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การน�าเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานการศึกษาฉบับนี้เป็นของผู้เขียน และไม่ได้แสดงถึงความคิดเห็น
ใดๆ ขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถ่ินฐาน ตลอดจนการออกแบบและการน�าเสนอข้อมูลต่างๆ 
ตามทีป่รากฎในรายงานการศกึษาฉบบันีไ้ม่ได้สะท้อนให้เหน็ถงึความคดิเหน็ขององค์การระหว่างประเทศเพือ่การ 
โยกย้ายถิ่นฐานที่เกี่ยวข้องกับสถานะทางกฎหมายของประเทศ พื้นท่ี หรือเขตการปกครอง หรืออ�านาจการ 
ปกครองใดๆ หรือเกี่ยวกับการก�าหนดแนวเขตชายแดนใดๆ

ผู้จัดพิมพ์: องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน ส�านักงานประจ�าประเทศไทย

การจัดพิพม์รายงานการศึกษาฉบับนี้ไม่ได้ผ่านกระบวนการทบทวนแก้ไขอย่างเป็นทางการโดยองค์การระหว่าง
ประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน

ข้อแนะน�าส�าหรับการอ้างอิงรายงานการศึกษาฉบับนี้:

องค์การระหว่างประเทศเพือ่การโยกย้ายถิน่ฐาน (2564). กรอบความรบัผดิชอบร่วมกนัในการสรรหาแรงงานอย่าง
มีจริยธรรมการจ้างงานที่มีคุณค่า และการพัฒนาทักษะส�าหรับแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย
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กรอบความรับผิดชอบร่วมกันในการ
สรรหาแรงงานอย่างมีจริยธรรม การจ้างงานที่มีคุณค่า และการพัฒนาทักษะส�าหรับแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย

ค�ำน�ำ
การโยกย้ายถิ่นฐานเป็นหนึ่งคุณลักษณะเฉพาะในการก�าหนดระบบเศรษฐกิจโลก และแรงงานข้ามชาติก็เป็นส่วนส�าคัญของ
ประชากรวัยแรงงานทัว่โลก อย่างไรกต็าม ยงัมกีารศกึษาวจิยัในช่วงหลายปีท่ีผ่านมาระบุว่า แรงงานข้ามชาตมิกัจะเผชิญกบัความ
ท้าทาย ทั้งในระหว่างกระบวนการจัดหางาน ความยากล�าบากในการท�างานและความเป็นอยู่ในประเทศปลายทาง 

การสรรหาแรงงานอย่างมีจริยธรรม หมายถึง การว่าจ้างแรงงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เป็นธรรมและโปร่งใส โดยเคารพ
ปกป้องศักดิ์ศรีและสิทธิมนุษยชนของแรงงาน ซึ่งต้องอาศัย การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ว่าจ้าง หน่วยงานจัดหางาน และ
รัฐบาล โดยมีขั้นตอนการจัดหาแรงงานที่ไม่ยุ่งยาก มีข้อก�าหนดและเงื่อนไขการจ้างงานที่อธิบายไว้อย่างชัดเจนส�าหรับแรงงาน
ตัง้แต่ก่อนออกเดินทาง และมกีารติดตามอย่างใกล้ชดิว่ามกีารปฏบัิติตามเงือ่นไขเหล่านีห้รอืไม่ นอกจากนีก้ารเตรยีมพร้อมรับมอื
เหตุฉุกเฉินยังเป็นกุญแจส�าคัญในการคุ้มครองแรงงานข้ามชาติด้วย เช่น ในช่วงที่มีการระบาดของโรคโคโรนาไวรัส (โควิด-19) 
หรือเหตุฉุกเฉินอื่น ๆ เช่น ภัยธรรมชาติ เป็นต้น ดังนั้นเพื่อเตรียมการฟื้นตัวจากวิกฤตโควิด-19 แรงงานข้ามชาติควรได้รับการ
พัฒนาทักษะและมีโอกาสในการเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ เพื่อปรับตัวให้เข้ากับตลาดแรงงานภายหลังวิกฤตโรคระบาดนี้ 

กรอบความรับผดิชอบร่วมกนัในการสรรหาแรงงานอย่างมจีรยิธรรม การจ้างงานทีม่คีณุค่า และการพฒันา ทกัษะส�าหรบัแรงงาน
ข้ามชาตใินประเทศไทยฉบับนี ้จึงมวีตัถปุระสงค์เพือ่สร้างมาตรฐานข้ันต�า่ตามกฎหมายไทยให้มกีารสรรหาแรงงานอย่างเป็นธรรม
และมีจริยธรรม ภายใต้เงื่อนไขการท�างานอย่างมีคุณค่า และมีการพัฒนาทักษะแรงงาน ซึ่งกรอบความร่วมมือนี้จัดท�าขึ้นเพ่ือ
ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทส�าคัญในยกระดับการคุ้มครองแรงงานในกระบวนการย้ายถิ่นของแรงงาน
ข้ามชาติ ให้ได้รับความคุ้มครองและท�าให้เกิดประโยชน์สูงสุดการเคลื่อนย้ายแรงงาน 

แนวปฏิบัติภายใต้กรอบความรับผิดชอบนี้ได้ถูกพัฒนาข้ึนบนพื้นฐานกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐานท่ีเก่ียวข้องในระดับ
ประเทศ และระดับนานาชาติ และจากการอภิปรายกลุ่มกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ 6 จังหวัดในประเทศไทยที่มี
แรงงานข้ามชาติอยู่เป็นจ�านวนมาก ได้แก่ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ชลบุรี นครราชสีมา ภูเก็ต และสมุทรสาคร ซึ่งการอภิปรายกลุ่ม
ประกอบด้วยกลุม่นายจ้างจากภาคบรกิาร การก่อสร้าง และการผลติ เจ้าหน้าทีร่ฐั เจ้าหน้าทีภ่าคประชาสงัคมและองค์กรแรงงาน 
ข้ามชาติ นอกจากนี้ คณะผู้วิจัยยังได้รวบรวมข้อมูลที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีและโครงการริเริ่มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศไทย
และต่างประเทศไว้ในกรอบความรับผิดชอบฉบับนี้ด้วย

ความมุ่งม่ันและความพยายามร่วมกันระหว่างนายจ้าง หน่วยงานจัดหางาน หน่วยงานพัฒนาทักษะ องค์กรภาคประชาสังคม 
และรัฐบาลจะสามารถขจัดอุปสรรคที่ขวางกั้นและท�าให้การย้ายถิ่นของแรงงานบรรลุศักยภาพสูงสุด เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของ
การลดความยากจน การพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตและเข้มแข็ง เราหวังว่ากรอบความรับผิดชอบร่วมกันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นให้ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียหลักได้ท�างานร่วมกัน เพื่อให้มั่นใจว่าการสรรหาแรงงานเป็นไปอย่างมีจริยธรรม มีการจ้างงานที่มีคุณค่า และ
มีการพัฒนาทักษะให้กับแรงงานข้ามชาติ

นางสาวเจรัลดีน อองซาร์ค

หัวหน้าส�านักงาน 
ไอ โอ เอ็ม ประเทศไทย

รศ. นวลน้อย ตรีรัตน์

ผู้อ�านวยการ สถาบันเอเชียศึกษา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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กิตติกรรมประกำศ
การศึกษานี้เป็นการพัฒนาภายใต้ “โครงการส่งเสริมการย้ายถิ่นที่ปลอดภัย การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน และการจ้างงานใน
ประเทศกัมพูชา สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว เมยีนมา และไทย (PROMISE พรอมมสิ)” ขององค์การระหว่างประเทศ
เพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (ไอโอเอ็ม) ศูนย์วิจัยการย้ายถิ่นแห่งเอเชีย สถาบันเอเชียศึกษา (ARCM-CE) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ได้ด�าเนินการศึกษาด้วยทุนสนับสนุนจากรัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์ผ่านหน่วยงานด้านการพัฒนาและประสานความร่วมมือของ 
สวิตเซอร์แลนด์ (เอสดีซี) โดยมี ดร.เปรมใจ วังศิริไพศาล เป็นผู้น�าทีมวิจัย และมีทีมวิจัยประกอบด้วย เพียว เมียะทู  
สุเทพ เบญจภาคีสกุล และ วรัญญา จิตผ่อง 

ทีมวิจัยขอขอบคุณคุณสุธาสินี แก้วเหล็กไหล เครือข่ายสิทธิแรงงานข้ามชาติ ที่ให้ความร่วมมือและช่วยประสานงานกับเครือ
ข่ายแรงงานข้ามชาติ ทีมวิจัยขอแสดงความขอบคุณองค์กรพันธมิตรดังต่อไปนี้ด้วยที่ท�าให้การศึกษาและการพัฒนากรอบความ
รับผิดชอบร่วมกันนี้ส�าเร็จได้:

• กรมการจัดหางาน และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

• ส�านักงานแรงงานจังหวัดในกรุงเทพมหานคร ชลบุรี เชียงใหม่ นครราชสีมา และภูเก็ต สมุทรสาคร และส�านักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สมุทรสาคร

• บริษัทน�าเข้าแรงงานในกรุงเทพมหานคร ชลบุรี เชียงใหม่ นครราชสีมา ภูเก็ต และสมุทรสาคร

• สภาอุตสาหกรรมชลบุรี สภาอุตสาหกรรมและหอการค้าสมุทรสาคร

• สมาพันธ์นายจ้างแห่งประเทศไทย และกลุ่มนายจ้างที่ใช้แรงงานต่างด้าว และ

• ผู้แทนแรงงานข้ามชาติ

การศึกษาน้ีไม่อาจเสร็จสมบูรณ์หากปราศจากค�าชี้แนะและการให้ความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ ได้แก ่
คณะกรรมการขบัเคลือ่นการว่าจ้างแรงงานข้ามชาติระหว่างภาครฐักับเอกชน ภายใต้โครงการพรอมมสิ ทีไ่ด้แบ่งปันประสบการณ์
และแนวคดิเพ่ือช่วยพัฒนากรอบการท�างานในกรอบความรบัผดิชอบร่วมกนัในการสรรหาแรงงานอย่างมจีรยิธรรม การจ้างงานที่
มคีณุค่า และการพัฒนาทกัษะส�าหรบัแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยฉบับนี ้นอกจากนีที้มวิจยัยงัขอขอบคณุทีมผูเ้ช่ีย�าวชาญทีไ่ด้
ตรวจทานรายงานชิน้นี ้– แซลลี ่บาร์เบอร์, อเลก็ซานดรา ลาโซต้า, นสิรา สเปนซ์, ภคัชนก พฒันถาบุตร และ เบญจมาศ เป็นบญุ, 
ไอโอเอ็ม ประเทศไทย และนันศิริ เอี่ยมสุข และศรัญญา จิตต์ต่างวงศ์ องค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและ
เพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ ส�านักงานภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก มา ณ ที่นี้ด้วย
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in Cambodia, Lao PDR, Myanmar and Thailand (โครงการส่งเสริมการย้ายถิ่นที่ปลอดภัย การ
พัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน และการจ้างงานในประเทศกัมพูชา สปป. ลาว เมียนมา และไทย --พรอมมิส)
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SDPA Skill Development Promotion Act (พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)
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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�้า สุขาภิบาล และสุขอนามัย)
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บทน�ำ
โครงการส่งเสรมิการย้ายถิน่ทีป่ลอดภยั การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน และการจ้างงานในประเทศกัมพชูา สาธารณรฐัประชาธิปไตย
ประชาชนลาว เมียนมา และไทย (PROMISE) ขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) นี้มุ่งแสวงหาโอกาส
การจ้างงานและสภาพการท�างานทีดี่ขึน้ให้กับแรงงานข้ามชาต ิโดยเฉพาะแรงงานหญงิ โครงการพรอมมสิ (PROMISE) สนบัสนนุ
การจดัตัง้คณะกรรมการขบัเคลือ่นการว่าจ้างแรงงานข้ามชาตริะหว่างภาครฐักบัเอกชน เพือ่ท�าหน้าทีเ่ป็นจดุเริม่ต้นในการสร้าง
ความร่วมมอืระหว่างภาครฐัและเอกชนในการเสรมิสร้างการพฒันาทกัษะ การจ้างงานทีม่คีณุค่า และการสรรหาแรงงานอย่างมี
จริยธรรมแก่แรงงานข้ามชาติในประเทศไทย (IOM Thailand, 2020) 

วัตถุประสงค์หลักของกรอบการท�างานนี้ คือ การก�าหนดความรับผิดชอบร่วมกันในการสรรหาแรงงานอย่างมีจริยธรรม 
การจ้างงานที่มีคุณค่า และการพัฒนาทักษะ ร่วมกับภาคเอกชน สถาบันฝึกอบรม ภาคประชาสังคม และรัฐบาลไทย (IOM 
Thailand, 2020) การส่งเสริม ความมุ่งมั่นในการรับผิดชอบต่อแรงงานข้ามชาติร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากภาคเอกชนใน
ประเทศไทย จะสร้างผลลัพธ์เชิงบวกสามประการคือ 1) แรงงาน ผู้จัดหางาน และนายจ้างมีความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน และ
ข้อก�าหนดของการสรรหาแรงงานอย่างมจีรยิธรรมทีช่ดัเจนตามข้อเทจ็จรงิ อกีทัง้เข้าใจเงือ่นไข ความเสีย่ง และโอกาส ตลอดจน
มวีธิรีบัมอืกบัปัญหาทีเ่กดิขึน้ตลอดเส้นทางการย้ายถิน่ของแรงงาน แรงงานได้รบัการเสรมิสร้างโดยได้รบัความรูท่ี้จ�าเป็นส�าหรบั
การโยกย้ายถิ่นฐานอย่างปลอดภัยและมีโอกาสเข้าถึงการจ้างงานมากขึ้น (ทั้งจากข้อมูลในประเทศต้นทาง การฝึกอบรมก่อน
ออกเดินทาง และหลังเดินทางมาถึง) 2) เป็นการขยายโอกาสทางอาชีพให้กับแรงงานข้ามชาติท่ีลาออกจากงานบ่อย โดยการ
สร้างแรงจูงใจและความเข้าใจที่ดีขึ้นในชุมชนแรงงานข้ามชาติในเรื่องการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานและเส้นทางอาชีพ และ 3) 
เป็นการเสริมสร้างนโยบายและการปฏิบัติของรัฐบาลไทยในการตอบสนองความต้องการของแรงงานข้ามชาติและภาคเอกชน
ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อจะสามารถรับประกันได้ว่าแรงงานข้ามชาติที่มีทักษะสูงขึ้นได้รับการคุ้มครองและอ�านวยความสะดวกในการเข้า
ถึงการจ้างงาน (IOM Thailand, 2020)
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รูปที่ 1 : กรอบแนวคดิเรือ่งกรอบความรบัผดิชอบร่วมกนัในการสรรหาแรงงานอย่างมจีรยิธรรม การจ้างงานทีม่คีณุค่าและการพฒันาฝีมอื
แรงงาน

เนื้อหาต่อไปน้ีแสดงถึงภาพรวมบรรทัดฐานสากลและเครื่องมือในการสรรหาแรงงานอย่างมีจริยธรรม การจ้างงานที่มีคุณค่า 
และการพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับ แรงงานข้ามชาติ ท่ีเพิ่มเติมจากกฎหมายและระเบียบข้อบังคับว่าด้วยแรงงานข้ามชาติหลัก 
ๆ ระดบัชาตขิองประเทศไทย ต่อจากนัน้เราจะศกึษาสถานะปัจจบุนัของประเทศไทยในฐานะ ประเทศปลายทางส�าหรบัแรงงาน
ข้ามชาติ รวมไปจนถึงศึกษากฎหมาย นโยบาย และ ศึกษาว่าแผนงานเรื่องแรงงานข้ามชาติของไทยเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับ
เกณฑ์มาตรฐานสากล ในขณะที่เราก�าลังทบทวนวรรณกรรมอยู่นี้ การแพร่ระบาดของโควิด-19 ก�าลังกระจายไปทั่วโลก ซึ่งส่ง
ผลกระทบต่อสุขภาพ เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยอย่างชัดเจน รวมถึงในหมู่ประชากรแรงงานข้ามชาติ ดังนั้นเราจึงได้
ระบปัุญหาเรือ่งสทิธแิละสวัสดกิารของแรงงานข้ามชาตทิีอ่บุติัขึน้ใหม่จากการระบาดใหญ่นี ้และหานโยบายมาตรการต่างๆ เพือ่
ตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน และวิกฤตที่คล้ายคลึงกันนี้ได้ในอนาคต

ระเบียบวิธีศึกษำ
ศูนย์วิจัยการย้ายถิ่นแห่งเอเชีย (ARCM-CE) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ท�าการทบทวนวรรณกรรมเพื่อให้เห็นภาพรวมของ
มาตรฐานสากลว่าด้วย การสรรหาแรงงานอย่างมีจริยธรรม การจ้างงานที่มีคุณค่า และการพัฒนาฝีมือแรงงานของแรงงานข้าม
ชาติ เพือ่พัฒนากรอบความรบัผดิชอบแรงงานข้ามชาต ิในประเทศไทยร่วมกนั โดยเฉพาะกรอบทีค่�านงึถงึสทิธแิละตอบสนองต่อ
เพศสภาพ โดยได้น�ามาตรฐานสากลและแนวปฏิบัติที่ดีจาก ข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ รวมถึงสิทธิ
แรงงานมาเป็นเกณฑ์มาตรฐานในการหารือกับผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทีเ่กีย่วข้องในประเทศไทย เพือ่ให้ได้มาตรฐานและแนวปฏบัิตทิี่
เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ (ภาพที่ 1) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ทีมวิจัยได้ด�าเนินการสนทนากลุ่ม (FGDs) ผ่านการ
ประชุมหารือ และสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักในประเทศไทย เช่น เจ้าหน้าที่รัฐ นายจ้าง แรงงานข้ามชาติ องค์กรพัฒนา
เอกชน และภาคประชาสงัคม ในพืน้ที ่6 จงัหวัดจาก 4 ภมูภิาคของประเทศไทย โดยมผีูเ้ข้าร่วมการสนทนากลุม่สนทนาและการ
ประชุมหารือ ซึ่งประกอบด้วยนายจ้าง 77 คน จาก 3 ภาคส่วน (ภาคก่อสร้าง ภาคบริการ และภาคการผลิต) ตัวแทนจากบริษัท
น�าเข้าแรงงาน 26 คน แรงงานข้ามชาติชาวเมยีนมา 2 คน และตวัแทนองค์กรทีท่�างานร่วมกบัแรงงานข้ามชาต ิเจ้าหน้าทีร่ฐัจาก
กระทรวงแรงงาน 14 คน (กรมการจดัหางาน กรมสวสัดกิาร และคุม้ครองแรงงาน ส�านกังานประกนัสงัคม) กระทรวงการพฒันา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และองค์กรภาคประชาสังคม 5 แห่ง (ภาคผนวก 1)

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

Nationally Accepted Labour 
Migration Standard and Practices

► Govenment institutions and actors

► Private Sector

► Civil Society
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กรอบความรับผิดชอบร่วมกันในการ
สรรหาแรงงานอย่างมีจริยธรรม การจ้างงานที่มีคุณค่า และการพัฒนาทักษะส�าหรับแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย

ประเทศไทยได้อ�านวยความสะดวกให้แรงงานข้ามชาตเิข้ามาท�างานในประเทศมาเป็นเวลาสามทศวรรษแล้ว และได้ออกนโยบาย
เฉพาะกิจหรือนโยบายระยะสั้น หลายฉบับเพื่อจัดการกับสถานการณ์เช่นนี้ ให้การบริหารจัดการการสรรหาแรงงานข้ามชาติมี
ประสิทธิภาพและเป็นระเบียบ ประเทศไทยจึงได้ออกพระราชก�าหนด การบริหารจัดการการท�างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 
แก้ไขเพ่ิมเตมิ พ.ศ. 2561 พระราชก�าหนดนีม้จีดุมุง่หมายเพือ่ให้ขัน้ตอนการจดัหางานเป็นไปอย่างมรีะเบียบ และมปีระสิทธิภาพ 
อีกทั้งมีข้อก�าหนดบางประการเพื่อช่วยปรับให้แรงงานข้ามชาติได้มาตรฐาน โดยพระราชก�าหนดนี้ครอบคลุมบทบาทและความ
รับผิดชอบ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในกระบวนการสรรหาทั้งหมด และได้ก�าหนดระเบียบส�าหรับหน่วยงาน จัดหา
งานเอกชนที่มีบทบาทส�าคัญในการอ�านวยความสะดวก ให้กับกระบวนการสรรหาและน�าเข้าแรงงาน โดยจะได้รับใบอนุญาต
เมื่อช�าระเงินประกัน 5 ล้านบาท เพื่อประกันมิให้เกิดการละเมิดกฎระเบียบ (Grimwade & Newmann, 2019) ด้วยพระราช
ก�าหนดน้ี แรงงานข้ามชาติจะมโีอกาสเปลีย่นนายจ้างได้ ภายใต้เงือ่นไขบางประการ ห้ามมใิห้ยดึเอกสารแสดงตนของแรงงานข้าม
ชาติ และลดค่าธรรมเนียมการจัดหางานที่คนงานต้องจ่าย โดยเป็นไปตามหลักการและแนวปฏิบัติทั่วไป ในการสรรหาแรงงาน
อย่างเป็นธรรมขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ อย่างเข้มงวด (ILO, 2016) และมกีารระบบุทบาทและความรบัผดิชอบของ
นายจ้าง บทลงโทษในการสรรหาแรงงานข้ามชาติที่ไม่มีเอกสาร หรือผู้ย้ายถิ่นที่ท�างานโดยไม่มี ใบอนุญาตท�างานเอาไว้ด้วย (ดู
รายละเอียดในหัวข้อ “ประเทศไทยในฐานะประเทศปลายทาง”) พระราชก�าหนดน้ียังกล่าวถึงแรงงานท่ีเข้ามาท�างานภายใต้
แผนงาน บันทึกความเข้าใจ (MoU) และจากพื้นที่ชายแดนเพื่อท�างานเป็นคนงานตามฤดูกาลด้วย นอกจากนี้ แรงงานข้ามชาติ
ที่ท�างานในประเทศไทยยังจะได้รับการคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงาน (พ.ศ. 2541) อันเป็นกฎหมายหลักเกี่ยว
กับการคุ้มครองแรงงานของแรงงาน ซึ่งระบุว่าคนงานทุกคน รวมทั้งแรงงานข้ามชาติมีสิทธิ ได้รับการคุ้มครอง โดยไม่ค�านึงถึง
สถานะของใบอนญุาตท�างานและเอกสารประกอบ ตามพระราชบญัญตัปิระกนัสงัคม (พ.ศ. 2558) เช่นเดียวกบัแรงงานไทยและ
พระราชบญัญตัป้ิองกนั และปราบปรามการค้ามนษุย์ (พ.ศ. 2551) พระราชบญัญติัเหล่านีเ้ป็นกฎหมายส�าคญั แต่กลบัไม่มกีลไก
ที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาแรงงานข้ามชาติ อย่างเป็นธรรม ในประเทศไทยไปทั้งหมด

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด พ.ศ. 2555 กล่าวถึงประโยชน์และสวัสดิการที่ส�าคัญที่แรงงาน
ข้ามชาติจะได้รับเช่นเดียวกับ แรงงานไทย พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ อย่างเช่น ข้อก�าหนดในการ

กฎหมำยและระเบยีบขอ้บงัคบัของประเทศไทย

©IOM 2021 / Javier VIDAL
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จ้างงานทัว่ไป ซึง่รวมถงึ ชัว่โมงท�างาน ค่าจ้าง การจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา วนัหยดุ วนัลาป่วย การปฏบิตัทิีเ่ป็นธรรมของนายจ้าง 
ค่าตอบแทน และบทลงโทษส�าหรับการทุจริตต่อหน้าที่ของนายจ้าง หรือการแสวงประโยชน์จาก แรงงาน การปฏิบัติที่เท่าเทียม
กนัต่อทัง้แรงงานชายและหญงิ และก�าหนดความคุม้ครองแรงงานหญงิจากงานอนัตรายและงานท่ีมคีวามเสีย่ง แต่ข้อก�าหนดน้ัน
จะมีความแตกต่างและยืดหยุ่นไปตามอาชีพ เช่น งานบ้าน งานต้อนรับ งานประมง เป็นต้น 

พระราชบญัญตัปิระกนัสงัคม (พ.ศ. 2533 และฉบบัแก้ไขล่าสุด พ.ศ. 2558) ออกมาเพือ่ให้ความช่วยเหลอืแก่สมาชกิ โดยลกูจ้าง 
นายจ้าง และรัฐบาลไทย เป็นผู้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม (SSF) ผู้ประกันตนมีสิทธิจะได้รับผลประโยชน์ดังต่อไปนี้: 
1) การดูแลสุขภาพและการป้องกันโรค 2) สวัสดิการการคลอดบุตร 3) เงินช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพ 4) การประกันกรณีเสียชีวิต 
5) การสงเคราะห์บุตร 6) ชราภาพ 7) เงินช่วยเหลือกรณีว่างงาน แรงงานข้ามชาติที่ท�างานประจ�าต้องเข้ากองทุนประกันสังคม
และมีสิทธิได้รับผลประโยชน์เช่นเดียวกับผู้ประกันตนคนอื่นๆ แรงงานข้ามชาติผ่านระบบ MoU ทุกคนมีสิทธิ์เข้าร่วมกองทุน 
ประกันสังคม ยกเว้นผู้ที่ถูกจ้างงานชั่วคราวในภาคการเกษตร ป่าไม้ และแรงงานท�างานบ้าน

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (พ.ศ.2551) ร่างขึ้นเพื่อคุ้มครองผู้ที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ที่ครอบคลุม
กว้างขึน้ กล่าวคอืไม่เพยีงแต่คุม้ครองผูห้ญงิและเดก็เท่านัน้ แต่ยงัรวมถงึผูช้ายและการค้าแรงงานทีท่�าให้แรงงานข้ามชาตจิ�านวน
มากตกเป็นเหยือ่การค้ามนษุย์เพือ่แรงงานราคาถกูด้วย พระราชบญัญตันิีก้ล่าวถงึการคุม้ครองผูเ้สยีหายตามหลกัสทิธมินษุยชน 
และครอบคลุมความเป็นอยู่ที่ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ การฟื้นฟูจากเหตุดังกล่าว รวมไปจนถึงการพิจารณาบทลงโทษส�าหรับ
ผู้กระท�าความผิดด้วย
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สรรหาแรงงานอย่างมีจริยธรรม การจ้างงานที่มีคุณค่า และการพัฒนาทักษะส�าหรับแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย

บันทึกควำมเข้ำใจทวิภำคี
ประเทศไทยได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับประเทศเพื่อนบ้าน 4 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว เมียนมา และเวียดนาม เพื่อร่วมมือแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานของไทยและให้แรงงานจากสามประเทศนี้
เข้ามาท�างานในประเทศไทยได้อย่างเป็นทางการ บันทึกความเข้าใจทั้งสี่ฉบับกล่าวถึงความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและ
ประเทศต้นทางสามประเทศในเรื่องขั้นตอนการสรรหาแรงงานและการคุ้มครองแรงงาน โดยมีช่องทาง MoU ให้นายจ้างชาว
ไทยสรรหาแรงงานได้โดยตรง หรือผ่านบริษัทน�าเข้าแรงงานที่ได้รับอนุญาตในประเทศไทยและบริษัทสรรหาแรงงานที่ได้รับ
อนุญาตในประเทศต้นทาง

มำตรฐำนสำกลและแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในกำรสรรหำแรงงำนอย่ำงมีจริยธรรม	
กำรจ้ำงงำนที่มีคุณค่ำ	และกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน
ปัจจุบันการโยกย้ายถิ่นฐานกลายเป็นปรากฏการณ์ระดับโลกในมุมมองหลายมิติที่ โดยที่แรงงานข้ามชาติมีส่วนที่ท�าให้เกิดผลก
ระทบเชิงบวกต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งในประเทศต้นทางและประเทศปลายทาง (UN 2558) มาตรฐานสากลที่ดีที่สุดในการ
สรรหาแรงงานอย่างมจีรยิธรรม การจ้างงานทีม่คุีณค่า และการพฒันาฝีมอืแรงงาน ส�าหรบัแรงงานข้ามชาตมิบีญัญตัไิว้ในเอกสาร
การเปลี่ยนแปลงโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในปี 2573 และข้อตกลงระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน ที่ปลอดภัย  
เป็นระเบียบ และปกติ (GCM) 2561 ขององค์การสหประชาชาติ (UN) หลักการทั้งหมดที่รวมอยู่ในเป้าหมายการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน (SDGs) และ GCM นั้นสอดคล้องกับมาตรฐานสิทธิมนุษยชนสากล 

SDGs หลายข้อเกี่ยวข้องโดยตรงกับการปกป้องสิทธิและสวัสดิการของแรงงานข้ามชาติตลอดทั้งวงจรการย้ายถิ่น ตัวอย่างเช่น 
SDG 10.7 เรียกร้องให้รัฐอ�านวยความสะดวกในการ โยกย้ายถิ่นฐานและการเคลื่อนย้ายผู้คนอย่างเป็นระเบียบ ปลอดภัย เป็น
ปกติ และด้วยความรับผิดชอบ รวมถึงการด�าเนินนโยบายการย้ายถิ่นตามแผนและการจัดการที่ดีด้วย SDG 10.c. ตระหนักถึง
ความจ�าเป็นในการลดค่าใช้จ่ายการท�าธุรกรรมโอนเงินข้ามชาติให้เหลือน้อยกว่าร้อยละ 3 และขจัดช่องทางการโอนเงินท่ีมีค่า
ธรรมเนียมสูงกว่าร้อยละ 5 SDG 8.8 ก�าหนดความจ�าเป็นในการปกป้องคนงานทุกคน รวมถึง แรงงานข้ามชาติโดยเฉพาะผู้
โยกย้ายถิน่ฐาน ทีเ่ปน็สตร ีในการพฒันาสทิธสิตร ีSDG 5.2 พยายามทีจ่ะ ขจดัความรุนแรงต่อสตรีและเด็กผูห้ญิงในที่สาธารณะ
และในทีร่โหฐานในทกุรปูแบบ โดยหมายรวมถงึ การค้ามนษุย์ด้วย SDG 5.c แนะน�าว่าควรมกีารพฒันาและด�าเนนินโยบาย เพือ่
ส่งเสรมิความเท่าเทยีมทางเพศและเสริมพลงัสตรแีละเด็กผูห้ญงิในทกุระดบั รฐัควรใช้มาตรการท่ีเร่งด่วนและมีประสทิธภิาพเพือ่
ขจัดการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ (SDG 8.7) SDG 4.3 ตระหนักถึงความจ�าเป็นที่ทุกคนจะได้มีโอกาสเข้าถึง ฝึกอบรม
ทักษะอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิตด้วยต้นทุนที่สามารถเข้าถึงได้

ตามแนวทางของวาระปี 2573 เพือ่การพฒันาอย่างยัง่ยนืนี ้GCM ได้น�าเสนอกรอบความร่วมมอืระหว่างประเทศด้านแรงงานข้าม
ชาติและการเคล่ือนย้ายมนษุย์ แม้ว่า GCM จะไม่มผีลผกูพนัแต่กไ็ด้รับการรบัรองจากสมชัชาใหญ่แห่งสหประชาชาตแิละรฐับาล
ไทยในปี 2561 และถือเป็นกรอบการท�างานในการจัดการปัญหาการย้ายถิ่น ผ่านทั้งรัฐบาลและสังคมทั้งหมด รวมถึงมีแนวทาง
ตอบสนองต่อเพศสภาพทีค่รอบคลมุทีส่ดุ (UN General Assembly 2018) GCM มุง่เน้นเรือ่งการเอือ้ให้เกดิการโยกย้ายถิน่ฐาน
ที่ปลอดภัย เป็นระเบียบ และปกติ โดยมีวัตถุประสงค์ 23 ประการ เช่น การอ�านวยความสะดวกในการสรรหาแรงงานอย่างเป็น
ธรรมและมีจริยธรรม รักษาเงื่อนไขการท�างานที่มีคุณค่า การลงทุนในการพัฒนาฝีมือแรงงาน และการยอมรับทักษะ คุณสมบัติ 
และความสามารถของแรงงานข้ามชาติด้วยความเข้าใจทีต่รงกนั และอ�านวยความสะดวกในการกลบัประเทศต้นทางและการกลับ
เข้าท�างานใหม่อย่างปลอดภยัและมศีกัด์ิศร ีและส่งเสรมิการปรบัตวัให้เข้ากบัสงัคมได้อย่างยัง่ยนื (สมชัชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ 
2561, หน้า 5-6) GCM สร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ต่อวิธีการจัดการกับปัญหาการโยกย้ายถิ่นฐานที่ผ่านมา โดยมุ่งเน้น
แนวทางไตรภาคีที่จัดการกับความท้าทายในทุกขั้นตอนของกระบวนการย้ายถิ่น
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สรรหาแรงงานอย่างมีจริยธรรม การจ้างงานที่มีคุณค่า และการพัฒนาทักษะส�าหรับแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย

อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW) ถูกก�าหนดมาขึ้นเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติและการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกประการ ไม่เพียงแค่การรับรองว่าสตรีจะได้มีส่วนร่วมอย่างเต็มท่ีและเท่าเทียมได้รับสิทธิทางเศรษฐกิจ
และสังคม สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองทั้งหมดทุกด้านเท่ากัน (องค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ 2555) CEDAW เป็น
อนุสัญญาที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย และมีผลกับสตรีทุกคน รวมถึงผู้โยกย้ายถิ่นฐานที่เป็นสตรี โดยรัฐบาลไทยได้ให้สัตยาบันไว้
ในปี 2528 มาตรา 11 ของอนุสัญญานี้รับรองสทิธิในการท�างานของสตรีให้ได้รับโอกาสในการจ้างงานและเงื่อนไขอย่างเดียวกนั 
รับการฝึกอาชีพ ได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ที่เท่าเทียมกัน ได้สิทธิประกันสังคม และการคุ้มครองสุขภาพและความ
ปลอดภัยในการท�างาน อนุสัญญายังบังคับให้รัฐภาคีขจัดการเลือก ปฏิบัติต่อแรงงานหญิง รวมทั้งแรงงานข้ามชาติ อันเนื่องมา
จากสถานะการสมรสหรือการคลอดบุตรด้วย 

ค�าแนะน�าทัว่ไปของคณะกรรมการ CEDAW ฉบบัที ่26 รบัรองหลกัการส�าคญัในการปกป้องสทิธิของแรงงานข้ามชาตทิีเ่ป็นสตรี
จากการเลอืกปฏบิตั ิทางเพศและตามเพศสภาพในประเทศต้นทาง ประเทศทางผ่าน และปลายทาง (CEDAW 2008 หน้า 2) ข้อ
เสนอแนะทัว่ไปฉบบัที ่26 ระบถุงึความเปราะบางและ ความเสีย่งเฉพาะทีแ่รงงานข้ามชาตหิญงิต้องเผชญิ และแบ่งแรงงานข้าม
ชาตทิีเ่ป็นสตรไีด้สามประเภท ซึง่อาจเป็นกลุ่มท่ีทบัซ้อนกนัได้: (1) แรงงานข้ามชาตหิญงิทีย้่ายถิน่โดยอสิระ (2) แรงงานข้ามชาติ
หญิงทีย้่ายถิน่ร่วมกับคู่สมรสหรอืสมาชกิในครอบครวัท่ีเป็นแรงงานด้วย (3) แรงงานข้ามชาตหิญงิท่ีไม่มเีอกสารซึง่อาจจดัอยูใ่นทัง้
สองกลุ่มข้างต้น (CEDAW 2008 หน้า 3) ในภาคงานนอกระบบในภูมิภาคอาเซียน มีแรงงานข้ามชาติหญิงจ�านวนมากกว่าผู้ชาย 
เพราะมักเหมารวมว่างานในภาคนี้เป็นอาชีพดั้งเดิมของ "ผู้หญิง" เช่น งานบ้าน งานบริการ งานด้านความบันเทิง งานดูแลผู้ป่วย 
ผู้สูงอายุ งานเกษตรกรรม การท�าความสะอาด และงานบริการทางเพศ โดยทั่วไปแล้วผู้โยกย้ายถิ่นฐานที่เป็นสตรีมักเป็นหญิง
สาว ยากจน และมีความรู้และการศึกษาต�่า ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อความรุนแรงอันเนื่องมาจากเพศสภาพ รวมถึงการล่วงละเมิด
ทางเพศ การบังคับใช้แรงงาน และการค้ามนุษย์ และถูกปิดกั้นโอกาสในการเข้าถึงวิธีการย้ายถิ่นอย่างปลอดภัย ภาคส่วนที่คน
งานส่วนใหญ่เป็นสตรีจึงมักถูกมองว่าเป็นภาคส่วนที่มีทักษะต�่าและส่วนใหญ่ขาดการควบคุมดูแล ไม่มีการคุ้มครองค่าจ้างตาม
กฎหมาย ขาดสภาพการท�างานที่เหมาะสม ไม่มีสวัสดิการสังคมและประกันสุขภาพ (ILO 2015; UN Women 2015) การลด
คุณค่าการท�างานของสตรีท�าให้ผู้โยกย้ายถิ่นฐานที่เป็นสตรีมีโอกาสเข้าถึงการพัฒนาทักษะน้อย (ILO and UN Women 2015) 

หน่วยงานหลกั ๆ  ของสหประชาชาติ เช่น องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) องค์การระหว่างประเทศเพือ่การโยกย้ายถ่ินฐาน 
(IOM) และหน่วยงานสหประชาชาติ เพื่อความเท่าเทียมทางเพศและการเสริมสร้างพลังอ�านาจของสตรี (UN Women) ท�างาน
เคียงข้างรัฐบาล นายจ้าง และแรงงาน องค์กรภาคเอกชน และพันธมิตรอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมการด�าเนินการตามมาตรฐานสากล
เกี่ยวกับการย้ายถิ่นของแรงงานที่มีบัญญัติอยู่ใน SDGs, GCM, CEDAW ตลอดจนอนุสัญญาและสนธิสัญญาระหว่างประเทศอื่น 
ๆ ให้ออกมาเป็นกฎหมาย นโยบาย และแผนงาน ไอโอเอ็มพยายามที่จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างรัฐบาลในการจัดการการ
ย้ายถิ่นของแรงงาน ด้วยการจัดให้มีการเจรจาระดับสูง เช่น การประชุมหารือระดับชาติ เพื่อเอื้อต่อการพัฒนานโยบายการย้าย
ถิน่ ด�าเนนิโครงการปรบัปรงุการเข้าถงึบรกิารและความช่วยเหลือทางสงัคมข้ันพืน้ฐานให้กบัแรงงานข้ามชาต ิส่งเสรมิความร่วม
มือและความเข้าใจร่วมกันในหมู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในประเด็นปัญหาผู้ย้ายถิ่น ให้ผู้โยกย้ายถิ่นฐานทั้งชายและหญิงมี
โอกาสเข้าถงึ และได้รบัเงือ่นไขการจ้างงานทีด่ขีึน้ (ทัง้ในประเทศปลายทางและประเทศต้นทาง) และดึงภาคเอกชนเข้ามามส่ีวน
ร่วมในการส่งเสริมการสรรหาแรงงานอย่างเป็นธรรม และมีจริยธรรม ไอแอลโอท�าหน้าที่เสริมในการก�าหนดมาตรฐานแรงงาน
ระหว่างประเทศเพื่อให้มีการจ้างงานที่มีคุณค่า ส่งเสริมการคุ้มครองทางสังคม และเสริมสร้าง สิทธิในการท�างานส�าหรับผู้หญิง
และผู้ชายทุกคนรวมถึงแรงงานข้ามชาติด้วย UN Women เป็นผู้น�าในการสนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างประเด็นมิติทางเพศ
กับ การโยกย้ายถิ่นฐาน โดยส่งเสริมเรื่องสิทธิมนุษยชนและลดความไม่เท่าเทียมกันส�าหรับแรงงานข้ามชาติที่เป็นสตรี 

เนื้อหาส่วนต่อไปจะแสดงสรุปเรื่องมาตรฐานการสรรหาแรงงานอย่างมีจริยธรรม การจ้างงานที่มีคุณค่า และการพัฒนาฝีมือ
แรงงานของแรงงานข้ามชาติ ทัง้ระดับประเทศ และระดบัภมูภิาคทีส่่งเสรมิซึง่กันและกนั รายละเอยีดของหลกัการและมาตรฐาน
เหล่านี้ ปรากฎในเอกสารแนบเรื่องกรอบความรับผิดชอบร่วมกันส�าหรับแรงงานข้ามชาติ ในประเทศไทย
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การสรรหาแรงงานข้ามชาติอย่างมีจริยธรรม
การวจัิยในเอเชยีแปซฟิิกชีใ้ห้เหน็ว่าแรงงานข้ามชาติมกัประสบปัญหาการถูกแสวงหาประโยชน์ บังคบัใช้แรงงาน ต้องจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดหางานและค่าธรรมเนียม ในการย้ายถิ่นฐานสูง และมีหนี้สินผูกมัดที่เกิดจากการหางานและการเดินทางทั้งในประเทศ
ต้นทางและปลายทาง (The Minderoo Foundation 2018; UN Thematic Working Group on Migration in Thailand 
2019) ในปี 2559 ผูช้าย ผู้หญงิ และเด็กประมาณ 24.9 ล้านคนตกเป็นเหยือ่ของแรงงานทาสยคุใหม่ในภมูภิาคเอเชียแปซฟิิก ยงัมี
การบนัทกึอกีว่าแรงงาน 4 คนใน 1,000 คน มกีารบังคบัใช้แรงงานสงูสดุในภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิก (The Minderoo Foundation 
2018) นอกจากน้ี แรงงานข้ามชาตทิีเ่ลอืกช่องทางเข้ามาท�างานทีถ่กูกฎหมายอาจต้องเผชญิกบัค่าใช้จ่ายทีส่งู มอีปุสรรคและข้อ
จ�ากัดมากกว่าผู้ที่เลือกช่องทางที่ไม่ถูกกฎหมาย (UN Thematic Working Group on Migration in Thailand 2019) 

เพ่ือแก้ไขปัญหาดงักล่าว จงึมกีารก�าหนดมาตรฐานสากลในการสรรหาแรงงานข้ามชาตอิย่างมจีรยิธรรมไว้ใน หลกัการทัว่ไปและ
แนวปฏบิตัขิององค์การแรงงานระหว่างประเทศเพือ่การจดัหางานทีเ่ป็นธรรมและบทนยิามว่าด้วยค่าธรรมเนยีมในการจดัหางาน
และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

หลักกำรทั่วไป:
1. การจดัหางานควรด�าเนนิไปในลกัษณะทีเ่คารพ คุม้ครอง และสอดคล้องกบัสทิธมินษุยชนทีน่านาชาตใิห้การยอมรบั ตาม

ที่ได้มีการระบุไว้ในมาตรฐานแรงงาน ระหว่างประเทศต่าง ๆ และโดยเฉพาะสิทธิที่จะมีเสรีภาพในการสมาคมและการ
ร่วมเจรจาต่อรอง และการป้องกันและขจัดการใช้แรงงานบังคับ แรงงานเด็ก และการเลือกปฏิบัติที่เกี่ยวกับการจ้างงาน
และอาชีพ 

2. การจดัหางานควรตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน และไม่เป็นช่องทางเพือ่ก่อให้เกดิการโยกย้ายหรอืบ่ันทอน
ก�าลงัแรงงานทีม่อียู ่เพือ่ลดมาตรฐานแรงงาน ค่าจ้างหรอืสภาพการท�างานให้ด้อยลง หรอืการบ่อนท�าลายการท�างานทีม่ี
คุณค่า 

3. กฎหมายและนโยบายที่เหมาะสมเกี่ยวกับการจ้างงานและจัดหางานควรครอบคลุมทุกฝ่าย ได้แก่ แรงงาน บริษัทจัดหา
งาน และนายจ้างอย่างถ้วนหน้า 

4. การจัดหางานควรค�านึงถึงนโยบายและแนวปฏิบัติที่ส่งเสริมความมีประสิทธิผล ความโปร่งใส และการคุ้มครองแรงงาน
ในกระบวนการจัดหางาน เช่น การรับรองทักษะแรงงาน และคุณวุฒิร่วมกัน 

5. การก�ากับดูแลการจ้างงานและการจัดหางานควรมีความชัดเจนและโปร่งใสและมีการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ควร
ให้ความส�าคญักบับทบาทของพนกังาน แรงงานและการใช้ระบบการจดทะเบียน การออกใบอนญุาตหรอืใบรบัรองทีเ่ป็น
มาตรฐาน เจ้าหน้าที่ควรด�าเนินมาตรการปราบปรามการจัดหางานที่เอาเปรียบและหลอกลวง รวมถึงวิธีการที่อาจท�าให้
เกิดการบังคับใช้แรงงานหรือการค้ามนุษย์ 

6. การจัดหางานระหว่างประเทศควรเคารพกฎหมาย กฎระเบียบ สัญญาจ้างงาน และข้ตกลงร่วมกันของประเทศต้นทาง 
ประเทศทางผ่านและประเทศปลายทาง และสทิธิมนษุยชน ท่ีเป็นท่ียอมรับในระดบันานาชาต ิซึง่รวมถึงหลกัการและสทิธิ
ขั้นพื้นฐานในการท�างาน และมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ควรมีการน�ากฎหมายและมาตรฐานเหล่านี้
ไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล 

7. ไม่ควรมีการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนยีมในการจดัหางานหรอืค่าใช้จ่ายทีเ่กีย่วข้องจากแรงงาน หรือคนหางาน หรอืผลักให้รบั
ผิดชอบในทางหนึ่งทางใด 

8. ควรมกีารระบขุ้อก�าหนดและเงือ่นไขของการจ้างงานทีเ่หมาะสม ตรวจสอบได้และเข้าใจได้ง่ายและควรเป็นสญัญาทีเ่ป็น
ลายลักษณ์อักษรตามกฎหมายแห่งชาติ กฎระเบียบ สัญญาจ้างงานและข้อตกลงร่วมที่เกี่ยวข้อง ข้อก�าหนดและเงื่อนไข
ของการจ้างงานควรมีความชัดเจนและโปร่งใส และควรให้ข้อมูลกับแรงงานเกี่ยวกับสถานที่ เงื่อนไข ข้อบังคับ และงาน
ทีก่�าลงัจะได้รบั ในกรณขีองแรงงานข้ามชาต ิควรมกีารจดัท�าสญัญาในภาษาทีแ่รงงานสามารถเข้าใจได้ และแรงงานควร
ได้รับสัญญาล่วงหน้าก่อนออก เดินทางจากประเทศต้นทาง สัญญาควรอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการสับเปลี่ยนสัญญา 
และควรบังคับใช้ได้จริง 
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9. การตกลงยอมรับข้อก�าหนดและเง่ือนไขของการจัดหางานและการจ้างงานของแรงงานควรเป็นไปโดยสมัครใจและ 
ปลอดจากการถูกล่อลวงหรือขู่บังคับ 

นอกจากนี้ ในระบบการสรรหาแรงงานระหว่างประเทศที่เป็นธรรมของไอโอเอ็ม (IRIS Principles) วางโครงร่างในการสรรหา
แรงงานข้ามชาติไว้ว่าผู้จัดหางาน และนายจ้างควรรับรองว่า

• เคารพกฎหมายและสิทธิขั้นพื้นฐานในที่ท�างาน

• เคารพในจริยธรรม 

• ห้ามเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจัดหางานจากแรงงานข้ามชาติ 

• เคารพเสรีภาพในการเคลื่อนย้าย 

• ยึดถือความโปร่งใสของข้อก�าหนดและเงื่อนไขในการจ้างงาน 

• รักษาความลับและการคุ้มครองข้อมูล 

• เคารพการเข้าถึงการเยียวยา

หลักการ IRIS เน้นไปที่การห้ามไม่ให้ผู้จัดหางานและนายจ้างเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดหางานและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
จากแรงงานข้ามชาต ิไม่ว่าจะได้รบัคดัเลอืกทีไ่หนหรอืด้วยวธีิการอย่างไร และไม่ว่าจะเป็นการจดัหางานชัว่คราวหรอืงานประจ�า 
(หลักการของ IRIS 1 ดูได้ที่ IOM 2020) ในกรณีที่มีการจ้างงาน ผู้จัดหางานต้องไม่ก�าหนด ให้แรงงานข้ามชาติหรือสมาชิกใน
ครอบครัวต้องจัดหาเงินประกันหรือหลักประกันอ่ืนๆ มาเป็นเง่ือนไขในการจ้างงาน ต้องไม่ยึด ท�าลาย เอกสาร ค่าจ้าง หรือ
ทรัพย์สินส่วนตัวอื่นๆ หรือจ�ากัดเสรีภาพในการเคลื่อนย้ายของแรงงาน (หลักการ IRIS 2) แรงงานข้ามชาติควรมีโอกาสเข้าถึง
การเยียวยาท่ีมปีระสทิธภิาพ โดยไม่ต้องกลวัว่าจะถกูฟ้องร้อง ลงโทษ หรอืเลกิจ้าง เช่น กระบวนการร้องทกุข์ภายในของผูน้�าเข้า
แรงงาน และ/หรือนายจ้าง และการเยียวยาตามที่กฎหมายก�าหนดในประเทศต้นทางและปลายทาง ในส่วนที่เกี่ยวกับกิจกรรม
การสรรหาแรงงาน (หลักการ IRIS 5)
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การฝึกอบรมก่อนออกเดินทางและภายหลังเดินทางมาถึง
เพ่ือลดการแสวงหาผลประโยชน์จากแรงงานข้ามชาติ ควรมกีารให้ข้อมลูโดยละเอยีดและถูกต้องแก่แรงงานก่อนออกเดนิทางและ
เมื่อเดินทางมาถึงประเทศปลายทางในเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมด กระบวนการเดินทาง สภาพการท�างานและความเป็นอยู่ โครงการ 
Comprehensive Information and Orientation Programmes (CIOP) ท่ีพฒันาข้ึนภายใต้การประชุม Abu Dhabi Dialogue 
ปี 2561 ให้แนวทางส�าหรบัโครงการปฐมนเิทศก่อนการจ้างงาน ก่อนออกเดนิทาง และหลงัเดินทางมาถงึ ไม่ว่าจะด�าเนนิการโดย
รัฐบาล นายจ้าง สหภาพแรงงาน หรอืภาคประชาสงัคม โปรแกรมเหล่านีค้วรเป็นข้อบงัคบั และแรงงานข้ามชาตไิม่ต้องเสยีค่าใช้
จ่าย (ILO 2015) ปัจจุบันโปรแกรมเหล่านี้ถือเป็นเครื่องมือส�าคัญในการคุ้มครองแรงงานข้ามชาติ เพื่อช่วยให้แรงงานมีข้อมูลใน
การตัดสินใจ เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน และมีความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับบรรทัดฐานและแนวปฏิบัติทางสังคมและวัฒนธรรม
ในประเทศปลายทาง เพื่อให้การปรับตัวของแรงงานที่ มาท�างานในต่างประเทศเป็นไปได้อย่างราบรื่น (Abu Dhabi Dialogue 
2018; Hertog 2019) มาตรฐานที่ดีที่สุดในการปฐมนิเทศก่อนออกเดินทาง ได้แก่ การฝึกอบรมเฉพาะงานและการให้ข้อมูลที่
ถกูต้องเกีย่วกบัสิทธแิละหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้องกบัการย้ายถิน่ทัง้เข้าและออก ข้อก�าหนดและเงือ่นไขของสญัญาจ้าง ความรบัผดิชอบ
ในการท�างาน ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการท�างานและความเป็นอยู่ รวมทั้งกลไกการรับเรื่องร้องทุกข์ (เกณฑ์ IRIS 3.6; ILO 2015) 

การปฐมนิเทศหลังเดนิทางมาถึงควรมกีารเสริมข้อมลูทีไ่ด้กล่าวถงึไว้ในการฝึกอบรมก่อนออกเดนิทาง และเปิดโอกาสให้แรงงาน
ข้ามชาตไิด้เรียนรู้ข้อมลูเฉพาะของประเทศปลายทาง เช่น กฎหมาย ภาษาพืน้ฐาน วฒันธรรม การเข้าถงึบรกิารและทรพัยากรใน
ท้องถิน่ รวมถงึการสร้างความสมัพันธ์ระหว่างแรงงานกบัหน่วยงานภาครฐัท่ีเกีย่วข้อง เครือข่ายกลุม่ผูโ้ยกย้ายถ่ินฐานและองค์กร
ภาคประชาสงัคมในประเทศปลายทาง (ILO 2015) นอกจากนี ้ในการปฐมนเิทศทัง้ก่อนออกเดนิทาง และภายหลงัการมาถงึควร
ให้ความส�าคญักบัเรือ่งมติทิางเพศด้วย โครงการปฐมนเิทศควรพดูถงึเรือ่งแนวโน้มความเสีย่งและความเปราะทีแ่รงงานข้ามชาติ
โดยเฉพาะ สตรีอาจเผชิญ เช่น การค้ามนุษย์ การแสวงประโยชน์จากแรงงาน และความรุนแรงทางเพศ และวิธีการขอความ
ช่วยเหลือและเข้าถึงบริการที่จ�าเป็น การให้แรงงานข้ามชาติ ที่มีประสบการณ์ในการย้ายถิ่นมาก่อนเข้ามามีส่วนร่วมถ่ายทอด
ประสบการณ์ตรงก็มีความส�าคัญพอ ๆ กับการเชิญบุคลากรในประเทศปลายทางมาร่วมเล่ารายละเอียดข้อมูลของประเทศตน 
(Asis และ Mensoza 2012)

© IOM 2017 / Benjamin SUOMELA 
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สัญญาจ้างงาน 
มาตรฐานท่ีดทีีส่ดุในสญัญาจ้างงาน คือ การเรียกร้องให้รฐับาลของประเทศต้นทางและปลายทางด�าเนนิการเพ่ือให้มัน่ใจว่าแรงงาน
ข้ามชาติจากทุกภาคส่วนการจ้างงาน ตระหนักและรับทราบเกี่ยวกับข้อก�าหนดและเงื่อนไขของการจ้างงานในลักษณะที่เหมาะ
สม ตรวจสอบได้ และเข้าใจได้ง่าย และควรมีสัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษร ตามกฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายระดับชาติของ
ประเทศผู้รับแรงงาน (ดู ตัวอย่างเช่น ASEAN Consensus 2017 Principle ข้อ 14, 22, 36) สัญญาจ้างงานควรมีความชัดเจน
และโปร่งใส และควรแจ้งให้พนกังานทราบถงึสถานที ่ข้อก�าหนดและบทบาทและความรบัผิดชอบของงานทีก่�าลงัจะได้รบั ควรมี
การจดัท�าสญัญาในรปูแบบภาษาทีแ่รงงานสามารถเข้าใจได้ และแรงงานควรได้รบัสญัญาล่วงหน้าก่อนออกเดนิทางจากประเทศ
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�าหนด และเงื่อนไข
ของการจ้างงาน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ�ากัดเฉพาะลักษณะงาน อัตราค่าจ้าง และการจ่ายค่าจ้าง ชั่วโมงการท�างาน การลาพักร้อน
และการลาอื่น ๆ และการหักเงินอื่น ๆ จากค่าจ้างและผลประโยชน์ของการจ้างงานที่ถูกกฏหมาย และสอดคล้องกับ กฎหมาย
ภายในประเทศ (IRIS Principle 3) นอกจากนี้ จะไม่มีการเอาสัญญาจ้างงานอื่นมาแทนที่ สัญญาจ้างที่คนงานได้ลงนามไว้ เว้น
แต่จะมีการตกลงกับแรงงานข้ามชาติว่าจะปรับเปลี่ยนให้แรงงานมีสภาพความเป็นอยู่และการท�างานที่ดีขึ้น (IRIS Principle 3, 
Criterion 3.5) ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษกับภาคการท�างานนอกระบบที่มีการจ้าง แรงงานข้ามชาติหญิงเป็นส่วนใหญ่ เช่น 
ลูกจ้างท�างานบ้าน การจ้างงานนอกระบบท�าให้แรงงานไม่ได้รับ สวัสดิการและผลประโยชน์การจ้างงานเท่าที่ควร แรงงานข้าม
ชาติควรรับทราบและให้ความยินยอมมอบข้อมูลส่วนบุคคลของตน และข้อมูลเหล่านั้นต้องได้รับการคุ้มครอง มีการรักษาความ
ลับอย่างเคร่งครัด และห้ามเปิดเผยต่อบุคคลที่สาม เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากแรงงานหรือ
ตัวแทนแรงงาน เว้นแต่กฎหมายก�าหนดเป็นอย่างอื่น (IRIS Principle 4)

©IOM 2021 / Javier VIDAL
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องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ให้ค�าจ�ากัดความว่างานที่มีคุณค่า (2021) ว่าเป็น “งานที่ให้ผลผลิต ให้รายได้ที่ยุติธรรม 
โดยมีความมั่นคง และการคุ้มครองทางสังคม คุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน ให้โอกาสและการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน ให้โอกาสในการ
พัฒนาตนเองตลอดจนโอกาสในการได้รบัการยอมรับ และมสีทิธมิเีสยีง” วาระการท�างานทีม่คีณุค่าของไอแอลโอเป็นองค์ประกอบ
ส�าคัญของ SDGs เน่ืองจากงานทีม่คีณุค่าสนบัสนนุความพยายามในการลดความยากจน และความไม่เท่าเทยีมกนั และท�าให้เกดิ
การพฒันาทีย่ัง่ยนืและไม่แบ่งแยก (ILO, 2021) ด้วยเหตนุีไ้อแอลโอจงึได้พฒันาเกณฑ์มาตรฐานในการตดิตาม ความคบืหน้าเพ่ือ
งานที่มีคุณค่าซึ่งเป็นชุดตัวชี้วัดและสถิติที่มีส�าหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกด้วย (ดู ILO, 2008) วาระนี้ต่อยอดจากปฏิญญา 
ไอแอลโอ (1998) ว่าด้วยหลกัการพืน้ฐานและสทิธใินการท�างาน ซึง่ส่งเสรมิและปกป้องสทิธทิีเ่กีย่วข้องกบัเสรภีาพในการสมาคม 
และการยอมรับอย่างมีประสิทธิผลในสิทธิที่จะร่วมเจรจา ต่อรองการขจัดแรงงานบังคับหรือการเกณฑ์แรงงาน การเลิกล้มการ 
ใช้แรงงานเด็ก และการยุติการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานและการประกอบอาชีพ 

สภาพการท�างานทีม่คีณุค่าก�าหนดให้แรงงานข้ามชาติต้องได้รบัการคุม้ครองการจ้างงานทีย่ตุธิรรมและเหมาะสม มกีารจ่ายค่าจ้าง
และได้รบัโอกาสในการท�างาน ทีม่คุีณค่า และมคีวามเป็นอยูท่ี่ด ีรับรองช่ัวโมงท�างาน ช่วงเวลาพกั วนัหยดุ ความเสมอภาคทางเพศ 
สุขภาพและสวัสดิการ ความปลอดภัยในการท�างาน เสรีภาพในการเคลื่อนไหว กลไกการเจรจาต่อรองและสหภาพแรงงานและ
การร้องเรียน/ร้องทุกข์ (IRIS Principle 2.3, 3.1 และ 5.3; Cebu Declaration Principle 8) ในการจัดการกับความคับข้องใจ
ในทีท่�างานและเหตฉุุกเฉนิ แรงงานข้ามชาตคิวรได้เข้าถงึแหล่งข้อมลูและการเยยีวยา ได้รบัข้อมลูข่าวสาร 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�านวยความสะดวกแก่แรงงานข้ามชาติทีต้่องการความช่วยเหลอื ประเทศผูรั้บแรงงานควรอ�านวยความสะดวกให้เจ้าหน้าท่ีกงสลุ
หรือทางการทตูของประเทศต้นทางในการปฏบิตัหิน้าทีท่างกงสลุ (CEBU Declaration Principle 9) แรงงานข้ามชาตคิวรได้รบั
หมายเลขฉกุเฉนิ เช่น ต�ารวจ รถพยาบาล ความช่วยเหลอืทางกฎหมาย และบรกิารสนบัสนนุทางสงัคม และควรได้รบัค�าแนะน�า
ที่ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการติดต่อสถานทูต สถานกงสุล และผู้แทนกระทรวงแรงงาน (GCM Principle 14) 

งำนที่มีคุณค่ำส�ำหรับแรงงำนข้ำมชำติ
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การย้ายถิ่นของแรงงานอาจน�าไปสู่การพัฒนา "แบบได้ประโยชน์สามฝ่าย" โดยแรงงานข้ามชาติร่วมสร้างเศรษฐกิจเชิงบวกและ
พัฒนาตลาดแรงงานของประเทศปลายทาง และส่งเงินและน�าทักษะที่ได้รับไปสู่ประเทศต้นทางและครอบครัวของแรงงานข้าม
ชาติ (Ra, Chin และ Liu 2015) SDG เป้าหมายที่ 4 กล่าวถึงความส�าคัญของ การเรียนรู้และการพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง 
และเรียกร้องให้ทุกคนได้มีโอกาสรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียมกัน และส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ ตลอดชีวิต 
นอกจากนี้ ด้วยกระแสโลกาภิวัตน์ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และการบูรณาการระดับภูมิภาคในเอเชีย ท�าให้แรงงานมีการ
เคลือ่นย้ายเพ่ิมขึน้ ทัง้ความต้องการแรงงาน ลกัษณะงานและทกัษะล้วนเปลีย่นแปลงไป (Ra, Chin และ Liu 2015, หน้า 37-38) 
ทว่าแรงงานข้ามชาตมัิกไม่มโีอกาสได้ใช้ ทกัษะทีม่อียูอ่ย่างเตม็ที ่ขาดโอกาสทางการศกึษาและการฝึกอบรมทีม่คีณุภาพ ขาดการ
เข้าถึงข้อมูล และขาดการรับรองคุณสมบัติและทักษะ (ILO 2017) ในการพัฒนาทักษะที่มุ่งเน้นการท�างานในอนาคตจึงต้องมี
การระบุทักษะที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน และระบุว่าใครจะได้รับโอกาสฝึกอบรมทักษะได้ และฝึกอย่างไร
ด้วย (ILO, 2018) ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นว่าภาคการท�างานนอกระบบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีแต่แรงงานข้ามชาติหญิงเป็น
ส่วนใหญ่ ซึ่งถูกมองว่าเป็นทักษะที่ด้อยค่า และตามระบบแล้วมักจะมีรายได้น้อยกว่าผู้ชาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานข้ามชาติ
หญงิมกัต้องเผชิญกบัการเลอืกปฏบิตัแิละความรนุแรงจากหลายทาง ซึง่รวมถงึ ความรนุแรงและการล่วงละเมดิทางเพศระหว่าง
การเดินทาง ย้ายถิ่นด้วย คาดว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะท�าให้ภาคการท�างานนอกระบบหดตัวลง แรงงาน ข้ามชาติหญิงจะ
ได้มีโอกาสในการพัฒนาทักษะมากขึ้น และมีคุณสมบัติเป็นที่ยอมรับและได้มาตรฐานทั่วทั้งภูมิภาค เพื่อช่วยให้มั่นใจว่าแรงงาน
กลุ่มนี้จะไม่ถูกละเลยอีกต่อไป (ILO, 2015)

เพ่ือเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการพัฒนาทักษะให้กับแรงงานข้ามชาติ รัฐบาลควรน�าข้อตกลงยอมรับร่วมกัน
ในระดับทวิภาคีและพหุภาคีในเรื่องคุณวุฒิ วิชาชีพและมาตรฐานทักษะความสามารถของแต่ละประเทศมาปรับใช้ เพื่อจัดการ
กับปัญหาการสูญเสียแรงงานที่มีทักษะ (brain waste) ต�าแหน่งงานท่ีไม่ตรงกับความสามารถ และทักษะลดลง (ILO, 2019 
Principle 4; GCM Principle 18) เพือ่ให้เกดิการบรูณาการทางเศรษฐกจิในอาเซยีน จงึมกีารจดัท�ากรอบคณุวฒุอ้ิางองิอาเซยีน 
(AQRF) ขึ้นมาเพื่อเปรียบเทียบคุณวุฒิ ภาคการศึกษา และการฝึกอบรมทั้งหมดในระดับภูมิภาค กับคุณวุฒิระดับชาติของทุก
ประเทศสมาชกิ โดยจ�าแนกตามระดบัการพฒันาทางเศรษฐกิจ เพือ่ให้ทกัษะและคณุวฒุใินภมูิภาคสอดคล้องและเป็นมาตรฐาน 
(ASEAN 2020 หน้า 6) ในท�านองเดียวกนั กม็ข้ีอตกลงยอมรบัร่วมกนัในคณุสมบตัวิชิาชพี ในภาคบรกิาร (MRA) ซึง่ส่งเสรมิให้เกิด
การประสานงานกันในภูมิภาคและอ�านวยความสะดวกในการค้าโดยก�าหนดกรอบการท�างานส�าหรับนักวิชาชีพ ที่ได้รับอนุญาต
หรือได้รับการรบัรองจากหน่วยงาน ระดบัชาตทิีป่ระเทศสมาชกิผูล้งนามในข้อตกลง MRA ให้การยอมรบัร่วมกัน (ASEAN 2015) 
อาชีพที่ MRAs ครอบคลุม ได้แก่ วิศวกรรม การพยาบาล สถาปัตยกรรม การแพทย์ ทันตกรรม การบัญชี และการท่องเที่ยว

กำรพัฒนำทักษะส�ำหรับแรงงำนข้ำมชำติ
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แรงงานข้ามชาตมิบีทบาทส�าคญัในการสนบัสนนุเศรษฐกจิทีเ่น้นการส่งออกของไทยในช่วงสองทศวรรษทีผ่่านมา ในภมูภิาคอาเซยีน 
ประเทศไทยมแีรงงานต่างด้าว จ�านวนมากทีส่ดุ โดยมแีรงงานจดทะเบยีนประมาณ 2.8 ล้านคน ส่วนใหญ่มาจากประเทศเพือ่นบ้าน
ท่ีมรีายได้ต�า่อย่างกมัพชูา สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว และเมยีนมา (CLM) (ILO 2020a) แรงงานเหล่านีส่้วนใหญ่อยู่
ในภาคการจ้างงานค่าแรงต�่าในการเกษตร การก่อสร้าง การผลิต การประมง งานบ้าน และการบริการ ภาคส่วนที่ส่วนใหญ่เป็น
แรงงานข้ามชาตหิญงิ เช่น การบรกิารและการบรกิารด้านอาหาร เกษตรกรรมและงานบ้าน มกัเป็นการจ้างงานทีไ่ม่เป็นทางการ 
และขาดการคุ้มครองทางกฎหมาย ท�าให้คนงานถูกแสวงประโยชน์และเลือกปฏิบัติ (Harkins, Lindgren และ Suravoranon 
2017) ในทางกลับกัน ในภาคส่วนที่ แรงงานส่วนใหญ่เป็นผู้ชายเช่น การก่อสร้าง แรงงานข้ามชาติหญิงจะได้รับค่าจ้างที่ต�่ากว่า 
เนื่องจากงานที่ท�าถูกประเมินว่าเป็นงาน "ทักษะต�่า” 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 ดงันัน้จงึได้ให้สตัยาบนัอนสุญัญาฯ แรงงานระหว่าง ประเทศฉบบัล่าสดุ เช่น อนสุญัญาฯ ว่าด้วย
งานประมง พิธีสารปี 2557 ส่วนเสริมอนุสัญญาฯ ว่าด้วยแรงงานบังคับ และ อนุสัญญาฯ ว่าด้วยการเลือกปฏิบัติ ด้านการจ้าง
งานและอาชีพ1 ในเดือนธันวาคม 2561 ประเทศไทยได้รับรอง GCM ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการยอมรับว่าแนวทาง บริหารจัดการ
การโยกย้ายถิน่ฐานของแรงงาน และการคุม้ครองแรงงานข้ามชาตเิป็นปัญหาทีซ่บัซ้อนทีต้่องการความร่วมมอืจากนานาชาต ิซึง่
ต้องดึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หลายฝ่ายเข้ามาร่วมก�าหนดนโยบายและขั้นตอนระดับชาติ (กระทรวงการต่างประเทศ ประเทศไทย 
2561a) นอกจากนี้ ประเทศไทยยังได้ให้สัตยาบัน CEDAW ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความ มุ่งมั่นในการบรรลุความเท่าเทียมทางเพศ 
ในทุกด้านของชีวิต รวมทั้งการปกป้องสิทธิของแรงงานข้ามชาติหญิงด้วย 

ในระดับภูมิภาค ประเทศไทยและประเทศสมาชิกอื่น ๆ ได้รับรองปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของ
แรงงานข้ามชาติในปี 2550 ปฏิญญาดังกล่าวระบุถึงพันธกรณีของประเทศผู้รับและผู้ส่งที่จะต้องรักษาศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ของแรงงานข้ามชาติและสมาชิกในครอบครัว ส่งเสริมสภาพการท�างาน และความเป็นอยู่ที่ดี ตลอดจนอ�านวยความสะดวกใน
การเข้าถึงความยุติธรรมและบริการสวัสดิการสังคม (ASEAN 2012) อีกหนึ่งปีต่อมาได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ อาเซียนเพื่อ
การปกป้องและส่งเสริมสิทธิของแรงงานข้ามชาติ (ACMW) ตามที่บัญญัติไว้ในปฏิญญาและท�างานเพื่อตราพิธีสารที่มีผลผูกพัน
ทางกฎหมาย เพื่อปกป้องและส่งเสริมสิทธิของแรงงานข้ามชาติทุกคน นอกจากนี้ ยังมีการจัดตั้งเวทีการประชุมอาเซียนว่าด้วย
แรงงานข้ามชาต ิ(AFML) แบบไตรภาคี ซ่ึงจัดขึน้ทกุปี เพือ่หารอืและแบ่งปันประสบการณ์ระหว่างรฐับาล องค์กรระหว่างประเทศ 
นายจ้าง ลูกจ้าง และภาคประชาสังคม เพื่อสร้างฉันทามติเกี่ยวกับปัญหาแรงงานข้ามชาติ ภายใต้ปฏิญญาอาเซียน (2012) ในปี 
2560 ประเทศไทยได้ลงนามในฉันทามติอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของแรงงานข้ามชาติ เพื่อเสริมสร้าง การ
คุม้ครองและส่งเสรมิสทิธิของแรงงานข้ามชาติ ฉนัทามติอาเซียนมุง่พฒันานโยบายการโยกย้ายถ่ินฐานท่ีครอบคลมุท้ังการคุม้ครอง
ทางสังคม การเข้าถงึระบบยตุธิรรม การปฏบิตัอิย่างมมีนษุยธรรมและยติุธรรม และการเข้าถงึบรกิารด้านสขุภาพส�าหรบัแรงงาน
ข้ามชาติ โดยการก�าหนดสิทธิขั้นพื้นฐาน ของแรงงานข้ามชาติและสมาชิกในครอบครัว สิทธิเฉพาะของแรงงานข้ามชาติ และข้อ
บังคับและพันธกรณีของประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN 2017)

ประเทศไทยในฐำนะประเทศปลำยทำง

1 ส�าหรบัรายการทัง้หมดของอนสุัญญาแรงงานระหว่างประเทศและพิธสีารที่ประเทศไทยลงนาม โปรดดูที:่ www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11110:0::NO:11110:P11110_
COUNTRY_ID:102843.
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สรรหาแรงงานอย่างมีจริยธรรม การจ้างงานที่มีคุณค่า และการพัฒนาทักษะส�าหรับแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย

ส�าหรับระดับประเทศ ประเทศไทยได้ใช้มาตรการที่เป็นรูปธรรมในการพัฒนากฎหมายและระเบียบข้อบังคับระดับชาติเพื่อการ
จัดการการโยกย้ายถิ่นฐานของแรงงาน ตั้งแต่ปี 2559 ประเทศไทยได้จัดตั้งช่องทางการโยกย้ายถิ่นฐานของแรงงานอย่างเป็น
ทางการ 2 ช่องทาง คือ 1) การน�าเข้าโดยผ่านกลไกบันทึกความเข้าใจ (MOU) และ 2) โครงการการจ้างงานชายแดน นอกจากนี้ 
รฐับาลไทยยงัได้ก�าหนดระยะเวลาส�าหรบัแรงงานข้ามชาตท่ีิไม่ถูกข้อก�าหนดให้เป็นการปฏิบตัติามกฎระเบยีบ ด้วยกระบวนการ
ตรวจสอบระดับชาติ (NV) ด้วย อย่างไรก็ตามส�าหรับแรงงานข้ามชาติแล้ว การใช้ช่องทางท่ีเป็นทางการเหล่านี้ยังคงซับซ้อน  
มค่ีาใช้จ่ายสูง และใช้เวลานานเมือ่เทยีบกบัช่องทางอืน่ ๆ  (UN Thematic Working Group on Migration in Thailand 2019; 
ILO 2020a) 

ในปี 2561 ภายหลงัจากการปรกึษาหารอืกบักระทรวงและหน่วยงานของรฐัทีเ่กีย่วข้อง องค์กรระหว่างประเทศ นายจ้าง ลูกจ้าง 
และภาคประชาสังคม ประเทศไทยจึงได้แก้ไขพระราชก�าหนดการบรหิารจดัการการท�างานของคนต่างด้าวเพือ่ปรบัปรงุการจดัการ
การโยกย้ายถิ่นฐานของแรงงาน (IOM, 2019) พระราชก�าหนดนี้มีการแก้ไขหลักดังต่อไปนี้: 1) ขจัดค่าธรรมเนียมการจัดหางาน
ที่ตกเป็นภาระของผู้ปฏิบัติงาน 2) เพิ่มเสรีภาพในการเปลี่ยนการจ้างงาน (ระบบแจ้งเตือน) 3) จัดตั้งระบบวางเงินประกันและ
ข้อก�าหนดด้านใบอนญุาตท่ีชดัเจนยิง่ขึน้ส�าหรบับรษัิทจดัหางานเอกชนในการสรรหาแรงงานเข้าท�างาน 4) จดัตัง้กองทนุเพือ่ช่วย
เหลอืแรงงานข้ามชาติขณะท�างานในประเทศไทย 5) ห้ามยดึเอกสารแสดงตนของแรงงานข้ามชาต ิ6) จดัต้ังคณะกรรมการไตรภาคี 
เพือ่ก�ากบัดแูลการพฒันานโยบายการย้ายถิน่ 7) ลดค่าปรับสงูสดุและยกเลกิเงือ่นไขการจ�าคกุส�าหรบัแรงงานข้ามชาตทิีท่�างานโดย
ไม่มีใบอนุญาต 8) ก�าหนดค่าปรับส�าหรับนายจ้างที่จ้างแรงงานข้ามชาติที่ไม่มีเอกสารเป็นเงิน 10,000–100,000 บาทต่อลูกจ้าง
หน่ึงราย หากนายจ้างคนเดยีวกนัท�าผดิหลายครัง้จะต้องโทษจ�าคกุสงูสดุหนึง่ปีและ/หรอืปรบั 50,000–200,000 บาทต่อลกูจ้าง
หนึ่งราย และจะถูกห้ามมิให้จ้างแรงงานข้ามชาติเป็นเวลาสามปี และ 9) ยกเลิกข้อจ�ากัดการแบ่งเขตที่พักของแรงงานข้ามชาติ 
(กระทรวงการต่างประเทศ ประเทศไทย 2561b; UN Thematic Working Group on Migration in Thailand 2019, หน้า XI) 

อีกทั้งยังได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 อนุญาตให้แรงงานต่างด้าวท�างานเป็นแรงงานหรือรับจ้างท�างาน
ใช้แรงและฝีมือแรงงานต�่าด้วย (กระทรวงการต่างประเทศ ประเทศไทย 2561b) นอกจากการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวแล้วยังมี
การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือแรงงานอพยพ (MWCs) ขึ้นเพื่อให้ข้อมูลและความช่วยเหลือให้แก่ แรงงานต่างด้าว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในเรื่องการละเมิดสิทธิแรงงาน (UN Thematic Working Group on Migration in Thailand 2019, หน้า XI) 

เมือ่เดอืนตลุาคม 2562 ประเทศไทยได้น�าแผนปฏบัิตกิารแห่งชาตฉิบับแรก (NAP) ว่าด้วยธรุกิจและสิทธมินษุยชน (BHR) ส�าหรบั
ปี 2562–2565 มาใช้ เป้าหมายโดยรวมของ NAP คือการน�าหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วย BHR มาใช้ในระดับชาติ 
โดยอาศัยอ�านาจรัฐที่มีหน้าที่ในการปกป้องสิทธิมนุษยชน และธุรกิจต่าง ๆ ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบ ในการเคารพสิทธิมนุษยชน  
ผูม้บีทบาทท้ังสองฝ่ายมหีน้าทีใ่ห้การเยยีวยาแก่ผูท่ี้ถูกละเมิดสทิธจิากกิจกรรมทางธรุกิจ หากมกีารน�าไปปฏบัิตอิย่างมีประสิทธิภาพ 
NAP จะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับคนท�างาน รวมถึงแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยด้วย NAP ของไทยส่วนที่สอง 
เรือ่งแรงงานอนัเก่ียวข้องกบัเสาทีส่องของหลกัการช้ีน�า ขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยความรับผดิชอบของธรุกจิต่อการเคารพ  
สิทธิมนุษยชนระบุว่า “รัฐวิสาหกิจและภาคธุรกิจที่ใช้แรงงานข้ามชาติ ควรรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ สรรหาแรงงานและ 
ค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ  ตามหลกัการจ่ายค่าจ้าง ของนายจ้าง” ดงันัน้จงึจ�าเป็นต้องรบัรองให้ได้ว่าผูจ้ดัหางานและนายจ้างมคีวามสามารถ
ในการปฏิบัติตามมาตรฐาน การสรรหา และการจ้างงานอย่างมีจริยธรรม ในทุกกิจกรรม
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การประเมินการย้ายถิ่นของแรงงานครั้งล่าสุดที่ไอแอลโอด�าเนินการ ชี้ให้เห็นถึงช่องโหว่ในการบังคับใช้กฎหมายไทยด้านการ
สรรหาและคุ้มครองแรงงานต่างด้าว หลายประการ แม้จะมีการแก้ไขพระราชก�าหนดการบริหารจัดการการท�างานของคน
ต่างด้าว แต่ในทางปฏิบัติ แรงงานข้ามชาติยังคงต้องเสียค่าธรรมเนียมการจัดหางาน และค่าใช้จ่ายในการย้ายถิ่นที่สูง โดยเฉลี่ย 
461 ดอลลาร์สหรฐัฯ (ILO, 2020a, หน้า 82) โดยเฉพาะอย่างยิง่ แรงงานข้ามชาตใินภาคงานก่อสร้าง งานบ้าน และเกษตรกรรม  
มีค่าธรรมเนียมการจัดหางานสูงที่สุด ค่าธรรมเนียมวีซ่าท�างานส�าหรับแรงงานข้ามชาติภายใต้กลไกบันทึกความเข้าใจ (MOU) 
 กเ็พ่ิมขึน้จาก 500 บาท ส�าหรบัวซ่ีาท�างานสองปีเป็น 1,900 บาทต่อปี ส�าหรบัวซ่ีาประเภทเดยีวกันในระหว่างปี 2559 ถงึ 2561 
(ILO, 2020a, หน้า 9) เมื่อเทียบกับผู้ที่เลือกเส้นทางเข้าท�างานที่ไม่ถูกระเบียบอื่น ๆ แล้ว แรงงานข้ามชาติที่เข้ามาท�างานผ่าน
ช่องทางที่ถูกระเบียบต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดหางานสูงที่สุด (ILO, 2020a, หน้า 33) เพื่อจะได้รับประโยชน์จากสัญญาการ
ท�างานสองปี และการคุม้ครองทางกฎหมายและสงัคมเตม็รปูแบบ ค่าใช้จ่ายในการเข้ามาท�างานในประเทศไทยทางช่องทางการ
จัดหางานตามระเบียบที่สูงนั้น เกิดจากการใช้บริการตัวแทนจัดหางานและนายหน้า โดยที่แรงงานข้ามชาติต้องจ่ายค่าบริการ
บางครั้งทั้งในประเทศต้นทางและปลายทาง (ILO, 2020a) เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการทั่วไปของไอแอลโอ 2562 ว่าด้วยการ
สรรหาแรงงานอย่างเป็นธรรม ประเทศไทยควรพิจารณาลดหรือขจัดค่าธรรมเนียมการจัดหางานและค่าใช้จ่าย ที่เกี่ยวข้องที่ตก
เป็นภาระของแรงงาน (ILO, 2020a, หน้า 83) 

นอกจากน้ี ระบบจดัหางานผ่านกลไกบนัทกึความเข้าใจ (MOU) ควรเน้นเรือ่งความปลอดภยั โดยประเทศไทยควรให้ความส�าคญั
กับขั้นตอนการสมัคร ปราบปรามการย้ายถิ่นที่ไม่ถูกต้องตามกฎระเบียบ เน้นความส�าคัญกับสิทธิแรงงานของแรงงานข้ามชาติ
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�างานเท่าใดนัก เมือ่เทยีบกบัแรงงานข้ามชาตท่ีิเข้ามาโดยผ่านช่องทางทีไ่ม่ถกูต้องตามกฎระเบยีบ (คณะท�างานเฉพาะเรือ่ง
แห่งสหประชาชาติว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐานในประเทศไทย 2562 หน้า 16) นอกจากนี้ แม้ว่าการจัดตั้ง MWAC จะแสดงถึง 
ความก้าวหน้าในการให้ข้อมลูและความช่วยเหลอืทีเ่ป็นประโยชน์แก่ผูย้้ายถ่ิน แต่ยงัคงต้องเสรมิสร้างความเข้มแข็งเชงิสถาบันใน
ด้านการฝึกอบรมพนักงาน และเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคมด้วย (UN Thematic Working Group 
on Migration in Thailand 2019) ประการสุดท้าย กฎหมายแรงงานและการคุ้มครองทางสังคมของไทยที่ควบคุมการจ�ากัด
ชั่วโมงการท�างาน ค่าล่วงเวลา การลาคลอดบุตร และค่าแรงขั้นต�่า ยังไม่ครอบคลุมแรงงานข้ามชาติในทุกภาคส่วน เนื่องจากยัง
ไม่ได้รวมถึงคนงานท�างานบ้าน ผู้ให้บริการทางเพศ แรงงานภาคเกษตรตามฤดูกาล และเศรษฐกิจนอกระบบ ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
ผู้ย้ายถิ่นสตรี (UN Thematic Working Group on Migration in Thailand 2019)

ควำมท้ำทำยและปัญหำในกำรสรรหำและ
คุ้มครองแรงงำนข้ำมชำติในประเทศไทย
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ตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม 2563 รัฐบาลไทยได้ประกาศภาวะฉุกเฉินเพื่อรับมือกับการระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยเร่งออกข้อ
จ�ากัดที่เข้มงวดทั้งการเคลื่อนไหว ภายในประเทศและข้ามพรมแดนพร้อมทั้งการปิดกิจการต่าง ๆ ในระยะแรกองค์กรระหว่าง
ประเทศ รัฐบาลไทยและภาคประชาสงัคมได้ตอบสนองอย่างรวดเรว็ ด้วยการเผยแพร่ข้อมลูด้านสาธารณสขุในภาษาทีป่ระชากร
แรงงานข้ามชาติเข้าใจได้ (ดูตัวอย่าง www.mitrthai.com) 

ความกลัวการสูญเสียรายได้ การเลิกจ้าง ความไม่แน่นอนทั้งการสูญเสียรายได้และการจ้างงาน ความกลัวว่าจะติดเชื้อโควิด-19 
รวมถึงใบอนุญาตท�างานและวีซ่าที่ใกล้จะหมดอายุ ท�าให้แรงงานข้ามชาติหลายหมื่นคนจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว และเมียนมา (CLM) เดินทางออกจากประเทศไทยในระหว่างเดือนมีนาคมถึงมิถุนายน ปี 2563 (ILO, 2020b, 
หน้า 3) เน่ืองจากมแีรงงานข้ามชาติออกจากประเทศไทยเป็นจ�านวนมากโดยไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้า รฐับาลของประเทศต้นทาง
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�านวนแรงงานข้ามชาติท่ีมีเอกสารท้ังหมด) ย้ายออกจากประเทศไทย แต่แรงงาน
ข้ามชาติส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในช่วงล็อกดาวน์ (ILO, 2020b, หน้า 3) ซึ่งหลายคนถูกลดชั่วโมงการท�างานลง พักงานชั่วคราวและ
เลิกจ้างโดยไม่แจ้งล่วงหน้า และเมื่อมีจ�านวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นอีก ในปลายปี 2563 กลุ่มแรงงานถูกตีตราว่าเป็นกลุ่ม
ที่ท�าให้เกิดการแพร่ระบาดและต้องเผชิญกับการเลือกปฏิบัติมากขึ้น ประกอบกับมีค่าจ้างที่ค้างช�าระ และความล่าช้าในการได้
รับหรือไม่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและจากมาตรการคุ้มครองทางสังคม นอกจากนี้ ยังมีกรณีที่นายจ้างไม่อนุญาตให้ลูกจ้าง
เปลี่ยนงาน และมีแรงงานข้ามชาติที่ไม่สามารถหางานใหม่ได้ ท�าให้แรงงานต้องด�ารงชีวิตอย่างยากล�าบากเป็นเวลาหลายเดือน 
(เช่น ขาดรายได้ทีจ่ะจ่ายค่าเช่า หรอืซือ้อาหารและของใช้จ�าเป็นอืน่ ๆ ) ดงันัน้ แรงงานข้ามชาตจิงึต้องพึง่พาความช่วยเหลอืด้าน
อาหารจากองค์กรภาคประชาสังคม (CSO) และเงินกู้ และความช่วยเหลือทางการเงินจากภายในเครือข่ายสังคมและญาติใน
ประเทศบ้านเกิดของตนด้วย ในภาคส่วนที่ยังสามารถท�างานได้ในช่วงล็อกดาวน์ เช่น การก่อสร้าง มีแรงงานข้ามชาติรายงาน
ว่าไม่ได้รับอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลอย่างเพียงพอ (PPE) ไม่สามารถปฏิเสธการท�างาน มีการคุกคามและล่วงละเมิด และ 
บางส่วนถูกนายจ้างยึด เอกสารส่วนตัวเอาไว้ (ILO, 2020b, หน้า 6 ) 

ผลกระทบของ COVID-19 นั้นขึ้นอยู่กับมิติทางเพศด้วยเนื่องจากผู้หญิงและผู้ชายมีรูปแบบความเสี่ยงและพฤติกรรมการขอ
ความช่วยเหลือที่แตกต่างกัน (ILO, 2020c, หน้า 2) แรงงานข้ามชาติหญิงกระจุกตัวอยู่ในภาคส่วนที่มีลักษณะเป็นงานชั่วคราว 
นอกระบบ หรือไม่ได้รับการคุ้มครอง ดังนั้นในช่วงวิกฤต แรงงานข้ามชาติหญิงจึงมีความเสี่ยงสูงกว่าต่อการคุกคาม การล่วง
ละเมดิ การแสวงประโยชน์ การเลกิจ้าง และไม่ได้รบัสวสัดกิารผูว่้างงาน ประกนัสงัคมและการคุม้ครอง และเสีย่งต่อการค้ามนษุย์ 
แรงงานข้ามชาตหิญงิต้องเผชญิกบัความเสีย่งด้านความรุนแรงทางเพศและรูปแบบอืน่ ๆ  มากขึน้ทัง้ในทีพ่กั สถานทีท่�างาน และ
สถานที่กักกันโรค (ILO, 2020b, หน้า 7 -8) หลักฐานที่เกิดขึ้นใหม่แสดงให้เห็นอีกว่าการจ�ากัดการเดินทาง การหยุดชะงักทาง
เศรษฐกิจและทางการด�ารงชีวิต ท�าให้สตรีและเด็กหญิงมีความเสี่ยงต่อความรุนแรงเพิ่มขึ้น (ทั้งจากนายจ้างและคู่สมรส) และ
ถูกกีดกันไม่ให้ได้รับความช่วยเหลือ (UN Women 2020) 

ผลกระทบของโควิด-19		
ต่อแรงงำนข้ำมชำติในประเทศไทย
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เดือนกรกฎาคม 2563 ประเทศไทยเข้าสูร่ะยะ “New Normal” และยกเลกิข้อจ�ากดัในการเดนิทางระหว่างจังหวดั และธรุกจิเปิด
ท�าการอีกคร้ัง รัฐบาลไทยได้รเิริม่โครงการต่ออายวุซ่ีาอตัโนมตัสิ�าหรบัชาวต่างชาติท่ีถือวีซ่าทุกประเภทให้อยูใ่นประเทศไทยต่อได้ 
ซึ่งสิ้นสุดในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 หลังจากระยะเวลาดังกล่าว รัฐบาลไทยได้ออกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 
2563 เปิดโอกาสให้แรงงานต่างด้าวต่ออายุใบอนุญาตท�างาน และวีซ่าของตนได้ และในช่วงที่เขียนรายงานนี้ รัฐบาลจะจัดให้
มีการขึ้นทะเบียนรอบพิเศษส�าหรับแรงงานข้ามชาติและผู้ที่อยู่ในอุปการะที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนอีกด้วย (IOM 2020c) ขั้นตอน
เหล่านีช่้วยป้องกนัไม่ให้แรงงานข้ามชาติสญูเสยีสถานะทางกฎหมาย และทีส่�าคญัหากป่วยด้วยอาการโควิด-19 กจ็ะสามารถเข้า
รับบริการด้านสุขภาพที่จ�าเป็นได้ แทนที่จะต้องกลัวการถูกกักขังหรือส่งตัวกลับประเทศ

แม้ว่าพรมแดนระหว่างประเทศของไทยส่วนใหญ่จะยังคงปิดให้บริการส�าหรับชาวต่างชาติ แต่ก็ยังมีการส่งแรงงานข้ามชาติข้าม
แดนทางบกอย่างเป็นทางการอยู่ ตัวอย่างเช่น มีแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมามากถึง 1,500 คน เข้าประเทศผ่านด่านแม่สอด
และระนองทุกวัน (ILO, 2020b, หน้า 3) อย่างไรก็ตาม ยังคงมีแรงงานต่างด้าว ผู้หางาน และผู้เดินทางข้ามแดนอื่น ๆ เข้ามา
ในประเทศไทยอย่างผิดกฎหมายผ่านรอยต่อตามพรมแดน เพิ่มความเส่ียงในการติดเชื้อโควิด-19,2,3 โดยประเทศไทยมีการติด 
เช้ือโควิด-19 ระลอกที่ 2 ตั้งแต่เดือนธันวาคม ปี 2563 ที่เริ่มมาจากตลาดกุ้งสมุทรสาครซึ่งมีแรงงานข้ามชาติจ�านวนมาก  
โดยเฉพาะจากเมียนมา กรณีการติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นประกอบกับข้อมูลที่บิดเบือนท�าให้แรงงานข้ามชาติถูกตีตราและเลือกปฏิบัติ
เพราะถกูกล่าวหาว่าเป็นพาหะของไวรสั (Ramasoota 2020) ความกลวัต่อการเลอืกปฏบัิตแิละการถูกคกุคามอาจท�าให้แรงงาน
ข้ามชาติไม่กล้าออกมาตรวจโรคและรับการรักษา

2 Bangkok Post วันที่ 31 สิงหาคม 2563 มีการเพิ่มการลาดตระเวนแม่น�้าเมยเพื่อกันคนข้ามแดนผิดกฎหมาย ดูได้จาก: www.bangkokpost.com/thailand/general/ 1977387#cx-
recs_s .

3 Bangkok Post วนัที ่1 กันยายน 2563 กลวัโควิด จงึปิดโรงเรยีนชายแดน ดูได้จาก: www.bangkokpost.com/learning/easy/1978155/covid-scare-closes-border-schools?cx_
placement=related#cxrecs_s.

©IOM 2021
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4 องค์การเพ่ือสตรีแห่งสหประชาชาติ พ.ศ. 2020 หมายเหตคุ�าแนะน�าส�าหรบัการปฏบิตั:ิ การแก้ไขปัญหาผลกระทบทีเ่กดิขึน้ใหม่ของ 19 โรคโควิด -19 กบัโรคผูอ้พยพในเอเชยีและแปซฟิิก
ส�าหรบัการฟ้ืนฟเูพศอย่างรวดเรว็ ดไูด้จาก: https://asiapacific.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/04/guidance-for-action-addressing-the-emerging-im-
pacts-of-the-covid-19-pandemicnder-responsive-recovery.

เน่ืองจากการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ส่งผลกระทบยืดเยือ้และเปล่ียนแปลงอย่างต่อเนือ่งทัง้ในประเทศไทยและท่ีอ่ืน ๆ  แรงงาน
ข้ามชาตจิงึต้องเผชญิ กบัความยากล�าบากทางเศรษฐกจิ ปัญหาสขุภาพ ความเครยีด และความโดดเด่ียวเป็นเวลานาน ไอโอเอ็ม
จึงได้ก�าหนดแนวทางปฏิบัติส�าหรับนายจ้างและภาคธุรกิจ เพื่อส่งเสริมการคุ้มครองแรงงานข้ามชาติช่วงวิกฤตด้านสุขภาพใน
ปัจจุบัน ทั้งในสถานที่ท�างานและที่พักอาศัยของพนักงาน ตลอดจนให้การสนับสนุนด้านเศรษฐกิจ สุขภาพร่างกายจิตใจ และ
สังคม (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน IOM, 2020d) แรงงานข้ามชาติมักประกอบอาชีพที่มีค่าแรงต�่า และเป็นหนึ่งในกลุ่มแรก ๆ ที่
สูญเสียรายได้และการจ้างงาน เนื่องจากธุรกิจต่าง ๆ ถูกกดดันให้เลิกจ้างหรือต้องปิดตัวลงจากความกังวลด้านสาธารณสุขและ
กลัวขาดทุน นายจ้างควรปรึกษากับกระทรวงแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อระบุมาตรการในทางปฏิบัติเพื่อช่วยเหลือ
แรงงานข้ามชาติ เช่น อนุญาตให้ลาพัก และชดใช้ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการจัดหางาน ก่อนที่จะใช้วิธีการ เลิกจ้าง (IOM, 
2020d, หน้า 6) แรงงานข้ามชาตคิวรเข้าถงึข้อมลูส�าคญัต่างๆ (ร่วมถงึรบับรกิารจากล่าม) และการเยยีวยาทางกฎหมาย ในกรณี
ที่ถูกให้ออกจากงานอย่างไม่เป็นธรรม ไม่ได้รับค่าจ้าง และเผชิญเงื่อนไขที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ (ILO, 2020c, หน้า 5) 

เพือ่ให้มกีารเว้นระยะห่างทางสงัคม รฐับาลและนายจ้างควรจดัหาท่ีพกัให้แก่แรงงานข้ามชาตอิย่างเพยีงพอ มอีาหารและน�า้ ไฟฟ้า 
โดยค�านึงถึงสุขภาพและสุขอนามัยที่ดี ในระหว่างการล็อกดาวน์และกักตัว (ILO, 2020c, หน้า 4) มีการปรับที่อยู่อาศัยของคน
งานตามข้อก�าหนดของการเว้นระยะห่างทางสังคม เช่น ลดจ�านวนคนงานท่ีอยู่ร่วมห้องเดียวกัน และการใช้ห้องน�้าในหอพัก 
ห้องครัว หรือโรงอาหาร (IOM, 2020d, หน้า 4) การมีบริการอินเทอร์เน็ตในที่พักของคนงานช่วยให้แรงงานข้ามชาติ สามารถ
ตดิต่อกับสมาชกิในครอบครวัและเพ่ือนฝงูทีบ้่านได้อย่างสม�า่เสมอ ซึง่ช่วยลดความโดดเดีย่วและความเครยีดจากโควดิ-19 (IOM, 
2020d, หน้า 3) ในการตอบสนองนโยบายดังกล่าว ควรมมีาตรการเพิม่ความปลอดภยัของแรงงานข้ามชาตหิญงิในช่วงลอ็กดาวน์
และช่วงกกัตวั และในทีพ่กัทีน่ายจ้างจดัไว้ให้ ตลอดจนการจดัหาทีพ่กัพงิและบรกิารช่วยเหลอืในกรณทีีป่ระสบกับการล่วงละเมิด
ทางเพศและความรุนแรงทางเพศ (ILO, 2020c, หน้า 2) ในการเตรียมพร้อมส�าหรับการระบาดใหญ่ในอนาคต รัฐบาลไทยควร
รวบรวมข้อมูลแยกตามเพศ เพื่อออกแบบนโยบายบนฐานข้อมูลและเพศสภาพ ซ่ึงแรงงานข้ามชาติหญิงมักไม่สามารถเข้าถึง
กลไกการคุ้มครองทางสังคมตามเพศสภาพ เช่น การคุ้มครองการคลอดบุตร การดูแลสุขภาพทางเพศ และการเจริญพันธุ์ และ 
สวัสดิการอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกรณีของผู้ท่ีท�างานในการจ้างงานนอกระบบ อย่างคนท�างานบ้านและการดูแลผู้ป่วย  
ในสถานการณ์โรคระบาด เช่น โควดิ-19 แรงงานข้ามชาตหิญงิต้องเผชญิปัญหาในการเข้าถงึการคุ้มครองทางสงัคมมากขึน้ จากข้อ 
จ�ากัดด้านการเดินทางและการเคลื่อนไหวที่เข้มงวด ควรสร้างความมั่นใจว่ามีมาตรการที่ตอบสนองต่อมิติทางเพศ เช่น การจัด
เตรียมของใช้ฉุกเฉินที่จ�าเป็น ได้แก่ อาหาร ยารักษาโรค น�้า สุขาภิบาลและสุขอนามัย (WASH) รวมถึง ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัย
ส�าหรับผู้ย้ายถิ่น โดยเฉพาะสตรีและเด็กหญิง4

ความไม่มัน่คงด้านรายได้อาจท�าให้แรงงานข้ามชาตต้ิองมาท�างานในขณะทีป่่วยอยู ่นอกจากนี ้การขาดประกนัสขุภาพและความ
กลวัว่าจะถกูตตีราหรอืเลอืกปฏบิตั ิอาจท�าให้แรงงานข้ามชาตไิม่ยอมมาพบแพทย์เมือ่จ�าเป็น (ILO, 2020c) ซ่ึงเป็นการเพ่ิมความ
เส่ียงด้านสาธารณสขุจากการแพร่เชือ้โควดิ-19 ทีไ่ม่ถกูตรวจพบ ในกรณทีีค่นงานหรอืสมาชกิในครอบครวัป่วยด้วยโรคโควดิ-19 
นายจ้างควรให้การรบัรองและขยายเวลาการลาป่วยโดยได้รบัค่าจ้าง โดยเฉพาะอย่างยิง่ส�าหรบัผูห้ญงิ ทีม่กัเป็นผูใ้ห้การดแูลหลกั 
(IOM, 2020d, หน้า 6) เน่ืองจากประเทศไทยได้เริ่มด�าเนินการเผยแพร่การศึกษาเพื่อเพิ่มความตระหนักด้านสาธารณสุข  
พร้อมกับข้อมูลที่จ�าเป็นอื่น ๆ ให้แก่แรงงานข้ามชาติในภาษาที่เข้าใจได้มาตั้งแต่การระบาดของโควิด-19 ในรอบแรก จึงควรท�า
ต่อไปเพ่ือให้แน่ใจว่า แรงงานข้ามชาติจะได้รับการปกป้อง รับการรักษาและความช่วยเหลือที่จ�าเป็นอื่น ๆ อย่างเท่าเทียมกัน  
ผูโ้ยกย้ายถิน่ฐานจะต้องได้เข้าร่วมโปรแกรมตรวจเชือ้ และรกัษาโควดิ-19 ทกุคน โดยไม่ค�านงึถงึสถานะการย้ายถิน่ (IOM, 2020d, 

แนวโนม้นโยบำยในกำรตอบสนอง
ตอ่	โควดิ-19	และสถำนกำรณฉ์กุเฉิน
และวิกฤตอืน่	ๆ
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กรอบความรับผิดชอบร่วมกันในการ
สรรหาแรงงานอย่างมีจริยธรรม การจ้างงานที่มีคุณค่า และการพัฒนาทักษะส�าหรับแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย

หน้า 3) รัฐบาลและนายจ้างของไทยควรจัดการกับข้อมูลที่บิดเบือนและก�าหนดกลไกการรายงานเหตุการณ์การล่วงละเมิดและ
พฤติกรรมการเลือก ปฏิบัติโดยไม่ส่งผลกระทบ ทางลบต่อแรงงานข้ามชาติ เพื่อลดการตีตราและการเลือกปฏิบัติต่อแรงงาน 
ข้ามชาติ (IOM, 2020d, หน้า 7)

ในช่วงการระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทย แรงงานข้ามชาติจ�านวนมากต้องเสี่ยงกับการกลายเป็นแรงงานผิดกฎหมายอัน
เนื่องมาจากการเลิกจ้าง วีซ่าและใบอนุญาตท�างานหมดอายุ เพื่อรับรองว่าแรงงานข้ามชาติจะคงสถานะแรงงานที่ถูกกฎหมาย
ในช่วงวกิฤต ตามแนวทางปฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุแล้ว รฐับาลควรอ�านวยความสะดวกในการต่ออายวุซ่ีาและขยายเวลาใบอนญุาตท�างาน
เพื่อให้แรงงานข้ามชาติสามารถเข้าถึงบริการที่จ�าเป็นและกลับมาท�างานได้เม่ือสถานการณ์ดีข้ึน (ILO, 2020c หน้า 4) ทั้งนี้ 
ประเทศไทยได้ด�าเนินมาตรการที่ส�าคัญโดยยกเว้นข้อบังคับ ยกเลิกบทลงโทษ และขยายระยะเวลาการต่ออายุแรงงานข้ามชาติ
ที่มีเอกสารงานที่ก�าลัง จะหมดอายุ หรือหมดอายุไปแล้ว ในระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม ถึง 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563 นายจ้างของ
แรงงานต่างด้าวทีใ่บอนญุาตท�างานหมดอายจุากสาเหตอุย่างเช่น พ้นระยะเวลาจ้างงาน 4 ปีตาม MOU กระบวนการต่อทะเบยีน
รอบที่แล้วไม่ครบถ้วน และมีการเปลี่ยนนายจ้าง สามารถยื่นค�าร้องต่ออายุใบอนุญาตท�างานของ แรงงานต่างด้าวได้ที่กรมการ
จัดหางาน กระทรวงแรงงาน โดยใบอนุญาตใหม่จะมีอายุจนถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 แม้ว่าจะมีการออกวีซ่าใหม่ทุกปี 
และแรงงานข้ามชาติยังคงต้องรายงานตัวที่ส�านักงานตรวจคนเข้าเมืองทุกๆ 90 วัน (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ IOM, 2020b; 
2563c) แรงงานข้ามชาติ 4 ประเภทที่มีสิทธิ์ขยายใบอนุญาตท�างาน ได้แก่ 1) คนงาน MOU ที่ท�างานครบสี่ปี 2) คนงาน MOU 
ที่ก�าลังจะเปลี่ยนหรือเปลี่ยนนายจ้างแล้ว 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�าหรับ
แรงงานต่างด้าวและผู้ที่อยู่ในความอุปการะ อีกรอบในระหว่างวันที่ 15 มกราคม ถึง 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เพื่อลดการ
ขาดแคลนแรงงานในประเทศ และให้โอกาสทางเลอืกแก่แรงงานข้ามชาตแิละครอบครวั ในการอยูอ่าศยัและท�างานในประเทศไทย
ต่อไปในขณะที่พรมแดนยังคงปิดและการเดินทางถูกจ�ากัด อย่างไรก็ตาม การขึ้นทะเบียนรอบนี้ก�าหนดให้แรงงานข้ามชาติ 
ต้องผ่านการตรวจเชื้อโควิด-19 เสียก่อน เฉพาะผู้ที่ผลตรวจโรคนี้เป็นลบเท่านั้นจึงจะได้รับใบอนุญาตท�างานสองปีจนถึงวันที่  
13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 แต่จ�ากัดการ เดินทางระหว่างจังหวัด 

ในบรรดาประเทศสมาชกิอาเซยีน ประเทศไทยมชีือ่เสยีงระดบัโลกในด้านระบบสาธารณสขุ แต่ความชะล่าใจและการผ่อนคลาย
มาตรการควบคุมก่อนเวลาอันควร อาจส่งผลให้เกิดการติดเชื้อระลอกใหม่ ซึ่งอาจสร้างความตึงเครียดให้กับระบบสุขภาพและ
ทรัพยากรมนุษย์ได้ (Aldis, 2020) เมื่อเทียบแล้ว ประเทศ CLM ซึ่งเป็นประเทศต้นทางหลักมีสถานพยาบาลและทรัพยากร
ที่จ�ากัด เมื่อผู้หางานและแรงงานต่างด้าวเดินทางกลับเข้ามาในประเทศไทยผ่านรอยรั่วตามตะเข็บชายแดน ระหว่างประเทศ
ในกลุ่ม CLM ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายโรค การจัดการการไหลเวียนของแรงงานข้ามชาติระหว่างประเทศต้นทาง 
ทางผ่าน และปลายทาง สามารถท�าให้ดีขึ้นได้ด้วยความร่วมมือและการประสานงานระดับทวิภาคีและระดับภูมิภาค เช่น 
การแบ่งปันข้อมูล การตรวจคัดกรอง และมาตรการกักกัน (ILO, 2020c) หากผู้หางานและแรงงานข้ามชาติต้องการเดินทาง
กลบัประเทศต้นทาง กค็วรสามารถเคลือ่นย้ายได้อย่างปลอดภยั โดยได้รบัความช่วยเหลอืในการ ส่งตวักลบัประเทศ มมีาตรการ
กักกันโรคโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย การยกเว้นและข้อยกเว้นด้านวีซ่า (MICIC 2016, หน้า 33; ILO, 2020c) นายจ้างควรประสานงาน
กบันายหน้าจดัหางานและองค์กรภาคประชาสังคมเพือ่จดัระเบียบและช�าระค่าเดนิทางท่ีเกีย่วข้องทัง้หมดให้กบัแรงงานข้ามชาติ
เพื่อเดินทางกลับประเทศต้นทาง และอธิบายขั้นตอนความปลอดภัยที่ต้องปฏิบัติตามในระหว่างและหลังการเดินทาง (เช่น การ
กักกันโรคเมื่อเดินทางมาถึง) แจ้งให้แรงงานข้ามชาติทราบว่า จะไม่ถูกลงโทษหากออกเดินทาง และจัดหาชุดอุปกรณ์รักษาสุข
อนามัยระหว่างเดินทางให้ (IOM, 2020d, หน้า 8)
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โครงการรเิริม่ของไอโอเอม็ว่าด้วยผูโ้ยกย้ายถิน่ฐานในประเทศทีอ่ยูใ่นภาวะวกิฤต (MICIC) ได้แนะน�ามาตรการป้องกนัท่ีสามารถ
น�ามาใช้กบัแรงงานข้ามชาต ิในช่วงวกิฤตการระบาดใหญ่ในปัจจบุนัได้ MICIC เรยีกร้องให้ประเทศทางผ่านและปลายทางตดิต่อ
สื่อสารกับผู้ย้ายถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ และรวมเข้าไว้ ในระบบการป้องกัน การเตรียมพร้อม และการรับมือเหตุฉุกเฉิน เพื่อให้
สามารถตอบสนองความต้องการและความสามารถของแรงงานข้ามชาติได้ (MICIC 2016) ในช่วงวิกฤตและเหตุฉุกเฉิน แรงงาน
ข้ามชาติควรได้รับความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ย้ายถ่ินฐาน และอพยพไปยังท่ีปลอดภัย และให้ข้อมูลเพื่อเข้าถึงความช่วย
เหลือได้โดยไม่เลือกปฏิบัติ (MICIC 2016) การสื่อสารควรมีประสิทธิภาพ ความถี่ และเป้าหมาย โดยใช้ภาษาที่ผู้ย้ายถิ่นเข้าใจ 
เพื่อให้ได้รับข้อมูลล่าสุด เกี่ยวกับสภาพท้องถิ่นและแหล่งความช่วยเหลือ (MICIC 2016 หน้า 33) ประการสุดท้าย ควรมีการ
จัดการเรื่องความต้องการเร่งด่วนของแรงงานข้ามชาติช่วงหลังวิกฤต เช่น การให้ความช่วยเหลือเพื่อให้สามารถท�างานเลี้ยงชีพ
ได้อีกครั้ง (MICIC 2016)

©IOM 2021
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ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการระบาดใหญ่ของ โควิด-19 จะยังคงส่งผลกระทบต่อการจ้างงานและชีวิตความเป็นอยู่ของ
ทั้งคนไทย และแรงงานข้ามชาติ ในอนาคตอันใกล้ โดยคาดว่าผู้คนทั่วโลกจ�านวน 158 ถึง 242 ล้านคนจะตกงาน ในจ�านวนนี้
ร้อยละ 70 จะอยูใ่นเอเชยีและแปซฟิิก (ADB 2020) คาดว่าเศรษฐกจิไทยจะหดตวัร้อยละ 5 ในปี 2563 และต้องใช้เวลากว่าสองปี 
กว่าจะกลับคืนสู่ระดับผลผลิต GDP ก่อนเกิดโรคระบาด (ธนาคารโลก 2563) การท่องเที่ยวไทยที่คิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 15 
ของ GDP มีผลประกอบการลดลงอย่างรุนแรงเนื่องจากข้อจ�ากัดการเดินทางเข้าประเทศของนักท่องเที่ยวต่างชาติ คาดว่าการ
ส่งออกจะลดลงร้อยละ 6.3 ในปี 2563 เนื่องจากอุปสงค์ทั่วโลกลดลง การค้าและห่วงโซ่อุปทานหยุดชะงัก (ธนาคารโลก 2563)

ในระหว่างภาวะเศรษฐกจิถดถอยท่ัวโลกนี ้มแีนวโน้มว่าความคบืหน้าในการด�าเนนิการตามหลกัการระหว่างประเทศในวาระการ
พัฒนาทีย่ัง่ยนืปี 2573 โดยเฉพาะอย่างยิง่ ทีเ่กีย่วกบัสทิธแิละการคุม้ครองของผูโ้ยกย้ายถิน่ฐานจะถกูระงบัชัว่คราว โดยทีแ่ต่ละ
ประเทศต่างหาทางป้องกนัการระบาดของโควดิ-19 ภายในประเทศ และให้ความส�าคญักบัผลประโยชน์ของชาตตินก่อน (Kainz 
2020) การบงัคบัใช้มาตรการรูปแบบต่าง ๆ  เพือ่รกัษาความปลอดภยัชายแดนและการจ�ากดัการเคลือ่นย้ายอย่างต่อเนือ่ง จะส่ง
ผลต่อแรงงานข้ามชาติ ซึ่งรวมถึงเพิ่มความเสี่ยงในการจัดหางานที่ผิดหลักจริยธรรมด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อภาคส่วนส�าคัญ 
ๆ ที่ก�าลังเติบโต และภาคการส่งออกต้องพึ่งพาแรงงานข้ามชาติ ภาคธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโดยรวมจะสามารถฟื้นตัวจากโรค
ระบาดได้ดีเพียงไรก็จะต้องอาศัยการรักษาระบบการสรรหา แรงงานข้ามชาติที่ปลอดภัย เป็นระเบียบ และมีประสิทธิภาพให้
ได้ การท�างานไปสู่กรอบความรบัผดิชอบแรงงานข้ามชาตร่ิวมกนัจงึมคีวามส�าคญัในการคงความส�าเรจ็ ในปัจจบุนัและเพือ่เสรมิ
สร้างธรรมาภิบาลด้านการย้ายถิ่นฐาน ส่งเสริมการท�างานที่มีคุณค่า และให้โอกาสในการพัฒนาทักษะอาชีพส�าหรับผู้ย้ายถิ่น

สรุป
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สรุปมาตรฐานของประเทศไทย ภูมิภาค และนานาชาติ และเป้าหมายในการ
ร่างกรอบการท�างาน

มาตรฐานสากล ภูมิภาค และระดับประเทศ มาตราละส่วนที่เกี่ยวข้อง

พระราชก�าหนดว่าด้วยการบริหารจัดการการท�างานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 Article 46, 49, 51,52

แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2061 (ประเทศไทย RO MW 60/61) มาตราที่ 46, 49, 51, 52

พระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 2541 แก้ไขเพ่ิมเตมิพ.ศ. 2562 (ประเทศไทย LPA) มาตราที่ 4, 5, 11, 109

พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2558 (TH SSA) มาตราที่ 54

บันทึกความเข้าใจไทยกับกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมียนมา MOU

พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน พ.ศ. 2554 
(ประเทศไทย OSHA)

พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานพ.ศ. 2545 (พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2557) ;
(ประเทศไทย SDPA)

หมวด 29

กฎกระทรวงว่าด้วยการบรหิารและจัดการความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อม
ในการท�างาน (MROSH) (พ.ศ. 2549)

ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของแรงงานข้ามชาติ - CEBU Dec-
laration 2018

หลักการ 1 - 20

ฉันทามติอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของแรงงานข้ามชาติ 2560 (ASEAN 
Consensus 2017)

การประชุมอาเซียนว่าด้วยแรงงานข้ามชาติ (AFML), AFML ครั้งที่ 10, 13

ข้อตกลงระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัย เป็นระเบียบ และปกติ -GCM 
2561 

OG 1-6, 13-14, 21-23

นโยบายและหลักปฏิบัติ: คู่มือการด�าเนินการตาม GCM โดยค�านึงถึงมิติทางเพศ GCM 2561 1, 3, 6-7, 9-22

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) – วาระการท�างานที่มีคุณค่า (Decent Work 
Agenda-DWA)

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) (2562) หลักการทั่วไปและแนวทางการปฏิบัติงาน
ในการสรรหาแรงงานที่เป็นธรรม (OG)

OG 1-6, 13-14, 21-23

องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน-IOM IRIS Principle IOM IRIS Principles

สหประชาชาต ิ(UN)- หลกัการชีน้�าของสหประชาชาตว่ิาด้วยธรุกจิและสทิธมินษุยชน 2554

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

อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW) ข้อ 1, 2, 3, 11 และข้อเสนอ
แนะทัว่ไปเกีย่วกับแรงงานข้าม
ชาติสตรี ฉบับที่ 26
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กรอบความรับผิดชอบร่วมกันส�าหรับแรงงานข้ามชาติ
(บนพื้นฐานกรอบการท�างานระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานการโยกย้ายถิ่นฐานของแรงงาน และการหารือกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย)

การพัฒนาแบบไม่แบ่งแยกกีดกันและยั่งยืน

SDG 1: ขจัดความยากจนทกุรูปแบบในทุกพื้นที่

SDG 5: บรรลุความเท่าเทียมทางเพศและเสริมพลังให้ผู้หญิงและเด็กผู้หญิงทุกคน

SDG 8: ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน มีการจ้างงานเต็มท่ี มีผลิตภาพ และการมีงาน 
ที่เหมาะสมส�าหรับทุกคน

SDG 10: ลดความไม่เสมอภาคภายในประเทศและระหว่างประเทศ

SDG 16: ส่งเสรมิสงัคมทีส่งบสขุและครอบคลมุเพือ่การพฒันาท่ียัง่ยนื ให้ทุกคนเข้าถึงความยตุธิรรมและสร้างสถาบนัทีม่ปีระสทิธผิล

รับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ

SDG 17: สร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วนและฟื้นฟูความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
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สรรหาแรงงานอย่างมีจริยธรรม การจ้างงานที ่มีคุณ

ค่า และการพั
ฒ

นาทักษะส�าหรับแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย

1. การสรรหา
แรงงาน อย่างมี

จริยธรรม
ผู้มีส่วนได้เสีย รายละเอียด

มาตรฐานที่ยอมรับได้ มาตรฐานประเทศไทย มาตรฐาน
อาเซียนและมาตรฐาน สากล

(รายละเอียดในอยู่ในหมายเหตุ และ
ข้อมูลอ้างอิง)

มาตรฐานขั้นต�่าตามกฎหมาย
ของประเทศไทย

วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด/ ตัวอย่างที่ดี

1.1 ต�าแหน่งงาน
และการ 
เลือกคนงาน

• นายจ้าง

• ผู้จัดหางาน

• แรงงานข้ามชาติ

• รัฐบาลไทยและ รัฐบาล 
CLMV

• ข้อมูลเกี่ยวกับ ต�าแหน่ง
งาน ประเภท ของงาน 

• แ ล ก เ ป ลี่ ย น ข ้ อ มู ล
ตลาดแรงงานระหว่าง
ประเทศไทยและประเทศ 
ต ้ นทาง  เพื่ อค ้ นหา 
ต�าแหน่งงานที่มีอยู ่ใน 
ปัจจบุนัและทราบความ
ต้องการทักษะที่เกิดขึ้น
ใหม่

• ข้อก�าหนดและเงื่อนไข การ
จัดหางาน ค�าอธิบาย งานและ
การจ้างงานที่ถูก ต้องในภาษา
ของแรงงานข้ามชาติ

• ระบุเกณฑ์ทักษะพืน้ฐานทีจ่�าเป็น
เฉพาะต�าแหน่ง 

• ประกาศต�าแหน ่งงานว ่าง  
จะต้องไม่มกีารก�าหนด ลกัษณะ
การจ้างงานที่ เลือกปฏิบัติ  
รวมถงึมติทิางเพศด้วย เว้นแต่จะ
เป็นไปตามที ่กฎหมายก�าหนด

• มสีือ่ทีแ่สดงด้วยภาพหรอื ภาพถ่าย
สาธติให้เหน็บทบาท หน้าทีค่วาม
รบัผดิชอบ และสภาพการท�างาน
จริง (ประเทศไทย) 

• มีการให้คนงานทดลองงานจริง
ก่อนที่ประเทศต้นทาง

• มีการทดสอบทักษะ/รับรอง 
โดยหน่วยงานที่ได้รับอนุญาต 
(ดูหมายเหตุ 1) 

• เกณฑ์ทักษะเฉพาะที่นายจ้าง
ก�าหนด (ดูหมายเหตุ 2.1) หรือ
ประโยชน์ที่นายจ้างจะพจิารณา 

(ดูหมายเหตุ 2.2)

• 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)
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1.2 ค่าธรรมเนียม
ในการสรรหา
แรงงานและ
ค ่า ใช ้จ ่ ายที่
เ กี่ยวข้องกับ
การย้ายถิ่น 

• นายจ้าง

• บริษัทจัดหางาน

• แรงงานข้ามชาติ

• รฐับาลของประเทศ ผูส้่ง
และรับ

• ค ่าใช ้จ ่ายในการย้าย 
ถิ่นฐานและค่าธรรมเนยีม
การจัดหางาน

• ไม่มีการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนยีม
การจดัหางาน จากแรงงานข้าม
ชาติ

• นายจ้างรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ใน
การเดนิทางของแรงงานข้ามชาติ
จากประเทศต้นทางและค่าใช้จ่าย
อืน่ ๆ  เช่น ค่าใช้จ่ายใน การเดิน
ทาง ประกันการ เดินทางของผู้
ย้ายถิ่น (ดูหมายเหตุ 4) 

• ไม่มคี่าธรรมเนยีมการจดัหางาน
และค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ จาก
แรงงานข้ามชาติ นายจ้าง เป็น
ผูร้บัผดิชอบค่าธรรมเนยีม และ
ค่าใช้จ่ายนั้น 

• ประเทศไทย RO MMW พ.ศ. 2561 
ส่วนที่ 49, 51, 52

1.3 สัญญาจ้างงาน • นายจ้าง

• บริษัทจัดหางาน

• แรงงานข้ามชาติ

• รฐับาลของประเทศ ผูส้่ง

• สัญญาที่เป็นลายลักษณ์
อักษรครอบคลุมข ้อ
ก�าหนดและเงื่อนไขที่
เกีย่วข้องทัง้หมดของการ
จ้างงานและข้อก�าหนด
ของงาน

• เขียนด้วยภาษาที่เรยีบง่ายและ
มแีปลเป็นภาษาทีแ่รงงานข้าม
ชาติเข้าใจ มีรายละเอียดเกี่ยว
กับข้อก�าหนดและเงื่อนไขใน
การจ้างงานทั้งหมด

• มีการระบุหน้าที่และความรับ
ผิดชอบไว้อย่างชัดเจน

• มีการท�าสัญญาตกลง และ 
ลงนามโดยแรงงานข้ามชาตโิดย
ไม่มีการบังคับ

• จดัเตรยีมส�าเนาสญัญาจ้างงาน
ที่นายจ้างลงนาม ให้แรงงาน 
ข้ามชาตลิงนามในประเทศต้นทาง

• ให้รายละเอยีดเกีย่วกบั ขอบเขต
และลกัษณะงานตลอดจนเงือ่นไข
เมื่อสัญญาสิ้นสุดลง

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสัญญาจ้าง 
ต ้นฉบับที่แรงงานข ้ามชาติ  
ลงนามก่อนออกเดนิทางนัน้ ไม่
ถกูแทนทีด่้วยสญัญาจ้างอืน่ เว้น
แต่เพื่อความเป็นอยู ่และการ
ท�างานที่ดีขึ้น

• 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

ข้อเสนอแนะทัว่ไปเกีย่วกบัแรงงานข้าม
ชาติหญิง ฉบับที่ 26: 24(b)(i), 24(f)
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1.4 การปฐมนิเทศ 
ก่อนออกเดิน
ทาง

• องค์กรประชาสังคม 

• หน ่ วยงานรั ฐบาลใน 
ประเทศผู้ส่ง 

• บริษัทจัดหางาน

• แรงงานข้ามชาติ

• หน่วยงานฝึกอบรมทกัษะ

• นายจ้าง

• การปฐมนิเทศเพื่อให้ 
ข้อมูลแก่แรงงานข้าม 
ชาติเกี่ยวกับข้อก�าหนด 
และเงือ่นไขการจ้างงาน 
สทิธแิละความ รบัผดิชอบ 
และสภาพความเป็นอยูท่ี่
ประเทศปลายทาง

• การฝึกอบรมด้านภาษา ส�าหรบั
การสือ่สารขัน้พืน้ฐาน (เป็นทาง
เลือก และไม่เสียค่าใช้จ่าย ) 
สามารถด�าเนินการฝึกอบรม
ต่อไปได้ในประเทศปลายทาง 

• ข้อมลูเกีย่วกบัสทิธขิองแรงงาน
ข้ามชาติ หน้าที่ และความรับ
ผดิชอบใน การจ้างงาน ระเบียบ
และ ขั้นตอนการย้ายถิ่นฐาน 
ก่อนออกเดินทาง ตลอดจนวิธี
การขอความ ช่วยเหลอืและการ
เข้าถึงกลไกการร้องทุกข์

• การฝึกอบรมด้านภาษาโดย 
องค์กรภาคประชาสังคมหรือ 
หน่วยงานราชการ (ดหูมายเหตุ 
2.1) 

• ให้การฝึกอบรมทกัษะส�าหรับงาน
บางอย่าง (ดูหมายเหตุ 2.1, 3)

• จดัให้มกีารปฐมนิเทศในเรือ่ง ข้อ
ก�าหนดและเงือ่นไขการจ้างงาน
เฉพาะบริษัท

• 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)

1.5 ขัน้ตอนการเดิน 
ทาง และตรวจ
คนเข้าเมือง

• บริษัทจัดหางาน

• นายจ้าง

• แรงงานข้ามชาติ

• การขนส่ง

• กฎระเบียบและข้อบังคบั
เกี่ยวกับการตรวจคนเข้า
เมือง 

• การจัดการขนส่งที่ปลอดภัย 
โดยผู้สรรหา หรือ นายจ้างใน
กระบวน การสรรหาแรงงาน
และการจ้างงาน

• นายจ้างรับผิดชอบค่าเดินทาง
ของแรงงานข้ามชาตจิากประเทศ
ต้นทาง (ดูหมายเหตุ 4)

• MOU A. 4, A. 7 

• หลักการ GCM ข้อ 4, 5, 11, 12, 
13, 14, 21 

• 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)
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1.6 การปฐมนเิทศ
หลังจากเดิน
ทางมาถึง

• หน ่ วยงานรั ฐบาลใน
ประเทศปลายทาง

• นายจ้าง/สมาคมนายจ้าง

• แรงงานข้ามชาติ

• ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ
แรงงาน การคุ ้มครอง 
ข้อก�าหนดและเงื่อนไข
การจ้างงาน

• การฝึกอบรมการเตรียม
ทักษะ

• ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่
และความรบัผดิชอบของแรงงาน
ข้ามชาติ การคุ้มครอง กลไก
การร้องเรียน การร้องทุกข์ที่มี
อยู่ กลไกการเยียวยา กฎและ
ข้อบงัคบัการเข้าเมอืงอย่างทนั
เวลา และในภาษาทีแ่รงงานข้าม
ชาติเข้าใจ

• การปฐมนิเทศเรื่องเครือข่าย 
ประกันสังคม บรรทัดฐาน 
วัฒนธรรมท้องถิ่นและสังคม

• การฝึกอบรมภาษา จะด�าเนิน
ต่อไปเมือ่เดนิทางมาถงึประเทศ
ปลายทาง 

• จดัตัง้เครอืข่ายช่วยเหลอื แรงงาน
ข้ามชาติ

• ให้บริการสายด่วนฉุกเฉิน ใน
ภาษาของแรงงานข้ามชาติ 

• การฝึกอบรมการเตรียมตัว ใน
การท�างานจริงก่อนที่จะเริ่ม
ท�างาน (ดูหมายเหตุ 5)

• GCM Principle 6, 7, 9 และ 12 

• ILO 2019 แนวทาง การปฏบิตังิาน
ข้อ 5, 6

• ASEAN Concensus: 13, 14, 15, 
19, 21, 30, 31, 34, 35, 39

• AFML ครั้งที่ 13: 6

• CEDAW มาตรา 3

ข้อเสนอแนะทั่วไปเกี่ยวกับแรงงาน
ข้ามชาติหญิง: 26(g)



29

กรอบความรับผิดชอบร่วมกันในการ
สรรหาแรงงานอย่างมีจริยธรรม การจ้างงานที ่มีคุณ

ค่า และการพั
ฒ

นาทักษะส�าหรับแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย

2. งานที่มีคุณค่า ผู้มีส่วนได้เสีย รายละเอียด
มาตรฐานขั้นต�่าตามกฎหมาย

ของประเทศไทย
วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด/ ตัวอย่างที่ดี

มาตรฐานประเทศไทย มาตรฐาน
อาเซียนและมาตรฐาน สากล

(รายละเอียดอยู่ในแหล่งอ้างอิง )

2.1 สภาพแวดล้อม
ใ น ส ถ า น ที่
ท�างาน: การ
ปฐมนิเทศ ขั้น
ตอน และความ
ปลอดภัย

• นายจ้าง

• แรงงานข้ามชาติ

• มี ก า ร ป ฐ ม นิ เ ท ศ ที่ 
กล ่าวถึง ขั้นตอนการ
ท�างานและข้อควรระวัง
ด ้ านความปลอดภัย 
รวมถึงเรื่องการป้องกัน 
การแสวงหาประโยชน์ทาง
เพศและการล่วง ละเมดิ
ทางเพศ (PSEA)

• ข้อมลูเกี่ยวกบัข้อควรระวงัด้าน
สขุภาพและความปลอดภยั และ
การป้องกนัความปลอดภยัส่วน
บุคคล 

• จัดหาอุปกรณ์ป้องกันความ
ปลอดภยัให้แก่แรงงานข้ามชาต ิ
ทีป่ฏบิัตหิน้าทีโ่ดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

• ให้โอกาสและการปฏิบัติที่เท่า
เทยีมกัน รวมถงึ ค่าจ้าง สวสัดกิาร 
และโอกาสทีเ่ท่าเทยีมกนัส�าหรบั
ผูห้ญงิและผูช้ายทีย่้ายถิน่โดยไม่
ค�านึงถึงสัญชาติ

• ปราศจากการเลอืกปฏบิตั ิในที่
ท�างานและจัดการกับการล่วง
ละเมิดอย่าง เด็ดขาด

• จัดหาอุปกรณ์ป้องกันความ 
ปลอดภัยให้กับคนงานทุกคน 
โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย (แทนที่จะ
ให้เฉพาะคนงานทีป่ฏบิตัหิน้าที่
เท่านั้น)

• จัดการฝึกอบรมประจ�าปี เกี่ยว
กับ PSEA ส�าหรับแรงงานทุก
คนในภาษาของแรงงานข้ามชาติ

• มคีณะกรรมการความปลอดภยั
อาชีวอนามัย (ในที่ท�างาน)

• พรบ. คุม้ครองแรงงาน ประเทศไทย 
พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 
2562 มาตรา 8 ข้อ 16

• มาตรฐานส�านักงานบริหารความ 
ปลอดภยัและอาชวีอนามยัแห่งชาติ 
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 
ข้ามชาตหิญงิ: 26(b), 26(c)(I), 26(h)
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2.2 ก า ร เ ปลี่ ย น
สถานทีท่�างาน
หรอืการเปลี่ยน
ไปท�างานอื่น

• นายจ้าง

• แรงงานข้ามชาติ

• ผู้ตรวจแรงงาน

• แรงงานข้ามชาต ิท�างาน
ในสภาพการท�างานและ
สถานที่ต่างกัน 

• การเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน
หรือภาคการท�างาน และเงือ่นไข
หรอื บทบาท/ความรบัผดิชอบ
ของคนงานต้องท�าด้วยความ
สมัครใจตามข้อตกลงร่วมกัน
ตามกฎหมายและระเบยีบของ
กระทรวงแรงงาน

• การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการ
จ้างงานหรือหน้าที่และความ
รับผิดชอบจะต้องตกลงกันเป็น
ลายลักษณ์อกัษรด้วยความสมคัร
ใจ ในภาษาที่แรงงานข้ามชาติ
เข้าใจได้

• พรบ. คุม้ครองแรงงาน 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

2.3 การตรวจสอบ 
สภาพสถานที่
ท�างาน

• ผู้ตรวจแรงงาน

• ผู้แทนแรงงาน (ประเทศ
ต้นทาง)

• นายจ้าง

• เจ้าหน้าทีผู่ม้อี�านาจ ตรวจ
สอบอย่างสม�่าเสมอ

• ผู้ตรวจแรงงานต้องได้รับการ
ฝึกอบรมอย่างสม�่าเสมอตาม
โครงการของรฐับาลเพือ่ให้ทนั
กบัระเบียบและกฎหมายของรฐั 

• ควบคมุให้มผีู้ตรวจทีผ่่านการฝึก
อบรมในจ�านวนทีเ่หมาะสมและ
น�าโดยเจ้าหน้าทีแ่รงงานทีไ่ด้รบั
อนุญาต

• MOU เมียนมา A.17

• TH RO MW พ.ศ. 2560-2561ส่วน
ที่ 98 (2)(3)

• 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)
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2.4 การประกั น
สุขภาพ และ
การบาดเจ็บ

• นโยบายของรัฐบาลของ
ประเทศปลายทาง

• นายจ้าง

• แรงงานข้ามชาติ

• บริการตรวจสุขภาพ 
และดแูลสขุภาพ รวมทัง้ 
สวสัดกิารการ คลอดบุตร
และการดแูล สขุภาพการ
เจริญพันธุ์

• การประกันอุบัติ เหตุ 
ภายในและภายนอก เวลา
ท�าการ

• ประกันสุขภาพรวมถึงความ
คุม้ครองอุบัตเิหต ุ/การบาดเจบ็

• ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติ
งานที่ไม่เข้าร่วมกองทุนประกัน
สังคม 

• การเข ้ า ถึ งบริการและผล
ประโยชน์ทีก่องทนุประกนัสงัคม
มอบให้ ผูเ้อาประกนัภยัทกุคน
อย่างเท่าเทยีมกนั โดยไม่ค�านงึ
ถึงสัญชาติและเพศ

• นายจ้างจดัให้มกีารรบัส่ง อย่าง
ปลอดภยัจาก ที่พกัไปยงัที่ท�างาน

• ให้การคุ ้มครองสุขภาพทันที 
หลังจากลงทะเบียนกับกองทุน 
ประกันสังคม หรือให้ประกัน 
ระยะสั้น 90 วัน ก่อนกองทุน 
ประกันสังคมมีผลคุ้มครอง

• ความรับผิดชอบของนายจ้าง

• มีล่ามให้บริการในสถาบันดูแล
สุขภาพ

• บรกิารดแูลสุขภาพให้กับคนงาน
ทุกคนโดยไม่ค�านึงถึงสัญชาติ 
และสถานะการเข้าเมือง 

• ประเทศไทย RO MW พ.ศ. 2560-
2561 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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2.5 การต่อสัญญา 
หรื อการยุ ติ
สญัญาจ้างงาน

• นายจ้าง

• แรงงานข้ามชาติ

• บริษัทจัดหางาน

• รฐับาลของประเทศปลาย
ทางและประเทศต้นทาง

• การต่อสัญญา

• การยุติสัญญา 

• การเปลี่ยนนายจ้าง

• แรงงานข้ามชาต ิสามารถเปลีย่น
นายจ้างได้ ภายใต้สถานการณ์
ที่ กฎหมายก�าหนด: 

1. มกีารเลกิจ้างหรอืนายจ้างเสยีชวีติ 

2. นายจ้างล้มละลาย

3. นายจ้างท�าร้ายร่างกาย หรือจติใจ 

4. ไม่ปฏิบัติตามพระราช บัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 

5. อยู่ในสภาพการท�างานที่เป็น
อันตรายต่อร่างกายและ/หรือ
จิตใจของคนงาน รวมทั้งก่อ
ให้เกิดการบาดเจบ็และขาดสขุ
อนามัย 

• นายจ้างสามารถบอก เลกิสญัญา
ได้หากคนงาน ละเมิดนโยบาย
ของบริษัทหรือข้อก�าหนดและ
เงื่อนไขของสัญญาจ้างงาน 
ของตน ได้รับค�าเตือนเป็นลาย
ลักษณ์อักษรสองครั้งในเรื่อง
เดยีวกันภายในหนึง่ปี และยงัไม่
ปฏิบัติ ตามค�าเตือนที่เป็นลาย 
ลกัษณ์อักษรครัง้แรก(ตราบเท่า
ที่นโยบายและ/ หรอืข้อก�าหนด
และเงือ่น ไขของสญัญาเป็นไป
ตาม กฎหมายไทย) ในกรณทีีม่ี 
การละเมดิอย่างร้ายแรง อาจไม่
ต้องมีการออกค�า เตอืนเป็นลาย
ลักษณ์อักษร

• นายจ้างจดัให้คนงานท�างาน ใน
หน้าที่ที่เหมาะสมมากขึ้น

• แรงงานข้ามชาติสามารถ เลือก
ที่จะยกเลกิสญัญาจ้างงานได้โดย
ไม่ต้องถกูบงัคบั ให้เดนิทางกลบั
ประเทศต้นทาง

• นายจ้างใหม่ชดเชยค่าใช้จ่าย ใน
การจดัหางานให้แก่นายจ้าง เดมิ

• แรงงานข้ามชาตไิด้รบัการชดเชย
การเลิกจ้างหรอืเงนิ 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
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2.6 การร้องเรียน
แ ล ะ  ก า ร
เข ้าถึ งกลไก
การร้องทุกข์
ของรัฐ

• เจ้าหน้าทีคุ่้มครอง แรงงาน 

• ผู้ช่วยทูตฝ่ายแรงงาน

• กระทรวงที่ เกี่ยวข ้อง 
ก ร ะ ท ร ว ง ยุ ติ ธ ร ร ม 
กระทรวงการพัฒนา สงัคม
และความมัน่คงของมนุษย์ 
และส�านกั งานต�ารวจแห่ง
ชาติ

• แรงงานข้ามชาติ

• นายจ้าง

• รายงาน/การร้องเรยีน การ
ละเมิดสิทธิแรงงานข้าม
ชาติ การละเมิด สัญญา
จ้างงาน และ ความรนุแรง
และการ ล่วงละเมดิในที่
ท�างาน รูปแบบอื่น ๆ 

• การเข้าถึงการเยียวยา 
และการชดเชย

• สายด่วนทีใ่ห้บรกิาร ทุกวนัตลอด 
24 ชั่วโมง ในภาษาของแรงงาน
ข้ามชาติ 

• เจ้าหน้าที่คุ้มครอง แรงงาน

• การจั ดตั้ ง คณะกรรมการ 
สวสัดกิารในสถานประกอบการ

• ก า ร ส ่ ง ต ่ อ ร า ย ก ร ณี ที่ มี 
ประสิทธิภาพไปยังหน่วยงาน
ที่เกีย่วข้องเพือ่รบัการคุม้ครอง
และบริการ

• เจ้าหน้าทีคุ่ม้ครองแรงงาน/ ผูช้่วย
ทูตฝ่ายแรงงานเข้าเยี่ยมเยียน

• แก้ไขปัญหาจากข้อร้องเรยีน ใน
ลกัษณะทีเ่ป็นธรรมและรายงาน
การละเมดิสิทธิในสถานที่ท�างาน
และทีพ่กัทีน่ายจ้างจดัให้โดยการ
ปฏบิตัติามขัน้ตอนตามเอกสาร
ส�าหรับคนงาน

• 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, 

• A S E A N  C o n c e n s u s : 
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) 
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2.7 ความช่วยเหลอื 
ในสถานการณ์
ฉุกเฉิน และ
ภาวะวิกฤต

• รัฐบาลในประเทศผู้รับ

• ประเทศต้นทาง

• นายจ้าง 

• แรงงานข้ามชาติ 

• ภาคประชาสังคม

• ความช่วยเหลือจ�าเป็น 
เร่งด่วน

• ความช่วยเหลือด่วน: อาหาร
และที่พักพิงที่จัดให้โดยค�านึง
ถึงเพศสภาพ (ดูหมายเหตุ 7) 

• ค่าชดเชยทีถ่กูลดงาน หรอืว่าง
งาน 

• ก า ร ส ่ ง ต ่ อ ร า ย ก ร ณี ที่ มี
ประสิทธิภาพไปยังหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพือ่รบัการคุม้ ครอง
และบริการ

• ไม่มีการปลดคนงาน • MOU A. 12

• RD MMW ประเทศไทย พ.ศ. 
2560-2561 ส่วนที่ 77

• กองทนุประกนัสังคม 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)
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3. การพฒันาทกัษะ ผู้มีส่วนได้เสีย รายละเอียด

มาตรฐานที่ยอมรับได้
มาตรฐานประเทศไทย มาตรฐาน

อาเซียนและมาตรฐาน สากล

(รายละเอียดอยู่ในแหล่งอ้างอิง)
มาตรฐานขั้นต�่าตามกฎหมาย

ของประเทศไทย

วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด/ 

ตัวอย่างที่ดี

3.1 ทักษะพื้นฐาน 

1) ก า ร รั บ ร อ ง
ความสามารถ
ทางด้านภาษา
ในการสื่อสาร

2) การจัดระดับ 
ทักษะ เช่น : 
ทกัษะพื้นฐาน, 
ทักษะขั้นสูง

• นายจ้าง

• แรงงานข้ามชาติ

• องค์กรประชาสังคม

• สถาบันฝึกอบรมทักษะ

• จ�าแนกต�าแหน่งงาน ตาม
ระดับทักษะ และ ความ
สามารถทางภาษา

• ให้การฝึกอบรมด้าน ภาษาอย่าง
มีประสิทธิภาพ

• จัดให้มีการฝึกอบรมใน ขณะ
ท�างาน ภายในหรือ นอกเวลา
ท�างานเป็นประจ�า

• นายจ้างเพิ่มค่าจ้างให้กบั แรงงาน
ข้ามชาติที่ฝึกฝนจนมีทักษะที่
ต้องการหรือมีทักษะสูงขึ้น 

• จดัท�าแผนพฒันาอาชพีทีช่ดัเจน
ส�าหรบัผูป้ฏิบตังิานที่ม ีทกัษะสงู
ขึ้นและมีความรับผิดชอบมาก
ขึ้นเพือ่ให้มสีทิธิไ์ด้รบัรายได้และ 
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)

3 .2  การ รับรอง
ทักษะ และ
ประสบการณ์
ของแรงงานที่
มีมาก่อนการ
ออกเดินทาง

• รฐับาลของประเทศ ผูส้่ง
และรับ 

• นายจ้าง

• แรงงานข้ามชาติ

• สถาบันฝึกอบรม ทักษะ

• สถาบันรับรองคุณวุฒิ 
วิชาชีพ/ทักษะ

• การมองเห็นทักษะ ความ
สามารถเฉพาะ ของผูย้้าย
ถิ่น

• การรบัรองทกัษะอนัเป็น ยอมรบั
ก่อนการเดินทาง

• ให้ผู้ย้ายถิ่นเปลี่ยนหรือย้ายไป
ท�างานทักษะสูงขึ้นที่เหมาะสม
กับทักษะ

• เพิ่มค่าจ้างหรือค่าตอบแทนที่
ไม่ใช่ตัวเงินให้กับแรงงานข้าม
ชาติทีม่ทีกัษะเป็นทีย่อมรับหรอื
มีทักษะที่ผ่านการรับรอง 

• 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
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3.3 เปิดโอกาสใน
การฝึกอบรม
ทักษะ

• รัฐบาลในประเทศผู้รับ 

• นายจ้าง

• แรงงานข้ามชาติ

• สถาบันฝึกอบรมทักษะ

• เปิดโอกาสให้แรงงานข้าม
ชาตไิด้เข้ารบัการฝึกอบรม
ทักษะ

• ให้แรงงานข้ามชาติ ได้รับการ
ฝึกอบรมในระหว่างหรือนอก
เวลาท�างานในสัดส่วนเดียว
กับแรงงานท้องถิ่น (เบิกจาก
กองทนุพฒันาฝีมอืแรงงาน) (ดู
หมายเหตุ 8, -4-)

• นายจ้างให้การสนับสนุน หรือ
ให้การฝึกอบรมทักษะ ภายใน
หรอืนอกเวลาท�าการ (ดหูมายเหตุ 
8, -4-)

• พรบ. คุม้ครองแรงงาน ประเทศไทย 
พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิม่เตมิ พ.ศ. 2562 
มาตรา 36 

• SDPA ประเทศไทย พ.ศ. 2557 ส่วน
ที ่29

• GCM Principle ข้อ 18, 19, 21 

• ILO 2019 GP 4 

• SDG 4, 5

• ASEAN Concensus: 26, 28, 47, 
53,54

• AFML ครั้งที ่10 เรือ่ง 5(5.8) 

• AFML ครั้งที ่13: 10.11

• CEDAW มาตรา 3

ข้อเสนอแนะทั่วไปเกี่ยวกับแรงงาน 
ข้ามชาติหญิง: 26 (i)

3.4  การส่งเสริมการ 
พัฒนาทักษะ

• นายจ้าง

• แรงงานข้ามชาติ

• สถาบันฝึกอบรมทักษะ

• สนบัสนนุให้แรงงานข้าม
ชาตเิรยีนรูท้ักษะ ใหม่หรอื
พัฒนาทักษะให้สูงขึ้น 

• สนับสนุนให้แรงงานข้ามชาติ
เรียนรู้ทักษะใหม่หรือพัฒนา
ทักษะให้สูงขึ้น

• เพิม่เงนิเดอืนส�าหรบัแรงงานข้าม
ชาติที่ฝึกฝนจนมีทักษะใหม่/มี
ทักษะที่สูงขึ้น

• ย้ายแรงงานข้ามชาตทิีม่ทีกัษะที่
สงูขึ้น/มทีกัษะใหม่ให้ ไปท�างาน
ใหม่/ต�าแหน่งใหม่ทีเ่หมาะสม (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)
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กรอบความรับผิดชอบร่วมกันในการ
สรรหาแรงงานอย่างมีจริยธรรม การจ้างงานที ่มีคุณ

ค่า และการพั
ฒ

นาทักษะส�าหรับแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย

3.5 การรับรองที่
สงูขึน้ / ทกัษะ
ใหม่ และที่ได้
รับในประเทศ
ปลายทาง 

• รัฐบาลประเทศผู้รับ 

• นายจ้าง

• แรงงานข้ามชาติ

• สถาบันรับรอง คุณวุฒิ
วิชาชีพ/ทักษะ

• ให้การยอมรับแรงงาน 
ข้ามชาติที่ฝึกฝนจนเป็น 
ทักษะใหม่หรือมีทักษะ 
ที่สูงขึ้น

• รบัรองประสบการณ์การ ท�างาน
และ/หรอืทักษะใหม่ที่ได้รบัหลงั
จากเดินทางมาถึง

• ส่งเสริมให้แรงงานข้ามชาติ ได้
มีโอกาสทดสอบทักษะและ ได้
รับการรับรองจากหน่วยงานที่
ได้รับอนุญาต 

• SDPA ประเทศไทย พ.ศ. 2557 ส่วน
ที ่29

• SDG 8 

• GCM Principle ข้อ 18, 19, 21 

• ASEAN Concensus: 26, 28, 47 

• AFML ครั้งที ่10 เรือ่งที ่5(5.8) 

• AFML ครั้งที ่13: 10,11 
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สรรหาแรงงานอย่างมีจริยธรรม การจ้างงานที่มีคุณค่า และการพัฒนาทักษะส�าหรับแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย

หมายเหตุ 1.

แรงงานข้ามชาตทิีท่�างานในภาคการก่อสร้างในสงิคโปร์จะต้องผ่านการทดสอบทกัษะโดย Singapore Building Construction 
Authority (BCA) (กิริยา กุลกลการ, 2557)

หมายเหตุ 2.
ตัวอย่าง : 

2.1 การฝึกอบรมก่อนออกเดินทางส�าหรับแรงงานช้ามชาติในสาธารณรัฐเกาหลี นอกจากเกณฑ์ที่ก�าหนดโดยนายจ้างชาว
เกาหลีใต้แล้ว ผูท่ี้จะมาเป็นแรงงานข้ามชาตจิะต้องผ่านการทดสอบวดัความรูภ้าษาเกาหลด้ีวย (การทดสอบความสามารถ
ในภาษาเกาหลี-TOPIK) ซึ่งเป็นการทดสอบในประเทศผู้ส่งและด�าเนินการโดยหน่วยงานด้านแรงงานข้ามชาติ (Kim, M.J. 
2558) มีให้บริการสอนภาษาเกาหลีที่ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีในประเทศผู้ส่ง (ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลี (http://thailand.
korean-culture.org/th) 

2.2 ในประเทศไทย นายจ้างหลายรายอยากได้แรงงานข้ามชาตท่ีิสามารถสือ่สารภาษาไทยได้ แรงงานข้ามชาติท่ีมีความสามารถ
ทางภาษาจะมคีวามได้เปรยีบ ในการหางานและเป็นเร่ืองจ�าเป็นในการจ้างงานในต�าแหน่งท่ีสงูข้ึน (FGD, การประชุมปรกึษา
หารือ, มิถุนายนถึงสิงหาคม, 2563)

หมายเหตุ 3.
- ในอินโดนีเซีย สถาบันเพื่อการศึกษาการพัฒนาสังคม ส�านักงานก�าลังคนจังหวัดชวาตะวันออก และองค์การแรงงานระหว่าง

ประเทศ เป็นผู้น�าการอบรมหลักสูตร 200 ชั่วโมง ซึ่งผู้สอนทั้งหมดเป็นคนงานท�างานบ้านที่ได้รับการรับรองจากส�านักงาน
รับรองวิชาชีพแห่งชาติ

- ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ บริษัทจัดหางานในดูไบจัดหมวดหมู่งานบ้านตามระดับทักษะแรงงาน คนงานที่จัดว่าเป็น “แม่บ้าน
ฝึกหัด” สามารถลงทะเบียนในโปรแกรมฝึกอบรมหนึ่งวันต่อสัปดาห์ที่มีทั้งการสอนในห้องเรียน ภาษาอังกฤษ และการเยี่ยม
ชมสถานที่ท�างาน หลังจากเรียนจบสี่โมดูลภายในเวลาสองปี คนท�างานบ้านผู้นั้นจะได้รับการรับรอง และขึ้นเป็น "แม่บ้าน" 
โดยมีค่าแรงเพิ่มขึ้น 

หมายเหตุ 4.
ในสาธารณรัฐเกาหลี แรงงานข้ามชาติและนายจ้างที่เข้าร่วมใน Employment Permit System (EPS) จะต้องสมัครแพ็กเกจ 
การประกันภัยตามโปรแกรม ซึ่งมีอยู่สี่ประเภท- ประกันภัยการออกเดินทาง การประกันภัยค่าเดินทางกลับ ซึ่งนายจ้างจะเป็น
ผู้สมัครให้; การประกันภัยวินาศภัย และการประกันภัยค่าจ้างซึ่งแรงงานข้ามชาติจะเป็นผู้สมัครเอง

- ลูกจ้างสามารถเรียกร้องประกันการออกเดินทางได้เฉพาะก่อนท่ีจะเดินทางออกจากสาธารณรัฐเกาหลีหรือเปลี่ยนสถานที่
ท�างาน

- ประกันวินาศภัยคุ้มครองการบาดเจ็บ ความเจ็บป่วย ความทุพพลภาพ หรือการเสียชีวิตที่ไม่เกี่ยวข้องกับการท�างานและคน
งานหรือครอบครัวของคนงานสามารถอ้างสิทธิ์ได้ หลังจากที่บริษัทประกันสอบสวน และตรวจสอบการเรียกร้องแล้ว 



39

กรอบความรับผิดชอบร่วมกันในการ
สรรหาแรงงานอย่างมีจริยธรรม การจ้างงานที่มีคุณค่า และการพัฒนาทักษะส�าหรับแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย

หมายเหตุ 5. 
ก่อนเริ่มท�างานให้กับนายจ้างชาวเกาหลีใต้ แรงงานข้ามชาติจะได้รับการฝึกอบรมจากสมาคมนายจ้าง เช่น สหพันธ์ธุรกิจขนาด
เล็กแห่งเกาหลี (KBiz) จัดให้มีการฝึกอบรม สามวันส�าหรับคนงาน EPS ที่ได้รับการคัดเลือกส�าหรับงานด้านการผลิต สมาพันธ์
สหกรณ์การเกษตรแห่งชาติ (NSCF) จัดอบรมคนงาน EPS ทางการเกษตร นอกจากนี้ ยังมีการฝึกอบรมภาคบังคับหลังรับเข้า
ท�างาน 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�า ไม่เต็มเวลา หรือชั่วคราว ค่าใช้จ่าย SDL อยู่ที่ 0.25% ของ
ค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานแต่ละคน โดยขั้นต�่าคือ 2 ดอลลาร์สหรัฐ (ส�าหรับพนักงานที่มีรายได้น้อยกว่า 800 ดอลลาร์
สหรัฐต่อเดือน) และสูงสุดที่ 11.25 ดอลลาร์สหรัฐ (ส�าหรับพนักงานที่มีรายได้มากกว่า 4,500 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน) SDL 
ทั้งหมดที่เก็บมาได้จะถูกส่งต่อไปยังกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (SDF) เพื่อยกระดับโครงการและให้ทุนสนับสนุนนายจ้างในการ
ส่งพนักงาน เข้าอบรมตามระบบการศกึษาและฝึกอบรมต่อเนือ่งแห่งชาต ิโดยมหีน่วยงาน SkillsFuture ของสงิคโปร์ (SSG) เป็น
ผู้บริหารจัดการ SDL และ SDF

หมายเหตุ 7. 
ในช่วงโควิด-19 หน่วยงานและภาคประชาสังคมในประเทศอาเซียนได้ให้ความช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติ

อย่างเช่น: 

1) มีการจัดตั้ง Inter-agency Taskforce ในสิงคโปร์ขึ้นเพื่อช่วยเหลือรองรับแรงงานต่างชาติที่ไม่สามารถไปท�างานได้และผู้
ประกอบการหอพักในช่วงโควิด -19 ซึ่งรวมถึงการจัดหาอาหารและชุดของใช้ประจ�าวัน ซึ่งประกอบด้วยหน้ากาก เคร่ือง
วัดอุณหภูมิ และเจลล้างมือ (กระทรวงก�าลังคน สิงคโปร์ ดูได้จาก : www.mom.gov.sg/newsroom/press-releas-
es/2020/0407-inter-agency-taskforce-to-support-fws-and-dormitory-operators-during-circuit-breaker-period

2) ประเทศไทย: ภาคเอกชน โดยเฉพาะนายจ้าง ร่วมมือกับชุมชนท้องถ่ินและองค์กรภาคประชาสังคมเพื่อช่วยเหลือชุมชนผู้
โยกย้ายถิ่นฐานในสมุทรสาคร ซึ่งมีทั้งนายจ้างและคนในท้องถิ่นร่วมกันบริจาคอาหารและภาคประชาสังคมและชุมชนผู้ย้าย
ถิ่นน�าไปแจกจ่าย ดูได้จาก: (www.thaiunion.com/en/newsroom/press-release/1248/thai-union-continues-to-
provide-humanitarian-assistance-to-migrant-workers-impacted-by-the-covid-19-outbreak-in-samut-sakhon)
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สรรหาแรงงานอย่างมีจริยธรรม การจ้างงานที่มีคุณค่า และการพัฒนาทักษะส�าหรับแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย

หมายเหตุ 8 
รายละเอียดของกฎหมายไทย ระเบียบข้อบังคับ มาตรฐานระดับภูมิภาคและระดับสากล 

1)	พระรำชก�ำหนดบริหำรจัดกำรกำรท�ำงำนของคนต่ำงด้ำว	พ.ศ.	2560	แก้ไขเพ่ิมเติม	
(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2561	
มาตรา 46 ก่อนท่ีแรงงานข้ามชาติจะเริ่มท�างานกับนายจ้าง ให้นายจ้างจัดท�าสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรท่ีมีรายละเอียด
ตามที่อธิบดีก�าหนดและจัดเก็บสัญญาจ้างไว้ที่สถานประกอบกิจการของนายจ้างพร้อมให้นายทะเบียนหรือ พนักงาน 
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและมอบส�าเนาสัญญาให้แรงงานเก็บไว้ 

มาตรา 49 ห้ามนายจ้างทีน่�าแรงงานข้ามชาติมาท�างาน เรยีกเกบ็หรอืรับเงินค่าใช้จ่ายท่ีนายจ้างได้จ่ายไปแล้ว (หนงัสอืเดินทาง 
การตรวจสขุภาพ ใบอนญุาตท�างาน และค่าธรรมเนยีมอืน่ ๆ  ตามทีก่ฎหมายก�าหนด) ให้นายจ้างหกัค่าใช้จ่ายเหล่านีอ้อกจาก
ค่าจ้างหรือค่าล่วงเวลา แต่จ�านวนนี้ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าจ้างรายเดือน ทั้งหมดของคนงาน 

มาตรา 53 ใบอนุญาตท�างานจะสิ้นสุดลงส�าหรับแรงงานต่างด้าวท่ีไม่มีสิทธิเปลี่ยนนายจ้างตามมาตรา 51 หรือลูกจ้างที่มี
สิทธิเปลี่ยนนายจ้างแต่ไม่ได้ท�างานกับนายจ้างใหม่ ภายในระยะเวลาที่ก�าหนดตามมาตรา 52

มาตรา 55 เมื่อคนงานท�างานจนหมดอายุสัญญา ให้ส่งตัวกลับประเทศต้นทาง เว้นแต่กรณีต่อสัญญาหรือเร่ิมท�างานกับ
นายจ้างใหม่ภายในระยะเวลาที่ก�าหนดตามมาตรา 52

มาตรา 64/1 ในกรณกีารออกใบอนญุาตท�างาน แรงงานข้ามชาตจิ�าเป็นต้องได้รบัการตรวจสขุภาพและประกันสขุภาพก่อน

มาตรา 77 (1) ช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติที่ถูกละเมิดสิทธิ (2) ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการส่งตัวกลับประเทศ (3) ช่วยเหลือ
หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรพัฒนาเอกชน ที่เสนอโครงการสนับสนุนการมอบสวัสดิการ การศึกษา สาธารณสุข และการ
คุ้มครองแรงงานให้แก่แรงงานข้ามชาติ

2)	พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน	ฉบับที่	7	(แก้ไขเพ่ิมเติม	พ.ศ.	2562)
มาตรา 8 ให้นายจ้างก�าหนดค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท�างานในวันหยุดและค่าล่วงเวลาในวันหยุดให้แก่ลูกจ้างที่ท�างานอันมี
ลักษณะ คุณภาพ และปริมาณเท่ากัน หรืองานที่มีค่าเท่าเทียมกันในอัตราเท่ากันไม่ว่าลูกจ้างนั้นจะเป็นชายหรือหญิง

มาตรา 16 นายจ้างซึ่งประสงค์จะย้ายสถานประกอบกิจการแห่งหนึ่งแห่งใดไปตั้ง ณ สถานที่ใหม่ หรือย้ายไปยังสถานที่อื่น
ของนายจ้าง ให้นายจ้างปิดประกาศแจ้งให้ลกูจ้างทราบ ล่วงหน้า โดยให้ปิดประกาศไว้ในทีเ่ปิดเผย ณ สถานประกอบกจิการ
นั้นตั้งอยู่ที่ลูกจ้างสามารถเห็นได้อย่างชัดเจน ติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันย้ายสถาน ประกอบกิจการ 
และประกาศนั้นอย่างน้อยต้องมีข้อความชัดเจนเพียงพอที่จะเข้าใจได้ว่าลูกจ้างคนใดจะต้องถูกย้ายไปสถานที่ใดและเมื่อใด

3)	พระรำชบัญญัติควำมปลอดภัย	อำชีวอนำมัย	และสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน	
พ.ศ.	2554	
มาตรา 16 ให้นายจ้างจัดให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้างทุกคนได้รับการฝึกอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท�างาน เพื่อให้บริหารจัดการ และด�าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท�างานได้อย่างปลอดภัย ในกรณีที่นายจ้างรับลูกจ้างเข้าท�างาน เปลี่ยนงาน เปลี่ยนสถานที่ท�างาน หรือเปลี่ยนแปลง
เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ ซึ่งอาจท�าให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัย ให้นายจ้างจัดให้มีการ
ฝึกอบรมลูกจ้างทุกคน ก่อนการเริ่มท�างาน
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มาตรา 22 ให้นายจ้างจัดและดูแลให้ลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐานตามท่ีอธิบดี
ประกาศก�าหนด ลูกจ้างมีหน้าที่สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครอง ความปลอดภัยส่วนบุคคลและดูแลรักษาอุปกรณ์ตามวรรคหนึ่ง
ให้สามารถใช้งานได้ตามสภาพและลักษณะของงานตลอดระยะเวลาท�างาน ในกรณีที่ลูกจ้างไม่สวมใส่อุปกรณ์ดังกล่าว ให้
นายจ้างสั่งให้ลูกจ้างหยุดการท�างานนั้นจนกว่าลูกจ้างจะสวมใส่อุปกรณ์ดังกล่าว

4)	ประเทศไทย	พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนพ.ศ.	2545	(ฉบับที่	2	
พ.ศ.	2557)	มำตรำ	29	
“ผู้ประกอบธุรกิจที่ประกอบกิจการโดยประเภท ขนาด จ�านวนลูกจ้าง สัดส่วนผู้เข้ารับการฝึกอบรมและลูกจ้างของพ้ืนที่
ตามที่รัฐมนตรีก�าหนดโดยค�าแนะน�าของคณะกรรมการต้องสมทบทุนเข้ากองทุนตามอัตราที่ก�าหนดตามมาตรา 30 เว้นแต่
ผู้ด�าเนินการเป็นผู้ด�าเนินการฝึกตามหมวด 1 อยู่แล้ว สถานที่ท�างานที่มีพนักงานตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป จะต้องจัดโครงการ
พัฒนาทักษะอย่างน้อยร้อยละ 50 ของจ�านวนพนักงานทั้งหมดในแต่ละปีปฏิทิน และส่งแบบฟอร์มเงินสมทบกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน สถานที่ท�างานที่ไม่ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะใด ๆ หรือไม่เป็นไปตามสัดส่วนขั้นต�่าจะต้องจ่ายเงินสมทบเข้า
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน” (ประกาศกระทรวง (พ.ศ. 2558) ฉบับที่ 4)

5)	กฎกระทรวงว่ำด้วยกำรบริหำรและจัดกำรควำมปลอดภัย	อำชีวอนำมัย	และสภำพ
แวดล้อมในกำรท�ำงำน	(MROSH)	(พ.ศ.	2549)
ข้อ 23 สถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไปให้นายจ้างจัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท�างานของสถานประกอบ กจิการภายใน 30 วนันบัแต่วนัทีก่ฎกระทรวงนีม้ผีลใช้บงัคบัหรอืภายใน 30 
วันนับจากวันที่สถานที่ท�างานมีลูกจ้างครบ 50 คน โดยมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้:

(1) สถานประกอบกจิการทีม่ลีกูจ้างต้ังแต่ 50คนข้ึนไปแต่ไม่ถึง 100 คนให้มกีรรมการไม่น้อยกว่าห้าคน ประกอบด้วย นายจ้าง
หรือผู้แทนนายจ้างระดับบริหาร เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชาหนึ่งคน และผู้แทนลูกจ้างสองคน
เป็นกรรมการ โดยมเีจ้าหน้าทีค่วามปลอดภยัในการท�างานระดบัเทคนคิขัน้สงูหรอืระดบัวชิาชพีเป็นกรรมการ และเลขานกุาร

(2) สถานประกอบกจิการทีม่ลีกูจ้างต้ังแต่ 100คนขึน้ไปแต่ไม่ถงึ 500 คนให้มกีรรมการไม่น้อยกว่าเจด็คน ประกอบด้วย นายจ้าง
หรอืผูแ้ทนนายจ้างระดับบรหิาร เป็นประธานกรรมการ ผูแ้ทนนายจ้างระดบับงัคบับญัชาสองคนและผูแ้ทนลกูจ้างสามคนเป็น
กรรมการ โดยมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�างานระดับเทคนิคขั้นสูง หรือระดับวิชาชีพ เป็นกรรมการและเลขานุการ 

(3) สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 500 คนขึ้นไป ให้มีกรรมการไม่น้อยกว่า 11 คน ประกอบด้วย นายจ้างหรือผู้แทน
นายจ้างระดับบริหาร เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชาสี่คนและผู้แทนลูกจ้างห้าคน เป็นกรรมการ 
โดยมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�างานระดับเทคนิคขั้นสูงหรือระดับวิชาชีพ เป็นกรรมการ และเลขานุการ 

ส�าหรับสถานประกอบกจิการตาม (1), (2) และ (3) ทีไ่ม่มเีจ้าหน้าทีค่วามปลอดภยัในการท�างานระดบัเทคนคิข้ันสงูหรอืระดบั
วชิาชพี ให้นายจ้างคดัเลอืกผูแ้ทนนายจ้างระดบั บงัคบับญัชาหนึง่คนเป็นกรรมการ และให้ประธานกรรมการเลอืกกรรมการ
ซึ่งเป็นผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชาคนหนึ่งเป็นเลขานุการ

6)	บันทึกควำมเข้ำใจ	(MOU)	ระหว่ำงไทยกับกัมพูชำ	สำธำรณรัฐประชำธิปไตย
ประชำชนลำว	เมียนมำ	
ข้อ 1 ภาคีจะใช้มาตรการที่จ�าเป็นทั้งหมดเพ่ือให้มั่นใจว่า: 1) มีการด�าเนินการตามกระบวนการจ้างงานท่ีเหมาะสม 2) มี
กระบวนการส่งกลับแรงงานที่ครบก�าหนดระยะเวลา จ้างงานตามเงื่อนไขกลับประเทศต้นทางอย่างมีประสิทธิภาพ หรือถูก
เนรเทศ โดยหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องของภาคอีกีฝ่ายไปยงัภมูลิ�าเนาเดมิก่อนทีจ่ะสิน้สุดข้อก�าหนด และเงือ่นไขของการจ้างงาน 
3) มกีารคุม้ครองแรงงานอย่างเหมาะสม เพือ่ให้มัน่ใจว่าจะไม่สญูเสยีสทิธแิละการคุม้ครองและให้ได้รบัสทิธอินัควร 4) มกีาร
ป้องกันและ ปราบปรามการข้ามแดนท่ีผิดกฎหมาย การค้าแรงงานผิดกฎหมาย และการจ้างแรงงานท่ีผิดกฎหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ
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ข้อ 4 ภาคีจะด�าเนินมาตรการที่จ�าเป็นเพื่อให้มั่นใจว่ามีขั้นตอนกระบวนการจ้างแรงงานเป็นไปด้วยความเหมาะสม การคัด
เลือกคนงานต้องได้รับอนุญาตล่วงหน้าจากหน่วยงาน ท่ีได้รับอนุญาตในแต่ละประเทศ หน่วยงานอาจให้การอนุญาตเมื่อ
กระบวนการตามที่กฎหมายและระเบียบข้อบังคับในประเทศนั้น ๆ ก�าหนดเสร็จสิ้น

ข้อ 5 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งหน่วยงานของคู่ภาคีทราบถึงต�าแหน่งงานที่มี จ�านวน ระยะเวลางานและคุณสมบัติของ
แรงงานที่ต้องการ สภาพการจ้างและค่าตอบแทน ที่นายจ้างเสนอให้

ข้อ 7 หน่วยงานผู้มีอ�านาจจะต้องประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าคนงานที่ได้รับคัดเลือกและได้รับอนุญาต
ตามกฎหมายและระเบียบของประเทศผู้ส่ง ได้ด�าเนินการตามกฎหมายและข้อระเบียบของประเทศผู้รับโดยครบถ้วน เกี่ยว
กบั: 1) การตรวจลงตราหรอืการอนญุาตเข้าประเทศในรปูแบบอืน่ ๆ  2) การอนญุาตท�างาน 3) การประกนัสขุภาพหรือบรกิาร
สุขภาพ 4) เงินสมทบเข้ากองทุนออมทรัพย์ตามที่หน่วยงานผู้มีอ�านาจของแต่ละฝ่ายก�าหนด 5) ภาษีหรืออื่น ๆ ตามที่คู่ภาคี
ก�าหนด 6) สัญญาจ้างงานของนายจ้างและลูกจ้าง นายจ้างและลูกจ้างจะต้องลงนามในสัญญาข้อก�าหนดและเงื่อนไขในการ
จ้างงาน และส่งส�าเนาสัญญาแต่ละฉบับไปยัง หน่วยงานผู้มีอ�านาจ

ข้อ 12 ในกรณีลูกจ้างซ่ึงถูกเลิกจ้างก่อนสิ้นสุดการจ้างงานและต้องกลับไปถ่ินท่ีอยู่ถาวร จะมีการคืนเงิน เงินสมทบสะสม
และดอกเบี้ยภายใน 45 วันหลังจากเลิกจ้าง

ข้อ 17 ภาคใีนประเทศผูว่้าจ้างจะต้องประกนัว่าลกูจ้างได้รบัการคุม้ครองตามบทบัญญตัขิองกฎหมายภายในประเทศของตน

ข้อ 18 คนงานจะได้รับค่าจ้างและสวัสดิการในอัตราเดียวกันกับแรงงานในประเทศตามหลักการพื้นฐานของการไม่เลือก
ปฏิบัติและความเท่าเทียมกัน โดยไม่ค�านึงถึงความแตกต่างด้านเพศ เชื้อชาติ และศาสนา

ข้อ 19 ข้อพิพาทใด ๆ ระหว่างคนงานและนายจ้างเก่ียวกับประเด็นการจ้างงาน ให้พิจารณาและแก้ไขโดยหน่วยงานผู้มี
อ�านาจ ตามกฎหมายและข้อบังคับของประเทศที่จ้างงาน

7)	ฉันทำมติอำเซียนว่ำด้วยกำรคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของแรงงำนข้ำมชำติ	2560	
(ASEAN	Concensus	on	the	Protection	and	Promotion	of	the	Rights	
of	Migrant	Wokresr	2017)
(8) สมาชิกในครอบครัวอาจมาเยี่ยมแรงงานข้ามชาติได้ตามวัตถุประสงค์และระยะเวลาที่กฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบาย

ระดับชาติของรัฐผู้รับให้การอนุญาต

(9) แรงงานข้ามชาติมีสิทธิถือหนังสือเดินทางของตนเองและเอกสารต้นฉบับท่ีทางราชการออกให้และเอกสารส่วนตัวภาย
ใต้กฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายของประเทศผู้รับ 

(10) ภายใต้กฎหมาย ข้อบงัคบั และนโยบายแห่งชาตขิองประเทศผูร้บั แรงงานข้ามชาตมิสีทิธไิม่ด้อยไปกว่าสทิธขิองแรงงาน
ในประเทศผู้รับ เมื่อถูกตัดสินจ�าคุกหรือถูกควบคุมตัวในระหว่างการพิจารณาคดีหรือขณะถูกคุมขังไม่ว่าจะด้วยเหตุผล
ใดก็ตาม 

(11) แรงงานข้ามชาติมีสิทธิยื่นเร่ืองร้องทุกข์ต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องของประเทศผู้รับ และ/หรือขอความช่วยเหลือจาก
สถานทูต สถานกงสุล หรือคณะผู้แทนที่ตั้งอยู่ในประเทศผู้รับ 

(12) แรงงานข้ามชาติมสีทิธิเสรีภาพในการเคล่ือนย้ายในประเทศผูรั้บ ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคบั และนโยบายของประเทศผู้รบั 

(13) แรงงานข้ามชาตมิสีทิธใินการเข้าถงึข้อมลูการจ้างงานและเงือ่นไขเรือ่งการจ้างงานจากหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง และ/หรอื
หน่วยงานจัดหางานของประเทศผู้ส่งและรับ 

(14) แรงงานข้ามชาติมีสิทธิที่จะได้รับสัญญาจ้างงานหรือเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ/หรือนายจ้างอันแจ้ง
เงื่อนไขการจ้างงานที่ชัดเจนและถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายของประเทศ 
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กรอบความรับผิดชอบร่วมกันในการ
สรรหาแรงงานอย่างมีจริยธรรม การจ้างงานที่มีคุณค่า และการพัฒนาทักษะส�าหรับแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย

(15) แรงงานข้ามชาติมีสิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรมในสถานที่ท�างาน ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายของ
ประเทศผู้รับ 

(16) แรงงานข้ามชาติมีสทิธิพกัอาศัยในท่ีพกัท่ีดพีอหรอืสมเหตสุมผลภายใต้กฎหมาย ข้อบังคบั และนโยบายของประเทศผูร้บั 

(17) (a) แรงงานข้ามชาติไม่ว่าเพศใดก็มสีทิธไิด้รบัค่าตอบแทนและผลประโยชน์ท่ียตุธิรรมและเหมาะสมตามกฎหมาย ข้อบงัคบั 
และนโยบายของประเทศผู้รับ (b) หากแรงงานข้ามชาติออกจากประเทศผู้รับ พวกไม่ควรสูญเสียสิทธิในผลประโยชน์
จากการจ้างงานตามกฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายของประเทศผู้รับ 

(18) แรงงานข้ามชาติมีสิทธิในการโอนรายได้และเงินออมของตนในรูปแบบใด ๆ  ก็ได้ตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับว่า
ด้วยการรับส่งเงินตราในประเทศผู้รับและผู้ส่ง 

(19) (a) แรงงานข้ามชาติมีสิทธิที่จะยื่นค�าร้องหรือร้องเรียนเรื่องการเลิกจ้างและ/หรือการละเมิดสัญญาจ้างในประเทศผู้รับ
ได้ตามกฎหมายว่าด้วยข้อพพิาทแรงงานในประเทศผูร้บั และตามกฎหมาย ข้อบงัคบั และนโยบายระดบัชาตทิีเ่กีย่วข้อง
กับการย้ายถิ่นฐาน และได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศผู้รับต่อไปได้ในระหว่างที่คดีของหรือเธอรอการตัดสิน (b) หาก
การวินิจฉัยอุทธรณ์เป็นการเอื้อประโยชน์ต่อแรงงานข้ามชาติ เขาหรือเธอมีสิทธิได้รับการเยียวยาจากการสูญเสียสิทธิ
ของตนที่เกิดจากสัญญาจ้าง 

(20) แรงงานข้ามชาติมีสิทธิที่จะเข้าร่วมสหภาพแรงงานและสมาคมภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายระดับชาติของ
ประเทศผู้รับ 

(21) ประเทศผู้ส่งจะประสานงานอย่างใกล้ชิดกับประเทศผู้รับในการจัดโครงการปฐมนิเทศ/การศึกษาก่อนออกเดินทาง ซึ่ง
ครอบคลมุถึงเรือ่งสทิธมินษุยชนและสทิธแิรงงาน สภาพการท�างานและความเป็นอยูท่ัว่ไป กฎหมาย นโยบาย ข้อบงัคบั 
วฒันธรรม บรรทดัฐาน และแนวปฏบิตัขิองประเทศผูร้บั ช่องทางการช่วยเหลอืในประเทศผูร้บั และเร่ืองอืน่ ๆ  เพือ่ช่วย
ให้สามารถปฏิบัติตามระเบียบวิธีทางปกครองหรืออื่น ๆ ของประเทศผู้รับได้ 

(22) ประเทศผูส่้งจะประกนัว่ามกีารแจ้งและแรงงานข้ามรบัทราบข้อก�าหนดและเงือ่นไขของงานของตนตามสญัญาจ้างงาน
ที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือบันทึกเป็นเอกสาร อย่างถูกต้องและในภาษาที่เข้าใจได้ 

(23) (a) ประเทศผูส่้งจะก�าหนดค่าธรรมเนยีมในการออกหนงัสอืเดนิทางและเอกสารทีเ่กีย่วข้องอืน่ ๆ  ทีส่มเหตสุมผล โปร่งใส 
และเป็นมาตรฐาน (b) ประเทศผู้ส่งจะด�าเนินการเช่นเดียวกันเพื่อห้ามฝ่ายใด ๆ เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการบรรจุเข้า
ท�างานหรือการสรรหาแรงงานจากแรงงานข้ามชาติที่มากเกินไป 

(24) ประเทศผูส่้งจะด�าเนนิการทกุทางเพ่ือลดความซบัซ้อนของกระบวนการจดัการบรรจุเข้าท�างานในต่างประเทศตามความ
เหมาะสม เช่น จัดให้มี "ศูนย์บริการแบบครบวงจร" เป็นต้น 

(25) ประเทศผูส่้งจะรับรองว่าก่อนออกเดินทาง แรงงานข้ามชาตมิคีณุสมบัตติรงตามข้อก�าหนดด้านสขุภาพของประเทศผูร้บั 

(26) ประเทศผู้ส่งจะพัฒนาแผนการคืนถิ่นท่ีครอบคลุมให้แก่แรงงานข้ามชาติท่ีกลับภูมิล�าเนาพร้อมครอบครัว ตลอดจน
โครงการการจ้างงานแรงงานข้ามชาติที่กลับคืนถิ่นโดยค�านึงถึงทักษะที่ได้รับจากการท�างานในต่างประเทศ

(28) ประเทศผูส่้งจะรบัรองสทิธขิองแรงงานข้ามชาตทิีก่ลบัคนืถิน่ในการจดัตัง้สมาคม มส่ีวนร่วมในการก�าหนดนโยบายและ
โครงการทีม่ผีลกระทบต่อแรงงานข้ามชาต ิและในการเข้าถงึบรกิารส�าหรบัแรงงานข้ามชาตแิละครอบครวัทีก่ลับคืนถิน่
ตามกฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายระดับชาติของประเทศผู้ส่ง 

(29) ประเทศผู้ส่งจะด�าเนินการตามความเหมาะสมกับผู้ใดก็ตามในดินแดนที่จงใจท�าลาย สร้างความเสียหาย ปรับเปล่ียน 
หรือปลอมแปลงเอกสารการเดินทาง การท�างาน หรือข้อมูลส่วนตัวของแรงงานข้ามชาติที่ออกโดยประเทศผู้ส่ง 

(30) ประเทศผู้รับจะปกป้องสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมสวัสดิภาพและรักษาศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของแรงงาน
ข้ามชาติตามกฎหมาย ข้อบังคับและนโยบายของประเทศ โดยประเทศผู้รับจะใช้มาตรการที่จ�าเป็นและเหมาะสมเพื่อ: 
(a) ประกันการปฏิบัติต่อแรงงานข้ามชาติอย่างเป็นธรรม และ (b) ป้องกันการล่วงละเมิด การแสวงประโยชน์ และ
การกระท�ารุนแรงต่อแรงงาน
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สรรหาแรงงานอย่างมีจริยธรรม การจ้างงานที่มีคุณค่า และการพัฒนาทักษะส�าหรับแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย

(31) ประเทศผูร้บัจะพยายามทกุวถิทีางในการออกใบอนญุาตให้แรงงานข้ามชาตไิด้อยูแ่ละมส่ีวนร่วมในการจ้างงานอย่างน้อย
ในช่วงเวลาเดยีวกบัทีไ่ด้รบัอนญุาตให้ท�างานรบัค่าตอบแทนโดยทีต้่องได้รบัอนญุาตให้อยูแ่ละมส่ีวนร่วมในการจ้างงาน
แยกต่างหาก ตามกฎหมายและข้อบังคับแห่งชาติ 

(32) ประเทศผูร้บัจะปฏบิตัติามกฎหมาย ข้อบงัคับ และนโยบายระดบัชาตขิองตน: (a) ให้ความรูแ้ก่นายจ้างในเรือ่งกระบวนการ
จ้างแรงงานข้ามชาติอย่างถูกกฎหมาย (b) ด�าเนินการกับนายจ้างที่กักขังแรงงานข้ามชาติอย่างผิดกฎหมาย (c) ด�าเนิน
การกับนายจ้างที่จงใจท�าลาย ท�าความเสียหาย หรือยึดหนังสือเดินทางและใบอนุญาตท�างาน ของแรงงานข้ามชาติที่
ออกโดยหน่วยงานของรัฐ และ (d) ด�าเนินการกับนายจ้างที่จ้างแรงงานข้ามชาติอย่างผิดกฎหมาย 

(33) ประเทศผู้รับจะด�าเนินการตามจ�าเป็นเพื่อห้ามฝ่ายใดในประเทศผู้รับเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการบรรจุเข้าท�างานหรือ
การสรรหาแรงงานจากแรงงานข้ามชาติ 

(34) ประเทศผูร้บัจะท�าให้มัน่ใจได้ว่าแรงงานข้ามชาตจิะได้รบัข้อมลูจากองค์กรหรอืหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องอย่างเพยีงพอภายใน
กรอบเวลาทีเ่หมาะสม ซึง่รวมถงึสิทธแิละความรบัผดิชอบ มาตรการด้านความปลอดภยัและอาชวีอนามยั ช่องทางการ
ช่วยเหลอืหลงัจากทีแ่รงงานมาถงึ อันสอดคล้องกบักฎหมายแรงงาน นโยบายและระเบียบข้อบังคบั และขนบธรรมเนยีม
และประเพณีของประเทศผู้รับ 

(35) ประเทศผู้รับจะส่งเสริมความสามัคคีและความอดทน เพื่อสร้างสภาวะที่เอื้อให้แรงงานข้ามชาติสามารถปรับตัวเข้ากับ
ชุมชน ศาสนาและขนบธรรมเนียมและประเพณีท้องถิ่น ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายระดับชาติได้ 

(36) (a) ประเทศผู้รับจะออกข้อบังคับหรือแนวทางปฏิบัติให้มีการแสดงข้อก�าหนดและเงื่อนไขของการจ้างงานรวมอยู่ใน
สญัญาจ้างงานหรือเอกสารประกอบทีถ่กูต้องส�าหรบัแรงงานข้ามชาต ิตามกฎหมาย ข้อบังคบั และนโยบายของประเทศ
ผูร้บั (b) ประเทศผูร้บัจะประกันว่าแรงงานข้ามชาตจิะได้รบัส�าเนาสญัญาจ้างงานหรอืเอกสารทีถ่กูต้อง ส�าหรับงานของ
ตน โดยเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบั และนโยบายทีบ่งัคบัใช้ของประเทศผูร้บั (c) ประเทศผูร้บัจะควบคมุการจ้างงาน
ของแรงงานข้ามชาตโิดยรับรองว่า เงือ่นไขและข้อก�าหนดในการจ้างงานมคีวามชดัเจน เช่น ค่าจ้าง ผลประโยชน์ในการ
จ้างงาน สภาพการท�างาน สุขภาพและความปลอดภัย กลไกข้อพิพาทในการจ้างงาน และการส่งกลับประเทศ เป็นไป
ตามกฎหมายแห่งชาติ ข้อบังคับ สัญญาการจ้างงานหรือเอกสารที่เหมาะสมอื่น ๆ 

(37) ประเทศผูร้บัรับรองว่าแรงงานข้ามชาติจะได้รับค่าตอบและผลประโยชน์อืน่ ๆ  แทนทีย่ตุธิรรมและเหมาะสมตามกฎหมาย 
ข้อบังคับ และนโยบายระดับชาติที่บังคับใช้ ในประเทศผู้รับ 

(38) ประเทศผู้รับจะให้สิทธิแก่แรงงานข้ามชาติในการเข้าร่วมสหภาพแรงงานและสมาคมต่าง ๆ ตามกฎหมาย ข้อบังคับ 
และนโยบายแห่งชาติ 

(39) ประเทศผู้รับประกันว่าจะมีการจัดหาที่พักที่ดีพอหรือสมเหตุสมผลให้แก่แรงงานข้ามชาติ โดยเป็นไปตามกฎหมาย  
ข้อบังคับ และนโยบายแห่งชาติ 

(40) ประเทศผู้รับจะปฏิบัติต่อแรงงานข้ามชาติอย่างเป็นธรรมตามกฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายแห่งชาติท่ีใช้บังคับ  
ในเร่ือง: (a) สภาพการท�างานและค่าตอบแทน (b) ความปลอดภัยในการท�างานและการคุ้มครองสุขภาพ; 
 (c) การคุ้มครองจากความรุนแรงและการล่วงละเมิดทางเพศ และ (d) เพศและสัญชาติในสถานที่ท�างาน 

(41) ประเทศผูร้บัจะให้สทิธแิก่แรงงานข้ามชาติในการเข้าถึงการรกัษาพยาบาลและการดแูลสขุภาพอย่างเพยีงพอตามกฎหมาย 
ข้อบังคับ และนโยบายที่บังคับใช้ของประเทศผู้รับ 

(42) (a) ประเทศผู้รับจะอ�านวยความสะดวกให้แรงงานข้ามชาติเข้าถึงความช่วยเหลือทางกฎหมายและหาผู้กระท�าผิด  
รวมถึงการแปลภาษาหากจ�าเป็น หากตกเป็นผู้เสียหาย จากการเลือกปฏิบัติ การล่วงละเมิด การแสวงประโยชน์และ/
หรือความรุนแรง ตามกฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายแห่งชาติ (ข) ประเทศผู้รับจะอ�านวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่
กงสลุหรือทางการฑตูของประเทศผูส่้งปฏบิติัหน้าที ่เมือ่แรงงานข้ามชาตถูิกจับหรือถูกจ�าคกุหรอือยูภ่ายใต้อารักขาหรอื  
ถกูกกัตวัไว้ในลกัษณะใดกต็าม ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายของประเทศผูรั้บและโดยท่ีสอดคล้องกับอนสุญัญา
เวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางกงสุล พ.ศ. 2506 
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(43) รัฐผู้รับจะปกป้องสิทธิการจ้างงานของแรงงานข้ามชาติในระหว่างการส่งตัวกลับประเทศ รวมถึงการประกันการปฏิบัติ
ตามข้อก�าหนดทีบ่งัคบัใช้/ทีเ่กีย่วข้องตามกระบวนการส่งกลบัประเทศของประเทศผูร้บัเมือ่สิน้สดุสัญญาจ้าง/บตัรผ่าน
งานหมดอายุ 

(45) ปรึกษาหารือและให้ความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการจ้างงานที่มีคุณค่า มีมนุษยธรรม มีประสิทธิผล มีศักดิ์ศรี และให้ผล
ตอบแทนที่ดีแก่แรงงานข้ามชาติ 

(46) พยายามให้มีสัญญาจ้างที่ระบุข้อก�าหนดและเงื่อนไขของการจ้างงาน 

(47) ร่วมมือในการส่งเสริมทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาทักษะของแรงงานข้ามชาติ 

(48) ร่วมมอืกนัใช้มาตรการทีเ่ป็นรปูธรรมเพือ่ป้องกนัและปราบปรามการเคลือ่นย้ายแรงงานข้ามชาตอิย่างผดิกฎหมายและ
การจ้างแรงงานข้ามชาติอย่างไม่ถกูระเบยีบ ทัง้น้ีเพือ่ความปลอดภยั สวสัดกิาร และการเข้าถงึความยตุธิรรมของแรงงาน
ข้ามชาติ 

(49) ร่วมมือกันเพื่อสร้างจิตส�านึกสาธารณะและเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการย้ายถิ่นของแรงงาน 

(50) บังคับใช้กฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายการคุ้มครองแรงงานข้ามชาติ รวมถึง ท่ีเก่ียวข้องกับคนกลางด้านแรงงาน 
ภายในเขตอ�านาจของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน 

(51) อนุญาต วางระเบียบ และก�ากับดูแลหน่วยงานจัดหางานของภาครัฐและเอกชน เพื่อขจัดการทุจริตในการจัดหางาน 
และเพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และนโยบายของประเทศสมาชิกอาเซียนดังกล่าว โดย
ประเทศสมาชิกอาเซียนจะใช้มาตรการที่มีประสิทธิผลเพื่อขจัดการทุจริตในระบบจัดหางาน 

(52) ใช้มาตรการเพื่อประกันการป้องกันและปราบปรามการลักลอบน�าเข้าและค้ามนุษย์อย่างมีประสิทธิผล การจัดตั้งและ
ด�าเนินการระบบระบุตัวผู้เสียหาย ใช้บทลงโทษที่รุนแรงขึ้นส�าหรับผู้ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมเหล่านี้ และให้ความช่วย
เหลือผู้เสียหาย 

(53) เอือ้ให้เกดิการแบ่งปันข้อมลูด้วยการพฒันาหรอืการเสรมิสร้างความเขม้แขง็ของฐานข้อมลูและระบบข้อมลูทีเ่กีย่วข้อง
กับแรงงานข้ามชาติ เพื่อส่งเสริมนโยบายและแผนงาน เกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติทั้งในประเทศผู้ส่งและรับ 

(54) ส่งเสริมความร่วมมือโดยมุ่ง: (a) สร้างขีดความสามารถและแบ่งปันข้อมูล ซึ่งรวมถึงกฎหมาย ข้อบังคับ นโยบาย และ
แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการของแรงงานข้ามชาติ (b) ส่งเสริมการพูดคุยอย่าง
สร้างสรรค์ การปรึกษาหารือ ความร่วมมือ และการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างสม�่าเสมอ เพื่อบังคับใช้นโยบายและด�าเนิน
โครงการที่เกี่ยวข้องกับแรงงานข้ามชาติอย่างมีประสิทธิผล

(55) ให้ความร่วมมือและประสานงานเพื่อขยายความช่วยเหลือแก่แรงงานข้ามชาติท่ีตกอยู่ในสถานการณ์ความขัดแย้งหรือ
วิกฤตในประเทศผู้รับ ผ่านสถานทูตและส�านักงานกงสุล ของประเทศผู้ส่งและหน่วยงานรัฐในประเทศผู้รับ 

(56) ด้วยเหตผุลด้านมนษุยธรรม ให้ความร่วมมอือย่างใกล้ชดิในการทีจ่ะแก้ปัญหาของกรณแีรงงานข้ามชาติซึง่ได้กลายเป็น
บุคคลที่ไม่มีเอกสารรับรองโดยไม่นับเป็นความผิด และไม่มีการตีความโดยนัยในการแปลงสถานภาพของแรงงานข้าม
ชาติที่เข้าเมืองโดยปราศจากเอกสารที่ถูกต้อง 

(57) ใช้มาตรการเพื่อป้องกันและควบคุมกระแสแรงงานข้ามชาติที่ไม่มีเอกสาร และเสาะหาความร่วมมือและการประสาน
งานระหว่างประเทศสมาชกิอาเซยีนในการให้ความช่วยเหลอืแก่ผูท้ีต้่องการการคุม้ครองภายใต้กฎหมาย ข้อบงัคับ และ
นโยบายระดับชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน
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8)	ปฏิญญำอำเซียนว่ำด้วยกำรคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของแรงงำนข้ำมชำติ	
(ปฏิญญำเซบู	2551)	(CEBU	Declaration	2017)

หลักการ 

1. ทัง้ประเทศผูร้บัและประเทศผูส่้งจะต้องสร้างพืน้ฐานหลักทางด้านการเมอืง เศรษฐกจิและสงัคมของประชาคมอาเซียนให้
มีความแข็งแกร่ง โดยการส่งเสริมศักยภาพสูงสุด และศักดิ์ศรีของแรงงานข้ามชาติ ในสภาพแวดล้อมที่มีเสรีภาพ ความ
ยติุธรรม และความมัน่คงโดยทีส่อดคล้องกบักฎหมาย ระเบียบ และนโยบายของประเทศสมาชิกอาเซยีน แต่ละประเทศ

2. หลักการ 2: ประเทศผู้รับและประเทศผู้ส่งจะต้องค�านึงถึงสิทธิพื้นฐานและศักดิ์ศรีของแรงงานข้ามชาติและสมาชิกใน
ครอบครัว ซึ่งพ�านักอยู่กับแรงงานเหล่านั้นอยู่แล้ว โดยที่ไม่เป็นการท�าความเสียหายต่อการที่ประเทศผู้รับจะบังคับใช้
กฎหมาย ระเบียบ และนโยบายของตน 

3. หลักการ 20: ประเทศสมาชิกอาเซียนจะขยายขอบเขตความช่วยเหลือที่จัดให้แก่แรงงานข้ามชาติของประเทศสมาชิก
อาเซียน ผู้ซึ่งตกอยู่ในสถานการณ์ขัดแย้ง หรือในสถานการณ์วิกฤตินอกเขตอาเซียนในกรณีที่มีความจ�าเป็นและโดยที่
ขึ้นอยู่กับขีดความสามารถและก�าลังของสถานทูตหรือสถานกงสุลของประเทศสมาชิกอาเซียน ท่ีเก่ียวข้อง โดยยึดถือ
ตามการปรึกษาหารือและการจัดการระดับทวิภาคีต่างๆ

5. เพิ่มความพยายามที่จะคุ้มครองสิทธิความเป็นมนุษย์ขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมสวัสดิการ และด�ารงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีในความเป็น
มนุษย์ของแรงงานข้ามชาติ 

6. ด�าเนินการเพื่อที่จะบรรลุถึงความสามัคคีปรองดองและความอดทนอดกลั้นระหว่างประเทศผู้รับกับแรงงานข้ามชาติ

7. อ�านวยความสะดวกให้แรงงานข้ามชาติสามารถเข้าถึงแหล่งทรัพยากรและหนทางแก้ไข จากการได้รับข้อมูลข่าวสาร 
การฝึกอบรมและการศกึษา การได้รบัความยติุธรรม ตลอดจนการบรกิารด้านสวสัดกิารสงัคมตามทีเ่หมาะสม และโดยที่
สอดคล้องกับกฎหมายของประเทศผู้รับ ทั้งนี้โดยที่บุคคลเหล่านั้นจะต้องปฏิบัติตามข้อก�าหนดต่าง ๆ ภายใต้กฎหมาย 
ระเบียบ และนโยบายที่ใช้บังคับอยู่ของประเทศนั้นๆตลอดจนข้อตกลงทวิภาคี และสนธิสัญญาพหุภาคี

8. ส่งเสรมิให้มกีารคุ้มครองแรงงานข้ามชาตใิห้ได้รบัการจ้างงานและการจ่ายค่าจ้างทีเ่หมาะสมและยตุธิรรม และมโีอกาส
เพียงพอในการได้ท�างานที่มีคุณค่า และมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี

9. จัดให้แรงงานข้ามชาติซึ่งอาจจะตกเป็นเหยื่อของการเลือกปฏิบัติ การละเมิด การถูกแสวงประโยชน์ เอารัดเอาเปรียบ 
ความรุนแรง ได้รับโอกาสอย่างเพียงพอในการที่จะ เข้าถึงระบบกฎหมายและระบบศาลของประเทศผู้รับ

10. อ�านวยความสะดวกในการใช้การด�าเนินงานด้านกงสลุ โดยเจ้าหน้าทีก่งสลุหรอืเจ้าหน้าทีด้่านการทูตของประเทศต้นทาง 
เมือ่แรงงานข้ามชาติถกูจับกมุหรือจะถกูจ�าคุก หรอือยูภ่ายใต้อารกัขา หรอืถกูกกัตวัไว้ในลกัษณะใดกต็าม ภายใต้กฎหมาย
และระเบียบต่างๆของประเทศผู้รับและโดยที่สอดคล้องกับอนุสัญญาเวียนนา เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางกงสุล

13. ก�าหนดนโยบายและกระบวนการในการทีจ่ะอ�านวยความสะดวกในด้านต่างๆทีเ่กีย่วกบัการย้ายถิน่ฐานของแรงงาน ซึง่
รวมไปถึงการสรรหา การจัดเตรียมการเพื่อส่งแรงงาน ไปยังต่างประเทศและการคุ้มครองแรงงานข้ามชาติเมื่ออยู่ต่าง
ประเทศ รวมไปถึงการส่งกลับประเทศและการเตรียมความพร้อมเพื่อกลับคืนถิ่นฐานเดิม

14. จัดตั้งและส่งเสริมวิธีปฏิบัติทางด้านกฎหมายในการที่จะก�ากับดูแลการสรรหาแรงงานข้ามชาติและการรับเอากลไกใน
การที่จะลดวิธีปฏิบัติในการสรรหาแรงงานข้ามชาติท่ี ไม่ถูกต้องไปใช้ โดยการใช้สัญญาท่ีถูกต้องตามกฎหมายและมี
ผลสมบูรณ์ การก�ากับดูแลและการรับรองตัวแทนจัดหาแรงงานและนายจ้าง รวมไปถึงการท�าบัญชีด�าส�าหรับ ตัวแทน
จัดหาแรงงานที่ละเลยหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 

15. ประเทศสมาชิกอาเซียนควรส่งเสริมให้มีการท�างานท่ีมีคุณค่า มีมนุษยธรรม มีผลิตผล มีศักดิ์ศรี และมีค่าตอบแทน
ส�าหรับแรงงานข้ามชาติ 

16. ประเทศสมาชิกอาเซียนจะจัดตั้งและด�าเนินการโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อ
คืนถิ่นฐานเดิมส�าหรับแรงงานข้ามชาติในประเทศต้นทาง 
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17. ประเทศสมาชิกอาเซียนจะใช้มาตรการที่เป็นรูปธรรมในการที่จะป้องกันหรือลดอัตราการลักลอบขนคนข้ามประเทศ
และการค้ามนษุย์ โดยการก�าหนดบทลงโทษ ทีม่คีวามรนุแรงมากขึน้ส�าหรบัผูท้ีม่ส่ีวนเกีย่วข้องในกจิกรรมเหล่านัน้นอก
เหนือจากมาตรการอื่นๆ

18. อ�านวยความสะดวกให้มกีารแลกเปลีย่นข้อมลูกันในเรือ่งต่างๆทีเ่กีย่วข้องกบัแรงงานข้ามชาต ิเพือ่ประโยชน์ในการทีจ่ะ
ส่งเสริมนโยบายและแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ แรงงานข้ามชาติทั้งในประเทศผู้ส่งและประเทศผู้รับ

20. ประเทศสมาชิกอาเซียนจะขยายขอบเขตความช่วยเหลือที่จัดให้แก่แรงงานข้ามชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน ผู้ซ่ึง
ตกอยู่ในสถานการณ์ขัดแย้ง หรือในสถานการณ์วิกฤติ นอกเขตอาเซียนในกรณีที่มีความจ�าเป็น และโดยที่ขึ้นอยู่กับ 
ขีดความสามารถและก�าลังของสถานทูตหรือสถานกงสุลของประเทศสมาชิกอาเซียนที่เกี่ยวข้อง โดยยึดถือตามการ
ปรึกษา หารือและการจัดการระดับทวิภาคีต่าง ๆ

9)	ข้อตกลงระหว่ำงประเทศว่ำด้วยกำรย้ำยถิ่นฐำนปลอดภัย	เป็นระเบียบ	และปกติ	
(GCM	2561)	(Global	Compact	on	Migration	2018)

หลักการ 

1. รวบรวมและใช้ข้อมูลที่ถูกต้องและถูกจัดระเบียบแล้วมาเป็นพื้นฐานในการก�าหนดนโยบาย 

3. ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและทันท่วงทีในทุกขั้นตอนของการย้ายถิ่น 

6. อ�านวยความสะดวกในการสรรหาแรงงานอย่างเป็นธรรมและมีจริยธรรม ตลอดจนรักษาไว้ซ่ึงเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีท�าให้
มั่นใจว่างานที่ท�าเป็นงานที่มีคุณค่า 7: แก้ไขและลดความเสี่ยงในการย้ายถิ่น 9: เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างชาติใน
การจัดการลักลอบน�าเข้าแรงงานข้ามชาติ 10: ป้องกัน ปราบปราม และขจัดการค้ามนุษย์ในบริบทการโยกย้ายถิ่นฐาน
ระหว่างประเทศ 

11. จัดการพรมแดนในลักษณะบูรณาการ ปลอดภัย และมีการประสานงานกัน

12. เสริมสร้างความมัน่ใจและความสามารถในการคาดการณ์กระบวนการโยกย้ายถิน่ฐานเพือ่ให้มีการคดักรอง การประเมนิ 
และการอ้างอิงที่เหมาะสม

13. ใช้การกักขังผู้ย้ายถิ่นเป็นมาตรการสุดท้ายและพยายามหาทางเลือกอื่นแทน

14. ส่งเสริมการคุ้มครอง ความช่วยเหลือ และความร่วมมือด้านกงสุลตลอดวงจรการย้ายถิ่น

15. เปิดโอกาสให้ผู้ย้ายถิ่นเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐาน

16. ส่งเสริมให้ผู้ย้ายถิ่นและสังคมตระหนักถึงประโยชน์ของการอยู่ร่วมกันและการสร้างความสามัคคีในสังคม

17. ขจัดการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบและส่งเสริมวาทกรรมสาธารณะเชิงหลักฐานเพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องการย้ายถิ่น

18. ลงทุนในการพัฒนาทักษะและส่งเสริมการยอมรับทักษะ คุณวุฒิ และความสามารถร่วมกัน

19. สร้างสภาวะให้ผู้ย้ายถิ่นและพลัดถิ่นได้มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในการพัฒนาประเทศอย่างที่ยั่งยืนในทุกประเทศ 

21. ให้ความร่วมมือในการอ�านวยความสะดวกในการคืนถิ่นและการกลับเข้ามาท�างานใหม่อย่างปลอดภัยและมีศักดิ์ศรี  
รวมถึงการปรับตัวคืนสู่สังคมได้อย่างยั่งยืน 

22. สร้างกลไกในการโยกย้ายสิทธิการประกันสังคมและผลประโยชน์ที่ได้รับจากการท�างาน 

23. เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศและความร่วมมือระดับโลกเพื่อการย้ายถิ่นที่ปลอดภัย เป็นระเบียบ และเป็น
ปกติ
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10)	หลักกำรทั่วไปและแนวปฏิบัติ	(OG)	เพ่ือกำรจัดหำงำนที่เป็นธรรมของไอแอลโอ	
(2562)	(ILO	(2019)	General	Principles	and	Operational	Guidelines	
(OG)	on	Fair	Recruitment)

OG 1: รัฐมีหน้าที่ต้องเคารพ คุ้มครองและรับรองให้สิทธิมนุษยชนเป็นท่ียอมรับในระดับสากลซ่ึงรวมถึง หลักการพื้นฐาน
และสิทธิในการท�างาน และมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องในกระบวนการจัดหางาน ซ่ึงรวมถึง
การเคารพและให้ความคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพในการสมาคมและการเจรจาต่อรองร่วม การป้องกันและการขจัดการ
ใช้แรงงานบังคับ แรงงานเด็ก และการเลือกปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานและอาชีพ 

OG 2: รฐัควรให้ความคุ้มครองแรงงานจากการถกูละเมดิสทิธมินษุยชนโดยนายจ้างในกระบวนการจดัหางาน ผูจ้ดัหาแรงงาน 
และกิจการอื่น ๆ 

OG 3: รัฐควรก�าหนด ทบทวน และสร้างความเข้มแข็งให้กับกฎหมายและกฎระเบียบของประเทศ และควรพิจารณาจัดให้
มีการทบทวนและประเมินการปฏิบัติตามพันธกรณีและนโยบายเกี่ยวกับการจัดหางานที่เป็นธรรมของประเทศอย่าง
สม�่าเสมอ ด้วยการมีส่วนร่วมขององค์กรนายจ้าง และองค์กรลูกจ้าง 

OG 4:  รฐัควรดแูลให้กฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วข้องครอบคลมุทกุแง่มมุของกระบวนการจัดหางานและใช้ได้กบัแรงงาน
ทุกคน โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง 

OG 5:  รฐัควรบงัคบัใช้กฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วข้องอย่างมปีระสทิธผิล และก�าหนดให้ผูเ้กีย่วข้องทัง้หมดในกระบวนการ
จัดหางานปฏิบัติตามกฎหมาย 

OG 6:  รัฐควรด�าเนินมาตรการต่างๆ เพื่อขจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดหางานและค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องจากแรงงาน
และคนหางาน 

OG 13: รัฐควรดแูลให้ข้อตกลงทวภิาคีและ/หรอืพหภุาคเีก่ียวกบัการย้ายถ่ินของแรงงานมกีลไกส�าหรบัการก�ากบัดแูลการจดัหา
งานแรงงานข้ามชาติ มีความสอดคล้องกับสิทธิมนุษยชนที่ได้รับการรับรองในระดับสากลทั้งหลักการและสิทธิพื้นฐาน
ในการท�างาน และมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้อง เป็นทีย่อมรบัตกลงกนัระหว่างประเทศต้นทาง 
ทางผ่านและปลายทาง และได้รับการน�าไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล 

OG 14:  รัฐควรด�าเนินขั้นตอนต่างๆ ในการให้ความคุ้มครองแรงงานจากการละเมิดในการจัดหางาน ทั้งในกลุ่มที่เป็นลูกจ้าง
ของรัฐโดยตรง และที่อยู่ในห่วงโซ่การผลิต ที่รับจ้างจากรัฐ และในกิจการที่รัฐเป็นเจ้าของ หรือควบคุม หรือที่ได้รับ
การสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐ และมีสัญญากับหน่วยงานรัฐ 

OG 16: ธุรกจิและบริการจัดหางานของรฐัควรด�าเนนิการจดัหางานเพือ่สนองความต้องการตลาดแรงงานทีท่ราบชดัเจน และไม่
ใช้ไปเพือ่เป็นการโยกย้าย หรอืบัน่ทอนก�าลังแรงงานทีม่ ีลดค่าจ้างหรอืท�าสภาพการท�างานให้ด้อยลง หรอืบ่อนท�าลาย
การท�างานที่มีคุณค่า 

OG 17: ไม่ควรมกีารเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนยีมในการจัดหางานหรอืค่าใช้จ่ายทีเ่กีย่วข้องจากแรงงานทีไ่ด้รบัการจัดหางานและคน
หางาน หรือให้แรงงานต้องรับภาระเพิ่มในทางหนึ่งทางใด 

OG 21: ผู้จัดหางานควรเคารพกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และหลักการและสิทธิพื้นฐานในการท�างาน 

OG 22: ผู้จัดหางานจัดหาแรงงานเพื่อไปท�างานต่างประเทศควรเคารพสิทธิมนุษยชน รวมถึงหลักการและสิทธิพื้นฐานในการ
ท�างาน โดยสอดคล้องกับกฎหมาย ระหว่างประเทศและกฎหมายในประเทศต้นทาง ประเทศทางผ่าน และประเทศ
ปลายทาง ตลอดจนมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ 

OG 23: ผู้จัดหางานระหว่างประเทศควรเคารพข้อตกลงทวิภาคีหรือพหุภาคีด้านการย้ายถิ่นระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องที่ส่ง
เสริมสิทธิมนุษยชน ซึ่งรวมถึงสิทธิแรงงานด้วย
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11)	 มำตรฐำนไอริส	ของไอโอเอ็ม	(IOM	IRIS	Standard)

หลักการทั่วไป A: เคารพกฎหมายและสิทธิขั้นพื้นฐานในที่ท�างาน 

เกณฑ์ A.1: ผู้จัดหางานควรปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมดในประเทศที่ด�าเนินการ 

เกณฑ์ A.2: ผู้จัดหางานควรปฏิบัติตามมาตรฐานสากลว่าด้วยการห้ามใช้แรงงานบังคับ 

เกณฑ์ A.3: ผู้จัดหางานต้องไม่สรรหาแรงงานข้ามชาติที่มีอายุต�่ากว่า 18 ปี 

เกณฑ์ A.4: ผู้จัดหางานต้องไม่จ�ากัดเสรีภาพในการรวมกลุ่มของแรงงานข้ามชาติ 

เกณฑ์ A.5: ผู้จัดหางานต้องไม่สรรหาแรงงานข้ามชาติเพื่อวัตถุประสงค์ให้มาแทนที่คนงานที่หยุดงานประท้วง 

หลักการทั่วไป B: เคารพในจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 

เกณฑ์ A.6: ผู้จัดหางานรับรองว่าแรงงานข้ามชาติจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันตลอดกระบวนการจัดหางาน และ
ไม่มีการเลือกปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นด้านเชื้อชาติ ชาติพันธุ์ เพศสภาพและอัตลักษณ์ทางเพศ ชาติก�าเนิดหรือสังคม 
สัญชาติ วรรณะ อายุ สังกัดทางการเมือง ศาสนา รสนิยมทางเพศ การเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน ความสามารถ
ทางกายภาพ สุขภาพ การตั้งครรภ์ สถานภาพการสมรสหรือครอบครัว หรือสถานะอื่นใด ตามกฎหมายที่บังคับ
ใช้ 

เกณฑ์ B.1: ระบบการจัดการของผู้จัดหางานเป็นไปตามหลักการของ IRIS 

เกณฑ์ B.2: ผู้จัดหาแรงงานด�าเนินการตรวจสอบสถานะนายจ้างและนายจ้างปลายทางเป็นประจ�า เพื่อให้มั่นใจว่านายจ้าง
ปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานแรงงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง 

เกณฑ์ B.3: ผูจ้ดัหางานด�าเนนิการตรวจสอบสถานะคูค้่าทางธรุกจิและผูร้บัเหมาช่วงอย่างต่อเนือ่งเพือ่ให้แน่ใจว่ามกีารปฏบิตัิ
ตามกฎหมายที่บังคับใช้และตามหลักการของ IRIS อย่างต่อเนื่อง 

หลักการ 1: การห้ามเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจัดหางานจากแรงงานข้ามชาติ

เกณฑ์ 

1.1: ผู้จัดหางานมีพันธกรณีด้านนโยบายที่ห้ามมิให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดหางานและค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับแรงงาน
ข้ามชาติ ไม่ว่าจะสรรหาแรงงานที่ไหนหรืออย่างไร 

1.2: แรงงานข้ามชาติไม่ต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการจัดหางานและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

1.3: ในระหว่างกระบวนการจดัหางานผูจ้ดัหางานต้องแจ้งให้คนหางานทราบว่าตนจะไม่ต้องแบกรบัค่าใช้จ่ายในการจดัหางาน

2.1: ผูจ้ดัหางานจะไม่เก็บหนงัสอืเดนิทาง เอกสารแสดงตนอืน่ ๆ  ใบอนญุาตท�างาน หรอืเอกสารอืน่ ๆ  ของแรงงานข้ามชาตโิดย
ไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบุคคลนั้น

2.2: ห้ามผู้จัดหางานยึดสมุดบัญชีธนาคาร บัตรธนาคาร โฉนดที่ดินหรือทรัพย์สินส่วนตัวของแรงงานข้ามชาติหรือสมาชิกใน
ครอบครัวของไม่ว่าในเวลาใด

2.3: สัญญาจ้างงานและข้อตกลงการบริการระหว่างผู้จัดหางานและแรงงานข้ามชาติจะต้องไม่มีเงื่อนไขที่จ�ากัดเสรีภาพในการ
เคลื่อนไหว

3.1: ผูจั้ดหางานต้องให้สญัญาจ้างงานเป็นลายลกัษณ์อกัษรทีต่รงไปตรงมาและเข้าใจได้แก่แรงงานข้ามชาติ ซึง่ต้องระบตุ�าแหน่ง
งาน ลกัษณะงาน สถานทีป่ฏบิติังาน การเริม่และระยะเวลาของสญัญา รายละเอยีดการขนส่งไปและกลบัจากประเทศปลาย
ทาง รายละเอียดที่พัก อาหารตามสัญญา ค่าบ�ารุงสหภาพแรงงานหรือค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย อื่น ๆ  ที่ลูกจ้างต้องจ่าย 
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(ถ้ามี) ชื่อและที่อยู่ของนายจ้าง ค่าจ้างและความถี่ในการจ่าย ชั่วโมงท�างานและวันพัก อัตราค่าล่วงเวลา การลาพักร้อน 
สิทธิการลาอื่น ๆ การหักค่าจ้างตามกฎหมายทั้งหมด ผลประโยชน์ของการจ้างงานและเงื่อนไขการเลิกจ้างตามกฎหมาย
ที่บังคับใช้ เป็นอย่างน้อย 

 4.1: ผู้จัดหางานต้องปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย กฎและระเบียบที่บังคับใช้ และหลัก
การของ IRIS

หลักการ 3: ยึดถือความโปร่งใสของข้อก�าหนดและเงื่อนไขการจ้างงาน

เกณฑ์

3.2: ผูจ้ดัหางานต้องตรวจสอบว่าข้อก�าหนดและเง่ือนไขของการจ้างงานเหมอืนกับท่ีนายจ้างเสนอไว้ในตอนแรกและมกีารปฏิบตัิ
ตามกฎหมายและแนวปฏิบัติที่บังคับใช้

3.3: มีการมอบสัญญาจ้างงานให้กับแรงงานข้ามชาติก่อนเข้าท�างาน

3.4: มีการท�าสัญญาตกลงและลงนามโดยแรงงานข้ามชาติโดยไม่มีการบังคับ

3.5: จะไม่มกีารเอาสญัญาจ้างงานอืน่มาแทนทีส่ญัญาจ้างทีค่นงานได้ลงนามไว้ เว้นแต่จะมกีารตกลงกบัแรงงานข้ามชาตเิพือ่ให้
มีสภาพความเป็นอยู่และการท�างานที่ดีขึ้น

3.6: ผู้จัดหางานรับรองว่าแรงงานข้ามชาติจะได้รับการฝึกอบรมแนะน�าการท�างาน (PDO) ก่อนออกเดินทาง

4.2: ผู้จัดหางานและบุคคลที่สามจะต้องคุ้มครองและปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของแรงงานข้ามชาติที่รวบรวมมาได้อย่างเป็น
ความลับ

4.3: ขณะที่ท�าการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล จะต้องได้รับความยินยอมจากแรงงานต่างชาติเสียก่อน

4.4: ผูจ้ดัหางานจะไม่เปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคลของแรงงานข้ามชาตโิดยปราศจากสาเหตแุละความยนิยอมอย่างชัดแจ้งจากบคุคลนัน้

5.1: ผู้จัดหางานมีหรือเข้าร่วมในกลไกการร้องทุกข์ในการท�างานที่มีประสิทธิภาพ

5.2: ผู้จัดหางานรับรองว่าแรงงานข้ามชาติได้รับแจ้งเกี่ยวกับและสามารถเข้าถึงกลไกการร้องทุกข์ท่ีเปิดกว้างและเก่ียวข้องกับ
กระบวนการจัดหางานได้โดยตรง

5.3: ผู้จดัหางานต้องให้ข้อมลูแก่แรงงานข้ามชาตใินเรือ่งเกีย่วกบักลไกการร้องทกุข์ของรฐั ของนายจ้าง และระดบัอตุสาหกรรม 
ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานทั้งในประเทศต้นทางและปลายทาง
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12)	CEDAW	ข้อ	1,	2,	3	และ	11		 	 	 	 	 	

ข้อ 1

เพ่ือความมุง่ประสงค์ของอนสุญัญานีค้�าว่า “เลอืกปฏบิตัต่ิอสตร”ี จะหมายถงึ การแบ่งแยก การกดีกนั หรอืการจ�ากดัใด ๆ  เพราะ
เหตุแห่งเพศ ซึ่งมีผลหรือความมุ่งประสงค์ที่จะ ท�าลายหรือท�าให้เสื่อมเสียการยอมรับ การได้อุปโภคหรือใช้สิทธิโดยสตรี โดยไม่
ค�านึงถงึสถานภาพด้านการสมรส บนพืน้ฐานของความเสมอภาคของบรุษุและสตร ีของสทิธมินษุยชน และเสรภีาพขัน้พ้ืนฐานใน
ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมของพลเมือง หรือด้านอื่น ๆ 

ข้อ 2

รัฐภาคีทั้งหลายขอประณามการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ ตกลงที่จะติดตามนโยบายในการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี
โดยวิธีที่เหมาะสมทุกประการ และโดยไม่ชักช้าและเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายนี้ ตกลงที่จะ

(ก) บรรจุหลักการของความเสมอภาคของบุรุษและสตรีไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งชาติของตนหรือในบทบัญญัติแห่งกฎหมายท่ี
เหมาะสมอื่น ๆ ถ้าหากว่ายังไม่รวมเข้าไว้ในรัฐธรรมนูญและบทบัญญัติเหล่านั้น และประกันที่จะให้มีการปฏิบัติตามหลัก
การนี้โดยทางกฎหมายและวิธีการที่เหมาะสมอื่น ๆ

(ข) ก�าหนดมาตรการด้านนิติบัญญัติและอื่น ๆ  ที่เหมาะสม รวมทั้งข้อบังคับ เมื่อเห็นเหมาะสม ซึ่งห้ามการเลือกปฏิบัติทั้งมวล
ต่อสตรี

(ค) จดัให้มกีารคุม้ครองทางกฏหมายซึง่สทิธขิองสตรบีนพืน้ฐานทีเ่ท่าเทยีมกนักบับรุษุ และรบัประกนัในการคุม้ครองสตรอีย่าง
มีประสิทธิภาพต่อการเลือกปฏิบัติใด ๆ โดยผ่าน ศาลยุติธรรมแห่งชาติที่มีอ�านาจและสถาบันรัฐบาลอื่น ๆ

(ง) งดเว้นจากการเข้าไปพัวพันในการกระท�าหรือการปฏิบัติใด ๆ  เกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติต่อสตรีและรับประกันว่าเจ้าหน้าที่
และสถาบันของรัฐจะปฏิบัติโดยสอดคล้องกับข้อผูกพันนี้

(จ) ใช้มาตรการที่เหมาะสมทุกอย่างเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีโดยบุคคล องค์การ หรือวิสาหกิจใด ๆ

(ฉ) ใช้มาตรการทีเ่หมาะสมทุกอย่าง รวมทัง้การออกกฎหมายเพือ่เปลีย่นแปลงหรอืล้มเลกิกฎหมายข้อบงัคบัประเพณแีละแนว
ปฏิบัติที่ยังมีอยู่ซึ่งก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี (ช) เพิกถอนบทบัญญัติทางอาญาภายในทั้งปวงซึ่งก่อให้เกิดการเลือก
ปฏิบัติต่อสตรี

ข้อ 3

รฐัภาคีจะใช้มาตรการทีเ่หมาะสมทัง้ปวง รวมทัง้การออกกฎหมายเพือ่ประกนัพฒันาการ และความก้าวหน้าอย่างเตม็ทีข่องสตรี
เพ่ือความมุง่ประสงค์ทีจ่ะรบัประกนัให้สตร ีได้ใช้และได้อปุโภคสทิธมินษุยชนและเสรภีาพขัน้พืน้ฐานบนฐานของความเสมอภาค
กับบุรุษในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการเมือง สังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม

ข้อ 11

1. รัฐภาคีจะใช้มาตรการที่เหมาะสมทุกอย่าง เพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในด้านการจ้างงาน เพื่อท่ีจะประกันสิทธิอย่าง
เดียวกันบนพื้นฐานของความเสมอภาค ของบุรุษและสตรีโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

(ก) สิทธิที่จะท�างานในฐานะเป็นสิทธิอันจะพึงแบ่งแยกมิได้ของมนุษย์ทั้งปวง

(ข) สิทธิในโอกาสทีจ่ะไดรั้บการจ้างงานชนดิเดียวกัน รวมทัง้การใช้หลกัเกณฑ์ในการคดัเลอืกเดยีวกนัในเรือ่งของการจ้างงาน

(ค) สิทธิในการเลือกอาชีพและการท�างานได้อย่างเสรี สิทธิในการได้เลื่อนต�าแหน่ง ความปลอดภัยในการท�างาน และผล
ประโยชน์ รวมทั้งเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริการทั้งปวง และสิทธิที่จะได้รับการฝึก และการฝึกซ�้าด้านอาชีพ รวมทั้งภาวะ
การเป็นผู้ฝึกงาน การฝึก และการฝึกซ�้าด้านอาชีพในระดับสูง (ง) สิทธิที่จะได้รับผลตอบแทนเท่าเทียมกัน รวมท้ังผล
ประโยชน์และสทิธทิีจ่ะได้รบัการปฏบิตัทิีเ่สมอภาคกนัเกีย่วกบังานทีม่คีณุค่าเท่าเทยีมกนั รวมทัง้ความเสมอภาคของการ
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ปฏิบัติ ในการวัดผลคุณภาพของงาน

(จ) สิทธิที่จะได้รับประกันสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกรณีของการเกษียณอายุ การตกงาน การป่วย การทุพพลภาพ และ
วัยชรา และการหมดสมรรถนะที่จะท�างานอื่น ๆ รวมถึงสิทธิในการได้รับเงินค่าจ้างขณะพักงาน

(ฉ) สิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยในสภาพการท�างานต่าง ๆ รวมทั้งการให้ความคุ้มครองในการ
ท�าหน้าที่ด้านการมีบุตรสืบพันธุ์

2. เพื่อที่จะป้องกันการเลือกปฏิบัติต่อสตรีด้วยเหตุผลอันเนื่องมาจากการแต่งงานหรือความเป็นเพศมารดา และเพื่อประกัน
สิทธิอันแท้จริงของสตรีในการที่จะท�างาน รัฐภาคีจะใช้มาตรการที่เหมาะสม

(ก) เพื่อห้ามภายใต้การบังคับใช้ของข้อห้ามต่าง ๆ ไม่ให้มีการปลดเพราะเหตุแห่งการตั้งครรภ์หรือเพราะการลาคลอดบุตร 
และการเลือกปฏิบัติบนพื้นฐานของสถานภาพในการแต่งงาน

(ข) เพือ่รเิริม่ให้มกีารลาคลอดบตุรโดยได้รบัค่าจ้าง หรอืได้ผลประโยชน์ทางสงัคมทีเ่ปรียบเทยีบได้โดยไม่สญูเสยีการงานเดมิ 
อาวุโสในการท�างาน หรือเงินช่วยเหลือทางสังคม

(ค) เพือ่กระตุน้ให้มบีรกิารสงัคมอนัเป็นตวัสนบัสนนุทีจ่�าเป็นเพือ่ท่ีจะช่วยให้บิดามารดาสามารถรวบรวมข้อผกูพนัทางครอบครวั
เข้ากบัความรบัผดิชอบในการงานและการเข้าร่วม ในกจิการสาธารณะ โดยเฉพาะอย่างยิง่โดยการส่งเสริมให้มกีารจดัต้ัง
และพัฒนาขอบข่ายของสวัสดิการด้านการเลี้ยงดูเด็ก

(ง) ให้มีการคุ้มครองเป็นพิเศษแก่สตรีที่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ในการท�างานทุกรูปแบบท่ีมีแนวโน้มว่าจะเป็นอันตรายต่อ
สตรีเหล่านั้น

3. บทบัญญัติของกฎหมายด้านการคุ้มครองที่เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ที่มีอยู่ในข้อนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นครั้งคราวในแง่ของ
ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และจะได้รับการแก้ไข ยกเลิก หรือขยายเท่าที่จ�าเป็น

13)	เป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน	(Sustainable	Development	Goals)	
(UN	2015)	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

SDG 1.3: ระบบและมาตรการคุ้มครองทางสังคมส�าหรับทุกคน

SDG 4: สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียน
รู้ตลอดชีวิต

SDG 5: บรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรีและเด็กหญิงทุกคน

SDG 5.2:  ขจัดความรุนแรงทุกรูปแบบที่มีต่อผู้หญิงและเด็กหญิงทั้งในที่สาธารณะและที่รโหฐาน รวมถึงการค้ามนุษย์  
การกระท�าทางเพศ และการแสวงประโยชน์ในรูปแบบอื่น

SDG 8:  ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน มีการจ้างงานเต็มที่ มีผลิตภาพ และการมีงานที่
เหมาะสมส�าหรับทุกคน

SDG 8.7:  ขจัดแรงงานบังคับ ยุติความเป็นทาสสมัยใหม่และการค้ามนุษย์

SDG 8.8:  ปกป้องสิทธิแรงงานและ ส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการท�างานที่ปลอดภัย และมั่นคงส�าหรับผู้ท�างานทุกคนรวมถึง
ผู้ท�างานต่างด้าว โดยเฉพาะหญิงต่างด้าวและผู้ที่ท�างานเสี่ยงอันตราย 

SDG 8.8.1:  อัตราความถี่ของการบาดเจ็บจากการท�างานที่ร้ายแรงถึงชีวิตและไม่ถึงชีวิต แยกตามเพศและสถานะผู้ย้ายถิ่น

SDG 8.8.2:  เพิม่ข้อปฏิบตัติามสทิธแิรงงานของประเทศ (เสรภีาพในการสมาคมและการเจรจาต่อรองร่วมกนั) โดยองิจากแหล่ง
ข้อความของ ไอแอลโอ และกฎหมายระดับประเทศ ตามเพศและสถานะผู้ย้ายถิ่น
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SDG 10.2: ให้อ�านาจและส่งเสริมความครอบคลุมด้านสังคมเศรษฐกิจและการเมืองส�าหรับทุกคน 

SDG 10.4: เลือกใช้นโยบายโดยเฉพาะนโยบายการคลัง ค่าจ้าง และการคุ้มครองทางสังคม และให้บรรลุความเสมอภาคยิ่งขึ้น
อย่างต่อเนื่อง

SDG 10.7: อ�านวยความสะดวกในการอพยพและเคลื่อนย้ายคนให้เป็นไปด้วยความสงบปลอดภัยเป็นไปตามระเบียบและมี
ความรับผิดชอบ รวมถึงผ่านทางการด�าเนินงานตามนโยบายด้านการอพยพ ที่มีการวางแผนและการจัดการที่ดี

SDG 16.2: ยุติการข่มแหง การใช้หาประโยชน์อย่างไม่ถูกต้อง การค้ามนุษย์ และความรุนแรงและการทรมานทุกรูปแบบที่มี
ต่อเด็ก

SDG 16.3: ส่งเสริมนิติธรรมและการเข้าถึงความยุติธรรมที่เท่าเทียมได้ทุกคน

14)	กำรประชุมอำเซียนว่ำด้วยแรงงำนข้ำมชำติ	ครั้งที่	10	(AFML	ครั้งที่10)
การประชุมนี้จัดขึ้นทุกปีเพ่ือหารือและแบ่งปันประสบการณ์ ตลอดจนสร้างฉันทามติเก่ียวกับ การคุ้มครองปัญหาแรงงานข้าม
ชาติภายใต้ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของแรงงานข้ามชาติ พ.ศ. 2550 (ปฏิญญาเซบู) ซึ่งจบลงด้วย
การน�าข้อเสนอแนะ ที่ท�าให้บทบัญญัติของปฏิญญาเซบูเป็นจริงขึ้นมา AFML ครั้งที่ 10 มีหัวข้อโดยรวมว่า “มุ่งสู่งานที่มีคุณค่า 
เพื่อแรงงานท�างานบ้านในอาเซียน” 

15)	กำรประชุมอำเซียนว่ำด้วยแรงงำนข้ำมชำติ	ครั้งที่	13	(AFML	ครั้งที่	13)
"การสนับสนุนแรงงานข้ามชาติในช่วงการระบาดของโรคเพื่อการเป็นประชาคมอาเซียนท่ีเช่ือมโยงการท�างานร่วมกันและตอบ
สนองต่อสถานการณ์อย่างรวดเรว็" เพือ่ให้แน่ใจว่าแรงงานข้ามชาตใินทกุภาคส่วนจะสามารถเข้าถงึบรกิารดแูลสขุภาพซึง่รวมถงึ
การตรวจเชื้อและการรักษาโควิด-19 มาตรการบรรเทาทุกข์ฉุกเฉิน การสนับสนุนรายได้ การคุ้มครองทางสังคม และสวัสดิการ
การว่างงานของรัฐผู้รับและ/หรือรัฐผู้ส่ง หากมี ควรเร่งด�าเนินการตามค�าแนะน�าการศึกษาของประเทศไทยเกี่ยวกับการเคลื่อน
ย้ายผลประโยชน์ประกันสังคมส�าหรับแรงงานข้ามชาติ นอกจากนี้ ควรแยกประเด็นความกลัวที่จะถูกลงโทษหากการละเมิด
ระเบียบการเข้าเมืองออกจากประเด็นด้านสุขภาพของแรงงานข้ามชาติ 

1. ปรบัปรงุมาตรฐานความปลอดภยัและสขุภาพในสถานทีท่�างานและทีพ่กัอาศยัทีน่ายจ้างจดัหาให้ส�าหรบัแรงงานข้ามชาต ิซึง่
รวมถึงสุขอนามัย สุขาภิบาลความเป็นอยู่และอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ตามมาตรการป้องกัน เพื่อให้แรงงานข้าม
ชาติลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 ควรมีการประกันมาตรฐานขั้นต�่าในเรื่องความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของ
สภาพความเป็นอยู่ของคนงานท�างานบ้านที่อาศัยอยู่กับนายจ้าง 

2. ประกันค่าจ้างที่เหมาะสมให้กับแรงงานข้ามชาติและคุ้มครองค่าจ้างของแรงงานในช่วงท่ีมีการระบาดใหญ่ด้วยการจัดให้
มีกลไกการร้องเรียนและบริการสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ ควรสอบสวนและด�าเนินการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับค่าจ้างและ
ความคับข้องใจ การเรียกร้องและข้อพิพาทด้านแรงงานของแรงงานข้ามชาติที่ตกงานจากการระบาดใหญ่ในทันที ก่อนส่ง
กลับประเทศต้นทางหากเป็นไปได้ โดยไม่เพิ่มความเสี่ยงต่อสุขภาพของแรงงานจากการอยู่ในพื้นที่ 

3. ตามหลกัการทัว่ไปของไอแอลโอและแนวทางปฏบิตักิารการสรรหาแรงงานอย่างเป็นธรรม ไม่ควรมกีารเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนยีม
การจัดหางานและการจัดหางานใหม่ ซ่ึงรวมถึงค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการตรวจเช้ือโควิด-19 การกักกันโรค และการประกัน
สขุภาพจากแรงงานข้ามชาต ิเพือ่ให้สอดคล้องกบัทีก่ล่าวมา แรงงานข้ามชาตทิีจ่่ายค่าธรรมเนียมการจดัหางานและไม่ได้เข้า
ท�างานกค็วรได้ค่าธรรมเนยีมนัน้คนื และควรมกีารเพิม่ความเข้มงวดของกฎระเบียบและการตดิตามการปฏบัิตขิองหน่วยงาน
จัดหางานด้วย 

5. มีบริการให้ความช่วยเหลือและบริการด้านสุขภาพจิตแก่แรงงานข้ามชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แรงงานข้ามชาติที่ท�างานบ้าน 
และแรงงานข้ามชาติที่ถูกเลิกจ้าง ควรมีการรณรงค์สาธารณะและแก้ไขประเด็นเรื่องการตีตรา ความหวาดกลัวชาวต่างชาติ 
และการเลือกปฏิบัติต่อแรงงานข้ามชาติ โดยเฉพาะผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 
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6. แรงงานข้ามชาติควรเข้าถึงข้อมูลนโยบายการย้ายถิ่น แรงงาน สุขภาพ และความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 ในภาษา
ทีแ่รงงานเข้าใจได้และหากเป็นไปได้ ให้ใช้ทางอเิลก็ทรอนกิส์ ควรมแีผนการรับมอืโควดิ-19 และการระบาดใหญ่อืน่ ๆ  ทีอ่าจ
เกดิขึน้ในอนาคตเข้าไว้ในนโยบายความปลอดภัย และอาชวีอนามยัในสถานทีท่�างาน เพือ่ให้มัน่ใจได้ว่าคนงานทกุคน รวมถงึ
แรงงานข้ามชาติจะได้รับการคุ้มครองที่ดีขึ้น 

7. เพิ่มทรัพยากรให้เพียงพอเพื่อปรับปรุงแผนงานการส่งแรงงานข้ามชาติกลับคืนถ่ินและการปรับตัวสู่สังคม ซ่ึงต้องให้ความ
สนใจเป็นพเิศษกบัแรงงานข้ามชาตทิีต่ดิค้าง และถกูส่งตวักลบัประเทศในช่วงวกิฤตโรคระบาด ซึง่รวมถงึแรงงานข้ามชาตใิน
ประเทศทางผ่านและจุดผ่านแดนเข้ามาท�างานและส่งตัวกลับ หากทางเลือกสุดท้ายคือการต้องใช้ สถานกักกัน ก็ควรมีการ
รับรองมาตรฐานความปลอดภัยและสุขภาพ 

8. บูรณาการแผนการให้ความคุ้มครองตามสิทธิและมิติทางเพศของแรงงานข้ามชาติและครอบครัวลงในแผนรับมือโรคระบาด
ระดับชาติและระดับภูมิภาค และแผนเตรียมความพร้อมในกรณีฉุกเฉิน การปรึกษาหารือกับสมาคมแรงงานข้ามชาติ 
สหภาพแรงงาน องค์กรนายจ้าง และภาคประชาสังคมเป็นกุญแจส�าคัญในการประกัน นโยบายและแผนท่ีสอดคล้องและ
ตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว 

9. ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการประมวลผลเอกสารการย้ายถิ่นฐานและการจ้างงานแรงงานข้ามชาติทางออนไลน์และสร้างความ
มั่นใจว่าเข้าถึงกลุ่มแรงงานข้ามชาติให้ได้มากที่สุด เพื่อลดการติดต่อทางกายภาพในช่วงเวลาที่เกิดโรคระบาดเช่นนี้ 

10. เพิม่พูนทกัษะทีเ่ป็นทีต้่องการของตลาดแรงงานให้กบัแรงงานข้ามชาตทิีต่กงานจากผลกระทบของโรคระบาดใหญ่นี ้ด้วยการ
เปิดโอกาสให้ได้ปรบัทกัษะและเพิม่ทกัษะ ในโครงการต่าง ๆ  ซึง่รวมถงึ การฝึกอบรมความรูด้้านดจิิทลั โปรแกรมการจ้างงาน
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หญิง 

11. สนบัสนุนการฟ้ืนตวัของกระแสการโยกย้ายถิน่ฐานของแรงงานในฐานวถิชีวีติใหม่ โดยการเพิม่พนูและแบ่งปันข้อมลูทีจ่ดัแยก
เป็นหมวดหมู่ที่มีอยู่ เช่น ตามเพศ การย้ายถิ่นของแรงงาน และตลาดแรงงาน โดยใช้ค�าจ�ากัดความที่เป็นมาตรฐาน และยัง
คงรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลไว้ได้ในขณะเดียวกัน 

12. เพิ่มกลไกการส่งต่อและความร่วมมือข้ามภาคส่วนเพื่อเสริมกรอบนโยบายระดับชาติในการคุ้มครองแรงงานข้ามชาติในช่วง
การระบาดใหญ่ ควรเพิ่มการคุ้มครองแรงงานข้ามชาติหญิง และผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงทางเพศในช่วงการระบาด
ใหญ่และเปิดโอกาสให้ได้เข้าถึงบริการจ�าเป็นที่มีการท�างานประสานกัน ควรหาทางลดความเสี่ยงเร่ืองการบังคับใช้แรงงาน
และการค้ามนุษย์ในช่วงการระบาดใหญ่และภายหลังการฟื้นตัวจากการระบาดใหญ่นี้
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