
 

ข้อตกลงทางพนัธมิตร 

 
ฉบบัปรบัปรุงจดัท ำระหวำ่งกำรประชุมทั่วไปเครือข่ำยกำรยำ้ยถิน่ในอนุภูมิภำคลุ่มน ำ้โขง บนัทึกไว ้ณ วนัที่ 3 สิงหำคม พ.ศ. 2561 จงัหวดัเชียงใหม ่
ประเทศไทย 
 
1. ความเป็นมา 
 
1.1 เมื่อเดือนกนัยำยน พ.ศ. 2544 ศนูยผู์ย้ำ้ยถิ่นเอเชีย (Asian Migrant Centre - AMC) โดยควำมร่วมกับองคก์รระดบัภูมิภำคและระดบัประเทศ

มำกกว่ำ 20 องคก์ร จำกประเทศในอนุภูมิภำคลุ่มแม่น ำ้โขง (Greater Mekong Subregion - GMS) ไดแ้ก่ พม่ำ กัมพูชำ มณฑลยูนนำน/ประเทศจีน 

ลำว ไทย และเวียดนำม ริเริ่มโครงกำรวิจยัร่วมภำยใตห้วัขอ้ “กำรยำ้ยถิ่นในอนุภูมิภำคลุ่มแม่น ำ้โขง” โดยองคก์รที่เขำ้ประชุมไดร้่วมกันร่ำงประเด็น

ดำ้นกำรยำ้ยถิ่น ควำมตอ้งกำรและกำรตอบสนองต่อประเด็นกำรยำ้ยถิ่นภำยในอนุภูมิภำคลุ่มแม่น ำ้โขง ซึ่งตอ่มำโครงกำรวิจยัร่วมในครัง้นีไ้ดถู้ก

ตีพิมพค์รัง้แรกในรูปแบบรำยงำนวิจยั เร่ือง ขอ้มลูอำ้งองิ: กำรยำ้ยถิ่นในอนุภูมิภำคลุ่มน ำ้โขง พ.ศ. 2546 (Resource book: Migration in the GMS 

in 2003) 

1.2 ดว้ยกำรริเริ่มประสำนควำมร่วมมือทำงกำรวิจยัดงักล่ำว พนัธมิตรโครงกำรที่ร่วมด ำเนินกำรวิจยัร่วมในระยะเร่ิมตน้และองคก์รอืน่ๆ ในอนุ

ภูมิภำคลุ่มน ำ้โขงพบปะกันอีกครัง้ระหว่ำงกำรประชุมเชิงปฏิบตักิำร เร่ือง “กำรสรำ้งเครือข่ำย กำรวิจยัร่วมและก ำหนดยุทธศำสตรว์่ำดว้ยกำรท ำงำน

ประเด็นกำรยำ้ยถิ่นในอนุภูมิภำคลุ่มน ำ้โขง” ระหว่ำงวนัที่ 16 - 18 ตลุำคม พ.ศ. 2546 ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชำ ซึ่งผูเ้ขำ้ร่วมกำรประชุมเชิง

ปฏิบตัิกำรต่ำงเห็นพอ้งตอ้งกนัว่ำควรจดัตัง้เครือข่ำยเพือ่แลกเปล่ียนขอ้มลูและจดัท ำโครงกำรร่วมกนั เพรำะถำ้หำกขำดควำมร่วมมือระหว่ำง

ประเทศดำ้นกำรท ำงำนประเด็นผูย้ำ้ยถิ่นแลว้ องคก์รที่ท ำงำนดำ้นนีก้็มกัจะมอีุปสรรคในกำรเขำ้ถึงขอ้มลูในประเด็นต่ำงๆ และเผชิญกับควำม

ยำกล ำบำกในกำรท ำงำนรณรงคเ์พื่อใหเ้กิดกำรเปล่ียนแปลงเชิงนโยบำยดำ้นกำรคุม้ครองสิทธิผู้ยำ้ยถิ่น ผลจำกกำรประชุม คือ กำรจดัตัง้เครือข่ำย

กำรยำ้ยถิ่นในอนุภูมิภำคลุ่มน ำ้โขง (Mekong Migration Network) หรือ “MMN” ตำมมติของที่ประชุม 

1.3 ขอ้ตกลงทำงพนัธมิตร (Terms of Partnership) เกิดจำกขอ้ตกลงร่วมกันและด ำเนินกำรร่ำงขอ้ตกลงดงักล่ำวระหว่ำงกำรประชุมเชิงปฏิบตัิกำร

ในครัง้เดียวกัน และตำมที่ระบุไวภ้ำยใตข้อ้ตกลงทำงพนัธมิตรว่ำดว้ยคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร (Steering Committee) ถูกแต่งตัง้ขึน้และ

ด ำเนินกำรประชุมครัง้แรก วนัที ่ 19 ตลุำคม พ.ศ. 2546 ณ ประเทศกัมพูชำ หลงัจำกนัน้ คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรและสมำชิกไดต้รวจสอบและ

ปรบัปรุงขอ้ตกลงทำงพนัธมิตรในกำรประชุมครัง้ถัดมำของเครือข่ำยฯ โดยฉบบัปรบัปรุงล่ำสดุไดบ้นัทึกไวต้ำมวนัที่ไดร้ะบุไวข้ำ้งตน้ 

 
2. ลักษณะของเครือข่ายการย้ายถ่ินในอนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขง  
 
2.1 เครือข่ำยกำรยำ้ยถิ่นในอนุภูมิภำคลุ่มน ำ้โขง (MMN) ในฐำนะเครือขำ่ยระดบัอนุภูมิภำค มีแนวทำงจดักำรปรกึษำหำรือรว่มเพื่อระดมควำมคิด

และประสำนงำนระหว่ำงเครือข่ำยของผูท้  ำงำนรณรงคเ์พื่อกำรคุม้ครอง ส่งเสริมสวสัดิกำร สภำพควำมเป็นอยู่ที่ด ี ศกัด์ิศรีควำมเป็นมนุษยแ์ละสิทธิ

มนุษยชนของผูย้ำ้ยถิ่นและครอบครวัในอนุภูมิภำคลุ่มน ำ้โขง 

 
3. หลักการเพ่ือความเป็นเอกภาพ  
 

3.1 วิสยัทศันข์องเครือขำ่ยกำรยำ้ยถิ่นในอนุภูมิภำคลุ่มน ำ้โขง 



 

เครือข่ำยกำรยำ้ยถิ่นในอนุภูมิภำคลุ่มน ำ้โขงมีพนัธกิจกำรท ำงำนรณรงคเ์พื่อใหเ้กิดกำรเปล่ียนแปลงเชงินโยบำยที่จะน ำมำซึ่งกำรยอมรบั กำรให้

ควำมเคำรพ กำรใหค้วำมคุม้ครอง กำรส่งเสริมสภำพควำมเป็นอยู่ที่ดี ศกัด์ิศรีควำมเป็นมนุษยแ์ละสิทธิมนุษยชนของผูย้ำ้ยถิน่และครอบครวั อีกทัง้ 

เครือข่ำยกำรยำ้ยถิ่นในอนุภูมิภำคลุ่มน ำ้โขงมุ่งมั่นที่จะท ำงำนเพือ่ใหม้ีผูย้ำ้ยถิ่นไดร้บัสภำพกำรจำ้งงำนที่มีมนษุยธรรม มีควำมเท่ำทียมและมีควำม

ยุติธรรมตำมที่ระบไุวใ้นมำตรฐำนขององคก์ำรแรงงำนระหว่ำงประเทศ (International Labour Organization – ILO) ว่ำดว้ย "งำนที่มีคณุค่ำ" 

ส ำหรบัผูย้ำ้ยถิ่นทุกคนที่สำมำรถเขำ้ถึงสภำพควำมเป็นอยู่และกำรท ำงำนงำนที่ดโีดยปรำศจำกกำรเลือกปฏิบตัทิุกรูปแบบ 

3.2 เครือขำ่ยกำรยำ้ยถิ่นในอนุภูมิภำคลุ่มน ำ้โขงเห็นพอ้งว่ำ “สิทธิของผูย้ำ้ยถิ่น คอื สิทธิมนุษยชน” ซึ่งเป็นสิทธิขัน้พืน้ฐำนที่ตอ้งไดร้บักำรคุม้ครอง

ภำยใตก้รอบกฏหมำย มำตรฐำนและสนธิสญัญำว่ำดว้ยสิทธิมนษุยชนสำกลขององคก์ำรสหประชำชำติ และจะตอ้งมีผลบงัคบัใชก้ับผูย้ำ้ยถิ่นทุกคน 

โดยอิงตำมหลกักำรสิทธิมนุษยชนที่เป็นสำกล ไม่สำมำรถแยกเป็นส่วน ๆ ไม่สำมำรถถำ่ยโอนกันไดแ้ละปรำศจำกกำรเลือกปฎิบตัิ 

3.3 สมำชิกของเครือข่ำยกำรยำ้ยถิ่นในอนุภูมิภำคลุ่มน ำ้โขงใหค้ ำมั่นสญัญำร่วมกันในกำรท ำงำนรณรงคสิ์ทธขิองผูย้ำ้ยถิน่และครอบครวัโดย

ปรำศจำกกำรแบง่แยกและเลือกปฏิบตัิจำกปัจจยัตำ่งๆ เช่น ชนชัน้ทำงสงัคม เชือ้ชำต ิ ชำติพนัธุ ์ เพศ อำย ุศำสนำ อำชีพ สถำนะกำรเขำ้เมอืง หรือ

สถำนะทำงสขุภำพภำยในอนุภูมิภำคลุ่มน ำ้โขง 

 

4. เป้าหมายและปัจจัยทางยุทธศาสตร ์ 
 
4.1 เป้ำหมำยหลกั  

เป้ำหมำยหลกัของเครือข่ำยกำรยำ้ยถิ่นในอนุภูมิภำคลุ่มน ำ้โขง คือ กำรปกปอ้งและส่งเสริมส่งเสริมสวสัดิกำร สภำพควำมเป็นอยู่ที่ดี ศกัด์ิศรีควำม

เป็นมนุษยแ์ละสิทธิมนษุยชนของผูย้ำ้ยถิ่นและครอบครวั ตลอดจนกำรสรำ้งควำมเป็นน ำ้หนึ่งใจเดียวและใหก้ำรสนบัสนุนซึ่งกันและกันระหว่ำงผู้

ยำ้ยถิ่น ผูท้  ำงำนรณรงคแ์ละชุมชนทอ้งถิ่น 

4.2 ขอบข่ำยหลกัในกำรท ำงำน  

ขอบขำ่ยหลกัในกำรท ำงำนของเครือข่ำยฯ ในพืน้ที่อนุภูมิภำคลุ่มน ำ้โขงไดแ้ก ่

• เพื่อแบ่งปันและเผยแพร่ขอ้มลูที่เกี่ยวขอ้งกบักำรอพยพยำ้ยถิ่น  

• เพื่ออภิปรำยและวิเครำะหป์ระเด็นดำ้นกำรอพยพยำ้ยถิ่นร่วมกัน 

• เพื่อติดตำมนโยบำยดำ้นกำรยำ้ยถิน่ของแรงงำนในอนุภูมิภำคลุ่มน ำ้โขงรว่มกัน 

• เพื่อตีพิมพแ์ละเผยแพร่ขอ้มลูประเด็นกำรยำ้ยถิ่นอย่ำงสม ่ำเสมอ  

• เพื่อก ำหนดยุทธศำสตรร์่วมกันและวำงแผนเพื่อรบัมอืกับประเดน็ต่ำงๆที่เกี่ยวขอ้งกับกำรยำ้ยถิ่น  

• เพื่อรณรงคร์่วมกันในกำรสรำ้งควำมตระหนกัถงึสิทธิมนษุยชนของผูย้ำ้ยถิ่นและครอบครวั 

• เพื่อสรำ้งควำมเขม้แข็งของเครือข่ำยฯ ในฐำนะเครือข่ำยผูท้  ำงำนดำ้นกำรรณรงคเ์พื่อใหเ้กิดกำรเปล่ียนแปลงเชิงนโยบำยภำยในอนุ

ภูมิภำคลุ่มน ำ้โขงโดยใชว้ิธีกำรอนัหลำกหลำย อำทิ กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถของสมำชิกในองคก์ร 

• เพื่อแลกเปลี่ยนขอ้มลูเกี่ยวกับแหล่งทนุ กำรระดมทุนและกำรจดัสรรใหค้วำมช่วยเหลือเฉพำะดำ้น ในกรณีที่สมำชิกในองคก์ร ตอ้งกำร

ควำมช่วยเหลือดำ้นกำรเขำ้ถึงแหล่งทุน  

• เพื่อร่วมกันวำงแผนและด ำเนินกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถ กำรใหค้วำมรู ้ และกำรฝึกอบรมแก่ผูท้  ำงำนดำ้นกำรรณรงคสิ์ทธิผูย้ำ้ยถิ่น 

ตลอดจดผูก้ ำหนดนโยบำยในอนุภูมิภำคลุ่มน ำ้โขง 

 



 

5. เงื่อนไขการเป็นสมาชิกภาพ  
 

5.1 สมาชิกสามัญ  
5.1.1 กำรเขำ้เป็นสมำชิกของเครือข่ำยกำรยำ้ยถิ่นในอนุภูมิภำคลุ่มน ำ้โขงจะเป็นกำรสมคัรสมำชิกในสถำนะองคก์ร และเปิดรบัองคก์ำรภำคประชำ

สงัคมท ำงำนดำ้นผูย้ำ้ยถิน่ในอนุภูมิภำคลุ่มน ำ้โขง ที่มีวิสยัทศันแ์ละแนวทำงในกำรปฏิบตัิสอดคลอ้งกบัเครือขำ่ยฯ อนัประกอบไปดว้ยองคก์รและ

สมำคมต่ำงๆ ดงันี ้

• องคก์ร/สมำคมของแรงงำนขำ้มชำต ิ(Migrant Workers’) 

• องคก์ร/สมำคมนอกภำครฐั (Non-Governmental) 

• องคก์ร/สมำคมของชุมชน (Community-Based) 

• องคก์ร/สมำคมไม่แสวงหำผลก ำไร (Non-Profit)  

• องคก์ร/สมำคมรำกหญำ้ (Grassroots) 

• องคก์ร/สมำคมภำคประชำชน ซึ่งไม่นบัรวมพรรคกำรเมืองที่มำจำกกำรเลือกตัง้ (Mass, excluding electoral political parties) 

• องคก์ร/สมำคมเยำวชน (Youth)  

• สหภำพแรงงำน (Trade Unions) 

• องคก์ร/สมำคมสตรี (Women’s)  

• องคก์ร/สมำคมทำงศำสนำ (Faith-Based) 

• สถำบนัวิชำกำรและกำรวิจยั (Academic and research) 

5.1.2 องคก์รที่มีคณุสมบตัิในกำรเป็นสมำชิกครบถว้นตำมที่ก ำหนดไวข้ำ้งตน้จะไดร้บักำรพิจำรณำใหเ้ป็น “สมำชิกสำมญั” ของเครือข่ำยกำรยำ้ยถิน่

ในอนุภูมิภำคลุ่มน ำ้โขง  

5.1.3 สมำชิกตอ้งระบุชื่อ “ผูร้บัผิดชอบ“ และผูร้บัผิดชอบส ำรองเพื่อเป็นตวัแทนขององคก์ร 

5.1.4 สมำชิกตอ้งแจง้รำยละเอียดติดตอ่ขององคก์รที่สำมำรถตดิต่อไดแ้ก่กองเลขำธิกำรเครือข่ำยกำรยำ้ยถิ่นในอนุภูมิภำคลุ่มน ำ้โขง 

5.1.5 องคก์รสมำชิกตอ้งยืนกนักำรเป็นสมำชิกใหม่ทุกปี โดยองคก์รสมำชิกตอ้งส่งแบบฟอรม์ยืนยนักำรเป็นสมำชิกพรอ้มกับรำยงำนกำรท ำงำนของ

องคก์รในประเด็นแรงงำนขำ้มชำต ิ

5.1.5 สมำชิกทุกคนตอ้งยนืยนักำรเป็นสมำชิกใหม่ทุกปี สมำชิกจะตอ้งส่งแบบฟอรม์ยืนยนักำรเป็นสมำชิกพรอ้มกับรำยงำนทีอ่ปัเดตงำนขององคก์ร

เกี่ยวกับกำรยำ้ยถิ่นแรงงำน 

5.1.6 ค่ำธรรมเนียมสมำชิก 

(ก) สมำชิกทุกคนตอ้งช ำระค่ำธรรมเนียมสมำชิกรำยปี 

(ข) ค่ำธรรมเนียมสมำชิกขึน้อยู่กับรำยไดป้ระจ ำปีขององคก์รสมำชิก: 

• นอ้ยกว่ำ USD10,000 -> USD1 

• USD10,000-50,000 -> USD15 

• USD 50,000-100,000 -> USD20; และ 

• สงูกว่ำ 100,000 -> USD50 



 

(ค) องคก์รสมำชิกจะตอ้งช ำระค่ำธรรมเนียมสมำชิกที่ระบไุวข้ำ้งตน้เป็นรำยปี ในขณะที่ยนืยนักำรเป็นสมำชิกอีกครัง้ผ่ำนระบบ Pay Pal หรือ

เมื่อเขำ้ร่วมกำรประชุม ภำยในไม่เกนิวนัที่ 30 พฤศจิกำยน 

5.1.7 องคก์รสมำชิกทีไ่ม่ยืนยนัสถำนกำรณเ์ป็นสมำชิกจะเสียสิทธิ์ในกำรลงคะแนนเสียงในกำรประชุมใหญ่สำมญั 

5.1.8 สมำชิกทีไ่ม่ยืนยนัอีกสถำนะกำรเป็นสมำชิกตำมค ำรอ้งของกองเลขำธิกำรเครือข่ำยกำรยำ้ยถิ่นในอนุภูมิภำคลุ่มน ำ้โขงติดต่อกันเป็นเวลำสอง

ปีติดต่อกันจะสญูเสียสถำนะกำรเป็นสมำชิกและจะตอ้งสมคัรสมำชิกใหม่เมื่อมีควำมประสงคท์ี่จะเขำ้เป็นสมำชิกอีกครัง้ 

5.2 สมาชิกสมทบ 
5.2.1 กลุ่มหรือบุคคลที่ท ำงำนในประเด็นผูย้ำ้ยถิ่นในอนุภูมิภำคลุ่มน ำ้โขงสำมำรถเขำ้มำร่วมท ำงำนอยำ่งใกลช้ิดในฐำนะ "สมำชิกสมทบ" (ผูร้่วม

ท ำงำน) ของเครือข่ำยฯ แต่ไมใ่ช่ในฐำนะสมำชิก: 

• บุคคลทั่วไป 

• เครือข่ำยองคก์รไม่แสวงหำผลก ำไร1 

• ส ำนกังำนกฎหมำยและสมำคมทนำยควำม 

• องคก์รภำคประชำสงัคมที่ตัง้อยู่นอกอนุภูมิภำคลุ่มน ำ้โขง  

• องคก์รเพื่อกำรพฒันำระหว่ำงประเทศและระดบัภูมิภำค  

• องคก์รไม่แสวงหำผลก ำไรระหว่ำงประเทศ  

• สหประชำชำตแิละองคก์ำรระหว่ำงรฐับำล  

• องคก์รภำครฐั  

• องคก์รใดที่มีคณุสมบตัิในกำรเป็นสมำชิกตำมขอ้ 5.1 แต่เลือกทีจ่ะเป็นสมำชิกสมทบก็จะไดร้บัสถำนะเป็นสมำชิกสมทบ 

5.2.2 สมำชิกสมทบไม่มีอ ำนำจในกำรออกเสียงลงคะแนนและไม่สำมำรถถูกลือกเลือกเป็นคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร (Steering Committee)  

5.2.3 สมำชิกสมทบมีอิสระเขำ้มำมีส่วนร่วมในกำรท ำงำนดว้ยควำมสมคัรใจ 

 
6. การสมัครเป็นสมาชิกใหม่ 
 

สมาชิกสามัญ 
6.1 องคก์รผูส้มคัรตอ้งส่งใบสมคัรกำรเป็นสมำชิกตำมแบบฟอรม์ที่ก ำหนดไวด้ำ้นล่ำง และส่งถึงผูป้ระสำนงำนส่วนภูมิภำคเครือข่ำยกำรยำ้ยถิน่ใน

อนุภูมิภำคลุ่มน ำ้โขง (MMN Regional Coordinator) ทัง้นี ้ จะถือว่ำผูส้มคัรไดย้อมรบัตำมขอ้ตกลงทำงพนัธมิตรของเครือข่ำยกำรยำ้ยถิ่นในอนุ

ภูมิภำคลุ่มน ำ้โขงแลว้ 

6.2 องคก์รผูส้มคัรตอ้งเขำ้ใจและยนิยอมตำมขอ้ตกลงทำงพนัธมิตรอย่ำงแทจ้รงิ 

6.3 ผูส้มคัรตอ้งส่งจดหมำยรบัรอง 1 ฉบบัที่ออกใหโ้ดยสมำชิกสำมญัของเครือข่ำยเครือข่ำยฯ ซึ่งสมำชิกสำมญัดงักล่ำวจะตอ้งเป็นองคก์รที่ตัง้อยู่ใน

ประเทศเดียวกับผูส้มคัร แต่หำกไม่สำมำรถหำสมำชิกสำมญัที่จะเป็นผูร้บัรองจำกประเทศของตนได ้ ก็สำมำรถส่งรบัรองที่ออกใหโ้ดยสมำชิกสำมญั

จำกประเทศอืน่ในกลุ่มประเทศอนุภูมิภำคลุ่มน ำ้โขงได ้ ดงันัน้ จดหมำยรบัรอง แบบฟอรม์สมคัรสมำชิก และเอกสำรประกอบกำรสมคัรอื่นๆ เพือ่

สมคัรสมำชิกสำมญัตอ้งส่งไปยงักองเลขำธิกำรเครือข่ำยกำรยำ้ยถิ่นในอนุภูมิภำคลุ่มน ำ้โขง 

6.4 หลงัจำกทีไ่ดร้บัเอกสำรส ำหรบักำรสมคัรสมำชิกสำมญัที่ครบถว้นแลว้ กองเลขำธิกำรตอ้งแจง้ใหส้มำชิกสำมญัในปัจจบุนัทัง้หมดทรำบถึง

องคก์รใหม่ที่เขำ้ร่วมเป็นสมำชิกสำมญั และจะแจง้แก่องคก์รผูส้มคัรใหท้รำบถึงระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรเขำ้เป็นสมำชิกสำมญัว่ำจะแลว้เสร็จ

ภำยใน 6 เดือนหลงัจำกวนัทีไ่ดร้บัเอกสำรที่ครบถว้นในขำ้งตน้ โดยสมำชิกสำมญัจะแสดงขอ้คิดเห็นเกี่ยวกบัผูส้มคัรรำยใหม่ไดภ้ำยใน 1 เดือน และ



 

ขอ้คิดเห็นทัง้หมดจะถูกส่งตอ่ไปยงัคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรเพือ่กำรพิจำรณำ โดยขอ้มลูทุกอย่ำงจะถูกเกบ็ไวเ้ป็นควำมลบั ทัง้นี ้ คณะกรรมกำร

อ ำนวยกำรตอ้งมีหนำ้ที่ในกำรพิจำรณำผูส้มคัรรำยใหม่ทุกรำยทีส่มคัรเขำ้มำเป็นสมำชิกสำมญัของเครือข่ำยกำรยำ้ยถิ่นในอนุภูมภิำคลุ่มน ำ้โขง 

กรณีที่มีกำรคดัคำ้นเกิดขึน้ระหว่ำงกำรพิจำรณำ คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรจะด ำเนินกำรสอบสวนขอ้เท็จจริงโดยจะใหค้วำมเคำรพต่อควำมคิดเห็น

ของคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรทำ่นอื่นๆ ซึ่งกำรคดัคำ้นดงักล่ำวจะตอ้งเป็นเหตผุลที่เจำะจงและชดัเจน คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรรจะรำยงำนตอ่

สมำชิกสำมญัถึงกรณีกำรคดัคำ้น และจะท ำกำรตดัสินกำรเขำ้รบัเป็นสมำชิกภำยในระยะเวลำที่กล่ำวไวข้ำ้งตน้ 

สมาชิกสมทบ 
6.5 บุคคลทั่วไป กลุ่ม หรอืองคก์รใด ที่ตอ้งกำรสมคัรเป็นสมำชิกสมทบของเครือข่ำยกำรยำ้ยถิน่ในอนุภูมิภำคลุ่มน ำ้โขง ตอ้งยื่นค ำขอเป็นสมำชิกตอ่

กองเลขำธิกำรเครือข่ำยกำรยำ้ยถิ่นในอนุภูมิภำคลุ่มน ำ้โขง กำรยื่นค ำขอเป็นสมำชิกสมทบตอ้งถูกเขียนขึน้โดยใชภ้ำษำองักฤษ หรือภำษำรำชกำร

ตำมแต่ละประเทศในอนุภูมิภำคลุ่มน ำ้โขงก ำหนด แบบฟอรม์ค ำขอจะถูกจัดเตรียมโดยเครือข่ำยกำรยำ้ยถิ่นในอนุภูมิภำคลุ่มน ำ้โขง 

6.6 กระบวนกำรต่ำงๆจะเป็นไปตำมขอ้ 6.4 

 
7 หลักปฏิบัติพืน้ฐาน 
 

7.1 การประชุมใหญ่สามัญ 
7.1.1 เครือข่ำยกำรยำ้ยถิน่ในลุ่มน ำ้โขงจดัประชุมใหญ่สำมญัระหว่ำงสมำชิกทุก 3 ปี ซึ่งกำรประชุมใหญ่สำมญัแต่ละครัง้จะตอ้งประกอบดว้ยผู้

ด ำเนินนโยบำยหลกัและมอี ำนำจตดัสินใจในเครือข่ำยกำรยำ้ยถิน่ในลุ่มน ำ้โขง กำรประชุมนีเ้ป็นเวทีเพือ่ก ำหนดนโยบำยและวำงแผนงำนต่ำงๆ 

รวมถึงสำระส ำคญัที่เกี่ยวกับเครือข่ำยฯ เช่น สถำนภำพกำรเป็นสมำชิก ซึ่งทัง้หมดจะถูกปรกึษำหำรือในกำรประชุมสำมญัใหญ่ โดยกองเลขำธิกำร

จะยื่นรำยงำนทำงกำรเงินและรำยงำนกิจกรรมของเครือข่ำยในกำรประชุมสำมญัใหญ่ดว้ย 

7.1.2 ประเทศสมำชิกในอนุภูมิภำคลุ่มน ำ้โขงอยำ่งนอ้ย 4 ประเทศที่มีสมำชิกอย่ำงนอ้ย 25 เปอรเ์ซ็นตข์องสมำชิกทัง้หมดจะเป็นองคป์ระชุม 

7.1.3 กำรตดัสินใจในเร่ืองใดๆ จะขึน้อยู่กบัสมำชิกสำมญัส่วนใหญ่ที่เขำ้ร่วมกำรประชุมสำมญัใหญ่ 

 
7.2 คณะกรรมการอ านวยการเครือข่ายการย้ายถ่ินในอนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขง 

7.2.1 คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร (Steering Committee) จะประกอบไปดว้ยสมำชิกจำก 7 ประเทศ (หนึ่งคนจำกแต่ละประเทศ ไดแ้ก่ พมำ่ กัมพูชำ 

จีนมณฑลยูนำนและเขตปกครองตนเองกว่ำงซี ลำว ไทย เวียดนำม และผูป้ระสำนส่วนภูมิภำคเครือข่ำยกำรยำ้ยถิน่ในอนุภูมิภำคลุ่มน ำ้โขง) สมำชิก

ทุกคนยกเวน้ผูป้ระสำนส่วนภูมิภำคเครือขำ่ยฯ จะเป็นผูม้ีสิทธิลงคะแนนเสียง หำกมีผูเ้ขำ้ร่วมหรอืคะแนนเสียง 50% ขึน้ไปจะถือเป็นมตขิององค์

ประชุมได ้

7.2.2 คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรจะไดร้บักำรเสนอชื่อโดยสมำชิกเครือข่ำยฯ จำกแต่ละประเทศในอนุภูมิภำคลุ่มน ำ้โขง ตำมเกณฑต์่อไปนี ้ 1) ผูไ้ดร้บั

กำรเสนอชื่อเป็นคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรเป็นผูท้ี่มีควำมสำมำรถและมีควำมมุ่งมั่นที่จะท ำงำนส่งเสริมสิทธิของแรงงำนขำ้มชำตแิละครอบครวัของ

พวกเขำในอนุภูมิภำคลุ่มน ำ้โขง 2) ผูไ้ดร้บักำรเสนอชื่อเป็นคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรไดร้บักำรพิสจูนค์วำมสำมำรถวำ่จะเขำ้มำมีบทบำทอนัจะน ำ

มำถึงควำมเขม้แข็งของเครือข่ำยฯ และ 3) ผูไ้ดร้บักำรเสนอชือ่เป็นคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมีบทบำทท ำงำนร่วมกับเครือข่ำยฯ เป็นเวลำอย่ำงนอ้ย 

1 ปี ซึ่งผูท้ี่ไดร้บักำรเสนอชื่อเป็นคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรจำกแต่ละประเทศจะถูกหำรือและอนุมตัิระหว่ำงกำรประชุมใหญ่สำมญั 

7.2.3 กำรประชุมใหญ่สำมญัสำมำรถจดัสรรที่นั่งเพื่อลงคะแนนพิเศษไดต้ำมที่เหน็สมควร2 เมื่อมีกำรจดัสรรที่นั่งพิเศษในกำรประชุมใหญ่สำมญัจะมี

ระบุเงื่อนไข รวมถงึระยะเวลำและกระบวนกำรเปล่ียนที่นั่งพิเศษ 

7.2.4 องคก์รสมำชิกใดๆ สำมำรถมีผูด้  ำรงต ำแหน่งคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรไดเ้พียง 1 ทีน่ั่ง 



 

7.2.5 คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรเป็นกลุ่มหลกัในกำรตดัสินใจประเด็นต่ำงๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับกำรด ำเนนิงำนของเครือข่ำยฯ คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมี

บทบำทเป็นผูท้ี่ติดต่อหลกัของเครือขำ่ยฯ ในแต่ละประเทศหรือแต่ละชุมชนของพวกเขำ รวมถงึเป็นผูป้ระสำนงำนระหว่ำงสมำชิกเครือข่ำยฯ ในแต่

ละประเทศและระหวำ่งคณะกรรมกำรดว้ยกันเองเพื่อจดักำรและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรน ำระเบียบวำระไปปฏิบตัิ 

7.2.6 คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรเป็นผูพ้ิจำรณำและตดัสินใจรบัผูส้มคัรเป็นสมำชิกใหม่ตำมควำมเหมำะสม ตำมเงื่อนไขในขอ้ 6.4 

7.2.7 ในกรณีที่คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรลำออกจำกกำรเป็นสมำชิกขององคก์รที่ตนท ำงำนอยู่ องคก์รนัน้ๆ จะตอ้งแต่งตัง้คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร

ท่ำนใหม่เพือ่มำแทนที่ทำ่นเดิมจำกองคก์รตน หรือจำกสมำชิกของเครือข่ำยกำรยำ้ยถิ่นในอนุภูมิภำคลุ่มน้ำ้โขงในประเทศดงักล่ำว เพื่อใหเ้ป็นไป

ตำมเงื่อนไขที่ไดก้ ำหนดไวข้องเครือข่ำยฯ กำรแต่งตัง้ควรเกิดขึน้ภำยในสำมเดือนหำกมีต ำแหน่งว่ำง และควรแจง้ใหค้ณะกรรมกำรอ ำนวยกำรท่ำน

อื่นทรำบทนัท ี

7.2.8 หำกองคก์รเดิมไม่แต่งตัง้ตวัแทนภำยใน 3 เดอืน จะเป็นหนำ้ที่ของคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรในกำรแต่งตัง้แทน 

7.2.9 ประธำนคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมำจำกกำรเลือกของคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร หำกประธำนคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรลำออกจำกองคก์ร

ของตน คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรท่ำนอืน่จะจดักำรเลือกตัง้เพื่อสรรหำประธำนคนใหม่ 

7.2.10 คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมีหนำ้ที่ในกำรก ำกับดแูลและใหค้ ำแนะน ำแก่กองเลขำธิกำรกองเลขำธิกำรเครือข่ำยกำรยำ้ยถิ่นในอนุภูมิภำคลุ่ม

น ำ้โขง เกี่ยวกับกำรจดักำรงบประมำณ กำรระดมทุน และเร่ืองกำรจดัจำ้งเจำ้หนำ้ที่3 

7.2.11 คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรสำมำรถส่งผูแ้ทนเพือ่ท ำหนำ้ทีใ่นกำรด ำเนินงำนไดเ้มือ่จ ำเป็น 

7.2.12 วำระกำรด ำรงต ำแหนง่ของคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมกี ำหนดไวค้รำวละ 3 ปี และสำมำรถด ำรงต ำแหน่งไดไ้ม่เกิน 2 วำระติดต่อกัน4 

คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรจะมีสิทธิไดร้บักำรเลือกตัง้อีกครัง้หลงัจำกพน้วำระไปหนึ่งวำระ (3 ปี) 

7.2.13 เมื่อคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรด ำรงต ำแหนง่ครบวำระ สมำชิกเครือข่ำยฯ ของแต่ละประเทศหรือแต่ละชุมชนจะตอ้งเสนอชื่อคณะกรรมกำร

อ ำนวยกำรในกำรประชุมใหญ่สำมญัครัง้ถัดไปเพื่อขอกำรอนุมตัอิย่ำงเป็นทำงกำร คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรที่อยู่ครบก ำหนด 1 หรือ 2 สำมำรถถูก

เสนอชื่อใหมไ่ด ้ ซึ่งก่อนกำรประชุมใหญ่สำมญัครัง้ต่อไปจะมำถึง กองเลขำธิกำรจะแจง้ใหส้มำชิกเครือข่ำยฯ ทรำบถึงกำรเสนอชื่อคณะกรรมกำร

อ ำนวยกำร และใหส้มำชิกเครือข่ำยฯ แสดงควำมคิดเหน็เกี่ยวกับกำรเสนอชื่อไดภ้ำยใน 2 สปัดำห ์ จำกนัน้คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรจะตดัสินใจ

เลือกสมำชิกคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรท่ำนใหมโ่ดยใชห้ลกักำรลงคะแนนเสียงขำ้งมำก กำรเลือกคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรชุดใหม่จะตอ้งไดร้บักำร

อนุมตัิอย่ำงเป็นทำงกำรในทีป่ระชุมใหญ่สำมญัหรือทำงอีเมลลโ์ดยสมำชิกโดยใชห้ลกักำรลงคะแนนเสียงขำ้งมำก แบบฟอรม์กำรลงคะแนนจะถูก

ส่งไปยงัองคก์รสมำชิกทัง้หมด ครึ่งหนึ่งของสมำชิกปกติบวกหนึง่จะครบองคป์ระชุมและกำรตดัสินใจจะกระท ำโดยเสียงขำ้งมำก องคก์รสมำชิกต้อง

ส่งแบบฟอรม์กำรลงคะแนนกลบัภำยในสองสปัดำห ์

7.2.14 เครือข่ำยฯ จะพยำยำมใหม้ีสมำชิกอยำ่งนอ้ย 2 คนในแต่ละประเทศที่สำมำรถท ำหนำ้ที่เป็นคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร เมื่อไม่เป็นเช่นนัน้ 

คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรจะพิจำรณำกำรเตรียมกำรพิเศษ 

 
 7.3 กองเลขาธิการเครือข่ายการย้ายถ่ินในอนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขง 
7.3.1 คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรจะตดัสินใจว่ำกองเลขำธิกำรจะตัง้อยู่ที่ใด5 

7.3.2 กองเลขำธิกำรจะประกอบดว้ยผูป้ระสำนงำนระดบัภูมิภำคและเจำ้หนำ้ที่ที่เกี่ยวขอ้ง 

7.3.3 ผูป้ระสำนงำนระดบัภูมิภำคจะท ำหนำ้ที่เป็นสมำชิกทีไ่ม่ลงคะแนนเสียงของคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 

7.3.4 ผูป้ระสำนงำนระดบัภูมิภำคมีหนำ้รบัผิดชอบในกำรประสำนงำนและจดักำรงำนที่ด ำเนินกำรโดยเจำ้หนำ้ที่ในกองเลขำธิกำร  



 

7.3.5 เจำ้หนำ้ทีใ่นกองเลขำธิกำรจะร่วมกันดแูลกำรด ำเนินงำนประจ ำวนัของเครือข่ำยฯ และเป็นศนูยก์ลำงในกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรส่ือสำร

ระหว่ำงสมำชิกและผูมัีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ กองเลขำจะขึน้ตรงต่อคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรและจะตอ้งมีกำรรำยงำนทีมบริหำรและ

คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรตำมควำมเหมำะสม 

7.3.6 กองเลขำธิกำรจะอ ำนวยควำมสะดวกในขัน้ตอนตำมขอ้ 6.4 ดำ้นบนเมื่อไดร้บัแบบฟอรม์สมคัรกสมำชิกใหมท่ี่มีศกัยภำพ 

7.3.7 กองเลขำธิกำรจะช่วยเหลือคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรในเรืองของกำรระดมเงินทุน 

7.3.8 เจำ้หนำ้ที่ประจ ำกองเลขำธิกำรแต่ละคนจะมีสญัญำกำรจำ้งงำนกับองคก์รหลกัของตน และกับคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรของเครือข่ำย 

ฯ  พรอ้มขอบข่ำยกำรท ำงำนที่จะมีกำรปรบัปรุงขอ้มลูอยู่เสมอ6 

7.3.9 สญัญำกำรจำ้งงำนจะตอ้งเป็นไปตำมกฎหมำยแรงงำนแหง่ชำติของประเทศที่เจำ้หนำ้ที่กองเลขำธิกำรประจ ำอยู่ 

 
 7.4 มูลนิธิเพ่ือแรงงานจากเพ่ือนบ้านในลุ่มน ้าโขง  

ภูมิหลัง 
7.4.1 ในปี พ.ศ. 2553 เครือข่ำยกำรยำ้ยถิ่นในอนุภูมิภำคลุ่มน ำ้โขงไดย้ื่นขอจดทะเบียนเป็นมลูนิธิในประเทศไทย อนัเป็นผลมำจำกกำรลงควำมเห็น

ของคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรเครือข่ำยฯ ในปี พ.ศ. 2551 และไดร้บัสถำนะมลูนิธิที่ถูกตอ้งตำมกฏหมำยในเดือนพฤศจิกำยน พ.ศ. 2554 โดยใชช้ื่อ

ขอมลูนิธิ คอื มลูนิธิเพือ่แรงงำนขำ้มชำติจำกเพื่อบำ้นในลุ่มแม่น ำ้โขง (ตอ่ไปนีจ้ะเรียกว่ำ “มลูนิธิ”) 

 บทบาทและความรับผิดชอบ 
7.4.2 มลูนิธิมีสถำนะนิติบุคคลในประเทศไทย ซึ่งเป็นประโยชนต์อ่กำรท ำงำนในประเทศไทย โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ในกำรมีส่วนร่วมกับหน่วยงำนของ

ภำครฐั 

7.4.3 คณะกรรมกำรมลูนิธิจะก ำกับดแูลและใหแ้นะน ำกำรด ำเนนิงำนของเครือข่ำยฯ ในประเทศไทย 

7.4.4 กองเลขำธิกำรจะรำยงำนกิจกรรมนอกประเทศไทยตอ่กรรมกำรมลูนิธิเพื่ออำ้งอิงใหเ้ห็นถึงภำพรวมของกิจกรรมที่ด ำเนินกำรโดยเครือข่ำยฯ 

7.4.5 เมื่อเครือขำ่ยกำรยำ้ยถิ่นในอนุภูมิภำคลุ่มน ำ้โขงสำมำรถระดมทุนและเห็นถึงเหมำะสมว่ำเงินทุนส ำหรบักิจกรรมใดที่จะจดักำรโดยมลูนิธิ 

เครือข่ำยฯ จะตอ้งแจง้ใหม้ลูนิธิทรำบถึงลกัษณะของเงนิทุนและขอควำมร่วมมือจำกมลูนิธิในกำรจดักำรเงินทุนส ำหรบัด ำเนินกิจกรรม 

7.4.6 หำกคณะกรรมกำรมลูนิธิเห็นชอบรบัเงินทนุส ำหรบักิจกรรม เงินทุนดงักล่ำวจะไดร้บัผ่ำนบญัชีของมลูนธิิและคณะกรรมกำรมลูนิธิจะเป็น

ผูด้แูลกำรใชเ้งินทุน 

 ความสัมพันธกั์บคณะกรรมการอ านวยการเครือข่ายการย้ายถ่ินในอนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขง 

7.4.7 คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรเครือข่ำยกำรยำ้ยถิน่ในอนุภูมิภำคลุ่มน ำ้โขงรบัผิดชอบดำ้นกำรด ำเนินงำนกิจกรรมของเครือข่ำยฯ ในระดบัภูมิภำค 

ขณะที่คณะกรรมกำรมลูนิธิจะดแูลก ำกับกิจกรรมของส ำนกัเลขำธิกำรในประเทศไทยเป็นหลกั 

7.4.8 เพื่อใหส้รำ้งควำมร่วมมืออย่ำงรำบรื่น ตวัแทนของคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรจะไดร้บัเชิญใหเ้ขำ้ร่วมกำรประชุมคณะกรรมกำรของมลูนิธ ิ

ตำมแต่ที่จะมโีอกำสและมีทรพัยำกรที่เหมำะสม ตวัแทนของคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรที่เขำ้ร่วมกำรประชุมกับคณะกรรมกำรของมลูนิธิจะตอ้งแจง้

ใหค้ณะกรรมกำรอ ำนวยกำรท่ำนอื่นทรำบถึงกำรอภิปรำย ในขณะเดียวกัน คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรจะตอ้งเชิญตวัแทนของมลูนิธิเขำ้รว่มกำร

ประชุมเมื่อมีโอกำสเอือ้อ ำนวย 

 

 7.5 การสื่อสารและการประสานงานที่สม ่าเสมอ 



 

7.5.1 เครือข่ำยกำรยำ้ยถิ่นในอนุภูมิภำคลุ่มน ำ้โขงจะตอ้งสรำ้งระบบกำรส่ือสำรและกำรประสำนงำนที่มปีระสิทธิภำพ กองเลขำธิกำรจะท ำหนำ้ที่

เป็นผูต้ิดต่อหลกั ในขระที่คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรจะควำมสะดวกในกำรติดต่อและประสำนงำนในประเดน็ต่ำงๆที่ตอ้งตดัสินใจในประเทศของตน

ตำมควำมเหมำะสม 

7.5.2 ในบรรดำสมำชิกเครือข่ำยกำรยำ้ยถิ่นในอนุภูมิภำคลุ่มน ำ้โขงจะติดตอ่ระหวำ่งกันผ่ำนกำรผ่ำนอีเมลเป็นหลกั สมำชิกเครือขำ่ยฯ ในแต่ละ

ประเทศควรจดักำรพบปะกันเป็นประจ ำเท่ำที่สถำนกำรณจ์ะเอือ้อ ำนวย 

7.5.3 คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรจะตอ้งหมั่นติดตอ่ส่ือสำรระหว่ำงคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรเอง สมำชิกเครือขำ่ยฯ และกองเลขำธิกำร อีกทัง้ 

คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรจะตอ้งพยำยำมพฒันำรูปแบบกำรติดต่อส่ือสำรที่ท ำใหเ้กิดกระบวนกำรตดัสินใจอย่ำงเป็นบูรณำกำรโดยกำรใชเ้ทคโนโลยี

ที่ทนัสมยัและวธีิกำรต่ำงๆ 

 บทบาทของสมาชิกสามัญ 

7.5.4 สมำชิกทุกคนควรติดต่อส่ือสำรกนัอย่ำงสม ่ำเสมอ แบ่งปันขอ้มลูข่ำวสำร และรำยงำนกำรปฏิบตัิงำนที่เกี่ยวขอ้งกับงำนของเครือข่ำยฯ ตอ่ 

กองเลขำธิกำร 

7.5.5 สมำชิกทุกคนตอ้งยืนยนักำรเป็นสมำชิกทุกปีตำมทีไ่ดร้ะบไุวใ้นขอ้ขอ้ควรปฏิบตัิ 

7.5.6 สมำชิกทุกคนมีสิทธแิละมีหนำ้ที่ที่จะตอ้งเขำ้ร่วมในกำรประชุมใหญ่สำมญั 

 บทบาทของสมาชิกสมทบ 

7.5.7 สมำชิกสมทบมีสิทธิที่จะเขำ้รว่มทุกกิจกรรมที่จดัขึน้โดยเครือข่ำยฯ โดยสมำชิกสมทบจะเป็นผูร้บัผิดชอบค่ำใชจ้่ำยดว้ยตนเอง 

 

8. ระเบียบปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตรร์่วม 

 

ระเบียบปฏิบตัิกำรเชิงยุทธศำสตรร์่วมของเครือขำ่ยกำรยำ้ยถิ่นในอนุภูมิภำคลุ่มน ำ้โขง ประกอบไปดว้ย  

 

งานวิจัยและสิ่งพิมพ ์ 

8.1 เครือข่ำยกำรยำ้ยถิ่นในอนุภูมิภำคลุ่มน ำ้โขงร่วมกันท ำกำรวจิยัระหว่ำงประเทศเพือ่จดัเก็บและปรบัปรุงขอ้มลูใหท้นัตำมยุคสมยั เพื่อสรำ้งควำม

เขำ้ใจอย่ำงถ่องแทอ้นัน ำไปสู่กำรควำมสำมำรถในกำรวิเครำะหป์ระเด็นกำรยำ้ยถิ่นในอนุภูมิภำคลุ่มน ำ้โขง ตำมที่ไดท้ ำกำรศึกษำร่วมกับเครือข่ำยฯ 

 การรณรงคเ์พ่ือการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย 

8.2 เครือข่ำยกำรยำ้ยถิ่นในอนุภูมิภำคลุ่มน ำ้โขงท ำงำนรณรงคเ์พื่อกำรเปล่ียนแปลงเชงินโยบำยประเด็นกำรยำ้ยถิ่นในอนุภูมิภำคลุ่มน ำ้โขงตำมที่ได้

ตกลงกับสมำชิกในกำรประชุมใหญ่สำมญั 

การติดตาม แลกเปลี่ยน และแบ่งปันข้อมูล 

8.3 เครือข่ำยกำรยำ้ยถิ่นในอนุภูมิภำคลุ่มน ำ้โขงติดตำมกำรรำยงำนข่ำวของส่ือและชอ่งทำงที่ใหข้อ้มลูอื่นๆ ในประเด็นที่เกี่ยวกับกำรยำ้ยถิ่นในอนุ

ภูมิภำคลุ่มน้ำ้โขงอยู่เสมอ และจะจดัใหม้ีกำรเสนอขอ้มลูและเนือ้หำเกี่ยวกับกำรยำ้ยถิน่ในอนุภูมิภำคลุ่มน ำ้โขงผ่ำนทำงหลำกหลำยช่องทำง เชน่ 

เว็บไซตข์องเครือขำ่ยฯ นอกจำกนี ้เครอืข่ำยฯ ยงัเป็นชอ่งทำงในกำรใหส้มำชิกเครือข่ำยฯ และผูท้ ำงำนรณรงคเ์พื่อสิทธิผูย้ำ้ยถิ่นสำมำรถแลกเปลี่ยน

ขอ้มลูและวิเครำะหร์่วมกันได ้ 

 การฝึกอบรมและการเพ่ิมขีดความสามารถ 

8.4 เครือข่ำยกำรยำ้ยถิ่นในอนุภูมิภำคลุ่มน ำ้โขงจดักำรฝึกอบรมในประเด็นกำรยำ้ยถิ่นและสิทธิของผูย้ำ้ยถิ่นแก่สมำชิกเครือข่ำยฯและผูม้ีส่วนได้

ส่วนเสียอื่นๆ 



 

8.5 เพื่อกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถอย่ำงมีประสิทธิภำพ เครือข่ำยฯจะจดัโปรแกรมกำรฝึกอบรมหรือกำรพฒันำตำมควำมหมำะสมและควำมจ ำเป็น 

การสร้างเครือข่าย  

8.6 เครือข่ำยกำรยำ้ยถิ่นในอนุภูมิภำคลุ่มน ำ้โขงพยำยำมสรำ้งควำมแข็งแกร่งใหก้ับเครือขำ่ยฯ และเพื่อจุดมุ่งหมำยในกำรเพิ่มสมำชิกสำมญัและ

สมำชิกสมทบที่มีศกัยภำพ  

8.7 เครือข่ำยกำรยำ้ยถิ่นในอนุภูมิภำคลุ่มน ำ้โขงขยำยควำมสมัพนัธก์ับเครือข่ำยและองคก์ำรอื่นๆที่มีหลกักำรท ำงำนสอดคลอ้งกับเครือข่ำยฯ 

8.8 แผนกำรปฏิบตัิงำนและรำยชือ่ของสมำชิกเครือขำ่ยกำรยำ้ยถิ่นในอนุภูมิภำคลุ่มน ำ้โขงฉบบัล่ำสดุถูกแนบไวแ้ลว้ขำ้งตน้ 

 

 
อ้างอิง 
 
1 “เครือข่าย” จะมีสมาชิกซึ่งประกอบไปดว้ยองค์กรต่างๆจ านวนสององค์กรหรอืมากกว่า โดยจะเป็นองค์กรในทกุระดบั เชน่ ระดบัทอ้งถิน่ 
ระดบัชาติ ระดบัภูมิภาค และเครือข่ายระหว่างประเทศ 
2 จากการพจิารณาของคณะกรรมการ ทีน่ ั่งพเิศษในคณะกรรมการอ านวยการไดเ้ร่ิมมีขึน้เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2551 ใหก้บัตวัแทนของกลุ่มชาว
พม่าทีอ่าศยัอยู่ในประเทศไทย ดงันัน้ นบัตัง้แต่วนัที ่10 กนัยายน คณะกรรมการอ านวยการไดก้ าหนดใหค้งไวซ้ึ่งทีน่ ัง่พเิศษ 
3 ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2554 เงินทนุทัง้หมดทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเครือข่ายการยา้ยถิน่ในอนภูุมิภาคลุ่มน ้าโขงไดร้บัการอนมุตัิและจดัการโดยศูนย์ผู้
ยา้ยถิ่นเอเชีย (Asian Migrant Centre – AMC) ในฐานะผูร้บัผิดชอบโครงการโดยตรง เนือ่งกองส านกัเลขาธิการ ณ จงัหวดัเชียงใหม่ ไดร้บัการจด
ทะเบียนเป็นมูลนิธิในประเทศไทย เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2554 มูลนิธิฯ ไดบ้ริหารจดัการเงินทนุบางส่วนทีบ่ริหารงานโดยกองเลขาธิการในจงัหวดั
เชียงใหม่ ในขณะทีส่่วนทีเ่หลือไดร้บัการจดัการศนูย์ผูย้า้ยถิ่นเอเชีย 
4 การแกไ้ขจากสูงสดุ 2 วาระติดต่อกนัเป็น 3 วาระ จากการตอบรบัของสมาชิกเครือข่ายฯ ทางอีเมล์ ทีส่่งโดยผูป้ระสานงานของเครือข่ายระดบั 
ภูมิภาคในวนัที ่8 กนัยายน พ.ศ. 2554 วาระของคณะกรรมการอ านวยเครือข่ายฯปจัจุบนัคือ ระหว่างเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2550 - พฤษภาคม พ.ศ.  
2552 จ านวนคร่ึงหนึ่ง ของคณะกรรมการอ านวยการจะออกจากต าแหน่ง และเร่ิมมีผลในวนัที ่1 มิถุนายน พ.ศ. 2552 ในครึ่งถดัไปคือพฤษภาคม 
พ.ศ. 2553 (ในรอบตอ่ไปคอืปี พ.ศ. 2552- พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2555) 
5 ในปี พ.ศ. 2551 กองเลขาธิการเครือข่ายการยา้ยถิน่ในอนภูุมิภาคลุ่มน ้าโขงตัง้อยู่ทีเ่ชียงใหม่และฮอ่งกง ระหว่างปี พ.ศ. 2551- พ.ศ. 2554 กอง
เลขาธิการตัง้อยูท่ีมู่ลนิธิเพือ่นสขุภาพและการเรียนรูข้องแรงงานกลุ่มชาติพนัธุ์ (MAP Foundation) จงัหวดัเชียงใหม่  ต่อมาในปี พ.ศ. 2551 
คณะกรรมการอ านวยการเครือข่ายฯ เหน็พอ้งว่าเครือขา่ยฯ ตอ้งด าเนินการจดทะเบียนเป็นมูลนิธิตามกฎหมายในประเทศไทย โดยกระบวนการ
จดัตัง้และขอขึน้ทะเบียนมูลนธิิด าเนินการในปี พ.ศ. 2553 และซึ่งไดร้บัการประกาศจดัตัง้เป็นมูลนธิิอย่างเป็นทางการเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2554 
โดยชื่อของมูลนิธิคือมูลนิธิเพือ่แรงงานจากเพือ่นบา้นในลุ่มน ้าโขง ในขณะทีก่องเลขาธิการในฮ่องกงยงัคงตัง้อยูท่ีศู่นย์ผูย้า้ยถิ่นเอเชียนบัตัง้แต่กอ่ตัง้
เครือข่ายฯ พ.ศ. 2546  
66 ในช่วงการเริ่มสญัญาใหม่หรือทกุๆปี 
 
 
ผูส้มคัรสำมำรถกรอกใบสมคัรกำรเป็นสมำชิก และส่งอีเมลไ์ปยงักองเลขำธิกำรเครือข่ำยกำรยำ้ยถิ่นในอนุภูมิภำคลุ่มน ำ้โขง ไดท้ี่  
info@mekongmigration.org 
 

mailto:info@mekongmigration.org


 

ข้อตกลงการเป็นสมาชิกสามัญ 
MEMBERSHIP COMMITMENT 

 

เรำยืนยนัและใหค้ ำมั่นสญัญำว่ำเรำจะเป็นสมำชิกสมญัเครือข่ำยกำรยำ้ยถิ่นในอนุภูมิภำคลุ่มน้ำ้โขง (Mekong Migration Network: MMN) เรำ
ยินยอมตำมกฎโครงร่ำงเบือ้งตน้และขอ้ตกลงทำงพนัธมิตรของเครือข่ำยกำรยำ้ยถิน่ในอนุภูมิภำคลุ่มน ำ้โขง (MMN) เรำจะยึดถอืในทำงปฏิบตัิ และ
จะยึดมั่นและสนบัสนุนหลกัปฏิบตัิขำ้งตน้นี ้อีกทัง้ จะรว่มส่งเสริมควำมแข็งแกร่งของเครือข่ำยฯ และท ำงำนรว่มกับสมำชิกรำย อื่นๆ เพื่อใหบ้รรลผุล
ส ำเร็จตำมเป้ำหมำย และตำมหนำ้ทีข่องกำรเป็นสมำชิกเครือขำ่ยฯ  
 

ชื่อองคก์ร:  

ประธำนหรือหวัหนำ้เจำ้หนำ้ที่:  

ผูต้ิดต่อประสำนงำนส ำหรบัเครือขำ่ยฯ:  

ผูต้ิดต่อส ำรอง:  

ที่อยู่: โทรศพัท/์แฟกซ/์อีเมล/์เว็บไซต ์ 

เอกสำรที่ตอ้งแนบเพิ่มเติม (ภำษำองักฤษหรือภำษำอื่นๆที่ใชใ้นอนุภูมิภำคลุ่มแม่น ำ้โขง) มีดงัต่อไปนี ้ 

[ ] ระเบียบขอ้บงัคบัหรอืวิสยัทศันข์ององคก์ร เอกสำรรำยงำนวตัถุประสงคแ์ละภำรกิจขององคก์ร  

[ ] รำยงำนประจ ำปีฉบบัล่ำสดุ  

[ ] จดหมำยรบัรองจำกสมำชิกสำมญัของเครือข่ำยฯ  

ลงนำม:  

ประธำนหรือหวัหนำ้เจำ้หนำ้ที่:  

ผูต้ิดต่อประสำนงำนส ำหรบัเครือขำ่ยฯ:  

(หำกไม่ใช่คนเดียวกบัหวัหนำ้ขำ้งตน้)  

รบัรองกำรเป็นสมำชิกโดย: ____________________  

วนัที่เป็นสมำชิก: ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ใบสมัครเพื่อเป็นสมาชิกสมทบเครือข่ายการย้ายถ่ินในอนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขงส าหรับองคก์ร 
MMN Associate Application for Organizations 

 
เรำยืนยนัและใหค้ ำมั่นสญัญำว่ำเรำจะเป็นสมำชิกสมทบเครือข่ำยกำรยำ้ยถิ่นในอนุภูมิภำคลุ่มน ำ้โขง (Mekong Migration Network: MMN) เรำ

ยินยอมตำมกฎโครงร่ำงเบือ้งตน้และขอ้ตกลงทำงพนัธมิตรของเครือข่ำยกำรยำ้ยถิน่ในอนุภูมิภำคลุ่มน ำ้โขง (MMN) เรำจะยึดถอืในทำงปฏิบตัิ และ

จะยึดมั่นและสนบัสนุนหลกัปฏิบตัิขำ้งตน้นี ้ อีกทัง้ จะรว่มส่งเสริมควำมแข็งแกร่งของเครือข่ำยฯ และท ำงำนร่วมกับสมำชิกรำย อื่นๆ เพื่อบรรลผุล

ส ำเร็จตำมเป้ำหมำย  

 

ชื่อองคก์ร:  

ค ำอธิบำยเกี่ยวกับองคก์รโดยย่อ:  

ประธำนหรือหวัหนำ้เจำ้หนำ้ที่:  

ผูต้ิดต่อประสำนงำนส ำหรบัเครือขำ่ยฯ:  

ที่อยู่:  

โทรศพัท:์ 

แฟกซ:์  

อีเมล ์(ผูป้ระสำนงำน):  

เว็บไซต:์ *เครือข่ำยอื่นๆที่เป็นสมำชิก (หำกมี):  

วนัที่:  

ลงนำม:  

ประธำนหรือหวัหนำ้เจำ้หนำ้ที่:  

ผูต้ิดต่อประสำนงำนส ำหรบัเครือขำ่ยฯ: (หำกไม่ใช่คนเดียวกับหวัหนำ้ขำ้งตน้)  

รบัรองกำรเป็นสมำชิกโดย: ____________________  

วนัที่เป็นสมำชิก: ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ใบสมัครเพื่อเป็นสมาชิกสมทบเครือข่ายการย้ายถ่ินในอนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขงส าหรับรายบุคคล 
MMN Associate Application for Individuals 

 
เรำยืนยนัและใหค้ ำมั่นสญัญำว่ำเรำจะเป็นสมำชิกสมทบเครือข่ำยกำรยำ้ยถิ่นในอนุภูมิภำคลุ่มน ำ้โขง (Mekong Migration Network: MMN) เรำ

ยินยอมตำมกฎโครงร่ำงเบือ้งตน้และขอ้ตกลงทำงพนัธมิตรของเครือข่ำยกำรยำ้ยถิน่ในอนุภูมิภำคลุ่มน ำ้โขง (MMN) เรำจะยึดถือในทำงปฏิบตัิ และ

จะยึดมั่นและสนบัสนุนหลกัปฏิบตัิขำ้งตน้นี ้อีกทัง้ จะร่วมส่งเสริมควำมแข็งแกร่งของเครือข่ำยฯ และท ำงำนร่วมกับสมำชิกรำย อืน่ๆ เพื่อบรรลผุล

ส ำเร็จตำมเป้ำหมำย  

 

ชื่อ:  

ขอบเขตที่เชี่ยวชำญหรือสนใจ:  

ที่อยู่:  

โทรศพัท:์  

แฟกซ:์  

อีเมล ์(ผูป้ระสำนงำน):  

*เครือข่ำยอื่นๆที่เป็นสมำชิก (หำกมี):  

วนัที่:  

ลงนำม:  

รบัรองกำรเป็นสมำชิกโดย: ____________________  

วนัที่เป็นสมำชิก: ______________________ 


