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กิตติกรรมประกาศ
กฎหมายไมกดสิทธิเปนโครงการวิจัยดําเนินการโดยมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรูของแรงงานกลุมชาติพันธุ
(มูลนิธิ MAP) ไดรับการสนับสนุนจาก CCFD –Terre Solidaire เราขอขอบคุณ CCFD สําหรับการสนับสนุนเงินทุน
ดําเนินโครงการ รวมทั้งการเปนพันธมิตรและมีความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันกับงานของเราเพื่อสานตอความฝนที่เรา
และแรงงานขามชาติมีรวมกัน รายงานฉบับนี้เกิดขึ้นไดดวยน้ําพักน้ําแรงของทั้งเจาหนาที่ อาสาสมัครและสมาชิกในชุมชน
ตอไปนี้คือ ทีมเขียนรายงาน คุณ Erin Biel และคุณ Brahm Press ทีมเก็บขอมูลนําโดย คุณกาญจนา ดีอุต การตรวจแกภาษา
ในตนฉบับภาษาอังกฤษรวมทั้งใหคําแนะนําตอการจัดทํารายงานโดย คุณ Bob Walsh
เราขอบคุณพี่นองแรงงานขามชาติเปนอยางยิ่ง ที่เสียสละเวลาบอกเลาประสบการณใหขอมูลสําหรับการวิจัย
ใหเกิดรายงานฉบับนี้ขึ้น พี่นองแรงงานฯ ไดกรุณาตอบคําถามและเขารวมการประชุมโดยใชเวลาวางอันมีคายิ่งของตน
ดวยความหวังวาขอมูลที่ใหมานั้นจะสามารถสรางความเปลี่ยนแปลงใหแกพี่นองแรงงานขามชาติไดในอนาคต เราขอบคุณ
เจาหนาที่และอาสาสมัครที่ชวยเก็บขอมูลและนําขอมูลลงตารางเปรียบเทียบ นอกจากนั้นการแปลมีสวนสําคัญเปนอยางมาก
ใหรายงานฉบับนี้เสร็จสมบูรณ สุดทายนี้เราขอขอบคุณเจาหนาที่ อาสาสมัครและพี่นองแรงงานฯ ทุกทานที่กรุณาชวยแปล
ในหลายขั้นตอนของโครงการ รวมทั้งคุณจุฑิมาศ สุกใส สําหรับการแปลรายงานจากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย

มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรูข้ องแรงงานกลุม่ ชาติพันธุ์
31 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
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อักษรยอ่
ARV

OSSC
OT
TP

ยาตา้ นไวรัสเอดส์ (Antiretroviral)
องคก์ ารแรงงานระหวา่ งประเทศ (International Labour Organization)
องคก์ ารระหวา่ งประเทศเพื่อการโยกยา้ ยถิ่นฐาน (International Organization for
Migration)
มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์ หรือมูลนิธิแมพ
(MAP Foundation)
บันทึกความเข้าใจ
ณ ที่นี้ หมายถึงบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับ
รัฐบาลแหง่ สหภาพพมา่ วา่ ดว้ ยความรว่ มมือในการจา้ งแรงงาน
(Memorandum of Understanding)
การพิสูจน์สัญชาติ (Nationality Verification)
ศูนยบ์ ริการเบ็ดเสร็จชั่วคราว (One Stop Service Centers)
การทํางานล่วงเวลา (Overtime)

WP

หนังสือเดินทางชั่วคราว (Temporary Passport)

Non –Immigrant-LA

ใบอนุญาตทํางาน (Work Permit)

นสดท.

วีซา่ สําหรับแรงงาน ๓ สัญชาติ (เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา) (Non-LA)

TP
USD

หนังสือเดินทาง
US Dollar

ILO
IOM
MAP
MOU
NV
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การศึกษาผลกระทบจากกระบวนการจดทะเบียนตอแรงงานขามชาติ
จากประเทศเมียนมาร(พมา)ในประเทศไทย
บทนํา
รัฐบาลไทยไดพยายามใหมนี โยบายฉบับเดียวสําหรับการบริหารจัดการแรงงานขามชาติในระยะยาวแตหลายปทผี่ า นมาไดมี
การกําหนดนโยบายหลายฉบับ ตัง้ แตป พ.ศ.2546 เปนตนมานโยบายเกีย่ วกับการยายถิน่ ไดมงุ ไปทีก่ ารทําใหสถานภาพการยายถิน่
ของแรงงานขามชาติทเี่ ขาสูป ระเทศไทยถูกกฎหมายเปนหลัก กระบวนการจดทะเบียนเริม่ ตนจากบันทึกความเขาใจระหวางรัฐบาล
แหงราชอาณาจักรไทยกับ รัฐบาลแหงสหภาพพมาวาดวยความรวมมือในการจางแรงงาน(MOU)ทีล่ งนามในป พ.ศ. 2546 MOU ไมได
กําหนดแนวทางการดําเนินงานเพือ่ บรรลุเปาหมายซึง่ สงผลใหเกิดความลาชาเปนอยางมากในทางปฏิบตั ิ และนับแตมี MOU ก็ไดมกี าร
กําหนดนโยบายออกมาเรือ่ ยๆ ทีละนโยบายเพือ่ ใหเปนไปตามMOU รวมทัง้ กระบวนการพิสจู นสญั ชาติทเี่ ปดโอกาสใหแรงงานขามชาติ
ทีอ่ ยูท าํ งานในประเทศไทยอยูแ ลวไดเขาสูก ระบวนการจดทะเบียน การขาดความสอดคลองกันของนโยบายตางๆ ไดสรางความสับสน
และเปดโอกาสใหบริษทั เอกชนเขามาแทรกแซงทําธุกจิ ไดผลตอบแทนอยางเปนกอบเปนกํา แตไมมกี ารรับประกันการคุม ครองสิทธิ
หรือการยกระดับสภาพความเปนอยูท ดี่ ขี องแรงงานขามชาติทสี่ ามาถเห็นไดอยางชัดเจน นอกจากนัน้ ยังขาดความชัดเจนของนโยบาย
การจดทะเบียน เกิดการแขงขันกันระหวางระบบประกันสุขภาพและประกันสังคม ความไมแนนอนหลายประการเหลานีส้ ะทอนใหเห็น
ถึงการขาดวิสยั ทัศนระยะยาวตอแรงงานขามชาติของรัฐบาลไทย และการบัญญัตนิ โยบายเกีย่ วกับแรงงานขามชาติยงั คงเปนกระบวนการ
ทีป่ รับแกไปเรือ่ ยๆ แบบลองผิดลองถูกและตามสถานการณเฉพาะหนา ในขณะทีก่ ารรับประกันสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของแรงงานขามชาติ
นัน้ อยูภ ายใตกฎหมายอืน่ ๆและขาดการบังคับใชอยางเหมาะสม เชน พระราชบัญญัตคิ มุ ครองแรงงาน เปนตน กฎหมายไมกดสิทธิ
(RegularRights) คือโครงการทีก่ อ ตัง้ โดยมูลนิธแิ มพ(MAP) ในเดือนมกราคม 2555 เพือ่ สนับสนุนแรงงานขามชาติจากประเทศ
เมียนมาร(พมา)ใหเปรียบเทียบและวิเคราะหประโยชนและขอเสียเปรียบของกระบวนการจดทะเบียนในประเทศไทย โดยกฎหมาย
ไมกดสิทธิภาคแรกไดดาํ เนินการในชวง เดือนมกราคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2555 เปรียบเทียบการมีสถานภาพสามรูปแบบคือ ไมไดจดทะเบียน,
จดทะเบียนบัตรประจําตัวชั่วคราว ทร.38/1 และถือใบอนุญาตทํางาน และถือหนังสือเดินทางชั่วคราวที่ไดจากกระบวนการ
พิสูจนสัญชาติ
แรงงานขามชาติในจังหวัดเชียงใหม แมสอด และ มหาชัยตอบแบบสอบถามเรือ่ งทีอ่ ยูอ าศัยและสภาพการทํางานของตน
จากนัน้ ทําการยืนยันขอคนพบในการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ วิเคราะหกบั แรงงานขามชาติใหแรงงานฯ เรียนรูเ พิม่ เติมเกีย่ วกับกระบวนการ
การทํารายงานนี้ รวมทัง้ เพือ่ แบงปนประสบการณของตนเอง ผลงานวิจยั ตีพมิ พในกฎหมายไมกดสิทธิฉบับพิมพครัง้ ที่ 1 (ภาคแรก)
แสดงใหเห็นวาการมีเอกสารประจําตัวสามารถยกระดับชีวิตบางดานได เชน สามารถเดินทาง พนจากความกลัวตํารวจ การ
ปราบปราม และการลวงละเมิด แตก็ไมไดชวยเรื่องการยกระดับคาจางหรือเงื่อนไขการทํางาน
โครงการกฎหมายไมกดสิทธิระยะทีส่ องดําเนินการในชวงปลาย พ.ศ. 2556 ถึงชวงตนป 2557 มีองคประกอบการศึกษา
สามประเด็น โดยประเด็นเเรกคือ การเปรียบเทียบสภาพการทํางานของแรงงานขามชาติทมี่ หี นังสือเดินทางชัว่ คราวจากการพิสจู นสญั ชาติ
กับแรงงานขามชาติทถี่ อื หนังสือเดินทางชัว่ คราวผานกระบวนการบันทึกความเขาใจฯ และแรงงานขามชาติทไี่ มไดจดทะเบียน ประเด็นทีส่ อง
ของการวิจยั คือ การสํารวจขัน้ ตอนทีแ่ รงงานขามชาติจะตองผานในระหวางกระบวนการบันทึกความเขาใจฯ และเปรียบเทียบกับ
ขัน้ ตอนทีจ่ าํ เปนในการขึน้ ทะเบียนภายใตกระบวนการพิสจู นสญ
ั ชาติ เเละการเปรียบเทียบคาใชจา ยระหวางสองกระบวนการนีด้ ว ย
ประเด็นสุดทายมุง เนนการเขาถึงประกันสังคมและสวัสดิการอืน่ ๆ ของแรงงานขามชาติ วาขึน้ อยูก บั ชนิดเอกสารประจําตัวหรือไม
ผลการวิจัยระยะที่สองเปนเนื้อหาหลักของกฎหมายไมกดสิทธิฉบับที่สองนี้
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ภูมิหลัง: การจัดการการยายถิ่นใหถูกกฎหมาย
แรงงานขามชาติจาํ นวนมากไดหลัง่ ไหลเขามาในประเทศไทยจากประเทศเพือ่ นบาน ไดแก เมียนมาร (พมา) กัมพูชา และ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว ) เพือ่ แสวงหางานและหลบภัยในชวงสามหรือสีท่ ศวรรษทีผ่ า นมา แรงงานขามชาติ
สวนใหญไดเขาสูต ลาดแรงงาน เนือ่ งจากสถานการณทางการเมืองในประเทศของตน เเละแรงงานสวนใหญเขามาในประเทศไทย
โดยไมมเี อกสารประจําตัวใดๆ โอกาสการจางงานเพิม่ ขึน้ มากเนือ่ งดวยในรอบหลายปมกี ารเติบโตของภาคอุตสาหกรรมสงออก
สินคาเกษตร อาหารทะเล เสื้อผาหรือสิ่งทอและ เฟอรนิเจอร ความตองการแรงงานในอุตสาหกรรมการบริการไดเพิ่มขึ้นอยาง
สอดคลองกับการเจริญเติบโตของการทองเที่ยวและการเติบโตของชนชั้นกลางในทองถิ่น
นโยบายแรงงานขามชาติกอ ตัวขึน้ เปนครัง้ แรกเมือ่ พ.ศ. 2535 โดยเบือ้ งแรกเปนการจางงานแบบการใหโควตาแกนายจาง
ใหจา งงานแรงงานขามชาติในเวลาทีก่ าํ หนด ใน 10 จังหวัดชายแดนเทานัน้ หลังจากนัน้ มีการเปลีย่ นแปลงดานการกําหนดนโยบาย
แบบคอยเปนคอยไป โดยเพิม่ จํานวนจังหวัดและขยายระยะเวลาการพํานักในประเทศไทยใหมากขึน้ จนกระทัง่ พ.ศ. 2544 รัฐบาลเริม่
เปดใหแรงงานขามชาติขนึ้ ทะเบียนครัง้ แรกทัว่ ประเทศ อยางไรก็ตามนโยบายนีย้ งั เปนการสรางการเชือ่ มโยงสถานะของแรงงานขามชาติ
กับนายจางเทานัน้ ตัง้ แตนนั้ มามีการขยับเขยือ้ นผลักดันทางนโยบายจํานวนมากรวมถึงการลงนามในบันทึกความเขาใจระหวางรัฐบาล
(บันทึกความเขาใจฯ) และใหความสําคัญกับกระบวนการทําใหแรงงานเปนแรงงานถูกกฎหมาย ความลมเหลวของนโยบายเหลานี้
ทีม่ วี ตั ถุประสงคสง เสริมใหแรงงานขามชาติเขาประเทศไทยผานชองทางถูกกฎหมายหรือชองทาง “ปกติ” ทําใหรฐั บาลไทยประกาศใช
นโยบายชัว่ คราวเพือ่ ใหแรงงานขามชาติทไี่ มมเี อกสารประจําตัวเขาสูร ะบบการขึน้ ทะเบียนแรงงานแบบปตอ ป นโยบายนีเ้ ปนเหมือน
การนิรโทษกรรมแรงงานขามชาติเขาเมืองผิดกฎหมายทีอ่ าศัยอยูใ นประเทศไทยโดยไมไดจดทะเบียน เเละเปนขอกําหนดทีแ่ รงงานขามชาติ
ที่จะเขาสูกระบวนการพิสูจนสัญชาติตอไปจะตองปฏิบัติ
แมจะมีการเปลีย่ นแปลงนโยบายตางๆ ทีม่ งุ เปาไปทีก่ ารทําใหแรงงานขามชาติเปนแรงงานเขาเมืองตามปกติ/หรือมีสถานภาพ
ถูกกฎหมายแตแรงงานขามชาติสว นใหญยงั คงไมไดจดทะเบียน ไดมกี ารประมาณจํานวนแรงงานขามชาติทไี่ มไดจดทะเบียนโดยให
ตัวเลขแตกตางกันไป โดยคาเฉลีย่ คือประมาณ 2 ลานคน หรือครึง่ หนึง่ ของจํานวนแรงงานขามชาติทงั้ หมดอีกทัง้ มีแรงงานขามชาติ
เขามามากขึน้ ตลอดเวลา แรงงานขามชาติทไี่ มมเี อกสารทัง้ หมดมีความเสีย่ งทีจ่ ะถูกเจาหนาทีต่ าํ รวจจับกุม คุมขัง และถูกผลักดัน
ออกนอกประเทศในเวลาใดก็ได แรงงงานขามชาติจึงหลีกเลี่ยงการสงกลับดวยการจายเงินสินบนและยังคงหลบซอนอยู ซึ่งจะ
ทําใหแรงงานขามชาติมีความเสี่ยงดานสภาพการทํางานและสภาพความเปนอยูที่ย่ําแย

หนังสือเดินทางชั่วคราว (TP)
บันทึกความเขาใจระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับ รัฐบาลแหงสหภาพพมาวาดวยความรวมมือในการจาง
แรงงาน(MOU)เรื่อง “ความรวมมือในการจางแรงงาน” ที่รัฐบาลไทยลงนามกับรัฐบาลพมากัมพูชา และ สปป. ลาว เมื่อ พ.ศ.
2546 มีวัตถุประสงคเพื่อสรางระบบการกํากับเเละสรางกระบวนการยายถิ่นที่ถูกกฏหมาย MOUกับประเทศเมียนมารใชเวลา
เพื่อสรางระบบที่สามารถดําเนินการไดจริงเปนระยะเวลายาวนานที่สุด เเละเพิ่งเริ่มตนดําเนินการไดเมื่อ พ.ศ. 2552
การลงนามในMOU และความสําเร็จในวงจํากัดของMOUนําไปสูก ระบวนการอีกสองกระบวนการ คือ 1) “กระบวนการ
ตามบันทึกความเขาใจฯ (กระบวนการMOU ) “ซึ่งกําหนดขั้นตอนการรับสมัครงานของแรงงานขามชาติผานหนวยงาน
จัดหางานในประเทศตนทาง การขึน้ ทะเบียนแรงงานขามชาติกอ นทีจ่ ะเขามาในประเทศไทยซึง่ เปน ความตัง้ ใจเดิมของระบบนี้
และ 2) การพิสูจนสัญชาติ (Nationality Verification: NV) ซึ่งเปนกระบวนการทําใหแรงงานขามชาติที่อยูอาศัยเพื่อทํางาน
ในประเทศไทยอยูแ ลวนัน้ ใหถกู กฎหมายจากสถานภาพเดิมทีเ่ ปนแรงงานขามชาติทไี่ มมเี อกสารประจําตัวทีเ่ หมาะสม ซึง่ เปนผล
มาจากการทีป่ ระเทศตนทางมีอตั รารองรับแรงงานขามชาติตามกระบวนการMOU ต่าํ แรงงานขามชาติทผี่ า นกระบวนการพิสจู น
สัญชาติเสร็จสิน้ แลว หรือผานการคัดเลือกผานกระบวนการMOU จะไดรบั หนังสือเดินทางชัว่ คราว (Temporary Passport: TP)
ซึง่ ตามนโยบายจะชวยใหแรงงานขามชาติสามารถเดินทางไดอยางอิสระทัว่ ประเทศและเขาสูร ะบบประกันสังคม นอกเหนือจาก
ประโยชนอื่นๆ แตหนังสือเดินทางชั่วคราวที่ไดผานขั้นตอนการบันทึกความเขาใจสําหรับแรงงานขามชาติจากประเทศพมา
ในขณะนีม้ อี ายุ 6 ป ระหวางรอการเปลีย่ นผานแบบคอยเปนคอยไป เพือ่ ใชหนังสือเดินทางฉบับจริง สวนหนังสือเดินทางชัว่ คราว
ผานกระบวนการพิสูจนสัญชาติมีอายุ 5 ป
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ตามบันทึกความเขาใจฯ เดิม แรงงานขามชาติที่ไดรับอนุญาตสามารถทํางานไดสองครั้ง ครั้งละสองป รวมท้ังหมด
เปนเวลาสีป่  นโยบายเดิมตัง้ ใจจะใหแรงงานขามชาติทที่ าํ งานครบชวงเวลาสีป่  ตองเดินทางกลับประเทศตนทางเปนเวลาสาม
ป กอนทีจ่ ะไดสทิ ธิก์ ลับมาทํางานในประเทศไทยอีกครัง้ ซึง่ นโยบายนีไ้ ดรบั การพิสจู นแลววาเปนนโยบายทีข่ าดวิสยั ทัศนระยะ
ยาว เพราะแรงงานขามชาติทไี่ ดรบั การพัฒนาทักษะจากการทํางานชวงหลายปตอ งกลับบานตามคําสัง่ ทําใหนายจางตองลงทุน
ในการฝกอบรมแรงงานขามชาติใหม รัฐบาลไดออกมาตรการเพื่อพยายามที่จะแกไขประเด็นนี้ เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.
2556 โดยลดระยะเวลากลับประเทศที่กําหนดไวแตเดิมคือสามป ใหเหลือเพียงหนึ่งเดือน และหลังจากนั้นก็ลดเหลือเพียงหนึ่ง
วัน (IOM, 2013b) และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อเดือนมีนาคม 2557 ไดอนุญาตใหมีระยะเวลาผอนผัน 180 วันสําหรับผูที่วีซา
หมดอายุเเละจะนําไปใชสําหรับการขยายระยะเวลาอยูในประเทศไทยภายใตนโยบายใหมที่ไดรับการอนุมัติ (IOM, 2014a)
แตนาเสียดายที่ไมมีการประกาศอยางเปนทางการเนื่องจากความลาชาที่เกิดจากความไมสงบทางการเมือง เปนผลใหแรงงาน
ขามชาติหลายพันคนทีอ่ ยูใ นกลุม แรกทีจ่ ะครบระยะเวลาสีป่ ข องการทํางานตามกฎหมายในประเทศไทยจะถูกบังคับใหตดั สินใจ
อยางกลืนไมเขาคายไมออก - จะกลับบานเพื่อกลับไปสูสถานะที่ผิดกฎหมาย หรือที่จะเสียสละผลประโยชนที่เกิดขึ้นจากการมี
หนังสือเดินทางรวมทัง้ การเขาระบบประกันสังคมและ กลับเขาระบบโดยขึน้ ทะเบียนโดยใชชอื่ ใหม มีประกาศเมือ่ ปลาย พ.ศ. 2557
ที่ชวยใหแรงงานขามชาติลงทะเบียนใหม ทวาแรงงานขามชาติหลายแสนคนไดออกจากระบบไปแลว

บันทึกความเขาใจ ฯ(MOU) และการยายถิ่นแบบปกติ / ถูกกฎหมาย
วัตถุประสงคหลักของบันทึกความเขาใจระหวางไทยกับประเทศเพื่อนบานคือการสงเสริมใหแรงงานขามชาติเขามา
ในประเทศผานชองทางปกติ ดังนั้นภายใตบันทึกความเขาใจ ฯ แรงงานขามชาติจะเขาระบบทางทะเบียนอยางสมบูรณ
กอนเดินทางออกจากประเทศตนทาง แลวเขามาในประเทศไทยอยางเปนระบบ รวมทั้งมีการประสานกับนายจางเกี่ยวกับ
งานที่จะเขามาทําไวอยางเรียบรอย
การจางงานผานระบบบันทึกความเขาใจฯ เริม่ ตนจากนายจางในประเทศไทยตองโฆษณาตําแหนงงานวางกับสํานักงาน
จัดหางานในทองถิ่นกอน หากไมมีแรงงานไทยสมัคร กรมการจัดหางานสามารถออกโควตาแรงงานขามชาติใหนายจาง
จากนัน้ นายจางจึงติดตอหนวยงานจัดหางานในประเทศเมียนมาร ใหรบั สมัครและหาแรงงานจากประเทศพมา เมือ่ แรงงานพมา
ไดรับการคัดเลือก นายจางจะเเจงใหมีขอตกลงและเงื่อนไขของการจางงาน หากแรงงานพมาตกลง นายหนาจะสงบัญชีรายชื่อ
แรงงานไปยังหนวยงานในประเทศพมาและไทย จากนั้นนายหนาจะนําแรงงานผานชายแดนเพื่อเขารับการตรวจสุขภาพ
โดยหนวยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขประเทศไทย แรงงานขามชาติที่ผานการตรวจสุขภาพสามารถใชใบรับรองแพทย
เพื่อทําหนังสือเดินทางและบัตรแรงงานประเทศเมียนมาร สัญญาจางจะตองมีการลงนามโดยนายจาง (หรือตัวแทนที่ไดรับ
มอบหมาย ซึ่งปกติมักจะกระทําผานตัวแทนของนายจาง) และแรงงานขามชาติตอหนาเจาหนาที่พมา ในฝงไทยสํานักงาน
ตรวจคนเขาเมืองที่ชายแดนแรงงานจะลงตราวีซาสองป ซึ่งสามารถตออายุไดเพียงครั้งเดียว (ตามนโยบายเดิม) จากนั้น
แรงงานขามชาติสามารถยื่นขอใบอนุญาตทํางานในจังหวัดที่ตนจะทํางาน
ตั้งเเตเดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2556 แรงงานขามชาติจากประเทศพมา เพียง 36,650 คน เขามาทํางานภายใต
บันทึกความเขาใจฯ ในเดือนมิถุนายน 2557 แรงงานขามชาติพมามีจํานวนเพิ่มขึ้นเปน 148,841 คน แตแลวอีกครั้ง
ลดลงมากที่สุดเมื่อเร็วๆ นี้ เหลือเพียง 109,662 คน เมื่อเดือนกุมภาพันธ 2558 (IOM ประเทศไทย 2013b, 2014b, 2015a)
ซึ่งควรจะตั้งขอสังเกตวาการจางเเรงงานถูกกฎหมาย ภายใตบันทึกความเขาใจฯ ที่เมื่อแรกที่ตั้งใจจะเปนรูปแบการรับสมัคร
แรงงานขามชาติจากประเทศเพื่อนบานเปนหลักนั้นกลับไมสามารถนําเขาแรงงานไดตามเปาหมาย เมื่อเทียบกับจํานวน
แรงงานขามชาติ 830,549 คน ที่ผานการขึ้นทะเบียนตามกระบวนการพิสูจนสัญชาติ ในระยะเวลาเดียวกัน (สํานักงานบริหาร
แรงงานตางดาว, พฤศจิกายน 2557) เหตุแหงความลมเหลวของระบบการนําเขาแรงงานตามบันทึกความเขาใจฯ มีหลายประการ
อันจะไดกลาวตอไปในภายหลัง แตหนึง่ ในองคประกอบทีส่ าํ คัญคือคาใชจา ย MAP วิจยั วา แรงงานขามชาติทเี่ ขามาในประเทศไทย
ผานบันทึกความเขาใจฯ รายงานวา กระบวนการนี้มีคาใชจายเฉลี่ย 24,000 บาท หรือเทียบเทากับ 740 เหรียญสหรัฐ
ในทางปฏิบัติคาดําเนินการเทากับหนึ่งในสามของคาแรงที่แรงงานขามชาติไดรับทั้งป
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แผนภูมิที่ 1: จํานวนแรงงานขามชาติที่มีเอกสารตามระบบบันทึกความเขาใจ
แยกตามสัญชาติเเละเพศ เดือนสิงหาคม 2556

ชาย
หญิง

พมา/เมียนมาร

ลาว

กัมพูชา

รวม

แผนภูมิที่ 2 : จํานวนแรงงานขามชาติที่มีเอกสารตามระบบบันทึกความเขาใจ
แยกตามสัญชาติเเละเพศ เดือนสิงหาคม 2556 มิถุนายน 2557 เเละกุมภาพันธ 2515

ส.ค. 56
มิ.ย. 57
ก.พ. 58

พมา/เมียนมาร

ลาว

กัมพูชา

รวม

การพิสูจนสัญชาติ
สี่ปใหหลังจากที่ไดลงนามบันทึกความเขาใจฯ ในพ.ศ. 2550 การทํางานตามกรอบบันทึกความเขาใจฯ ก็ยังไมได
เปนไปอยางสมบูรณ รัฐบาลไทยประกาศวาแรงงานขามชาติทกุ คนทีม่ ที ะเบียนประวัตชิ วั่ คราว (หรือ ทร. 38/1) และใบอนุญาตทํางาน
จะตองเขาสูกระบวนการพิสูจนสัญชาติภายในสิ้นป นี้เปนกระบวนการที่รัฐบาลของประเทศตนทางจะเขามาในประเทศไทย
และตั้งศูนย “พิสูจน” สัญชาติของแรงงานขามชาติผานกระบวนการนี้และออกหนังสือเดินทางชั่วคราวใหแรงงานขามชาติ
ซึ่งจะชวยใหแรงงานขามชาติยังคงอยูในประเทศไทยไดโดยถูกตองตามกฎหมาย เนื่องจากไมมีความคืบหนาจากฝายรัฐบาล
เมียนมาร มติคณะรัฐมนตรีไทย พ.ศ. 2551 จึงขยายระยะเวลาใหอีกสองปเพื่อแรงงานขามชาติที่จะเขาสูกระบวนการนี้
และใหดาํ เนินการใหเสร็จสิน้ ขัน้ ตอนการพิสจู นสญ
ั ชาติ โดยกําหนดเวลาใหมตอ งดําเนินการภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ พ.ศ. 2553
ตอมารัฐบาลเมียนมารตั้งศูนยพิสูจนสัญชาติ 3 ศูนย เมื่อ พ.ศ. 2552 ในพื้นที่ชายแดนที่ทาขี้เหล็ก เมียวดีและเกาะสอง
(ตอมายายไปที่ จังหวัดระนอง) แตดวยการเริ่มตนที่ลาชา ทําใหมีแรงงานขามชาติชาวพมาเพียง 142,000 คน ดําเนินการ
กระบวนการพิสูจนสัญชาติเสร็จสิ้น ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ พ.ศ. 2553 (มูลนิธิ MAP, 2012) เพื่อเพิ่มความเร็ว
ในกระบวนการพิสจู นสญ
ั ชาติจงึ มีการเปดศูนยการพิสจู นสญ
ั ชาติใหมทตี่ งั้ ขึน้ ภายในประเทศไทย เมือ่ เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2556
รวมเปนศูนยบริการเบ็ดเสร็จชัว่ คราว (OSSC) 11 ศูนยบริการ ในฝง ประเทศไทยเพือ่ อํานวยความสะดวกในกระบวนการพิสจู น
สัญชาติ ไดแก ศูนยบริการเบ็ดเสร็จจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดขอนแกน จังหวัดเชียงใหม จังหวัดเชียงราย จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดระนอง จังหวัดสงขลา สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสุราษฎรธานี จังหวัดระยอง
และจังหวัดตาก (IOM ประเทศไทย, 2013a)
กฎหมายไมกดสิทธิ - 2
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กําหนดเสนตายการพิสจู นสญ
ั ชาติไดขยายจากทีก่ าํ หนดไวแตแรก จากวันที่ 28 กุมภาพันธ พ.ศ. 2555 เปน 14 มิถนุ ายน
พ.ศ. 2555 และจากนั้นไดขยายอีกครั้ง เปนวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 25551 การกําหนดเสนตายเเลวขยายเปนหลักปฏิบัติทั่วไป
สําหรับนโยบายการยายถิน่ ไทย รัฐบาลไทยยังคงขยายกําหนดเวลาใหกระบวนการพิสจู นสญ
ั ชาติจนถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557
(IOM ประเทศไทย, 2013b) แตกระบวนการกลับหยุดชะงักเพราะการทํารัฐประหารของกองทัพ แรงงานขามชาติที่มีนายจาง
ยื่นเอกสารสําหรับการปรับสถานะใหเปนผูเขาเมืองถูกกฎหมาย แตยังไมไดรับหนังสือเดินทางชั่วคราวไดรับอนุญาต
ใหอยูชั่วคราวและทํางานในประเทศไทยจนถึงวันที่กําหนด หากมีเอกสารทะเบียนราษฎร (ท.ร. 38/1) หรือที่รูจักวาเปน
บัตรแรงงานขามชาติจากกระทรวงมหาดไทยและตองขอใบอนุญาตทํางานกับกระทรวงแรงงาน แรงงานขามชาติทถี่ อื บัตรแรงงานฯ
ดังกลาวจะยังคงไดรบั สถานะผูเ ขาเมืองผิดกฎหมายและรอการเนรเทศจนกวาจะเสร็จสิน้ กระบวนการปรับสถานะใหเปนผูเ ขาเมือง
ถูกกฎหมายและไดรบั หนังสือเดินทางชัว่ คราวจากประเทศตนทางเชนเดียวกับการขึน้ ทะเบียนแรงงานขามชาติกอ นหนานี้ (IOM
ประเทศไทย, 2013b)
ณ เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2556 มี แรงงานขามชาติชาวพมา 778,258 คน (และแรงงานจากประเทศกัมพูชา 89,618 คน
และ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 31,782 คน) ที่เพิ่งเสร็จสิ้นกระบวนการพิสูจนสัญชาติและมีใบอนุญาต
ทํางานถูกตอง (IOM ประเทศไทย, 2013b) ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557 จํานวนแรงงานขามชาติชาวพมาที่เพิ่งเสร็จสิ้น
การพิสูจนสัญชาติ มี 820,811 คน (สํานักบริหารแรงงานตางดาว, พฤศจิกายน 2557 ) กระบวนการพิสูจนสัญชาติ
มีขั้นตอนตาง ๆ ที่แรงงานขามชาติตองดําเนินการ ในขณะที่คาใชจายอยางเปนทางการทั้งหมดควรจะอยูที่ 3,100 บาท
(ประมาณ 100 เหรียญสหรัฐ) ทวาในความเปนจริงจากการวิจัยของ MAP คาใชจายในกระบวนการ การพิสูจนสัญชาติ
โดยรวมอยูท ปี่ ระมาณ 12,000 บาท (ประมาณ 370 ดอลลารสหรัฐ) เมือ่ คํานวณคาธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากนายหนา แตยงั คงมี
ราคาถูกกวาคาใชจายในดําเนินการภายใตบันทึกความเขาใจระหวางรัฐบาลไทยและพมาซึ่งคาใชจายประมาณ 24,000 บาท
ตามที่กลาวไวกอนหนานี้

แผนภูมิที่ 2 : จํานวนแรงงานขามชาติที่มีเอกสารตามระบบบันทึกความเขาใจ
แยกตามสัญชาติเเละเพศ เดือนสิงหาคม 2556 มิถุนายน 2557 เเละกุมภาพันธ 2515

ชาย 2556
ชาย 2557
หญิง 2556
หญิง 2557

พมา/เมียนมาร

ลาว

กัมพูชา

เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2556 คณะรัฐมนตรีไทยไดอนุมัติมติใหมใหขยายเวลาพิเศษ 120 วัน (ภายในวันที่ 13 เมษายน 2556) สําหรับ
แรงงานขามชาติที่ไมมีเอกสารและบุตรที่อยูในประเทศใหดําเนินการจนเสร็จสิ้นกระบวนการเขาสูระบบแรงงานเขาเมืองถูกกฎหมาย เมื่อวันที่
9 เมษายน คณะรัฐมนตรีมีมติขยายกําหนดเวลาใหที่ตองดําเนินการแลวเสร็จไปอีก 120 วันอีกครั้ง เปนวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2556 จากนั้น
วันที่ 6 สิงหาคม 2013 คณะรัฐมนตรีกําหนดใหแรงงานขามชาติที่จะไดรับถิ่นที่อยูอาศัยชั่วคราวทําเอกสารทะเบียนประวัติและบัตรประจําตัว
(ท.ร. 38 / 1) โดยผอนผันเปนเวลาหนึ่งปในขณะที่แรงงานขามชาติอยูในขั้นตอนการรับหนังสือเดินทางจากประเทศตนทาง มีแรงงานขามชาติ
252,019 คน (113,228 คน จากประเทศกัมพูชา 62,697 คน จากประเทศลาว เเละ 76,094 คน จากประเทศเมียนมาร) ที่มีคุณสมบัติ
จะไดรับบัตรประจําตัวแรงงานขามชาติในระยะเวลาดังกลาว
1
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สวนที่ 1: สภาพการทํางานและภาวะการยายถิ่น
ประวัติของผูตอบแบบสอบถาม

แบบสอบถามชุดแรกภายใตการวิจยั ครัง้ นีม้ งุ เนนทีค่ วามแตกตางดานสภาพการทํางานตามสถานะเอกสารและประเภท
เอกสาร การเก็บขอมูลดําเนินการเมื่อเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม พ.ศ. 2556 มีผูตอบแบบสอบถามเปนแรงงานขามชาติ
พมาจํานวน 139 คน ( ผูหญิง 71 คน และผูชาย 68 คน ) แรงงานขามชาติ 75 คน ไมมีเอกสารประจําตัว (ผูหญิง 34 คน
และผูชาย 41 คน ) แรงงานขามชาติ 57 คน ผานการขึ้นทะเบียนโดยการพิสูจนสัญชาติ เเละไดรับหนังสือเดินทางชั่วคราว
(ผานการพิสูจนสัญชาติ) (ผูหญิง 37 คน และผูชาย 20 คน ) และแรงงานขามชาติ 7 คน (ชายลวน) ผานการขึ้นทะเบียน
ภายใตบันทึกความเขาใจ ฯ เเละไดรับหนังสือเดินทางชั่วคราว (ตามบันทึกความเขาใจฯ ) เนื่องจากจํานวนแรงงานขามชาติ
ที่เขามาทํางานโดยระบบบันทึกความเขาใจฯ ที่ตอบแบบสอบถามมีอยูจํากัดเเละไมมาก จึงบงบอกวา บันทึกความเขาใจฯ
สามารถรองรับแรงงานขามชาติไดอยางจํากัดตามไปดวย
อายุเฉลีย่ ของผูต อบแบบสอบถามอยูร ะหวาง 25-30 ปทงั้ สามกลุม เอกสาร ผูต อบแบบสอบถามทีไ่ มไดจดทะเบียน 47%
สมรสเเลว 41% โสด และ 12% หยาราง สิ่งที่พบไดชัดเจนที่สุด คือ ผูตอบแบบสอบถามที่ผานการพิสูจนสัญชาติสวนใหญ
สมรสเเลว (86%) มีเพียง 14% ที่ยังโสด สวนผูตอบแบบสอบถามที่เปนแรงงานตามบันทึกความเขาใจฯ 7 คน มี 3 คน
ทีส่ มรสเเลว อีก 4 คนยังโสด งานกอสรางเปนอาชีพทีพ่ บไดมากทีส่ ดุ ในหมูผ ตู อบแบบสอบถาม แรงงานตามบันทึกความเขาใจฯ
ประกอบอาชีพนี้ทั้งหมด ตามดวยทํางานโรงงาน งานทํางานบาน และงานเกษตรกรรม

แผนภูมิที่ 4: สถานภาพสมรสของผูตอบแบบสอบถาม แยกตามประเภทการขึ้นทะเบียน

โสด
สมรส
หยาราง

ไมมีเอกสารฯ

พิสูจนสัญชาติ
นสดท. ชั่วคราว

บันทึกความเขาใจฯ
นสดท. ชั่วคราว

แผนภูมิที่ 5: เอกสารพิสูจนตนของผูตอบแบบสอบถาม

หญิง
ชาย

ไมมีเอกสารฯ
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พิสูจนสัญชาติ
นสดท. ชั่วคราว

บันทึกความเขาใจฯ
นสดท. ชั่วคราว

แผนภูมิที่ 6: ประเภทอาชีพ แยกตามประเภทการขึ้นทะเบียน
อื่นๆ
ทํางานบาน
MOU หนังสือเดินทางชั่วคราว
พิสูจนสัญชาติ หนังสือเดินทางชั่วคราว
ไมมีเอกสารฯ

โรงงาน
เกษตรกรรม
กอสราง

คาจาง
ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2556 ประเทศไทยปรับคาจางขั้นต่ําทั่วประเทศเปนวันละ 300 บาท หรือประมาณ 9 เหรียญ
สหรัฐตอวัน กอนหนานีแ้ ตละจังหวัดในประเทศไทยกําหนดคาจางขัน้ ต่าํ ในจังหวัดเองตามการคํานวณคาใชจา ยในชีวติ ประจําวัน
ในพื้นที่ คาจางขั้นต่ํามาตรฐานใหมที่นํามาใชโดยนายกรัฐมนตรีหญิงยิ่งลักษณ ชินวัตร เปนปรากฏการณที่ไมเคยมีมากอน
การปรับขึน้ คาจางขัน้ ต่าํ ทัว่ ประเทศครัง้ นีอ้ ยางเทาเทียมกันและนําไปใชกบั ลูกจางทุกคนในประเทศไทยโดยไมคาํ นึงถึงอายุ เพศ
ประเภทงาน หรือสัญชาติ นายจางที่ไมปฏิบัติตามกฎหมายมีโทษจําคุกไมเกินหกเดือน และ / หรือปรับไมเกิน 100,000 บาท
(3,076 เหรียญสหรัฐ) โดยสารัตถถะเเลวแทบไมมีการบังคับใชบทลงโทษดังกลาวเลยในกรณีแรงงานขามชาติ
แรงงานขามชาติสวนใหญที่รับการสํารวจในการวิจัยครั้งนี้มักจะไดรับเงินคาจางนอยกวาคาจางขั้นต่ําตามกฎหมาย
และบอยครั้งที่พบวานอยกวาคาจางขั้นต่ําฯเปนอยางมาก กลาวคือผูตอบแบบสอบถามที่ไมไดจดทะเบียน 66 คน ที่ไดรับ
เงินคาจางรายวัน คิดเปน 88% ของผูตอบแบบสอบถามที่ไมไดจดทะเบียนทั้งหมด โดยไดรับคาจางเฉลี่ย 198 บาท (6.20
เหรียญสหรัฐ) ผูตอบแบบสอบถาม 51 คน ที่ผานการพิสูจนสัญชาติ ที่ไดรับเงินคาจางรายวัน (89% ของผูรับการสํารวจ
ที่ผานการพิสูจนสัญชาติทั้งหมด) ไดรับคาจางเฉลี่ย 242 บาท ( 7.50 เหรียญสหรัฐ) โดยมีคามัธยฐาน(คากลาง)ที่ 250 บาท
ผูตอบแบบสอบถาม 7 คน ที่เปนแรงงานขามชาติตามบันทึกความเขาใจฯ ไดคาจางเฉลี่ยรายวัน 225 บาท โดยมีคามัธยฐาน
(คากลาง)ที่ 250 บาท เห็นไดชัดวาแรงงานขามชาติที่ไดรับการจดทะเบียนมีแนวโนมที่จะไดรับคาจางมากขึ้น แตยังคงพบ
ความแตกตางกันนอยมากระหวางคาจางทีผ่ ทู ลี่ งทะเบียนภายใตการพิสจู นสญ
ั ชาติ และบันทึกความเขาใจ ฯ ไดรบั ซึง่ หมายความวา
คาจางที่สูงขึ้น ไมไดเปนผลประโยชนจากการเขาประเทศไทยภายใตบันทึกความเขาใจฯ อยางชัดเจน

แผนภูมิที่ 7: คาจางรายวันที่ผูตอบแบบสอบถามไดรับ จําแนกตามสถานะเอกสาร

ไมมีเอกสาร
พิสูจนสัญชาติ หนังสือเดินทางชั่วคราว
MOU หนังสือเดินทางชั่วคราว

199 บ./นอยกวา

200-299 บ.

300 บ.ขึ้นไป
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แผนภูมิที่ 8: คาจางรายวันที่ผูตอบแบบสอบถามไดรับ จําแนกตามสถานะเอกสาร

ไมมีเอกสาร
พิสูจนสัญชาติ หนังสือเดินทางชั่วคราว
MOU หนังสือเดินทางชั่วคราว

นอยกวา 5000 บ.

5001-7200 บ.

7200 บ. ขึ้นไป

โดยรวมแลวการขึน้ ทะเบียน / ประเภทเอกสารไมอาจประกันวาแรงงานขามชาติจะไดรบั คาจางขัน้ ต่าํ ในความเปนจริง
ผูตอบแบบสอบถาม 62% ที่ผานการพิสูจนสัญชาติไดรับคาจางขั้นต่ํา และมีผูตอบแบบสอบถามที่เขามาทํางานดวยระบบ
บันทึกความเขาใจฯ เพียงรายเดียวที่ไดรับคาจางขั้นต่ําหรือสูงกวา
แนวโนมอีกประการทีช่ ดั เจน คือ โดยเฉลีย่ แลวผูห ญิงไดรบั คาจางนอยกวาผูช าย สําหรับการทํางานในประเภทเดียวกัน
ความแตกตางปรากฏเดนชัดในภาคการกอสรางที่ผูหญิงไดรับคาจางนอยกวาผูชายโดยมีความแตกตางตั้งเเต 30-100 บาท
(1-3 เหรียญสหรัฐ) ตอวัน แรงงานขามชาติหญิงที่ไมมีเอกสารที่ไดรับคาจางเฉลี่ย 174 บาท (5.35 เหรียญสหรัฐ) ในขณะที่
แรงงานขามชาติชายที่ไมมีเอกสารที่ไดรับคาจางเฉลี่ย 214 บาท (6.60 เหรียญสหรัฐ) ผูตอบแบบสอบถามที่ผานการพิสูจน
สัญชาติหญิงไดรบั คาจางเฉลีย่ 221 บาท (6.90 เหรียญสหรัฐ) ตอวัน ในขณะทีผ่ ชู ายทีไ่ ดรบั คาจาง 269 บาท (8.30 เหรียญสหรัฐ)
ตอวัน ตามมาตรา 53 แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน “ในกรณีที่งานมีลักษณะและคุณภาพอยางเดียวกันและ
ปริมาณเทากันใหนายจางกําหนดคาจาง คาลวงเวลา คาทํางาน ในวันหยุด และคาลวงเวลาในวันหยุดใหแกลูกจางเทาเทียม
กันไมวาลูกจางนั้นจะเปนชายหรือหญิง” จากประสบการณของ MAP ทั้งผูหญิงและผูชายมักจะมีประสิทธิภาพการทํางาน
ที่เหมือนกันในการทํางานกอสรางและการทํางานในโรงงาน ดังนั้นคาจางที่แตกตางกันคือการเลือกปฏิบัติ
ระดับคาจางมีความสัมพันธกบั ประเภทงานมากทีส่ ดุ ในความเปนจริงคาจางทีง่ านแตละประเภทไดรบั มีความผันแปร
ตามประเภทเอกสารนอยมาก ในแงของประเภทงานนั้นพบวาแรงงานทํางานบานและแรงงานเกษตรไดรับคาจางนอยที่สุด
โดยไมคาํ นึงถึงสถานะทางกฎหมายของแรงงาน แรงงานเกษตรรายงานวาบางรายไดคา จางต่าํ เพียง 120 บาท (3.70 เหรียญสหรัฐ)
ตอวัน ซึ่งนอยกวาครึ่งหนึ่งของคาจางขั้นต่ําตามกฎหมาย สวนความแตกตางดานคาจางของผูตอบแบบสอบถามที่ไมได
จดทะเบียนกับผูที่ผานการพิสูจนสัญชาติมีความแตกตางเพียงประมาณ 30 บาทตอวันเทานั้น
“ตอนนี้ทุกอยางมีราคาแพง ดังนั้น อะไรๆ ก็ลําบากมากขึ้นกวากอน” นางบา แรงงานเกษตรหญิง อ. โปงแยง
จ. เชียงใหม
แรงงานขามชาติเพียงเกาคน จากผูตอบแบบสอบถามที่ไมไดจดทะเบียนทั้งหมด 75 คน (12%) ไดรับคาจาง
เปนรายเดือน 8 คนเปนแรงงานทํางานบาน อีกหนึ่งคนทํางานติดตั้งปายโฆษณา ซึ่งมักจะทํางานวันละ 8 ชั่วโมงและไดรับ
เงินเดือน 8,000 บาทตอเดือน
จากแรงงานขามชาติที่รับการสํารวจที่ทํางานเปนแรงงานทํางานบาน 20 คน มี 14 คนไดรับเงินรายเดือน
โดย 8 คนจาก 14 คนนี้ไมไดจดทะเบียน (มีแรงงานขามชาติที่เปนแรงงานทํางานบาน 10 คน ที่ไมไดจดทะเบียน จากแรงงาน
ทํางานบานทั้งหมด) และอีกหกคนที่ไดรับคาจางเปนรายเดือนผานการพิสูจนสัญชาติ พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน
กําหนดวันทํางานไมนอยกวาแปดชั่วโมงทํางาน เเละใหมีวันพักผอนหนึ่งวันตอสัปดาห หากเปนดังนั้นแรงงานทํางานบาน
ที่ไดรับคาจางขั้นต่ํา 300 บาทตอวัน ควรไดรับเงินเดือนอยางนอย 7,200 บาท (221 เหรียญสหรัฐ) อยางไรก็ตาม
แรงงานทํางานบานสวนใหญไดรับเงินคาจางรายเดือนไดรับเพียง 4,300-5,000 บาท แรงงานทํางานบานทุกคนที่ไดรับเงิน
เดือนรายเดือนมีเพียงรายเดียวจากทั้งหมด ที่ไมไดทํางาน 13-14 ชั่วโมงตอวัน
กฎหมายไมกดสิทธิ - 2
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แรงงานทํางานบานที่ไมไดจดทะเบียนมีเพียง 2 ใน 10 คนไดรับคาจางรายวัน ทั้งสองกลาววาตนทํางาน 8-9 ชั่วโมงตอวัน
และไดรับคาจางวันละ 200-300 บาท แรงงานทํางานบานเพียง 4 จาก 10 คนที่ผานการพิสูจนสัญชาติไดรับเงินรายวัน
สามคนไดรับประมาณ 200 บาทตอวัน และหนึ่งคนไดรับ 400 บาท โดยทํางาน 8-9 ชั่วโมงตอวัน เมื่อเทียบกับแรงงาน
ทํางานบานที่ผานการพิสูจนสัญชาติ ซึ่งทํางาน 13-14 ชั่วโมง และไดรับคาจางเปนรายเดือน
แตนาเสียดายที่แรงงานทํางานบานยังคงอยูนอกขอบเขตของกฎหมายแรงงานไทย งานทํางานบานยังไมไดนับเปน
“งาน” อยางเปนทางการ เปนผลใหไมมีการคุมครองแรงงานสําหรับแรงงานทํางานบาน เชน หลักประกันคาจางขั้นต่ํา
เมือ่ เร็วๆ นี้ กระทรวงแรงงานลงนามบังคับใชกฎกระทรวงฉบับที่ 14 แกไขเพิม่ เติมพระราชบัญญัตคิ มุ ครองแรงงาน โดยกําหนด
ระเบียบเกี่ยวกับวันหยุดและวันลาปวยสําหรับแรงงานทํางานบานและใหนายจางจายคาจางเปนรายเดือน แตไมไดกําหนด
คาจางขัน้ ต่าํ 2 โดยทัว่ ไปแลวไมมรี ะบบตรวจสอบสภาพการทํางานของแรงงานทํางานบาน หากนายจางไมปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
ไมปรากฏวามีบทลงโทษชัดเจนวานายจางที่ไมจายคาจางใหแรงงานทํางานบานตามอัตราคาจางยังชีพหรือไมใหมีวันหยุด
อยางเหมาะสมจะไดรับโทษอยางไร
“นายจางใหอยูแตในบานและไมอนุญาตใหออกไปรูจักเพื่อนคนอื่นๆ ฉันตองพรอมใหนายจางเรียกใช
หากนายตองการกินและดื่มในเวลากลางคืนก็ตองรอจนกวานายจางจะกินเสร็จเพราะฉันตองเก็บกวาดและลางจานแมดึกมาก
และฉันก็งวงนอนมาก แตฉันไมสามารถปฏิเสธได” นองดาว แรงงานทํางานบาน จ. เชียงใหม

ชั่วโมงการทํางานและการทํางานลวงเวลา
ตามมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน ลูกจางมีสิทธิทํางานเฉลี่ยวันละไมเกินกวาแปดชั่วโมง
และสูงสุดไมเกิน 48 ชั่วโมง3 ตอสัปดาห แตจากการวิจัยของ MAP ผูตอบแบบสอบถามที่ไมไดจดทะเบียนเพียง 67% และ
ผูตอบแบบสอบถามที่ผานการพิสูจนสัญชาติ 72% บอกวา ทํางานแปดชั่วโมงหรือนอยกวา สวนผูตอบแบบสอบถาม
ที่ทํางานเกินเวลาที่กฎหมายกําหนดจากวันทํางานปกตินั้น พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่ไมไดจดทะเบียน 39% และ
ผูตอบแบบสอบถามที่ผานการพิสูจนสัญชาติ 76% รายงานวาไดรับคาจางลวงเวลา นอกจากนั้นผูตอบแบบสอบถาม 7 คน
ที่เขามาทํางานดวยระบบบันทึกความเขาใจฯ(MOU) กลาววาทํางานแปดชั่วโมงตอวัน แตไมมีวันหยุด
ตามมาตรา 61 ของ พ.ร.บ. คุม ครองแรงงาน “... ในกรณีทนี่ ายจางใหลกู จางทํางานลวงเวลาในวันทํางานใหนายจาง
จายคาลวงเวลาใหแกลูกจางอัตราไมนอยกวาหนึ่งเทาครึ่งของอัตราคาจางตอชั่วโมงในวันทํางาน ตามจํานวนชั่วโมงที่ทํา
หรือไมนอยกวาหนึ่งเทาครึ่งของอัตรา คาจางตอหนวยในวันทํางานตามจํานวนผลงานที่ทําไดสําหรับลูกจางซึ่งไดรับคาจาง
ตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย” ตามอัตราคาจางขั้นต่ํา 300 บาทและจํานวนวันทํางานตามกฎหมายที่กําหนดเวลาทํางาน
8 ชั่วโมงแรงงานควรจะไดรับคาลวงเวลาอยางนอย 56 บาทตอชั่วโมงในการทํางานลวงเวลา
ผูตอบแบบสอบถามที่ไมไดจดทะเบียน 61% (46 คน จาก 75 คนที่ตอบแบบสอบถาม) บอกวาไดรับคาลวงเวลา
แตไมไดรับอัตรา 56 บาท/ ชั่วโมง (OT) คาลวงเวลาเฉลี่ยที่จายใหกับแรงงานขามชาติที่ไมไดจดทะเบียน อยูที่ 30 บาท
ผูตอบแบบสอบถามที่ไมไดจดทะเบียน 4 คนในงานกอสราง ไดรับคาลวงเวลา 50 บาท/ ชั่วโมง แรงงานที่ไมไดจดทะเบียน
ในลักษณะเดียวกันแรงงานฯทีท่ าํ งานในภาคการเกษตรและโรงงานไดรบั คาจางอัตราคาลวงเวลาต่าํ สุดประมาณ 15-20 บาท/ ชัว่ โมง
ผูตอบแบบสอบถามที่ผานการพิสูจนสัญชาติ 3 คนแจงวาไดรับคาลวงเวลามากกวา 56 บาท/ ชั่วโมงสองคนทํางาน
กอสราง เเละอีกคนทํางานบาน แรงงานทํางานบานที่ไดรับคาลวงเวลาถือวาผิดปกติ เธอไดรับคาแรงรายวัน ซึ่งแตกตาง
จากแรงงานทํางานบานสวนใหญที่สัมภาษณ เธอไดคาแรงสูงสุดในบรรดาแรงงานทํางานบาน 20 คน ที่ผูวิจัยไดสัมภาษณ
กฎกระทรวงฉบับที่ 14 มีผลบังคับใชวันที่ 30 ตุลาคม 2555 เพื่อกําหนดมาตรฐานสิทธิประโยชนสําหรับแรงงานรับใชในบาน อาทิ
วันหยุดในแตละสัปดาห วันหยุดนักขัตฤกษ 13 วัน และการทํางานลวงเวลาในวันหยุด ฯลฯ
2

ตามมาตรา 24 และ 31 ของ พ.ร.บ. คุมครองแรงงานหามมิใหนายจางใหลูกจางทํางานลวงเวลาในวันทํางานปกติ หากลูกจางไมยินยอม
หรือเปนกรณีฉุกเฉิน หามมิใหนายจางใหลูกจางทํางานลวงเวลา หากการทํางานอาจจะเปนอันตรายตอสุขภาพหรือความปลอดภัยของลูกจาง
3
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โดยไดคา แรง 400 บาท/ วัน อัตราการจายคาลวงเวลาสําหรับผูต อบแบบสอบถามทีผ่ า นการพิสจู นสญ
ั ชาติรายอืน่ ๆ เปนเหมือนกัน
กับแรงงานทีไ่ มไดจดทะเบียน มีคา เฉลีย่ ที่ 29 บาท อัตราคาลวงเวลาทีน่ อ ยทีส่ ดุ ยังคงพบในภาคเกษตรและโรงงาน ทีป่ ระมาณ
15-20 บาท/ ชั่วโมง
มาตรา 28 ของ พ.ร.บ. คุมครองแรงงานยังระบุวา ใหนายจางจัดใหลูกจางมีวันหยุดประจําสัปดาห สัปดาหหนึ่ง
ไมนอยกวาหนึ่งวัน เเตในกลุมผูตอบแบบสอบถามที่ไมไดจดทะเบียน 69 คน มีเพียง 19 (28%) ที่มีวันหยุดแบบใดแบบ
หนึ่ง แรงงานขามชาติที่ไมไดจดทะเบียน 8 คน มีวันหยุดตามกําหนดไวหนึ่งวันตอสัปดาห และคนอื่นๆ มีวันหยุด 2 วันตอ
เดือน ในบรรดาผูตอบแบบสอบถามที่ผานการพิสูจนสัญชาติ มีเพียง 12 คน จาก 54 คน (22%) ที่มีวันหยุดแบบใดแบบหนึ่ง
ผูตอบแบบสอบถาม 6 คน มีวันหยุดตามกําหนดไวหนึ่งวันตอสัปดาหตามกฎหมาย สวนอีก 6 คน มีวันหยุด 2 วันตอเดือน
“ฉันอยากจะมีวันที่หยุดอยางนอย 1 วันตอสัปดาห ตอนนี้ถาตองการหยุด ก็จะถูกหักคาจาง” นางลา แรงงาน
ทํางานบาน จ. เชียงใหม
ผูตอบแบบสอบถามที่เขามาทํางานดวยระบบMOU ทั้ง 7 คนไมมีวันหยุด บงนัยวานายจางที่มีสวนรวมในขั้นตอน
การจางงานตามระบบ MOU นี้ ไมถูกบังคับใหปฏิบัติตามกฎหมาย เรื่องเลาของแรงงานขามชาติเปนประจักษพยาน
และหลักฐานแสดงใหเห็นวากฎหมายแรงงานไมสามารถปกปองแรงงานขามชาติได ในดานสิทธิ ในการพักผอนเเละ
คาจางลวงเวลา แมในกลุมแรงงานขามชาติที่มีการปรับสถานะใหถูกกฎหมายและมีเอกสารอยางเปนทางการแลวก็ตาม

แผนภูมิที่ 9: ชั่วโมงทํางานปกติตอวัน

ไมมีเอกสาร
พิสูจนสัญชาติ หนังสือเดินทางชั่วคราว
MOU หนังสือเดินทางชั่วคราว

นอยกวา - 8

8+ - 9

9+ - 10

10 ขึ้นไป

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานที่ทํางาน
อาชีวอนามัยเเละความปลอดภัยในสถานที่ทํางานมีความสัมพันธกับสถานะการจดทะเบียนแรงงานขามชาติ ผูตอบ
แบบสอบถามที่ไมไดจดทะเบียนและผูผานการพิสูจนสัญชาติ 12% และ 11% ตามลําดับ เคยพบอุบัติเหตุในสถานที่ทํางาน
การบาดเจ็บเหลานี้รวมถึงการตกลงจากบันได เหยียบตะปู ระคายเคืองผิวเนื่องจากการใชสารเคมีและแมกระทั่งแมลงปอง
ตอยจากการทํางานในทุงนา ผูตอบแบบสอบถามที่เขามาตามระบบMOUทุกคนทํางานกอสราง 3 ใน 4 (42%) เคยประสบ
อุบัติเหตุในสถานที่ทํางาน
ผูต อบแบบสอบถามทีไ่ มไดจดทะเบียน 17% ( 8 คนทํางานกอสรางและ 5 คน ทํางานในโรงงาน) ไดรบั การฝกอบรม
ดานความปลอดภัยเเละอาชีวอนามัยอยางนอยหนึ่งครั้งและ ผูตอบแบบสอบถามที่ผานการพิสูจนสัญชาติ 14% ( 1 คน
ทํางานภาคเกษตร 2 คนทํางานกอสรางและ 5 คนทํางานในโรงงาน) ไดรับการฝกอบรมดังกลาว ไมมีผูตอบแบบสอบถาม
ที่ผานระบบ MOU บอกวาไดรับการฝกอบรมดังกลาว ผูตอบแบบสอบถามที่ผานการฝกอบรมความปลอดภัยจากอัคคีภัย
ยังอยูใ นระดับต่าํ กลาวคือผูต อบแบบสอบถามทีไ่ มไดจดทะเบียน ผูต อบแบบสอบถามทีผ่ า นการพิสจู นสญ
ั ชาติและทีผ่ า นระบบ
กฎหมายไมกดสิทธิ - 2
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MOU ตามลําดับ บอกวาผานการอบรมฯอัคคีภัยคิดเปน 13%, 11% และ 0% ตามลําดับ ในขณะที่ผูตอบแบบสอบถาม
ที่ไมไดจดทะเบียน เพียง 19% ตอบวามีอุปกรณดับเพลิงในสถานที่ทํางาน ผูตอบแบบสอบถามที่ผานการพิสูจนสัญชาติ 32%
ตอบวามีอุปกรณดับเพลิงในสถานที่ทํางาน แรงงานกอสรางที่ผานระบบMOU ไมตระหนักและไมทราบวามีอุปกรณดับเพลิง
ในทีท่ าํ งานของตนหรือไม แมวา เปนเรือ่ งยากทีจ่ ะสรุปจากการสํารวจวา สภาพความปลอดภัยในสถานทีท่ าํ งานมีความเชือ่ มโยง
โดยตรงกับสถานะการจดทะเบียนของแรงงานขามชาติหรือไม ทวาในทางกลับกันจะเห็นวาสถานทีท่ าํ งานของแรงงานขามชาติ
ขาดการเอาใจใสดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน
“งานกอสรางเปนงานที่อันตรายตลอดเวลา ที่ไซตงานเราจะตองระมัดระวังตลอดเวลาที่กําลังทํางาน อุบัติเหตุ
และการบาดเจ็บเกิดขึน้ ไดอยางงายดายมาก ผมรูส กึ วาชีวติ ของเรามีความเสีย่ ง ทีน่ ี่ ... มีวตั ถุตกหลน เครือ่ งจักรทีเ่ ปนอันตราย
(เชน เครื่องตัดกระเบื้อง) เหยียบตะปู และตกลงมาจากอาคาร อุบัติเหตุขาและแขนหักในไซตกอสรางเกิดขึ้นเสมอ” จาย จาย
แรงงานกอสราง จ.เชียงใหม
“อันตรายจากการผสมปูนซีเมนตโดยไมสวมรองเทาบูทและถุงมือ อันตรายจากการตัดเหล็ก การปนขึ้นไปที่สูง
ไมสวมหมวกนิรภัย และความเสี่ยงจากการหกลมถึงขั้นขาและมือหัก” ยู ยู จิน, คนงานกอสรางหญิง จ.เชียงใหม
การที่แรงงานขามชาติพักอาศัยในไซตกอสรางหรือในพื้นที่ที่นายจางจัดที่อยูอาศัยใหในชุมชนที่อยูใกลเคียง
เปนสิง่ ทีส่ ามารถพบเห็นไดโดยทัว่ ไป ผูต อบแบบสอบถามทีไ่ มไดจดทะเบียน 59% อาศัยอยูใ นสถานทีท่ าํ งาน ผูต อบแบบสอบถาม
ทีผ่ า นการพิสจู นสญ
ั ชาติ และบันทึกความเขาใจทีอ่ าศัยอยูใ นทีท่ าํ งานมีจาํ นวนนอยกวา ที่ 44% และ 43% ตามลําดับ ผูท อี่ าศัย
อยูนอกสถานที่ทํางานทั้งสามกลุมระบุวานายจางของตนจัดรถรับสงเพื่อการทํางานในแตละวันแรงงานขามชาติรูสึกกังวล
เกี่ยวกับที่อยูอาศัย ทั้งที่อยูในและนอกสถานที่ทํางาน สําหรับผูที่อาศัยอยูที่สถานที่ทํางาน พบปญหาที่พักคับแคบ ขาดแคลน
น้ําสะอาด (หรือน้ําประปา) และหองน้ําสกปรกมากอยางไมนาเชื่อ สําหรับผูที่อาศัยอยูนอกสถานที่ทํางานสภาพที่อยูอาศัย
อาจคอนขางคลายกัน แตแรงงานขามชาติที่อาศัยอยูนอกสถานที่ทงานกังวลเรื่องการเดินทางท่ีนายจางจัดใหเพื่อรับสง
แรงงานมาเเละกลับจากทีท่ าํ งาน รถรับสงแรงงานขามชาติแออัดมาก แรงงานถูกอัดเขาไปดานหลังของรถบรรทุกและถูกบังคับ
ใหยืนหรือนั่งยอง โดยมีการปองกันความปลอดภัยเพียงเล็กนอย แรงงานตองเดินทางไปกลับชวงการจราจรหนาแนน
ในชวงชั่วโมงเรงดวน
“เราจะตองแขงกันรีบหาทีน่ งั่ ทีด่ ที สี่ ดุ บนรถบรรทุก ใหมอี ะไรใหพอจับไดเพือ่ ความปลอดภัยในชีวติ ของเรา.” คนงาน
กอสราง จ.เชียงใหม

แผนภูมิที่ 10: เงื่อนไขที่เกี่ยวของกับการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ไมมีเอกสาร
พิสูจนสัญชาติ หนังสือเดินทางชั่วคราว
MOU หนังสือเดินทางชั่วคราว

อุบัติเหตุ

ดับเพลิง อบรมอาชีวะอนามัย อบรมอัคคีภัย ที่ทํางานปลอดภัย อยูในที่ทํางาน
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สวนที่ 2: การเปรียบเทียบคาใชจายในการเขาสูการทํางาน ระหวาง
แบบบันทึกความเขาใจฯ (MOU) และการพิสูจนสัญชาติ
กระบวนการและคาใชจายตามขั้นตอนบันทึกความเขาใจฯ(MOU)
งานวิจัยสวนที่สองมีวัตถุประสงคเปรียบเทียบขั้นตอนและคาใชจายในการปรับสถานะของแรงงานขามชาติใหเปน
แรงงานเขาเมืองถูกตองตามกฎหมาย โดยการเขามาทํางานในประเทศไทยถูกตองตามกฎหมายผานกระบวนการบันทึก
ความเขาใจฯ และการผานกระบวนการพิสูจนสัญชาติ ดังที่ไดกลาวไวกอนหนานี้ เมื่อพ.ศ. 2546 ประเทศไทยและเมียนมาร
จัดทําบันทึกความเขาใจฯ ซึ่งระบุความรับผิดชอบของแตละประเทศที่มีตอแรงงานขามชาติ แตบันทึกความเขาใจฯ ระหวาง
ประเทศไทยและเมียนมาร ยังไมมผี ลบังคับใชจนถึง พ.ศ.2552 การรองรับแรงงานขามชาติทผี่ า นกระบวนการบันทึกความเขาใจฯ
เปนไปอยางเชื่องชา เปนผลใหนํากระบวนการตรวจสอบสัญชาติมาใชเพื่อปรับสถานะแรงงานขามชาติที่อยูในประเทศ
ใหเปนแรงงานขามชาติเขาเมืองถูกตองตามกฎหมาย
การเขามาทํางานผานบันทึกความเขาใจฯ เปนการเดินทางเขาสูป ระเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมายและเปนเสมือน
“สัญญา” วาจะไดงานทํา มีแรงจูงใจสําหรับแรงงานขามชาติทเี่ ขาประเทศไทยผานกระบวนการบันทึกความเขาใจ ฯ ไมมากนัก
เทาที่ MAP รวบรวมไดจากการสัมภาษณแรงงานขามชาติพบวา คาใชจา ย ความไมชดั เจนในตําแหนงงาน และการไมสามารถ
รับประกันผลประโยชนภายใตบันทึกความเขาใจฯ ลวนมีผลทําใหชุมชนแรงงานขามชาติจากประเทศพมาลังเลที่จะเขาสูระบบ
ภายใตบันทึกความเขาใจฯ แมคาจางที่แรงงานขามชาติภายใตการทําบันทึกความเขาใจฯ บางครั้งอาจสูงกวาผูที่จดทะเบียน
ภายใตการพิสจู นสญ
ั ชาติเล็กนอย แตกระบวนการบันทึกความเขาใจฯ มีคา ใชจา ยแพงกวาการเขาประเทศไทยอยางไมเปนทางการ
และรอโอกาสที่จะไดเขาสูกระบวนการพิสูจนสัญชาติ นอกจากนี้ยังดูเหมือนวาทั้งสองระบบมีความแตกตางดานการคุมครอง
แรงงานหรือประเด็นที่เกี่ยวของเพียงเล็กนอยเทานั้น
ขอจํากัดในการวิจัยนี้คือความยากในการหากลุมตัวอยางใหมีจํานวนระดับที่มีนัยสําคัญเพื่อสัมภาษณและประเมิน
กระบวนการตามบันทึกความเขาใจฯ เนือ่ งจากจํานวนแรงงานขามชาติทมี่ สี ถานะตามกระบวนการนีใ้ นพืน้ ทีว่ จิ ยั มีจาํ นวนนอยมาก
นอกจากนัน้ ขัน้ ตอนตามการบันทึกความเขาใจฯ ก็มหี ลายขัน้ ตอน เเละถูกครอบงําโดยนายหนาและคนกลางอืน่ ๆ ดูเหมือนวา
ในแตละขัน้ ตอนในกระบวนการเขาสูป ระเทศไทยผานบันทึกความเขาใจฯ ของแรงงานขามชาติคนหนึง่ ๆ จะไมเหมือนของคนอืน่ ๆ
อยางไรก็ตามพบแนวโนมชัดเจนจากการสัมภาษณ ที่ MAP สอบถามแรงงานขามชาติที่ขึ้นทะเบียนผานบันทึกความเขาใจฯ
(30 คน) และผานการพิสูจนสัญชาติ (54 คน) ในการวิจัยสวนนี้
ประเด็นแรกที่เราคนพบคือ วิธีที่แรงงานขามชาติใชเพื่อเดินทางเขามายังประเทศไทยภายใตเงื่อนไขของบันทึก
ความเขาใจฯ (โปรดพิจารณาภาพที่ 1) เนื่องจากระบบบันทึกความเขาใจมิใชระบบการรับสมัครงานแบบรัฐบาลตอรัฐบาล
นายหนาที่ไดรับอนุญาตจึงสามารถเขาไปแทรกแซงในเกือบทุกขั้นตอน
แมวา กระบวนการทีแ่ รงงานพมาแตละคนประสบอาจแตกตางกัน กระบวนการเขาสูร ะบบบันทึกความเขาใจฯ เริม่ จาก
การถามเพื่อนหรือหัวหนาหมูบานในชุมชนทองถิ่นของตนเรื่องการหางานทําในประเทศไทย บุคคลนั้นจะชวยติดตอกับ
นายหนาในทองถิ่นที่สามารถนําพาแรงงานไปรูจักกับนายหนา “ที่มีใบอนุญาต” เพื่อประสานตอไปยังสํานักงานนายหนา
จัดหางานเฉพาะรายในประเทศไทย นายหนาฝงไทยเปนบรัษัทจัดหางานภาคเอกชนที่ไดรับอนุญาตเเละมักจะมีใบอนุญาต
จัดหางาน หนวยงานนายหนาในประเทศไทยมีเครือขายกับบริษทั บางบริษทั (การกอสราง โรงงาน การเกษตร) ทีก่ าํ ลังมองหา
แรงงานขามชาติ บริษัทนายหนาไทยจะระบุไปยังนายหนาดานชายแดนพมาที่มีบริษัทอยูในพมาวามีความตองการ
ของแรงงานขามชาติ บริษัทนายหนาไทยโดยทั่วไปตั้งอยูที่อ.แมสอดตรงขามเมืองเมียวดี ประเทศเมียนมาร เเละที่ อ. แมสาย
ซึ่งฝงตรงขามติดกับพรมแดนเมียนมารที่เมืองทาขี้เหล็ก ตลอดจนในกรุงเทพฯ นายหนาที่แรงงานขามชาติไปหาทั้งหมด
ในระหวางกระบวนการบันทึกความเขาใจฯ มักไมทํางานใหกับบริษัทเดียวกัน ดังนั้นระหวางขั้นตอนตามบันทึกความเขาใจฯ
จะมีหนวยงานจากหลายบริษัทเขามาเกี่ยวของ จึงมีสวนในการแบงสรรความรับผิดชอบในกระบวนการบันทึกความเขาใจฯ
และทําใหการเขาสูกระบวนการเเตละขั้นตอนมีคาใชจายเพิ่มขึ้น
กฎหมายไมกดสิทธิ - 2
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แผนภาพ 1: หวงโซนายหนาเพื่อเขามาทํางานในประเทศไทยตามบันทึกความเขาใจฯ(MOU)
เมียนมาร
(ผูติดตอรายแรก)
หัวหนาหมูบาน
หรือเพื่อน

นายหนาทองถิ่น

นายหนาจดทะเบียน

ชายแดนไทย- พมา

บริษัท

บ.จัดหางาน/ นายหนา
(โดยทั่วไปไมใชบริษัทเดียวกัน
กับ บ. ที่ประเทศตนทาง

บริษัท
บริษัท

บริษัท

ไทย
ธุรกิจนายหนาจัดหางานในประเทศไทยมีการขึ้นทะเบียนใบอนุญาต ทวาอยูภายใตการควบคุมหรือการกํากับดูแล
นอยมาก ในความเปนจริงกิจการเหลานี้ไมไดเรียกวา “บริษัทจัดหางาน” เเตมีชื่อเรียกอยางเปนทางการวา “บริษัทจัดหางาน
เอกชนไทย” และไมมีบทบาทที่ไดรับอนุญาตภายใตบันทึกความเขาใจฯ นโยบายเฉพาะที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบ
ของหนวยงานจัดหางานตามพระราชบัญญัติจัดหางาน พ.ศ. 2438 ไมครอบคลุมถึงบริษัทจัดหางานใหแกลูกจางที่ไมใชคนไทย
จึงไมมีการควบคุมบริษัทนายหนาที่เหมาะสม เเละบริษัทนายหนาโดยทั่วไปทํากําไรอยางมีนัยสําคัญจากคาบริการ
ซึ่งควรจะเรียกเก็บจากนายจาง แตตามจริงเเลวบริษัทฯ จะไดเงินจากแรงงานขามชาติเสมอ
ดังไดกลาวมาแลววา บริษัทนายหนาจัดหางานใหแรงงานขามชาติที่สงแรงงานไปทั่วประเทศตั้งอยูใน อ.แมสอด
บริษัทนายหนารวมมือกันกับนายจางที่ประสงคจะจางแรงงานขามชาติจัดทําหนังสือเดินทางชั่วคราว ใบอนุญาตทํางาน
และวีซาสําหรับแรงงานขามชาติ จากนั้นแรงงานขามชาติจึงขามพรมแดนพรอมเอกสารทางกฎหมายที่จัดทําไวแลว
แตเอกสารเหลานั้น ไมไดอยูในมือของแรงงานขามชาติ เพราะนายหนาและนายจางมักจะยึดเอกสารเหลานี้ไว
เนื่องจากนายจางและ / หรือนายหนาเปนคนที่ออกเงินสําหรับจัดทําเอกสารเหลานี้ ดังนั้นจึงไมอนุญาตให
แรงงานขามชาติครอบครองเอกสารของตนเองจนกวาแรงงานขามชาติจะจายเงินคาใชจายทั้งหมดกลับมาเต็มจํานวน คาใชจาย
15

กฎหมายไมกดสิทธิ - 2

ในการจัดทําเอกสารถูกทบไปกับคานายหนาราคาสูงที่เเรงงานขามชาติตองจาย จากการวิจัยของ MAP แรงงานขามชาติ
กลาววาชําระคาใชจายคืน ตั้งแต 15,000 บาท (470 เหรียญสหรัฐ) ถึง 30,000 บาท (940 เหรียญสหรัฐ) มีคาเฉลี่ย 24,000 บาท
(750 เหรียญสหรัฐ) ตอคน คิดเปนสองเทาของคาใชจายที่แรงงานขามชาติที่ขึ้นทะเบียนผานกระบวนการพิสูจนสัญชาติ
ตองชําระ นอกจากนี้ผูตอบแบบสอบถามที่ผานระบบMOUรายงานวา ตองผอนชําระเงินคืนนายจางประมาณ 2,000-3,000 บาท
(62-94 เหรียญสหรัฐ) ตอเดือนในชวงระยะเวลาอันสั้น (6 เดือนหรือนอยกวา) ในขณะที่ผูตอบแบบสอบถามที่ผาน
การพิสูจนสัญชาติ รายงานวาจายเงิน 500-1,000 บาท (15-30 เหรียญสหรัฐ) ตอเดือนในระยะเวลานานกวา จึงมีภาระ
ทางการเงินเมื่อแรกเริ่มตนงานขึ้นนอยกวา แรงงานขามชาติบางคนอาจกลัววาตนถูกคามนุษยและจะหนีไป หากไมมี
คําอธิบายเงื่อนไขการชําระเงินที่ชัดเจน
โดยทั่วไปแมหลังจากที่แรงงานขามชาติชําระคาเอกสารคืนแลว นายจางยังยึดเอกสารตามกฎหมาย เชน
หนังสือเดินทางและใบอนุญาตทํางาน เพื่อใหแรงงานขามชาติไมทิ้งงานและไปหางานทําที่อื่น บางครั้งนายจาง
ใหแรงงานขามชาติถือสําเนาเอกสาร แตตํารวจและเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองมักจะไมยอมรับวา สําเนาเอกสารพิสูจนตัวตน
สามารถใชเพื่อเปนเอกสารเเสดงตัวตนหรือสถานะทางกฎหมาย แรงงานขามชาติอาจถูกจับกุมและเนรเทศถานายจาง
ไมมาแสดงเอกสารตนฉบับ เมื่อแรงงานขามชาติถูกจับในสถานการณเชนนี้ ผูที่ลงทะเบียนผานกระบวนการพิสูจนสัญชาติ
ก็ประสบปญหานี้เชนเดียวกัน
อันตรายที่อาจเกิดขึ้นในขั้นตอนการบันทึกความเขาใจฯ อีกประการคือ แมแรงงานขามชาติไดรับการสัญญา
เรื่องการมีงานรองรับกอนที่จะเดินทางเขามาประเทศไทย แตการวิจัยครั้งนี้พบวาไมมีงานใหแรงงานขามชาติทุกคนทําทันที
เมื่อเดินทางมาถึง ในกรณีนี้เมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทยเเลว บริษัทนายหนาในประเทศไทยชวยใหแรงงานขามชาติ
อยูในประเทศเปนเวลาหนึ่งสัปดาห โดยตองถูกควบคุมใหอยูภายในในอาคารของบริษัทนายหนาเพราะระเบียบอนุญาตให
แรงงานขามชาติที่วางงานอาศัยในประเทศไทยเปนเวลาหนึ่งสัปดาห หลังจากนั้นจะตองถูกสงตัวกลับประเทศตนทาง
ใหสอดคลองกับนโยบายการยายถิ่นไทย ในระหวางนั้นบริษัทจัดหางานจะพยายามหางานใหแรงงานขามชาติไปทํางานที่บริษัทอื่นๆ
แมวาจะไมมีรายงานเรื่องนี้ แตเหมือนวาจะมีความเปนไปไดวา แรงงานขามชาติสามารถจายเงินคาธรรมเนียมตางๆ
จํานวนมากเพื่อเดินทางมายังประเทศไทย เพียงเพื่อจะพบวาไมมีงานทําเเละในที่สุดก็จะตองกลับบาน (นอกจากนี้
ยังไมมีความชัดเจนวา นายหนาคืนเงินคาธรรมเนียมใดๆ คืนหรือไม หรือมีการริบคาธรรมเนียมตางๆ ที่แรงงานชําระเเลว)
หากแรงงานขามชาติไดรับการจัดหางานกับบริษัท แตลาออกหรือถูกไลออกภายหลัง ในทางเทคนิคแรงงานขามชาติ
จะตองกลับไปประเทศตนทางกอน เพราะขอตกลงบันทึกความเขาใจฯ มีผลผูกพันลูกจางกับนายจางเฉพาะเพียงรายเดียว
เทานั้น ในทางเทคนิคมีเพียงไมกี่กรณีที่แรงงานขามชาติที่ไดรับอนุญาตใหอยูในประเทศไทยตอเพื่อหานายจางใหม
คือ เมื่อนายจางตาย ลมละลายหรือ ยายที่อยู หรือนายจางละเมิดกฎหมายแรงงาน อยางไรก็ตาม บางกรณีบริษัท
นายหนาไทยก็สามารถหางานอื่นใหแรงงานขามชาติทํา แมวาในทางเทคนิคเปนการกระทําที่ผิดกฎหมาย ในกรณีนี้
แรงงานขามชาติจะกลับไปที่ “สํานักงาน” ของนายหนา ที่แรงงานขามชาติใชเมื่อเดินทางผานเขาสูประเทศไทย
และแรงงานขามชาติมีเวลาเพียงเจ็ดวันเพื่อหางานอื่นใหไดกอนที่จะถูกสงตัวออกนอกประเทศ หากแรงงานขามชาติ
โชคดีพอที่หางานอื่นได ก็จะตองทํางานประเภทกิจการเดียวกันกับงานที่ทํากอนหนา (เชน แรงงานที่เคยทํางานกอสราง
ตองทํางานกอสรางตอไป) ตามเงื่อนไขของตําแหนงงานที่ระบุภายใตบันทึกความเขาใจฯ แรงงานตองขอรับใบอนุญาต
ทํางานใหม แตหากหางานใหมไมไดภายใน 7 วัน แรงงานก็จะถูกสงกลับไปประเทศเมียนมาร และตองเริ่มตนกระบวนการ
ตามบันทึกความเขาใจฯ อีกครั้ง ถาตองการที่จะเดินทางกลับมาทํางานในประเทศไทย ซึ่งหมายความวาแรงงานขามชาติ
ตองผานกระบวนการเดิมที่ใชเวลานานและมีราคาสูงใหมอีกครั้ง
ชองโหวคือการขาดกลไกรองเรียนที่ชัดเจนในการรายงานปญหากับนายหนาจัดหางาน ตามปกติขอรองเรียน
เกี่ยวกับการจัดหางานตองไปรองเรียนที่บริษัท ซึ่งทําใหเกิดปญหาผลประโยชนทับซอน ยังไมมีความชัดเจนวาสํานักงาน
จัดหางานจังหวัดมีความพรอมที่จะใหความชวยเหลือแรงงานขามชาติใหรองเรียนการจัดหางานภายใตบันทึกความเขาใจฯ
(ILO, 2013) แรงงานขามชาติยังสามารถติดตอทูตแรงงานจากสถานกงสุลหรือสถานทูตของตน แตทูตแรงงานเมียนมาร
มีทรัพยากรไมพอและมีประวัติวาไมมีบทบาทในการดําเนินการ
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แรงงานขามชาติที่เขามาในประเทศไทยภายใตบันทึกความเขาใจฯ ตองทําประกันสังคมเพื่อคุมครองสุขภาพของตน
เพราะแรงงานฯ ทํางานที่นับเปนงานอยางเปนทางการ(หรืองานในระบบกฎหมายแรงงาน) เชน ในโรงงาน แตผูผาน
การพิสูจนสัญชาติมีทางเลือกระหวางการประกันสังคมและประกันสุขภาพสําหรับแรงงานขามชาติ แรงงานขามชาติ
ที่เขามาทํางานโดยระบบบันทึกความเขาใจฯ ไมสามารถเลือกระบบประกันสุขภาพได ดังนั้นแรงงานขามชาติภายใตบันทึก
ความเขาใจฯ จะตองใชทางเลือกที่มีราคาแพงกวาในการดูแลสุขภาพ ซึ่งก็คือประกันสังคม แรงงานขามชาติที่เขาระบบ
ประกันสังคมมีปญหาหลัก สองประการคือ: 1) นายจางที่เปนผูรับผิดชอบในการขึ้นทะเบียนแรงงานเขาระบบประกันสังคม
รวมทั้งการใหนายจางสงเงินสมทบในอัตราเทากับลูกจาง ในอัตรา 5% และ 2)อัตราเงินสมทบประกันสังคมมีคาใชจาย
สูงกวาประกันสุขภาพแรงงานขามชาติที่มีลักษณะเปนทางเลือก อีกทั้งยังไมมีความแนนอนวาแรงงานขามชาติจะไดรับ
สิทธิประโยชนจากประกันสังคมอยางสมบูรณหรือไม รายละเอียดเรื่องความกังวลเหลานี้จะกลาวถึงโดยละเอียดตอไป
ในสวนตอไปวาดวยประกันสังคม
เงื่อนไขการผานระบบบันทึกความเขาใจฯ อยางเปนทางการสรางความแตกตางทางดานประชากรศาสตรที่สําคัญ
ระหวางแรงงานขามชาติที่ไดเขาประเทศไทยผานบันทึกความเขาใจฯ กับผูที่ไดรับการปรับสถานะใหเปนแรงงานเขาเมือง
ถูกกฎหมายภายใตการพิสูจนสัญชาติ แรงงานผานบันทึกความเขาใจฯ สวนมากเปนโสด สวนหนึ่งเนื่องจากกระบวนการ
มีคาใชจายสูง และการทําสัญญาสองปกับนายจางคนเดียว การขอวีซาเขาประเทศเปนวีซาที่เขา-ออกไดครั้งเดียว
แรงงานขามชาติ ที่ MAP สัมภาษณ 30 คน ที่เขามาผานกระบวนการบันทึกความเขาใจทั้งหมดเปนเพศชายอายุ
เฉลี่ย 29 ป และทํางานกอสรางในจังหวัดเชียงใหม นัยสําคัญของปรากฏการณนี้คือแรงงานขามชาติกลุมนี้ ในจังหวัด
เชียงใหม สวนใหญเปนกลุมชาติพันธุพมา ในทางกลับกันแรงงานขามชาติสวนใหญในพื้นที่จังหวัดเชียงใหมที่ผานกระบวนการ
ปรับสถานะใหเปนแรงงานเขาเมืองถูกกฎหมายผานกระบวนการพิสูจนสัญชาติมีเชื้อชาติไทใหญ สวนใหญเขามา มาพรอมกับ
ครอบครัวและมีเครือขายทางสังคมซึ่งเปนเพื่อนหรือญาติที่อพยพเขามากอน

กระบวนการและคาใชจายการพิสูจนสัญชาติ
งานวิจัยครั้งนี้ไดสัมภาษณแรงงานขามชาติ 54 คนที่ผานการพิสูจนสัญชาติ 19 คน (35%) เปนหญิงและอายุเฉลี่ย
ของผูใหสัมภาณคือ 34 ป ผูใหสัมภาณประกอบอาชีพดังนี้ ทํางานในโรงงาน 25 คน (46%) ขายของตลาด 4 คน (7%)
กอสราง 1 คน(2%) ซอมแซมเครื่องจักรกล 2 คน (4%) แรงงานทํางานบาน3 คน (6%) ทํางานภาคการเกษตร 10 คน
(19%) และ ไมระบุอาชีพ 9 คน (17%) ผูใหสัมภาษณทํางานที่จังหวัดเชียงใหม 10 คน และที่เหลือทํางานในพื้นที่แมสอด
ขั้นตอนการลงทะเบียนภายใตการพิสูจนสัญชาติ มีขั้นตอนที่ตรงไปตรงมาเเละชัดเจนมากกวากระบวนการ
บันทึกความเขาใจฯ อยางไรก็ตามกระบวนการพิสูจนสัญชาติมีความเปนระบบราชการสูงและใชเวลานาน [โปรดพิจารณา
แผนภาพที่ 2]
กระบวนการฯ มักมีการอํานวยความสะดวกโดยนายหนาในขั้นตอนแรก ๆ ในกระบวนการที่เกี่ยวของกับ
การทําหนังสือเดินทางชั่วคราวผานการพิสูจนสัญชาติ โดยการทําหนังสือเดินทางชั่วคราวจากพมามีคาใชจาย 1,600 บาท แต
ถารวมคานายหนาดวยจะทําใหคาใชจายอยูระหวาง 4,500-5,000 บาท (138.50-153.85 เหรียญสหรัฐ)
“นายจางไมไดใหความสนใจกับการลงทะเบียนของเรา ปลอยใหนายหนาทําทุกอยาง” นางสอน แรงงาน
ทํางานบาน จ.เชียงใหม
แรงงานมักจะตองจายคาใชจายลวงหนา (1,500 บาท) และจากนั้นจะจายสวนที่เหลือหลังจากที่ไดหนังสือเดินทาง
ขั้นตอไปคือ การทําหลักประกันสุขภาพ ตามที่จะอธิบายในสวนถัดไป เมื่อ พ.ศ. 2556 คาธรรมเนียมรายป สําหรับ
การประกันสุขภาพแรงงานขามชาติเพิม่ ขึน้ เปน 2,800 บาท (คาตรวจสุขภาพ 600 บาท และคาหลักประกันสุขภาพ 2,200 บาท)
เปนจํานวนเงินประมาณ 86 เหรียญสหรัฐ เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557 ก็ปรับลดลงเหลือ 2,100 บาท (คาตรวจสุขภาพ
500 บาท และ คาหลักประกันสุขภาพ 1,600 บาท) หรือประมาณ 65 เหรียญสหรัฐ แรงงานขามชาติ 54 คน
17
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ที่ขึ้นทะเบียนภายใตการพิสูจนสัญชาติที่สัมภาษณในสวนนี้ไดชําระคาธรรมเนียมในชวงที่ปรับคาธรรมเนียมใหสูงขึ้น มีเพียง
7 คน (13%) ซื้อประกันสุขภาพ
เมือ่ ทําหนังสือเดินทาง ตรวจสุขภาพ และซือ้ ประกันสุขภาพ แลวแรงงานจะตองขอใบอนุญาตทํางาน ณ ปลายป 2557
นโยบายกําหนดใหมีขั้นตอนและคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของดังนี้คือ สงใบขอรับใบอนุญาตทํางาน 100 บาท วีซา 500 บาท
(15 เหรียญสหรัฐ) คาใบอนุญาตทํางาน 2 ป 1,800 บาท (55 เหรียญสหรัฐ) (คาใบอนุญาตทํางาน 1 ป 900 บาท)
ในขณะที่ ค า ใช จ า ยตามจริ ง อย า งเป น ทางการในกระบวนการพิ สู จ น สั ญ ชาติ กํ า หนดไว ที่ 3,100 บาท ค า ใช จ า ย
ดานการประกันสุขภาพ 2,100 บาท รวม คาพิสูจนสัญชาติเเละประกันสุขภาพ 5,200 บาท หลังจากชําระคาใชจาย
ทีเ่ กีย่ วของและคาธรรมเนียมใหนายหนาเพือ่ ชวยในกระบวนการพิสจู นสญ
ั ชาติและคาเดินทาง ในความเปนจริงแรงงานขามชาติ
จายเงินเฉลี่ย 12,000 บาท (369 เหรียญสหรัฐ) เพื่อผานกระบวนการพิสูจนสัญชาติจนเสร็จสมบูรณ ซึ่งมีราคาสูงกวา
คาใชจายอยางเปนทางการสองเทาหรือมากกวาสองเทา แรงงานรายงานวานายจางหักคาจางประมาณ 500-1,000 บาท
(15.38-30.76 เหรียญสหรัฐ) ตอเดือนเพื่อผอนชําระคาธรรมเนียมเอกสารเหลานี้
เมื่อแรงงานขามชาติขึ้นทะเบียนแลวจะตองรายงานตัวตอสํานักงานตรวจคนเขาเมืองทุก 90 วันเพื่อยืนยันวา
ตนยังคงทํางานในพื้นที่ลงทะเบียน แรงงานขามชาติจะตองจายคาแบบรายงานตัว 20 บาท (0.62 เหรียญสหรัฐ)
เพื่อกรอกแบบรายงานตัว 90 วัน และรับการลงตรา (มีการรายงานวาสํานักงานตรวจคนเขาเมืองเชียงใหม เรียกเก็บ
คาใชจาย 100 บาท/คน ซึ่งเกินกวาที่กําหนดไว และไมไดระบุวาเปนคาธรรมเนียมสําหรับอะไร) การไปรายงานตัว
ที่สํานักงานตรวจคนเขาเมืองเสียคาเดินทางและการสูญเสียรายไดเพราะการลางาน บางครั้งแรงงานเลือกที่จะใชบริการ
นายหนา เพื่อดําเนินการรายงานตัว 90 วันแทนตนเองและตองเสียคาใชจายเพิ่มเพื่อจางนายหนา การรายงานตัว
ของแรงงานขามชาติแยกออกจากสํานักงานตรวจคนเขาเมืองหลักที่รองรับผูตรวจลงตรานานาชาติที่มีหนังสือเดินทาง สถานที่
รอตรวจลงตรามักจะมีสภาพแออัดและเปดโลงตอสภาพดินฟาอากาศ เเละมีพื้นที่ไมเพียงพอที่จะรองรับแรงงานขามชาติ
ทีม่ ารอรับบริการคราวละ 600 คน โดยเฉลีย่ ในแตละวัน หากมารายงานตัวลาชาแรงงานขามชาติจะตองโทษปรับ 200 บาท/วัน
การไมรายงานตัวมีโทษปรับสูงสุด 5,000 บาท
“ฉันพยายามที่จะรายงานตัว (ทุก 90 วัน) ดวยตัวเอง ฉันขี่มอเตอรไซคไปยังสถานที่รับรายงานตัว ซึ่งไกลมาก
และเสี่ยงมากตออุบัติเหตุเพราะรถขับกันเร็วมาก เเลวยังเสี่ยงถูกตํารวจเรียกดวย ฉันรูสึกกลัวมาก เจานายยังหักคาแรง 1 วัน
เพราะตองลางานไปรายงานตัว การรายงานตัวไมสะดวกสําหรับทุกคน ในฐานะที่เปนแรงงานขามชาติที่เราไมไดรับขอมูล
วาตองทําอะไรเเละทําอยางไรบาง เวลารายงานตัว เราไมเขาใจกระบวนการนี้ ทําใหแรงงานขามชาติจํานวนมากใชนายหนา
ไปรายงานตัวให” แรงงานทํางานบาน จ.เชียงใหม
สําหรับแรงงานขามชาติทอี่ ยูใ นประเทศโดยไมไดเขากระบวนการบันทึกความเขาใจฯ กระบวนการตรวจสอบสัญชาติ
เปนเพียงตัวเลือกเดียวที่ทําใหแรงงานขามชาติมีเอกสารในชวงเวลาของการสํารวจครั้งนี้ ดังนั้นผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด
ที่ใหคําตอบที่คลายกันวาทําไมจึงเขาสูกระบวนการพิสูจนสัญชาติ ไดแก นายจางจะไมจางแรงงานถาไมมีเอกสาร
หรือไมไดจดทะเบียน เมือ่ จดทะเบียนจะมีความคลองตัวมากขึน้ และตองการทีจ่ ะทํางานถูกตองตามกฎหมายในประเทศ ฯลฯ
“ฉันไมไดตอ งการจะมีเอกสาร เพราะถามีเอกสารตางๆ ก็ยงิ่ เสียเงินมากขึน้ ... เราตองทํางานเพียงเพือ่ จายคาเอกสาร
ตามกฎหมายโดยไมมีเงินเหลือพอจะอยูรอด ... ตอนเราไมมีเอกสารใดๆ เราก็ตองจายตํารวจประมาณ 500 บาทตอเดือน
ทุกอยางก็เรียบรอย” ยู ยู จิน, แรงงานกอสรางหญิง จ.เชียงใหม
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แผนภูมิที่ 2: กระบวนการปรับสถานะแรงงานขามชาติที่เขาสูกระบวนการพิสูจนสัญชาติ

นายจางเตรียม: ใบแสดงความตองการแรงงานขามชาติ รายชื่อแรงงานฯ แบบบันทึกประวัติแรงงานฯ ภาพถาย
ใบอนุญาตใหจางแรงงานขามชาติ (ใบโควตา) สัญญาจาง เอกสารตางๆ สวนของนายจาง

สํานักงานจัดหางานจังหวัด ตรวจสอบเอกสารเเละสงไปที่กรมการจัดหางาน

กรมการจัดหางาน สงเอกสารไปใหสถานทูตพมาในประเทศไทย

รัฐบาลพมา: 1) ตรวจสอบเอกสาร; 2) เตรียมออกหนังสือเดินทางชั่วคราวหรือถาวร; 3) แจงรายชื่อแรงงานขามชาติ
ที่จะไดรับหนังสือเดินทางชั่วคราว/ถาวร

กรมการจัดหางาน: 1) เเจงรายชื่อแรงงานขามชาติที่ศูนยบริการเบ็ดเสร็จ ในประเทศไทย 2) แจงรายชื่อ
แรงงานขามชาติทไี่ ดรบั หนังสือเดินทางชัว่ คราว/ถาวรใหสนง. จัดหางานในกรุงเทพฯ เเละตางจังหวัด ขอทําใบอนุญาต
ทํางานเเละวีซา

ศูนยบริการเบ็ดเสร็จฯ : 1) จัดหางานตรวจชื่อเเละรายชื่อแรงงานขามชาติ 2) เจาหนาที่เมียนมารสัมภาษณ
เเละออกหนังสือเดินทางชั่วคราว/ถาวร 3) สํานักงานจัดหางานเก็บขอมูลชีวภาพจากแรงงานฯ ; 4) นายจางยื่นแบบ
ใบขออนุญาตทํางาน (WP. 2) และจายคาธรรมเนียมใบอนุญาตฯให สนง. จัดหางาน 5) สนงตรวจคนเขาเมือง
ลงตราประเภท Non-Immigrant-LA ในหนังสือเดินทางของแรงงานขามชาติ

แรงงานขามชาติ ไปตรวจสุขภาพ นําใบรับรองแพทย สําเนาหนังสือเดินทางชัว่ คราว / ถาวร (หนาทีม่ ขี อ มูลสวนบุคคล
และหนาที่ลงตราวีซา) ไปขอรับใบอนุญาตทํางานที่สนง. จัดหางานใน กทม. หรือตางจังหวัด
ที่มา: IOM ประเทศไทย, 2013a
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สวนที่ 3: การคุมครองทางสังคมและการเขาถึงบริการสุขภาพ
ประกันสังคมและนโยบายการประกันสุขภาพแรงงาน
แรงงานขามชาติทมี่ หี นังสือเดินทางชัว่ คราวและทํางานทีไ่ ดรบั การยอมรับวาเปนการจางงานอยางเปนทางการควรจะ
มีสทิ ธิท์ จี่ ะไดรบั หลักประกันดานความปลอดภัยทางสังคมและสิทธิประโยชนดงั นี้ (1) การบาดเจ็บหรือเจ็บปวย (2) ความพิการ
(3) ตาย (4) การคลอดบุตร (5) สวัสดิการของบุตร(เงินสงเคราะหบตุ ร) (6) สวัสดิการผูส งู อายุ (7) การวางงาน แตมแี รงงานขามชาติ
จํานวนมากทํางานในอาชีพที่ถูกกันออกไปไมใหเขาสูระบบประกันสังคม ไดแก อุตสาหกรรมประมง อุตสาหกรรมเกษตร
และการทํางานบาน หรือไมไดรับการจางงานอยางตอเนื่องตลอดทั้งป เชนแรงงานเหมาคาแรง หรือแรงงานตามฤดูกาล
เปนตน ในขณะทีต่ วั เลขการขึน้ ทะเบียนดวยหนังสือเดินทางชัว่ คราวผานบันทึกความเขาใจฯ และการพิสจู นสญ
ั ชาติเพิม่ ขึน้ ทวา
ตัวเลขการขึ้นทะเบียนเปนผูประกันตนในระบบประกันสังคมยังต่ํากวาอยางมีนัยสําคัญ เมื่อ พ.ศ. 2556 ประมาณการวา
ตัวเลขผูป ระกันตนทีข่ นึ้ ทะเบียนจริงนอยกวาครึง่ หนึง่ ของผูท มี่ สี ทิ ธิข์ นึ้ ทะเบียนจริง (Kantayaporn T., 2013) ในถึงแมวา นโยบาย
การประกันสังคมแรงงานขามชาติระบุวา แรงงานขามชาติมสี ทิ ธิข์ นึ้ ทะเบียนและไดรบั สิทธิประโยชนประกันสังคม แตแรงงานฯ
ตองเผชิญขอจํากัดหลายประการ ทัง้ ในดานการขึน้ ทะเบียนและการไดรบั ผลประโยชนเต็มรูปแบบทีห่ นวยงานภาครัฐสัญญาไว
โดยเฉพาะสิทธิประโยชนการลาคลอด การวางงานและสิทธิประโยชนยามเกษียณอายุ
การสมัครเปนลูกจางผูประกันตนในกองทุนประกันสังคมนั้น ในแตละเดือนนายจางควรจะสงเงินสมทบในอัตรา
รอยละ 10 ของคาจางรายเดือนของลูกจาง ทีส่ าํ นักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน โดยเงินสมทบ รอยละ 5 หักจากเงินเดือน
ของคนงาน (รัฐบาลเคยกําหนดอัตราพิเศษชัว่ คราวทีร่ อ ยละ 4 แตขณะนีน้ โยบายนีเ้ ลิกใชไปเเลวหลังหมดวาระ) เเละนายจางสมทบ
ในอัตราเทากัน การไมขนึ้ ทะเบียนลูกจางใหเปนผูป ระกันตนตามกฎหมายประกันสังคมมีโทษตามกฎหมายไทย อยางไรก็ตาม
นายจางจํานวนมากไมตอ งการจายเงินหรือของเกีย่ วกับระบบราชการ จึงไมแจงใหแรงงานขามชาติทราบเรือ่ งระบบประกันสังคม
นอกจากนี้ยังมีความกังวลวานายจางอาจหักคาจางจากแรงงานขามชาติโดยบอกแรงงานฯวาจะนําไปจายคาประกันสังคม
แตในความเปนจริงนายจางไมไดขึ้นทะเบียนประกันสังคมใหแรงงานฯ และแรงงานฯเองก็มักไมทราบจนกวาจะพยายาม
ใชสิทธิประโยชน นอกจากนั้นยังมีระเบียบที่เพิ่มความซับซอนและเพิ่มคาใชจายที่ระบุวา แรงงานมีสิทธิ์จะใชสิทธิประโยชน
จากประกันสังคมหลังจากขึน้ ทะเบียนเปนเวลาสามเดือน ทําใหแรงงานขามชาติตอ งซือ้ หลักประกันสุขภาพสามเดือนใหครอบคลุม
ชองวางสวนนี้ ในราคาลาสุด 1,000 บาท (คาตรวจสุขภาพ 500 บาท และ คาประกันสุขภาพ 3 เดือน 500 บาท)
แมมีการใชหลักการประกันสุขภาพสําหรับแรงงานขามชาติที่ขึ้นทะเบียน (ประกันสุขภาพแรงงานขามชาติ) ตั้งแต
พ.ศ. 2540 แตไมไดมีการเปลี่ยนแปลงใดอยางมีนัยสําคัญ จนมีมติคณะรัฐมนตรีเดือนมกราคม พ.ศ. 2556 มติคณะรัฐมนตรี
กระทรวงสาธารณสุข ซึง่ ไดรบั การยอมรับวาเปนหนวยงานทีม่ บี ทบาทเปนผูน าํ เรือ่ งการใหการดูแลสุขภาพสําหรับแรงงานขามชาติ
ทีไ่ มสามารถเขาถึงหลักประกันทางสังคม (IOM ประเทศไทย, 2013b) หลังจากนัน้ ไมนาน มีประกาศเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2556
เปนครั้งแรกวา ประกันสุขภาพแรงงานขามชาติจะรับแรงงานขามชาติทุกคนโดยไมคํานึงถึงสถานะเอกสาร (หมายถึง
แรงงานขามชาติและผูติดตามทุกคน) นั่นคือแรงงานขามชาติทุกคนสามารถเขาสูระบบประกันสุขภาพได ตามหลักการ
นโยบายใหมนี้ จะครอบคลุมประชากรสี่กลุมคือ 1) แรงงานขามชาติที่ไมมีเอกสาร 2) แรงงานขามชาติที่ทํางานในภาค
งานนอกระบบ (ไดแก ภาคเกษตรกรรม และงานทํางานบาน) 3) แรงงานขามชาติที่จายเงินสมทบประกันสังคม แตตองคอย
สามเดือนกอนที่จะสามารถใชสิทธิ์ในการเขาถึงสิทธิประโยชน และ 4)ผูติดตามของแรงงานขามชาติ โดยเฉพาะบุตร
แรงงานขามชาติ
เมื่อ พ.ศ. 2556 กระทรวงสาธารณสุขยังไดกําหนดรายละเอียดการตรวจสุขภาพ สรางความเขาใจตอกระบวนการ
สงกลับแรงงานขามชาติที่ตรวจสุขภาพไมผานและ เพิ่มคาหลักประกันสุขภาพประจําปสําหรับแรงงานขามชาติผูใหญจากราคา
1,300 บาท (40 เหรียญสหรัฐ) เปน 2,200 บาท (67 เหรียญสหรัฐ) คาธรรมเนียมนี้รวมการตรวจสุขภาพ 600 บาท
(18 เหรียญสหรัฐ)รวมเปนเงิน 2,800 บาท (86 เหรียญสหรัฐ) ตอแรงงานขามชาติผูใหญ 1 คน (เด็กอายุต่ํากวา 8 ป
เสียคาบริการ 365 บาท แตเด็กอายุตั้งแต 8 ปและผูสูงอายุจะตองจายราคาเดียวกับผูใหญ) โดยสิทธิประโยชนจากประกัน
สุขภาพฯ ราคาใหมยังคงเหมือนเดิม ระบบใหมนี้รวมถึงการใหยาตานไวรัส (ARV ) สําหรับผูติดเชื้อเอชไอวี หลังจากนั้นไม
นานมีรายงานวา นโยบายนีไ้ มไดนาํ มาใชอยางตอเนือ่ งและแรงงานขามชาติทมี่ สี ขุ ภาพดีหลายคนพบวา คาใชจา ยเปนขอจํากัด
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ในการเขาถึง สงผลใหอัตราการเขาถึงเเละใชบริการอยูในในระดับต่ํา ตอมาในปถัดไป คือวันที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557
ไดมกี ารประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติภายใตรฐั บาลทหาร ทีก่ ระทําการยึดอํานาจรัฐบาลในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557
สั่งใหกระทรวงสาธารณสุขลดคาใชจายประกันสุขภาพแรงงานขามชาติเปน 2,100 บาท ครอบคลุมความคุมครองหนึ่งปเต็ม
ใหการตรวจสุขภาพมีคาธรรมเนียม 500 บาทและลดคาประกันสุขภาพลงไปที่ 1,600 บาท
ยังมีความสับสนวาแรงงานขามชาติทมี่ สี ทิ ธิประกันสังคมสามารถเลือกหลักประกันสุขภาพแรงงานขามชาติสองระบบ
คือ หลักประกันสุขภาพแรงงานขามชาติและประกันสังคมที่เเขงกันเองหรือไม ปจจุบันประกันสังคมใชสําหรับแรงงานขามชาติ
ที่มีหนังสือเดินทางชั่วคราวที่ทํางานที่ถือวาเปน “การจางงานอยางเปนทางการ” ดูเหมือนวานายจางไมไดมีทางเลือก
และจะตองขึ้นทะเบียนแรงงานขามชาติกับสํานักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงาน ทั้งนี้การไมมีทางเลือกอาจจะสรางปญหา
ไดเชนกัน
เนือ่ งจากแรงงานขามชาติตอ งจายเงินสมทบรอยละ 5 จากคาจางรายเดือนเขากองทุนประกันสังคมใหตลอดอายุงาน
คาใชจา ยนีม้ กั จะสูงกวาคาใชจา ยทีแ่ รงงานขามชาติซอื้ ประกันสุขภาพแรงงานขามชาติเปนประจําทุกป ตัวอยางเชน แรงงานขามชาติ
ที่ไดเงินเพียง 5,000 บาท (153 เหรียญสหรัฐ) ตอเดือนซึ่งต่ํากวาคาจางขั้นต่ําตามกฎหมาย แตเปนคาจางที่แรงงานในโรงงาน
ตัดเย็บเสื้อผาไดรับกันทั่วไป ตองจายเงินสมทบประกันสังคม 3,000 บาท (92 เหรียญสหรัฐ) ตอป คิดเปนคาใชจายที่สูงกวา
คาใชจายในระบบประกันสุขภาพแรงงานขามชาติถึง 50% ซึ่งขณะนี้คาหลักประกันอยูที่ 2,100 บาทตอป หากแรงงาน
มีรายไดมากกวา 5,000 บาทตอเดือนก็จะตองจายเงินสมทบมากขึน้ เพราะอัตราเงินสมทบคิดเปนรอยละของรายได นอกจากนี้
เนื่องจากลักษณะสัญญาจางแรงงานเปนสัญญาระยะสั้น โดยเห็นไดชัดดวยวาเริ่มตนมีการกําหนดระยะเวลาจางงานที่ 2-4 ป
และมีขอจํากัดที่อนุญาตใหแรงงานขามชาติที่วางงานพักอยูในประเทศไทยเพียง 7 วัน ดังนั้นจึงมีสิทธิประโยชนประกันสังคม
ที่แรงงานขามชาติไมสามารถเขาถึงในระยะยาว เชน สิทธิประโยชนการวางงาน ปจจุบันยังไมมีระบบสําหรับการถายโอน
สิทธิประโยชนขามประเทศ ดังนั้นแรงจูงใจในระยะยาวที่จะเขารวมในระบบประกันสังคมจึงมีนอย (หมายเหตุ - ในขณะที่
จัดทํารายงานนี้ ยังไมมกี ารรับประกันวาถาแรงงานขามชาติหยุดสงเงินสมทบกองทุนประกันสังคม แลวเดินทางกลับประเทศตนทาง
เมือ่ เดินทางกลับมาประเทศไทยเเละสมัครเขาเปนผูป ระกันตนใหมแลวจะสามารถกลับเขาสูร ะบบและการเขาถึงสิทธิประโยชน
ที่สะสมไวเดิมไดหรือไม)
นายสมเกียรติ ฉายะศรีวงศ ปลัดกระทรวงแรงงานประกาศเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 วาควรแยกระบบประกัน
สังคมที่มีสิทธิประโยชนนอยกวาสําหรับแรงงานขามชาติออกมาโดยเฉพาะ ดวยตระหนักถึงความแตกตางที่แรงงานขามชาติ
ตองเผชิญในการเขาถึงสิทธิประโยชนประกันสังคม ซึง่ จะทําใหแรงงานหญิงขามชาติเปนเปาหมายทีจ่ ะไดรบั การจํากัดสิทธิมนุษยชน
โดยแรงงานขามชาติหญิงจะยังไดรับสิทธิประโยชนเฉพาะการคลอดบุตรเทานั้น แตจะไมไดรับสิทธิประโยชนการลาคลอด
หรือการสงเคราะหบุตร นายสมเกียรติยังกลาวอีกวา แรงงานขามชาติควรรูตัววาไดรับอนุญาตใหทํางานในประเทศไทย
เพียงชั่วคราวเทานั้น ไมใชใหมาสรางครอบครัวหรือใชชีวิตถาวรในไทย และวาแรงงานขามชาติไมไดรับสิทธิประโยชน
การวางงาน เพราะแรงงานขามชาติไมไดรับอนุญาตใหอยูในประเทศนานกวาเจ็ดวันหากวางงาน นอกจากนี้ นายสมเกียรติ
ยังเสนอใหจายเงินกอนแทนเงินบํานาญรายเดือนดวย (MAP Foundation, 2013)
ขณะนี้การแยกระบบประกันสังคมยังไมไดรับการตราเปนกฎหมาย ทวาความคิดที่รองรับเบื้องหลังสะทอนใหเห็นวา
รัฐบาลไทยไมนาํ พาประเด็นสิทธิเเละสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุข องแรงงานขามชาติหญิงในนโยบายแรงงานขามชาติ
แมแนวคิดที่รวมแรงงานขามชาติภายใตประกันสังคมอาจเปนเจตนาที่ดี แตความจริงก็คือ แรงงานขามชาติไมสามารถเขาถึง
สิทธิประโยชนหลายประการในระบบประกันสังคมแหงชาติเทาที่พึงจะมีสิทธิไดรับ
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ผลการสัมภาษณ
ในการวิจัยนี้ MAP ไดสํารวจโดยการสัมภาษณแรงงานขามชาติจากประเทศเมียนมาร 101 คน ( แรงงาน 35 คน
มา จากจังหวัดเชียงใหม และ 66 คนมาจาก อําเภอแมสอด จังหวัดตาก) โดยสํารวจความเขาใจเรื่องประกันสังคม
และสิทธิประโยชน แรงงานขามชาติที่สํารจ 53 คน เปนผูหญิง อีก 48 คน เปนชาย ผูตอบแบบสอบถาม 59% ทํางาน
ในโรงงาน 33% ทํางานกอสราง 5% ทํางานรับใชในบาน 2% ทํางานพอครัวและแมครัว ทํางานขับรถ 1 คน และ
ทํางานขายของในราน 1 คน มีแรงงานที่เขามาทํางานผานบันทึกความเขาใจฯ เพียงคนเดียว เเละทํางานกอสราง
สวนที่เหลือขึ้นทะเบียนผานกระบวนการพิสูจนสัญชาติ
ตามนโยบายของรัฐบาล ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีคุณสมบัติที่จะตองเขาสูระบบประกันสังคม เเตพบวา
มีแรงงานขามชาติเพียง 8 คน (8%) ทราบวาตนมีสิทธิ์ที่จะขึ้นทะเบียนเปนผูประกันตนในระบบประกันสังคม และแรงงาน
ชุดเดียวกัน 8% บอกวามีการหักคาจางรายเดือนสงเปนเงินสมทบใหกองทุนประกันสังคม ในจํานวนที่กลาวมานี้
มีแรงงานขามชาติเพียง 1 คน ทีไ่ ดรบั และใชบตั รประกันสังคมเพือ่ เขาถึงบริการสุขภาพ ผูต อบแบบสอบถามคนอืน่ ๆ เกือบทุกราย
บอกวา ไมไดจายเงินสมทบเขากองทุนประกันสังคมเพราะนายจางไมไดเริ่มตนกระบวนการ มีเพียงคนเดียวที่ตอบวา
ตนเองมีทั้งหลักประกันสุขภาพแรงงานขามชาติหรือประกันสังคม (1%)
แรงงานทีส่ ง เงินสมทบเขากองทุนประกันสังคม 5 จาก 8 คน ไมแนใจวาตนมีสทิ ธิประโยชนจริงหรือไม แรงงานขามชาติ
กลุมเดียวกัน 2 คน คิดวาตนไมไดรับสิทธิประโยชนใดๆ เพราะไมใชคนไทย ดังนั้น สิ่งที่ยอนแยงคือคนที่สงเงินสมทบ
เขาระบบประกันสังคมไมเเนใจวาตนมีสิทธิที่จะไดรับสิทธิประโยชนใดๆ จริง สวนคนที่เหลือไมไดตระหนักถึงสิทธิของตน
สวนหนึ่งเปนเพราะความไมเต็มใจของนายจางที่จะขึ้นทะเบียนให
“ประกันสังคมเหรอ ผมรูเพียงวาแรงงานจะตองจายเงินทุกเดือน แตผมไมทราบวาจะไดรับผลประโยชน” แรงงาน
กอสราง จ. เชียงใหม
พบวามีกรณีอยางนอยสามกรณีจากแปดกรณี ที่แรงงานขามชาติที่สงเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ไดจายเงิน
คาหลักประกันสุขภาพ 1,900 บาท (ประมาณ 60 เหรียญสหรัฐ) สําหรับการคุมครองเปนเวลาหนึ่งปดวย โดยประกันสุขภาพ
ทั้งสองมีระยะเวลาการคุมครองทับซอนกัน จากการสัมภาษณแรงงานขามชาติ 101 คน มี 7 คน (7%) ไดซื้อหลักประกัน
สุขภาพใหมที่ประกาศใชในชวงนั้น โดยตองเสียคาประกันสุขภาพ 2,800 บาท
ผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด (ไมรวมหนึ่งรายที่มีบัตรประกันสังคม และอีกหนึ่งรายที่ไมมีหลักประกันสุขภาพใดๆ)
กลาววา ถาตนปวยหรือไดรับบาดเจ็บ ก็จะใชหลักประกันสุขภาพแรงงานขามชาติ ที่แรงงานขามชาติตองรวมจาย 30 บาท
ที่สถานบริการสาธารณสุข แตถึงกระนั้น แรงงานขามชาติที่สํารวจมีแนวคิดแนวเดียวกันวา ตนไมเชื่อมั่นวาการรักษา
จะมีประสิทธิภาพ
“ตอนที่ไดบัตรฉันรูสึกดีใจมากเพราะจะไมตองกังวลถาเจ็บไขไดปวยหรือมีอุบัติเหตุ” นางลา แรงงานทํางานบาน
จ.เชียงใหม
“ผมไปโรงพยาบาลของรัฐและใชบตั รประกันสุขภาพ แตกไ็ มหาย จึงไปพบแพทยในคลินกิ เอกชน” จาย แรงงานชาย
จากภาคเกษตรกรรม อ.โปงแยง จ.เชียงใหม
“ฉันใชบัตรประกันสุขภาพ (โครงการ 30 บาท) แตรูสึกวาโรงพยาบาลไมไดใสใจรักษา อาการก็ไมดีขึ้น ฉันจึงไป
ที่คลินิกและจายเงินเอง เเลวก็หายดี” นางสอน แรงงานทํางานบาน จ.เชียงใหม
ผูต อบแบบสอบถาม 2 คน (2%) ตอบวา นายจางควรรับผิดชอบคาใชจา ยถาแรงงานขามชาติบาดเจ็บจากการทํางาน
อีก 19 คน (19%) ตอบวา ไมไดทราบวาเพราะไมเคยไดรับบาดเจ็บ สวนที่เหลือระบุวา สันนิษฐานวาสามารถใช
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หลักประกันสุขภาพได หากแพทยระบุวา ไดรบั บาดเจ็บไมรนุ แรงมากนัก ผูต อบแบบสอบถามเพียง 14 คน (14%) จาก 101 คน
ชี้ใหเห็นวานายจางหรือกองทุนเงินทดแทนควรรับผิดชอบคาใชจาย ถาแรงงานไดรับบาดเจ็บที่เกี่ยวของกับการทํางาน
ที่สงผลใหเกิดความพิการ ผูตอบแบบสอบถามสวนที่เหลือไมแนใจวาใครควรเปนผูรับผิดชอบ ไมมีผูตอบแบบสอบถามรายใด
ทราบวา ตนจะไดรับสิทธิประโยชนเมื่อวางงานหรือเมื่อเกษียณอายุ ซึ่งสะทอนใหเห็นการขาดความตระหนักเกี่ยวกับ
สิทธิประโยชนประกันสังคมไดสวนหนึ่ง
“เมื่อเดือนที่แลวเพิ่งมีแรงงานชายตกหลังคาและเสียชีวิต ผมไมทราบเรื่องคาชดเชยการเสียชีวิต” อานนท, คนงานกอสราง,
จ.เชียงใหม

บทวิเคราะห
การวิจัยพบวาเงื่อนไขหลักสองประการที่จํากัดมิใหแรงงานขามชาติขึ้นทะเบียนประกันสังคมคือ 1) ประกันสังคม
กําหนดวาผูประกันตนคือ แรงงานขามชาติเฉพาะ ที่ทํางาน “ในกิจการที่เปนทางการ” เทานั้นมีสิทธิเปนผูประกันตน
ในระบบประกันสังคม ดังนั้นระบบประกันสังคมจึงไมครอบคลุมแรงงานขามชาติจํานวนมาก ที่ไดรับการวาจางเปนแรงงาน
ภาคเกษตร แรงงานอุตสาหกรรมประมงทะเล และผูที่ไดรับการวาจางผานผูรับเหมา มีสัญญาจางระยะสั้น หรือการจางงาน
ตามฤดูกาล 2) นายจางเปนผูที่รับผิดชอบการขึ้นทะเบียนแรงงานขามชาติ เเละนายจางตองรวมสงเงินสมทบรายเดือน
รวมกับลูกจาง ประกันสังคมมีอัตราสงเงินสมทบสูงกวาและมีความซับซอนกวาทางเลือกอื่นๆ หรือ หลักประกันสุขภาพ
แรงงานขามชาติ จึงทําใหนายจางไมมีแรงจูงใจจะขึ้นทะเบียนผูประกันตนในระบบประกันสังคมใหแรงงานขามชาติ
หากพิจารณาเฉพาะแรงงานขามชาติทเี่ ปนลูกจางในกิจการประเภททีจ่ ดั วาเปนการทํางานใน “กิจการทีเ่ ปนทางการ”
อุปสรรคสําคัญคือ นายจางที่ไมไดแจงใหลูกจางทราบเรื่องประกันสังคม และนายจางที่ไมไดนําลูกจางของตนไปขึ้นทะเบียน
ประกันสังคม ผลการศึกษาสะทอนใหเห็นวาจากการสํารวจมีแรงงานขามชาติเพียงรอยละ 8 ที่ตระหนักวาตนมีคุณสมบัติเปน
ผูประกันตน และแรงงานขามชาติกลุมนี้ก็คือผูประกันตนในระบบประกันสังคมอยูเเลว เนื่องจากไมมีการบังคับใชกฎหมาย
และเอาผิดกรณีที่นายจางไมนําแรงงานขามชาติไปขึ้นทะเบียนประกันสังคม การขึ้นทะเบียนจึงเปนเสมือนตัวเลือกทางหนึ่ง
แทนทีจ่ ะเปนขอบังคับตามกฎหมาย รายงานจากคําบอกเลาของแรงงานขามชาติระบุวา ถึงแมแรงงานขามชาติบางสวนขึน้ ทะเบียน
ประกันสังคมเเลว แตแรงงานฯ ยังตองปฏิบัติตามระเบียบที่บังคับใหซื้อประกันสุขภาพแรงงานขามชาติชั่วคราวใหครอบคลุม
ระยะเวลา 3 เดือนระหวางรอใหประกันสังคมมีผลบังคับใช ซึ่งมีลักษณะเปนขอบังคับและสันนิษฐานไดวานายจางขึ้นทะเบียน
แรงงานขามชาติภายใตประกันสังคมแลว แตตอ มาเมือ่ หลักประกันสุขภาพหมดอายุกลับพบวาแรงงานไมไดรบั ความคุม ครองใดๆ
เนื่องจากนายจางไมไดขึ้นทะเบียนแรงงานขามชาติภายใตระบบประกันสังคม อยางไรก็ตามขอควรพิจารณาอีกประการ คือ
จํานวนของแรงงานขามชาติทที่ าํ งานในกิจการทีต่ อ งทําประกันสังคมจะลดลง ซึง่ สวนหนึง่ เปนเพราะแรงงานขามชาติมนี ายหนา
เปนนายจาง(ในขอมูลการจดทะเบียน)ของตนเพิ่มขึ้น และจํานวนแรงงานขามชาติที่มีนายจางโดยตรงลดลง ปรากฏการณนี้
เกิดขึ้นบอยครั้งขึ้นเนื่องจากการใชแรงงานแบบเหมาคาแรง
เปนเรื่องที่นาสงสัยวา แรงงานขามชาติจะเขาใจสถานะของตนภายใตระบบประกันสุขภาพแรงงานขามชาติหรือไม
การสํารวจไมไดเจาะลึกลงในกลุม แรงงานขามชาติทถี่ อื บัตรประกันสุขภาพ และไมไดสาํ รวจวาแรงงานขามชาติทราบระยะเวลา
และคาใชจา ยหรือไม ประเด็นทีน่ า สนใจวิจยั เชน การสํารวจจํานวนแรงงานทีม่ บี ตั รประกันสุขภาพเพียงบัตรเดียวในชวงสามเดือน
ระหวางรอใชสทิ ธิประกันสังคม ซึง่ อาจจะไมทราบวาตนไมไดขนึ้ ทะเบียนจนถึงวันทีจ่ าํ เปนตองใชบริการดานสุขภาพ ทายทีส่ ดุ
มีขอ หวงใยคือแรงงานขามชาติโดยทัว่ ไปไมคอ ยเขาใจหรือเเทบจะไมเขาใจเรือ่ งความรับผิดชอบเเละผูท ตี่ อ งรับผิดชอบคารักษา
พยาบาลเมือ่ ตนเองบาดเจ็บหรือพิการเนือ่ งจากการทํางาน เมือ่ แรงงานขามชาติยงั มีสถานะเปนผูป ระกันตนในระบบประกันสังคม
แมจะมีหลักประกันวาแรงงานขามชาติทุกคนรวมถึงแรงงานเหมาคาแรงมีสิทธิไดรับคาชดเชยดวย แตแรงงานขามชาติ
ขาดความตระหนักรูเรื่องนี้ซึ่งนากังวลเปนอยางยิ่ง อีกทั้งการขาดความตระหนักรูนี้สะทอนใหเห็นความเปนจริงของสมมติฐาน
วานายจางจะเปนผูแจงใหแรงงานขามชาติทราบสิทธิประโยชนของตนภายใตการคุมครองทางสังคมรูปแบบตางๆ
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บทสรุป
การสํารวจพบวาแรงงานขามชาติที่เขามาในประเทศไทยเเละขึ้นทะเบียนภายใตบันทึกความเขาใจฯ (MOU) ไมไดรับ
ผลประโยชนอยางชัดเจนเเละเเตกตางจากผูที่ขึ้นทะเบียนภายใตการพิสูจนสัญชาติ ทั้งดานคาจาง สภาพการทํางานหรือ
ความปลอดภัยในที่ทํางาน โดยทั่วไปพบวาแรงงานขามชาติที่เขามาทํางานผานระบบบันทึกความเขาใจฯ มีปญหาเรื่องนายจาง
เลือกปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานเฉพาะสวน เชนเดียวกับแรงงานขามชาติที่ขึ้นทะเบียนภายใตกระบวนการการพิสูจนสัญชาติ
ดูเหมือนวาประเภทกิจการที่แรงงานขามชาติทํางานอยูอาจมีผลกระทบตอคาจาง วันและชั่วโมงทํางาน และวันหยุด ที่แรงงาน
ไดรบั มากกวาประเภทเอกสารทีแ่ รงงานไดจดทะเบียน ผูต อบแบบสอบถามจํานวนนอยมากระบุวา ไดรบั คาจางขัน้ ต่าํ นอกจากนัน้
ไมวาแรงงานขามชาติหญิงมีเอกสารชนิดใด พวกเธอก็ยังคงไดรับความเดือดรอนจากชองวางคาจาง ทําใหไดรับรายไดนอยกวา
แรงงานขามชาติชายในการทํางานประเภทเเละลักษณะเดียวกัน สวนแรงงานขามชาติที่ไดรับคาจางเปนรายเดือนบอกวา
ชัว่ โมงการทํางานยาวนานกวา เมือ่ เทียบกับผูท ไี่ ดรบั คาจางรายวันหรือรายชัว่ โมง และแรงงานทีม่ สี ถานะตามระบบบันทึกความเขาใจฯ
บอกวาทํางานวันละแปดชั่วโมงโดยไมตองทํางานลวงเวลา แตไมมีวันหยุด แรงงานสวนใหญไมไดรับคาลวงเวลาเต็มจํานวน
ตามอัตราที่กฎหมายกําหนด สถานะการจดทะเบียนสัมพันธกับสภาพความปลอดภัยในที่ทํางาน คนงานสวนใหญมีความกังวล
เรื่องอุบัติเหตุหรือการทํางานที่อาจกอใหเกิดปญหาสุขภาพ อัตราแรงงานขามชาติที่ไดรับการฝกอบรมความปลอดภัย
ในการทํางานเเละมีความรูเรื่องอัคคีภัยมีนอยมาก สภาพความเปนอยูของแรงงานแปรผันตามสถานะการจดทะเบียนของ
แรงงานขามชาติ แรงงานขามชาติทั้งหมดวิตกเรื่องสุขอนามัยดานที่อยูอาศัย ทั้งกลุมที่พักในสถานที่ทํางานและกลุมที่พัก
นอกสถานที่ทํางาน แรงงานขามชาติที่อยูอาศัยนอกสถานที่ทํางานมีความกังวลเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางเพิ่มขึ้น
อีกประการหนึ่ง
เมื่อพิจารณาวาการเขาประเทศไทยผานการจางงานตามบันทึกความเขาใจฯ ไมสามารถสรางหลักประกันสภาพ
การทํางาน ตําแหนงงาน หรือการเขาถึงสิทธิประโยชนที่เหมาะสม แตมีคาใชจายอยางนอยสองเทาของกระบวนการพิสูจน
สัญชาติ จึงเปนเรื่องยากที่จะใหความชอบธรรมในการสงเสริมการจางงานตามบันทึกความเขาใจฯ เหตุที่ทําใหการจางงาน
ตามบันทึกความเขาใจฯ มีคาใชจายสูงกวา คือ นายหนาและบริษัทจัดหางานสามารถทํางานโดยปราศจากการควบคุม
เเละกํากับดูแล ไมมีการขีดเสนแบงความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหวางนายหนาและนายจาง และขาดการควบคุมการเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมจากแรงงานขามชาติอยางโปรงใส ซ้าํ รายยังไมมกี ลไกรองเรียนทีช่ ดั เจน ขาดกลไกบังคับใชเพือ่ ควบคุมบริษทั จัดหางาน
ดังนั้นความรับผิดชอบจึงตกแกแรงงานขามชาติที่จะตองทนรับสภาพที่ตนเผชิญอยูเพื่อความอยูรอดอีกทั้งแรงงานขามชาติ
มีสถานะเชื่อมกับนายจางเพียงรายเดียวทําใหการเปลี่ยน/ยายนายจางเปนเรื่องยาก ดูเหมือนวาแรงงานขามชาติจากประเทศ
เมียนมารมีความไมสมดุลดานประชากรในกลุมแรงงานขามชาติผานระบบบันทึกความเขาใจฯ ซึ่งสะทอนใหเห็นเงื่อนไข
ในการทํางาน แรงงานที่เขามาทํางานผานระบบบันทึกความเขาใจฯ จึงมักเปนโสดเพราะตองทําสัญญาสองป ดูเหมือนวา
แรงงานขามชาติสวนใหญที่เขามาทํางานโดยผานระบบดังกลาวมีเชื้อชาติพมา สวนชาติพันธุอื่นๆ เชน ไทยใหญมักเขามาทํางาน
ผานกระบวนการพิสูจนสัญชาติ เมื่อเทียบกันเเลวกระบวนการพิสูจนสัญชาติราคาต่ํากวาแตก็ไมไดมีความเปนระบบราชการ
นอยกวา ซึ่งเปนชองทางใหนายหนามีโอกาสที่จะแทรกแซงและแสวงกําไรได ดูเหมือนวาทั้งกระบวนการพิสูจนสัญชาติ
และบันทึกความเขาใจฯ ตางมีวัตถุประสงคหลักแรกเริ่มคือการจัดระเบียบแรงงานขามชาติใหมีสถานภาพการอยูอาศัย
และทํางานอยางถูกกฎหมาย แตในทายที่สุดกลับพบวาทั้งสองกระบวนการมีคาใชจายเพิ่มขึ้นกวาที่กําหนดไวตามระเบียบ
และลมเหลวที่จะรับประกันการยกระดับสภาพการทํางานรวมทั้งสิทธิประโยชนใหดีขึ้น
ประการสุดทายคือ แรงงานขามชาติจากประเทศเมียนมารที่เขามาตามระบบบันทึกความเขาใจฯ และขึ้นทะเบียน
ผานกระบวนการพิสูจนสัญชาติมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น จึงควรมีแรงงานที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคมมากขึ้นไปดวย ทวาสถิติแรงงาน
ที่เปนผูประกันตนในระบบสังคมแสดงใหเห็นวาอัตราผูประกันตนที่เปนแรงงานขามชาตินอยกวาจํานวนแรงงานที่มีสิทธิ
เขาสูร ะบบประกันสังคม โดยจากการสัมภาษณแรงงานไดสะทอนใหเห็นวาไมเพียงแตอตั ราการเขาเปนผูป ระกันตนอยูใ นระดับต่าํ
เทานั้น แตแรงงานขามชาติยังมีความรูเรื่องประกันสังคมนอยอีกดวย ซึ่งสวนหนึ่งเปนเพราะนายจางเปนแหลงขอมูลหลัก
ของแรงงานฯ แรงงานขามชาติสว นใหญยงั คงคิดวาตนมีสทิ ธิภ์ ายใตหลักประกันสุขภาพแรงงานขามชาติเทานัน้ สวนประกันสังคมนัน้
เมือ่ พิจารณาถึงคาใชจา ยทีค่ อ นขางสูง การตองพึง่ พานายจางใหนาํ แรงงานฯ ขึน้ ทะเบียนและสงเงินสมทบเขากองทุนประกันสังคม
รวมทั้งขอจํากัดในการเขาถึงสิทธิประโยชนอยางเต็มรูปแบบ ทําใหประกันสังคมอาจยังไมใชทางเลือกที่ดีที่สุดสําหรับ
แรงงานขามชาติ อยางไรก็ตามการกําหนดระบบประกันสังคมที่มีขอจํากัดและแยกระบบตางหากสําหรับแรงงานขามชาติ
โดยมีการจํากัดสิทธิประโยชนก็ไมใชทางออกที่เหมาะสม ในขณะเดียวกันนโยบายประกันสุขภาพสําหรับแรงงานขามชาติ
ทีอ่ ยูน อกระบบประกันสังคมมีการเปลีย่ นแปลงราคาและความไมแนนอนเรือ่ งการรักษาเอชไอวีอกี ทัง้ ยังมีขอ สงสัยวา แรงงานขามชาติ
ที่ไมมีเอกสารจะเขาถึงการประกันสุขภาพนี้ไดหรือไม กลาวอีกนัยะหนึ่งคือการคุมครองทางสังคมสําหรับแรงงานขามชาติ
ยังขาดความแนนอนและสรางความสับสนเพิม่ ขึน้ ทําใหแรงงานขามชาติมโี อกาสตกหลนจากโครงขายการคุม ครองทางสังคมและ
แรงงานฯจะทราบความจริงอันไมพึงประสงคนี้ก็ตอเมื่อจําเปนตองใชสิทธิประโยชนแลว
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ขอเสนอแนะ

สภาพความเปนอยูและการทํางานของแรงงานขามชาติ
คํานึงถึงสถานะการจดทะเบียนหรือประเภทงาน และใหแรงงานขามชาติทุกคนไดรับวันหยุดที่เหมาะสม รวมทั้ง
คาลวงเวลาตามกฎหมายเมื่อทํางานมากกวาเวลาทํางานปกติ
เนื่องจากแรงงานขามชาติที่ขึ้นทะเบียนภายใตระบบบันทึกความเขาใจฯ และกระบวนการพิสูจนสัญชาติไดรับ
การขึ้นทะเบียนอยางเปนทางการกับสถานที่ทํางานที่ระบุอยางชัดเจน จึงควรมีการตรวจสอบสภาพการทํางานและ
การอยูอาศัยใหมากขึ้นและเปนแบบเชิงรุกโดยพนักงานตรวจแรงงาน ตรวจสอบสภาพความเปนอยูของแรงงาน
ผานการตรวจแรงงาน โดยการตรวจแรงงานไมควรเปนเพียงเพือ่ ลงโทษกรณีทพี่ บนายจางไมปฏิบตั ติ ามกฎหมายแรงงาน
แตควรใชเพื่อสงเสริมมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัยดวยเชนกัน
ตองใหความสําคัญเพิ่มขึ้นตอการริเริ่มดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานที่ทํางาน โดยตองเขาถึง
แรงงานขามชาติโดยตรง เนื่องจากไมสามารถพึ่งพานายจางในประเด็นเหลานี้ได

กระบวนการจัดหางานและการขึ้นทะเบียนภายใตระบบบันทึกความเขาใจฯ และการพิสูจนสัญชาติ
ควรระบุคา ใชจา ยสําหรับการเขาสูร ะบบบันทึกความเขาใจและกระบวนการพิสจู นสญ
ั ชาติอยางชัดเจนและโปรงใส รวมทัง้
ควบคุมการเรียกเก็บคาธรรมเนียมโดยหนวยนายหนาตางๆ เเละลดคาใชจายลงใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได
ควรกําหนดบทบาทของนายหนาอยางชัดเจนเเละลดบทบาทของนายหนาในขั้นตอนการจัดหางาน รวมทั้งควรเนน
การสรางความเขาใจเรือ่ งกระบวนการจัดหางานจากฝง ประเทศเมียนมารใหชดั เจนอยางครอบคลุมเรือ่ ง คาธรรมเนียมตางๆ
และเงื่อนไขสัญญาการทํางานรวมถึงการรับประกันการมีงานทํา
ควรมีการจัดระเบียบ ตรวจสอบและควบคุมการทํางานของนายหนาอยางเครงครัด ควรเริ่มการทบทวนและปรับปรุง
พระราชบัญญัติคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2538 ใหครอบคลุม(บริษัท)นายหนาที่จัดหางานใหแรงงานขามชาติ
ทํางานในประเทศไทย
ควรมีกลไกการรองเรียนเกีย่ วกับการจัดหางานทีส่ ามารถเขาถึงไดและเปนกลาง ตลอดจนประชาสัมพันธใหแรงงานขามชาติ
ทีเ่ ขามาทํางานผานระบบบันทึกความเขาใจฯ ไดรบั ทราบ ในทํานองเดียวกันควรมีกลไกการรองเรียนเกีย่ วกับขัน้ ตอนการ
ขึ้นทะเบียนสําหรับแรงงานขามชาติผานการพิสูจนสัญชาติดวย
แรงงานขามชาติควรมีสิทธิที่จะถือครองเอกสารของตนเมื่อขึ้นทะเบียนแลว
ควรมีการตรวจสอบการใชแรงงานขามชาติเหมาคาแรงอยางชัดเจน และไมควรจํากัดโอกาสที่แรงงานขามชาติ
เหมาคาแรงจะขึ้นทะเบียนอยางถูกตอง
ไมควรใชการขูและใชการผลักดันแรงงานขามชาติออกนอกประเทศเพื่อบีบบังคับใหแรงงานขามชาติและนายจางเขาสู
กระบวนการจดทะเบียน

ประกันสังคมสําหรับแรงงานขามชาติ
ควรจัดทําเเละใหขอ มูลเรือ่ งประกันสังคมใหมากเเละกวางขวางขึน้ เพือ่ ใหแรงงานขามชาติทราบประโยชนของประกันสังคม
และวิธีขึ้นทะเบียนประกันสังคม
สํานักงานประกันสังคมควรหาวิธชี ว ยใหแรงงานขามชาติเขาถึงสิทธิประโยชนทงั้ หมดทีม่ อี ยูใ นกองทุนประกันสังคม รวมทัง้
กรณีการวางงาน การคลอดบุตรและเกษียณอายุ
ควรตรวจสอบความรับผิดชอบของนายจางในการขึ้นทะเบียนและสงเงินสมทบใหแกแรงงานขามชาติ รวมทั้งติดตาม
ใหมีการลงโทษกรณีกระทําความผิด
ควรมีการแกไขปรับปรุงนโยบายเกี่ยวกับแรงงานขามชาติใหสามารถปฏิบัติไดจริง เชน ขยายระยะเวลาใหเพียงพอ
สําหรับแรงงานขามชาติจะสามารถหานายจางใหม และติดตามการลาคลอดอยางเหมาะสม เพื่อชวยใหแรงงานขามชาติ
เขาถึงและไดรับสิทธิประโยชนอยางเต็มที่จากประกันสังคม
ควรสรางระบบประกันสังคมทวิภาคีที่สามารถถายโอนการรับสิทธิประโยชนเเละใหแรงงานขามชาติสามารถเปนสมาชิก
ระยะยาว
ควรยกเลิกขอจํากัดเกีย่ วกับการเปลีย่ นนายจางเพือ่ ใหแรงงานขามชาติสามารถเลือกงาน และกระตุน ใหนายจางจายคาจาง
และผลประโยชนที่เหมาะสม
หลักประกันสุขภาพแรงงานขามชาติควรมีนโยบายทีช่ ดั เจนและคงคาใชจา ยใหตา่ํ เพือ่ ใหแรงงานขามชาติทอี่ ยูน อกระบบ
ประกันสังคมสามารถเขาถึงไดมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได
25

กฎหมายไมกดสิทธิ - 2

บรรณานุกรม
Hall, A. (6 May 2012) “Experiences Of Myanmar Migrant Workers In Thailand With The Mou
Import Process.” Mahidol Migration Center, Institute for Population and Social Research,
Mahidol University. Thailand.
International Labour Organization (ILO) (2013). “Regulating Recruitment of Migrant Workers:
An Assessment of Complaint Mechanisms in Thailand.” Tripartite Action to Protect
the Rights of Migrant Workers within and from the Greater Mekong Subregion (GMS
TRIANGLE Project); Asian Research Center for Migration, Institute of Asian Studies,
Chulalongkorn University.
International Organization for Migration (IOM) Thailand. (2013a). Migrant Information
Note, Issue #18, January 2013.
International Organization for Migration (IOM) Thailand. (2013b). Migrant Information
Note, Issue #21, September 2013.
International Organization for Migration (IOM) Thailand. (2014a). Migrant Information
Note, Issue #23, April 2014.
International Organization for Migration (IOM) Thailand. (2014b). Migrant Information
Note, Issue #24, August 2014.
International Organization for Migration (IOM) Thailand. (2014c). Migrant Information
Note, Issue #25, December 2014.
International Organization for Migration (IOM) Thailand. (2015a). Migrant Information
Note, Issue #26, April 2015.
Kantayaporn, T. and Mallik, S.(2013, December). Migration and Health Service System in
Thailand: Situation, Responses and Challenges in a Context of AEC in 2015 (Final Draft).
World Health Organization Representative to Thailand.
MAP Foundation. (2012, December). RegularRights: Do Documents Improve Migrants’
Lives?
Office of Foreign Workers Administration, Ministry of Labour, Department of Employment.
(Nov. 2014).
Office of Foreign Workers Administration, Ministry of Labour, Department of Employment.
(Aug. 2013).

กฎหมายไมกดสิทธิ - 2

26

ภาคผนวก

ตารางที่ 1: รายละเอียดผูตอบแบบสอบถาม (แบบสอบถามชุดที่ 1 เรื่องสภาพการทํางาน)
ประวัติผูตอบแบบสอบถาม
ไมมีเอกสารฯ

พิสูจนสัญชาติ

บันทึกความเขาใจฯ

หญิง
ชาย
รวม
อายุ

34
41
75
16 ถึง 49 ป คามัธยฐาน 25 ป

37
20
57
18 ถึง 50 ป คามัธยฐาน 30 ป

0
7
7
16 ถึง 56 ป คามัธยฐาน 25 ป

สถานภาพสมรส

สมรส 35 (47%)
หยาราง 9 (12%)
โสด 31 (41%)
กอสราง:
42 คน (56%)
เกษตรกรรม:
ทํางานในสวนสม 12 คน (16%)
ทํางานโรงงาน:
10 คน (1 คน ทํางานในโรงงานทอผา เเละอีก 1 คน
ทํางานโรงงานไอศกรีม(13%)
แรงงานทํางานบาน:
10 คน (13%)
อื่นๆ :
ติดตั้งปายโฆษณา 1 คน (1%)

สมรส 49 (86%)
โสด 8 (14%)

สมรส 3 (43%)
โสด 4 (57%)

อาชีพ

กอสราง:
กอสราง:
29 คน (78%)
7 คน (100%)
เกษตรกรรม:
ทํางานในสวนสม 8 คน (22%)
ทํางานโรงงาน:
10 คน (ทํางานโรงงานน้ําปลา
3 คน) (27%)
แรงงานทํางานบาน:
10 คน (27%)

ตารางที่ 2: สภาพแวดลอมในการทํางาน (คําตอบแบบสอบถามสวนที่ 2)
สภาพการทํางาน
ไมมีเอกสารฯ
(75 คน)

การพิสูจนสัญชาติ
(57 คน)

บันทึกความเขาใจฯ
(7 คน)

66 คน(88%)
34 คน (52%)
26 คน (39%)
6 คน(9%)
91%
9 คน(12%)
8 (89%)
1 (11%)
89%

51 คน(89%)
13 คน (25%)
19 คน (37%)
19 คน (37%)
62%
6 คน (11%)
2 (33%)
4 (67%)
100%

7 คน
2 คน (29%)
4 คน (57%)
1 คน (14%)
86%
0 คน
-

50 คน (67%)
17 คน (23%)
1 คน (1%)
7 คน(9%)
33%

41 คน(72%)
12 คน(21%)
4 คน (7%)
28%

7 คน (100%)
0%

คาจาง
ไดรับคาจางรายวันหรือไม
199 บาท หรือนอยกวา
200 บาท-299 บาท
300 บาท+
รอยละที่ไดรับคาจางนอยกวาคาจางขั้นต่ํา
ไดรับคาจางรายเดือนหรือไม
5000 บาท หรือนอยกวา
5001 บาท-7200 บาท
7200+ บาท
รอยละที่ไดรับคาจางนอยกวาคาจางขั้นต่ํา

วันทํางาน (ไมรวมลวงเวลา)
ทํางาน 8 หรือนอยกวา/วัน
ทํางาน 8+ - 9 ชั่วโมง/วัน
ทํางาน 9+ - 10 ชั่วโมง/วัน
ทํางานมากกวา 10 ชั่วโมง/วัน
รอยละแรงงงานที่ไมไดทํางานตามเวลาทํางาน
ตามที่กฎหมายกําหนด
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การทํางานลวงเวลา (OT)
ไดรับคาลวงเวลา (OT)
คาลวงเวลาเฉลี่ย/ ชั่วโมง

29 คน จาก 75 คน (39%)
30 บาท

39 คน จาก 51 คน (76%)
29 บาท

3 คน จาก 7 คน (43%)
-

9 คน (12%)
14 คน (19%)
13 คน (17%)
10 คน (13%)
43 คน (57%)

6 คน (11%)
18 คน (32%)
8 คน (14%)
6 คน (11%)
39 คน(68%)

3 คน (43%)
0 คน (0%)
0 คน (0%)
0 คน (0%)
1 คน (14%)

44 คน (59%)

25 คน(44%)

3 (คน 43%)

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
อุบัติเหตุในการทํางาน
อุปกรณดับเพลิง
การอบรมดานอาชีวอนามัยฯ
ซอมหนีไฟ
รอยละของผูที่มีความปลอดภัยในการทํางาน
(% ที่ตอบวามี)
รอยละของผูที่อาศัยอยูในที่ทํางาน?
(% ที่ตอบวาอาศัยในที่ทํางาน)

ตารางที่ 3 : สรุปสาระสําคัญดานประกันทางสังคมและประกันสุขภาพ
(คําตอบแบบสอบถามสวนที่ 3)
สรุปสาระสําคัญเรื่องหลักประกันทางสังคม
ขอมูล
เพศ
อาชีพ

กระบวนการเขาสูการทํางาน
จํานวนผูที่ทราบเรื่องการเขาสูประกันสังคม
จํานวนผูที่จายเงินสมทบประกันสังคม
จํานวนผูที่รับสิทธิประโยชนประกันสังคม
จํานวนผูไมทราบวาไดรับสิทธิประโยชนประกันสังคมหรือไม
จํานวนผูคิดวาไมมีสิทธิรับสิทธิประโยชนประกันสังคม
จํานวนผูสงเงินสมทบทั้งประกันสังคมและหลักประกันสุขภาพ
แรงงานขามชาติ
ไมมีหลักประกันสุขภาพและประกันสังคม
ใครควรรับผิดชอบคาใชจายกรณีเจ็บปวย
ใครควรรับผิดชอบคาใชจายกรณีการบาดเจ็บจากการทํางาน
ใครควรรับผิดชอบคาใชจายกรณีความพิการจากการทํางาน
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ผูตอบแบบสอบถาม (n=101) (%)
หญิง: 53 คน (53%)
ชาย: 48 คน (48%)
โรงงาน: 59 คน (59%)
กอสราง: 33 คน (33%)
แรงงานทํางานบาน: 5 คน (5%)
พอครัว/แมครัว: 2 คน (2%)
คนขับรถ: 1 คน (1%)
ขายของหนาราน: 1 คน (1%)
พิสูจนสัญชาติ: 100 คน (99%)
บันทึกความเขาใจ ฯ : 1 คน (1%)
8 คน (8%)
8 คน (8%)
1 คน (1%)
5 คน (5%)
2 คน (2%)
3 คน (3%)
1 คน(1%)
หลักประกันสุขภาพแรงงานขามชาติ: 100 คน (100%)
ประกันสังคม: 1คน (1%)
หลักประกันสุขภาพแรงงานขามชาติ หรือจายเอง: 80 คน (80%)
ไมแนใจ: 19 คน (19%)
นายจาง: 2 คน (2%)
ไมแนใจ: 87 คน (87%)
กองทุนเงินทดแแทน/ นายจาง: 14 คน (14%)

ตารางที่ 4: สถิติขึ้นทะเบียนตามการพิสูจนสัญชาติเเละตามกระบวนการบันทึกความเขาใจฯ
(2556/2557)
ที่มา: สํานักบริหารแรงงานตางดาว, กรมจัดหางาน กระทรวงแรงงาน (ส.ค. 2556 / พ.ย. 2557).

สถิติแรงงานขามชาติขึ้นทะเบียนหรือมีสิทธิขึ้นทะเบียนทุกชองทาง ส.ค. 2556 / พ.ย. 2557
พิสูจนสัญชาติ บันทึกความเขาใจ มาตรา 13 บัตร อยูระหวางกระบวนการ
ชาวเขาเขาเมือง พิสจู นสัญชาติ
(มาตรา 9) (มาตรา 9)
ผิดกฎหมาย
สิงหาคม 2556 917,212
พฤศจิกายน 2557 960,711

168,486
254,009

19,850
21,938

252,019
1,533,675
(ขึ้นทะเบียนกับศูนยใหบริการ
เบ็ดเสร็จเเตอาจจะไมไดเขาสู
กระบวนการพิสูจนสัญชาติ)

รวม
1,357,567
1,236,658
(2,770,333 คน หากรวม
ผูขึ้นทะเบียนกับศูนย
ใหบริการเบ็ดเสร็จ)

แรงงานขามชาติขึ้นทะเบียนตามกระบวนการพิสูจนสัญชาติ (มาตรา 9) แยกตามสัญชาติเเละเพศ
ส.ค. 2556 / พ.ย. 2557
ชาย
(ส.ค. 56)

หญิง
(ส.ค. 56)

รวม
(ส.ค. 56)

ชาย
(พ.ย. 57)

หญิง
(พ.ย. 57)

รวม
(พ.ย. 57)

เมียนมาร

442,577

334,257

776,834

464,765

356,046

820,811

ลาว

20,049

17,909

37,958

18,890

14,205

33,095

กัมพูชา

61,468

40,952

102,420

65,142

41,663

106,805

รวม

524,094

393,118

917,212

548,797

411,914

960,711

แรงงานขามชาติขน้ึ ทะเบียนตามบันทึกความเขาใจฯ (มาตรา 9) แยกตามสัญชาติเเละเพศ ส.ค. 2556 / พ.ย. 2557
ชาย
(ส.ค. 56)

หญิง
(ส.ค. 56)

รวม
(ส.ค. 56)

ชาย
(พ.ย. 57)

หญิง
(พ.ย. 57)

รวม
(พ.ย. 57)

เมียนมาร

31,883

14,195

46,078

85,335

56,628

141,963

ลาว

9,708

8,439

18,147

11,792

9,497

21,289

กัมพูชา

65,321

38,940

104,261

51,709

39,048

90,757

รวม

106,912

61,574

168,486

148,836

105,173

254,009

จํานวนแรงงานขามชาติทข่ี น้ึ ทะเบียนในจังหวัดทีท่ าํ การวิจยั (รอยละ 99% มาจากเมียนมาร) ส.ค. 2556 / พ.ย. 2557
เชียงใหม

ชาย
(ส.ค. 56)

หญิง
(ส.ค. 56)

รวม
(ส.ค. 56)

ชาย
(พ.ย. 57)

หญิง
(พ.ย. 57)

รวม
(พ.ย. 57)

พิสูจนสัญชาติ

3,129

3,746

6,875

30,460

29,943

60,403

บันทึกความเขาใจฯ 173

10

183

10,335

9,123

19,458

รวม

3,302

3,756

10,360

40,795

39,066

79,861

1,846

3,520

5,372

9,709

16,870

26,579

บันทึกความเขาใจฯ 487

15,15

2,002

18,025

20,247

38,272

รวม

7,368

9,701

27,734

37,117

64,851

ตาก
พิสูจนสัญชาติ

2,333
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สนับสนุนโดย:
CCFD - Terre Solidaire
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