


UPR Report on Human Rights of Migrant Workers and 
Their Dependents in Thailand - Civil Society Submission

1-2 February, 2012    Ratanakosin Room, Siam City Hotel, Phyathai, Bangkok 

ร�ยง�นประเทศภ�ยใต้กลไก UPR ประเด็นสิทธิมนุษยชนของแรงง�นข้�มช�ติ
และผู้ติดต�มในประเทศไทย ฉบับภ�คประช�สังคม

1-2 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2554   ห้องรัตนโกสินทร์ ชั้น 1 โรงแรมสยามซิตี้ เขตพญาไท กรุงเทพฯ

Prepared by : Raks Thai Foundation 
                                                         จัดทำ�โดย : มูลนิธิรักษ์ไทย

Supported by   สนับสนุนโดย :

Organizing partners   องค์กรร่วมจัด :

Artwork and Layout : Scand-Media Corporation Ltd.   No. of copies : 1,000 copies   Date of publication : June 2011
ออกแบบปกและจัดรูปเล่ม : บริษัท สแกน มีเดีย คอร์ปอเรชั่น จำากัด   จำานวนพิมพ์ : 1,000 เล่ม   พิมพ์ครั้งแรก : มิถุนายน 2554



Raks Thai Foundation has been working on migrants’ health and rights for over twelve years. Currently, Raks Thai 
is the Principal Recipient for a grant from the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria to implement the 
Prevention of HIV and AIDS among Migrant Workers in Thailand Program (PHAMIT) in partnership with seven other 
NGOs and the Ministry of Public Health. The PHAMIT Program, in synergy with Raks Thai’s project on “Empowering 
Migrant Workers in Labor and Social Protection” under the European Union, has been striving to improve migrant 
workers and their families’ rights, health and well being through direct interventions and advocacy. 

It was through support from these two projects that Raks Thai Foundation organized a two-day workshop that 
brought together a variety of stakeholders, including NGOs representing three different networks, human rights 
defenders, lawyers and representatives from relevant UN agencies, to discuss issues that should be included in the 
report to be submitted for the upcoming Universal Periodic Review on Human Rights. 
     
The Universal Periodic Review (UPR) gives the Human Rights Council of the United Nations a mandate to conduct a 
human rights review of all Member States. Under the UPR, each UN Member State’s human rights record is reviewed 
by a panel every four years, and in October 2011, Thailand will undergo this process. As a part of this process, 
“other stakeholders” such as non-governmental organizations (NGOs) are able to submit reports on specific issues, 
either as individual organizations or as a network.  

The report that was submitted to the UPR, “A Joint Submission on Migrant Workers and Their Families in Thailand,” 
was a direct result of the workshop held in February 2011, and was submitted as a coalition. It was the rich and 
diverse experience of the participants and their organizations (please see list of participants) that contributed 
directly to the contents of this report. Raks Thai Foundation would also like to acknowledge the contribution made 
in drafting the report by Foundation for AIDS Rights (FAR) and MAP Foundation, partners in the PHAMIT Program 
who have substantial experience in the fields of migrants’ rights.  

This UPR report covers a broad variety of issues concerning migrants’ rights: migrant policies; labor rights protections; 
social security; migrants’ health and access to services; administration of justice; the right to life, liberty and security 
of the person; children’s health and security; statelessness and trafficking. While this seems to be overly broad, it 
is not anticipated that such a report will immediately change the conditions identified. Rather, it is the intention of 
this report to draw attention to the fact that migrants’ fundamental rights are only partially granted in Thailand, 
and that this, in combination with a lack of meaningful rights protection mechanisms, is what renders migrant 
workers and their families vulnerable to a variety of rights violations.

It is a sincerely hope that this report will be a useful resource for all relevant stakeholders and contribute to a better 
understanding of migrant workers in Thailand 

Raks Thai Foundation   

Preface



มูลนิธิรักษ์ไทยเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำางานด้านการส่งเสริมสุขภาพและสิทธิของกลุ่มแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยมากกว่า 10 ปี 
ปัจจุบัน มูลนิธิฯเป็นผู้รับทุนหลัก (Principal Recipient) จากกองทุนโลกด้านเอดส์ วัณโรค และมาลาเรีย (the Global Fund to Fight 
AIDS, Tuberculosis and Malaria) เพื่อดำาเนินโครงการส่งเสริมการป้องกันเอชไอวี/เอดส์ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ ในประเทศไทย หรือ 
”โครงการฟ้ามิตร” (the Prevention of HIV and AIDS among Migrant Workers in Thailand Program: PHAMIT) ร่วมกับ 7 องค์กร
พัฒนาเอกชน และกระทรวงสาธารณสุข  

โครงการฟ้ามิตร ได้ร่วมมือกับอีกหนึ่งโครงการด้านสิทธิแรงงานข้ามชาติ คือ “โครงการเสริมสร้างศักยภาพแรงงานข้ามชาติและการคุ้มครอง
ทางสังคม” (Empowering Migrant Workers in Labour and Social Protection) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก สหภาพยุโรป (European 
Union) ทั้งสองโครงการ ได้ทำางานร่วมกันเพื่อส่งเสริมสิทธิของแรงงานข้ามชาติและครอบครัว ทั้งด้านสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี 
ผ่านการจัดกิจกรรมสร้างความตระหนัก ให้ความรู้ รวมทั้งกิจกรรมรณรงค์ด้านนโยบายการจัดการแรงงานข้ามชาติ เป็นต้น 

กระบวนการ UPR หรือ Universal Periodic Review คือการให้อำานาจแก่สำานักข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ในการ
สำารวจสถานการณ์และการปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศสมาชิกได้ ภายใต้กระบวนการ รายงานด้านสิทธิมนุษยชนของแต่ละประเทศ
จะได้รับการตรวจสอบในที่ประชุมทุก 4 ปี และในปี 2554 ประเทศไทยจะต้องเสนอรายงานสถานการณ์และรับการตรวจสอบจากคณะมนตรี
สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติในเดือน ตุลาคม นี้ อย่างไรก็ตาม ภายในกระบวนการตรวจสอบ ภาคส่วนอื่น เช่น องค์กรภาคประชาสังคม 
สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการได้ โดยส่งรายงานเฉพาะประเด็น ซึ่งสามารถยื่นรายงานได้ในนามองค์กรหรือในนามเครือข่าย เป็นต้น 

รายงานประเทศภายใต้กลไก UPR ประเด็นสิทธิมนุษยชนของแรงงานข้ามชาติและผู้ติดตามในประเทศไทย ฉบับภาคประชาสังคม เล่มนี้ 
เป็นผลจากการประชุมเพื่อจัดทำารายงาน UPR เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ผลจากการระดมความคิดเห็นในที่ประชุม ได้ถูกรวบรวมเป็น
รายงานฉบับนี้ที่ได้ยื่นต่อสำานักข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ในเดือนมีนาคม รายงานฉบับนี้ เสร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความ
รว่มมอืจากองคก์รพฒันาเอกชนทัง้ในระดบัประเทศและระดบัภมูภิาคทีร่ว่มใหข้อ้มลูสถานการณแ์ละแสดงขอ้คดิเหน็ทีม่ปีระโยชนเ์ปน็อยา่งยิง่ 
ตอ่รายงาน มลูนธิริกัษไ์ทยในฐานะผูจ้ดัการประชมุและผูร้ว่มรา่งรายงาน ขอขอบคณุองคก์รพฒันาเอกชนทีเ่ขา้รว่มกระบวนการจดัทำารายงาน 
ไดแ้ก ่มลูนธิศินูยค์ุม้ครองสทิธดิา้นเอดส ์มลูนธิเิพือ่สขุภาพและการเรยีนรูข้องแรงงานกลุม่ชาตพินัธุ ์และมลูนธิเิพือ่สทิธมินษุยชนและการพฒันา 
ที่ได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำางานด้านแรงงานข้ามชาติ              

มูลนิธิรักษ์ไทยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานประเทศภายใต้กลไก UPRประเด็นสิทธิมนุษยชนของแรงงานข้ามชาติและผู้ติดตามใน
ประเทศไทย ฉบับภาคประชาสังคม เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและมีส่วนช่วยส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของ 
แรงงานข้ามชาติต่อไป 

 

  มูลนิธิรักษ์ไทย
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UPR Report on Human Rights of Migrant Workers 
and Their Dependents in Thailand  

- Civil Society Submission - 
I. INTRODUCTION
1. This report has been prepared from a consultation held on 1-2 February, 2011 in Bangkok, Thailand with the 
following organizations: Raks Thai Foundation; MAP Foundation; Foundation for AIDS Rights; Human Rights and 
Development Foundation; Friends of Women Foundation; Pattanarak Foundation, AIDSNet Foundation; and the 
Labour Rights Protection Network. These organizations are key members of the Action Network for Migrants (ANM), 
Migrant Working Group and PHAMIT Program. Raks Thai Foundation is the primary author.

2. This report draws attention to the systemic problems that undermine or threaten migrant workers’ rights and 
well being in Thailand. Main problems are that migration policies are short term, conflicting, and lack enforcement 
mechanisms. These policies have a primary objective of acting as a deterrent to migration rather than supporting 
rights of migrant workers. A weak administrative and human rights monitoring system enable exploitation, trafficking, 
violence and discriminatory practices by officials, employers and other private individuals against migrants.

3.	It	is	estimated	that	migrant	labor	constitutes	approximately	5%	of	Thailand’s	workforce.	Migrant	workers,	mainly	
from the neighboring countries of Lao PDR, Cambodia and Myanmar (Burma), work in low-skilled jobs in agriculture, 
fisheries, construction, manufacturing and services such as domestic work. Less than half the migrants in Thailand 
are registered, with the 1 million or more migrants who are undocumented considered as “illegal aliens.”

II. BACKGROUND AND FRAMEWORK
4.	Section	5	of	the	current	Constitution	of	the	Kingdom	of	Thailand	B.E.	2550	(2007)	explicitly	states	that,	“The	Thai	people,	
irrespective	of	their	origins,	sexes	or	religions,	shall	enjoy	equal	protection	under	this	Constitution.”	Section	30	states	that 
“All	persons	are	equal	before	the	law	and	shall	enjoy	equal	protection	under	the	law.”

5.	The	Ministry	of	Labour	has	affirmed	that	all	laborers	are	entitled	to	equal	protection	under	the	National	labor	laws	
including	the	Labour	Relations	Act	of	1975	(LRA)	and	the	Labour	Protection	Act	of	1998	(LPA).	By	2003,	Thailand	
had signed bi-lateral MOUs with the countries of Cambodia, Lao PDR and Myanmar on the “Cooperation in the 
Employment of Workers” as a plan to regularize cross-border migrant workers in Thailand. Terms of the MOU 
reaffirm that the rights of migrant workers who have entered the country under the MOU are to be protected 
equally	to	Thai	nationals.	There	are	also	measures	to	control	undocumented	migration.	Thailand	has	also	issued	
the	Child	Protection	Act	of	2003	and	the	Anti-Trafficking	in	Persons	Act	in	2008.	

III. PROMOTION AND PROTECTION OF HUMAN RIGHTS ON THE GROUND
Cooperation with human rights mechanisms

6.	Thailand	is	party	to	7	core	international	human	rights	instruments,	namely:	
(i) the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR); (ii) the International Covenant on Economic, 
Social and Cultural Rights (ICESCR); (iii) the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against 
Women (CEDAW) and its Optional Protocol; (iv) the Convention on the Rights of the Child (CRC) and its two 
Optional Protocols on the Involvement of Children in Armed Conflict and on the Sale of Children, Child Prostitution, 
and Child Pornography;  (v) the Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (CERD); (vi) 
the Convention Against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT); (vii) the 
Convention on the Rights of the Persons with Disabilities (CPRD).

7.	Thailand	has	not	ratified:	the	International	Convention	on	the	Protection	of	the	Rights	of	all	Migrant	Workers	
and	Members	of	Their	Families	(ICRMW);	the	ILO	Conventions	87,	98	and	111;	is	not	a	party	to	the	Convention	on	
Refugees;	and	has	made	reservations	on	CEDAW	-	Article	16	and	Article	29	(par.	1).
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8.	There	has	been	recent	communication	between	the	UN	Special	Rapporteur	on	the	Human	Rights	of	Migrants	
(in addition to other UN Special Rapporteurs) and the Royal Thai Government on a number of issues related to 
migrant registration policies and work accident compensation rights, deportation of Lao Hmong; and the welfare 
of Rohingya in detention. 
 
Equality and non-discrimination

Migrant Policies and Documentation
9. Many of the problems that migrants face in Thailand arise from policies that govern registration of migrant workers. 
(Annex	1)	Statistics	 from	2010	showed	that	932,255	migrant	workers	 registered	with	a	work	permit,	and	this	
number	dropped	to	706,445	in	2011.		(Annex	2)	However,	over	a	million	migrants	and	hundreds	of	thousands	
of migrant children remain undocumented.  Undocumented migrants from other countries including Bangladesh, 
China, Nepal and Vietnam are not recognized and have no channel to become regularized. There is no feasible 
naturalization process available for migrants to obtain Thai citizenship.

10. The Nationality Verification (NV) process and the MOU labor import system intended to regularize migrant 
workers are unregulated, complicated, take time and are expensive for migrants.  For migrants from Myanmar, 
conditions	associated	with	processing	these	documents	require	the	use	of	middle	men,	raising	the	price	considerably	
and increasing vulnerability to fraud. (Annex 2)

11. The value of being registered with a work permit is undermined by the fact that a migrant’s registration status is linked 
to the employer.  Another problem is that most employers pay documented migrants’ registration fees in advance, creating 
a form of debt-bondage that makes employers feel justified in withholding work permits and other ID. 

12. The Thai government considers those migrants who are not registered in the current system or who fall out of 
the system as “illegal,” and can therefore be subject to arrest, detention and deportation.  Migrants’ status as either 
being illegal or tenuously documented not only increases vulnerability to extortion and rights abuses by police and 
employers; it prevents free mobility to access services for fear of arrest or harassment by police. 

13.	There	are	reports	that	migrants	afraid	of	entering	the	NV	system	are	resorting	to	registration	with	a	10-year	
identity card under the Ministry of Interior which is intended for stateless persons to be reclassified as Thai nationals. 
This is an ambiguous policy that is highly susceptible to corruption by local officials. 

14.	There	have	been	cases	of	specific	ethnic	minorities	being	repatriated	as	“illegal	economic	migrants”	which	
could	be	considered	as	refoulement.	In	December	2009,	a	group	of	4,000	ethnic	Hmong	from	Lao	P.D.R.,	of	which	
158	people	had	been	officially	recognized	as	refugees	by	the	UNHCR,	were	forcibly	repatriated	as	illegal	economic	
migrants. Rohingya boat people have been denied recognition as refugees and the Thai military has reportedly 
pushed boatloads of men back to sea without engines, proper water, food or shelter. In January 2009, one group 
of	78	males,	of	which	12	were	under	age	18,	were	incarcerated	as	illegal	migrants	and	languished	in	jail	where	
two	(one	age	15	the	other	age	19)	died	of	poor	health.		

Right to work and to just and favourable conditions of work

15.	Documented	migrants’	are	not	allowed	to	freely	change	employer.	If	the	employer	allows	the	change,	migrants	
with annual registration must file with the Department of Employment Services and find a new employer within 
seven days, while those under the MOU are given only three days. If a migrant does not register the change of 
employer or does so without the employer’s permission, they forfeit their registration status and become “illegal.” 

Labour Rights Protection / Violations, Proper Remuneration and Working Hours
16.	Labor	protection	for	migrant	workers	is	inadequate	generally,	and	is	especially	lax	in	Special	Economic	Zones.	
There are insufficient labor protection personnel, many of who are prejudiced or corrupt, to inspect remote and 
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isolated workplaces where migrants work, and there is limited provision of translation at centers that receive labor 
complaints. When translation is provided, there are concerns it is often biased in favor of employers. 

17.	While	the	Thai	Labour	Protection	Act	(Article	4)	asserts	that	all	laborers	are	protected	equally	under	the	law,	
there are regular reports of migrants receiving considerably less than minimum wage and no overtime payment. 
This is especially prominent among domestic workers, agriculture, in the fishing industry and garment factories 
along the Myanmar border.   

18.	Migrant	workers	are	often	compelled	to	work	excessive	hours,	up	to	or	over	10	hours	a	day,	and	are	commonly	
only given one or two days off a month, if they are given any.  

19. Many employers do not pay wages on a timely basis, make excessive deductions for registration fees, or simply 
withhold payment. For migrants who live in factory compounds or work on long-distance fishing boats, employers 
commonly	make	deductions	for	food,	water,	electricity,	shelter,	and	safety	equipment	at	excessive	rates.

20. The health exam migrants take annually includes a test for pregnancy. Although not a condition for deportation, 
the results are not confidential and employers are known to use other excuses to fire pregnant women. This and 
periodic announcements that pregnant migrant women will be deported spurs migrant women to induce unsafe 
abortions in order to retain their jobs.  

Freedom to Organize
21. By law  migrant workers are not allowed to be committee members of workers’ unions or to form their own 
unions, limiting their ability to engage in collective bargaining. 

22. Migrant workers regularly suffer from unfair dismissal, including employers that close their business abruptly 
and do not pay final wages or return documents. 

Young Workers, Domestic Workers and Dangerous Work Conditions
23.	Some	young	migrant	women	who	work	as	domestic	workers	suffer	conditions	that	could	be	considered	as	forced	
labor. They cannot leave the workplace; personal documents are withheld; no days off are provided and they work 
excessive hours without break; they are reliant upon the employer to provide shelter and food - which may both 
be substandard; and they are commonly paid below minimum wage, if they receive any payment at all. Domestic 
work is not recognized as formal work and therefore lacks protection mechanisms, increasing these young women 
and girls’ vulnerability to trafficking, sexual abuse, rape and other forms of violence. 

24.	Thailand	prohibits	children	below	the	age	of	15	from	any	type	of	labor	and	allows	only	certain	types	of	jobs	for	
ages	15	-	18	years.	There	is	poor	monitoring,	allowing	both	employers	and	employees	to	lie	about	the	age	of	migrants	
working	in	hazardous	occupations,	such	as	agriculture.	There	are	girls	below	the	age	of	15	being	employed	as	do-
mestic workers,  and noticeable numbers of under-age children working on fishing boats and in seafood processing. 

Right to social security and to an adequate standard of living

Limitations on Social Security Benefits
25.	Migrants	registered	with	a	passport	and	work	permit	are	covered	under	the	Social	Security	scheme	as	formal	
workers. Migrant workers will not be able to receive many of the benefits they pay for, including pension (as they 
are officially limited to four years in the country), unemployment and maternity leave.  There is a monthly payment 
to	the	fund	of	5%	of	wages	from	the	employee	and	a	matching	5%	by	the	employer.	Without	proper	monitoring,	
there	is	concern	that	employers	are	deducting	the	full	10%	from	migrants’	wages.	

26.	Work	accident	compensation	systems	provided	under	the	Social	Security	Office’s	Workmen’s	Compensation	
Fund	do	not	comply	with	Thailand’s	obligations	as	a	signatory	to	ILO	Convention	19	Equality	of	Treatment	(Accident	
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Compensation). Undocumented migrants and those not covered under Social Security do not receive proper 
compensation for work related injury or death.  

Health

Underlying Determinants of Health
27.	Migrants	who	work	 in	 factories	 are	often	 restricted	 to	 living	 and	working	on	 the	premises	of	 the	 factory	
compound.	Employers	also	arrange	housing	for	construction	crews	and	agricultural	workers.	These	quarters	are	
often	crowded,	unsanitary,	poorly	ventilated	and	dangerous.	The	ratio	of	toilets	to	employees	is	woefully	inadequate,	
(four functioning toilets to support hundreds of workers), and the cleanliness of the water provided for washing 
is sub-standard.

28.	In	factories	where	workers	are	not	allowed	to	leave	the	compound,	the	employer	provides	poor	quality	food	
and drinking water which migrants are charged for at exorbitant prices; and there have been numerous cases of 
fishermen on deep sea boats suffering severe malnutrition.

29. Communities where migrants live are commonly ignored by municipal services resulting in piles of garbage, 
open sewers and the absence of health services, all of which increase the risk of disease. Ignored by the local 
administration organizations which are responsible for housing, living conditions of migrants are commonly 
substandard, overcrowded and dilapidated. 

Health Insurance, Access to Health Services and Related Policies
30.	Migrants’	access	to	public	health	services	in	Thailand	is	dependent	on	their	registration	and	health	insurance	
status placing them under either: the Social Security scheme, or the National Health Security scheme. Both sets of 
health insurance coverage have gaps in coverage for migrant workers such as no reproductive health and family 
planning services in migrants’ languages, lack of provision of antiretroviral drugs that treat HIV and AIDS, and no 
coverage	for	work	related	accidents	or	health	conditions.	(Annex	3)		

31.	Over	a	million	undocumented	migrant	workers,	as	well	as	all	dependents	and	children,	are	ineligible	for	purchasing	
health insurance, and therefore must pay for all health services out of pocket. There is an Emergency Welfare Fund 
that hospitals can use when a migrant is unable to pay that also pays for poor Thais. In some areas where hospitals 
have shouldered a large debt for services to undocumented migrants there have been reports of denial of medical 
services or insufficient treatment because of a migrant’s undocumented status and inability to pay.

32.	There	is	no	policy	or	mechanisms	to	support	migrant	workers	and	their	dependents	to	access	health	information	
and services in their language. The hospitals or health centers that have “Migrant Health Assistants,” who provide 
translation services for migrants, are mostly supported by NGOs. An obstacle is that government policy does not 
allow hospitals (or other government offices) to hire migrants in this capacity because it is considered as skilled labor.

Administration of Justice and the Rule of Law

33.	Many	practicalities	render	the	judicial	system	either	inaccessible	or	ineffective	for	migrants:	no	support	is	provided	
to	migrants	in	accessing	or	navigating	the	legal	process;	the	quality	of	translators	provided	is	not	guaranteed;	and	
cases (labor, civil) may take a couple of years. Migrants who file suits have difficulty maintaining their legal status 
and right to work, which can deter migrants from pursuing their case. Some migrants may be deported before the 
case has been completed, rendering them unable to collect final payment from lawyers. 

34.	Labor	negotiations	that	occur	out	of	court,	in	the	Labour	Protection	Office	or	in	court,	commonly	result	with	
workers receiving less than the minimum wage because the starting figure for negotiations is minimum wage, 
resulting in the employer paying less than the legal wages even after going to court.  
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Right to life, liberty and security of the person

Excessive Use of Force
35.	Police	 regularly	 set	up	anti	-	smuggling	of	persons	checkpoints	 to	 inspect	vehicles.	When	vehicles	carrying	
smuggled migrants have tried to evade these checks there have been incidents of excessive force being used, 
including the firing of live rounds that have resulted in the direct and indirect death of smuggled migrants (death 
by	gunshot	or	by	the	ensuing	car	accident).	There	has	been	no	inquiry	into	this	conduct	despite	petitions	to	the	
NHRC	and	no	consequences	to	the	officers	involved.		

36.	There	are	reports	of	raids	to	arrest	undocumented	migrant	workers	at	work	sites	and	residences	where	unnecessary	
force has been used  and where migrants have fled into unsafe conditions that have resulted in death, such as 
jumping into bodies of water and drowning.   Raids are encouraged by a policy that pays rewards to informants 
who report the use of undocumented migrant workers.

Limitation of Personal Liberty, Mobility and Association
37.	Employers	and	agents	are	known	to	withhold	migrant	workers’	documents,	such	as	ID	cards	or	passports	and	
work permits, yet are rarely ever charged or prosecuted. The withholding of documents gives the employer control 
over migrants’ mobility. Migrants are usually only given a photocopy, leaving them vulnerable to harassment and 
extortion by police. 

38.	In	2006,	five	provinces	introduced	“Provincial	Decrees”	that	restrict	migrants’	personal	liberties	by	restricting	
or denying permission to: own or use mobile phones, drive or own motorcycles, gather publicly in groups of more 
than five people, go out after hours of an imposed curfew. Although it has been indicated that these decrees have 
since been lifted, there has been no formal announcement.  There is also a case of a local level decree in Phang 
Nga	Province	that	requires	migrants	to	prominently	wear	colored	vests	to	indicate	their	migrant	status,	and	restricts	
them from riding bicycles.  

Extortion, Invasion of Privacy, and Deprivation of Personal Property
39.	Knowing	that	migrants’	status	is	tenuous,	police	officers	and	other	citizens	regularly	extort	money	and	take	
valuables from migrants. While in transit locally, police may negotiate with migrants for bribes to avoid being ar-
rested, or will detain them and demand payment from employers to release their employees.  Police and those 
claiming to be police regularly raid migrants’ private residence without producing valid documents, and once inside 
take money, valuables and documents. There have been incidents of police in Chiang Mai Province confiscating 
motorcycles owned by migrant workers under false pretenses.  

40.	Employers	often	avoid	paying	migrants	their	rightful	wages	by	calling	police	and	reporting	their	own	undocu-
mented migrant workers. Migrants who are arrested, detained and deported for being undocumented commonly 
have no recourse to recover personal valuables. They commonly forfeit their last wages or are unable to recover 
personal belongings at their residence. Police are also known to confiscate personal possessions of value from 
migrants,	such	as	gold	or	money	right	off	their	persons.	The	process	of	deportation	is	quick	and	informal	and	does	
not provide migrants channels for recourse.  

Sexual Harassment and Rape of Migrant Women
41.	Police	and	other	officials	are	known	to	sexually	molest	or	violate	migrant	women	by	conducting	excessive	body	
searches that include groping, demands to disrobe and even unnecessary and invasive cavity checks. While in de-
tention, migrant women have suffered rape and harassment by officials.   

42.	Police	and	immigration	officials	are	reported	to	cut	women’s	hair	as	a	way	of	marking	migrant	women	who	
have been deported, which for women from Myanmar is a denigration of their culture and is personally humiliating. 

43.	Violence	against	migrant	women	is	under-reported.	As	migrants’	status	is	reliant	on	their	employer,	migrant	
women fear retribution from their employers, especially for migrant domestic workers who work and live in the 
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private domain of the employer’s home. One-stop crises centers (OSCC) in hospitals, which act as a link to police 
in reporting rape cases, do not have translators, lack gender matching of reporting officers, and are difficult to 
access for migrants. 

Detention and Deportation
44.	Migrants	may	be	charged	as	illegal	alien	workers	or	simply	deported.	Those	who	are	charged	and	are	unable	
to pay the fine end up in detention. With increased crackdowns there has also been an increase in the number of 
migrants being detained. These conditions are unsanitary and overcrowded, and migrants may be kept in detention 
for unspecified periods.  

45.	When	undocumented	migrants	are	deported	there	is	a	lack	of	proper	screening.	It	is	unclear	how	rigorous	the	
process is, but it is certain to fail a number of potential refugees. Since Thailand has not ratified the Convention 
on Refugees, there are ethnic groups that should be granted asylum status but who are not recognized, including 
the Rohingya and Shan.  

46.	Vehicles	used	to	deport	migrants	at	the	border	areas	are	infamous	for	being	unsafe	and	a	number	of	traffic	
accidents have occurred with migrants being seriously injured or killed. There is no accountability or compensation 
provided to those injured or their families. 

Children

47.	Migrant	children	born	in	Thailand	are	not	considered	Thai	citizens	and	policies	contribute	to	a	growing	number	
of	stateless	children	mostly	from	Myanmar.	(It	is	believed	that	each	year	at	least	6,000	migrant	children	are	born	
in	hospitals	and	many	more	outside.)	Under	the	Civil	Registration	Act	of	(Volume	2)	B.E.	2551	(2008),	all	children	
born	in	Thailand	are	entitled	to	birth	registration,	but	this	does	not	equate	to	citizenship	and	is	problematic	 in	
practice. Prior to this Act only children of documented migrants were entitled to birth registration, but the new 
Act is not retroactive.

48.	In	2005,	the	Thai	government’s	Ministry	of	Education	issued	a	Regulation	that	allows	schools	to	register	students	
not	of	Thai	nationality	and	without	formal	documents	with	a	13	digit	ID	card	that	is	valid	for	ten	years,	however,	in	
part	due	to	inadequate	support	or	promotion	by	the	government,	there	are	low	rates	of	migrant	children	in	school	
receiving this card. 

49.	A	Cabinet	Resolution	on	5	July,	2005	established	that	compulsory	education	is	to	be	provided	to	all	children	
residing in the country - even if they do not have proper documentation supporting their legal status. Unfortunately, 
good intentions are not supported by necessary resources. Schools only implement this policy in areas where NGOs 
are	active	(and	engage	parents,	and	promote	education	for	the	girl	child).	At	least	60,000	migrant	children	were	
registered	in	primary	school	(grades	K-9),	which	is	considerably	less	than	half	the	total	number	of	migrant	children	
estimated in the country.   

50.	Educational	services	provided	by	migrant	communities	and	NGOs	are	not	recognized.	In	some	areas,	such	as	
Mae Sot, migrant communities have been running their own schools for the last fifteen years but the teachers 
qualifications	are	not	recognized	by	formal	educational	establishments,	and	education	certificates	are	not	recognized	
from other countries.  

51.	Migrant	children	are	being	inadvertently	separated	from	their	parents	when	either	they	or	their	parents	are	
arrested and deported. A lack of proper screening mechanisms by police or immigration and a lack of social services 
for these cases results in these children being inappropriately left at borders unattended, or abandoned at their 
residence in Thailand. 

52.	Although	the	Ministry	of	Health	has	a	directive	to	provide	immunizations	to	all	children	in	the	country,	as	a	
result of a lack of data and the inability to reach migrant populations, tens of thousands of migrant children are 
not properly immunized.



UPR Report on Human Rights
of Migrant Workers and Their Dependents in Thailand - Civil Society Submission7

Trafficking and Child Labor

53.	Thailand	is	a	destination,	source	and	transit	country	for	trafficking	of	humans.	Victims	of	trafficking	in	Thailand	
come from Myanmar, Cambodia, Lao P.D.R. and China. Men are trafficked into sweatshops and onto long-haul 
fishing	boats.		(Annex	4)	Women	are	trafficked	into	domestic	work,	sex	work	and	sweat	shops.	Migrant	child	labor	
in the shrimp processing industry is common.  Women and children are also forced to act as beggars.  Although 
in	June	2008,	Thailand	enacted	the	Anti	-	Trafficking	in	Persons	Act,	B.E.	2551,	the	country	was	recently	placed	on	
the “Tier 2 - Watch List” by the US Government for lack of progress in combating trafficking. 

54.	A	main	weakness	observed	by	NGOs	is	that	enforcement	officials	are	unwilling	to	report	trafficking	cases	including	
cases of child labor for fear that it will reflect poorly. Police also lack understanding of the laws on anti - trafficking. 
Concern over the repercussions that exposing trafficking in Thailand’s fishing and seafood industry would have on 
export markets to Europe and the US may also hamper reporting or public prosecution of cases.  

55.	Under	the	Anti-trafficking	law	2008	Article	56	(#3)	it	is	illegal	for	reporters	to	publicly	name	the	workplace	of	
people	who	have	been	trafficked,	however	this	still	occurs	frequently.		

RECOMMENDATIONS
The Civil Society Organizations that contributed to this paper recommend to the Royal Thai Government 
the following:

International Commitments
56.	Ratify	the	following:	i)	the	International	Convention	on	the	Protection	of	the	Rights	of	all	Migrant	Workers	and	
Members	of	Their	Families	(ICRMW);	ii)	ILO	Conventions	87	and	98;	iii)	iv)	The	Convention	on	Refugees;	v)	the	ILO	
Convention on Domestic Work with full recommendations. 

National Legislation and Migration Policies
57.	Reform	laws	to	allow	migrants	and	other	stateless	groups	to	become	naturalized	citizens,	and	automatically	
grant Thai nationality to stateless children.

58.	Consult	migrant	workers	and	civil	society	representatives	in	the	drafting	and	development	of	migrant	policy.		

59.	Develop	a	long-range	migrant	policy	that	allows	all	migrant	workers	and	their	family	members	in	Thailand	to	
register. In the meantime, ensure that access to the Nationality Verification scheme is monitored, transparent and 
equitable	to	all	migrants,	and	ensure	that	those	who	do	not	wish	to	enter	this	scheme	have	another	option	to	
remaining in the country legally. 

60.	Review	and	amend	laws	and	policies	to	separate	migrants’	registration	status	from	their	employer,	and	allow	
migrants to change employers freely.

61.	Ensure	that	employers	are	aware	of	and	compelled	to	pay	migrants	at	least	minimum	wage	as	stipulated	for	
each province, legal rates of overtime pay, and abide by all labor standards.

62.	Include	all	occupations	under	the	full	protection	of	labor	laws	and	benefits,	and	recognize	domestic	work	and	
sex work as legitimate occupations by placing them under the protection of labor laws.

63.	Implement	systematic	monitoring	of	specific	industries	that	are	known	to	use	migrant	labor	(agriculture,	domestic	
work, fishing, seafood processing, and various types of manufacturing especially garment factories) to reduce all 
forms of exploitation including trafficking. Increase vigilance to arrest and prosecute employers or brokers who 
violate immigration laws, labor laws or trafficking laws.  
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64.	Amend	migrants’	benefits	or	payments	under	Social	Security	to	fit	their	situation	more	appropriately	supported	
by proper contributions made by employers and the government. 

65.	Develop	a	system	that	allows	all	migrant	workers	and	dependents,	 regardless	of	documentation	status,	 to	
purchase health insurance at reasonable rates, and that ensures access to necessary life saving medicines such 
antiretroviral treatment for people living with HIV and vaccinations, and guarantees treatment for all accidents by 
public hospitals. 

66.	Provide	all	migrant	workers	with	workman’s	compensation	regardless	of	their	documentation	status	and	uphold	
obligations	under	ILO	Convention	19	by	revoking	circular	RS0711/W751.	

67.	Reform	the	Labour	Relations	Act,	B.E.	2518	(1975)	to	permit	migrants	to	serve	as	trade	union	executive	committee	
members	and	organize	their	own	trade	unions	to	adhere	to	ILO	Conventions	87	an	98.

68.	Ensure	that	local	governments	do	not	impose	decrees	or	regulations	that	supersede	national	laws	or	override	
guaranteed and enshrined basic rights of migrants including the right to associate; and provide assurance that 
governors’ “Provincial Decrees” have been lifted. 

Rights Protection Measures and Mechanisms
69.	Increase	the	number	of	personnel	acting	as	labor	inspectors	by	including	migrant	workers	and	training	them	
to promote labor protection and the well being of all migrant workers, with a focus on occupations that are most 
vulnerable to exploitative conditions. 

70.	Put	mechanisms	in	place	that	will	increase	access	to	labor	protection	and	legal	services,	such	as	developing	
channels for reporting labor complaints in migrants’ languages and working in partnership with civil society and 
Lawyers Associations. 

71.	Issue	directives	to	all	employers	of	migrants	to	ban	the	practice	of	confiscation	of	migrants’	personal	documents,	
and enforce relevant laws protecting the right to possess personal documents.

72.	Promote	awareness	campaigns	against	child	labor	in	both	the	general	community	and	among	migrants,	supported	
by greater enforcement of relevant laws.

73.	Increase	access	to	essential	services	that	protect	women’s	rights,	such	as	proper	gender	oriented	OSCC	and	
reproductive health information and services in migrants’ languages. 

74.	Adopt	humane	principles	and	practices	in	any	repatriation	of	non	-	Thai	populations,	including	proper	screening	
and protection for those at risk of persecution or who may be victims of trafficking. 

75.	Assure	accessible,	expeditious,	transparent	and	inexpensive	judicial	process	for	all	cases;	and	improve	conditions	
to uphold the rights and maintain the safety and dignity of victims for victims while cases are being adjudicated. 

76.	Set	up	stronger	mechanisms	to	detect	and	punish	law	enforcement	officers	who	commit	corruption,	including	
extorting money from migrants, smuggling or trafficking. 

77.	Ensure	that	there	are	proper	investigations	into	the	use	of	excessive	force	in	anti-smuggling	measures	or	raids	
on undocumented migrants.

78.	Develop	clear	and	appropriate	guidelines	to	assist	migrant	children	who	have	suffered	rights	violations	or	who	
have been separated from their parents to access justice or social support services, and to cease unethical deportation 
practices of migrant children.
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79.	Clarify	and	promote	with	a	budget,	policies	on	entering	migrant	children	into	Thai	schools	with	registration,	and	
ensure that migrant children receive proper learning certificates; and recognize and support non-profit learning and 
education centers for migrant children by allowing education certificate to be transferable to the Thai education 
system. 

80.	Allow	registration	of	Migrant	Health	Workers	as	a	formal	occupation	for	migrant	workers,	and	implement	a	policy	
that all hospitals and health centers in areas with significant numbers of migrants have Migrant Health Workers. 

81.	Review	the	performance	of	the	National	Human	Rights	Commission	and	set	up	mechanisms	to	actively	track	
human rights violations of migrant workers and their dependents by engaging migrant and Thai worker/associations 
and civil society groups. 

-End- 
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รายงานประเทศภายใต้กลไก UPR 
ประเด็นสิทธิมนุษยชนของแรงงานข้ามชาติและผู้ติดตามในประเทศไทย ฉบับภาคประชาสังคม 14

I. บทนำ�

๑. รายงานฉบับนี้เรียบเรียงขึ้นจากการประชุมหารือกับผู้แทนจากองค์กรพัฒนาเอกชนหลายแห่ง ในวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554 
ในกรุงเทพมหานครฯ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากมูลนิธิรักษ์ไทย มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของกลุ่มชาติพันธุ์ มูลนิธิคุ้มครองสิทธิ 
ด้านเอดส์ มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา มูลนิธิเพื่อนหญิง มูลนิธิพัฒนรักษ์ มูลนิธิเครือข่ายเอดส์ และเครือข่ายคุ้มครองสิทธิแรงงาน 
ซึ่งองค์กรเหล่านี้ล้วนเป็นสมาชิกหลักของเครือข่ายปฏิบัติการเพื่อแรงงานข้ามชาติ (Action Network for Migrants) กลุ่มเครือข่ายองค์กร
พัฒนาเอกชนและองค์การระหว่างประเทศที่ทำางานด้านแรงงานข้ามชาติ (Migrant Working Group) และโครงการฟ้ามิตร โดยมีมูลนิธิ 
รักษ์ไทยเป็นองค์กรหลักในการร่างและสรุปรายงานการนำาเสนอร่วมนี้

๒. รายงานฉบบันีม้วีตัถปุระสงคท์ีจ่ะมุง่เนน้ไปทีป่ระเดน็เกีย่วกบัปญัหาในเชงิระบบทีล่ะเลยหรอืคกุคามตอ่สทิธแิละความเปน็อยูข่องประชากร 
ขา้มชาตใินประเทศไทย ซึง่ปญัหาหลกัในขณะนีค้อืการทีน่โยบายดา้นการโยกยา้ยถิน่ฐานยงัเปน็แตเ่พยีงนโยบายระยะสัน้ทีม่คีวามขดัแยง้กนัอยู่
ในตวัและการขาดมาตรการในการบงัคบัใชก้ฏหมาย นโยบายเหลา่นีม้จีดุประสงคห์ลกัเพยีงเพือ่หยดุยัง้การโยกยา้ยถิน่ฐานมากกวา่ทีจ่ะสง่เสรมิ
สทิธขิองแรงงานขา้มชาต ิการบรหิารจดัการและระบบตดิตามการดำาเนนิงานดา้นสทิธมินษุยชนทีห่ยอ่นประสทิธภิาพทำาใหแ้รงงานขา้มชาตมิกั
ถกูเอารดัเอาเปรยีบ ถกูทำาใหต้กเปน็เหยือ่ของการคา้มนษุย ์ถกูกดขี ่และถกูเลอืกปฏบิตั ิ ทัง้จากเจา้หนา้ทีภ่าครฐั  นายจา้ง และประชาชนทัว่ไป

๓. จากการคาดประมาณพบว่าประมาณร้อยละ 5 ของแรงงานทั้งหมดในประเทศไทยเป็นแรงงานข้ามชาติ โดยส่วนใหญ่เป็นแรงงานจาก
ประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ สปป.ลาว กัมพูชา และเมียนมาร์ (พม่า) ที่ทำางานที่ใช้ทักษะตำ่าในภาคการเกษตร การประมง การก่อสร้าง การผลิต
สินค้าต่าง ๆ และภาคการบริการ เช่น อาชีพคนรับใช้ในบ้าน แรงงานข้ามชาติในประเทศไทยที่ขึ้นทะเบียนแรงงานมีจำานวนตำ่ากว่าครึ่งของ
จำานวนแรงงานข้ามชาตทิัง้หมด ซึง่แรงงานข้ามชาตไิม่ตำา่กว่า 1 ล้านคนทีไ่ม่ได้ขึน้ทะเบยีนนัน้ถอืว่าเป็น “คนต่างด้าวผดิกฏหมาย” ของประเทศ

II. คว�มเป็นม�และกรอบแนวคิด 

๔. มาตรา 5 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ได้ระบุไว้อย่างชัดแจ้งว่า “ประชาชนชาวไทยทุกคนพึงได้รับการคุ้มครองท่ีเท่าเทียม
กนัภายใตก้รอบแหง่รฐัธรรมนญูนี ้โดยไมค่ำานงึถงึความแตกตา่งดา้นภมูลิำาเนา เพศ หรอืศาสนา ในขณะทีม่าตรา 30 ระบวุา่ “บคุคลทกุคนมคีวาม 
เสมอภาคเท่าเทียมกันและควรได้รับความคุ้มครองที่เท่าเทียมกันภายใต้บทบัญญัติแห่งกฏหมาย” 

๕. กระทรวงแรงงานและสวสัดกิารสงัคมไดใ้หก้ารรบัรองวา่แรงงานทกุคนจะตอ้งไดร้บัความคุม้ครองทีเ่ทา่เทยีมกนัภายใตก้ฏหมายแรงงาน
ของประเทศ เช่น พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.2518 และพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 จนถึงปี พ.ศ.2546 
ประเทศไทยไดล้งนามในบนัทกึความเขา้ใจระดบัทวภิาคกีบัประเทศกมัพชูา สปป.ลาว และพมา่ วา่ดว้ย “ความรว่มมอืในดา้นการจา้งแรงงาน” 
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการนำาเข้าแรงงานข้ามชาติอย่างถูกต้องตามกฏหมาย ข้อกำาหนดหรือเงื่อนไขในบันทึกความเข้าใจได้ให้การรับรองด้วย
ว่าแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาทำางานในประเทศไทยภายใต้ข้อกำาหนดของบันทึกฯ นี้จะต้องได้รับความคุ้มครองเช่นเดียวกับแรงงานไทย ในขณะ
เดียวกันก็ยังได้มีการกำาหนดมาตรการในการควบคุมการโยกย้ายถิ่นฐานอย่างผิดกฏหมายอีกด้วย นอกจากนี้ประเทศไทยยังได้ประกาศใช ้
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 และพระราชบัญญัติต่อต้านการค้ามนุษย์ในปี พ.ศ.2551 อีกด้วย

III. ก�รส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในระดับปฏิบัติก�ร
คว�มร่วมมือต่อม�ตรก�รด้�นสิทธิมนุษยชน

๖. ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีในสนธิสัญญาระหว่างประเทศ 7 ฉบับซึ่งได้แก่: (๑) กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเรือนและ
การเมือง (ICCPR),  (๒) กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (ICESCR),  (๓) อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการ
เลอืกปฏบิตัติอ่สตรใีนทกุรปูแบบ (CEDAW) และสนธสิญัญาทางเลอืก, (๔) อนสุญัญาวา่ดว้ยสทิธเิดก็ (CRC) และสนธสิญัญาทางเลอืกสองฉบบั
ทีว่า่ดว้ยการนำาเดก็เขา้รว่มในศกึสงคราม การคา้เดก็ โสเภณเีดก็ และหนงัสอื/ภาพอนาจารเดก็, (๕) อนสุญัญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการขจดั
การเลือกปฏิบัติทางด้านเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (CERD), (๖) อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมาณและการลงโทษหรือการปฏิบัติที่โหดร้าย
ทารุณไร้มนุษยธรรม (CAT), และ (ช) อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของผู้พิการ (CPRD) 
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รายงานประเทศภายใต้กลไก UPR 
ประเด็นสิทธิมนุษยชนของแรงงานข้ามชาติและผู้ติดตามในประเทศไทย ฉบับภาคประชาสังคม

๗. ประเทศไทยยงัไมไ่ดใ้หส้ตัยาบนัเพือ่เขา้รว่มสนธสิญัญาระหวา่งประเทศอนัวา่ดว้ยการคุม้ครองสทิธขิองแรงงานขา้มชาตแิละครอบครวั 
(ICRMW) และสนธิสัญญาฉบับที่ 87, 98 และ 111 ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ไม่ได้ เข้าร่วมเป็นภาคีในสนธิสัญญาระหว่าง
ประเทศว่าด้วยเรื่องผู้ลี้ภัย และยังสงวนท่าทีต่อการพิจารณาเห็นชอบต่อมาตรา 16 และ 29 (ย่อหน้าที่ 1) ของอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการ
เลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW)

๘. เมือ่เรว็ ๆ นีไ้ดม้กีารเจรจาระหวา่งรฐับาลแหง่ราชอาณาจกัรไทยกบัเจา้หนา้ทีพ่เิศษขององคก์ารสหประชาชาตทิีม่หีนา้ทีใ่นการนำาเสนอ
รายงานเกีย่วกบัสทิธมินษุยชนของแรงงานขา้มชาต ิ(และเจา้หนา้ทีพ่เิศษขององคก์ารสหประชาชาตทิีม่หีนา้ทีใ่นการนำาเสนอรายงานดา้นอืน่ ๆ ) 
เกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับนโยบายการขึ้นทะเบียนแรงงานข้ามชาติและสิทธิของแรงงานข้ามชาติในการขอรับค่าชดเชยสำาหรับกรณีที่
เกิดอุบัติเหตุจากการทำางาน การส่งตัวชาวม้งลาวกลับประเทศ และความเป็นอยู่ของชาวโรฮิงญ่าที่อยู่ในสถานกักตัวคนต่างด้าว

คว�มเท่�เทียมและก�รไม่เลือกปฏิบัติ

นโยบายด้านการจัดการประชากรข้ามชาติและการขึ้นทะเบียน

๙. ปญัหามากมายทีป่ระชากรขา้มชาตติอ้งประสบในประเทศไทยนัน้ เปน็ผลมาจากนโยบายทีอ่นญุาตใหแ้รงงานขา้มชาตมิาขึน้ทะเบยีนกบั
ภาครัฐได้  (เอกสารประกอบที่ 1) สถิติจากปี พ.ศ.2553 ชี้ให้เห็นว่ามีแรงงานข้ามชาติจำานวน 932,255 คนมาขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาต
ทำางานจากรัฐบาลไทย แต่จำานวนผู้ที่มาขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับใบอนุญาตทำางานกลับลดลงเหลือเพียง 706,445 คนในปี พ.ศ.2554 (เอกสาร
ประกอบที่ 2) อย่างไรก็ตาม พบว่ายังมีแรงงานข้ามชาติที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนอยู่ในประเทศไทยอีกเป็นจำานวนมากถึงกว่า 1 ล้านคนในขณะที่มี
เด็กที่เป็นบุตรหลานของประชากรข้ามชาติที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนอยู่อีกหลายแสนคน ส่วนประชากรข้ามชาติที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนจากประเทศ 
อืน่ ๆ  เชน่ บงัคลาเทศ จนี เนปาล และเวยีดนามนัน้ กย็งัไมไ่ดร้บัการยอมรบัและไมม่ชีอ่งทางใด ๆ  ทีจ่ะชว่ยใหบ้คุคลเหลา่นีเ้ปน็บคุคลทีอ่าศยัอยูอ่ยา่ง 
ถูกต้องตามกฏหมายได้ นอกจากนี้ ยังไม่มีกระบวนการใดๆ ที่จะให้ประชากรข้ามชาติแปลงสัญชาติเป็นไทยได้

๑๐. กระบวนการพิสูจน์สัญชาติและระบบนำาเข้าแรงงานตามบันทึกความเข้าใจที่มีเป้าหมายเพื่อทำาให้แรงงานข้ามชาติเป็นแรงงาน 
ที่ถูกกฏหมายนั้นแท้จริงแล้วยังขาดกฏข้อบังคับที่ดี ยังมีความยุ่งยากซับซ้อนใช้เวลานาน และมีค่าใช้จ่ายสูงสำาหรับแรงงานข้ามชาติ สำาหรับ
แรงงานจากประเทศพม่านั้น เนื่องจากเงื่อนไขของกระบวนการในการดำาเนินการพิสูจน์สัญชาติและขอใบอนุญาติทำางานนั้นจำาเป็นต้องอาศัย
นายหน้าคนกลางทำาให้ต้องมีค่าใช้จ่ายในการดำาเนินการที่สูงขึ้นและยังเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อตัวแรงงานที่อาจถูกนายหน้าหลอกลวง 
ได้อีกด้วย (เอกสารประกอบที่ 2)

๑๑. คุณประโยชน์ของการขึ้นทะเบียนแรงงานถูกทำาให้ลดลงโดยข้อเท็จจริงที่ว่า สถานภาพการขึ้นทะเบียนของแรงงานนั้นผูกพันธ์อยู่กับ
นายจ้าง ปัญหาอีกประการหนึ่งก็คือการที่นายจ้างส่วนใหญ่จะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนและให้แรงงานทยอยจ่ายคืนให้นายจ้าง
ในภายหลัง ทำาให้แรงงานต้องตกอยู่ในสภาพลูกหนี้ ในขณะที่นายจ้างก็จะรู้สึกว่าเป็นการยุติธรรมที่จะยึดใบอนุญาติทำางานและบัตรประจำา
ตัวอื่น ๆ  ของแรงงานไว้กับตน

๑๒. รัฐบาลไทยถือว่าประชากรข้ามชาติท่ีไม่ได้มาข้ึนทะเบียนตามระบบในปัจจุบันหรือไม่สามารถมาข้ึนทะเบียนได้เป็นผู้ท่ี “ผิดกฏหมาย”  
ดังนั้นบุคคลเหล่านี้จึงมีโอกาสที่จะถูกจับกุมตัว ถูกกักกันตัว และถูกส่งตัวกลับประเทศได้ สถานภาพของประชากรข้ามชาติ ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ 
ถูกกฏหมายหรือผู้ที่ขึ้นทะเบียน (ซึ่งแทบจะไม่ได้มีความหมายอะไรเลย) นั้น ไม่เพียงแต่จะเพิ่มความสุ่มเสี่ยงต่อการถูกทรมาณและการถูก
ละเมิดสิทธิโดยเจ้าหน้าที่ตำารวจและนายจ้างแล้ว ยังเป็นการกีดกันเสรีภาพด้านการเดินทางเพื่อไปเข้ารับบริการต่าง ๆ  เนื่องจากความกลัวว่า
อาจจะถูกจับกุมตัวหรือถูกคุกคามโดยเจ้าหน้าที่ตำารวจอีกด้วย

๑๓. มีการรายงานว่าประชากรข้ามชาติที่ไม่กล้าเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สัญชาติได้รับการขึ้นทะเบียนด้วยบัตรประจำาตัวที่มีอายุสิบปี
ของกระทรวงมหาดไทย โดยคาดหวังว่าบุคคลไร้รัฐจะสามารถได้รับการปรับเปลี่ยนสถานะเป็นสัญชาติไทยในอนาคต ซึ่งนอกจากนโยบายนี้ 
จะถอืไดว้า่เปน็นโยบายทีค่ลมุเคลอืเปน็อยา่งมากแลว้ ยงัอาจเปน็ไปไดอ้ยา่งสงูวา่อาจมผีลใหเ้กดิการคอรร์ปัชัน่ของเจา้หนา้ทีใ่นทอ้งถิน่อกีดว้ย

๑๔. มีกรณีของกลุ่มชาติพันธุ์บางกลุ่มที่ถูกส่งตัวกลับประเทศในฐานะที่เป็น “แรงงานที่ผิดกฏหมาย” ซึ่งอาจถือได้ว่าเป็นการส่ง
ผู้ลี้ภัยกลับไปยังดินแดนที่ชีวิตหรือเสรีภาพของพวกเขาอาจถูกคุกคาม ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2552 มีกลุ่มชาวม้ง จากประเทศลาว
จำานวนประมาณ 4,000 คนถูกบังคับให้กลับประเทศลาวในฐานะแรงงานที่ผิดกฏหมาย ซึ่งในจำานวนนี้มีชาวม้งลาวจำานวน 158 คน
ที่ได้รับการรับรองสถานะการเป็นผู ้ลี้ภัยจากองค์กรข้าหลวงใหญ่ผู ้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) แล้วรวมอยู ่ด้วย มนุษย์เรือ
ชาวโรฮิงญ่าถูกปฏิเสธการยอมรับในฐานะผู ้ลี้ภัยและมีการรายงานว่ากองทัพไทยได้ผลักดันเรือที่บรรทุกชายชาวโรฮิงญ่าออกนอก
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ชายฝั ่งแม้ว่าบนเรือเหล่านั้นจะไม่มีเครื่องยนต์ นำ้าจืด อาหาร หรือที่คุ ้มภัยก็ตาม ในเดือนมกราคม พ.ศ.2552 มีกลุ ่มชายจำานวน 
78 ราย ซึ่งในจำานวนนี้มีผู้ที่อายุตำ่ากว่า 18 ปีอยู่ 12 รายถูกกักขังเนื่องจากเจ้าหน้าที่ถือว่าบุคคลเหล่านี้เป็นแรงงานผิดกฏหมายและ 
ถูกส่งเข้าคุกในสภาพที่อิดโรยโดย 2 ราย (อายุ 15 และ 18ปี) ต้องจบชีวิตลงเนื่องจากสภาพร่างกายที่ทรุดโทรม

สิทธิในก�รประกอบอ�ชีพและสิทธิต่อสภ�พก�รทำ�ง�นที่ต้องก�รและเหม�ะสม

๑๕. แรงงานที่ขึ้นทะเบียนจะไม่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนนายจ้างได้อย่างเสรี   หากนายจ้างอนุญาตให้แรงงานย้ายไปทำางานกับนายจ้าง 
รายอื่นได้ แรงงานที่ขึ้นทะเบียนจะต้องยื่นเรื่องต่อกรมการจัดหางาน และต้องหานายจ้างใหม่ให้ได้ภายใน 7 วัน ในขณะที่แรงงานที่ถูกจ้าง
ภายใต้ระบบบันทึกความเข้าใจจะต้องหานายจ้างใหม่ให้ได้ภายใน 3 วัน หากแรงงานไม่ไปยื่นเรื่องขอเปลี่ยนนายจ้างหรือกระทำาโดยไม่ได้รับ 
อนุญาตจากนายจ้างเดิม ก็จะถูกยกเลิกสถานะการเป็นแรงงานที่ขึ้นทะเบียนและกลายเป็นแรงงานที่ “ผิดกฏหมาย” ในทันที

การคุ้มครองสิทธิแรงงาน / การล่วงละเมิด การจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสม และชั่วโมงทำางาน  

๑๖. การคุ้มครองแรงงานสำาหรับแรงงานข้ามชาติโดยทั่วไปนั้นยังไม่เพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบางเขตเศรษฐกิจที่ไม่เข้มงวด จำานวน 
บุคคลากรที่ทำาหน้าที่ด้านนี้ก็ยังมีไม่เพียงพอต่อการตรวจสอบสถานประกอบการในพื้นที่ห่างไกลที่มีแรงงานข้ามชาติทำางานอยู่ ในขณะที่ 
บุคคลากรที่มีอยู่ในขณะนี้เป็นจำานวนมากมักมีอคติต่อแรงงานหรือมักฉ้อโกง ในขณะเดียวกัน การให้บริการล่ามแปลภาษาที่ศูนย์รับเรื่องร้อง
เรยีนจากแรงงานกม็อียา่งจำากดัและในกรณทีีม่กีารใหบ้รกิารลา่มกม็กัจะพบวา่มคีวามเปน็ไปไดว้า่การแปลนัน้มกัจะเปน็ไปในทางเอือ้ประโยชน์ 
ให้กับนายจ้าง

๑๗. ถงึแม้ว่าพระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงานไทย (มาตรา 4) จะยนืยนัว่าแรงงานทกุคนจะได้รบัการคุม้ครองอย่างเท่าเทยีมกนัภายใต้กรอบของ 
กฏหมาย แต่ก็ยังมีการรายงานออกมาอย่างสมำ่าเสมอว่าแรงงานข้ามชาติได้รับค่าจ้างแรงงานในระดับที่ตำ่ากว่าค่าจ้างแรงงานขั้นตำ่าที่กฏหมาย
กำาหนดและไม่ได้รับค่าทำางานล่วงเวลา ซึ่งกรณีเหล่านี้มักจะพบได้บ่อยในกลุ่มแรงงานที่เป็นผู้รับใช้ในบ้าน แรงงานในภาคเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรมประมง และแรงงานในโรงงานทอผ้าที่ตั้งอยู่ตามแถบแนวชายแดนไทย-พม่า

๑๘. แรงงานขา้มชาตมิกัจำาใจตอ้งทำางานดว้ยชัว่โมงทีย่าวนานถงึ 10 ชัว่โมงหรอืนานกวา่นัน้ และหากแรงงานไดร้บัอนญุาตใหม้วีนัหยดุพกังานได้ 
ก็มักจะได้รับอนุญาตให้หยุดเพียงแค่เดือนละ 1 - 2 วันเท่านั้น

๑๙. นายจ้างจำานวนมากไม่จ่ายค่าจ้างแรงงานตามเวลาที่กำาหนด และมักหักเงินค่าจ้างจำานวนมากเป็นการผ่อนใช้ค่าขึ้นทะเบียนแรงงาน 
หรืออาจไม่จ่ายค่าจ้างเลยก็ได้ หากแรงงานพักอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ของโรงงานหรือทำางานบนเรือประมงนำ้าลึก นายจ้างมักหักค่าจ้างในอัตรา
ที่สูงมากโดยอ้างว่าเป็นค่าอาหาร สาธารณูปโภค ที่พัก และค่าอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย   

๒๐. ในการตรวจสขุภาพประจำาปแีรงงานจะตอ้งเขา้รบัการทดสอบการตัง้ครรภด์ว้ย ถงึแมว้า่การตัง้ครรภจ์ะไมใ่ชเ่งือ่นไขทีจ่ะทำาใหแ้รงงาน
ตอ้งถกูเนรเทศกลบัประเทศ แตเ่นือ่งจากผลการตรวจไมไ่ดถ้กูเกบ็เปน็ความลบัจงึทำาใหน้ายจา้งสามารถทีจ่ะหาขอ้อา้งอืน่มาใชใ้นการไลแ่รงงาน
หญิงที่ตั้งครรภ์ออกจากงาน ด้วยเหตุนี้ ประกอบกับการมีการประกาศเป็นระยะๆ ว่าแรงงานหญิงที่ตั้งครรภ์จะถูกส่งตัวกลับประเทศทำาให้
แรงงานเหล่านี้ต้องตัดสินใจทำาแท้งอย่างไม่ปลอดภัยเพื่อที่จะได้ทำางานต่อไป

สิทธิต่อการรวมกลุ่ม

๒๑. กฏหมายไมอ่นญุาตใหแ้รงงานขา้มชาตเิขา้เปน็สมาชกิคณะกรรมการสหภาพแรงงาน และไมอ่นญุาตใหก้อ่ตัง้สหภาพแรงงานขา้มชาติ
ของตนเอง ทำาให้แรงงานเหล่านี้ไม่สามารถที่จะเข้ามามีบทบาทในการต่อรองร่วมกัน 

๒๒. แรงงานขา้มชาตมิกัไดร้บัความทกุขจ์ากการทีต่อ้งออกจากงานอยา่งไมเ่ปน็ธรรมอยูเ่สมอ ซึง่รวมทัง้กรณทีีน่ายจา้งลม้เลกิกจิการอยา่ง
กระทันหันและไม่จ่ายค่าจ้างงวดสุดท้ายหรือไม่คืนเอกสารสำาคัญให้กับแรงงานข้ามชาติ

แรงงานรุ่นหนุ่มสาว คนรับใช้ในบ้าน และสภาพการทำางานที่เสี่ยงต่ออันตราย

๒๓. แรงงานทีเ่ป็นหญงิสาวบางคนทีเ่ป็นคนรบัใช้ในบ้านต้องทนทกุข์กบัสภาพทีถ่อืได้ว่าเป็นการบงัคบัใช้แรงงาน เนือ่งจากแรงงานเหล่านี้
ไม่สามารถออกจากทีท่ำางานได้หรอืถกูยดึเอกสารการขึน้ทะเบยีน  ไม่ได้รบัวนัหยดุพกังาน และต้องทำางานอย่างต่อเนือ่งเป็นเวลายาวนานหลาย
ชั่วโมง ต้องพึ่งพานายจ้างในด้านที่พักอาศัยและอาหารถึงแม้อาจจะไม่ได้ดีนักก็ตาม และมักได้รับค่าจ้างแรงงานที่ตำ่ากว่าค่าจ้างแรงงานขั้นตำ่า
หรืออาจไม่ได้รับค่าจ้างเลย เนื่องจากคนรับใช้ในบ้านถือว่าเป็นงานที่ไม่เป็นทางการจึงทำาให้ขาดมาตรการในการคุ้มครองแรงงาน ซึ่งจะนำาไป
สู่การทำาให้หญิงสาวเหล่านี้มีความเปราะบางต่อการตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ ถูกล่วงละเมิดทางเพศ ถูกข่มขืน และถูกกระทำาในรูปแบบอื่นๆ
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๒๔. กฏหมายไทยไม่อนุญาตให้เด็กที่มีอายุตำ่ากว่า 15 ปีทำางานไม่ว่าจะเป็นงานประเภทใดก็ตาม และอนุญาติให้เด็กอายุระหว่าง 
15-18 ปี สามารถทำางานได้บางประเภทเท่านั้น แต่เนื่องจากการติดตามการปฏิบัติตามข้อกำาหนดนี้ยังไม่มีประสิทธิภาพ ทำาให้ทั้งนายจ้างและ
ลกูจ้างไม่แจง้อายทุี่แทจ้รงิของแรงงานในกรณีทีเ่ป็นแรงงานในอาชีพที่มคีวามเสีย่งตอ่อนัตราย เช่น งานเกษตรกรรม นอกจากนี้ยังพบว่ามีเดก็
หญิงอายุตำ่ากว่า 15 ปีจำานวนหนึ่งถูกจ้างให้เป็นคนรับใช้ในบ้าน ในขณะที่มีเด็กที่มีอายุตำ่ากว่าเกณฑ์อีกเป็นจำานวนมากที่ทำางานบนเรือประมง
และในกระบวนการผลิตอาหารทะเล

สิทธิต่อก�รประกันสังคมและม�ตรฐ�นคว�มเป็นอยู่ที่เหม�ะสม

ข้อจำากัดด้านสิทธิประโยชน์จากการประกันสังคม                                                                                                                                                                                                  

๒๕. แรงงานข้ามชาติที่ขึ้นทะเบียนที่มีหนังสือเดินทางและใบอนุญาติทำางานอย่างถูกต้องจะได้เข้าเป็นสมาชิกของกองทุนประกันสังคมใน
ฐานะที่เป็นแรงงานที่ได้รับการรับรอง แต่แรงงานเหล่านี้จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์หลายประการตามที่ได้จ่ายเงินสมทบให้กับกองทุน เช่นเงิน
บำานาญหลังการเกษียณอายุ (เนื่องจากแรงงานเหล่านี้ได้รับอนุญาตให้ทำางานอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลาเพียง 4 ปีเท่านั้น) เงินชดเชยในกรณี
ว่างงาน และสวัสดิการด้านการลาคลอดบุตร โดยแรงงานที่เป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคมจะต้องจ่ายเงินสมทบในอัตราร้อยละ 5 ของเงิน
รายได้และนายจ้างต้องสมทบให้อีกร้อยละ 5 ซึ่งหลายฝ่ายก็มีความกังวลใจว่านายจ้างอาจหักเงินค่าจ้างจากแรงงานเต็มจำานวนร้อยละ 10 
หากไม่มีการติดตามเฝ้าระวังที่เหมาะสม 

๒๖. ระบบการจ่ายค่าชดเชยในกรณีอุบัติเหตุจากการทำางานที่อยู่ภายใต้การกำากับดูแลของกองทุนชดเชยแรงงาน โดยสำานักงานประกัน
สังคมไม่เป็นไปตามภาระหน้าที่ที่ประเทศไทยได้ลงนามไว้กับสนธิสัญญาฉบับที่ 19 ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ที่ว่าด้วยความ
เสมอภาค (ในกรณีการชดเชยอุบัติเหตุจากการทำางาน) แรงงานที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนและผู้ที่ไม่ได้เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมจะไม่ได้
รับค่าชดเชยที่เหมาะสมหากเกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการทำางาน 

ปัญห�ด้�นสุขภ�พ

ปัจจัยที่สำาคัญด้านสุขภาพ

๒๗. แรงงานในโรงงานมักถูกกำาหนดให้พักอาศัยและทำางานอยู่ในเขตพื้นที่เดียวกับโรงงาน  โดยนายจ้างจะเป็นผู้จัดหาที่พักให้กับแรงงาน
ก่อสร้างและแรงงานในภาคการเกษตร ซึ่งพื้นที่เหล่านี้มักมีความแออัดยัดเยียด ขาดระบบสุขาภิบาลและระบบระบายอากาศที่ดี และไม่
ปลอดภัย อัตราส่วนของห้องส้วมต่อแรงงานอยู่ในสัดส่วนที่เลวร้ายเป็นอย่างยิ่ง (เช่นมีห้องส้วมเพียง 4 หลังต่อคนงานหลายร้อยคน) และนำ้า
ก็ไม่สะอาดพอสำาหรับใช้ซักล้างทำาความสะอาด

 ๒๘. ในโรงงานหลายแห่งทีไ่ม่อนญุาตใิห้แรงงานออกนอกบรเิวณโดยพละการ นายจ้างจะจดัเตรยีมอาหารและนำา้ดืม่คณุภาพตำา่ให้แก่แรงงานโดย 
เรยีกเกบ็ค่าบรกิารทีแ่พงลบิลิว่ และนอกจากนีย้งัมรีายงานว่ามแีรงงานทีเ่ป็นลกูเรอืประมงนำา้ลกึหลายรายต้องทนทกุข์กบัภาวะทพุโภชนาการ 

๒๙. ชมุชนทีแ่รงงานข้ามชาตพิกัอาศยัอยูม่กัไม่ได้รบัการเหลยีวแลจากบรกิารของเทศบาล ทำาให้เกดิการหมกัหมมของขยะมลูฝอย ท่อระบายนำา้ 
แบบเปิด และการขาดบรกิารด้านสขุภาพ ซึง่ปัจจยัทัง้หลายเหล่านีเ้ป็นผลให้ความเสีย่งต่อการเจบ็ป่วยเพิม่มากขึน้ การละเลยขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิน่ในเรือ่งการจดัระบบบ้านพกัอาศยัทำาให้สภาพความเป็นอยูข่องแรงงานข้ามชาตอิยูใ่นระดบัทีต่ำา่กว่าเกณฑ์มาตรฐาน แออดัยดัเยยีด 
และถูกปล่อยให้ชำารุดทรุดโทรม  

การประกันสุขภาพ การเข้าถึงบริการสุขภาพ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง

๓๐. การเขา้ถงึบรกิารสาธารณสขุในประเทศไทยของแรงงานขา้มชาตจิะขึน้อยูก่บัสถานะการขึน้ทะเบยีนและการประกนัสขุภาพของแรงงาน 
ซึ่งแบ่งเป็นแรงงานที่อยู่ภายใต้ระบบประกันสังคมและระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ ความครอบคลุมของการประกันสุขภาพทั้งสองระบบยัง
มีช่องว่างอยู่มาก เช่น ไม่มีการให้บริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์และการวางแผนครอบครัวด้วยภาษาของแรงงานข้ามชาติเอง การขาดสิทธิ
ประโยชน์ด้านยาต้านไวรัสเพื่อการรักษาโรคเอดส์ และการไม่ครอบคลุมถึงการประกันอุบัติเหตุหรือปัญหาสุขภาพอื่น ๆ

 ๓๑. มแีรงงานขา้มชาตทิีไ่มไ่ดข้ึน้ทะเบยีนกวา่ 1 ลา้นคนและผูต้ดิตามและบตุรหลานของแรงงานเหลา่นีท้ัง้หมดจะไมม่สีทิธซิือ้ประกนัสขุภาพ 
ดังนั้นกลุ่มคนเหล่านี้ต้องจ่ายค่าบริการด้านสุขภาพด้วยตนเอง อย่างไรก็ตาม โรงพยาบาลต่าง ๆ จะมีกองทุนสงเคราะห์ฉุกเฉินที่ทาง 
โรงพยาบาลสามารถนำามาใช้ เมื่อต้องให้บริการตรวจรักษาแก่แรงงานข้ามชาติหรือคนไทยที่ไม่สามารถจ่ายค่ารักษาพยาบาลเองได้ ในบาง
พืน้ทีท่ีโ่รงพยาบาลประสบกบัปญัหาการขาดทนุเปน็จำานวนมากจากการใหบ้รกิารแกป่ระชากรขา้มชาตทิีไ่มไ่ดข้ึน้ทะเบยีนนัน้ มรีายงานวา่ทาง 
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โรงพยาบาลปฏิเสธที่จะให้การรักษาหรือให้การรักษาที่ไม่เพียงพอเนื่องจากปัญหาด้านสถานภาพของแรงงานที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนและจากการ 
ที่แรงงานไม่สามารถจ่ายค่ารักษาพยาบาลได้

 ๓๒. ยงัไมม่นีโยบายหรอืมาตรการใด ๆ  ในการสง่เสรมิใหแ้รงงานขา้มชาตแิละผูต้ดิตามเขา้ถงึขอ้มลูและบรกิารสขุภาพในภาษาของตนเองได ้
“ผู้ช่วยด้านสุขภาพต่างด้าว” ที่ช่วยให้บริการแปลภาษาในโรงพยาบาลหรือสถานีอนามัยต่าง ๆ  นั้นล้วนแล้วแต่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กร
พัฒนาเอกชน ซึ่งมีสาเหตุมาจากอุปสรรคทางด้านนโยบายของรัฐที่ไม่อนุญาตให้โรงพยาบาล (หรือหน่วยงานอื่น ๆ  ของภาครัฐ) จ้างประชากร
ข้ามชาติเข้ามาทำางานนี้เพราะถือว่าเป็นงานที่ต้องใช้ทักษะ 

ก�รจัดก�รด้�นกระบวนก�รยุติธรรมและกรอบแห่งกฏหม�ย  

๓๓. มกีารปฏบิตัหิลายอยา่งทีข่ดัขวางการเขา้ถงึระบบยตุธิรรม ไมว่า่จะเปน็การเขา้ไมถ่งึบรกิารหรอืการขาดประสทิธภิาพสำาหรบัแรงงาน
ขา้มชาตกิต็าม  ไมม่กีารใหก้ารชว่ยเหลอืแรงงานทีต่อ้งการแสวงหาหรอืเขา้สูก่ระบวนการยตุธิรรม ไมม่กีารรบัรองคณุภาพของลา่มทีม่อียู ่ และ
แต่ละคดี (ไม่ว่าคดีแรงงานหรือคดีทางแพ่ง) อาจใช้เวลาถึง 2-3 ปี  แรงงานข้ามชาติที่ยื่นฟ้องคดีมักไม่สามารถรักษาสถานะทางกฏหมายและ
สิทธิในการทำางานไว้ได้ จึงทำาให้แรงงานหลีกเลี่ยงที่จะดำาเนินคดีต่อแรงงานบางคนอาจถูกส่งตัวกลับประเทศก่อนที่คดีจะยุติทำาให้ไม่ได้รับ 
ค่าชดเชยหรือค่าตอบแทนงวดสุดท้ายจากทนายความ 

๓๔. การต่อรองด้านแรงงานที่เกิดขึ้นนอกขอบเขตอำานาจศาล ไม่ว่าจะเป็นที่สำานักงานคุ้มครองแรงงานหรือในที่ทำาการศาล มักจะลงเอย
ด้วยการที่แรงงานได้รับค่าตอบแทนน้อยกว่าอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นตำ่าเนื่องจากการต่อรองมักจะใช้อัตราค่าแรงขั้นตำ่าเป็นจุดเริ่มต้น ทำาให้
นายจ้างจ่ายค่าตอบแทนน้อยกว่าอัตราที่กฏหมายแรงงานกำาหนดถึงแม้จะเป็นการดำาเนินการผ่านกระบวนการศาลสถิตย์ยุติธรรมแล้วก็ตาม 

สิทธิต่อชีวิต เสรีภ�พ และคว�มมั่นคงของบุคคล

การใช้อำานาจหน้าที่เกินของเขต

๓๕. เจ้าหน้าที่ตำารวจมักจัดตั้งจุดสกัดตรวจยานพาหนะเพื่อกวดขันเรื่องการลักลอบนำาคนเข้าเมือง มีรายงานว่าทางเจ้าหน้าที่ได้ใช้กำาลัง
เกนิกวา่เหตเุมือ่ยานพาหนะทีข่นสง่แรงงานทีถ่กูลกัลอบนำาเขา้เมอืงพยายามทีจ่ะขดัขนืการตรวจคน้ ซึง่รวมถงึการยงิกราดไปยงัเปา้หมาย และ
ส่งผลให้มีผู้ที่ถูกลักลอบนำาเข้าเมืองเสียชีวิตทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม (โดยการถูกยิงหรือจากอุบัติเหตุทางรถยนต์) และถึงแม้ว่าจะมีการ
ร้องเรียนไปยังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ แต่กรณีที่เกิดขึ้นนี้ก็ยังไม่รับการไต่สวนและไม่มีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องคนใดต้องได้รับโทษ

 ๓๖. มรีายงานว่ามกีารบกุจบักมุตวัแรงงานข้ามชาตทิีไ่ม่ได้ขึน้ทะเบยีนในสถานประกอบการและในทีพ่กัอาศยัโดยการใช้กำาลงัโดยไม่จำาเป็น 
ทำาให้แรงงานต้องหลบหนีเข้าไปอยู่ในที่ที่ไม่ปลอดภัยและทำาให้ต้องเสียชีวิต เช่น กระโจนลงในนำ้าและจมนำ้าตาย การบุกจับกุมตัวแรงงานข้าม
ชาติเป็นผลมาจากการสนับสนุนทางด้านนโยบายที่ให้รางวัลนำาจับแก่ผู้ที่แจ้งเบาะแสที่ทำางานหรือที่พักของแรงงานที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน

การจำากัดเสรีภาพส่วนบุคคล เสรีภาพในการเคลื่อนย้าย และการรวมกลุ่ม

๓๗. เป็นที่ทราบกันดีว่านายจ้างและนายหน้ามักจะยึดเอกสารของแรงงานข้ามชาติไว้กับตน เช่น บัตรประจำาตัว หรือหนังสือเดินทางและ
ใบอนุญาติทำางาน และให้แรงงานถือสำาเนาเอกสารแทนต้นฉบับจริง ทำาให้แรงงานต้องเสี่ยงต่อการถูกละเมิดหรือข่มขู่โดยเจ้าหน้าที่ตำารวจ 
แตน่ายจา้งและนายหนา้กไ็มไ่ดร้บัขอ้กลา่วหาหรอืรบัโทษใด ๆ  จากการกระทำานี ้แมว้า่การยดึเอกสารของแรงงานจะทำาใหน้ายจา้งมอีำานาจใน
การควบคุมเสรีภาพในการเคลื่อนย้ายของแรงงานก็ตาม

๓๘. ในป ีพ.ศ.2549 มกีารออก “ประกาศ” ใน 5 จงัหวดัเพือ่จำากดัเสรภีาพสว่นบคุคลของแรงงานขา้มชาตโิดยการจำากดัหรอืไมอ่นญุาตให้
แรงงานใชห้รอืมโีทรศพัทเ์คลือ่นทีห่รอืรถจกัรยานยนตไ์วใ้นครอบครอง หา้มไมใ่หช้มุนมุกนัเกนิ 5 คนในทีส่าธารณะ และหา้มออกจากเคหะสถาน
ในยามวิกาล ถึงแม้ว่าประกาศเหล่านี้จะถูกยกเลิกในเวลาต่อมาแต่ก็ยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการ นอกจากนี้ยังพบว่ามีการประกาศ
จากจงัหวดัพงังาใหแ้รงงานขา้มชาตสิวมใสเ่สือ้กัก๊แยกตามสเีพือ่แสดงสถานภาพของแรงงานและหา้มไมใ่หแ้รงงานใชร้ถจกัรยาน อยา่งไรกต็าม 
นักกฏหมายสิทธิมนุษยชนหลายท่านได้ตั้งข้อสังเกตุไว้ว่าประกาศเหล่านี้เป็นไปโดยชอบด้วยกฏหมายหรือไม่ เนื่องจากไม่พบว่ามีกฏหมาย 
ฉบับใดรองรับการออกประกาศในลักษณะนี้

การรีดไถ การลุกลำ้าความเป็นส่วนตัว และการยึดทรัพย์สินส่วนบุคคล

๓๙. จากการทีเ่ปน็ทีท่ราบกนัดวีา่ สถานภาพของแรงงานขา้มชาตนิัน้ไมไ่ดม้คีวามหมายอะไรมากนกัตอ่เจา้หนา้ทีต่ำารวจและพลเมอืงอืน่ ๆ
ที่มักรีดไถเงินและยึดทรัพย์สินจากแรงงาน โดยเจ้าหน้าที่ตำารวจอาจทำาการต่อรอให้แรงงานจ่ายสินบนแทนการถูกจับกุม หรือกักตัวแรงงาน
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ไว้เพื่อเรียกร้องให้นายจ้างจ่ายเงินเพื่อประกันตัวแรงงานในขณะที่แรงงานอยู่ในระหว่างกระบวนการอพยพย้ายถิ่น ทั้งเจ้าหน้าที่ตำารวจและ 
ผูท้ีแ่อบอา้งวา่เปน็ตำารวจมกับกุตรวจคน้ทีพ่กัอาศยัสว่นตวัของแรงงานโดยไมม่หีมายคน้  และมกัรบิเงนิและทรพัยส์นิทีม่คีา่และเอกสารตา่ง ๆ 
ของแรงงานขณะที่ทำาการบุกตรวจค้น มีหลักฐานชี้ชัดว่าเจ้าหน้าที่ตำารวจในจังหวัดเชียงใหม่ยึดรถจักรยานยนต์ของแรงงานข้ามชาติโดยการ
ยัดเยียดความผิดให้แรงงาน 

๔๐. นายจา้งมกัหลกีเลีย่งการจา่ยคา่จา้งทีแ่รงงานมสีทิธทิีจ่ะตอ้งไดร้บั โดยการเปน็ผูแ้จง้ใหเ้จา้หนา้ทีต่ำารวจเขา้มาจบัแรงงานทีไ่มไ่ดข้ึน้ทะเบยีน 
เสียเอง แรงงานที่ถูกจับ ถูกกักตัว และถูกเนรเทศ โดยมีเหตุจากการเป็นแรงงานที่ไม่ขึ้นทะเบียนมักไม่สามารถที่จะเก็บทรัพย์สมบัติส่วนตัว 
และมักเสียสิทธิ์ในการรับค่าจ้างงวดสุดท้ายหรือการกลับไปเก็บสมบัติส่วนตัวที่เก็บไว้ในที่พัก ในขณะที่เจ้าหน้าที่ตำารวจก็มักจะยึดข้าวของ 
มีค่าส่วนตัวจากแรงงาน เช่น เงินหรือทอง ที่แรงงานพกหรือสวมใส่ติดตัวอยู่ กระบวนการในการส่งตัวกลับประเทศนั้นรวดเร็วมากและไม่เป็น
ทางการและไม่เปิดโอกาสให้แรงงานได้ร้องขอความช่วยเหลือ 

การล่วงละเมิดทางเพศและการข่มขืนแรงงานข้ามชาติหญิง   

 ๔๑. เป็นท่ีทราบกันดีว่าเจ้าหน้าท่ีตำารวจและเจ้าหน้าท่ีอ่ืน  ๆ  ของรัฐมักลวนลามหรือล่วงละเมิดแรงงานหญิงโดยการค้นตัวท่ีไม่เหมาะสม เช่น 
การจับต้องสัมผัส ส่ังให้ถอดเส้ือผ้า หรือแม้แต่การค้นทุกซอกทุกมุมของร่างกายอย่างหยาบคายท้ังท่ีไม่มีความจำาเป็นต้องทำาเช่นน้ัน นอกจากน้ี 
แรงงานหญิงยังต้องทนทุกข์ทรมาณต่อการถูกข่มขืนและการล่วงละเมิดทางเพศโดยเจ้าหน้าที่ในขณะที่ถูกควบคุมตัวอีกด้วย 

๔๒. มรีายงานวา่เจา้หนา้ทีต่ำารวจและเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงตดักรอ้นผมของแรงงานหญงิเพือ่ทำาสญัลกัษณใ์หรู้ว้า่เปน็ผูท้ีเ่คยถกูสง่ตวั
กลับประเทศไปแล้ว ซึ่งการกระทำานี้ถือเป็นการฝ่าฝืนประเพณีและเป็นสิ่งที่น่าอับอายเป็นอย่างมากสำาหรับหญิงชาวพม่า

๔๓. จำานวนรายงานเกีย่วกบัการใช้ความรนุแรงต่อแรงงานข้ามชาตหิญงิมกัตำา่กว่าความเป็นจรงิ เนือ่งจากสถานภาพของแรงงานนัน้ขึน้อยู่
กับนายจ้าง แรงงานหญิงจึงกลัวการโต้ตอบจากนายจ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มคนรับใช้ในบ้านที่ทำางานและพักอาศัยในห้องส่วนตัวในบ้าน
ของนายจ้าง ศูนย์พึ่งได้ (เพื่อการพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี) ในโรงพยาบาลซึ่งทำาหน้าที่เป็นหน่วยที่เชื่อมโยงกับเจ้าหน้าที่ตำารวจในการรายงาน
กรณีของผู้ที่ถูกข่มขืนไม่มีล่ามทำาหน้าที่แปลภาษา ไม่มีการจัดเจ้าหน้าที่ที่เป็นเพศเดียวกับผู้เสียหายมาเป็นผู้ดำาเนินการรายงาน และเข้าถึง
ยากสำาหรับแรงงานข้ามชาติ  

การกักกันตัวและการส่งตัวกลับประเทศ

๔๔. แรงงานข้ามชาติมีโอกาสที่จะถูกดำาเนินคดีในฐานะที่เป็นแรงงานต่างด้าวผิดกฏหมายหรือถูกส่งตัวกลับประเทศ แรงงานที่ถูกดำาเนิน
คดีแต่ไม่สามารถจ่ายค่าปรับได้จะถูกคุมขังในสถานกักกันตัว การบุกทลายแหล่งที่มีแรงงานข้ามชาติอาศัยหรือทำางานอยู่บ่อยครั้งขึ้นทำาให้
จำานวนแรงงานที่ถูกกักกันตัวสูงขึ้นตามไปด้วย จึงส่งผลให้สถานกักกันตัวคนต่างด้าวมีความแออัดและขาดการสุขาภิบาลที่ดี และแรงงาน 
ข้ามชาติอาจถูกกักกันตัวอย่างไร้กำาหนด

๔๕. เมื่อแรงงานข้ามชาติที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนถูกส่งตัวกลับประเทศก็พบว่าไม่มีการคัดกรองที่เหมาะสม ถึงแม้ว่าจะไม่เป็นที่แน่ชัดว่า
กระบวนการในการคัดกรองจะมีความเข้มงวดหรือไม่เพียงใด แต่ก็เป็นที่แน่นอนว่าไม่สามารถที่จะคัดกรองผู้ที่เข้าข่ายที่จะเป็นผู้ลี้ภัยได้ 
จำานวนมาก เนื่องจากประเทศไทยยังไม่ได้ให้สัตยาบันต่อสนธิสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยผู้ลี้ภัย แต่ก็มีกลุ่มชาติพันธุ์บางกลุ่ม รวมทั้งกลุ่ม 
โรฮิงญ่าและไทยใหญ่ ที่สมควรจะได้รับสถานะเป็นผู้ลี้ภัยทางการเมืองแต่ก็ยังไม่รับสถานะดังกล่าว   

๔๖. ยานพาหนะที่ใช้ในการส่งตัวแรงงานกลับประเทศผ่านทางด่านชายแดนนั้นไม่มีความปลอดภัย และพบว่าเคยมีอุบัติเหตุทางถนน
เกิดขึ้นจนทำาให้แรงงานต้องบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต ซึ่งก็ไม่ปรากฏว่าจะมีผู้ใดรับผิดชอบหรือให้การชดเชยใด ๆ ต่อแรงงานหรือญาติของ 
ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ  

เด็กข้�มช�ติ

๔๗. เด็กข้ามชาติที่เกิดในประเทศไทยจะไม่ได้รับสถานะการเป็นพลเมืองไทย และนโยบายในปัจจุบันได้ส่งผลให้จำานวนเด็กไร้สัญชาติ 
มีเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะเด็กจากพม่า (เชื่อกันว่าในแต่ละปีจะมีเด็กข้ามชาติจำานวนไม่ตำ่ากว่า 6,000 คนที่คลอดในโรงพยาบาลและมีอีกจำานวน
มากที่ไม่ได้คลอดที่โรงพยาบาล) ภายใต้พระราชบัญญัติทะเทียนราษฏร์ พ.ศ.2551 (ฉบับที่ 2) เด็กทุกคนที่เกิดในประเทศไทยมีสิทธิที่จะได้รับ
การจดทะเบียนการเกิดแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเด็กจะได้สถานะการเป็นพลเมืองจึงทำาให้มีปัญหาในทางปฏิบัติ เนื่องจากพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ไม่ได้ให้สิทธิย้อนหลังแก่เด็กที่เกิดก่อนที่จะมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  



รายงานประเทศภายใต้กลไก UPR 
ประเด็นสิทธิมนุษยชนของแรงงานข้ามชาติและผู้ติดตามในประเทศไทย ฉบับภาคประชาสังคม 20

๔๘.  ในปี พ.ศ. 2548 กระทรวงศกึษาธกิารได้ออกกฏในการอนญุาตใิห้โรงเรยีนออกบตัรประจำาตวันกัเรยีนพร้อมเลขรหสัประจำาตวั 13 หลกัให้กบั
เดก็ทีไ่ม่มสีญัชาตไิทยและไม่มเีอกสารของทางการ  ซึง่บตัรประจำาตวันกัเรยีนนีจ้ะมอีาย ุ10 ปี อย่างไรกต็าม อตัราของเดก็ข้ามชาตใินโรงเรยีนทีไ่ด้รบั 
บัตรประจำาตัวนี้ยังตำ่ามากซึ่งอาจมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการสนับสนุนหรือการส่งเสริมที่ไม่เพียงพอของรัฐบาล  

 ๔๙. คณะรัฐมนตรีได้ลงมติในวันที่ 5 กรกฏาคม พ.ศ. 2548 ว่าจะต้องให้การศึกษาภาคบังคับแก่เด็กทุกคนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย 
ถึงแม้ว่าเด็กจะไม่มีเอกสารรับรองสถานะทางกฏหมายก็ตาม แต่เป็นที่น่าเสียดายว่าความตั้งใจที่ดีนี้ไม่ได้รับการสนับสนุนทางด้านทรัพยากร
อยา่งพอเพยีง โรงเรยีนทีป่ฏบิตัติามมตนิีม้กัเปน็โรงเรยีนทีต่ัง้อยูใ่นพืน้ทีท่ีม่อีงคก์รพฒันาเอกชนทำางานอยูอ่ยา่งแขง็ขนั (และนำาผูป้กครองเขา้มา 
มสีว่นรว่มในการสง่เสรมิการศกึษาของเดก็ผูห้ญงิ) มเีดก็ขา้มชาตจิำานวน 60,000 เปน็อยา่งนอ้ยทีไ่ดข้ึน้ทะเบยีนกบัโรงเรยีนในระดบัชัน้ประถม 
แต่จำานวนนี้ก็ยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งของจำานวนเด็กทั้งหมดที่คาดประมาณว่าน่าจะมีอยู่ในประเทศ      

๕๐. บริการด้านการศึกษาโดยชุมชนต่างด้าวและองค์กรพัฒนาเอกชนยังไม่ได้รับการรับรองสถานะในบางพื้นที่ เช่นที่แม่สอด ชุมชน
ตา่งดา้วไดจ้ดัตัง้โรงเรยีนของตนเองมาตัง้แตเ่มือ่สบิหา้ปทีีแ่ลว้ แตค่ณุสมบตัขิองครกูย็งัไมไ่ดร้บัการรบัรองสถานะโดยสถานศกึษาของทางการ 
และประกาศณียบัตรการศึกษาก็ยังไม่ได้รับการรับรองจากประเทศอื่น ๆ

๕๑. เด็กข้ามชาติมักถูกพรากจากผู้ปกครองโดยไม่สมัครใจในขณะที่เด็กหรือผู้ปกครองถูกจับกุมตัวและถูกส่งตัวกลับประเทศ การขาด
มาตรการที่เหมาะสมในการคัดกรองโดยเจ้าหน้าที่ตำารวจหรือเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง และการขาดบริการทางสังคมทำาให้เด็กเหล่านี้ 
ถูกทิ้งไว้ที่ชายแดนหรือในที่พักในประเทศไทยโดยปราศจากการเหลียวแล

๕๒. ถงึแมว้า่กระทรวงสาธารณสขุจะมแีนวทางในการใหก้ารสรา้งเสรมิภมูคิุม้กนัโรคแกเ่ดก็ทกุคนในประเทศ แตก่ารขาดขอ้มลูและศกัยภาพ
ในการเข้าถึงประชากรข้ามชาติ ก็ทำาให้เด็กข้ามชาติหลายหมื่นคนไม่ได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคที่เหมาะสม

ก�รค้�มนุษย์และก�รใช้แรงง�นเด็ก

๕๓. ประเทศไทยเป็นทั้งปลายทาง ต้นทาง และทางผ่านของกระบวนการค้ามนุษย์  ซึ่งเหยื่อส่วนใหญ่จะมาจากประเทศพม่า กัมพูชา 
ลาว และจีน โดยแรงงานข้ามชาติชายมักจะพบได้ในโรงงานนรกและเรือประมงนำ้าลึก (ดูเอกสารประกอบที่ 4) ในขณะที่แรงงานข้ามชาติหญิง 
มกัจะพบได้บ่อยในกลุม่คนรบัใช้ในบ้าน งานบรกิารทางเพศ และในโรงงานนรก นอกจากนีย้งัพบว่ามกีารใช้แรงงานเดก็ข้ามชาตอิย่างแพร่หลาย
ในอตุสาหกรรมการผลติอาหารจากกุง้  และทัง้ผูห้ญงิและเดก็ถกูบงัคบัให้ไปเป็นขอทาน ถงึแม้ว่าประเทศไทยจะได้ออกกฏหมายต่อต้านการค้า
มนุษย์ พ.ศ.2551 ในเดือนมิถุนายนปีเดียวกัน แต่ประเทศไทยก็ยังถูกจัดให้อยู่ที่ “ระดับ 2 ของบัญชีจับตามอง” ของรัฐบาลแห่งสหรัฐอเมริกา
เนื่องจากยังไม่มีความก้าวหน้าใด ๆ ต่อการปราบปรามการค้ามนุษย์

๕๔. จุดอ่อนที่สำาคัญที่ได้รับการตั้งข้อสังเกตุจากองค์กรพัฒนาเอกชน  คือ การที่เจ้าหน้าที่ที่รักษากฏหมายไม่มีความจริงใจที่จะแก้ปัญหา
และรายงานกรณีค้ามนุษย์รวมทั้งการใช้แรงงานเด็ก เนื่องจากเกรงว่าการรายงานข้อเท็จจริงจะทำาให้เกิดผลกระทบในด้านลบ นอกจากนี้ยัง 
พบว่าเจ้าหน้าที่ตำารวจยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับกฏหมายต่อต้านการค้ามนุษย์ นอกจากนี้ยังมีความกังวลว่าการรายงานจะสะท้อนให้เห็น
ถึงการค้ามนุษย์ในอุตสาหกรรมการประมงและอาหารทะเลในประเทศไทย ที่อาจมีผลต่อตลาดส่งออกไปยังยุโรปและสหรัฐอเมริกาจึงทำาให้ 
เจ้าหน้าที่ตัดทอนการรายงานหรือการดำาเนินคดีต่อสาธารณะ   

๕๕. ภายใต้กฏหมายต่อต้านการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 มาตรา 56 (วรรค 3) ระบุว่า การนำาเสนอข่าวต่อสาธารณะโดยการเปิดเผย 
ชื่อสถานประกอบการที่มีเหยื่อการค้ามนุษย์นั้นเป็นการกระทำาที่ผิดกฏหมาย แต่กรณีนี้ก็ยังมีให้เห็นอยู่บ่อยครั้ง     

ข้อเสนอแนะ

องค์กรภ�คประช�สังคมที่มีส่วนร่วมในก�รจัดทำ�ร�ยง�นฉบับนี้ขอเสนอให้รัฐบ�ลแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทยดำ�เนินก�รดังต่อไปนี้

ข้อตกลงระหว่างประเทศ

๕๖. ให้สัตยาบันต่อ (๑) สนธิสัญญาระหว่างประเทศอันว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของแรงงานข้ามชาติและครอบครัว (ICRMW), (๒) สนธิ
สัญญาฉบับที่ 87 และ 98 ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO), (๓) สนธิสัญญาว่าด้วยการรับรองสถานะผู้ลี้ภัย, และ (๔) สนธิสัญญา
ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศที่ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานที่เป็นคนรับใช้ในบ้าน 
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กฏหมายและนโยบายภายในประเทศด้านการอพยพโยพย้ายถิ่นฐาน  

๕๗. ปฏริปูกฏหมายเพือ่อนญุาตใิหแ้รงงานขา้มชาตแิละกลุม่คนไรร้ฐัไดร้บัการรบัรองการเปน็พลเมอืงไทย และใหส้ญัชาตไิทยตอ่เดก็ไรส้ญัชาต ิ
โดยอัตโนมัติ

๕๘. ปรึกษาหารือกับแรงงานข้ามชาติและตัวแทนจากภาคประชาสังคมในการร่างและพัฒนานโยบายที่เกี่ยวข้อง

๕๙. พัฒนานโยบายระยะยาวที่อนุญาติให้แรงงานข้ามชาติและสมาชิกในครอบครัวที่อยู่ในประเทศไทยได้ขึ้นทะเบียน และเพื่อเป็นการ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าในขณะนี้ รัฐบาลควรทำาให้เป็นที่ประจักษ์ว่าการเข้าถึงกระบวนการพิสูจน์สัญชาติได้รับการติดตามอย่างใกล้ชิด มีความ
โปร่งใส และให้ความเสมอภาคต่อแรงงานข้ามชาติทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี้รัฐบาลยังควรสร้างระบบเสริม เพื่อให้ผู้ที่ไม่ประสงค ์
ที่จะเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สัญชาติมีทางเลือกในการที่จะอยู่ในประเทศต่อไปอย่างถูกต้องตามกฏหมาย

๖๐. ทบทวนและแกไ้ขกฏหมายและนโยบายเพือ่แยกการขึน้ทะเบยีนแรงงานขา้มชาตอิอกจากนายจา้งและเพือ่อนญุาตใหแ้รงงานสามารถ
เปลี่ยนนายจ้างได้อย่างเสรี

๖๑. ดำาเนินการให้นายจ้างตระหนักและยอมรับต่อการจ่ายค่าแรงให้แก่แรงงานอย่างน้อยในอัตราเดียวกับค่าจ้างขั้นตำ่าตามที่กฏหมาย
กำาหนดไว้ในแต่ละจังหวัด การจ่ายค่าทำางานล่วงเวลาตามอัตราที่กฏหมายกำาหนด และปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานทั้งหมด

๖๒. จดัใหท้กุสาขาอาชพีอยูภ่ายใตค้วามคุม้ครองและสทิธปิระโยชนข์องกฏหมายแรงงาน และยอมรบัอาชพีคนรบัใชใ้นบา้นและผูใ้หบ้รกิาร
ทางเพศเป็นอาชีพที่ถูกกฏหมายโดยควบรวมอาชีพเหล่านี้ให้อยู่ภายใต้การคุ้มครองของกฏหมายแรงงาน

๖๓. ดำาเนนิการใหร้ะบบตดิตามเฝา้ระวงัโดยเฉพาะในบางภาคอตุสาหกรรมทีเ่ปน็ทีท่ราบกนัดวีา่มกีารใชแ้รงงานขา้มชาต ิ(เชน่ การเกษตร 
งานรับใช้ในบ้าน การประมง การผลิตอาหารทะเล และอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงงานสิ่งทอ) เพื่อลด
ปญัหาการบงัคบัใชแ้รงงานทกุรปูแบบและการคา้มนษุย ์เพิม่การสอดสอ่งในการจบักมุและดำาเนนิคดตีอ่นายจา้งหรอืนายหนา้ทีฝ่า่ฝนืกฏหมาย
คนเข้าเมือง กฏหมายแรงงาน หรือกฏหมายต่อต้านการค้ามนุษย์

๖๔. แก้ไขสิทธิประโยชน์หรือการจ่ายค่าชดเชยของแรงงานข้ามชาติภายใต้ระบบประกันสังคม เพื่อให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานะของ
แรงงานและเงินสมทบที่นายจ้างและรัฐบาลต้องจ่าย   

๖๕. พฒันาระบบทีอ่นญุาตใหแ้รงงานขา้มชาต ิและผูต้ดิตามทกุคนสามารถซือ้ประกนัสขุภาพในอตัราทีเ่หมาะสมได ้โดยไมค่ำานงึถงึสถานะ
การขึ้นทะเบียน และให้ผู้ประกันตนสามารถเข้าถึงยาที่จำาเป็นต่อการรักษาชีวิต เช่น ยาต้านไวรัสเอดส์และวัคซีนป้องกันโรค และรับรองว่า
แรงงานจะได้รับการรักษาการเจ็บป่วยจากอุบัติเหตุทุกชนิดโดยโรงพยาบาลทุกแห่งของรัฐ  

๖๖. ให้การชดเชยแก่แรงงานข้ามชาติทุกคนโดยไม่คำานึงถึงสถานะทางกฏหมายของแรงงาน และสนับสนุนภาระหน้าที่ภายใต้สนธิสัญญา
ลำาดับที่ 19 ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศโดยเพิกถอนหนังสือเวียนเลขที่ RS0711/W751. 

๖๗. ปฏิรูปพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.2518 เพื่ออนุญาติให้แรงงานข้ามชาติสามารถเข้าเป็นสมาชิกคณะกรรมการ
สหภาพแรงงานและก่อตั้งสหภาพแรงงานของตนได้ ซึ่งเป็นการดำาเนินการตามสนธิสัญญาลำาดับที่ 87 และ 98 ขององค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ 

๖๘. ใหก้ารรบัรองวา่รฐับาลทอ้งถิน่จะไมป่ระกาศใชก้ฏขอ้บงัคบัใด ๆ  ทีน่อกเหนอืไปจากกฏหมายของประเทศหรอืครอบงำาการรบัรองหรอื
กีดกันสิทธิขั้นพื้นฐานของแรงงานข้ามชาติซึ่งรวมถึงสิทธิต่อการรวมกลุ่ม และให้ความมั่นใจว่าจะยกเลิก “ประกาศของผู้ว่าราชการจังหวัด” 

มาตรการต่อการคุ้มครองสิทธิ

๖๙. เพิม่จำานวนบคุคลากรดา้นการนเิทศนแ์รงงานโดยนำาแรงงานขา้มชาตเิขา้มามสีว่นรว่มและจดัฝกึอบรมใหแ้รงงานสามารถสง่เสรมิการ
คุ้มครองแรงงานและสวัสดิการต่าง ๆ  ของแรงงานข้ามชาติทุกคน โดยเน้นที่กลุ่มอาชีพที่มีความเปราะบางต่อการถูกบังคับใช้แรงงานมากที่สุด

๗๐. จดัใหม้มีาตรการในการเพิ่มการเขา้ถึงบรกิารดา้นกฏหมายและการคุม้ครองสทิธิแรงงาน เชน่ การพฒันาช่องทางในการรอ้งเรยีนดว้ย
ภาษาของแรงงานข้ามชาติ และร่วมมือกับภาคประชาสังคมและสภาทนายความ
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๗๑. กำาหนดแนวทางในการห้ามไม่ให้นายจ้างของแรงงานข้ามชาติทุกคนยึดครองเอกสารส่วนตัวของแรงงาน และบังคับใช้กฏหมาย 
ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิในการถือครองเอกสารส่วนบุคคล

๗๒. สง่เสรมิใหม้กีารรณรงคเ์พือ่สรา้งความตระหนกัตอ่การใชแ้รงงานเดก็ ทัง้ในชมุชนทัว่ไปและในชมุชนตา่งดา้วโดยการบงัคบัใชก้ฏหมาย
ที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

๗๓. เพิ่มการเข้าถึงบริการที่จำาเป็นต่อการคุ้มครองสิทธิสตรี เช่น ศูนย์พึ่งได้ ที่มีผู้ให้บริการที่เป็นเพศเดียวกับผู้รับบริการ และข้อมูล 
ความรู้และบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ในภาษาของแรงงานข้ามชาติ 

๗๔. ยอมรับหลักการและการปฏิบัติที่มีมนุษยธรรมในการส่งตัวบุคคลที่ไม่ใช่คนไทยกลับประเทศ เช่น การมีระบบคัดกรองบุคคลและ 
การคุ้มครองที่เหมาะสมสำาหรับผู้ที่เสี่ยงต่อการถูกคุกคามหรือผู้ที่อาจตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์

๗๕. ให้การรับรองต่อการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมด้วยความโปร่งใสและค่าใช้จ่ายไม่สูงในทุกกรณี  และปรับปรุงเงื่อนไขเพื่อสนับสนุน 
สิทธิความปลอดภัย และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเหยื่อในขณะที่อยู่ในระหว่างกระบวนการยุติธรรม 

๗๖. จัดให้มีมาตรการที่เข้มแข็งในการสืบสวนและลงโทษเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฏหมายที่ฉ้อโกง เช่น การรีดไถเงินจากแรงงาน การลักลอบ 
นำาบุคคลเข้าประเทศอย่างผิดกฏหมาย หรือการค้ามนุษย์ 

๗๗. จัดให้มีการสอบสวนที่เหมาะสมต่อการใช้กำาลังเกินกว่าเหตุในการตรวจค้นการลักลอบนำาบุคคลเข้าประเทศ หรือข่มขู่รีดไถแรงงาน
ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน

๗๘. พัฒนาแนวปฏิบัติที่ชัดเจนและเหมาะสมเพื่อช่วยให้เด็กข้ามชาติที่ถูกละเมิดสิทธิหรือถูกพรากจากผู้ปกครอง เพื่อเข้ารับบริการทาง
สังคมหรือบริการทางกฏหมาย และเพื่อยุติการส่งตัวเด็กข้ามชาติกลับประเทศอย่างไร้จริยธรรม 

๗๙. ชี้แจงและส่งเสริมนโยบาย และสนับสนุนงบประมาณในการนำาเด็กข้ามชาติเข้าเรียนในโรงเรียนของไทยพร้อมการขึ้นทะเบียน 
และให้การรับรองว่าเด็กข้ามชาติจะได้รับประกาศณียบัตรทางการศึกษาที่เหมาะสม และให้การรับรองและสนับสนุนศูนย์การศึกษาและ 
การเรยีนรูท้ีไ่มแ่สวงหาผลกำาไรสำาหรบัเดก็ขา้มชาต ิโดยการอนญุาตใหเ้ทยีบโอนวฒุทิางการศกึษาของศนูยฯ์ เหลา่นีก้บัระบบการศกึษาของไทย

๘๐. อนญุาตใหข้ึน้แรงงานขา้มชาตมิาขึน้ทะเบยีนในสาขาอาชพีพนกังานสขุภาพตา่งดา้วได ้ และดำาเนนินโยบายใหม้พีนกังานสขุภาพตา่งดา้ว 
ในโรงพยาบาลและสถานีอนามัยในพื้นที่ที่มีแรงงานอยู่เป็นจำานวนมาก 

๘๑. ทบบวนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและจัดให้มีมาตรการท่ีเข้มข้นในการติดตามการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ของแรงงานข้ามชาติและผู้ติดตาม โดยให้สมาคมหรือแรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติ และกลุ่มประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วม

- จบการรายงาน -  



ภ�คผนวก 1

วันอังค�รที่ 1 กุมภ�พันธ์ พ.ศ. 2554 

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน

09.00 - 09.30 น.
กล่าวเปิดประชุมและชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประชุมและกระบวนการดำาเนินการประชุม 

โดย คุณพร้อมบุญ พานิชภักดิ์ และองค์กรร่วมจัด เครือข่ายฟ้ามิตร และ ANM

09.30 - 10.00 น.
นำาเสนอขั้นตอนและกระบวนการจัดทำารายงาน UPR ในประเทศไทย และตอบข้อซักถาม

โดย คุณจอง กิล วู เจ้าหน้าที่สิทธิมนุษยชน สำานักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชน ประจำาภูมิภาค

10.00 - 12.30 น.

เวทีแลกเปลี่ยนคว�มคิดเห็น หัวข้อ “นโยบ�ยรัฐไทยกับก�รดูแลสิทธิแรงง�นข้�มช�ติ”

• นโยบายแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย – การจดทะเบียนแรงงานข้ามชาติ

• นโยบายเฉพาะ – การทำาบันทึกความเข้าใจทวิภาคี (MOU) ระหว่างประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน  

 

ผู้ร่วมเสวน� :

คุณสมชาย หอมละออ ประธานคณะกรรมการรณรงค์เพื่อสิทธิมนุษยชน 

คุณสุรพงษ์ กองจันทึก ประธานอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านชนชาติ ผู้ไร้สัญชาติ แรงงานข้ามชาติ

                            และผู้พลัดถ่ิน สภาทนายความ

คุณประชา วสุประสาท นักวิชาการอิสระ 

 

ดำ�เนินร�ยก�รโดย :  

คุณอานดี้ ฮอลล  ผู้เชี่ยวชาญระหว่างประเทศ ศูนย์วิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

13.30 – 17.00 น.

เวทีแลกเปลี่ยนคว�มคิดเห็น หัวข้อ  “กฎหม�ยรัฐไทยกับก�รคุ้มครองสิทธิแรงง�นข้�มช�ติ” 
• ความเปราะบางของแรงงานข้ามชาติและการขาดการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย

• กระบวนการยุติธรรม – ปัญหาและช่องว่าง                                                                    

 

ผู้ร่วมเสวน�:  

คุณสุนี ไชยรส นักวิชาการอิสระและอดีตกรรมการสิทธิมนุษยชน  

คุณสุภัทรา นาคะผิว ผู้อำานวยการ มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ และประธาน กพอ. 

คุณพงษ์ศักดิ์ หมื่นตา ผู้แทนแรงงานข้ามชาติ กลุ่มแรงงานสามัคคี WSA 

ดำ�เนินร�ยก�รโดย : 

คุณสุภัทรา นาคะผิว ผู้อำานวยการ มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ และประธาน กพอ.

กำ�หนดก�รประชุม เพื่อจัดทำ�ร�ยง�น UPR ประเทศไทย ฉบับภ�คประช�สังคม
ประเด็น “สิทธิมนุษยชนของแรงง�นข้�มช�ติและผู้ติดต�มในประเทศไทย” 

วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 
ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ชั้น 1 โรงแรมสยามซิตี้ ถนนพญาไท กรุงเทพฯ



วันพุธที่ 2 กุมภ�พันธ์ พ.ศ. 2554 

9.00 – 11.00 น.

11.00 – 12.30 น.

นำ�เสนอประเด็นและแสดงคว�มคิดเห็น หัวข้อ “ก�รคุ้มครองสิทธิผู้หญิงและเด็กข้�มช�ติ” 

• ประเด็นผู้หญิงข้ามชาติ

• สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์  

• ความรุนแรงต่อผู้หญิง  

 

ผู้ร่วมเสวน� : 

Ms. Dheepa Bharathi, UNIFEM 

Ms. Thwel Zin Toe, Burmese Women’s Union 

Ms. Vichuta Ly, Director, Legal Support for Children and Women (LSCW) 

 

ดำ�เนินร�ยก�รโดย

• Ms. Jackie Pollock, MAP Foundation 

• ประเด็นเด็กข้ามชาติ : 

   - สถานะบุคคลของผู้ติดตามและแรงงานเด็ก - การจดทะเบียนการเกิด

   - การศึกษาและการดูแลคุ้มครองสิทธิเด็ก

   - การมีส่วนร่วมของเด็กในเชิงนโยบาย  

 

ผู้ร่วมเสวน� : 
คุณวาสนา เก้านพรัตน์ ผู้อำานวยการฝ่ายการคุ้มครองสิทธิเด็ก มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก 

คุณวุฒยา เจริญผล ผู้อำานวยการ องค์การ Friends International ประเทศไทย

คุณวรางคณา มุทุมล เจ้าหน้าที่ผลักดันเชิงนโยบาย องค์กรช่วยเหลือเด็ก สหราชอาณาจักร

 

ดำ�เนินร�ยก�รโดย 
คุณบัณฑิต แป้นวิเศษ  หัวหน้าฝ่ายป้องกันการค้ามนุษย์และแรงงานข้ามชาติ มูลนิธิเพื่อนหญิง 

                            และประธานเครือข่ายเครือข่ายปฏิบัติการเพื่อแรงงานข้ามชาติ (ANM) 

กำ�หนดก�รประชุม เพื่อจัดทำ�ร�ยง�น UPR ประเทศไทย ฉบับภ�คประช�สังคม
ประเด็น “สิทธิมนุษยชนของแรงง�นข้�มช�ติและผู้ติดต�มในประเทศไทย” 

วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 
ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ชั้น 1 โรงแรมสยามซิตี้ ถนนพญาไท กรุงเทพฯ



วันพุธที่ 2 กุมภ�พันธ์ พ.ศ. 2554 

13.30 – 16.00 น.

16.00 - 17.00 น.

นำ�เสนอประเด็นและแสดงคว�มคิดเห็น หัวข้อ “ก�รค้�มนุษย์และคว�มรุนแรงรูปแบบอื่น”

• ผลจากนโยบายและกลไกการปราบปรามการค้ามนุษย์ต่อการคุ้มครองและช่วยเหลือเหยื่อ 

• การบังคับใช้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์: ปัญหาและแนวทางแก้ไข  

• ความรุนแรงรูปแบบอื่น ในสถานประกอบการ ครอบครัวแรงงานข้ามชาติและชุมชนไทย

 

ผู้ร่วมเสวน� : 
คุณธนวดี ท่าจีน ผู้อำานวยการ มูลนิธิเพื่อนหญิง

คุณสมพงษ์ สระแก้ว ผู้อำานวยการ มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน

คุณภาคภูมิ แสวงคำา เจ้าหน้าที่วิชาการ มูลนิธิรักษ์ไทย

 

ดำ�เนินร�ยก�รโดย :

Ms. Jackie Pollock, Director, Map Foundation  

 

สรุปประเด็นจ�กก�รเสวน� 
• นำาเสนอประเด็นสำาคัญ โดย ผู้ดำาเนินรายการ

• การประชุมวันที่ 3 กุมภาพันธ์ เพื่อร่างรายงานUPR ฉบับสมบูรณ์ 

• งานรณรงค์วันสตรีสากล 8 มีนาคม  พ.ศ. 2554 

• การประชุมครั้งต่อไป 

17.00 น. เสร็จสิ้นก�รประชุม 

กำ�หนดก�รประชุม เพื่อจัดทำ�ร�ยง�น UPR ประเทศไทย ฉบับภ�คประช�สังคม
ประเด็น “สิทธิมนุษยชนของแรงง�นข้�มช�ติและผู้ติดต�มในประเทศไทย” 

วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 
ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ชั้น 1 โรงแรมสยามซิตี้ ถนนพญาไท กรุงเทพฯ



ลำ�ดับท่ี ชื่อ - น�มสกุล องค์กร 

องค์กรพัฒน�เอกชน

1 คุณพร้อมบุญ พานิชภักดิ์ มูลนิธิรักษ์ไทย สำานักงานกรุงเทพฯ 

2 คุณกสิณา ลิ้มสมานพันธ์ มูลนิธิรักษ์ไทย สำานักงานกรุงเทพฯ 

3 คุณสุรัตนา กอบชัยสวัสดิ์ มูลนิธิรักษ์ไทย สำานักงานกรุงเทพฯ 

4 คุณบราม เพรส มูลนิธิรักษ์ไทย สำานักงานกรุงเทพฯ 

5 คุณสุธาสินี ทองลิ่ม มูลนิธิรักษ์ไทย สำานักงานกรุงเทพฯ 

6 คุณอภิลาวัณย์ อ๊อตวงษ์ มูลนิธิรักษ์ไทย สำานักงานกรุงเทพฯ 

7 คุณนรารัตน์ วชิรมนาภรณ์ มูลนิธิรักษ์ไทย สำานักงานกรุงเทพฯ 

8 คุณภาคภูมิ แสวงคำา มูลนิธิรักษ์ไทย สำานักงานสมุทรสาคร 

9 คุณปัญญา มูลนิธิรักษ์ไทย สำานักงานสมุทรสาคร 

10 คุณแจ๊กกี้ พอลล็อค มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงานกลุ่มชาติพันธุ์ 

11 คุณพิชา นันตา มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงานกลุ่มชาติพันธุ์ 

12 คุณสุภัทรา นาคะผิว มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ 

13 คุณเสถียร ทันพรม มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ 

14 คุณสุภา บุญเถื่อน มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ 

15 คุณมิตซู มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ 

16 คุณโกลิน ไน มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ 

17 คุณแอนดี้ ฮอลล์ มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา 

18 คุณญาดา หัตถธรรมนูญ มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา 

19 คุณปรียาภรณ์ ขันกำาเหนิด มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา 

20 คุณคยอ ซอ ลิน มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา 

21 คุณศิวนุช สร้อยทอง มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา 

22 คุณสุนีย์ ไชยรส นักวิชาการและกรรมการปฏิรูปกฎหมาย 

23 คุณสุรพงษ์ กองจันทึก คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านชนชาติ ผู้ไร้สัญชาติ แรงงานข้ามชาต ิ

และผู้พลัดถิ่น สภาทนายความ

24 คุณธนู เอกโชต คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านชนชาติ ผู้ไร้สัญชาติ แรงงานข้ามชาต ิ

และผู้พลัดถิ่น สภาทนายความ

25 คุณนัสเซอร์ อาจวารินทร ์ คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านชนชาติ ผู้ไร้สัญชาติ แรงงานข้ามชาต ิ

และผู้พลัดถิ่น สภาทนายความ

ภ�คผนวก 2
ก�รประชุม เพื่อจัดทำ�ร�ยง�น UPR ประเทศไทย ฉบับภ�คประช�สังคม

ประเด็น “สิทธิมนุษยชนของแรงง�นข้�มช�ติและผู้ติดต�มในประเทศไทย” 
วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 

ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ชั้น 1 โรงแรมสยามซิตี้ ถนนพญาไท กรุงเทพฯ
ร�ยชื่อผู้เข้�ร่วมประชุม



ลำ�ดับท่ี ชื่อ - น�มสกุล องค์กร 

26 คุณธนวดี ท่าจีน มูลนิธิเพื่อนหญิง

27 คุณบัณฑิต แป้นวิเศษ มูลนิธิเพื่อนหญิง และคณะทำางานด้านแรงงานข้ามชาติ 

28 คุณสมพงษ์ สระแก้ว มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน 

29 คุณวัฒยา เจริญผล เฟรนดส์ อินเตอร์แนชั่นแนล 

30 คุณเสรี ทองมาก มูลนิธิพัฒนรักษ์ 

31 คุณพงษ์ศักดิ์ หมื่นตา เครือข่ายแรงงานข้ามชาติภาคเหนือ (WSA)

32 คุณวรางคณา มุทุมล องค์กรช่วยเหลือเด็ก สหราชอาณาจักร

33 คุณชูวงศ์ แสงคง มูลนิธิศุภนิมิตรแห่งประเทศไทย 

34 คุณปรีชา วสุประสาท นักวิชาการอิสระ 

35 คุณชุติมาส สุขใส นักวิจัยอิสระ 

36 คุณตวงศิริ กนิษฐานันท์ องค์กร Alliance Anti-traffick 

37 คุณวรางศิริ มนตรีสถิตย์กุล มูลนิธิร่วมมิตรไทย-พม่า 

ตัวแทนภ�ครัฐ 

38 ดร.อมรา พงศาพิชญ์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ

39 คุณจุลศักดิ์ แก้วกาญจน์ สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

40 คุณธีรกานต์ เศวตศิลา กระทรวงการต่างประเทศ 

41 คุณนำ้าริน อนุกูล กระทรวงการต่างประเทศ 

องค์กรระหว่�งประเทศ

42 คุณอานนา วู สำานักข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ

43 คุณจองกิล วู สำานักข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ

44 คุณเธอฮี สำานักข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ

45 คุณดีภา ภาราตี องค์กรเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ 

46 นพ.ทวีพรัพย์ ศิระประภาศิริ กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ 

47 คุณฟิล โรเบิร์ตสัน องค์กรฮิวแมน ไรทซ์ วอช 

48 คุณปิยภรณ์ กาญจนวงศ์ องค์กรเพื่อการย้ายถิ่นแห่งสหประชาชาติ 

49 คุณโจโลแวน แวม องค์กร Humanitarian Organisation for Migration Economics, Singapore

50 คุณวิชุตา ลี องค์กร LSCW ประเทศกัมพูชา 

51 คุณทเว ซิน โท องค์กร Burmese Women’s Union

52 คุณศศิวรา ตุลยายน ออกซ์แฟม ควิเบก

53 คุณโพ โพ องค์กรกราสรูท - HRE

ก�รประชุม เพื่อจัดทำ�ร�ยง�น UPR ประเทศไทย ฉบับภ�คประช�สังคม
ประเด็น “สิทธิมนุษยชนของแรงง�นข้�มช�ติและผู้ติดต�มในประเทศไทย” 

วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 
ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ชั้น 1 โรงแรมสยามซิตี้ ถนนพญาไท กรุงเทพฯ

ร�ยชื่อผู้เข้�ร่วมประชุม


