ข้ อเสนอเนื่องในวันแรงงานข้ ามชาติสากล
เสนอต่ อท่ านผู้ว่าราชการจังหวัดเชี ยงใหม่ รัฐบาลประเทศไทย และ รัฐบาลสหพันธรัฐเมียนมาร์
วันที่ 18 ธันวาคม 2558

วันที่ 18 ธันวาคม ของทุกปี ถือเป็ นวัน “วันแรงงานข้ ามชาติสากล” (International Migrant Day) เป็ นวันที่
องค์การสหประชาชาติได้จดั ทาอนุสัญญาว่าด้วยการคุม้ ครองแรงงานข้ามชาติและครอบครัว ค.ศ. 1990
เพื่อให้แรงงานข้ามชาติในประเทศต่างๆ ได้รับการคุม้ ครองสิ ทธิ ท้ งั สิ ทธิ มนุษยชนและสิ ทธิ แรงงาน
ประเทศไทยก็เป็ นประเทศหนึ่งที่มีแรงงานข้ามชาติเข้ามาทางานเป็ นจานวนมาก ซึ่ งเป็ นกาลังแรงงานที่
สาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ผ่านมาแล้ว 25 ปี นับจากการจัดทาอนุสัญญาฯ สภาพความเป็ นอยูข่ องแรงงานข้ามชาติ ในประเทศไทยโดย
ส่ วนใหญ่ยงั ห่างไกลจาก “การคุ้มครองสิ ทธิมนุษยชนและ สิ ทธิแรงงาน อย่างทัว่ ถึงและเท่าเทียม” แรงงาน
ข้ามชาติยงั คงประสบปั ญหาต่างๆ มากมาย เช่น ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนการขออนุญาตทางานที่มีความ
ยุง่ ยากซับซ้อน ปั ญหาความล่าช้าในขั้นตอนการดาเนินการพิสูจน์สัญชาติ เกิดกระบวนการนายหน้าและ
บริ ษทั นายหน้าเรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายในการดาเนินการสู งกว่าค่าใช้จ่ายจริ งที่หน่วยงานราชการเรี ยกเก็บ นายจ้าง
ส่ วนใหญ่ยดึ หนังสื อเดินทางและใบอนุญาตทางานของแรงงาน
นอกจากนี้แรงงานข้ามชาติยงั ไม่สามารถเข้าถึงสิ ทธิ และกระบวนการการคุม้ ครองตามกฎหมายไทยที่
เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะประเด็นค่าจ้าง ซึ่ งปั จจุบนั แรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่ไม่ได้รับค่าจ้างขั้นต่าตามที่
กฎหมายกาหนด และประเด็นเสรี ภาพในการจัดตั้งสหภาพแรงงานเนื่องจากกฎหมายไทยไม่เปิ ดให้แรงงาน
ข้ามชาติสามารถจัดตั้งสหภาพแรงงานได้
ดังนั้นในวันแรงงานข้ามชาติสากล ปี 2558 นี้ เครื อข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทางานด้านส่ งเสริ มสิ ทธิ
แรงงานข้ามชาติ และกลุ่มของแรงงานงานข้ามชาติ ได้แก่ กลุ่มแรงงานสามัคคี (WSA) สหพันธ์คนงานข้าม
ชาติ (MWF.) มูลนิธิเพื่อสุ ขภาพและการเรี ยนรู ้ของแรงงานกลุ่มชาติพนั ธุ์ (MAP) Shan Youth Power (SYP)
มูลนิธิเพื่อสิ ทธิ มนุษยชนและการพัฒนา (HRDF) เครื อข่ายการย้ายถิ่นในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (MMN)
เครื อข่ายปฏิบตั ิการสตรี ไทใหญ่ (SWAN) , และ มูลนิธิส่งเสริ มโอกาสผูห้ ญิง(EMPOWER)

จึงขอเสนอแนวแนวทางการแก้ ไขปัญหาเพือ่ นาไปสู่ การปกป้องสิ ทธิแรงงานข้ ามชาติต่อ :
1. ท่ านผู้ว่าราชการจังหวัดเชี ยงใหม่
- ขอให้จงั หวัดเชียงใหม่เข้มงวดต่อเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่โดยตรงกับแรงงานข้ามชาติ
ให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อให้แรงงานข้ามชาติสามารถเข้าถึงสิ ทธิ ที่ได้บญั ญัติ
ไว้ในกฎหมายได้แก่ ค่าจ้างขั้นต่า สิ ทธิ ในวันหยุด วันลา ต่าง ๆ รวมถึงสิ ทธิ ในการรวมกลุ่ม
และเจรจาต่อรองในพื้นที่จงั หวัดเชียงใหม่
- ขอให้จงั หวัดเชียงใหม่ดาเนินการตรวจสอบ และแก้ไขปั ญ หาการเรี ยกรับผลประโยชน์ในกรณี
ที่แรงงานข้ามชาติไปรายงานตัวที่ ตม. อย่างเร่ งด่วน
- ขอให้จงั หวัดเชียงใหม่ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตารวจ เพื่อหาแนวทางในแก้ไขปั ญหาในกรณี
ที่เกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยานยนต์ของแรงงานข้ามชาติ ที่ถือบัตร 10 ปี
2. รัฐบาลประเทศไทย
- ขอให้รัฐบาลประเทศไทยเข้มงวดต่อเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่โดยตรงกับแรงงาน
ข้ามชาติ บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อให้แรงงานข้ามชาติสามารถเข้าถึงสิ ทธิ ที่ได้บญั ญัติ
ไว้ในกฎหมายได้แก่ ค่าจ้างขั้นต่า สิ ทธิ ในวันหยุด วันลา ต่าง ๆ รวมถึงสิ ทธิ ในการรวมกลุ่ม
และเจรจาต่อรอง
- ขอให้รัฐบาลประเทศไทยกาหนดให้แรงงานข้ามชาติสามารถเข้าสู่ ระบบประกันสังคมได้อย่าง
ทัว่ ถึงและครอบคลุมทุกสาขาอาชีพ
- ขอให้รัฐบาลประเทศไทย มีมาตรการให้แรงงานที่ถือบัตร 10 ปี สามารถทาใบขับขี่ได้
- ขอให้รัฐบาลประเทศไทยมีมาตรการรองรับอาชีพพนักงานบริ การให้ได้รับ การคุม้ ครองตาม
กฎหมายคุม้ ครองแรงงาน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน
- ขอให้รัฐบาลประเทศไทยมีนโยบายให้ทุกหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ให้บริ การกับแรงงานข้าม
ชาติมีล่ามภาษาของแรงงานนั้น ๆ อยูใ่ นทุกหน่วยงาน

3. รัฐบาลสหพันธรัฐเมียนมา
- ขอให้รัฐบาลสหพันธรัฐเมียนมาประสานงานและเจรจากับรัฐบาลประเทศไทยในเรื่ องการ
จัดหางานเพื่อรองรับแรงงานสัญชาติพม่าที่จะเข้ามาทางานในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมาย
เป็ นการป้ องกันการเอาเปรี ยบ การเข้าสู่ การขบวนค้ามนุษย์ และการบังคับใช้แรงงาน
- ขอให้รัฐบาลสหพันธรัฐเมียนมาประสานงานกับรัฐบาลไทย เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปั ญหา
และปกป้ องการละเมิดสิ ทธิของแรงงานข้ามชาติ

จึงเรียนมาเพือ่ ขอให้ ดาเนินการโดยเร่ งด่ วน

กลุ่มแรงงานสามัคคี (WSA)

สหพันธ์ คนงานข้ ามชาติ (MWF.)

มูลนิธิเพือ่ สุ ขภาพและการเรียนรู้ ของแรงงาน

มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (HRDF)

กลุ่มชาติพนั ธุ์(MAP)

Shan Youth Power (SYP)

เครือข่ ายการย้ ายถิ่นในอนุภูมิภาคลุ่มนา้ โขง (MMN)

เครือข่ายปฏิบัติการสตรีไทใหญ่ (SWAN)

มูลนิธิส่งเสริมโอกาสผู้หญิง(EMPOWER)

