมอื แรงงาน ส�ำหรับแรงงานข้ามชาติมบี ญ
ั ญัตไิ ว้ในเอกสาร
การเปลี่ยนแปลงโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในปี 2573 และข้อตกลงระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน ที่ปลอดภัย
เป็นระเบียบ และปกติ (GCM) 2561 ขององค์การสหประชาชาติ (UN) หลักการทั้งหมดที่รวมอยู่ในเป้าหมายการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน (SDGs) และ GCM นั้นสอดคล้องกับมาตรฐานสิทธิมนุษยชนสากล
SDGs หลายข้อเกี่ยวข้องโดยตรงกับการปกป้องสิทธิและสวัสดิการของแรงงานข้ามชาติตลอดทั้งวงจรการย้ายถิ่น ตัวอย่างเช่น
SDG 10.7 เรียกร้องให้รัฐอ�ำนวยความสะดวกในการ โยกย้ายถิ่นฐานและการเคลื่อนย้ายผู้คนอย่างเป็นระเบียบ ปลอดภัย เป็น
ปกติ และด้วยความรับผิดชอบ รวมถึงการด�ำเนินนโยบายการย้ายถิ่นตามแผนและการจัดการที่ดีด้วย SDG 10.c. ตระหนักถึง
ความจ�ำเป็นในการลดค่าใช้จ่ายการท�ำธุรกรรมโอนเงินข้ามชาติให้เหลือน้อยกว่าร้อยละ 3 และขจัดช่องทางการโอนเงินที่มีค่า
ธรรมเนียมสูงกว่าร้อยละ 5 SDG 8.8 ก�ำหนดความจ�ำเป็นในการปกป้องคนงานทุกคน รวมถึง แรงงานข้ามชาติโดยเฉพาะผู้
โยกย้ายถิน่ ฐาน ทีเ่ ป็นสตรี ในการพัฒนาสิทธิสตรี SDG 5.2 พยายามทีจ่ ะ ขจัดความรุนแรงต่อสตรีและเด็กผูห้ ญิงในที่สาธารณะ
และในทีร่ โหฐานในทุกรูปแบบ โดยหมายรวมถึง การค้ามนุษย์ดว้ ย SDG 5.c แนะน�ำว่าควรมีการพัฒนาและด�ำเนินนโยบาย เพือ่
ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและเสริมพลังสตรีและเด็กผูห้ ญิงในทุกระดับ รัฐควรใช้มาตรการทีเ่ ร่งด่วนและมีประสิทธิภาพเพือ่
ขจัดการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ (SDG 8.7) SDG 4.3 ตระหนักถึงความจ�ำเป็นที่ทุกคนจะได้มีโอกาสเข้าถึง ฝึกอบรม
ทักษะอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิตด้วยต้นทุนที่สามารถเข้าถึงได้
ตามแนวทางของวาระปี 2573 เพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนนี้ GCM ได้นำ� เสนอกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศด้านแรงงานข้าม
ชาติและการเคลือ่ นย้ายมนุษย์ แม้วา่ GCM จะไม่มผี ลผูกพันแต่กไ็ ด้รบั การรับรองจากสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติและรัฐบาล
ไทยในปี 2561 และถือเป็นกรอบการท�ำงานในการจัดการปัญหาการย้ายถิ่น ผ่านทั้งรัฐบาลและสังคมทั้งหมด รวมถึงมีแนวทาง
ตอบสนองต่อเพศสภาพทีค่ รอบคลุมทีส่ ดุ (UN General Assembly 2018) GCM มุง่ เน้นเรือ่ งการเอือ้ ให้เกิดการโยกย้ายถิน่ ฐาน
ที่ปลอดภัย เป็นระเบียบ และปกติ โดยมีวัตถุประสงค์ 23 ประการ เช่น การอ�ำนวยความสะดวกในการสรรหาแรงงานอย่างเป็น
ธรรมและมีจริยธรรม รักษาเงื่อนไขการท�ำงานที่มีคุณค่า การลงทุนในการพัฒนาฝีมือแรงงาน และการยอมรับทักษะ คุณสมบัติ
และความสามารถของแรงงานข้ามชาติดว้ ยความเข้าใจทีต่ รงกัน และอ�ำนวยความสะดวกในการกลับประเทศต้นทางและการกลับ
เข้าท�ำงานใหม่อย่างปลอดภัยและมีศกั ดิศ์ รี และส่งเสริมการปรับตัวให้เข้ากับสังคมได้อย่างยัง่ ยืน (สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ
2561, หน้า 5-6) GCM สร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ต่อวิธีการจัดการกับปัญหาการโยกย้ายถิ่นฐานที่ผ่านมา โดยมุ่งเน้น
แนวทางไตรภาคีที่จัดการกับความท้าทายในทุกขั้นตอนของกระบวนการย้ายถิ่น
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อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW) ถูกก�ำหนดมาขึ้นเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติและการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกประการ ไม่เพียงแค่การรับรองว่าสตรีจะได้มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่และเท่าเทียมได้รับสิทธิทางเศรษฐกิจ
และสังคม สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองทั้งหมดทุกด้านเท่ากัน (องค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ 2555) CEDAW เป็น
อนุสัญญาที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย และมีผลกับสตรีทุกคน รวมถึงผู้โยกย้ายถิ่นฐานที่เป็นสตรี โดยรัฐบาลไทยได้ให้สัตยาบันไว้
ในปี 2528 มาตรา 11 ของอนุสัญญานี้รับรองสิทธิในการท�ำงานของสตรีให้ได้รับโอกาสในการจ้างงานและเงื่อนไขอย่างเดียวกัน
รับการฝึกอาชีพ ได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ที่เท่าเทียมกัน ได้สิทธิประกันสังคม และการคุ้มครองสุขภาพและความ
ปลอดภัยในการท�ำงาน อนุสัญญายังบังคับให้รัฐภาคีขจัดการเลือก ปฏิบัติต่อแรงงานหญิง รวมทั้งแรงงานข้ามชาติ อันเนื่องมา
จากสถานะการสมรสหรือการคลอดบุตรด้วย
ค�ำแนะน�ำทัว่ ไปของคณะกรรมการ CEDAW ฉบับที่ 26 รับรองหลักการส�ำคัญในการปกป้องสิทธิของแรงงานข้ามชาติทเี่ ป็นสตรี
จากการเลือกปฏิบตั ิ ทางเพศและตามเพศสภาพในประเทศต้นทาง ประเทศทางผ่าน และปลายทาง (CEDAW 2008 หน้า 2) ข้อ
เสนอแนะทัว่ ไปฉบับที่ 26 ระบุถงึ ความเปราะบางและ ความเสีย่ งเฉพาะทีแ่ รงงานข้ามชาติหญิงต้องเผชิญ และแบ่งแรงงานข้าม
ชาติทเี่ ป็นสตรีได้สามประเภท ซึง่ อาจเป็นกลุม่ ทีท่ บั ซ้อนกันได้: (1) แรงงานข้ามชาติหญิงทีย่ า้ ยถิน่ โดยอิสระ (2) แรงงานข้ามชาติ
หญิงทีย่ า้ ยถิน่ ร่วมกับคูส่ มรสหรือสมาชิกในครอบครัวทีเ่ ป็นแรงงานด้วย (3) แรงงานข้ามชาติหญิงทีไ่ ม่มเี อกสารซึง่ อาจจัดอยูใ่ นทัง้
สองกลุ่มข้างต้น (CEDAW 2008 หน้า 3) ในภาคงานนอกระบบในภูมิภาคอาเซียน มีแรงงานข้ามชาติหญิงจ�ำนวนมากกว่าผู้ชาย
เพราะมักเหมารวมว่างานในภาคนี้เป็นอาชีพดั้งเดิมของ "ผู้หญิง" เช่น งานบ้าน งานบริการ งานด้านความบันเทิง งานดูแลผู้ป่วย
ผู้สูงอายุ งานเกษตรกรรม การท�ำความสะอาด และงานบริการทางเพศ โดยทั่วไปแล้วผู้โยกย้ายถิ่นฐานที่เป็นสตรีมักเป็นหญิง
สาว ยากจน และมีความรู้และการศึกษาต�่ำ ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อความรุนแรงอันเนื่องมาจากเพศสภาพ รวมถึงการล่วงละเมิด
ทางเพศ การบังคับใช้แรงงาน และการค้ามนุษย์ และถูกปิดกั้นโอกาสในการเข้าถึงวิธีการย้ายถิ่นอย่างปลอดภัย ภาคส่วนที่คน
งานส่วนใหญ่เป็นสตรีจึงมักถูกมองว่าเป็นภาคส่วนที่มีทักษะต�่ำและส่วนใหญ่ขาดการควบคุมดูแล ไม่มีการคุ้มครองค่าจ้างตาม
กฎหมาย ขาดสภาพการท�ำงานที่เหมาะสม ไม่มีสวัสดิการสังคมและประกันสุขภาพ (ILO 2015; UN Women 2015) การลด
คุณค่าการท�ำงานของสตรีท�ำให้ผู้โยกย้ายถิ่นฐานที่เป็นสตรีมีโอกาสเข้าถึงการพัฒนาทักษะน้อย (ILO and UN Women 2015)
หน่วยงานหลัก ๆ ของสหประชาชาติ เช่น องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) องค์การระหว่างประเทศเพือ่ การโยกย้ายถิน่ ฐาน
(IOM) และหน่วยงานสหประชาชาติ เพื่อความเท่าเทียมทางเพศและการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจของสตรี (UN Women) ท�ำงาน
เคียงข้างรัฐบาล นายจ้าง และแรงงาน องค์กรภาคเอกชน และพันธมิตรอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมการด�ำเนินการตามมาตรฐานสากล
เกี่ยวกับการย้ายถิ่นของแรงงานที่มีบัญญัติอยู่ใน SDGs, GCM, CEDAW ตลอดจนอนุสัญญาและสนธิสัญญาระหว่างประเทศอื่น
ๆ ให้ออกมาเป็นกฎหมาย นโยบาย และแผนงาน ไอโอเอ็มพยายามที่จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างรัฐบาลในการจัดการการ
ย้ายถิ่นของแรงงาน ด้วยการจัดให้มีการเจรจาระดับสูง เช่น การประชุมหารือระดับชาติ เพื่อเอื้อต่อการพัฒนานโยบายการย้าย
ถิน่ ด�ำเนินโครงการปรับปรุงการเข้าถึงบริการและความช่วยเหลือทางสังคมขัน้ พืน้ ฐานให้กบั แรงงานข้ามชาติ ส่งเสริมความร่วม
มือและความเข้าใจร่วมกันในหมู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในประเด็นปัญหาผู้ย้ายถิ่น ให้ผู้โยกย้ายถิ่นฐานทั้งชายและหญิงมี
โอกาสเข้าถึง และได้รบั เงือ่ นไขการจ้างงานทีด่ ขี นึ้ (ทัง้ ในประเทศปลายทางและประเทศต้นทาง) และดึงภาคเอกชนเข้ามามีสว่ น
ร่วมในการส่งเสริมการสรรหาแรงงานอย่างเป็นธรรม และมีจริยธรรม ไอแอลโอท�ำหน้าที่เสริมในการก�ำหนดมาตรฐานแรงงาน
ระหว่างประเทศเพื่อให้มีการจ้างงานที่มีคุณค่า ส่งเสริมการคุ้มครองทางสังคม และเสริมสร้าง สิทธิในการท�ำงานส�ำหรับผู้หญิง
และผู้ชายทุกคนรวมถึงแรงงานข้ามชาติด้วย UN Women เป็นผู้น�ำในการสนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างประเด็นมิติทางเพศ
กับ การโยกย้ายถิ่นฐาน โดยส่งเสริมเรื่องสิทธิมนุษยชนและลดความไม่เท่าเทียมกันส�ำหรับแรงงานข้ามชาติที่เป็นสตรี
เนื้อหาส่วนต่อไปจะแสดงสรุปเรื่องมาตรฐานการสรรหาแรงงานอย่างมีจริยธรรม การจ้างงานที่มีคุณค่า และการพัฒนาฝีมือ
แรงงานของแรงงานข้ามชาติ ทัง้ ระดับประเทศ และระดับภูมภิ าคทีส่ ง่ เสริมซึง่ กันและกัน รายละเอียดของหลักการและมาตรฐาน
เหล่านี้ ปรากฎในเอกสารแนบเรื่องกรอบความรับผิดชอบร่วมกันส�ำหรับแรงงานข้ามชาติ ในประเทศไทย
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การสรรหาแรงงานข้ามชาติอย่างมีจริยธรรม
การวิจยั ในเอเชียแปซิฟกิ ชีใ้ ห้เห็นว่าแรงงานข้ามชาติมกั ประสบปัญหาการถูกแสวงหาประโยชน์ บังคับใช้แรงงาน ต้องจ่ายค่าใช้จา่ ย
ในการจัดหางานและค่าธรรมเนียม ในการย้ายถิ่นฐานสูง และมีหนี้สินผูกมัดที่เกิดจากการหางานและการเดินทางทั้งในประเทศ
ต้นทางและปลายทาง (The Minderoo Foundation 2018; UN Thematic Working Group on Migration in Thailand
2019) ในปี 2559 ผูช้ าย ผูห้ ญิง และเด็กประมาณ 24.9 ล้านคนตกเป็นเหยือ่ ของแรงงานทาสยุคใหม่ในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟกิ ยังมี
การบันทึกอีกว่าแรงงาน 4 คนใน 1,000 คน มีการบังคับใช้แรงงานสูงสุดในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟกิ (The Minderoo Foundation
2018) นอกจากนี้ แรงงานข้ามชาติทเี่ ลือกช่องทางเข้ามาท�ำงานทีถ่ กู กฎหมายอาจต้องเผชิญกับค่าใช้จา่ ยทีส่ งู มีอปุ สรรคและข้อ
จ�ำกัดมากกว่าผู้ที่เลือกช่องทางที่ไม่ถูกกฎหมาย (UN Thematic Working Group on Migration in Thailand 2019)
เพือ่ แก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงมีการก�ำหนดมาตรฐานสากลในการสรรหาแรงงานข้ามชาติอย่างมีจริยธรรมไว้ใน หลักการทัว่ ไปและ
แนวปฏิบตั ขิ ององค์การแรงงานระหว่างประเทศเพือ่ การจัดหางานทีเ่ ป็นธรรมและบทนิยามว่าด้วยค่าธรรมเนียมในการจัดหางาน
และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
หลักการทั่วไป:

1. การจัดหางานควรด�ำเนินไปในลักษณะทีเ่ คารพ คุม้ ครอง และสอดคล้องกับสิทธิมนุษยชนทีน่ านาชาติให้การยอมรับ ตาม
ที่ได้มีการระบุไว้ในมาตรฐานแรงงาน ระหว่างประเทศต่าง ๆ และโดยเฉพาะสิทธิที่จะมีเสรีภาพในการสมาคมและการ
ร่วมเจรจาต่อรอง และการป้องกันและขจัดการใช้แรงงานบังคับ แรงงานเด็ก และการเลือกปฏิบัติที่เกี่ยวกับการจ้างงาน
และอาชีพ
2. การจัดหางานควรตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน และไม่เป็นช่องทางเพือ่ ก่อให้เกิดการโยกย้ายหรือบัน่ ทอน
ก�ำลังแรงงานทีม่ อี ยู่ เพือ่ ลดมาตรฐานแรงงาน ค่าจ้างหรือสภาพการท�ำงานให้ดอ้ ยลง หรือการบ่อนท�ำลายการท�ำงานทีม่ ี
คุณค่า
3. กฎหมายและนโยบายที่เหมาะสมเกี่ยวกับการจ้างงานและจัดหางานควรครอบคลุมทุกฝ่าย ได้แก่ แรงงาน บริษัทจัดหา
งาน และนายจ้างอย่างถ้วนหน้า
4. การจัดหางานควรค�ำนึงถึงนโยบายและแนวปฏิบัติที่ส่งเสริมความมีประสิทธิผล ความโปร่งใส และการคุ้มครองแรงงาน
ในกระบวนการจัดหางาน เช่น การรับรองทักษะแรงงาน และคุณวุฒิร่วมกัน
5. การก�ำกับดูแลการจ้างงานและการจัดหางานควรมีความชัดเจนและโปร่งใสและมีการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ควร
ให้ความส�ำคัญกับบทบาทของพนักงาน แรงงานและการใช้ระบบการจดทะเบียน การออกใบอนุญาตหรือใบรับรองทีเ่ ป็น
มาตรฐาน เจ้าหน้าที่ควรด�ำเนินมาตรการปราบปรามการจัดหางานที่เอาเปรียบและหลอกลวง รวมถึงวิธีการที่อาจท�ำให้
เกิดการบังคับใช้แรงงานหรือการค้ามนุษย์
6. การจัดหางานระหว่างประเทศควรเคารพกฎหมาย กฎระเบียบ สัญญาจ้างงาน และข้ตกลงร่วมกันของประเทศต้นทาง
ประเทศทางผ่านและประเทศปลายทาง และสิทธิมนุษยชน ทีเ่ ป็นทีย่ อมรับในระดับนานาชาติ ซึง่ รวมถึงหลักการและสิทธิ
ขั้นพื้นฐานในการท�ำงาน และมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ควรมีการน�ำกฎหมายและมาตรฐานเหล่านี้
ไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล
7. ไม่ควรมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจัดหางานหรือค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วข้องจากแรงงาน หรือคนหางาน หรือผลักให้รบั
ผิดชอบในทางหนึ่งทางใด
8. ควรมีการระบุขอ้ ก�ำหนดและเงือ่ นไขของการจ้างงานทีเ่ หมาะสม ตรวจสอบได้และเข้าใจได้งา่ ยและควรเป็นสัญญาทีเ่ ป็น
ลายลักษณ์อักษรตามกฎหมายแห่งชาติ กฎระเบียบ สัญญาจ้างงานและข้อตกลงร่วมที่เกี่ยวข้อง ข้อก�ำหนดและเงื่อนไข
ของการจ้างงานควรมีความชัดเจนและโปร่งใส และควรให้ข้อมูลกับแรงงานเกี่ยวกับสถานที่ เงื่อนไข ข้อบังคับ และงาน
ทีก่ ำ� ลังจะได้รบั ในกรณีของแรงงานข้ามชาติ ควรมีการจัดท�ำสัญญาในภาษาทีแ่ รงงานสามารถเข้าใจได้ และแรงงานควร
ได้รับสัญญาล่วงหน้าก่อนออก เดินทางจากประเทศต้นทาง สัญญาควรอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการสับเปลี่ยนสัญญา
และควรบังคับใช้ได้จริง
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9. การตกลงยอมรับข้อก�ำหนดและเงื่อนไขของการจัดหางานและการจ้างงานของแรงงานควรเป็นไปโดยสมัครใจและ
ปลอดจากการถูกล่อลวงหรือขู่บังคับ
นอกจากนี้ ในระบบการสรรหาแรงงานระหว่างประเทศที่เป็นธรรมของไอโอเอ็ม (IRIS Principles) วางโครงร่างในการสรรหา
แรงงานข้ามชาติไว้ว่าผู้จัดหางาน และนายจ้างควรรับรองว่า
• เคารพกฎหมายและสิทธิขั้นพื้นฐานในที่ท�ำงาน
• เคารพในจริยธรรม
• ห้ามเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจัดหางานจากแรงงานข้ามชาติ
• เคารพเสรีภาพในการเคลื่อนย้าย
• ยึดถือความโปร่งใสของข้อก�ำหนดและเงื่อนไขในการจ้างงาน
• รักษาความลับและการคุ้มครองข้อมูล
• เคารพการเข้าถึงการเยียวยา
หลักการ IRIS เน้นไปที่การห้ามไม่ให้ผู้จัดหางานและนายจ้างเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดหางานและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
จากแรงงานข้ามชาติ ไม่วา่ จะได้รบั คัดเลือกทีไ่ หนหรือด้วยวิธกี ารอย่างไร และไม่วา่ จะเป็นการจัดหางานชัว่ คราวหรืองานประจ�ำ
(หลักการของ IRIS 1 ดูได้ที่ IOM 2020) ในกรณีที่มีการจ้างงาน ผู้จัดหางานต้องไม่ก�ำหนด ให้แรงงานข้ามชาติหรือสมาชิกใน
ครอบครัวต้องจัดหาเงินประกันหรือหลักประกันอื่นๆ มาเป็นเงื่อนไขในการจ้างงาน ต้องไม่ยึด ท�ำลาย เอกสาร ค่าจ้าง หรือ
ทรัพย์สินส่วนตัวอื่นๆ หรือจ�ำกัดเสรีภาพในการเคลื่อนย้ายของแรงงาน (หลักการ IRIS 2) แรงงานข้ามชาติควรมีโอกาสเข้าถึง
การเยียวยาทีม่ ปี ระสิทธิภาพ โดยไม่ตอ้ งกลัวว่าจะถูกฟ้องร้อง ลงโทษ หรือเลิกจ้าง เช่น กระบวนการร้องทุกข์ภายในของผูน้ ำ� เข้า
แรงงาน และ/หรือนายจ้าง และการเยียวยาตามที่กฎหมายก�ำหนดในประเทศต้นทางและปลายทาง ในส่วนที่เกี่ยวกับกิจกรรม
การสรรหาแรงงาน (หลักการ IRIS 5)
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การฝึกอบรมก่อนออกเดินทางและภายหลังเดินทางมาถึง
เพือ่ ลดการแสวงหาผลประโยชน์จากแรงงานข้ามชาติ ควรมีการให้ขอ้ มูลโดยละเอียดและถูกต้องแก่แรงงานก่อนออกเดินทางและ
เมื่อเดินทางมาถึงประเทศปลายทางในเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมด กระบวนการเดินทาง สภาพการท�ำงานและความเป็นอยู่ โครงการ
Comprehensive Information and Orientation Programmes (CIOP) ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ภายใต้การประชุม Abu Dhabi Dialogue
ปี 2561 ให้แนวทางส�ำหรับโครงการปฐมนิเทศก่อนการจ้างงาน ก่อนออกเดินทาง และหลังเดินทางมาถึง ไม่วา่ จะด�ำเนินการโดย
รัฐบาล นายจ้าง สหภาพแรงงาน หรือภาคประชาสังคม โปรแกรมเหล่านีค้ วรเป็นข้อบังคับ และแรงงานข้ามชาติไม่ตอ้ งเสียค่าใช้
จ่าย (ILO 2015) ปัจจุบันโปรแกรมเหล่านี้ถือเป็นเครื่องมือส�ำคัญในการคุ้มครองแรงงานข้ามชาติ เพื่อช่วยให้แรงงานมีข้อมูลใน
การตัดสินใจ เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน และมีความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับบรรทัดฐานและแนวปฏิบัติทางสังคมและวัฒนธรรม
ในประเทศปลายทาง เพื่อให้การปรับตัวของแรงงานที่ มาท�ำงานในต่างประเทศเป็นไปได้อย่างราบรื่น (Abu Dhabi Dialogue
2018; Hertog 2019) มาตรฐานที่ดีที่สุดในการปฐมนิเทศก่อนออกเดินทาง ได้แก่ การฝึกอบรมเฉพาะงานและการให้ข้อมูลที่
ถูกต้องเกีย่ วกับสิทธิและหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้องกับการย้ายถิน่ ทัง้ เข้าและออก ข้อก�ำหนดและเงือ่ นไขของสัญญาจ้าง ความรับผิดชอบ
ในการท�ำงาน ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการท�ำงานและความเป็นอยู่ รวมทั้งกลไกการรับเรื่องร้องทุกข์ (เกณฑ์ IRIS 3.6; ILO 2015)
การปฐมนิเทศหลังเดินทางมาถึงควรมีการเสริมข้อมูลทีไ่ ด้กล่าวถึงไว้ในการฝึกอบรมก่อนออกเดินทาง และเปิดโอกาสให้แรงงาน
ข้ามชาติได้เรียนรูข้ อ้ มูลเฉพาะของประเทศปลายทาง เช่น กฎหมาย ภาษาพืน้ ฐาน วัฒนธรรม การเข้าถึงบริการและทรัพยากรใน
ท้องถิน่ รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแรงงานกับหน่วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้อง เครือข่ายกลุม่ ผูโ้ ยกย้ายถิน่ ฐานและองค์กร
ภาคประชาสังคมในประเทศปลายทาง (ILO 2015) นอกจากนี้ ในการปฐมนิเทศทัง้ ก่อนออกเดินทาง และภายหลังการมาถึงควร
ให้ความส�ำคัญกับเรือ่ งมิตทิ างเพศด้วย โครงการปฐมนิเทศควรพูดถึงเรือ่ งแนวโน้มความเสีย่ งและความเปราะทีแ่ รงงานข้ามชาติ
โดยเฉพาะ สตรีอาจเผชิญ เช่น การค้ามนุษย์ การแสวงประโยชน์จากแรงงาน และความรุนแรงทางเพศ และวิธีการขอความ
ช่วยเหลือและเข้าถึงบริการที่จ�ำเป็น การให้แรงงานข้ามชาติ ที่มีประสบการณ์ในการย้ายถิ่นมาก่อนเข้ามามีส่วนร่วมถ่ายทอด
ประสบการณ์ตรงก็มีความส�ำคัญพอ ๆ กับการเชิญบุคลากรในประเทศปลายทางมาร่วมเล่ารายละเอียดข้อมูลของประเทศตน
(Asis และ Mensoza 2012)
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สัญญาจ้างงาน
มาตรฐานทีด่ ที สี่ ดุ ในสัญญาจ้างงาน คือ การเรียกร้องให้รฐั บาลของประเทศต้นทางและปลายทางด�ำเนินการเพือ่ ให้มนั่ ใจว่าแรงงาน
ข้ามชาติจากทุกภาคส่วนการจ้างงาน ตระหนักและรับทราบเกี่ยวกับข้อก�ำหนดและเงื่อนไขของการจ้างงานในลักษณะที่เหมาะ
สม ตรวจสอบได้ และเข้าใจได้ง่าย และควรมีสัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษร ตามกฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายระดับชาติของ
ประเทศผู้รับแรงงาน (ดู ตัวอย่างเช่น ASEAN Consensus 2017 Principle ข้อ 14, 22, 36) สัญญาจ้างงานควรมีความชัดเจน
และโปร่งใส และควรแจ้งให้พนักงานทราบถึงสถานที่ ข้อก�ำหนดและบทบาทและความรับผิดชอบของงานทีก่ ำ� ลังจะได้รบั ควรมี
การจัดท�ำสัญญาในรูปแบบภาษาทีแ่ รงงานสามารถเข้าใจได้ และแรงงานควรได้รบั สัญญาล่วงหน้าก่อนออกเดินทางจากประเทศ
ต้นทาง ควรมีมาตรการป้องกัน การสับเปลี่ยนสัญญา และสัญญาควรบังคับใช้ได้จริง (ILO 2019, Principle 8) แรงงานข้ามชาติ
ควรมีสิทธิยื่นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยุติการจ้างงาน หรือการละเมิดสัญญาจ้างในประเทศผู้รับแรงงาน และภายใต้กฎหมาย
ระเบียบข้อบังคับ และนโยบายเกี่ยวกับการย้ายถิ่นฐานภายในประเทศ จะได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศผู้รับแรงงานต่อไปได้
จนกว่าจะมีการตัดสินคดี (ASEAN Consensus 2017 Principle 9) ผู้จัดหางานต้องรับรองว่าคนงานได้ให้ความยินยอมเป็น
ลายลักษณ์อักษรโดยปราศจาก การขู่บังคับ สัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษรนั้นควรมีรายละเอียดเกี่ยวกับข้อก�ำหนด และเงื่อนไข
ของการจ้างงาน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ�ำกัดเฉพาะลักษณะงาน อัตราค่าจ้าง และการจ่ายค่าจ้าง ชั่วโมงการท�ำงาน การลาพักร้อน
และการลาอื่น ๆ และการหักเงินอื่น ๆ จากค่าจ้างและผลประโยชน์ของการจ้างงานที่ถูกกฏหมาย และสอดคล้องกับ กฎหมาย
ภายในประเทศ (IRIS Principle 3) นอกจากนี้ จะไม่มีการเอาสัญญาจ้างงานอื่นมาแทนที่ สัญญาจ้างที่คนงานได้ลงนามไว้ เว้น
แต่จะมีการตกลงกับแรงงานข้ามชาติว่าจะปรับเปลี่ยนให้แรงงานมีสภาพความเป็นอยู่และการท�ำงานที่ดีขึ้น (IRIS Principle 3,
Criterion 3.5) ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษกับภาคการท�ำงานนอกระบบที่มีการจ้าง แรงงานข้ามชาติหญิงเป็นส่วนใหญ่ เช่น
ลูกจ้างท�ำงานบ้าน การจ้างงานนอกระบบท�ำให้แรงงานไม่ได้รับ สวัสดิการและผลประโยชน์การจ้างงานเท่าที่ควร แรงงานข้าม
ชาติควรรับทราบและให้ความยินยอมมอบข้อมูลส่วนบุคคลของตน และข้อมูลเหล่านั้นต้องได้รับการคุ้มครอง มีการรักษาความ
ลับอย่างเคร่งครัด และห้ามเปิดเผยต่อบุคคลที่สาม เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากแรงงานหรือ
ตัวแทนแรงงาน เว้นแต่กฎหมายก�ำหนดเป็นอย่างอื่น (IRIS Principle 4)
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งานที่มีคุณค่าส�ำหรับแรงงานข้ามชาติ
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ให้ค�ำจ�ำกัดความว่างานที่มีคุณค่า (2021) ว่าเป็น “งานที่ให้ผลผลิต ให้รายได้ที่ยุติธรรม
โดยมีความมั่นคง และการคุ้มครองทางสังคม คุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน ให้โอกาสและการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน ให้โอกาสในการ
พัฒนาตนเองตลอดจนโอกาสในการได้รบั การยอมรับ และมีสทิ ธิมเี สียง” วาระการท�ำงานทีม่ คี ณ
ุ ค่าของไอแอลโอเป็นองค์ประกอบ
ส�ำคัญของ SDGs เนือ่ งจากงานทีม่ คี ณ
ุ ค่าสนับสนุนความพยายามในการลดความยากจน และความไม่เท่าเทียมกัน และท�ำให้เกิด
การพัฒนาทีย่ งั่ ยืนและไม่แบ่งแยก (ILO, 2021) ด้วยเหตุนไี้ อแอลโอจึงได้พฒ
ั นาเกณฑ์มาตรฐานในการติดตาม ความคืบหน้าเพือ่
งานที่มีคุณค่าซึ่งเป็นชุดตัวชี้วัดและสถิติที่มีส�ำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกด้วย (ดู ILO, 2008) วาระนี้ต่อยอดจากปฏิญญา
ไอแอลโอ (1998) ว่าด้วยหลักการพืน้ ฐานและสิทธิในการท�ำงาน ซึง่ ส่งเสริมและปกป้องสิทธิทเี่ กีย่ วข้องกับเสรีภาพในการสมาคม
และการยอมรับอย่างมีประสิทธิผลในสิทธิที่จะร่วมเจรจา ต่อรองการขจัดแรงงานบังคับหรือการเกณฑ์แรงงาน การเลิกล้มการ
ใช้แรงงานเด็ก และการยุติการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานและการประกอบอาชีพ
สภาพการท�ำงานทีม่ คี ณ
ุ ค่าก�ำหนดให้แรงงานข้ามชาติตอ้ งได้รบั การคุม้ ครองการจ้างงานทีย่ ตุ ธิ รรมและเหมาะสม มีการจ่ายค่าจ้าง
และได้รบั โอกาสในการท�ำงาน ทีม่ คี ณ
ุ ค่า และมีความเป็นอยูท่ ดี่ ี รับรองชัว่ โมงท�ำงาน ช่วงเวลาพัก วันหยุด ความเสมอภาคทางเพศ
สุขภาพและสวัสดิการ ความปลอดภัยในการท�ำงาน เสรีภาพในการเคลื่อนไหว กลไกการเจรจาต่อรองและสหภาพแรงงานและ
การร้องเรียน/ร้องทุกข์ (IRIS Principle 2.3, 3.1 และ 5.3; Cebu Declaration Principle 8) ในการจัดการกับความคับข้องใจ
ในทีท่ ำ� งานและเหตุฉกุ เฉิน แรงงานข้ามชาติควรได้เข้าถึงแหล่งข้อมูลและการเยียวยา ได้รบั ข้อมูลข่าวสาร การฝึกอบรมและการ
ศึกษา ได้รับความยุติธรรม ตลอดจนการบริการด้านสวัสดิการสังคมตามเหมาะสม และสอดคล้องกับกฎหมายของประเทศผู้รับ
แรงงาน (ILO 2019 Principle 8, IRIS Principle 5, CEBU Declaration Principle 7) จัดให้แรงงานข้ามชาติซึ่งอาจจะตกเป็น
เหยื่อของการเลือกปฏิบัติ การละเมิด การถูกแสวงประโยชน์ เอารัดเอาเปรียบ ความรุนแรง ได้รับโอกาสเข้าถึงระบบกฎหมาย
และระบบศาลของประเทศผู้รับแรงงาน โดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกตอบโต้หรือถูกไล่ออก (CEBU Declaration Principle 9) เพื่อ
อ�ำนวยความสะดวกแก่แรงงานข้ามชาติทตี่ อ้ งการความช่วยเหลือ ประเทศผูร้ บั แรงงานควรอ�ำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าทีก่ งสุล
หรือทางการทูตของประเทศต้นทางในการปฏิบตั หิ น้าทีท่ างกงสุล (CEBU Declaration Principle 9) แรงงานข้ามชาติควรได้รบั
หมายเลขฉุกเฉิน เช่น ต�ำรวจ รถพยาบาล ความช่วยเหลือทางกฎหมาย และบริการสนับสนุนทางสังคม และควรได้รบั ค�ำแนะน�ำ
ที่ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการติดต่อสถานทูต สถานกงสุล และผู้แทนกระทรวงแรงงาน (GCM Principle 14)
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การพั ฒนาทักษะส�ำหรับแรงงานข้ามชาติ
การย้ายถิ่นของแรงงานอาจน�ำไปสู่การพัฒนา "แบบได้ประโยชน์สามฝ่าย" โดยแรงงานข้ามชาติร่วมสร้างเศรษฐกิจเชิงบวกและ
พัฒนาตลาดแรงงานของประเทศปลายทาง และส่งเงินและน�ำทักษะที่ได้รับไปสู่ประเทศต้นทางและครอบครัวของแรงงานข้าม
ชาติ (Ra, Chin และ Liu 2015) SDG เป้าหมายที่ 4 กล่าวถึงความส�ำคัญของ การเรียนรู้และการพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง
และเรียกร้องให้ทุกคนได้มีโอกาสรับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน และส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ ตลอดชีวิต
นอกจากนี้ ด้วยกระแสโลกาภิวัตน์ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และการบูรณาการระดับภูมิภาคในเอเชีย ท�ำให้แรงงานมีการ
เคลือ่ นย้ายเพิม่ ขึน้ ทัง้ ความต้องการแรงงาน ลักษณะงานและทักษะล้วนเปลีย่ นแปลงไป (Ra, Chin และ Liu 2015, หน้า 37-38)
ทว่าแรงงานข้ามชาติมกั ไม่มโี อกาสได้ใช้ ทักษะทีม่ อี ยูอ่ ย่างเต็มที่ ขาดโอกาสทางการศึกษาและการฝึกอบรมทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ขาดการ
เข้าถึงข้อมูล และขาดการรับรองคุณสมบัติและทักษะ (ILO 2017) ในการพัฒนาทักษะที่มุ่งเน้นการท�ำงานในอนาคตจึงต้องมี
การระบุทักษะที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน และระบุว่าใครจะได้รับโอกาสฝึกอบรมทักษะได้ และฝึกอย่างไร
ด้วย (ILO, 2018) ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นว่าภาคการท�ำงานนอกระบบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีแต่แรงงานข้ามชาติหญิงเป็น
ส่วนใหญ่ ซึ่งถูกมองว่าเป็นทักษะที่ด้อยค่า และตามระบบแล้วมักจะมีรายได้น้อยกว่าผู้ชาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานข้ามชาติ
หญิงมักต้องเผชิญกับการเลือกปฏิบตั แิ ละความรุนแรงจากหลายทาง ซึง่ รวมถึง ความรุนแรงและการล่วงละเมิดทางเพศระหว่าง
การเดินทาง ย้ายถิ่นด้วย คาดว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะท�ำให้ภาคการท�ำงานนอกระบบหดตัวลง แรงงาน ข้ามชาติหญิงจะ
ได้มีโอกาสในการพัฒนาทักษะมากขึ้น และมีคุณสมบัติเป็นที่ยอมรับและได้มาตรฐานทั่วทั้งภูมิภาค เพื่อช่วยให้มั่นใจว่าแรงงาน
กลุ่มนี้จะไม่ถูกละเลยอีกต่อไป (ILO, 2015)
เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการพัฒนาทักษะให้กับแรงงานข้ามชาติ รัฐบาลควรน�ำข้อตกลงยอมรับร่วมกัน
ในระดับทวิภาคีและพหุภาคีในเรื่องคุณวุฒิ วิชาชีพและมาตรฐานทักษะความสามารถของแต่ละประเทศมาปรับใช้ เพื่อจัดการ
กับปัญหาการสูญเสียแรงงานที่มีทักษะ (brain waste) ต�ำแหน่งงานที่ไม่ตรงกับความสามารถ และทักษะลดลง (ILO, 2019
Principle 4; GCM Principle 18) เพือ่ ให้เกิดการบูรณาการทางเศรษฐกิจในอาเซียน จึงมีการจัดท�ำกรอบคุณวุฒอิ า้ งอิงอาเซียน
(AQRF) ขึ้นมาเพื่อเปรียบเทียบคุณวุฒิ ภาคการศึกษา และการฝึกอบรมทั้งหมดในระดับภูมิภาค กับคุณวุฒิระดับชาติของทุก
ประเทศสมาชิก โดยจ�ำแนกตามระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ เพือ่ ให้ทกั ษะและคุณวุฒใิ นภูมิภาคสอดคล้องและเป็นมาตรฐาน
(ASEAN 2020 หน้า 6) ในท�ำนองเดียวกัน ก็มขี อ้ ตกลงยอมรับร่วมกันในคุณสมบัตวิ ชิ าชีพ ในภาคบริการ (MRA) ซึง่ ส่งเสริมให้เกิด
การประสานงานกันในภูมิภาคและอ�ำนวยความสะดวกในการค้าโดยก�ำหนดกรอบการท�ำงานส�ำหรับนักวิชาชีพ ที่ได้รับอนุญาต
หรือได้รบั การรับรองจากหน่วยงาน ระดับชาติทปี่ ระเทศสมาชิกผูล้ งนามในข้อตกลง MRA ให้การยอมรับร่วมกัน (ASEAN 2015)
อาชีพที่ MRAs ครอบคลุม ได้แก่ วิศวกรรม การพยาบาล สถาปัตยกรรม การแพทย์ ทันตกรรม การบัญชี และการท่องเที่ยว
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ประเทศไทยในฐานะประเทศปลายทาง
แรงงานข้ามชาติมบี ทบาทส�ำคัญในการสนับสนุนเศรษฐกิจทีเ่ น้นการส่งออกของไทยในช่วงสองทศวรรษทีผ่ า่ นมา ในภูมภิ าคอาเซียน
ประเทศไทยมีแรงงานต่างด้าว จ�ำนวนมากทีส่ ดุ โดยมีแรงงานจดทะเบียนประมาณ 2.8 ล้านคน ส่วนใหญ่มาจากประเทศเพือ่ นบ้าน
ทีม่ รี ายได้ตำ�่ อย่างกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และเมียนมา (CLM) (ILO 2020a) แรงงานเหล่านีส้ ว่ นใหญ่อยู่
ในภาคการจ้างงานค่าแรงต�่ำในการเกษตร การก่อสร้าง การผลิต การประมง งานบ้าน และการบริการ ภาคส่วนที่ส่วนใหญ่เป็น
แรงงานข้ามชาติหญิง เช่น การบริการและการบริการด้านอาหาร เกษตรกรรมและงานบ้าน มักเป็นการจ้างงานทีไ่ ม่เป็นทางการ
และขาดการคุ้มครองทางกฎหมาย ท�ำให้คนงานถูกแสวงประโยชน์และเลือกปฏิบัติ (Harkins, Lindgren และ Suravoranon
2017) ในทางกลับกัน ในภาคส่วนที่ แรงงานส่วนใหญ่เป็นผู้ชายเช่น การก่อสร้าง แรงงานข้ามชาติหญิงจะได้รับค่าจ้างที่ต�่ำกว่า
เนื่องจากงานที่ท�ำถูกประเมินว่าเป็นงาน "ทักษะต�่ำ” การศึกษาวิจัยในประเทศไทยแสดงให้เห็นว่ามีการอภิปรายสาธารณะเชิง
ลบเกี่ยวกับประชากรผู้โยกย้ายถิ่นฐาน และเห็นว่าประชาชนไทยทั่วไปมีทัศนคติเชิงลบต่อแรงงานข้ามชาติ (Niyomsilpa และ
Sunpuwan 2014; UN Thematic Working Group on Migration in Thailand 2019) ด้วยเหตุนี้ ประเทศไทยจึงได้พยายาม
ปรับปรุงการจัดการการโยกย้ายย้ายถิ่นฐานของแรงงาน และส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการของแรงงานข้ามชาติ
ในระดับสากล ประเทศไทยได้เข้าร่วมอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการจ้างแรงงานต่างด้าว สิทธิและการคุ้มครองแรงงาน
ต่างด้าว ประเทศไทยตระหนักดีถึงความเกี่ยวพันที่ชัดเจนระหว่างกรณีการค้ามนุษย์ที่เป็นแรงงานข้ามชาติเพื่อบังคับใช้แรงงาน
และแสวงประโยชน์จากแรงงาน ดังนัน้ จึงได้ให้สตั ยาบันอนุสญ
ั ญาฯ แรงงานระหว่าง ประเทศฉบับล่าสุด เช่น อนุสญ
ั ญาฯ ว่าด้วย
งานประมง พิธีสารปี 2557 ส่วนเสริมอนุสัญญาฯ ว่าด้วยแรงงานบังคับ และ อนุสัญญาฯ ว่าด้วยการเลือกปฏิบัติ ด้านการจ้าง
งานและอาชีพ1 ในเดือนธันวาคม 2561 ประเทศไทยได้รับรอง GCM ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการยอมรับว่าแนวทาง บริหารจัดการ
การโยกย้ายถิน่ ฐานของแรงงาน และการคุม้ ครองแรงงานข้ามชาติเป็นปัญหาทีซ่ บั ซ้อนทีต่ อ้ งการความร่วมมือจากนานาชาติ ซึง่
ต้องดึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หลายฝ่ายเข้ามาร่วมก�ำหนดนโยบายและขั้นตอนระดับชาติ (กระทรวงการต่างประเทศ ประเทศไทย
2561a) นอกจากนี้ ประเทศไทยยังได้ให้สัตยาบัน CEDAW ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความ มุ่งมั่นในการบรรลุความเท่าเทียมทางเพศ
ในทุกด้านของชีวิต รวมทั้งการปกป้องสิทธิของแรงงานข้ามชาติหญิงด้วย
ในระดับภูมิภาค ประเทศไทยและประเทศสมาชิกอื่น ๆ ได้รับรองปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของ
แรงงานข้ามชาติในปี 2550 ปฏิญญาดังกล่าวระบุถึงพันธกรณีของประเทศผู้รับและผู้ส่งที่จะต้องรักษาศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ของแรงงานข้ามชาติและสมาชิกในครอบครัว ส่งเสริมสภาพการท�ำงาน และความเป็นอยู่ที่ดี ตลอดจนอ�ำนวยความสะดวกใน
การเข้าถึงความยุติธรรมและบริการสวัสดิการสังคม (ASEAN 2012) อีกหนึ่งปีต่อมาได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ อาเซียนเพื่อ
การปกป้องและส่งเสริมสิทธิของแรงงานข้ามชาติ (ACMW) ตามที่บัญญัติไว้ในปฏิญญาและท�ำงานเพื่อตราพิธีสารที่มีผลผูกพัน
ทางกฎหมาย เพื่อปกป้องและส่งเสริมสิทธิของแรงงานข้ามชาติทุกคน นอกจากนี้ ยังมีการจัดตั้งเวทีการประชุมอาเซียนว่าด้วย
แรงงานข้ามชาติ (AFML) แบบไตรภาคี ซึง่ จัดขึน้ ทุกปี เพือ่ หารือและแบ่งปันประสบการณ์ระหว่างรัฐบาล องค์กรระหว่างประเทศ
นายจ้าง ลูกจ้าง และภาคประชาสังคม เพื่อสร้างฉันทามติเกี่ยวกับปัญหาแรงงานข้ามชาติ ภายใต้ปฏิญญาอาเซียน (2012) ในปี
2560 ประเทศไทยได้ลงนามในฉันทามติอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของแรงงานข้ามชาติ เพื่อเสริมสร้าง การ
คุม้ ครองและส่งเสริมสิทธิของแรงงานข้ามชาติ ฉันทามติอาเซียนมุง่ พัฒนานโยบายการโยกย้ายถิน่ ฐานทีค่ รอบคลุมทัง้ การคุม้ ครอง
ทางสังคม การเข้าถึงระบบยุตธิ รรม การปฏิบตั อิ ย่างมีมนุษยธรรมและยุตธิ รรม และการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพส�ำหรับแรงงาน
ข้ามชาติ โดยการก�ำหนดสิทธิขั้นพื้นฐาน ของแรงงานข้ามชาติและสมาชิกในครอบครัว สิทธิเฉพาะของแรงงานข้ามชาติ และข้อ
บังคับและพันธกรณีของประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN 2017)

1

ส�ำหรับรายการทัง้ หมดของอนุสัญญาแรงงานระหว่างประเทศและพิธสี ารที่ประเทศไทยลงนาม โปรดดูท:ี่ www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11110:0::NO:11110:P11110_
COUNTRY_ID:102843.
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สรรหาแรงงานอย่างมีจริยธรรม การจ้างงานที่มีคุณค่า และการพั ฒนาทักษะส�ำหรับแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย

ส�ำหรับระดับประเทศ ประเทศไทยได้ใช้มาตรการที่เป็นรูปธรรมในการพัฒนากฎหมายและระเบียบข้อบังคับระดับชาติเพื่อการ
จัดการการโยกย้ายถิ่นฐานของแรงงาน ตั้งแต่ปี 2559 ประเทศไทยได้จัดตั้งช่องทางการโยกย้ายถิ่นฐานของแรงงานอย่างเป็น
ทางการ 2 ช่องทาง คือ 1) การน�ำเข้าโดยผ่านกลไกบันทึกความเข้าใจ (MOU) และ 2) โครงการการจ้างงานชายแดน นอกจากนี้
รัฐบาลไทยยังได้กำ� หนดระยะเวลาส�ำหรับแรงงานข้ามชาติทไี่ ม่ถกู ข้อก�ำหนดให้เป็นการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ ด้วยกระบวนการ
ตรวจสอบระดับชาติ (NV) ด้วย อย่างไรก็ตามส�ำหรับแรงงานข้ามชาติแล้ว การใช้ช่องทางที่เป็นทางการเหล่านี้ยังคงซับซ้อน
มีคา่ ใช้จา่ ยสูง และใช้เวลานานเมือ่ เทียบกับช่องทางอืน่ ๆ (UN Thematic Working Group on Migration in Thailand 2019;
ILO 2020a)
ในปี 2561 ภายหลังจากการปรึกษาหารือกับกระทรวงและหน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วข้อง องค์กรระหว่างประเทศ นายจ้าง ลูกจ้าง
และภาคประชาสังคม ประเทศไทยจึงได้แก้ไขพระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าวเพือ่ ปรับปรุงการจัดการ
การโยกย้ายถิ่นฐานของแรงงาน (IOM, 2019) พระราชก�ำหนดนี้มีการแก้ไขหลักดังต่อไปนี้: 1) ขจัดค่าธรรมเนียมการจัดหางาน
ที่ตกเป็นภาระของผู้ปฏิบัติงาน 2) เพิ่มเสรีภาพในการเปลี่ยนการจ้างงาน (ระบบแจ้งเตือน) 3) จัดตั้งระบบวางเงินประกันและ
ข้อก�ำหนดด้านใบอนุญาตทีช่ ดั เจนยิง่ ขึน้ ส�ำหรับบริษทั จัดหางานเอกชนในการสรรหาแรงงานเข้าท�ำงาน 4) จัดตัง้ กองทุนเพือ่ ช่วย
เหลือแรงงานข้ามชาติขณะท�ำงานในประเทศไทย 5) ห้ามยึดเอกสารแสดงตนของแรงงานข้ามชาติ 6) จัดตัง้ คณะกรรมการไตรภาคี
เพือ่ ก�ำกับดูแลการพัฒนานโยบายการย้ายถิน่ 7) ลดค่าปรับสูงสุดและยกเลิกเงือ่ นไขการจ�ำคุกส�ำหรับแรงงานข้ามชาติทท่ี ำ� งานโดย
ไม่มีใบอนุญาต 8) ก�ำหนดค่าปรับส�ำหรับนายจ้างที่จ้างแรงงานข้ามชาติที่ไม่มีเอกสารเป็นเงิน 10,000–100,000 บาทต่อลูกจ้าง
หนึง่ ราย หากนายจ้างคนเดียวกันท�ำผิดหลายครัง้ จะต้องโทษจ�ำคุกสูงสุดหนึง่ ปีและ/หรือปรับ 50,000–200,000 บาทต่อลูกจ้าง
หนึ่งราย และจะถูกห้ามมิให้จ้างแรงงานข้ามชาติเป็นเวลาสามปี และ 9) ยกเลิกข้อจ�ำกัดการแบ่งเขตที่พักของแรงงานข้ามชาติ
(กระทรวงการต่างประเทศ ประเทศไทย 2561b; UN Thematic Working Group on Migration in Thailand 2019, หน้า XI)
อีกทั้งยังได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 อนุญาตให้แรงงานต่างด้าวท�ำงานเป็นแรงงานหรือรับจ้างท�ำงาน
ใช้แรงและฝีมือแรงงานต�่ำด้วย (กระทรวงการต่างประเทศ ประเทศไทย 2561b) นอกจากการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวแล้วยังมี
การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือแรงงานอพยพ (MWCs) ขึ้นเพื่อให้ข้อมูลและความช่วยเหลือให้แก่ แรงงานต่างด้าว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในเรื่องการละเมิดสิทธิแรงงาน (UN Thematic Working Group on Migration in Thailand 2019, หน้า XI)
เมือ่ เดือนตุลาคม 2562 ประเทศไทยได้นำ� แผนปฏิบตั กิ ารแห่งชาติฉบับแรก (NAP) ว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (BHR) ส�ำหรับ
ปี 2562–2565 มาใช้ เป้าหมายโดยรวมของ NAP คือการน�ำหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วย BHR มาใช้ในระดับชาติ
โดยอาศัยอ�ำนาจรัฐที่มีหน้าที่ในการปกป้องสิทธิมนุษยชน และธุรกิจต่าง ๆ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ในการเคารพสิทธิมนุษยชน
ผูม้ บี ทบาททัง้ สองฝ่ายมีหน้าทีใ่ ห้การเยียวยาแก่ผทู้ ถี่ กู ละเมิดสิทธิจากกิจกรรมทางธุรกิจ หากมีการน�ำไปปฏิบตั อิ ย่างมีประสิทธิภาพ
NAP จะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับคนท�ำงาน รวมถึงแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยด้วย NAP ของไทยส่วนที่สอง
เรือ่ งแรงงานอันเกีย่ วข้องกับเสาทีส่ องของหลักการชีน้ ำ� ขององค์การสหประชาชาติวา่ ด้วยความรับผิดชอบของธุรกิจต่อการเคารพ
สิทธิมนุษยชนระบุว่า “รัฐวิสาหกิจและภาคธุรกิจที่ใช้แรงงานข้ามชาติ ควรรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ สรรหาแรงงานและ
ค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ ตามหลักการจ่ายค่าจ้าง ของนายจ้าง” ดังนัน้ จึงจ�ำเป็นต้องรับรองให้ได้วา่ ผูจ้ ดั หางานและนายจ้างมีความสามารถ
ในการปฏิบัติตามมาตรฐาน การสรรหา และการจ้างงานอย่างมีจริยธรรม ในทุกกิจกรรม
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ความท้าทายและปัญหาในการสรรหาและ
คุ้มครองแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย
การประเมินการย้ายถิ่นของแรงงานครั้งล่าสุดที่ไอแอลโอด�ำเนินการ ชี้ให้เห็นถึงช่องโหว่ในการบังคับใช้กฎหมายไทยด้านการ
สรรหาและคุ้มครองแรงงานต่างด้าว หลายประการ แม้จะมีการแก้ไขพระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการทํางานของคน
ต่างด้าว แต่ในทางปฏิบัติ แรงงานข้ามชาติยังคงต้องเสียค่าธรรมเนียมการจัดหางาน และค่าใช้จ่ายในการย้ายถิ่นที่สูง โดยเฉลี่ย
461 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ILO, 2020a, หน้า 82) โดยเฉพาะอย่างยิง่ แรงงานข้ามชาติในภาคงานก่อสร้าง งานบ้าน และเกษตรกรรม
มีค่าธรรมเนียมการจัดหางานสูงที่สุด ค่าธรรมเนียมวีซ่าท�ำงานส�ำหรับแรงงานข้ามชาติภายใต้กลไกบันทึกความเข้าใจ (MOU)
ก็เพิม่ ขึน้ จาก 500 บาท ส�ำหรับวีซา่ ท�ำงานสองปีเป็น 1,900 บาทต่อปี ส�ำหรับวีซา่ ประเภทเดียวกันในระหว่างปี 2559 ถึง 2561
(ILO, 2020a, หน้า 9) เมื่อเทียบกับผู้ที่เลือกเส้นทางเข้าท�ำงานที่ไม่ถูกระเบียบอื่น ๆ แล้ว แรงงานข้ามชาติที่เข้ามาท�ำงานผ่าน
ช่องทางที่ถูกระเบียบต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดหางานสูงที่สุด (ILO, 2020a, หน้า 33) เพื่อจะได้รับประโยชน์จากสัญญาการ
ท�ำงานสองปี และการคุม้ ครองทางกฎหมายและสังคมเต็มรูปแบบ ค่าใช้จา่ ยในการเข้ามาท�ำงานในประเทศไทยทางช่องทางการ
จัดหางานตามระเบียบที่สูงนั้น เกิดจากการใช้บริการตัวแทนจัดหางานและนายหน้า โดยที่แรงงานข้ามชาติต้องจ่ายค่าบริการ
บางครั้งทั้งในประเทศต้นทางและปลายทาง (ILO, 2020a) เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการทั่วไปของไอแอลโอ 2562 ว่าด้วยการ
สรรหาแรงงานอย่างเป็นธรรม ประเทศไทยควรพิจารณาลดหรือขจัดค่าธรรมเนียมการจัดหางานและค่าใช้จ่าย ที่เกี่ยวข้องที่ตก
เป็นภาระของแรงงาน (ILO, 2020a, หน้า 83)
นอกจากนี้ ระบบจัดหางานผ่านกลไกบันทึกความเข้าใจ (MOU) ควรเน้นเรือ่ งความปลอดภัย โดยประเทศไทยควรให้ความส�ำคัญ
กับขั้นตอนการสมัคร ปราบปรามการย้ายถิ่นที่ไม่ถูกต้องตามกฎระเบียบ เน้นความส�ำคัญกับสิทธิแรงงานของแรงงานข้ามชาติ
และการคุ้มครองทางสังคม ต่อมาจึงค่อยหาทางปิดช่องโหว่โดยแก้ไข MoU กับกัมพูชา สปป. ลาว และเมียนมา เพื่อส่งเสริม
ความร่วมมือด้านแรงงาน การพัฒนาทักษะ และการคุ้มครองทางสังคม (UN Thematic Working Group on Migration in
Thailand 2019หน้า 31) แรงงานข้ามชาติที่ผ่านการสรรหาตามระบบ MOU จะได้รับการคุ้มครองและสิทธิอย่างเต็มที่ภายใต้
กฎหมายแรงงานแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติ มีรายงานว่าแรงงานข้ามชาติอาจไม่เห็นความต่างของสภาพ
การท�ำงานเท่าใดนัก เมือ่ เทียบกับแรงงานข้ามชาติทเี่ ข้ามาโดยผ่านช่องทางทีไ่ ม่ถกู ต้องตามกฎระเบียบ (คณะท�ำงานเฉพาะเรือ่ ง
แห่งสหประชาชาติว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐานในประเทศไทย 2562 หน้า 16) นอกจากนี้ แม้ว่าการจัดตั้ง MWAC จะแสดงถึง
ความก้าวหน้าในการให้ขอ้ มูลและความช่วยเหลือทีเ่ ป็นประโยชน์แก่ผยู้ า้ ยถิน่ แต่ยงั คงต้องเสริมสร้างความเข้มแข็งเชิงสถาบันใน
ด้านการฝึกอบรมพนักงาน และเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคมด้วย (UN Thematic Working Group
on Migration in Thailand 2019) ประการสุดท้าย กฎหมายแรงงานและการคุ้มครองทางสังคมของไทยที่ควบคุมการจ�ำกัด
ชั่วโมงการท�ำงาน ค่าล่วงเวลา การลาคลอดบุตร และค่าแรงขั้นต�่ำ ยังไม่ครอบคลุมแรงงานข้ามชาติในทุกภาคส่วน เนื่องจากยัง
ไม่ได้รวมถึงคนงานท�ำงานบ้าน ผู้ให้บริการทางเพศ แรงงานภาคเกษตรตามฤดูกาล และเศรษฐกิจนอกระบบ ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
ผู้ย้ายถิ่นสตรี (UN Thematic Working Group on Migration in Thailand 2019)

16

กรอบความรับผิดชอบร่วมกันในการ

สรรหาแรงงานอย่างมีจริยธรรม การจ้างงานที่มีคุณค่า และการพั ฒนาทักษะส�ำหรับแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย

ผลกระทบของโควิด-19
ต่อแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย
ตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม 2563 รัฐบาลไทยได้ประกาศภาวะฉุกเฉินเพื่อรับมือกับการระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยเร่งออกข้อ
จ�ำกัดที่เข้มงวดทั้งการเคลื่อนไหว ภายในประเทศและข้ามพรมแดนพร้อมทั้งการปิดกิจการต่าง ๆ ในระยะแรกองค์กรระหว่าง
ประเทศ รัฐบาลไทยและภาคประชาสังคมได้ตอบสนองอย่างรวดเร็ว ด้วยการเผยแพร่ขอ้ มูลด้านสาธารณสุขในภาษาทีป่ ระชากร
แรงงานข้ามชาติเข้าใจได้ (ดูตัวอย่าง www.mitrthai.com)
ความกลัวการสูญเสียรายได้ การเลิกจ้าง ความไม่แน่นอนทั้งการสูญเสียรายได้และการจ้างงาน ความกลัวว่าจะติดเชื้อโควิด-19
รวมถึงใบอนุญาตท�ำงานและวีซ่าที่ใกล้จะหมดอายุ ท�ำให้แรงงานข้ามชาติหลายหมื่นคนจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว และเมียนมา (CLM) เดินทางออกจากประเทศไทยในระหว่างเดือนมีนาคมถึงมิถุนายน ปี 2563 (ILO, 2020b,
หน้า 3) เนือ่ งจากมีแรงงานข้ามชาติออกจากประเทศไทยเป็นจ�ำนวนมากโดยไม่ได้วางแผนไว้ลว่ งหน้า รัฐบาลของประเทศต้นทาง
จึงไม่ได้เตรียมพร้อมจัดตั้งสถานที่คัดกรอง และกักตัวที่เหมาะสมเอาไว้ (ILO, 2020b) ภายหลังเดือนพฤษภาคม 2563 เป็นต้น
มาที่รัฐบาลระดับภูมิภาคและระดับรัฐเริ่มกักตัวชาวเมียนมา ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศเป็นเวลา 21 วัน ณ ศูนย์กักตัวใน
เขตการปกครองของตน (Salai Thant Zin 2020 การไหลออกของแรงงานข้ามชาติโดยไม่คาดคิดนี้ เพิ่มความเสี่ยงที่แรงงาน
ข้ามชาติจะแพร่กระจายหรือติดเชื้อไวรัสในประเทศต้นทาง (Bismonte 2020)
แรงงานข้ามชาติประมาณร้อยละ 10 (ตามจ�ำนวนแรงงานข้ามชาติที่มีเอกสารทั้งหมด) ย้ายออกจากประเทศไทย แต่แรงงาน
ข้ามชาติส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในช่วงล็อกดาวน์ (ILO, 2020b, หน้า 3) ซึ่งหลายคนถูกลดชั่วโมงการท�ำงานลง พักงานชั่วคราวและ
เลิกจ้างโดยไม่แจ้งล่วงหน้า และเมื่อมีจ�ำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นอีก ในปลายปี 2563 กลุ่มแรงงานถูกตีตราว่าเป็นกลุ่ม
ที่ท�ำให้เกิดการแพร่ระบาดและต้องเผชิญกับการเลือกปฏิบัติมากขึ้น ประกอบกับมีค่าจ้างที่ค้างช�ำระ และความล่าช้าในการได้
รับหรือไม่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและจากมาตรการคุ้มครองทางสังคม นอกจากนี้ ยังมีกรณีที่นายจ้างไม่อนุญาตให้ลูกจ้าง
เปลี่ยนงาน และมีแรงงานข้ามชาติที่ไม่สามารถหางานใหม่ได้ ท�ำให้แรงงานต้องด�ำรงชีวิตอย่างยากล�ำบากเป็นเวลาหลายเดือน
(เช่น ขาดรายได้ทจี่ ะจ่ายค่าเช่า หรือซือ้ อาหารและของใช้จำ� เป็นอืน่ ๆ) ดังนัน้ แรงงานข้ามชาติจงึ ต้องพึง่ พาความช่วยเหลือด้าน
อาหารจากองค์กรภาคประชาสังคม (CSO) และเงินกู้ และความช่วยเหลือทางการเงินจากภายในเครือข่ายสังคมและญาติใน
ประเทศบ้านเกิดของตนด้วย ในภาคส่วนที่ยังสามารถท�ำงานได้ในช่วงล็อกดาวน์ เช่น การก่อสร้าง มีแรงงานข้ามชาติรายงาน
ว่าไม่ได้รับอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลอย่างเพียงพอ (PPE) ไม่สามารถปฏิเสธการท�ำงาน มีการคุกคามและล่วงละเมิด และ
บางส่วนถูกนายจ้างยึด เอกสารส่วนตัวเอาไว้ (ILO, 2020b, หน้า 6 )
ผลกระทบของ COVID-19 นั้นขึ้นอยู่กับมิติทางเพศด้วยเนื่องจากผู้หญิงและผู้ชายมีรูปแบบความเสี่ยงและพฤติกรรมการขอ
ความช่วยเหลือที่แตกต่างกัน (ILO, 2020c, หน้า 2) แรงงานข้ามชาติหญิงกระจุกตัวอยู่ในภาคส่วนที่มีลักษณะเป็นงานชั่วคราว
นอกระบบ หรือไม่ได้รับการคุ้มครอง ดังนั้นในช่วงวิกฤต แรงงานข้ามชาติหญิงจึงมีความเสี่ยงสูงกว่าต่อการคุกคาม การล่วง
ละเมิด การแสวงประโยชน์ การเลิกจ้าง และไม่ได้รบั สวัสดิการผูว้ า่ งงาน ประกันสังคมและการคุม้ ครอง และเสีย่ งต่อการค้ามนุษย์
แรงงานข้ามชาติหญิงต้องเผชิญกับความเสีย่ งด้านความรุนแรงทางเพศและรูปแบบอืน่ ๆ มากขึน้ ทัง้ ในทีพ่ กั สถานทีท่ ำ� งาน และ
สถานที่กักกันโรค (ILO, 2020b, หน้า 7 -8) หลักฐานที่เกิดขึ้นใหม่แสดงให้เห็นอีกว่าการจ�ำกัดการเดินทาง การหยุดชะงักทาง
เศรษฐกิจและทางการด�ำรงชีวิต ท�ำให้สตรีและเด็กหญิงมีความเสี่ยงต่อความรุนแรงเพิ่มขึ้น (ทั้งจากนายจ้างและคู่สมรส) และ
ถูกกีดกันไม่ให้ได้รับความช่วยเหลือ (UN Women 2020)
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เดือนกรกฎาคม 2563 ประเทศไทยเข้าสูร่ ะยะ “New Normal” และยกเลิกข้อจ�ำกัดในการเดินทางระหว่างจังหวัด และธุรกิจเปิด
ท�ำการอีกครัง้ รัฐบาลไทยได้รเิ ริม่ โครงการต่ออายุวซี า่ อัตโนมัตสิ ำ� หรับชาวต่างชาติทถี่ อื วีซา่ ทุกประเภทให้อยูใ่ นประเทศไทยต่อได้
ซึ่งสิ้นสุดในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 หลังจากระยะเวลาดังกล่าว รัฐบาลไทยได้ออกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน
2563 เปิดโอกาสให้แรงงานต่างด้าวต่ออายุใบอนุญาตท�ำงาน และวีซ่าของตนได้ และในช่วงที่เขียนรายงานนี้ รัฐบาลจะจัดให้
มีการขึ้นทะเบียนรอบพิเศษส�ำหรับแรงงานข้ามชาติและผู้ที่อยู่ในอุปการะที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนอีกด้วย (IOM 2020c) ขั้นตอน
เหล่านีช้ ว่ ยป้องกันไม่ให้แรงงานข้ามชาติสญ
ู เสียสถานะทางกฎหมาย และทีส่ ำ� คัญหากป่วยด้วยอาการโควิด-19 ก็จะสามารถเข้า
รับบริการด้านสุขภาพที่จ�ำเป็นได้ แทนที่จะต้องกลัวการถูกกักขังหรือส่งตัวกลับประเทศ
แม้ว่าพรมแดนระหว่างประเทศของไทยส่วนใหญ่จะยังคงปิดให้บริการส�ำหรับชาวต่างชาติ แต่ก็ยังมีการส่งแรงงานข้ามชาติข้าม
แดนทางบกอย่างเป็นทางการอยู่ ตัวอย่างเช่น มีแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมามากถึง 1,500 คน เข้าประเทศผ่านด่านแม่สอด
และระนองทุกวัน (ILO, 2020b, หน้า 3) อย่างไรก็ตาม ยังคงมีแรงงานต่างด้าว ผู้หางาน และผู้เดินทางข้ามแดนอื่น ๆ เข้ามา
ในประเทศไทยอย่างผิดกฎหมายผ่านรอยต่อตามพรมแดน เพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19,2,3 โดยประเทศไทยมีการติด
เชื้อโควิด-19 ระลอกที่ 2 ตั้งแต่เดือนธันวาคม ปี 2563 ที่เริ่มมาจากตลาดกุ้งสมุทรสาครซึ่งมีแรงงานข้ามชาติจ�ำนวนมาก
โดยเฉพาะจากเมียนมา กรณีการติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นประกอบกับข้อมูลที่บิดเบือนท�ำให้แรงงานข้ามชาติถูกตีตราและเลือกปฏิบัติ
เพราะถูกกล่าวหาว่าเป็นพาหะของไวรัส (Ramasoota 2020) ความกลัวต่อการเลือกปฏิบตั แิ ละการถูกคุกคามอาจท�ำให้แรงงาน
ข้ามชาติไม่กล้าออกมาตรวจโรคและรับการรักษา
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แนวโน้มนโยบายในการตอบสนอง
ต่อ โควิด-19 และสถานการณ์ฉก
ุ เฉิน
่ ๆ
และวิกฤตอืน
เนือ่ งจากการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ส่งผลกระทบยืดเยือ้ และเปลีย่ นแปลงอย่างต่อเนือ่ งทัง้ ในประเทศไทยและทีอ่ นื่ ๆ แรงงาน
ข้ามชาติจงึ ต้องเผชิญ กับความยากล�ำบากทางเศรษฐกิจ ปัญหาสุขภาพ ความเครียด และความโดดเดีย่ วเป็นเวลานาน ไอโอเอ็ม
จึงได้ก�ำหนดแนวทางปฏิบัติส�ำหรับนายจ้างและภาคธุรกิจ เพื่อส่งเสริมการคุ้มครองแรงงานข้ามชาติช่วงวิกฤตด้านสุขภาพใน
ปัจจุบัน ทั้งในสถานที่ทำ� งานและที่พักอาศัยของพนักงาน ตลอดจนให้การสนับสนุนด้านเศรษฐกิจ สุขภาพร่างกายจิตใจ และ
สังคม (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน IOM, 2020d) แรงงานข้ามชาติมักประกอบอาชีพที่มีค่าแรงต�่ำ และเป็นหนึ่งในกลุ่มแรก ๆ ที่
สูญเสียรายได้และการจ้างงาน เนื่องจากธุรกิจต่าง ๆ ถูกกดดันให้เลิกจ้างหรือต้องปิดตัวลงจากความกังวลด้านสาธารณสุขและ
กลัวขาดทุน นายจ้างควรปรึกษากับกระทรวงแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อระบุมาตรการในทางปฏิบัติเพื่อช่วยเหลือ
แรงงานข้ามชาติ เช่น อนุญาตให้ลาพัก และชดใช้ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการจัดหางาน ก่อนที่จะใช้วิธีการ เลิกจ้าง (IOM,
2020d, หน้า 6) แรงงานข้ามชาติควรเข้าถึงข้อมูลส�ำคัญต่างๆ (ร่วมถึงรับบริการจากล่าม) และการเยียวยาทางกฎหมาย ในกรณี
ที่ถูกให้ออกจากงานอย่างไม่เป็นธรรม ไม่ได้รับค่าจ้าง และเผชิญเงื่อนไขที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ (ILO, 2020c, หน้า 5)
เพือ่ ให้มกี ารเว้นระยะห่างทางสังคม รัฐบาลและนายจ้างควรจัดหาทีพ่ กั ให้แก่แรงงานข้ามชาติอย่างเพียงพอ มีอาหารและน�ำ้ ไฟฟ้า
โดยค�ำนึงถึงสุขภาพและสุขอนามัยที่ดี ในระหว่างการล็อกดาวน์และกักตัว (ILO, 2020c, หน้า 4) มีการปรับที่อยู่อาศัยของคน
งานตามข้อก�ำหนดของการเว้นระยะห่างทางสังคม เช่น ลดจ�ำนวนคนงานที่อยู่ร่วมห้องเดียวกัน และการใช้ห้องน�้ำในหอพัก
ห้องครัว หรือโรงอาหาร (IOM, 2020d, หน้า 4) การมีบริการอินเทอร์เน็ตในที่พักของคนงานช่วยให้แรงงานข้ามชาติ สามารถ
ติดต่อกับสมาชิกในครอบครัวและเพือ่ นฝูงทีบ่ า้ นได้อย่างสม�ำ่ เสมอ ซึง่ ช่วยลดความโดดเดีย่ วและความเครียดจากโควิด-19 (IOM,
2020d, หน้า 3) ในการตอบสนองนโยบายดังกล่าว ควรมีมาตรการเพิม่ ความปลอดภัยของแรงงานข้ามชาติหญิงในช่วงล็อกดาวน์
และช่วงกักตัว และในทีพ่ กั ทีน่ ายจ้างจัดไว้ให้ ตลอดจนการจัดหาทีพ่ กั พิงและบริการช่วยเหลือในกรณีทปี่ ระสบกับการล่วงละเมิด
ทางเพศและความรุนแรงทางเพศ (ILO, 2020c, หน้า 2) ในการเตรียมพร้อมส�ำหรับการระบาดใหญ่ในอนาคต รัฐบาลไทยควร
รวบรวมข้อมูลแยกตามเพศ เพื่อออกแบบนโยบายบนฐานข้อมูลและเพศสภาพ ซึ่งแรงงานข้ามชาติหญิงมักไม่สามารถเข้าถึง
กลไกการคุ้มครองทางสังคมตามเพศสภาพ เช่น การคุ้มครองการคลอดบุตร การดูแลสุขภาพทางเพศ และการเจริญพันธุ์ และ
สวัสดิการอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกรณีของผู้ที่ท�ำงานในการจ้างงานนอกระบบ อย่างคนท�ำงานบ้านและการดูแลผู้ป่วย
ในสถานการณ์โรคระบาด เช่น โควิด-19 แรงงานข้ามชาติหญิงต้องเผชิญปัญหาในการเข้าถึงการคุม้ ครองทางสังคมมากขึน้ จากข้อ
จ�ำกัดด้านการเดินทางและการเคลื่อนไหวที่เข้มงวด ควรสร้างความมั่นใจว่ามีมาตรการที่ตอบสนองต่อมิติทางเพศ เช่น การจัด
เตรียมของใช้ฉุกเฉินที่จ�ำเป็น ได้แก่ อาหาร ยารักษาโรค น�้ำ สุขาภิบาลและสุขอนามัย (WASH) รวมถึง ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัย
ส�ำหรับผู้ย้ายถิ่น โดยเฉพาะสตรีและเด็กหญิง4
ความไม่มนั่ คงด้านรายได้อาจท�ำให้แรงงานข้ามชาติตอ้ งมาท�ำงานในขณะทีป่ ว่ ยอยู่ นอกจากนี้ การขาดประกันสุขภาพและความ
กลัวว่าจะถูกตีตราหรือเลือกปฏิบตั ิ อาจท�ำให้แรงงานข้ามชาติไม่ยอมมาพบแพทย์เมือ่ จ�ำเป็น (ILO, 2020c) ซึง่ เป็นการเพิม่ ความ
เสีย่ งด้านสาธารณสุขจากการแพร่เชือ้ โควิด-19 ทีไ่ ม่ถกู ตรวจพบ ในกรณีทคี่ นงานหรือสมาชิกในครอบครัวป่วยด้วยโรคโควิด-19
นายจ้างควรให้การรับรองและขยายเวลาการลาป่วยโดยได้รบั ค่าจ้าง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ส�ำหรับผูห้ ญิง ทีม่ กั เป็นผูใ้ ห้การดูแลหลัก
(IOM, 2020d, หน้า 6) เนื่องจากประเทศไทยได้เริ่มด�ำเนินการเผยแพร่การศึกษาเพื่อเพิ่มความตระหนักด้านสาธารณสุข
พร้อมกับข้อมูลที่จ�ำเป็นอื่น ๆ ให้แก่แรงงานข้ามชาติในภาษาที่เข้าใจได้มาตั้งแต่การระบาดของโควิด-19 ในรอบแรก จึงควรท�ำ
ต่อไปเพื่อให้แน่ใจว่า แรงงานข้ามชาติจะได้รับการปกป้อง รับการรักษาและความช่วยเหลือที่จ�ำเป็นอื่น ๆ อย่างเท่าเทียมกัน
ผูโ้ ยกย้ายถิน่ ฐานจะต้องได้เข้าร่วมโปรแกรมตรวจเชือ้ และรักษาโควิด-19 ทุกคน โดยไม่คำ� นึงถึงสถานะการย้ายถิน่ (IOM, 2020d,
4

องค์การเพือ่ สตรีแห่งสหประชาชาติ พ.ศ. 2020 หมายเหตุคำ� แนะน�ำส�ำหรับการปฏิบตั :ิ การแก้ไขปัญหาผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ ใหม่ของ 19 โรคโควิด -19 กับโรคผูอ้ พยพในเอเชียและแปซิฟกิ
ส�ำหรับการฟืน้ ฟูเพศอย่างรวดเร็ว ดูได้จาก: https://asiapacific.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/04/guidance-for-action-addressing-the-emerging-impacts-of-the-covid-19-pandemicnder-responsive-recovery.

19

กรอบความรับผิดชอบร่วมกันในการ

สรรหาแรงงานอย่างมีจริยธรรม การจ้างงานที่มีคุณค่า และการพั ฒนาทักษะส�ำหรับแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย

หน้า 3) รัฐบาลและนายจ้างของไทยควรจัดการกับข้อมูลที่บิดเบือนและก�ำหนดกลไกการรายงานเหตุการณ์การล่วงละเมิดและ
พฤติกรรมการเลือก ปฏิบัติโดยไม่ส่งผลกระทบ ทางลบต่อแรงงานข้ามชาติ เพื่อลดการตีตราและการเลือกปฏิบัติต่อแรงงาน
ข้ามชาติ (IOM, 2020d, หน้า 7)
ในช่วงการระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทย แรงงานข้ามชาติจ�ำนวนมากต้องเสี่ยงกับการกลายเป็นแรงงานผิดกฎหมายอัน
เนื่องมาจากการเลิกจ้าง วีซ่าและใบอนุญาตท�ำงานหมดอายุ เพื่อรับรองว่าแรงงานข้ามชาติจะคงสถานะแรงงานที่ถูกกฎหมาย
ในช่วงวิกฤต ตามแนวทางปฏิบตั ทิ ดี่ ที สี่ ดุ แล้ว รัฐบาลควรอ�ำนวยความสะดวกในการต่ออายุวซี า่ และขยายเวลาใบอนุญาตท�ำงาน
เพื่อให้แรงงานข้ามชาติสามารถเข้าถึงบริการที่จ�ำเป็นและกลับมาท�ำงานได้เมื่อสถานการณ์ดีขึ้น (ILO, 2020c หน้า 4) ทั้งนี้
ประเทศไทยได้ด�ำเนินมาตรการที่ส�ำคัญโดยยกเว้นข้อบังคับ ยกเลิกบทลงโทษ และขยายระยะเวลาการต่ออายุแรงงานข้ามชาติ
ที่มีเอกสารงานที่ก�ำลัง จะหมดอายุ หรือหมดอายุไปแล้ว ในระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม ถึง 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563 นายจ้างของ
แรงงานต่างด้าวทีใ่ บอนุญาตท�ำงานหมดอายุจากสาเหตุอย่างเช่น พ้นระยะเวลาจ้างงาน 4 ปีตาม MOU กระบวนการต่อทะเบียน
รอบที่แล้วไม่ครบถ้วน และมีการเปลี่ยนนายจ้าง สามารถยื่นค�ำร้องต่ออายุใบอนุญาตท�ำงานของ แรงงานต่างด้าวได้ที่กรมการ
จัดหางาน กระทรวงแรงงาน โดยใบอนุญาตใหม่จะมีอายุจนถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 แม้ว่าจะมีการออกวีซ่าใหม่ทุกปี
และแรงงานข้ามชาติยังคงต้องรายงานตัวที่ส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมืองทุกๆ 90 วัน (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ IOM, 2020b;
2563c) แรงงานข้ามชาติ 4 ประเภทที่มีสิทธิ์ขยายใบอนุญาตท�ำงาน ได้แก่ 1) คนงาน MOU ที่ท�ำงานครบสี่ปี 2) คนงาน MOU
ที่ก�ำลังจะเปลี่ยนหรือเปลี่ยนนายจ้างแล้ว 3) ผู้ถือบัตรสีชมพูที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนในทะเบียนรายชื่อ และ 4) คนงานตามฤดูกาล
ข้ามพรมแดนที่บัตรผ่านแดนหมดอายุ (IOM, 2020c) ประเทศไทยขยายเวลาสถานการณ์ฉุกเฉินจาก 1 ธันวาคม 2563 เป็น
15 มกราคม 2564 เนื่องจากมีการติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นอีก
เนื่องจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกที่ 2 ในเดือนธันวาคม 2563 รัฐบาลไทยได้อนุมัติการขึ้นทะเบียนพิเศษส�ำหรับ
แรงงานต่างด้าวและผู้ที่อยู่ในความอุปการะ อีกรอบในระหว่างวันที่ 15 มกราคม ถึง 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เพื่อลดการ
ขาดแคลนแรงงานในประเทศ และให้โอกาสทางเลือกแก่แรงงานข้ามชาติและครอบครัว ในการอยูอ่ าศัยและท�ำงานในประเทศไทย
ต่อไปในขณะที่พรมแดนยังคงปิดและการเดินทางถูกจ�ำกัด อย่างไรก็ตาม การขึ้นทะเบียนรอบนี้ก�ำหนดให้แรงงานข้ามชาติ
ต้องผ่านการตรวจเชื้อโควิด-19 เสียก่อน เฉพาะผู้ที่ผลตรวจโรคนี้เป็นลบเท่านั้นจึงจะได้รับใบอนุญาตท�ำงานสองปีจนถึงวันที่
13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 แต่จ�ำกัดการ เดินทางระหว่างจังหวัด
ในบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียน ประเทศไทยมีชอื่ เสียงระดับโลกในด้านระบบสาธารณสุข แต่ความชะล่าใจและการผ่อนคลาย
มาตรการควบคุมก่อนเวลาอันควร อาจส่งผลให้เกิดการติดเชื้อระลอกใหม่ ซึ่งอาจสร้างความตึงเครียดให้กับระบบสุขภาพและ
ทรัพยากรมนุษย์ได้ (Aldis, 2020) เมื่อเทียบแล้ว ประเทศ CLM ซึ่งเป็นประเทศต้นทางหลักมีสถานพยาบาลและทรัพยากร
ที่จ�ำกัด เมื่อผู้หางานและแรงงานต่างด้าวเดินทางกลับเข้ามาในประเทศไทยผ่านรอยรั่วตามตะเข็บชายแดน ระหว่างประเทศ
ในกลุ่ม CLM ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายโรค การจัดการการไหลเวียนของแรงงานข้ามชาติระหว่างประเทศต้นทาง
ทางผ่าน และปลายทาง สามารถท�ำให้ดีขึ้นได้ด้วยความร่วมมือและการประสานงานระดับทวิภาคีและระดับภูมิภาค เช่น
การแบ่งปันข้อมูล การตรวจคัดกรอง และมาตรการกักกัน (ILO, 2020c) หากผู้หางานและแรงงานข้ามชาติต้องการเดินทาง
กลับประเทศต้นทาง ก็ควรสามารถเคลือ่ นย้ายได้อย่างปลอดภัย โดยได้รบั ความช่วยเหลือในการ ส่งตัวกลับประเทศ มีมาตรการ
กักกันโรคโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย การยกเว้นและข้อยกเว้นด้านวีซ่า (MICIC 2016, หน้า 33; ILO, 2020c) นายจ้างควรประสานงาน
กับนายหน้าจัดหางานและองค์กรภาคประชาสังคมเพือ่ จัดระเบียบและช�ำระค่าเดินทางทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หมดให้กบั แรงงานข้ามชาติ
เพื่อเดินทางกลับประเทศต้นทาง และอธิบายขั้นตอนความปลอดภัยที่ต้องปฏิบัติตามในระหว่างและหลังการเดินทาง (เช่น การ
กักกันโรคเมื่อเดินทางมาถึง) แจ้งให้แรงงานข้ามชาติทราบว่า จะไม่ถูกลงโทษหากออกเดินทาง และจัดหาชุดอุปกรณ์รักษาสุข
อนามัยระหว่างเดินทางให้ (IOM, 2020d, หน้า 8)
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โครงการริเริม่ ของไอโอเอ็มว่าด้วยผูโ้ ยกย้ายถิน่ ฐานในประเทศทีอ่ ยูใ่ นภาวะวิกฤต (MICIC) ได้แนะน�ำมาตรการป้องกันทีส่ ามารถ
น�ำมาใช้กบั แรงงานข้ามชาติ ในช่วงวิกฤตการระบาดใหญ่ในปัจจุบนั ได้ MICIC เรียกร้องให้ประเทศทางผ่านและปลายทางติดต่อ
สื่อสารกับผู้ย้ายถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ และรวมเข้าไว้ ในระบบการป้องกัน การเตรียมพร้อม และการรับมือเหตุฉุกเฉิน เพื่อให้
สามารถตอบสนองความต้องการและความสามารถของแรงงานข้ามชาติได้ (MICIC 2016) ในช่วงวิกฤตและเหตุฉุกเฉิน แรงงาน
ข้ามชาติควรได้รับความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ย้ายถิ่นฐาน และอพยพไปยังที่ปลอดภัย และให้ข้อมูลเพื่อเข้าถึงความช่วย
เหลือได้โดยไม่เลือกปฏิบัติ (MICIC 2016) การสื่อสารควรมีประสิทธิภาพ ความถี่ และเป้าหมาย โดยใช้ภาษาที่ผู้ย้ายถิ่นเข้าใจ
เพื่อให้ได้รับข้อมูลล่าสุด เกี่ยวกับสภาพท้องถิ่นและแหล่งความช่วยเหลือ (MICIC 2016 หน้า 33) ประการสุดท้าย ควรมีการ
จัดการเรื่องความต้องการเร่งด่วนของแรงงานข้ามชาติช่วงหลังวิกฤต เช่น การให้ความช่วยเหลือเพื่อให้สามารถท�ำงานเลี้ยงชีพ
ได้อีกครั้ง (MICIC 2016)
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สรุป
ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการระบาดใหญ่ของ โควิด-19 จะยังคงส่งผลกระทบต่อการจ้างงานและชีวิตความเป็นอยู่ของ
ทั้งคนไทย และแรงงานข้ามชาติ ในอนาคตอันใกล้ โดยคาดว่าผู้คนทั่วโลกจ�ำนวน 158 ถึง 242 ล้านคนจะตกงาน ในจ�ำนวนนี้
ร้อยละ 70 จะอยูใ่ นเอเชียและแปซิฟกิ (ADB 2020) คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะหดตัวร้อยละ 5 ในปี 2563 และต้องใช้เวลากว่าสองปี
กว่าจะกลับคืนสู่ระดับผลผลิต GDP ก่อนเกิดโรคระบาด (ธนาคารโลก 2563) การท่องเที่ยวไทยที่คิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 15
ของ GDP มีผลประกอบการลดลงอย่างรุนแรงเนื่องจากข้อจ�ำกัดการเดินทางเข้าประเทศของนักท่องเที่ยวต่างชาติ คาดว่าการ
ส่งออกจะลดลงร้อยละ 6.3 ในปี 2563 เนื่องจากอุปสงค์ทั่วโลกลดลง การค้าและห่วงโซ่อุปทานหยุดชะงัก (ธนาคารโลก 2563)
ในระหว่างภาวะเศรษฐกิจถดถอยทัว่ โลกนี้ มีแนวโน้มว่าความคืบหน้าในการด�ำเนินการตามหลักการระหว่างประเทศในวาระการ
พัฒนาทีย่ งั่ ยืนปี 2573 โดยเฉพาะอย่างยิง่ ทีเ่ กีย่ วกับสิทธิและการคุม้ ครองของผูโ้ ยกย้ายถิน่ ฐานจะถูกระงับชัว่ คราว โดยทีแ่ ต่ละ
ประเทศต่างหาทางป้องกันการระบาดของโควิด-19 ภายในประเทศ และให้ความส�ำคัญกับผลประโยชน์ของชาติตนก่อน (Kainz
2020) การบังคับใช้มาตรการรูปแบบต่าง ๆ เพือ่ รักษาความปลอดภัยชายแดนและการจ�ำกัดการเคลือ่ นย้ายอย่างต่อเนือ่ ง จะส่ง
ผลต่อแรงงานข้ามชาติ ซึ่งรวมถึงเพิ่มความเสี่ยงในการจัดหางานที่ผิดหลักจริยธรรมด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อภาคส่วนส�ำคัญ
ๆ ที่ก�ำลังเติบโต และภาคการส่งออกต้องพึ่งพาแรงงานข้ามชาติ ภาคธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโดยรวมจะสามารถฟื้นตัวจากโรค
ระบาดได้ดีเพียงไรก็จะต้องอาศัยการรักษาระบบการสรรหา แรงงานข้ามชาติที่ปลอดภัย เป็นระเบียบ และมีประสิทธิภาพให้
ได้ การท�ำงานไปสูก่ รอบความรับผิดชอบแรงงานข้ามชาติรว่ มกันจึงมีความส�ำคัญในการคงความส�ำเร็จ ในปัจจุบนั และเพือ่ เสริม
สร้างธรรมาภิบาลด้านการย้ายถิ่นฐาน ส่งเสริมการท�ำงานที่มีคุณค่า และให้โอกาสในการพัฒนาทักษะอาชีพส�ำหรับผู้ย้ายถิ่น
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สรุปมาตรฐานของประเทศไทย ภูมิภาค และนานาชาติ และเป้าหมายในการ
ร่างกรอบการท�ำงาน
มาตรฐานสากล ภูมิภาค และระดับประเทศ

มาตราละส่วนที่เกี่ยวข้อง

พระราชก�ำหนดว่าด้วยการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560

Article 46, 49, 51,52

แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2061 (ประเทศไทย RO MW 60/61)

มาตราที่ 46, 49, 51, 52

พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 2541 แก้ไขเพิม่ เติมพ.ศ. 2562 (ประเทศไทย LPA) มาตราที่ 4, 5, 11, 109
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2558 (TH SSA)

มาตราที่ 54

บันทึกความเข้าใจไทยกับกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมียนมา

MOU

พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน พ.ศ. 2554
(ประเทศไทย OSHA)
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานพ.ศ. 2545 (พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2557) ; หมวด 29
(ประเทศไทย SDPA)
กฎกระทรวงว่าด้วยการบริหารและจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงาน (MROSH) (พ.ศ. 2549)
ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของแรงงานข้ามชาติ - CEBU Dec- หลักการ 1 - 20
laration 2018
ฉันทามติอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของแรงงานข้ามชาติ 2560 (ASEAN
Consensus 2017)
การประชุมอาเซียนว่าด้วยแรงงานข้ามชาติ (AFML), AFML ครั้งที่ 10, 13
ข้อตกลงระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัย เป็นระเบียบ และปกติ -GCM OG 1-6, 13-14, 21-23
2561
นโยบายและหลักปฏิบัติ: คู่มือการด�ำเนินการตาม GCM โดยค�ำนึงถึงมิติทางเพศ

GCM 2561 1, 3, 6-7, 9-22

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) – วาระการท�ำงานที่มีคุณค่า (Decent Work
Agenda-DWA)
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) (2562) หลักการทั่วไปและแนวทางการปฏิบัติงาน OG 1-6, 13-14, 21-23
ในการสรรหาแรงงานที่เป็นธรรม (OG)
องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน-IOM IRIS Principle

IOM IRIS Principles

สหประชาชาติ (UN)- หลักการชีน้ ำ� ของสหประชาชาติวา่ ด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน 2554
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน -SDG

SDG 1, 4, 5, 8, 10, 12,16, 17

อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW)

ข้อ 1, 2, 3, 11 และข้อเสนอ
แนะทัว่ ไปเกีย่ วกับแรงงานข้าม
ชาติสตรี ฉบับที่ 26
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กรอบความรับผิดชอบร่วมกันส�ำหรับแรงงานข้ามชาติ
(บนพื้นฐานกรอบการท�ำงานระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานการโยกย้ายถิ่นฐานของแรงงาน และการหารือกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย)
การพัฒนาแบบไม่แบ่งแยกกีดกันและยั่งยืน
SDG 1: ขจัดความยากจนทกุรูปแบบในทุกพื้นที่
SDG 5: บรรลุความเท่าเทียมทางเพศและเสริมพลังให้ผู้หญิงและเด็กผู้หญิงทุกคน
SDG 8: ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน มีการจ้างงานเต็มที่ มีผลิตภาพ และการมีงาน
ที่เหมาะสมส�ำหรับทุกคน
SDG 10: ลดความไม่เสมอภาคภายในประเทศและระหว่างประเทศ
SDG 16: ส่งเสริมสังคมทีส่ งบสุขและครอบคลุมเพือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน ให้ทกุ คนเข้าถึงความยุตธิ รรมและสร้างสถาบันทีม่ ปี ระสิทธิผล
รับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ
SDG 17: สร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วนและฟื้นฟูความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
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1.1 ต�ำแหน่งงาน
และการ
เลือกคนงาน

ผู้มีส่วนได้เสีย
•
•
•
•

รายละเอียด

มาตรฐานขั้นต�่ำตามกฎหมาย
ของประเทศไทย
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นายจ้าง
• ข้อมูลเกี่ยวกับ ต�ำแหน่ง • ข้อก�ำหนดและเงื่อนไข การ
งาน ประเภท ของงาน
จัดหางาน ค�ำอธิบาย งานและ
ผู้จัดหางาน
• แ ล ก เ ป ลี่ ย น ข ้ อ มู ล การจ้างงานที่ถูก ต้องในภาษา
แรงงานข้ามชาติ
ของแรงงานข้ามชาติ
รัฐบาลไทยและ รัฐบาล ตลาดแรงงานระหว่ า ง
ประเทศไทยและประเทศ • ระบุเกณฑ์ทกั ษะพืน้ ฐานทีจ่ ำ� เป็น
CLMV
ต้ น ทาง เพื่ อ ค้ น หา เฉพาะต�ำแหน่ง
ต� ำ แหน่ ง งานที่ มี อ ยู ่ ใ น • ประกาศต� ำ แหน่ ง งานว่ า ง
ปัจจุบนั และทราบความ จะต้องไม่มกี ารก�ำหนด ลักษณะ
ต้องการทักษะที่เกิดขึ้น การจ้ า งงานที่ เลื อ กปฏิ บั ติ
ใหม่
รวมถึงมิตทิ างเพศด้วย เว้นแต่จะ
เป็นไปตามที่ กฎหมายก�ำหนด

วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด/ ตัวอย่างที่ดี

• ประเทศไทย RO MMW พ.ศ.
2560-2561
• MOU A.5
• GCM Principle 3, 12, 19 •
ILO 2019 OG 6, 16, 17, 22, 23
• IOM IRIS Principle A.1, A.3
• IOM Criterion A.6
• CEBU Declaration Principle 16,
18
• SDG 4
• ASEAN Concensus: 13, 14, 25,
33, 34, 36, 49, 50, 53, 54
• AFML ครั้งที่ 10: เรื่องที่ 5(5.8)
• AFML ครั้งที่ 13: 9, 11
• CEDAW มาตรา 1, 11
ข้อเสนอแนะทั่วไปเกี่ยวกับแรงงาน
ข้ามชาติหญิง ฉบับที่ 26: 24(b)(ii)

กรอบความรับผิดชอบร่วมกันในการ

• มีสอื่ ทีแ่ สดงด้วยภาพหรือ ภาพถ่าย
สาธิตให้เห็นบทบาท หน้าทีค่ วาม
รับผิดชอบ และสภาพการท�ำงาน
จริง (ประเทศไทย)
• มีการให้คนงานทดลองงานจริง
ก่อนที่ประเทศต้นทาง
• มี ก ารทดสอบทั ก ษะ/รั บ รอง
โดยหน่วยงานที่ได้รับอนุญาต
(ดูหมายเหตุ 1)
• เกณฑ์ทักษะเฉพาะที่นายจ้าง
ก�ำหนด (ดูหมายเหตุ 2.1) หรือ
ประโยชน์ทนี่ ายจ้างจะพิจารณา
(ดูหมายเหตุ 2.2)

มาตรฐานประเทศไทย มาตรฐาน
อาเซียนและมาตรฐาน สากล
(รายละเอียดในอยู่ในหมายเหตุ และ
ข้อมูลอ้างอิง)

สรรหาแรงงานอย่างมีจริยธรรม การจ้างงานที่มีคุณค่า และการพั ฒนาทักษะส�ำหรับแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย

มาตรฐานที่ยอมรับได้

1. การสรรหา
แรงงาน อย่างมี
จริยธรรม
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1.3 สัญญาจ้างงาน •
•
•
•

นายจ้าง
• ค่ า ใช้ จ ่ า ยในการย้ า ย • ไม่มกี ารเรียกเก็บค่าธรรมเนียม • นายจ้างรับผิดชอบค่าใช้จา่ ย ใน • ประเทศไทย RO MMW พ.ศ. 2561
ถิน่ ฐานและค่าธรรมเนียม การจัดหางาน จากแรงงานข้าม การเดินทางของแรงงานข้ามชาติ ส่วนที่ 49, 51, 52
บริษัทจัดหางาน
การจัดหางาน
ชาติ
จากประเทศต้นทางและค่าใช้จา่ ย
แรงงานข้ามชาติ
อืน่ ๆ เช่น ค่าใช้จา่ ยใน การเดิน
ทาง ประกันการ เดินทางของผู้
รัฐบาลของประเทศ ผูส้ ง่
ย้ายถิ่น (ดูหมายเหตุ 4)
และรับ
• ไม่มคี า่ ธรรมเนียมการจัดหางาน
และค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ จาก
แรงงานข้ามชาติ นายจ้าง เป็น
ผูร้ บั ผิดชอบค่าธรรมเนียม และ
ค่าใช้จ่ายนั้น
นายจ้าง
• สัญญาที่เป็นลายลักษณ์ • เขียนด้วยภาษาทีเ่ รียบง่ายและ • ให้รายละเอียดเกีย่ วกับ ขอบเขต
อั ก ษรครอบคลุ ม ข้ อ มีแปลเป็นภาษาทีแ่ รงงานข้าม และลักษณะงานตลอดจนเงือ่ นไข
บริษัทจัดหางาน
ก� ำ หนดและเงื่ อ นไขที่ ชาติเข้าใจ มีรายละเอียดเกี่ยว เมื่อสัญญาสิ้นสุดลง
แรงงานข้ามชาติ
เกีย่ วข้องทัง้ หมดของการ กับข้อก�ำหนดและเงื่อนไขใน • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสัญญาจ้าง
จ้างงานและข้อก�ำหนด การจ้างงานทั้งหมด
รัฐบาลของประเทศ ผูส้ ง่
ต้ น ฉบั บ ที่ แ รงงานข้ า มชาติ
ของงาน
• มีการระบุหน้าที่และความรับ ลงนามก่อนออกเดินทางนัน้ ไม่
ผิดชอบไว้อย่างชัดเจน
ถูกแทนทีด่ ว้ ยสัญญาจ้างอืน่ เว้น
• มี ก ารท� ำ สั ญ ญาตกลง และ แต่เพื่อความเป็นอยู่และการ
ลงนามโดยแรงงานข้ามชาติโดย ท�ำงานที่ดีขึ้น
ไม่มีการบังคับ
• จัดเตรียมส�ำเนาสัญญาจ้างงาน
ที่นายจ้างลงนาม ให้แรงงาน
ข้ามชาติลงนามในประเทศต้นทาง

• ประเทศไทย RO MMW พ.ศ. 2561
ส่วนที่ 23, 46,49, 51,52
• MOU A.7
• IOM IRIS Criterion 2.3, 3.1, 3.2,
3.3, 3.4, 3.5
• ILO 2019 OG 7, 26
• CEBU Declaration 8, 13, 14
• ASEAN Concensus: 13, 14, 22,
36,46
• AFML ครั้งที่ 13: 6, 9
• CEDAW มาตรา 2, 3, 11
ข้อเสนอแนะทัว่ ไปเกีย่ วกับแรงงานข้าม
ชาติหญิง ฉบับที่ 26: 24(b)(i), 24(f)

กรอบความรับผิดชอบร่วมกันในการ

•
•
•
•

สรรหาแรงงานอย่างมีจริยธรรม การจ้างงานที่มีคุณค่า และการพั ฒนาทักษะส�ำหรับแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย

1.2 ค่าธรรมเนียม
ในการสรรหา
แรงงานและ
ค่ า ใช้ จ ่ า ยที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ
การย้ายถิ่น
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• การขนส่ง
• การจัดการขนส่งที่ปลอดภัย • นายจ้างรับผิดชอบค่าเดินทาง • MOU A. 4, A. 7
• กฎระเบียบและข้อบังคับ โดยผู้สรรหา หรือ นายจ้างใน ของแรงงานข้ามชาติจากประเทศ • หลักการ GCM ข้อ 4, 5, 11, 12,
เกีย่ วกับการตรวจคนเข้า กระบวน การสรรหาแรงงาน ต้นทาง (ดูหมายเหตุ 4)
13, 14, 21
และการจ้
า
งงาน
เมือง
• IOM IRIS Criterion 2.1, 2.2, 4.1
• CEBU Declaration 17
• SDG 10.7
• ASEAN Concensus: 12, 23, 24,
25, 29, 36, 50, 51, 52, 57
• AFML ครั้งที่ 13: 1, 4, 6, 9, 11
• CEDAW ข้อเสนอแนะทั่วไปเกี่ยว
กับแรงงาน ข้ามชาติหญิง: 24(a),
24(e)

กรอบความรับผิดชอบร่วมกันในการ

1.5 ขัน้ ตอนการเดิน • บริษัทจัดหางาน
ทาง และตรวจ • นายจ้าง
คนเข้าเมือง
• แรงงานข้ามชาติ

• IRIS Principle 3.6, 4.1, 4.2, 4.3,
4.4, 5.2, 5.3
• CEBU Declaration 13
• ASEAN Concensus: 13, 21.22,
23.34, 38
• GCM:3(e),16(b),18(k)
• AFML ครั้งที่ 10, เรื่องที่ 5(5.8)
• AFML ครั้งที่ 13: 6
• CEDAW มาตรา 3, 11
ข้อเสนอแนะทั่วไปเกี่ยวกับแรงงาน
ข้ามชาติหญิง ฉบับที่ 26: 24(b)(i),
24(b)(iii)

สรรหาแรงงานอย่างมีจริยธรรม การจ้างงานที่มีคุณค่า และการพั ฒนาทักษะส�ำหรับแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย

1.4 การปฐมนิเทศ • องค์กรประชาสังคม
• การปฐมนิ เ ทศเพื่ อ ให้ • การฝึกอบรมด้านภาษา ส�ำหรับ • การฝึ ก อบรมด้ า นภาษาโดย
ก่อนออกเดิน • หน่ ว ยงานรั ฐ บาลใน ข้ อ มู ล แก่ แ รงงานข้ า ม การสือ่ สารขัน้ พืน้ ฐาน (เป็นทาง องค์กรภาคประชาสังคมหรือ
ทาง
ชาติเกี่ยวกับข้อก�ำหนด เลือก และไม่เสียค่าใช้จ่าย ) หน่วยงานราชการ (ดูหมายเหตุ
ประเทศผู้ส่ง
และเงือ่ นไขการจ้างงาน สามารถด�ำเนินการฝึกอบรม 2.1)
• บริษัทจัดหางาน
สิทธิและความ รับผิดชอบ ต่อไปได้ในประเทศปลายทาง • ให้การฝึกอบรมทักษะส�ำหรับงาน
และสภาพความเป็นอยูท่ ี่ • ข้อมูลเกีย่ วกับสิทธิของแรงงาน บางอย่าง (ดูหมายเหตุ 2.1, 3)
• แรงงานข้ามชาติ
ข้ามชาติ หน้าที่ และความรับ • จัดให้มกี ารปฐมนิเทศในเรือ่ ง ข้อ
• หน่วยงานฝึกอบรมทักษะ ประเทศปลายทาง
ผิดชอบใน การจ้างงาน ระเบียบ ก�ำหนดและเงือ่ นไขการจ้างงาน
• นายจ้าง
และ ขั้นตอนการย้ายถิ่นฐาน เฉพาะบริษัท
ก่อนออกเดินทาง ตลอดจนวิธี
การขอความ ช่วยเหลือและการ
เข้าถึงกลไกการร้องทุกข์

กรอบความรับผิดชอบร่วมกันในการ

สรรหาแรงงานอย่างมีจริยธรรม การจ้างงานที่มีคุณค่า และการพั ฒนาทักษะส�ำหรับแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย
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1.6 การปฐมนิเทศ • หน่ ว ยงานรั ฐ บาลใน • ให้ ข ้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ สิ ท ธิ • ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ • การปฐมนิ เ ทศเรื่ อ งเครื อ ข่ า ย • GCM Principle 6, 7, 9 และ 12
หลั ง จากเดิ น ประเทศปลายทาง
แรงงาน การคุ ้ ม ครอง และความรับผิดชอบของแรงงาน ประกั น สั ง คม บรรทั ด ฐาน • ILO 2019 แนวทาง การปฏิบตั งิ าน
ทางมาถึง
• นายจ้าง/สมาคมนายจ้าง ข้อก�ำหนดและเงื่อนไข ข้ามชาติ การคุ้มครอง กลไก วัฒนธรรมท้องถิ่นและสังคม
ข้อ 5, 6
การจ้างงาน
การร้องเรียน การร้องทุกข์ที่มี • การฝึกอบรมภาษา จะด�ำเนิน
• แรงงานข้ามชาติ
• ASEAN Concensus: 13, 14, 15,
• การฝึกอบรมการเตรียม อยู่ กลไกการเยียวยา กฎและ ต่อไปเมือ่ เดินทางมาถึงประเทศ 19, 21, 30, 31, 34, 35, 39
ข้อบังคับการเข้าเมืองอย่างทัน ปลายทาง
ทักษะ
เวลา และในภาษาทีแ่ รงงานข้าม
• AFML ครั้งที่ 13: 6
•
จั
ด
ตั
ง
้
เครื
อ
ข่
า
ยช่
ว
ยเหลื
อ
แรงงาน
ชาติเข้าใจ
• CEDAW มาตรา 3
ข้ามชาติ
• ให้บริการสายด่วนฉุกเฉิน ใน ข้อเสนอแนะทั่วไปเกี่ยวกับแรงงาน
ข้ามชาติหญิง: 26(g)
ภาษาของแรงงานข้ามชาติ
• การฝึกอบรมการเตรียมตัว ใน
การท� ำ งานจริ ง ก่ อ นที่ จ ะเริ่ ม
ท�ำงาน (ดูหมายเหตุ 5)

ผู้มีส่วนได้เสีย

2.1 สภาพแวดล้อม • นายจ้าง
ใ น ส ถ า น ที่ • แรงงานข้ามชาติ
ท� ำ งาน: การ
ปฐมนิเทศ ขั้น
ตอน และความ
ปลอดภัย

รายละเอียด

วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด/ ตัวอย่างที่ดี
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(รายละเอียดอยู่ในแหล่งอ้างอิง )

• พรบ. คุม้ ครองแรงงาน ประเทศไทย
พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.
2562 มาตรา 8 ข้อ 16
• มาตรฐานส�ำนักงานบริหารความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ
พ.ศ. 2549 ส่วนที่ 16, 22
• MROH พ.ศ. 2549 ข้อ 23
• MOU A.17, 18
• CEBU Declaration 5, 8
• CEBU Declaration 6, 15, 22
• ILO 2019 OG 24
• ILO DWA
• SDG 1.3, 5.2
• ASEAN Concensus: 15, 17, 30,
31, 32, 40, 45
• AFML ครั้งที่ 13: 2,3,6
• CEDAW มาตรา 3, 11
ข้อเสนอแนะทั่วไปเกี่ยวกับแรงงาน
ข้ามชาติหญิง: 26(b), 26(c)(I), 26(h)

กรอบความรับผิดชอบร่วมกันในการ

• มี ก า ร ป ฐ ม นิ เ ท ศ ที่ • ข้อมูลเกีย่ วกับข้อควรระวังด้าน • จั ด หาอุ ป กรณ์ ป ้ อ งกั น ความ
กล่ า วถึ ง ขั้ น ตอนการ สุขภาพและความปลอดภัย และ ปลอดภัยให้กับคนงานทุกคน
ท�ำงานและข้อควรระวัง การป้องกันความปลอดภัยส่วน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย (แทนที่จะ
ด้ า นความปลอดภั ย บุคคล
ให้เฉพาะคนงานทีป่ ฏิบตั หิ น้าที่
รวมถึงเรื่องการป้องกัน • จั ด หาอุ ป กรณ์ ป ้ อ งกั น ความ เท่านั้น)
การแสวงหาประโยชน์ทาง ปลอดภัยให้แก่แรงงานข้ามชาติ • จัดการฝึกอบรมประจ�ำปี เกี่ยว
เพศและการล่วง ละเมิด ทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยไม่คดิ ค่าใช้จา่ ย กับ PSEA ส�ำหรับแรงงานทุก
ทางเพศ (PSEA)
• ให้โอกาสและการปฏิบัติที่เท่า คนในภาษาของแรงงานข้ามชาติ
เทียมกัน รวมถึง ค่าจ้าง สวัสดิการ • มีคณะกรรมการความปลอดภัย
และโอกาสทีเ่ ท่าเทียมกันส�ำหรับ อาชีวอนามัย (ในที่ท�ำงาน)
ผูห้ ญิงและผูช้ ายทีย่ า้ ยถิน่ โดยไม่
ค�ำนึงถึงสัญชาติ
• ปราศจากการเลือกปฏิบตั ิ ในที่
ท�ำงานและจัดการกับการล่วง
ละเมิดอย่าง เด็ดขาด

มาตรฐานประเทศไทย มาตรฐาน
อาเซียนและมาตรฐาน สากล

สรรหาแรงงานอย่างมีจริยธรรม การจ้างงานที่มีคุณค่า และการพั ฒนาทักษะส�ำหรับแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย

2. งานที่มีคุณค่า

มาตรฐานขั้นต�่ำตามกฎหมาย
ของประเทศไทย

• พรบ. คุม้ ครองแรงงาน ประเทศไทย
พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.
2562 มาตรา 16
• ILO OG 24
• SDG 8
• CEBU Declaration ข้อ 5
• ASEAN Concensus: 12,15,17(b)
• AFML ครั้งที่ 13: 1,3,5
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2.3 การตรวจสอบ • ผู้ตรวจแรงงาน
• เจ้าหน้าทีผ่ มู้ อี ำ� นาจ ตรวจ • ผู้ตรวจแรงงานต้องได้รับการ • ควบคุมให้มผี ตู้ รวจทีผ่ า่ นการฝึก • MOU เมียนมา A.17
สภาพสถานที่ • ผู้แทนแรงงาน (ประเทศ สอบอย่างสม�่ำเสมอ
ฝึกอบรมอย่างสม�่ำเสมอตาม อบรมในจ�ำนวนทีเ่ หมาะสมและ • TH RO MW พ.ศ. 2560-2561ส่วน
ท�ำงาน
โครงการของรัฐบาลเพือ่ ให้ทนั
น�ำโดยเจ้าหน้าทีแ่ รงงานทีไ่ ด้รบั
ต้นทาง)
ที่ 98 (2)(3)
กับระเบียบและกฎหมายของรัฐ อนุญาต
• นายจ้าง
• GCM Principle 15, 22
• CEBU Declaration ข้อ 15
• ASEAN Concensus: 15,32,35
• AFML ครั้งที่ 13: 2
• CEDAW มาตรา 2, 11
ข้อเสนอแนะทั่วไปเกี่ยวกับแรงงาน
ข้ามชาติหญิง: 26(b)

กรอบความรับผิดชอบร่วมกันในการ

• แรงงานข้ามชาติ ท�ำงาน • การเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน • การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการ
ในสภาพการท�ำงานและ หรือภาคการท�ำงาน และเงือ่ นไข จ้างงานหรือหน้าที่และความ
สถานที่ต่างกัน
หรือ บทบาท/ความรับผิดชอบ รับผิดชอบจะต้องตกลงกันเป็น
ของคนงานต้องท�ำด้วยความ ลายลักษณ์อกั ษรด้วยความสมัคร
สมัครใจตามข้อตกลงร่วมกัน ใจ ในภาษาที่แรงงานข้ามชาติ
ตามกฎหมายและระเบียบของ เข้าใจได้
กระทรวงแรงงาน

สรรหาแรงงานอย่างมีจริยธรรม การจ้างงานที่มีคุณค่า และการพั ฒนาทักษะส�ำหรับแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย

2.2 ก า ร เ ป ลี่ ย น • นายจ้าง
สถานทีท่ ำ� งาน • แรงงานข้ามชาติ
หรือการเปลีย่ น
ไปท�ำงานอื่น • ผู้ตรวจแรงงาน

• ให้ ก ารคุ ้ ม ครองสุ ข ภาพทั น ที
หลังจากลงทะเบียนกับกองทุน
ประกันสังคม หรือให้ประกัน
ระยะสั้น 90 วัน ก่อนกองทุน
ประกันสังคมมีผลคุ้มครอง
• ความรับผิดชอบของนายจ้าง
• มีล่ามให้บริการในสถาบันดูแล
สุขภาพ
• บริการดูแลสุขภาพให้กบั คนงาน
ทุกคนโดยไม่ค�ำนึงถึงสัญชาติ
และสถานะการเข้าเมือง

• ประเทศไทย RO MW พ.ศ. 25602561 ส่วนที่ 64/1		
• MOU A. 7
• GCM Principle 15, 22
• CEBU Declaration 11, 13
• ASEAN Concensus: 34,36,40.41
• AFML ครั้งที่ 13: 2,4,6
• CEDAW มาตรา 2, 3, 11
ข้อเสนอแนะทั่วไปเกี่ยวกับแรงงาน
ข้ามชาติหญิง: 26(b), 26(g), 26(i)
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กรอบความรับผิดชอบร่วมกันในการ

สรรหาแรงงานอย่างมีจริยธรรม การจ้างงานที่มีคุณค่า และการพั ฒนาทักษะส�ำหรับแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย

2.4 การประกั น • นโยบายของรัฐบาลของ • บริ ก ารตรวจสุ ข ภาพ • ประกั น สุ ข ภาพรวมถึ ง ความ
สุขภาพ และ ประเทศปลายทาง
และดูแลสุขภาพ รวมทัง้
คุม้ ครองอุบตั เิ หตุ /การบาดเจ็บ
การบาดเจ็บ • นายจ้าง
สวัสดิการการ คลอดบุตร • ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติ
และการดูแล สุขภาพการ งานทีไ่ ม่เข้าร่วมกองทุนประกัน
• แรงงานข้ามชาติ
เจริญพันธุ์
สังคม
• การประกั น อุ บั ติ เ หตุ • การเข้ า ถึ ง บริ ก ารและผล
ภายในและภายนอก เวลา ประโยชน์ทก่ี องทุนประกันสังคม
ท�ำการ
มอบให้ ผูเ้ อาประกันภัยทุกคน
อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่คำ� นึง
ถึงสัญชาติและเพศ
• นายจ้างจัดให้มกี ารรับส่ง อย่าง
ปลอดภัยจาก ทีพ่ กั ไปยังทีท่ ำ� งาน

• นายจ้างจัดให้คนงานท�ำงาน ใน
หน้าที่ที่เหมาะสมมากขึ้น
• แรงงานข้ามชาติสามารถ เลือก
ทีจ่ ะยกเลิกสัญญาจ้างงานได้โดย
ไม่ตอ้ งถูกบังคับ ให้เดินทางกลับ
ประเทศต้นทาง
• นายจ้างใหม่ชดเชยค่าใช้จา่ ย ใน
การจัดหางานให้แก่นายจ้าง เดิม
• แรงงานข้ามชาติได้รบั การชดเชย
การเลิกจ้างหรือเงิน ชดเชยหาก
มีการยุติสัญญาก่อนวันที่ตกลง
กันไว้ และไม่ได้มีสาเหตุมาจาก
การประพฤติมิชอบ
• จัดหาใบรับรองการจ้างงาน ให้
กับพนักงานหลังสิ้นสุดสัญญา
จ้าง

• ประเทศไทย RO MMW พ.ศ.
2560-2561 ส่วนที่ 53, 55
• ILO 2019 GP 12
• CEBU Declaration 8
• ASEAN Concensus: 17, 19, 40,
42, 43, 46
• AFML ครั้งที่ 13: 3, 5, 10

กรอบความรับผิดชอบร่วมกันในการ
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• แรงงานข้ามชาติ สามารถเปลีย่ น
นายจ้างได้ ภายใต้สถานการณ์
ที่ กฎหมายก�ำหนด:
1. มีการเลิกจ้างหรือนายจ้างเสียชีวติ
2. นายจ้างล้มละลาย
3. นายจ้างท�ำร้ายร่างกาย หรือจิตใจ
4. ไม่ปฏิบัติตามพระราช บัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
5. อยู่ในสภาพการท�ำงานที่เป็น
อันตรายต่อร่างกายและ/หรือ
จิตใจของคนงาน รวมทั้งก่อ
ให้เกิดการบาดเจ็บและขาดสุข
อนามัย
• นายจ้างสามารถบอก เลิกสัญญา
ได้หากคนงาน ละเมิดนโยบาย
ของบริษัทหรือข้อก�ำหนดและ
เงื่ อ นไขของสั ญ ญาจ้ า งงาน
ของตน ได้รับค�ำเตือนเป็นลาย
ลักษณ์อักษรสองครั้งในเรื่อง
เดียวกันภายในหนึง่ ปี และยังไม่
ปฏิบัติ ตามค�ำเตือนที่เป็นลาย
ลักษณ์อกั ษรครัง้ แรก(ตราบเท่า
ทีน่ โยบายและ/ หรือข้อก�ำหนด
และเงือ่ น ไขของสัญญาเป็นไป
ตาม กฎหมายไทย) ในกรณีทมี่ ี
การละเมิดอย่างร้ายแรง อาจไม่
ต้องมีการออกค�ำ เตือนเป็นลาย
ลักษณ์อักษร

สรรหาแรงงานอย่างมีจริยธรรม การจ้างงานที่มีคุณค่า และการพั ฒนาทักษะส�ำหรับแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย

2.5 การต่อสัญญา • นายจ้าง
• การต่อสัญญา
หรื อ การยุ ติ • แรงงานข้ามชาติ
• การยุติสัญญา
สัญญาจ้างงาน
• บริษัทจัดหางาน
• การเปลีย่ นนายจ้าง
• รัฐบาลของประเทศปลาย
ทางและประเทศต้นทาง

• สายด่วนทีใ่ ห้บริการ ทุกวันตลอด • เจ้าหน้าทีค่ มุ้ ครองแรงงาน/ ผูช้ ว่ ย
24 ชัว่ โมง ในภาษาของแรงงาน ทูตฝ่ายแรงงานเข้าเยี่ยมเยียน
ข้ามชาติ
• แก้ไขปัญหาจากข้อร้องเรียน ใน
• เจ้าหน้าที่คุ้มครอง แรงงาน
ลักษณะทีเ่ ป็นธรรมและรายงาน
• การจั ด ตั้ ง คณะกรรมการ การละเมิดสิทธิในสถานทีท่ ำ� งาน
สวัสดิการในสถานประกอบการ และทีพ่ กั ทีน่ ายจ้างจัดให้โดยการ
ปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนตามเอกสาร
• ก า ร ส ่ ง ต ่ อ ร า ย ก ร ณี ที่ มี ส�ำหรับคนงาน
ประสิทธิภาพไปยังหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ รับการคุม้ ครอง
และบริการ

•
•
•
•
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MOU A.19
ILO 2019 OG 8
GCM 16 17
IOM IRIS Principle 5: Criterion
5.1-5.3
• CEBU Declaration 6, 10
• SDG 5.2, 8.8.2,
• ASEAN Concensus:
10,11,17,19,20, 38,42,43,48
• AFML ครั้งที่ 13: 3,5,6,8,10
• CEDAW มาตรา 2, 3, 11
ข้อเสนอแนะทั่วไปเกี่ยวกับแรงงาน
ข้ามชาติหญิง: 24(b)(i), 24(I), 26(I)

กรอบความรับผิดชอบร่วมกันในการ

สรรหาแรงงานอย่างมีจริยธรรม การจ้างงานที่มีคุณค่า และการพั ฒนาทักษะส�ำหรับแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย

2.6 การร้องเรียน • เจ้าหน้าทีค่ ม้ ุ ครอง แรงงาน • รายงาน/การร้องเรียน การ
แ ล ะ ก า ร • ผู้ช่วยทูตฝ่ายแรงงาน
ละเมิดสิทธิแรงงานข้าม
เข้ า ถึ ง กลไก
ชาติ การละเมิด สัญญา
•
กระทรวงที
่
เ
กี
่
ย
วข้
อ
ง
การร้ อ งทุ ก ข์
จ้างงาน และ ความรุนแรง
ก
ร
ะ
ท
ร
ว
ง
ยุ
ติ
ธ
ร
ร
ม
ของรัฐ
และการ ล่วงละเมิดในที่
กระทรวงการพัฒนา สังคม ท�ำงาน รูปแบบอื่น ๆ
และความมัน่ คงของมนุษย์
และส�ำนัก งานต�ำรวจแห่ง • การเข้าถึงการเยียวยา
และการชดเชย
ชาติ
• แรงงานข้ามชาติ
• นายจ้าง
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• MOU A. 12
• RD MMW ประเทศไทย พ.ศ.
2560-2561 ส่วนที่ 77
• กองทุนประกันสังคม ประเทศไทย
พ.ศ. 2558 A.24
• CEBU Declaration 2, 20
• GCM 7, 8, 14 21 22 23
• ILO 2019 OG 12
• ASEAN Concensus: 10, 16, 26,
28, 39, 42, 43, 53, 54, 55, 56,
57
• AFML ครั้งที่ 13: 1, 7, 8, 10, 12
• CEDAW มาตรา 3, 11
ข้อเสนอแนะทั่วไปเกี่ยวกับแรงงาน
ข้ามชาติหญิง: 24(b)(i), 26(I)

กรอบความรับผิดชอบร่วมกันในการ

• ความช่วยเหลือจ�ำเป็น • ความช่วยเหลือด่วน: อาหาร • ไม่มีการปลดคนงาน
เร่งด่วน
และที่พักพิงที่จัดให้โดยค�ำนึง
ถึงเพศสภาพ (ดูหมายเหตุ 7)
• ค่าชดเชยทีถ่ กู ลดงาน หรือว่าง
งาน
• ก า ร ส ่ ง ต ่ อ ร า ย ก ร ณี ที่ มี
ประสิทธิภาพไปยังหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ รับการคุม้ ครอง
และบริการ

สรรหาแรงงานอย่างมีจริยธรรม การจ้างงานที่มีคุณค่า และการพั ฒนาทักษะส�ำหรับแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย

2.7 ความช่วยเหลือ • รัฐบาลในประเทศผู้รับ
ในสถานการณ์ • ประเทศต้นทาง
ฉุ ก เฉิ น และ
ภาวะวิกฤต • นายจ้าง
• แรงงานข้ามชาติ
• ภาคประชาสังคม

3. การพัฒนาทักษะ

ผู้มีส่วนได้เสีย

รายละเอียด

มาตรฐานขั้นต�่ำตามกฎหมาย
ของประเทศไทย

วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด/
ตัวอย่างที่ดี
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•
•
•
•

3.2 การรั บ รอง
ทั ก ษะ และ
ประสบการณ์
ของแรงงานที่
มีมาก่อนการ
ออกเดินทาง

• รัฐบาลของประเทศ ผูส้ ง่ • การมองเห็นทักษะ ความ • การรับรองทักษะอันเป็น ยอมรับ • ให้ผู้ย้ายถิ่นเปลี่ยนหรือย้ายไป
และรับ
สามารถเฉพาะ ของผูย้ า้ ย ก่อนการเดินทาง
ท�ำงานทักษะสูงขึ้นที่เหมาะสม
ถิ่น
กับทักษะ
• นายจ้าง
• เพิ่มค่าจ้างหรือค่าตอบแทนที่
• แรงงานข้ามชาติ
ไม่ใช่ตัวเงินให้กับแรงงานข้าม
• สถาบันฝึกอบรม ทักษะ
ชาติทมี่ ที กั ษะเป็นทีย่ อมรับหรือ
มีทักษะที่ผ่านการรับรอง
• สถาบั น รั บ รองคุ ณ วุ ฒิ
วิชาชีพ/ทักษะ

• จ�ำแนกต�ำแหน่งงาน ตาม • ให้การฝึกอบรมด้าน ภาษาอย่าง • นายจ้างเพิม่ ค่าจ้างให้กบั แรงงาน
ระดับทักษะ และ ความ มีประสิทธิภาพ
ข้ามชาติที่ฝึกฝนจนมีทักษะที่
สามารถทางภาษา
• จัดให้มีการฝึกอบรมใน ขณะ ต้องการหรือมีทักษะสูงขึ้น
ท�ำงาน ภายในหรือ นอกเวลา • จัดท�ำแผนพัฒนาอาชีพทีช่ ดั เจน
ท�ำงานเป็นประจ�ำ
ส�ำหรับผูป้ ฏิบตั งิ านทีม่ ี ทักษะสูง
ขึ้นและมีความรับผิดชอบมาก
ขึน้ เพือ่ ให้มสี ทิ ธิไ์ ด้รบั รายได้และ
ผลประโยชน์เพิ่มขึ้น

•
•
•
•

SDG 8
GCM Principle ข้อ 18, 19, 21
ASEAN Concensus: 26, 28, 47
ASEAN AFML ครั้งที่ 10, เรื่องที่
5(5.8)
• AFML ครั้งที่ 13: 10.11
• CEDAW มาตรา 3
ข้อเสนอแนะทั่วไปเกี่ยวกับแรงงาน
ข้ามชาติหญิง: 26 (i)
• SDPA ประเทศไทย พ.ศ. 2557
ส่วนที่ 29
• SDG 8
• CEBU Declaration 18, 19, 21
• CEBU Declaration 1, 7
• ASEAN Concensus: 26, 28, 47
• AFML ครั้งที่ 10, เรื่องที่ 5(5.8)
• AFML ครั้งที่ 13: 10.11

กรอบความรับผิดชอบร่วมกันในการ

3.1 ทักษะพื้นฐาน
1) ก า ร รั บ ร อ ง
ความสามารถ
ทางด้านภาษา
ในการสื่อสาร
2) การจั ด ระดั บ
ทักษะ เช่น :
ทักษะพืน้ ฐาน,
ทักษะขั้นสูง

นายจ้าง
แรงงานข้ามชาติ
องค์กรประชาสังคม
สถาบันฝึกอบรมทักษะ

มาตรฐานประเทศไทย มาตรฐาน
อาเซียนและมาตรฐาน สากล
(รายละเอียดอยู่ในแหล่งอ้างอิง)

สรรหาแรงงานอย่างมีจริยธรรม การจ้างงานที่มีคุณค่า และการพั ฒนาทักษะส�ำหรับแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย

มาตรฐานที่ยอมรับได้

• สนับสนุนให้แรงงานข้าม • สนับสนุนให้แรงงานข้ามชาติ • เพิม่ เงินเดือนส�ำหรับแรงงานข้าม
ชาติเรียนรูท้ กั ษะ ใหม่หรือ เรียนรู้ทักษะใหม่หรือพัฒนา ชาติที่ฝึกฝนจนมีทักษะใหม่/มี
พัฒนาทักษะให้สูงขึ้น
ทักษะให้สูงขึ้น
ทักษะทีส่ ูงขึ้น
• ย้ายแรงงานข้ามชาติทมี่ ที กั ษะที่
สูงขึน้ /มีทกั ษะใหม่ให้ ไปท�ำงาน
ใหม่/ต�ำแหน่งใหม่ทเี่ หมาะสม (ดู
หมายเหตุ 3)

• SDG 8
• GCM Principle ข้อ 18, 19, 21
• ASEAN Concensus: 26, 28, 47
• AFML ครั้งที่ 10 เรื่องที่ 5(5.8)
• AFML ครั้งที่ 13: 10,11
• CEDAW มาตรา 3
ข้อเสนอแนะทั่วไปเกี่ยวกับแรงงาน
ข้ามชาติหญิง: 26 (i)

กรอบความรับผิดชอบร่วมกันในการ

3.4 การส่งเสริมการ • นายจ้าง
พัฒนาทักษะ • แรงงานข้ามชาติ
• สถาบันฝึกอบรมทักษะ

สรรหาแรงงานอย่างมีจริยธรรม การจ้างงานที่มีคุณค่า และการพั ฒนาทักษะส�ำหรับแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย

• เปิดโอกาสให้แรงงานข้าม • ให้แรงงานข้ามชาติ ได้รับการ • นายจ้างให้การสนับสนุน หรือ • พรบ. คุม้ ครองแรงงาน ประเทศไทย
ชาติได้เข้ารับการฝึกอบรม ฝึกอบรมในระหว่างหรือนอก ให้การฝึกอบรมทักษะ ภายใน พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิม่ เติม พ.ศ. 2562
ทักษะ
เวลาท� ำ งานในสั ด ส่ ว นเดี ย ว หรือนอกเวลาท�ำการ (ดูหมายเหตุ มาตรา 36
กับแรงงานท้องถิ่น (เบิกจาก 8, -4-)
• SDPA ประเทศไทย พ.ศ. 2557 ส่วน
กองทุนพัฒนาฝีมอื แรงงาน) (ดู
ที่ 29
หมายเหตุ 8, -4-)
• GCM Principle ข้อ 18, 19, 21
• ILO 2019 GP 4
• SDG 4, 5
• ASEAN Concensus: 26, 28, 47,
53,54
• AFML ครัง้ ที่ 10 เรือ่ ง 5(5.8)
• AFML ครัง้ ที่ 13: 10.11
• CEDAW มาตรา 3
ข้อเสนอแนะทั่วไปเกี่ยวกับแรงงาน
ข้ามชาติหญิง: 26 (i)

36

3.3 เปิดโอกาสใน • รัฐบาลในประเทศผู้รับ
การฝึกอบรม • นายจ้าง
ทักษะ
• แรงงานข้ามชาติ
• สถาบันฝึกอบรมทักษะ

•
•
•
•

รัฐบาลประเทศผู้รับ
• ให้การยอมรับแรงงาน • รับรองประสบการณ์การ ท�ำงาน • ส่งเสริมให้แรงงานข้ามชาติ ได้
ข้ามชาติที่ฝึกฝนจนเป็น และ/หรือทักษะใหม่ทไี่ ด้รบั หลัง มีโอกาสทดสอบทักษะและ ได้
นายจ้าง
ทักษะใหม่หรือมีทักษะ จากเดินทางมาถึง
รับการรับรองจากหน่วยงานที่
แรงงานข้ามชาติ
ที่สูงขึ้น
ได้รับอนุญาต
สถาบันรับรอง คุณวุฒิ
วิชาชีพ/ทักษะ

• SDPA ประเทศไทย พ.ศ. 2557 ส่วน
ที่ 29
• SDG 8
• GCM Principle ข้อ 18, 19, 21
• ASEAN Concensus: 26, 28, 47
• AFML ครัง้ ที่ 10 เรือ่ งที่ 5(5.8)
• AFML ครัง้ ที่ 13: 10,11
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3.5 การรั บ รองที่
สูงขึน้ / ทักษะ
ใหม่ และที่ได้
รับในประเทศ
ปลายทาง
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สรรหาแรงงานอย่างมีจริยธรรม การจ้างงานที่มีคุณค่า และการพั ฒนาทักษะส�ำหรับแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย

หมายเหตุ 1.
แรงงานข้ามชาติทที่ ำ� งานในภาคการก่อสร้างในสิงคโปร์จะต้องผ่านการทดสอบทักษะโดย Singapore Building Construction
Authority (BCA) (กิริยา กุลกลการ, 2557)

หมายเหตุ 2.
ตัวอย่าง :
2.1 การฝึกอบรมก่อนออกเดินทางส�ำหรับแรงงานช้ามชาติในสาธารณรัฐเกาหลี นอกจากเกณฑ์ที่ก�ำหนดโดยนายจ้างชาว
เกาหลีใต้แล้ว ผูท้ จี่ ะมาเป็นแรงงานข้ามชาติจะต้องผ่านการทดสอบวัดความรูภ้ าษาเกาหลีดว้ ย (การทดสอบความสามารถ
ในภาษาเกาหลี-TOPIK) ซึ่งเป็นการทดสอบในประเทศผู้ส่งและด�ำเนินการโดยหน่วยงานด้านแรงงานข้ามชาติ (Kim, M.J.
2558) มีให้บริการสอนภาษาเกาหลีที่ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีในประเทศผู้ส่ง (ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลี (http://thailand.
korean-culture.org/th)
2.2 ในประเทศไทย นายจ้างหลายรายอยากได้แรงงานข้ามชาติทสี่ ามารถสือ่ สารภาษาไทยได้ แรงงานข้ามชาติทม่ี คี วามสามารถ
ทางภาษาจะมีความได้เปรียบ ในการหางานและเป็นเรือ่ งจ�ำเป็นในการจ้างงานในต�ำแหน่งทีส่ งู ขึน้ (FGD, การประชุมปรึกษา
หารือ, มิถุนายนถึงสิงหาคม, 2563)

หมายเหตุ 3.
- ในอินโดนีเซีย สถาบันเพื่อการศึกษาการพัฒนาสังคม ส�ำนักงานก�ำลังคนจังหวัดชวาตะวันออก และองค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ เป็นผู้น�ำการอบรมหลักสูตร 200 ชั่วโมง ซึ่งผู้สอนทั้งหมดเป็นคนงานท�ำงานบ้านที่ได้รับการรับรองจากส�ำนักงาน
รับรองวิชาชีพแห่งชาติ
- ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ บริษัทจัดหางานในดูไบจัดหมวดหมู่งานบ้านตามระดับทักษะแรงงาน คนงานที่จัดว่าเป็น “แม่บ้าน
ฝึกหัด” สามารถลงทะเบียนในโปรแกรมฝึกอบรมหนึ่งวันต่อสัปดาห์ที่มีทั้งการสอนในห้องเรียน ภาษาอังกฤษ และการเยี่ยม
ชมสถานที่ท�ำงาน หลังจากเรียนจบสี่โมดูลภายในเวลาสองปี คนท�ำงานบ้านผู้นั้นจะได้รับการรับรอง และขึ้นเป็น "แม่บ้าน"
โดยมีค่าแรงเพิ่มขึ้น

หมายเหตุ 4.
ในสาธารณรัฐเกาหลี แรงงานข้ามชาติและนายจ้างที่เข้าร่วมใน Employment Permit System (EPS) จะต้องสมัครแพ็กเกจ
การประกันภัยตามโปรแกรม ซึ่งมีอยู่สี่ประเภท- ประกันภัยการออกเดินทาง การประกันภัยค่าเดินทางกลับ ซึ่งนายจ้างจะเป็น
ผู้สมัครให้; การประกันภัยวินาศภัย และการประกันภัยค่าจ้างซึ่งแรงงานข้ามชาติจะเป็นผู้สมัครเอง
- ลูกจ้างสามารถเรียกร้องประกันการออกเดินทางได้เฉพาะก่อนที่จะเดินทางออกจากสาธารณรัฐเกาหลีหรือเปลี่ยนสถานที่
ท�ำงาน
- ประกันวินาศภัยคุ้มครองการบาดเจ็บ ความเจ็บป่วย ความทุพพลภาพ หรือการเสียชีวิตที่ไม่เกี่ยวข้องกับการท�ำงานและคน
งานหรือครอบครัวของคนงานสามารถอ้างสิทธิ์ได้ หลังจากที่บริษัทประกันสอบสวน และตรวจสอบการเรียกร้องแล้ว
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หมายเหตุ 5.
ก่อนเริ่มท�ำงานให้กับนายจ้างชาวเกาหลีใต้ แรงงานข้ามชาติจะได้รับการฝึกอบรมจากสมาคมนายจ้าง เช่น สหพันธ์ธุรกิจขนาด
เล็กแห่งเกาหลี (KBiz) จัดให้มีการฝึกอบรม สามวันส�ำหรับคนงาน EPS ที่ได้รับการคัดเลือกส�ำหรับงานด้านการผลิต สมาพันธ์
สหกรณ์การเกษตรแห่งชาติ (NSCF) จัดอบรมคนงาน EPS ทางการเกษตร นอกจากนี้ ยังมีการฝึกอบรมภาคบังคับหลังรับเข้า
ท�ำงาน 16 ครั้ง ซึ่งเป็นการเรียนภาษาเกาหลี 2 ชั่วโมง วัฒนธรรมและประเพณีของเกาหลี 2 ชั่วโมง กฎหมายการเข้าเมือง
แรงงาน และการร้องทุกข์ของเกาหลี 6 ชั่วโมง และความปลอดภัยและทักษะในอุตสาหกรรมอีก 6 ชั่วโมง (Kim, ibid.)

หมายเหตุ 6.
ภายใต้กฎหมายการจัดเก็บภาษีพัฒนาทักษะของสิงคโปร์ (SDL) นายจ้างจะต้องจ่าย SDL รายเดือนให้กับพนักงานทุกคน ที่ให้
บริการในสิงคโปร์ รวมถึงพนักงานต่างชาติ และลูกจ้างไม่ประจ�ำ ไม่เต็มเวลา หรือชั่วคราว ค่าใช้จ่าย SDL อยู่ที่ 0.25% ของ
ค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานแต่ละคน โดยขั้นต�่ำคือ 2 ดอลลาร์สหรัฐ (ส�ำหรับพนักงานที่มีรายได้น้อยกว่า 800 ดอลลาร์
สหรัฐต่อเดือน) และสูงสุดที่ 11.25 ดอลลาร์สหรัฐ (ส�ำหรับพนักงานที่มีรายได้มากกว่า 4,500 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน) SDL
ทั้งหมดที่เก็บมาได้จะถูกส่งต่อไปยังกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (SDF) เพื่อยกระดับโครงการและให้ทุนสนับสนุนนายจ้างในการ
ส่งพนักงาน เข้าอบรมตามระบบการศึกษาและฝึกอบรมต่อเนือ่ งแห่งชาติ โดยมีหน่วยงาน SkillsFuture ของสิงคโปร์ (SSG) เป็น
ผู้บริหารจัดการ SDL และ SDF

หมายเหตุ 7.
ในช่วงโควิด-19 หน่วยงานและภาคประชาสังคมในประเทศอาเซียนได้ให้ความช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติ
อย่างเช่น:
1) มีการจัดตั้ง Inter-agency Taskforce ในสิงคโปร์ขึ้นเพื่อช่วยเหลือรองรับแรงงานต่างชาติที่ไม่สามารถไปท�ำงานได้และผู้
ประกอบการหอพักในช่วงโควิด -19 ซึ่งรวมถึงการจัดหาอาหารและชุดของใช้ประจ�ำวัน ซึ่งประกอบด้วยหน้ากาก เครื่อง
วัดอุณหภูมิ และเจลล้างมือ (กระทรวงก�ำลังคน สิงคโปร์ ดูได้จาก : www.mom.gov.sg/newsroom/press-releases/2020/0407-inter-agency-taskforce-to-support-fws-and-dormitory-operators-during-circuit-breaker-period
2) ประเทศไทย: ภาคเอกชน โดยเฉพาะนายจ้าง ร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นและองค์กรภาคประชาสังคมเพื่อช่วยเหลือชุมชนผู้
โยกย้ายถิ่นฐานในสมุทรสาคร ซึ่งมีทั้งนายจ้างและคนในท้องถิ่นร่วมกันบริจาคอาหารและภาคประชาสังคมและชุมชนผู้ย้าย
ถิ่นน�ำไปแจกจ่าย ดูได้จาก: (www.thaiunion.com/en/newsroom/press-release/1248/thai-union-continues-toprovide-humanitarian-assistance-to-migrant-workers-impacted-by-the-covid-19-outbreak-in-samut-sakhon)
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หมายเหตุ 8
รายละเอียดของกฎหมายไทย ระเบียบข้อบังคับ มาตรฐานระดับภูมิภาคและระดับสากล
1) พระราชก�ำหนดบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่ มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

มาตรา 46 ก่อนที่แรงงานข้ามชาติจะเริ่มท�ำงานกับนายจ้าง ให้นายจ้างจัดท�ำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรที่มีรายละเอียด
ตามที่อธิบดีก�ำหนดและจัดเก็บสัญญาจ้างไว้ที่สถานประกอบกิจการของนายจ้างพร้อมให้นายทะเบียนหรือ พนักงาน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและมอบส�ำเนาสัญญาให้แรงงานเก็บไว้
มาตรา 49 ห้ามนายจ้างทีน่ ำ� แรงงานข้ามชาติมาท�ำงาน เรียกเก็บหรือรับเงินค่าใช้จา่ ยทีน่ ายจ้างได้จา่ ยไปแล้ว (หนังสือเดินทาง
การตรวจสุขภาพ ใบอนุญาตท�ำงาน และค่าธรรมเนียมอืน่ ๆ ตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด) ให้นายจ้างหักค่าใช้จา่ ยเหล่านีอ้ อกจาก
ค่าจ้างหรือค่าล่วงเวลา แต่จ�ำนวนนี้ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าจ้างรายเดือน ทั้งหมดของคนงาน
มาตรา 53 ใบอนุญาตท�ำงานจะสิ้นสุดลงส�ำหรับแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีสิทธิเปลี่ยนนายจ้างตามมาตรา 51 หรือลูกจ้างที่มี
สิทธิเปลี่ยนนายจ้างแต่ไม่ได้ท�ำงานกับนายจ้างใหม่ ภายในระยะเวลาที่ก�ำหนดตามมาตรา 52
มาตรา 55 เมื่อคนงานท�ำงานจนหมดอายุสัญญา ให้ส่งตัวกลับประเทศต้นทาง เว้นแต่กรณีต่อสัญญาหรือเริ่มท�ำงานกับ
นายจ้างใหม่ภายในระยะเวลาที่ก�ำหนดตามมาตรา 52
มาตรา 64/1 ในกรณีการออกใบอนุญาตท�ำงาน แรงงานข้ามชาติจำ� เป็นต้องได้รบั การตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพก่อน
มาตรา 77 (1) ช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติที่ถูกละเมิดสิทธิ (2) ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการส่งตัวกลับประเทศ (3) ช่วยเหลือ
หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรพัฒนาเอกชน ที่เสนอโครงการสนับสนุนการมอบสวัสดิการ การศึกษา สาธารณสุข และการ
คุ้มครองแรงงานให้แก่แรงงานข้ามชาติ
2) พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ฉบับที่ 7 (แก้ไขเพิ่ มเติม พ.ศ. 2562)

มาตรา 8 ให้นายจ้างก�ำหนดค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท�ำงานในวันหยุดและค่าล่วงเวลาในวันหยุดให้แก่ลูกจ้างที่ท�ำงานอันมี
ลักษณะ คุณภาพ และปริมาณเท่ากัน หรืองานที่มีค่าเท่าเทียมกันในอัตราเท่ากันไม่ว่าลูกจ้างนั้นจะเป็นชายหรือหญิง
มาตรา 16 นายจ้างซึ่งประสงค์จะย้ายสถานประกอบกิจการแห่งหนึ่งแห่งใดไปตั้ง ณ สถานที่ใหม่ หรือย้ายไปยังสถานที่อื่น
ของนายจ้าง ให้นายจ้างปิดประกาศแจ้งให้ลกู จ้างทราบ ล่วงหน้า โดยให้ปดิ ประกาศไว้ในทีเ่ ปิดเผย ณ สถานประกอบกิจการ
นั้นตั้งอยู่ที่ลูกจ้างสามารถเห็นได้อย่างชัดเจน ติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันย้ายสถาน ประกอบกิจการ
และประกาศนั้นอย่างน้อยต้องมีข้อความชัดเจนเพียงพอที่จะเข้าใจได้ว่าลูกจ้างคนใดจะต้องถูกย้ายไปสถานที่ใดและเมื่อใด
3) พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
พ.ศ. 2554

มาตรา 16 ให้นายจ้างจัดให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้างทุกคนได้รับการฝึกอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน เพื่อให้บริหารจัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทํางานได้อย่างปลอดภัย ในกรณีที่นายจ้างรับลูกจ้างเข้าทํางาน เปลี่ยนงาน เปลี่ยนสถานที่ทํางาน หรือเปลี่ยนแปลง
เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ ซึ่งอาจทําให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัย ให้นายจ้างจัดให้มีการ
ฝึกอบรมลูกจ้างทุกคน ก่อนการเริ่มทํางาน
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มาตรา 22 ให้นายจ้างจัดและดูแลให้ลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐานตามที่อธิบดี
ประกาศกําหนด ลูกจ้างมีหน้าที่สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครอง ความปลอดภัยส่วนบุคคลและดูแลรักษาอุปกรณ์ตามวรรคหนึ่ง
ให้สามารถใช้งานได้ตามสภาพและลักษณะของงานตลอดระยะเวลาทํางาน ในกรณีที่ลูกจ้างไม่สวมใส่อุปกรณ์ดังกล่าว ให้
นายจ้างสั่งให้ลูกจ้างหยุดการทํางานนั้นจนกว่าลูกจ้างจะสวมใส่อุปกรณ์ดังกล่าว
4) ประเทศไทย พระราชบัญญัติส่งเสริมการพั ฒนาฝีมือแรงงานพ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 2
พ.ศ. 2557) มาตรา 29

“ผู้ประกอบธุรกิจที่ประกอบกิจการโดยประเภท ขนาด จ�ำนวนลูกจ้าง สัดส่วนผู้เข้ารับการฝึกอบรมและลูกจ้างของพื้นที่
ตามที่รัฐมนตรีก�ำหนดโดยค�ำแนะน�ำของคณะกรรมการต้องสมทบทุนเข้ากองทุนตามอัตราที่ก�ำหนดตามมาตรา 30 เว้นแต่
ผู้ด�ำเนินการเป็นผู้ด�ำเนินการฝึกตามหมวด 1 อยู่แล้ว สถานที่ท�ำงานที่มีพนักงานตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป จะต้องจัดโครงการ
พัฒนาทักษะอย่างน้อยร้อยละ 50 ของจ�ำนวนพนักงานทั้งหมดในแต่ละปีปฏิทิน และส่งแบบฟอร์มเงินสมทบกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน สถานที่ท�ำงานที่ไม่ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะใด ๆ หรือไม่เป็นไปตามสัดส่วนขั้นต�่ำจะต้องจ่ายเงินสมทบเข้า
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน” (ประกาศกระทรวง (พ.ศ. 2558) ฉบับที่ 4)
5) กฎกระทรวงว่าด้วยการบริหารและจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ
แวดล้อมในการท�ำงาน (MROSH) (พ.ศ. 2549)

ข้อ 23 สถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไปให้นายจ้างจัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางานของสถานประกอบ กิจการภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีก่ ฎกระทรวงนีม้ ผี ลใช้บงั คับหรือภายใน 30
วันนับจากวันที่สถานที่ท�ำงานมีลูกจ้างครบ 50 คน โดยมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้:
(1) สถานประกอบกิจการทีม่ ลี กู จ้างตัง้ แต่ 50คนขึน้ ไปแต่ไม่ถงึ 100 คนให้มกี รรมการไม่นอ้ ยกว่าห้าคน ประกอบด้วย นายจ้าง
หรือผู้แทนนายจ้างระดับบริหาร เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชาหนึ่งคน และผู้แทนลูกจ้างสองคน
เป็นกรรมการ โดยมีเจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิคขัน้ สูงหรือระดับวิชาชีพเป็นกรรมการ และเลขานุการ
(2) สถานประกอบกิจการทีม่ ลี กู จ้างตัง้ แต่ 100คนขึน้ ไปแต่ไม่ถงึ 500 คนให้มกี รรมการไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดคน ประกอบด้วย นายจ้าง
หรือผูแ้ ทนนายจ้างระดับบริหาร เป็นประธานกรรมการ ผูแ้ ทนนายจ้างระดับบังคับบัญชาสองคนและผูแ้ ทนลูกจ้างสามคนเป็น
กรรมการ โดยมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิคขั้นสูง หรือระดับวิชาชีพ เป็นกรรมการและเลขานุการ
(3) สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 500 คนขึ้นไป ให้มีกรรมการไม่น้อยกว่า 11 คน ประกอบด้วย นายจ้างหรือผู้แทน
นายจ้างระดับบริหาร เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชาสี่คนและผู้แทนลูกจ้างห้าคน เป็นกรรมการ
โดยมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิคขั้นสูงหรือระดับวิชาชีพ เป็นกรรมการ และเลขานุการ
ส�ำหรับสถานประกอบกิจการตาม (1), (2) และ (3) ทีไ่ ม่มเี จ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยในการท�ำงานระดับเทคนิคขัน้ สูงหรือระดับ
วิชาชีพ ให้นายจ้างคัดเลือกผูแ้ ทนนายจ้างระดับ บังคับบัญชาหนึง่ คนเป็นกรรมการ และให้ประธานกรรมการเลือกกรรมการ
ซึ่งเป็นผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชาคนหนึ่งเป็นเลขานุการ
6) บันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างไทยกับกัมพู ชา สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว เมียนมา 

ข้อ 1 ภาคีจะใช้มาตรการที่จ�ำเป็นทั้งหมดเพื่อให้มั่นใจว่า: 1) มีการด�ำเนินการตามกระบวนการจ้างงานที่เหมาะสม 2) มี
กระบวนการส่งกลับแรงงานที่ครบก�ำหนดระยะเวลา จ้างงานตามเงื่อนไขกลับประเทศต้นทางอย่างมีประสิทธิภาพ หรือถูก
เนรเทศ โดยหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องของภาคีอกี ฝ่ายไปยังภูมลิ ำ� เนาเดิมก่อนทีจ่ ะสิน้ สุดข้อก�ำหนด และเงือ่ นไขของการจ้างงาน
3) มีการคุม้ ครองแรงงานอย่างเหมาะสม เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าจะไม่สญ
ู เสียสิทธิและการคุม้ ครองและให้ได้รบั สิทธิอนั ควร 4) มีการ
ป้องกันและ ปราบปรามการข้ามแดนที่ผิดกฎหมาย การค้าแรงงานผิดกฎหมาย และการจ้างแรงงานที่ผิดกฎหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ
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ข้อ 4 ภาคีจะด�ำเนินมาตรการที่จ�ำเป็นเพื่อให้มั่นใจว่ามีขั้นตอนกระบวนการจ้างแรงงานเป็นไปด้วยความเหมาะสม การคัด
เลือกคนงานต้องได้รับอนุญาตล่วงหน้าจากหน่วยงาน ที่ได้รับอนุญาตในแต่ละประเทศ หน่วยงานอาจให้การอนุญาตเมื่อ
กระบวนการตามที่กฎหมายและระเบียบข้อบังคับในประเทศนั้น ๆ ก�ำหนดเสร็จสิ้น
ข้อ 5 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งหน่วยงานของคู่ภาคีทราบถึงต�ำแหน่งงานที่มี จ�ำนวน ระยะเวลางานและคุณสมบัติของ
แรงงานที่ต้องการ สภาพการจ้างและค่าตอบแทน ที่นายจ้างเสนอให้
ข้อ 7 หน่วยงานผู้มีอ�ำนาจจะต้องประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าคนงานที่ได้รับคัดเลือกและได้รับอนุญาต
ตามกฎหมายและระเบียบของประเทศผู้ส่ง ได้ด�ำเนินการตามกฎหมายและข้อระเบียบของประเทศผู้รับโดยครบถ้วน เกี่ยว
กับ: 1) การตรวจลงตราหรือการอนุญาตเข้าประเทศในรูปแบบอืน่ ๆ 2) การอนุญาตท�ำงาน 3) การประกันสุขภาพหรือบริการ
สุขภาพ 4) เงินสมทบเข้ากองทุนออมทรัพย์ตามที่หน่วยงานผู้มีอ�ำนาจของแต่ละฝ่ายก�ำหนด 5) ภาษีหรืออื่น ๆ ตามที่คู่ภาคี
ก�ำหนด 6) สัญญาจ้างงานของนายจ้างและลูกจ้าง นายจ้างและลูกจ้างจะต้องลงนามในสัญญาข้อก�ำหนดและเงื่อนไขในการ
จ้างงาน และส่งส�ำเนาสัญญาแต่ละฉบับไปยัง หน่วยงานผู้มีอ�ำนาจ
ข้อ 12 ในกรณีลูกจ้างซึ่งถูกเลิกจ้างก่อนสิ้นสุดการจ้างงานและต้องกลับไปถิ่นที่อยู่ถาวร จะมีการคืนเงิน เงินสมทบสะสม
และดอกเบี้ยภายใน 45 วันหลังจากเลิกจ้าง
ข้อ 17 ภาคีในประเทศผูว้ า่ จ้างจะต้องประกันว่าลูกจ้างได้รบั การคุม้ ครองตามบทบัญญัตขิ องกฎหมายภายในประเทศของตน
ข้อ 18 คนงานจะได้รับค่าจ้างและสวัสดิการในอัตราเดียวกันกับแรงงานในประเทศตามหลักการพื้นฐานของการไม่เลือก
ปฏิบัติและความเท่าเทียมกัน โดยไม่ค�ำนึงถึงความแตกต่างด้านเพศ เชื้อชาติ และศาสนา
ข้อ 19 ข้อพิพาทใด ๆ ระหว่างคนงานและนายจ้างเกี่ยวกับประเด็นการจ้างงาน ให้พิจารณาและแก้ไขโดยหน่วยงานผู้มี
อ�ำนาจ ตามกฎหมายและข้อบังคับของประเทศที่จ้างงาน
7) ฉันทามติอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของแรงงานข้ามชาติ 2560
(ASEAN Concensus on the Protection and Promotion of the Rights
of Migrant Wokresr 2017)

(8) สมาชิกในครอบครัวอาจมาเยี่ยมแรงงานข้ามชาติได้ตามวัตถุประสงค์และระยะเวลาที่กฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบาย
ระดับชาติของรัฐผู้รับให้การอนุญาต
(9) แรงงานข้ามชาติมีสิทธิถือหนังสือเดินทางของตนเองและเอกสารต้นฉบับที่ทางราชการออกให้และเอกสารส่วนตัวภาย
ใต้กฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายของประเทศผู้รับ
(10) ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายแห่งชาติของประเทศผูร้ บั แรงงานข้ามชาติมสี ทิ ธิไม่ดอ้ ยไปกว่าสิทธิของแรงงาน
ในประเทศผู้รับ เมื่อถูกตัดสินจ�ำคุกหรือถูกควบคุมตัวในระหว่างการพิจารณาคดีหรือขณะถูกคุมขังไม่ว่าจะด้วยเหตุผล
ใดก็ตาม
(11) แรงงานข้ามชาติมีสิทธิยื่นเรื่องร้องทุกข์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศผู้รับ และ/หรือขอความช่วยเหลือจาก
สถานทูต สถานกงสุล หรือคณะผู้แทนที่ตั้งอยู่ในประเทศผู้รับ
(12) แรงงานข้ามชาติมสี ทิ ธิเสรีภาพในการเคลือ่ นย้ายในประเทศผูร้ บั ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายของประเทศผูร้ บั
(13) แรงงานข้ามชาติมสี ทิ ธิในการเข้าถึงข้อมูลการจ้างงานและเงือ่ นไขเรือ่ งการจ้างงานจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง และ/หรือ
หน่วยงานจัดหางานของประเทศผู้ส่งและรับ
(14) แรงงานข้ามชาติมีสิทธิที่จะได้รับสัญญาจ้างงานหรือเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ/หรือนายจ้างอันแจ้ง
เงื่อนไขการจ้างงานที่ชัดเจนและถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายของประเทศ
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(15) แรงงานข้ามชาติมีสิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรมในสถานที่ท�ำงาน ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายของ
ประเทศผู้รับ
(16) แรงงานข้ามชาติมสี ทิ ธิพกั อาศัยในทีพ่ กั ทีด่ พี อหรือสมเหตุสมผลภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายของประเทศผูร้ บั
(17) (a) แรงงานข้ามชาติไม่วา่ เพศใดก็มสี ทิ ธิได้รบั ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ทย่ี ตุ ธิ รรมและเหมาะสมตามกฎหมาย ข้อบังคับ
และนโยบายของประเทศผู้รับ (b) หากแรงงานข้ามชาติออกจากประเทศผู้รับ พวกไม่ควรสูญเสียสิทธิในผลประโยชน์
จากการจ้างงานตามกฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายของประเทศผู้รับ
(18) แรงงานข้ามชาติมีสิทธิในการโอนรายได้และเงินออมของตนในรูปแบบใด ๆ ก็ได้ตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับว่า
ด้วยการรับส่งเงินตราในประเทศผู้รับและผู้ส่ง
(19) (a) แรงงานข้ามชาติมีสิทธิที่จะยื่นค�ำร้องหรือร้องเรียนเรื่องการเลิกจ้างและ/หรือการละเมิดสัญญาจ้างในประเทศผู้รับ
ได้ตามกฎหมายว่าด้วยข้อพิพาทแรงงานในประเทศผูร้ บั และตามกฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายระดับชาติทเี่ กีย่ วข้อง
กับการย้ายถิ่นฐาน และได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศผู้รับต่อไปได้ในระหว่างที่คดีของหรือเธอรอการตัดสิน (b) หาก
การวินิจฉัยอุทธรณ์เป็นการเอื้อประโยชน์ต่อแรงงานข้ามชาติ เขาหรือเธอมีสิทธิได้รับการเยียวยาจากการสูญเสียสิทธิ
ของตนที่เกิดจากสัญญาจ้าง
(20) แรงงานข้ามชาติมีสิทธิที่จะเข้าร่วมสหภาพแรงงานและสมาคมภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายระดับชาติของ
ประเทศผู้รับ
(21) ประเทศผู้ส่งจะประสานงานอย่างใกล้ชิดกับประเทศผู้รับในการจัดโครงการปฐมนิเทศ/การศึกษาก่อนออกเดินทาง ซึ่ง
ครอบคลุมถึงเรือ่ งสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงาน สภาพการท�ำงานและความเป็นอยูท่ วั่ ไป กฎหมาย นโยบาย ข้อบังคับ
วัฒนธรรม บรรทัดฐาน และแนวปฏิบตั ขิ องประเทศผูร้ บั ช่องทางการช่วยเหลือในประเทศผูร้ บั และเรือ่ งอืน่ ๆ เพือ่ ช่วย
ให้สามารถปฏิบัติตามระเบียบวิธีทางปกครองหรืออื่น ๆ ของประเทศผู้รับได้
(22) ประเทศผูส้ ง่ จะประกันว่ามีการแจ้งและแรงงานข้ามรับทราบข้อก�ำหนดและเงือ่ นไขของงานของตนตามสัญญาจ้างงาน
ที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือบันทึกเป็นเอกสาร อย่างถูกต้องและในภาษาที่เข้าใจได้
(23) (a) ประเทศผูส้ ง่ จะก�ำหนดค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือเดินทางและเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องอืน่ ๆ ทีส่ มเหตุสมผล โปร่งใส
และเป็นมาตรฐาน (b) ประเทศผู้ส่งจะด�ำเนินการเช่นเดียวกันเพื่อห้ามฝ่ายใด ๆ เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการบรรจุเข้า
ท�ำงานหรือการสรรหาแรงงานจากแรงงานข้ามชาติที่มากเกินไป
(24) ประเทศผูส้ ง่ จะด�ำเนินการทุกทางเพือ่ ลดความซับซ้อนของกระบวนการจัดการบรรจุเข้าท�ำงานในต่างประเทศตามความ
เหมาะสม เช่น จัดให้มี "ศูนย์บริการแบบครบวงจร" เป็นต้น
(25) ประเทศผูส้ ง่ จะรับรองว่าก่อนออกเดินทาง แรงงานข้ามชาติมคี ณ
ุ สมบัตติ รงตามข้อก�ำหนดด้านสุขภาพของประเทศผูร้ บั
(26) ประเทศผู้ส่งจะพัฒนาแผนการคืนถิ่นที่ครอบคลุมให้แก่แรงงานข้ามชาติที่กลับภูมิล�ำเนาพร้อมครอบครัว ตลอดจน
โครงการการจ้างงานแรงงานข้ามชาติที่กลับคืนถิ่นโดยค�ำนึงถึงทักษะที่ได้รับจากการท�ำงานในต่างประเทศ
(28) ประเทศผูส้ ง่ จะรับรองสิทธิของแรงงานข้ามชาติทกี่ ลับคืนถิน่ ในการจัดตัง้ สมาคม มีสว่ นร่วมในการก�ำหนดนโยบายและ
โครงการทีม่ ผี ลกระทบต่อแรงงานข้ามชาติ และในการเข้าถึงบริการส�ำหรับแรงงานข้ามชาติและครอบครัวทีก่ ลับคืนถิน่
ตามกฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายระดับชาติของประเทศผู้ส่ง
(29) ประเทศผู้ส่งจะด�ำเนินการตามความเหมาะสมกับผู้ใดก็ตามในดินแดนที่จงใจท�ำลาย สร้างความเสียหาย ปรับเปลี่ยน
หรือปลอมแปลงเอกสารการเดินทาง การท�ำงาน หรือข้อมูลส่วนตัวของแรงงานข้ามชาติที่ออกโดยประเทศผู้ส่ง
(30) ประเทศผู้รับจะปกป้องสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมสวัสดิภาพและรักษาศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของแรงงาน
ข้ามชาติตามกฎหมาย ข้อบังคับและนโยบายของประเทศ โดยประเทศผู้รับจะใช้มาตรการที่จ�ำเป็นและเหมาะสมเพื่อ:
(a) ประกันการปฏิบัติต่อแรงงานข้ามชาติอย่างเป็นธรรม และ (b) ป้องกันการล่วงละเมิด การแสวงประโยชน์ และ
การกระท�ำรุนแรงต่อแรงงาน
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(31) ประเทศผูร้ บั จะพยายามทุกวิถที างในการออกใบอนุญาตให้แรงงานข้ามชาติได้อยูแ่ ละมีสว่ นร่วมในการจ้างงานอย่างน้อย
ในช่วงเวลาเดียวกับทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้ทำ� งานรับค่าตอบแทนโดยทีต่ อ้ งได้รบั อนุญาตให้อยูแ่ ละมีสว่ นร่วมในการจ้างงาน
แยกต่างหาก ตามกฎหมายและข้อบังคับแห่งชาติ
(32) ประเทศผูร้ บั จะปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายระดับชาติของตน: (a) ให้ความรูแ้ ก่นายจ้างในเรือ่ งกระบวนการ
จ้างแรงงานข้ามชาติอย่างถูกกฎหมาย (b) ด�ำเนินการกับนายจ้างที่กักขังแรงงานข้ามชาติอย่างผิดกฎหมาย (c) ด�ำเนิน
การกับนายจ้างที่จงใจท�ำลาย ท�ำความเสียหาย หรือยึดหนังสือเดินทางและใบอนุญาตท�ำงาน ของแรงงานข้ามชาติที่
ออกโดยหน่วยงานของรัฐ และ (d) ด�ำเนินการกับนายจ้างที่จ้างแรงงานข้ามชาติอย่างผิดกฎหมาย
(33) ประเทศผู้รับจะด�ำเนินการตามจ�ำเป็นเพื่อห้ามฝ่ายใดในประเทศผู้รับเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการบรรจุเข้าท�ำงานหรือ
การสรรหาแรงงานจากแรงงานข้ามชาติ
(34) ประเทศผูร้ บั จะท�ำให้มนั่ ใจได้วา่ แรงงานข้ามชาติจะได้รบั ข้อมูลจากองค์กรหรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเพียงพอภายใน
กรอบเวลาทีเ่ หมาะสม ซึง่ รวมถึงสิทธิและความรับผิดชอบ มาตรการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ช่องทางการ
ช่วยเหลือหลังจากทีแ่ รงงานมาถึง อันสอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน นโยบายและระเบียบข้อบังคับ และขนบธรรมเนียม
และประเพณีของประเทศผู้รับ
(35) ประเทศผู้รับจะส่งเสริมความสามัคคีและความอดทน เพื่อสร้างสภาวะที่เอื้อให้แรงงานข้ามชาติสามารถปรับตัวเข้ากับ
ชุมชน ศาสนาและขนบธรรมเนียมและประเพณีท้องถิ่น ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายระดับชาติได้
(36) (a) ประเทศผู้รับจะออกข้อบังคับหรือแนวทางปฏิบัติให้มีการแสดงข้อก�ำหนดและเงื่อนไขของการจ้างงานรวมอยู่ใน
สัญญาจ้างงานหรือเอกสารประกอบทีถ่ กู ต้องส�ำหรับแรงงานข้ามชาติ ตามกฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายของประเทศ
ผูร้ บั (b) ประเทศผูร้ บั จะประกันว่าแรงงานข้ามชาติจะได้รบั ส�ำเนาสัญญาจ้างงานหรือเอกสารทีถ่ กู ต้อง ส�ำหรับงานของ
ตน โดยเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายทีบ่ งั คับใช้ของประเทศผูร้ บั (c) ประเทศผูร้ บั จะควบคุมการจ้างงาน
ของแรงงานข้ามชาติโดยรับรองว่า เงือ่ นไขและข้อก�ำหนดในการจ้างงานมีความชัดเจน เช่น ค่าจ้าง ผลประโยชน์ในการ
จ้างงาน สภาพการท�ำงาน สุขภาพและความปลอดภัย กลไกข้อพิพาทในการจ้างงาน และการส่งกลับประเทศ เป็นไป
ตามกฎหมายแห่งชาติ ข้อบังคับ สัญญาการจ้างงานหรือเอกสารที่เหมาะสมอื่น ๆ
(37) ประเทศผูร้ บั รับรองว่าแรงงานข้ามชาติจะได้รบั ค่าตอบและผลประโยชน์อนื่ ๆ แทนทีย่ ตุ ธิ รรมและเหมาะสมตามกฎหมาย
ข้อบังคับ และนโยบายระดับชาติที่บังคับใช้ ในประเทศผู้รับ
(38) ประเทศผู้รับจะให้สิทธิแก่แรงงานข้ามชาติในการเข้าร่วมสหภาพแรงงานและสมาคมต่าง ๆ ตามกฎหมาย ข้อบังคับ
และนโยบายแห่งชาติ
(39) ประเทศผู้รับประกันว่าจะมีการจัดหาที่พักที่ดีพอหรือสมเหตุสมผลให้แก่แรงงานข้ามชาติ โดยเป็นไปตามกฎหมาย
ข้อบังคับ และนโยบายแห่งชาติ
(40) ประเทศผู้รับจะปฏิบัติต่อแรงงานข้ามชาติอย่างเป็นธรรมตามกฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายแห่งชาติที่ใช้บังคับ
ในเรื่ อ ง: (a) สภาพการท� ำ งานและค่ า ตอบแทน (b) ความปลอดภั ย ในการท� ำ งานและการคุ ้ ม ครองสุ ข ภาพ;
(c) การคุ้มครองจากความรุนแรงและการล่วงละเมิดทางเพศ และ (d) เพศและสัญชาติในสถานที่ท�ำงาน
(41) ประเทศผูร้ บั จะให้สทิ ธิแก่แรงงานข้ามชาติในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลและการดูแลสุขภาพอย่างเพียงพอตามกฎหมาย
ข้อบังคับ และนโยบายที่บังคับใช้ของประเทศผู้รับ
(42) (a) ประเทศผู้รับจะอ�ำนวยความสะดวกให้แรงงานข้ามชาติเข้าถึงความช่วยเหลือทางกฎหมายและหาผู้กระท�ำผิด
รวมถึงการแปลภาษาหากจ�ำเป็น หากตกเป็นผู้เสียหาย จากการเลือกปฏิบัติ การล่วงละเมิด การแสวงประโยชน์และ/
หรือความรุนแรง ตามกฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายแห่งชาติ (ข) ประเทศผู้รับจะอ�ำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่
กงสุลหรือทางการฑูตของประเทศผูส้ ง่ ปฏิบตั หิ น้าที่ เมือ่ แรงงานข้ามชาติถกู จับหรือถูกจ�ำคุกหรืออยูภ่ ายใต้อารักขาหรือ
ถูกกักตัวไว้ในลักษณะใดก็ตาม ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายของประเทศผูร้ บั และโดยทีส่ อดคล้องกับอนุสญ
ั ญา
เวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางกงสุล พ.ศ. 2506
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(43) รัฐผู้รับจะปกป้องสิทธิการจ้างงานของแรงงานข้ามชาติในระหว่างการส่งตัวกลับประเทศ รวมถึงการประกันการปฏิบัติ
ตามข้อก�ำหนดทีบ่ งั คับใช้/ทีเ่ กีย่ วข้องตามกระบวนการส่งกลับประเทศของประเทศผูร้ บั เมือ่ สิน้ สุดสัญญาจ้าง/บัตรผ่าน
งานหมดอายุ
(45) ปรึกษาหารือและให้ความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการจ้างงานที่มีคุณค่า มีมนุษยธรรม มีประสิทธิผล มีศักดิ์ศรี และให้ผล
ตอบแทนที่ดีแก่แรงงานข้ามชาติ
(46) พยายามให้มีสัญญาจ้างที่ระบุข้อก�ำหนดและเงื่อนไขของการจ้างงาน
(47) ร่วมมือในการส่งเสริมทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาทักษะของแรงงานข้ามชาติ
(48) ร่วมมือกันใช้มาตรการทีเ่ ป็นรูปธรรมเพือ่ ป้องกันและปราบปรามการเคลือ่ นย้ายแรงงานข้ามชาติอย่างผิดกฎหมายและ
การจ้างแรงงานข้ามชาติอย่างไม่ถกู ระเบียบ ทัง้ นีเ้ พือ่ ความปลอดภัย สวัสดิการ และการเข้าถึงความยุตธิ รรมของแรงงาน
ข้ามชาติ
(49) ร่วมมือกันเพื่อสร้างจิตส�ำนึกสาธารณะและเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการย้ายถิ่นของแรงงาน
(50) บังคับใช้กฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายการคุ้มครองแรงงานข้ามชาติ รวมถึง ที่เกี่ยวข้องกับคนกลางด้านแรงงาน
ภายในเขตอ�ำนาจของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน
(51) อนุญาต วางระเบียบ และก�ำกับดูแลหน่วยงานจัดหางานของภาครัฐและเอกชน เพื่อขจัดการทุจริตในการจัดหางาน
และเพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และนโยบายของประเทศสมาชิกอาเซียนดังกล่าว โดย
ประเทศสมาชิกอาเซียนจะใช้มาตรการที่มีประสิทธิผลเพื่อขจัดการทุจริตในระบบจัดหางาน
(52) ใช้มาตรการเพื่อประกันการป้องกันและปราบปรามการลักลอบน�ำเข้าและค้ามนุษย์อย่างมีประสิทธิผล การจัดตั้งและ
ด�ำเนินการระบบระบุตัวผู้เสียหาย ใช้บทลงโทษที่รุนแรงขึ้นส�ำหรับผู้ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมเหล่านี้ และให้ความช่วย
เหลือผู้เสียหาย
(53) เอือ้ ให้เกิดการแบ่งปันข้อมูลด้วยการพัฒนาหรือการเสริมสร้างความเข้มแข็งของฐานข้อมูลและระบบข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง
กับแรงงานข้ามชาติ เพื่อส่งเสริมนโยบายและแผนงาน เกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติทั้งในประเทศผู้ส่งและรับ
(54) ส่งเสริมความร่วมมือโดยมุ่ง: (a) สร้างขีดความสามารถและแบ่งปันข้อมูล ซึ่งรวมถึงกฎหมาย ข้อบังคับ นโยบาย และ
แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการของแรงงานข้ามชาติ (b) ส่งเสริมการพูดคุยอย่าง
สร้างสรรค์ การปรึกษาหารือ ความร่วมมือ และการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อบังคับใช้นโยบายและด�ำเนิน
โครงการที่เกี่ยวข้องกับแรงงานข้ามชาติอย่างมีประสิทธิผล
(55) ให้ความร่วมมือและประสานงานเพื่อขยายความช่วยเหลือแก่แรงงานข้ามชาติที่ตกอยู่ในสถานการณ์ความขัดแย้งหรือ
วิกฤตในประเทศผู้รับ ผ่านสถานทูตและส�ำนักงานกงสุล ของประเทศผู้ส่งและหน่วยงานรัฐในประเทศผู้รับ
(56) ด้วยเหตุผลด้านมนุษยธรรม ให้ความร่วมมืออย่างใกล้ชดิ ในการทีจ่ ะแก้ปญ
ั หาของกรณีแรงงานข้ามชาติซงึ่ ได้กลายเป็น
บุคคลที่ไม่มีเอกสารรับรองโดยไม่นับเป็นความผิด และไม่มีการตีความโดยนัยในการแปลงสถานภาพของแรงงานข้าม
ชาติที่เข้าเมืองโดยปราศจากเอกสารที่ถูกต้อง
(57) ใช้มาตรการเพื่อป้องกันและควบคุมกระแสแรงงานข้ามชาติที่ไม่มีเอกสาร และเสาะหาความร่วมมือและการประสาน
งานระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในการให้ความช่วยเหลือแก่ผทู้ ตี่ อ้ งการการคุม้ ครองภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ และ
นโยบายระดับชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน
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8) ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของแรงงานข้ามชาติ
(ปฏิญญาเซบู 2551) (CEBU Declaration 2017)
หลักการ

1. ทัง้ ประเทศผูร้ บั และประเทศผูส้ ง่ จะต้องสร้างพืน้ ฐานหลักทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประชาคมอาเซียนให้
มีความแข็งแกร่ง โดยการส่งเสริมศักยภาพสูงสุด และศักดิ์ศรีของแรงงานข้ามชาติ ในสภาพแวดล้อมที่มีเสรีภาพ ความ
ยุตธิ รรม และความมัน่ คงโดยทีส่ อดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ และนโยบายของประเทศสมาชิกอาเซียน แต่ละประเทศ
2. หลักการ 2: ประเทศผู้รับและประเทศผู้ส่งจะต้องค�ำนึงถึงสิทธิพื้นฐานและศักดิ์ศรีของแรงงานข้ามชาติและสมาชิกใน
ครอบครัว ซึ่งพ�ำนักอยู่กับแรงงานเหล่านั้นอยู่แล้ว โดยที่ไม่เป็นการท�ำความเสียหายต่อการที่ประเทศผู้รับจะบังคับใช้
กฎหมาย ระเบียบ และนโยบายของตน
3. หลักการ 20: ประเทศสมาชิกอาเซียนจะขยายขอบเขตความช่วยเหลือที่จัดให้แก่แรงงานข้ามชาติของประเทศสมาชิก
อาเซียน ผู้ซึ่งตกอยู่ในสถานการณ์ขัดแย้ง หรือในสถานการณ์วิกฤตินอกเขตอาเซียนในกรณีที่มีความจ�ำเป็นและโดยที่
ขึ้นอยู่กับขีดความสามารถและก�ำลังของสถานทูตหรือสถานกงสุลของประเทศสมาชิกอาเซียน ที่เกี่ยวข้อง โดยยึดถือ
ตามการปรึกษาหารือและการจัดการระดับทวิภาคีต่างๆ
5. เพิ่มความพยายามที่จะคุ้มครองสิทธิความเป็นมนุษย์ขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมสวัสดิการ และด�ำรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีในความเป็น
มนุษย์ของแรงงานข้ามชาติ
6. ด�ำเนินการเพื่อที่จะบรรลุถึงความสามัคคีปรองดองและความอดทนอดกลั้นระหว่างประเทศผู้รับกับแรงงานข้ามชาติ
7. อ�ำนวยความสะดวกให้แรงงานข้ามชาติสามารถเข้าถึงแหล่งทรัพยากรและหนทางแก้ไข จากการได้รับข้อมูลข่าวสาร
การฝึกอบรมและการศึกษา การได้รบั ความยุตธิ รรม ตลอดจนการบริการด้านสวัสดิการสังคมตามทีเ่ หมาะสม และโดยที่
สอดคล้องกับกฎหมายของประเทศผู้รับ ทั้งนี้โดยที่บุคคลเหล่านั้นจะต้องปฏิบัติตามข้อก�ำหนดต่าง ๆ ภายใต้กฎหมาย
ระเบียบ และนโยบายที่ใช้บังคับอยู่ของประเทศนั้นๆตลอดจนข้อตกลงทวิภาคี และสนธิสัญญาพหุภาคี
8. ส่งเสริมให้มกี ารคุม้ ครองแรงงานข้ามชาติให้ได้รบั การจ้างงานและการจ่ายค่าจ้างทีเ่ หมาะสมและยุตธิ รรม และมีโอกาส
เพียงพอในการได้ท�ำงานที่มีคุณค่า และมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี
9. จัดให้แรงงานข้ามชาติซึ่งอาจจะตกเป็นเหยื่อของการเลือกปฏิบัติ การละเมิด การถูกแสวงประโยชน์ เอารัดเอาเปรียบ
ความรุนแรง ได้รับโอกาสอย่างเพียงพอในการที่จะ เข้าถึงระบบกฎหมายและระบบศาลของประเทศผู้รับ
10. อ�ำนวยความสะดวกในการใช้การด�ำเนินงานด้านกงสุล โดยเจ้าหน้าทีก่ งสุลหรือเจ้าหน้าทีด่ า้ นการทูตของประเทศต้นทาง
เมือ่ แรงงานข้ามชาติถกู จับกุมหรือจะถูกจ�ำคุก หรืออยูภ่ ายใต้อารักขา หรือถูกกักตัวไว้ในลักษณะใดก็ตาม ภายใต้กฎหมาย
และระเบียบต่างๆของประเทศผู้รับและโดยที่สอดคล้องกับอนุสัญญาเวียนนา เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางกงสุล
13. ก�ำหนดนโยบายและกระบวนการในการทีจ่ ะอ�ำนวยความสะดวกในด้านต่างๆทีเ่ กีย่ วกับการย้ายถิน่ ฐานของแรงงาน ซึง่
รวมไปถึงการสรรหา การจัดเตรียมการเพื่อส่งแรงงาน ไปยังต่างประเทศและการคุ้มครองแรงงานข้ามชาติเมื่ออยู่ต่าง
ประเทศ รวมไปถึงการส่งกลับประเทศและการเตรียมความพร้อมเพื่อกลับคืนถิ่นฐานเดิม
14. จัดตั้งและส่งเสริมวิธีปฏิบัติทางด้านกฎหมายในการที่จะก�ำกับดูแลการสรรหาแรงงานข้ามชาติและการรับเอากลไกใน
การที่จะลดวิธีปฏิบัติในการสรรหาแรงงานข้ามชาติที่ ไม่ถูกต้องไปใช้ โดยการใช้สัญญาที่ถูกต้องตามกฎหมายและมี
ผลสมบูรณ์ การก�ำกับดูแลและการรับรองตัวแทนจัดหาแรงงานและนายจ้าง รวมไปถึงการท�ำบัญชีด�ำส�ำหรับ ตัวแทน
จัดหาแรงงานที่ละเลยหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
15. ประเทศสมาชิกอาเซียนควรส่งเสริมให้มีการท�ำงานที่มีคุณค่า มีมนุษยธรรม มีผลิตผล มีศักดิ์ศรี และมีค่าตอบแทน
ส�ำหรับแรงงานข้ามชาติ
16. ประเทศสมาชิกอาเซียนจะจัดตั้งและด�ำเนินการโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อ
คืนถิ่นฐานเดิมส�ำหรับแรงงานข้ามชาติในประเทศต้นทาง
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17. ประเทศสมาชิกอาเซียนจะใช้มาตรการที่เป็นรูปธรรมในการที่จะป้องกันหรือลดอัตราการลักลอบขนคนข้ามประเทศ
และการค้ามนุษย์ โดยการก�ำหนดบทลงโทษ ทีม่ คี วามรุนแรงมากขึน้ ส�ำหรับผูท้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้องในกิจกรรมเหล่านัน้ นอก
เหนือจากมาตรการอื่นๆ
18. อ�ำนวยความสะดวกให้มกี ารแลกเปลีย่ นข้อมูลกันในเรือ่ งต่างๆทีเ่ กีย่ วข้องกับแรงงานข้ามชาติ เพือ่ ประโยชน์ในการทีจ่ ะ
ส่งเสริมนโยบายและแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ แรงงานข้ามชาติทั้งในประเทศผู้ส่งและประเทศผู้รับ
20. ประเทศสมาชิกอาเซียนจะขยายขอบเขตความช่วยเหลือที่จัดให้แก่แรงงานข้ามชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน ผู้ซึ่ง
ตกอยู่ในสถานการณ์ขัดแย้ง หรือในสถานการณ์วิกฤติ นอกเขตอาเซียนในกรณีที่มีความจ�ำเป็น และโดยที่ขึ้นอยู่กับ
ขีดความสามารถและก�ำลังของสถานทูตหรือสถานกงสุลของประเทศสมาชิกอาเซียนที่เกี่ยวข้อง โดยยึดถือตามการ
ปรึกษา หารือและการจัดการระดับทวิภาคีต่าง ๆ
9) ข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการย้ายถิน
่ ฐานปลอดภัย เป็นระเบียบ และปกติ
(GCM 2561) (Global Compact on Migration 2018)
หลักการ

1. รวบรวมและใช้ข้อมูลที่ถูกต้องและถูกจัดระเบียบแล้วมาเป็นพื้นฐานในการก�ำหนดนโยบาย
3. ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและทันท่วงทีในทุกขั้นตอนของการย้ายถิ่น
6. อ�ำนวยความสะดวกในการสรรหาแรงงานอย่างเป็นธรรมและมีจริยธรรม ตลอดจนรักษาไว้ซึ่งเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ท�ำให้
มั่นใจว่างานที่ท�ำเป็นงานที่มีคุณค่า 7: แก้ไขและลดความเสี่ยงในการย้ายถิ่น 9: เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างชาติใน
การจัดการลักลอบน�ำเข้าแรงงานข้ามชาติ 10: ป้องกัน ปราบปราม และขจัดการค้ามนุษย์ในบริบทการโยกย้ายถิ่นฐาน
ระหว่างประเทศ
11. จัดการพรมแดนในลักษณะบูรณาการ ปลอดภัย และมีการประสานงานกัน
12. เสริมสร้างความมัน่ ใจและความสามารถในการคาดการณ์กระบวนการโยกย้ายถิน่ ฐานเพือ่ ให้มกี ารคัดกรอง การประเมิน
และการอ้างอิงที่เหมาะสม
13. ใช้การกักขังผู้ย้ายถิ่นเป็นมาตรการสุดท้ายและพยายามหาทางเลือกอื่นแทน
14. ส่งเสริมการคุ้มครอง ความช่วยเหลือ และความร่วมมือด้านกงสุลตลอดวงจรการย้ายถิ่น
15. เปิดโอกาสให้ผู้ย้ายถิ่นเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐาน
16. ส่งเสริมให้ผู้ย้ายถิ่นและสังคมตระหนักถึงประโยชน์ของการอยู่ร่วมกันและการสร้างความสามัคคีในสังคม
17. ขจัดการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบและส่งเสริมวาทกรรมสาธารณะเชิงหลักฐานเพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องการย้ายถิ่น
18. ลงทุนในการพัฒนาทักษะและส่งเสริมการยอมรับทักษะ คุณวุฒิ และความสามารถร่วมกัน
19. สร้างสภาวะให้ผู้ย้ายถิ่นและพลัดถิ่นได้มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในการพัฒนาประเทศอย่างที่ยั่งยืนในทุกประเทศ
21. ให้ความร่วมมือในการอ�ำนวยความสะดวกในการคืนถิ่นและการกลับเข้ามาท�ำงานใหม่อย่างปลอดภัยและมีศักดิ์ศรี
รวมถึงการปรับตัวคืนสู่สังคมได้อย่างยั่งยืน
22. สร้างกลไกในการโยกย้ายสิทธิการประกันสังคมและผลประโยชน์ที่ได้รับจากการท�ำงาน
23. เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศและความร่วมมือระดับโลกเพื่อการย้ายถิ่นที่ปลอดภัย เป็นระเบียบ และเป็น
ปกติ
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10) หลักการทั่วไปและแนวปฏิบัติ (OG) เพื่ อการจัดหางานที่เป็นธรรมของไอแอลโอ
(2562) (ILO (2019) General Principles and Operational Guidelines
(OG) on Fair Recruitment)

OG 1: รัฐมีหน้าที่ต้องเคารพ คุ้มครองและรับรองให้สิทธิมนุษยชนเป็นที่ยอมรับในระดับสากลซึ่งรวมถึง หลักการพื้นฐาน
และสิทธิในการท�ำงาน และมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดหางาน ซึ่งรวมถึง
การเคารพและให้ความคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพในการสมาคมและการเจรจาต่อรองร่วม การป้องกันและการขจัดการ
ใช้แรงงานบังคับ แรงงานเด็ก และการเลือกปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานและอาชีพ
OG 2: รัฐควรให้ความคุม้ ครองแรงงานจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยนายจ้างในกระบวนการจัดหางาน ผูจ้ ดั หาแรงงาน
และกิจการอื่น ๆ
OG 3: รัฐควรก�ำหนด ทบทวน และสร้างความเข้มแข็งให้กับกฎหมายและกฎระเบียบของประเทศ และควรพิจารณาจัดให้
มีการทบทวนและประเมินการปฏิบัติตามพันธกรณีและนโยบายเกี่ยวกับการจัดหางานที่เป็นธรรมของประเทศอย่าง
สม�่ำเสมอ ด้วยการมีส่วนร่วมขององค์กรนายจ้าง และองค์กรลูกจ้าง
OG 4: รัฐควรดูแลให้กฎหมายและกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องครอบคลุมทุกแง่มมุ ของกระบวนการจัดหางานและใช้ได้กบั แรงงาน
ทุกคน โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง
OG 5: รัฐควรบังคับใช้กฎหมายและกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องอย่างมีประสิทธิผล และก�ำหนดให้ผเู้ กีย่ วข้องทัง้ หมดในกระบวนการ
จัดหางานปฏิบัติตามกฎหมาย
OG 6: รัฐควรด�ำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อขจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดหางานและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องจากแรงงาน
และคนหางาน
OG 13: รัฐควรดูแลให้ขอ้ ตกลงทวิภาคีและ/หรือพหุภาคีเกีย่ วกับการย้ายถิน่ ของแรงงานมีกลไกส�ำหรับการก�ำกับดูแลการจัดหา
งานแรงงานข้ามชาติ มีความสอดคล้องกับสิทธิมนุษยชนที่ได้รับการรับรองในระดับสากลทั้งหลักการและสิทธิพื้นฐาน
ในการท�ำงาน และมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เป็นทีย่ อมรับตกลงกันระหว่างประเทศต้นทาง
ทางผ่านและปลายทาง และได้รับการน�ำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล
OG 14: รัฐควรด�ำเนินขั้นตอนต่างๆ ในการให้ความคุ้มครองแรงงานจากการละเมิดในการจัดหางาน ทั้งในกลุ่มที่เป็นลูกจ้าง
ของรัฐโดยตรง และที่อยู่ในห่วงโซ่การผลิต ที่รับจ้างจากรัฐ และในกิจการที่รัฐเป็นเจ้าของ หรือควบคุม หรือที่ได้รับ
การสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐ และมีสัญญากับหน่วยงานรัฐ
OG 16: ธุรกิจและบริการจัดหางานของรัฐควรด�ำเนินการจัดหางานเพือ่ สนองความต้องการตลาดแรงงานทีท่ ราบชัดเจน และไม่
ใช้ไปเพือ่ เป็นการโยกย้าย หรือบัน่ ทอนก�ำลังแรงงานทีม่ ี ลดค่าจ้างหรือท�ำสภาพการท�ำงานให้ดอ้ ยลง หรือบ่อนท�ำลาย
การท�ำงานที่มีคุณค่า
OG 17: ไม่ควรมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจัดหางานหรือค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วข้องจากแรงงานทีไ่ ด้รบั การจัดหางานและคน
หางาน หรือให้แรงงานต้องรับภาระเพิ่มในทางหนึ่งทางใด
OG 21: ผู้จัดหางานควรเคารพกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และหลักการและสิทธิพื้นฐานในการท�ำงาน
OG 22: ผู้จัดหางานจัดหาแรงงานเพื่อไปท�ำงานต่างประเทศควรเคารพสิทธิมนุษยชน รวมถึงหลักการและสิทธิพื้นฐานในการ
ท�ำงาน โดยสอดคล้องกับกฎหมาย ระหว่างประเทศและกฎหมายในประเทศต้นทาง ประเทศทางผ่าน และประเทศ
ปลายทาง ตลอดจนมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ
OG 23: ผู้จัดหางานระหว่างประเทศควรเคารพข้อตกลงทวิภาคีหรือพหุภาคีด้านการย้ายถิ่นระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องที่ส่ง
เสริมสิทธิมนุษยชน ซึ่งรวมถึงสิทธิแรงงานด้วย
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11) มาตรฐานไอริส ของไอโอเอ็ม (IOM IRIS Standard)
หลักการทั่วไป A: เคารพกฎหมายและสิทธิขั้นพื้นฐานในที่ท�ำงาน

เกณฑ์ A.1: ผู้จัดหางานควรปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมดในประเทศที่ด�ำเนินการ
เกณฑ์ A.2: ผู้จัดหางานควรปฏิบัติตามมาตรฐานสากลว่าด้วยการห้ามใช้แรงงานบังคับ
เกณฑ์ A.3: ผู้จัดหางานต้องไม่สรรหาแรงงานข้ามชาติที่มีอายุต�่ำกว่า 18 ปี
เกณฑ์ A.4: ผู้จัดหางานต้องไม่จ�ำกัดเสรีภาพในการรวมกลุ่มของแรงงานข้ามชาติ
เกณฑ์ A.5: ผู้จัดหางานต้องไม่สรรหาแรงงานข้ามชาติเพื่อวัตถุประสงค์ให้มาแทนที่คนงานที่หยุดงานประท้วง
หลักการทั่วไป B: เคารพในจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ

เกณฑ์ A.6: ผู้จัดหางานรับรองว่าแรงงานข้ามชาติจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันตลอดกระบวนการจัดหางาน และ
ไม่มีการเลือกปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นด้านเชื้อชาติ ชาติพันธุ์ เพศสภาพและอัตลักษณ์ทางเพศ ชาติก�ำเนิดหรือสังคม
สัญชาติ วรรณะ อายุ สังกัดทางการเมือง ศาสนา รสนิยมทางเพศ การเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน ความสามารถ
ทางกายภาพ สุขภาพ การตั้งครรภ์ สถานภาพการสมรสหรือครอบครัว หรือสถานะอื่นใด ตามกฎหมายที่บังคับ
ใช้
เกณฑ์ B.1: ระบบการจัดการของผู้จัดหางานเป็นไปตามหลักการของ IRIS
เกณฑ์ B.2: ผู้จัดหาแรงงานด�ำเนินการตรวจสอบสถานะนายจ้างและนายจ้างปลายทางเป็นประจ�ำ เพื่อให้มั่นใจว่านายจ้าง
ปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานแรงงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
เกณฑ์ B.3: ผูจ้ ดั หางานด�ำเนินการตรวจสอบสถานะคูค่ า้ ทางธุรกิจและผูร้ บั เหมาช่วงอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ ให้แน่ใจว่ามีการปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายที่บังคับใช้และตามหลักการของ IRIS อย่างต่อเนื่อง
หลักการ 1: การห้ามเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจัดหางานจากแรงงานข้ามชาติ

เกณฑ์
1.1: ผู้จัดหางานมีพันธกรณีด้านนโยบายที่ห้ามมิให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดหางานและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน
ข้ามชาติ ไม่ว่าจะสรรหาแรงงานที่ไหนหรืออย่างไร
1.2: แรงงานข้ามชาติไม่ต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการจัดหางานและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
1.3: ในระหว่างกระบวนการจัดหางานผูจ้ ดั หางานต้องแจ้งให้คนหางานทราบว่าตนจะไม่ตอ้ งแบกรับค่าใช้จา่ ยในการจัดหางาน
2.1: ผูจ้ ดั หางานจะไม่เก็บหนังสือเดินทาง เอกสารแสดงตนอืน่ ๆ ใบอนุญาตท�ำงาน หรือเอกสารอืน่ ๆ ของแรงงานข้ามชาติโดย
ไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบุคคลนั้น
2.2: ห้ามผู้จัดหางานยึดสมุดบัญชีธนาคาร บัตรธนาคาร โฉนดที่ดินหรือทรัพย์สินส่วนตัวของแรงงานข้ามชาติหรือสมาชิกใน
ครอบครัวของไม่ว่าในเวลาใด
2.3: สัญญาจ้างงานและข้อตกลงการบริการระหว่างผู้จัดหางานและแรงงานข้ามชาติจะต้องไม่มีเงื่อนไขที่จ�ำกัดเสรีภาพในการ
เคลื่อนไหว
3.1: ผูจ้ ดั หางานต้องให้สญ
ั ญาจ้างงานเป็นลายลักษณ์อกั ษรทีต่ รงไปตรงมาและเข้าใจได้แก่แรงงานข้ามชาติ ซึง่ ต้องระบุตำ� แหน่ง
งาน ลักษณะงาน สถานทีป่ ฏิบตั งิ าน การเริม่ และระยะเวลาของสัญญา รายละเอียดการขนส่งไปและกลับจากประเทศปลาย
ทาง รายละเอียดที่พัก อาหารตามสัญญา ค่าบ�ำรุงสหภาพแรงงานหรือค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย อื่น ๆ ที่ลูกจ้างต้องจ่าย
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(ถ้ามี) ชื่อและที่อยู่ของนายจ้าง ค่าจ้างและความถี่ในการจ่าย ชั่วโมงท�ำงานและวันพัก อัตราค่าล่วงเวลา การลาพักร้อน
สิทธิการลาอื่น ๆ การหักค่าจ้างตามกฎหมายทั้งหมด ผลประโยชน์ของการจ้างงานและเงื่อนไขการเลิกจ้างตามกฎหมาย
ที่บังคับใช้ เป็นอย่างน้อย
4.1: ผู้จัดหางานต้องปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย กฎและระเบียบที่บังคับใช้ และหลัก
การของ IRIS
หลักการ 3: ยึดถือความโปร่งใสของข้อก�ำหนดและเงื่อนไขการจ้างงาน

เกณฑ์
3.2: ผูจ้ ดั หางานต้องตรวจสอบว่าข้อก�ำหนดและเงือ่ นไขของการจ้างงานเหมือนกับทีน่ ายจ้างเสนอไว้ในตอนแรกและมีการปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายและแนวปฏิบัติที่บังคับใช้
3.3: มีการมอบสัญญาจ้างงานให้กับแรงงานข้ามชาติก่อนเข้าท�ำงาน
3.4: มีการท�ำสัญญาตกลงและลงนามโดยแรงงานข้ามชาติโดยไม่มีการบังคับ
3.5: จะไม่มกี ารเอาสัญญาจ้างงานอืน่ มาแทนทีส่ ญ
ั ญาจ้างทีค่ นงานได้ลงนามไว้ เว้นแต่จะมีการตกลงกับแรงงานข้ามชาติเพือ่ ให้
มีสภาพความเป็นอยู่และการท�ำงานที่ดีขึ้น
3.6: ผู้จัดหางานรับรองว่าแรงงานข้ามชาติจะได้รับการฝึกอบรมแนะน�ำการท�ำงาน (PDO) ก่อนออกเดินทาง
4.2: ผู้จัดหางานและบุคคลที่สามจะต้องคุ้มครองและปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของแรงงานข้ามชาติที่รวบรวมมาได้อย่างเป็น
ความลับ
4.3: ขณะที่ท�ำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล จะต้องได้รับความยินยอมจากแรงงานต่างชาติเสียก่อน
4.4: ผูจ้ ดั หางานจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของแรงงานข้ามชาติโดยปราศจากสาเหตุและความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากบุคคลนัน้
5.1: ผู้จัดหางานมีหรือเข้าร่วมในกลไกการร้องทุกข์ในการท�ำงานที่มีประสิทธิภาพ
5.2: ผู้จัดหางานรับรองว่าแรงงานข้ามชาติได้รับแจ้งเกี่ยวกับและสามารถเข้าถึงกลไกการร้องทุกข์ที่เปิดกว้างและเกี่ยวข้องกับ
กระบวนการจัดหางานได้โดยตรง
5.3: ผูจ้ ดั หางานต้องให้ขอ้ มูลแก่แรงงานข้ามชาติในเรือ่ งเกีย่ วกับกลไกการร้องทุกข์ของรัฐ ของนายจ้าง และระดับอุตสาหกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานทั้งในประเทศต้นทางและปลายทาง
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12) CEDAW ข้อ 1, 2, 3 และ 11
ข้อ 1

เพือ่ ความมุง่ ประสงค์ของอนุสญ
ั ญานีค้ ำ� ว่า “เลือกปฏิบตั ติ อ่ สตรี” จะหมายถึง การแบ่งแยก การกีดกัน หรือการจ�ำกัดใด ๆ เพราะ
เหตุแห่งเพศ ซึ่งมีผลหรือความมุ่งประสงค์ที่จะ ท�ำลายหรือท�ำให้เสื่อมเสียการยอมรับ การได้อุปโภคหรือใช้สิทธิโดยสตรี โดยไม่
ค�ำนึงถึงสถานภาพด้านการสมรส บนพืน้ ฐานของความเสมอภาคของบุรษุ และสตรี ของสิทธิมนุษยชน และเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐานใน
ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมของพลเมือง หรือด้านอื่น ๆ
ข้อ 2

รัฐภาคีทั้งหลายขอประณามการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ ตกลงที่จะติดตามนโยบายในการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี
โดยวิธีที่เหมาะสมทุกประการ และโดยไม่ชักช้าและเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายนี้ ตกลงที่จะ
(ก) บรรจุหลักการของความเสมอภาคของบุรุษและสตรีไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งชาติของตนหรือในบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่
เหมาะสมอื่น ๆ ถ้าหากว่ายังไม่รวมเข้าไว้ในรัฐธรรมนูญและบทบัญญัติเหล่านั้น และประกันที่จะให้มีการปฏิบัติตามหลัก
การนี้โดยทางกฎหมายและวิธีการที่เหมาะสมอื่น ๆ
(ข) ก�ำหนดมาตรการด้านนิติบัญญัติและอื่น ๆ ที่เหมาะสม รวมทั้งข้อบังคับ เมื่อเห็นเหมาะสม ซึ่งห้ามการเลือกปฏิบัติทั้งมวล
ต่อสตรี
(ค) จัดให้มกี ารคุม้ ครองทางกฏหมายซึง่ สิทธิของสตรีบนพืน้ ฐานทีเ่ ท่าเทียมกันกับบุรษุ และรับประกันในการคุม้ ครองสตรีอย่าง
มีประสิทธิภาพต่อการเลือกปฏิบัติใด ๆ โดยผ่าน ศาลยุติธรรมแห่งชาติที่มีอ�ำนาจและสถาบันรัฐบาลอื่น ๆ
(ง) งดเว้นจากการเข้าไปพัวพันในการกระท�ำหรือการปฏิบัติใด ๆ เกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติต่อสตรีและรับประกันว่าเจ้าหน้าที่
และสถาบันของรัฐจะปฏิบัติโดยสอดคล้องกับข้อผูกพันนี้
(จ) ใช้มาตรการที่เหมาะสมทุกอย่างเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีโดยบุคคล องค์การ หรือวิสาหกิจใด ๆ
(ฉ) ใช้มาตรการทีเ่ หมาะสมทุกอย่าง รวมทัง้ การออกกฎหมายเพือ่ เปลีย่ นแปลงหรือล้มเลิกกฎหมายข้อบังคับประเพณีและแนว
ปฏิบัติที่ยังมีอยู่ซึ่งก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี (ช) เพิกถอนบทบัญญัติทางอาญาภายในทั้งปวงซึ่งก่อให้เกิดการเลือก
ปฏิบัติต่อสตรี
ข้อ 3

รัฐภาคีจะใช้มาตรการทีเ่ หมาะสมทัง้ ปวง รวมทัง้ การออกกฎหมายเพือ่ ประกันพัฒนาการ และความก้าวหน้าอย่างเต็มทีข่ องสตรี
เพือ่ ความมุง่ ประสงค์ทจี่ ะรับประกันให้สตรี ได้ใช้และได้อปุ โภคสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐานบนฐานของความเสมอภาค
กับบุรุษในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการเมือง สังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม
ข้อ 11

1. รัฐภาคีจะใช้มาตรการที่เหมาะสมทุกอย่าง เพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในด้านการจ้างงาน เพื่อที่จะประกันสิทธิอย่าง
เดียวกันบนพื้นฐานของความเสมอภาค ของบุรุษและสตรีโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
(ก) สิทธิที่จะท�ำงานในฐานะเป็นสิทธิอันจะพึงแบ่งแยกมิได้ของมนุษย์ทั้งปวง
(ข) สิทธิในโอกาสทีจ่ ะไดร้บั การจ้างงานชนิดเดียวกัน รวมทัง้ การใช้หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกเดียวกันในเรือ่ งของการจ้างงาน
(ค) สิทธิในการเลือกอาชีพและการท�ำงานได้อย่างเสรี สิทธิในการได้เลื่อนต�ำแหน่ง ความปลอดภัยในการท�ำงาน และผล
ประโยชน์ รวมทั้งเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริการทั้งปวง และสิทธิที่จะได้รับการฝึก และการฝึกซ�้ำด้านอาชีพ รวมทั้งภาวะ
การเป็นผู้ฝึกงาน การฝึก และการฝึกซ�้ำด้านอาชีพในระดับสูง (ง) สิทธิที่จะได้รับผลตอบแทนเท่าเทียมกัน รวมทั้งผล
ประโยชน์และสิทธิทจี่ ะได้รบั การปฏิบตั ทิ เี่ สมอภาคกันเกีย่ วกับงานทีม่ คี ณ
ุ ค่าเท่าเทียมกัน รวมทัง้ ความเสมอภาคของการ
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ปฏิบัติ ในการวัดผลคุณภาพของงาน
(จ) สิทธิที่จะได้รับประกันสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกรณีของการเกษียณอายุ การตกงาน การป่วย การทุพพลภาพ และ
วัยชรา และการหมดสมรรถนะที่จะท�ำงานอื่น ๆ รวมถึงสิทธิในการได้รับเงินค่าจ้างขณะพักงาน
(ฉ) สิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยในสภาพการท�ำงานต่าง ๆ รวมทั้งการให้ความคุ้มครองในการ
ท�ำหน้าที่ด้านการมีบุตรสืบพันธุ์
2. เพื่อที่จะป้องกันการเลือกปฏิบัติต่อสตรีด้วยเหตุผลอันเนื่องมาจากการแต่งงานหรือความเป็นเพศมารดา และเพื่อประกัน
สิทธิอันแท้จริงของสตรีในการที่จะท�ำงาน รัฐภาคีจะใช้มาตรการที่เหมาะสม
(ก) เพื่อห้ามภายใต้การบังคับใช้ของข้อห้ามต่าง ๆ ไม่ให้มีการปลดเพราะเหตุแห่งการตั้งครรภ์หรือเพราะการลาคลอดบุตร
และการเลือกปฏิบัติบนพื้นฐานของสถานภาพในการแต่งงาน
(ข) เพือ่ ริเริม่ ให้มกี ารลาคลอดบุตรโดยได้รบั ค่าจ้าง หรือได้ผลประโยชน์ทางสังคมทีเ่ ปรียบเทียบได้โดยไม่สญ
ู เสียการงานเดิม
อาวุโสในการท�ำงาน หรือเงินช่วยเหลือทางสังคม
(ค) เพือ่ กระตุน้ ให้มบี ริการสังคมอันเป็นตัวสนับสนุนทีจ่ ำ� เป็นเพือ่ ทีจ่ ะช่วยให้บดิ ามารดาสามารถรวบรวมข้อผูกพันทางครอบครัว
เข้ากับความรับผิดชอบในการงานและการเข้าร่วม ในกิจการสาธารณะ โดยเฉพาะอย่างยิง่ โดยการส่งเสริมให้มกี ารจัดตัง้
และพัฒนาขอบข่ายของสวัสดิการด้านการเลี้ยงดูเด็ก
(ง) ให้มีการคุ้มครองเป็นพิเศษแก่สตรีท่ีอยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ในการท�ำงานทุกรูปแบบที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นอันตรายต่อ
สตรีเหล่านั้น
3. บทบัญญัติของกฎหมายด้านการคุ้มครองที่เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ที่มีอยู่ในข้อนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นครั้งคราวในแง่ของ
ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และจะได้รับการแก้ไข ยกเลิก หรือขยายเท่าที่จ�ำเป็น
13) เป้าหมายการพั ฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals)
(UN 2015)

SDG 1.3: ระบบและมาตรการคุ้มครองทางสังคมส�ำหรับทุกคน
SDG 4:

สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียน
รู้ตลอดชีวิต

SDG 5:

บรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรีและเด็กหญิงทุกคน

SDG 5.2: ขจัดความรุนแรงทุกรูปแบบที่มีต่อผู้หญิงและเด็กหญิงทั้งในที่สาธารณะและที่รโหฐาน รวมถึงการค้ามนุษย์
การกระท�ำทางเพศ และการแสวงประโยชน์ในรูปแบบอื่น
SDG 8:

ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน มีการจ้างงานเต็มที่ มีผลิตภาพ และการมีงานที่
เหมาะสมส�ำหรับทุกคน

SDG 8.7: ขจัดแรงงานบังคับ ยุติความเป็นทาสสมัยใหม่และการค้ามนุษย์
SDG 8.8: ปกป้องสิทธิแรงงานและ ส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการท�ำงานที่ปลอดภัย และมั่นคงส�ำหรับผู้ท�ำงานทุกคนรวมถึง
ผู้ท�ำงานต่างด้าว โดยเฉพาะหญิงต่างด้าวและผู้ที่ท�ำงานเสี่ยงอันตราย
SDG 8.8.1: อัตราความถี่ของการบาดเจ็บจากการท�ำงานที่ร้ายแรงถึงชีวิตและไม่ถึงชีวิต แยกตามเพศและสถานะผู้ย้ายถิ่น
SDG 8.8.2: เพิม่ ข้อปฏิบตั ติ ามสิทธิแรงงานของประเทศ (เสรีภาพในการสมาคมและการเจรจาต่อรองร่วมกัน) โดยอิงจากแหล่ง
ข้อความของ ไอแอลโอ และกฎหมายระดับประเทศ ตามเพศและสถานะผู้ย้ายถิ่น
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SDG 10.2: ให้อ�ำนาจและส่งเสริมความครอบคลุมด้านสังคมเศรษฐกิจและการเมืองส�ำหรับทุกคน
SDG 10.4: เลือกใช้นโยบายโดยเฉพาะนโยบายการคลัง ค่าจ้าง และการคุ้มครองทางสังคม และให้บรรลุความเสมอภาคยิ่งขึ้น
อย่างต่อเนื่อง
SDG 10.7: อ�ำนวยความสะดวกในการอพยพและเคลื่อนย้ายคนให้เป็นไปด้วยความสงบปลอดภัยเป็นไปตามระเบียบและมี
ความรับผิดชอบ รวมถึงผ่านทางการด�ำเนินงานตามนโยบายด้านการอพยพ ที่มีการวางแผนและการจัดการที่ดี
SDG 16.2: ยุติการข่มแหง การใช้หาประโยชน์อย่างไม่ถูกต้อง การค้ามนุษย์ และความรุนแรงและการทรมานทุกรูปแบบที่มี
ต่อเด็ก
SDG 16.3: ส่งเสริมนิติธรรมและการเข้าถึงความยุติธรรมที่เท่าเทียมได้ทุกคน
14) การประชุมอาเซียนว่าด้วยแรงงานข้ามชาติ ครั้งที่ 10 (AFML ครั้งที่10)

การประชุมนี้จัดขึ้นทุกปีเพื่อหารือและแบ่งปันประสบการณ์ ตลอดจนสร้างฉันทามติเกี่ยวกับ การคุ้มครองปัญหาแรงงานข้าม
ชาติภายใต้ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของแรงงานข้ามชาติ พ.ศ. 2550 (ปฏิญญาเซบู) ซึ่งจบลงด้วย
การน�ำข้อเสนอแนะ ที่ท�ำให้บทบัญญัติของปฏิญญาเซบูเป็นจริงขึ้นมา AFML ครั้งที่ 10 มีหัวข้อโดยรวมว่า “มุ่งสู่งานที่มีคุณค่า
เพื่อแรงงานท�ำงานบ้านในอาเซียน”
15) การประชุมอาเซียนว่าด้วยแรงงานข้ามชาติ ครั้งที่ 13 (AFML ครั้งที่ 13)

"การสนับสนุนแรงงานข้ามชาติในช่วงการระบาดของโรคเพื่อการเป็นประชาคมอาเซียนที่เชื่อมโยงการท�ำงานร่วมกันและตอบ
สนองต่อสถานการณ์อย่างรวดเร็ว" เพือ่ ให้แน่ใจว่าแรงงานข้ามชาติในทุกภาคส่วนจะสามารถเข้าถึงบริการดูแลสุขภาพซึง่ รวมถึง
การตรวจเชื้อและการรักษาโควิด-19 มาตรการบรรเทาทุกข์ฉุกเฉิน การสนับสนุนรายได้ การคุ้มครองทางสังคม และสวัสดิการ
การว่างงานของรัฐผู้รับและ/หรือรัฐผู้ส่ง หากมี ควรเร่งด�ำเนินการตามค�ำแนะน�ำการศึกษาของประเทศไทยเกี่ยวกับการเคลื่อน
ย้ายผลประโยชน์ประกันสังคมส�ำหรับแรงงานข้ามชาติ นอกจากนี้ ควรแยกประเด็นความกลัวที่จะถูกลงโทษหากการละเมิด
ระเบียบการเข้าเมืองออกจากประเด็นด้านสุขภาพของแรงงานข้ามชาติ
1. ปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยและสุขภาพในสถานทีท่ ำ� งานและทีพ่ กั อาศัยทีน่ ายจ้างจัดหาให้สำ� หรับแรงงานข้ามชาติ ซึง่
รวมถึงสุขอนามัย สุขาภิบาลความเป็นอยู่และอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ตามมาตรการป้องกัน เพื่อให้แรงงานข้าม
ชาติลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 ควรมีการประกันมาตรฐานขั้นต�่ำในเรื่องความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของ
สภาพความเป็นอยู่ของคนงานท�ำงานบ้านที่อาศัยอยู่กับนายจ้าง
2. ประกันค่าจ้างที่เหมาะสมให้กับแรงงานข้ามชาติและคุ้มครองค่าจ้างของแรงงานในช่วงที่มีการระบาดใหญ่ด้วยการจัดให้
มีกลไกการร้องเรียนและบริการสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ ควรสอบสวนและด�ำเนินการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับค่าจ้างและ
ความคับข้องใจ การเรียกร้องและข้อพิพาทด้านแรงงานของแรงงานข้ามชาติที่ตกงานจากการระบาดใหญ่ในทันที ก่อนส่ง
กลับประเทศต้นทางหากเป็นไปได้ โดยไม่เพิ่มความเสี่ยงต่อสุขภาพของแรงงานจากการอยู่ในพื้นที่
3. ตามหลักการทัว่ ไปของไอแอลโอและแนวทางปฏิบตั กิ ารการสรรหาแรงงานอย่างเป็นธรรม ไม่ควรมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
การจัดหางานและการจัดหางานใหม่ ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการตรวจเชื้อโควิด-19 การกักกันโรค และการประกัน
สุขภาพจากแรงงานข้ามชาติ เพือ่ ให้สอดคล้องกับทีก่ ล่าวมา แรงงานข้ามชาติทจี่ า่ ยค่าธรรมเนียมการจัดหางานและไม่ได้เข้า
ท�ำงานก็ควรได้คา่ ธรรมเนียมนัน้ คืน และควรมีการเพิม่ ความเข้มงวดของกฎระเบียบและการติดตามการปฏิบตั ขิ องหน่วยงาน
จัดหางานด้วย
5. มีบริการให้ความช่วยเหลือและบริการด้านสุขภาพจิตแก่แรงงานข้ามชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แรงงานข้ามชาติที่ท�ำงานบ้าน
และแรงงานข้ามชาติที่ถูกเลิกจ้าง ควรมีการรณรงค์สาธารณะและแก้ไขประเด็นเรื่องการตีตรา ความหวาดกลัวชาวต่างชาติ
และการเลือกปฏิบัติต่อแรงงานข้ามชาติ โดยเฉพาะผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19
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6. แรงงานข้ามชาติควรเข้าถึงข้อมูลนโยบายการย้ายถิ่น แรงงาน สุขภาพ และความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 ในภาษา
ทีแ่ รงงานเข้าใจได้และหากเป็นไปได้ ให้ใช้ทางอิเล็กทรอนิกส์ ควรมีแผนการรับมือโควิด-19 และการระบาดใหญ่อนื่ ๆ ทีอ่ าจ
เกิดขึน้ ในอนาคตเข้าไว้ในนโยบายความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในสถานทีท่ ำ� งาน เพือ่ ให้มนั่ ใจได้วา่ คนงานทุกคน รวมถึง
แรงงานข้ามชาติจะได้รับการคุ้มครองที่ดีขึ้น
7. เพิ่มทรัพยากรให้เพียงพอเพื่อปรับปรุงแผนงานการส่งแรงงานข้ามชาติกลับคืนถิ่นและการปรับตัวสู่สังคม ซึ่งต้องให้ความ
สนใจเป็นพิเศษกับแรงงานข้ามชาติทตี่ ดิ ค้าง และถูกส่งตัวกลับประเทศในช่วงวิกฤตโรคระบาด ซึง่ รวมถึงแรงงานข้ามชาติใน
ประเทศทางผ่านและจุดผ่านแดนเข้ามาท�ำงานและส่งตัวกลับ หากทางเลือกสุดท้ายคือการต้องใช้ สถานกักกัน ก็ควรมีการ
รับรองมาตรฐานความปลอดภัยและสุขภาพ
8. บูรณาการแผนการให้ความคุ้มครองตามสิทธิและมิติทางเพศของแรงงานข้ามชาติและครอบครัวลงในแผนรับมือโรคระบาด
ระดับชาติและระดับภูมิภาค และแผนเตรียมความพร้อมในกรณีฉุกเฉิน การปรึกษาหารือกับสมาคมแรงงานข้ามชาติ
สหภาพแรงงาน องค์กรนายจ้าง และภาคประชาสังคมเป็นกุญแจส�ำคัญในการประกัน นโยบายและแผนที่สอดคล้องและ
ตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว
9. ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการประมวลผลเอกสารการย้ายถิ่นฐานและการจ้างงานแรงงานข้ามชาติทางออนไลน์และสร้างความ
มั่นใจว่าเข้าถึงกลุ่มแรงงานข้ามชาติให้ได้มากที่สุด เพื่อลดการติดต่อทางกายภาพในช่วงเวลาที่เกิดโรคระบาดเช่นนี้
10. เพิม่ พูนทักษะทีเ่ ป็นทีต่ อ้ งการของตลาดแรงงานให้กบั แรงงานข้ามชาติทตี่ กงานจากผลกระทบของโรคระบาดใหญ่นี้ ด้วยการ
เปิดโอกาสให้ได้ปรับทักษะและเพิม่ ทักษะ ในโครงการต่าง ๆ ซึง่ รวมถึง การฝึกอบรมความรูด้ า้ นดิจทิ ลั โปรแกรมการจ้างงาน
สาธารณะ การยอมรับและรับรองการท�ำงานและทักษะ โดยค�ำนึงถึงความต้องการและ ความเป็นจริงของแรงงานข้ามชาติ
หญิง
11. สนับสนุนการฟืน้ ตัวของกระแสการโยกย้ายถิน่ ฐานของแรงงานในฐานวิถชี วี ติ ใหม่ โดยการเพิม่ พูนและแบ่งปันข้อมูลทีจ่ ดั แยก
เป็นหมวดหมู่ที่มีอยู่ เช่น ตามเพศ การย้ายถิ่นของแรงงาน และตลาดแรงงาน โดยใช้ค�ำจ�ำกัดความที่เป็นมาตรฐาน และยัง
คงรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลไว้ได้ในขณะเดียวกัน
12. เพิ่มกลไกการส่งต่อและความร่วมมือข้ามภาคส่วนเพื่อเสริมกรอบนโยบายระดับชาติในการคุ้มครองแรงงานข้ามชาติในช่วง
การระบาดใหญ่ ควรเพิ่มการคุ้มครองแรงงานข้ามชาติหญิง และผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงทางเพศในช่วงการระบาด
ใหญ่และเปิดโอกาสให้ได้เข้าถึงบริการจ�ำเป็นที่มีการท�ำงานประสานกัน ควรหาทางลดความเสี่ยงเรื่องการบังคับใช้แรงงาน
และการค้ามนุษย์ในช่วงการระบาดใหญ่และภายหลังการฟื้นตัวจากการระบาดใหญ่นี้
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14 กรกฎาคม 63

ภูเก็ต

13

3

2

-*

-

4

30 กรกฎาคม 63

เชียงใหม่

15

3

9

4

2

4

7 สิงหาคม 63

นครราชสีมา

15

3

4

-

-

4

18 สิงหาคม 63

กรุงเทพฯ

10

1

4

-*

-

5

77

14

26

5

2

5

วันที่

จังหวัด

รวมทั้งหมด

62

องค์การระหว่างประเทศเพื่ อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM)
ชั้น 18 อาคารรัจนาการ
3 ถ.สาธรใต้ กรุงเทพ 10120 ประเทศไทย

+66-2-343-9300

+66-2-343-9399

promise@iom.int

thailand.iom.int

