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Labour Rights Promotion Network Foundation  
มลูนธิเิครอืขา่ยสง่เสรมิคณุภาพชวีติแรงงงาน (LPN) 
 

วสิยัทศัน ์   มูลนธิเิครอืขา่ยสง่เสรมิคณุภาพชวีติแรงงานเป็นองคก์รดา้นแรงงานทีมุ่่งมั่นสง่เสรมิ

คณุภาพชวีติ คุม้ครองสทิธคิวามเสมอภาค การพึง่ตนเอง และสรรคส์รา้งการอยู่ร่วมกนัในสงัคมอย่าง

สนัต ิ

ยุทธศาสตร ์

1. การศกึษาวจิัยเชงิปฏบิัตกิาร และการท างานบนฐานขอ้มลูทีก่ลุม่เป้าหมายแรงงานประสบ
ปัญหาโดยตรง  และปัญหาเชงิโครงสรา้งของชมุชน สงัคม และนโยบาย 

2. การพัฒนาโครงการทีส่อดคลอ้งกบัปัญหาความตอ้งการของแรงงาน 
3. การท างานชว่ยเหลอืโดยตรง ดา้นกฎหมาย ปัญหาการไม่เขา้ถงึสทิธติา่งๆ 
4. การพัฒนาเครอืขา่ยหน่วยงานทัง้ภาครัฐ  เอกชน  องคก์รชมุชนในพืน้ทีป่ฏบิัตงิาน  และ

ระดบัประเทศ 

5. การท างานเชงิสทิธิ ์ และการท างานเชงินโยบาย  Advocacy  เพือ่การเขาถงึสทิธขิัน้พืน้ฐาน 
สทิธแิรงงาน สทิธทิางสขุภาพ สทิธทิางการศกึษา  และการบรกิารทางสงัคมตา่งๆ 

6. การสรา้งกระบวนการเรยีนรู ้และมสีว่นร่วมของแรงงานเพือ่การพึง่พาตนเองได ้

 

 การท างานเครอืขา่ยองคก์รพฒันาเอกชนดา้นแรงงานขา้มชาต ิเด็กขา้มชาต ิ และเป็นผูร้ว่ม

กอ่ต ัง้ 

 เครอืขา่ยปฏบิัตกิารเพือ่แรงงานขา้มชาต ิ Action   Network  for  Migrant (ANM) 
เป็นเครอืขา่ยร่วมมอืขององคก์รพัฒนาเอกชนทีท่ างานดา้นแรงงานขา้มชาต ิทั่วทุกภาคใน

ประเทศไทย ท าประเด็นขบัเคลือ่นนโยบายดา้นแรงงานขา้มชาตใินประเทศไทยมากวา่ 10 ปี 
 กลุม่องคก์รพัฒนาดา้นแรงงาน  Migrant  Working  Group  (MWG) กอ่ตัง้มามากกวา่ 3  ปี 

เป็นการรวมตวัของกลุม่องคก์รพัฒนาเอกชนทัง้ใน และตา่งประเทศทีท่ างานในประเทศไทย 

ท างานเชงิขอ้มูล และการรณรงคน์โยบายกบัรฐัตอ่ประเด็นตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งดา้นเด็กขา้มชาต ิ
และแรงงานขา้มชาตโิดยภาพรวม 

 เครอืขา่ยความร่วมมอืพัฒนาชายแดนอสีาน  Border  Esan  Action  Network  (BEAN) 

เป็นการรวมตวัขององคก์รพัฒนาเอกชนแถบจังหวดัภาคอสีานทีม่พีรมแดนตดิกบัประเทศลาว 
ขบัเคลือ่นดา้นขอ้มูลการเคลือ่นยา้ยของแรงงานลาว ประเด็นสขุภาพ เอชไอว ี และการท างาน

ในเชงิปฏบิัตกิารชว่ยเหลอืกรณีผูป้ระสบปัญหา  กอ่ตัง้มากวา่ 5  ปี 
 เครอืขา่ย Border to  Shore (BSN) 

เป็นการร่วมมอืระหวา่ง LPN สมุทรสาคร และมูลนธิพิัฒนรักษ์  อ าเภอสงัขละบุร ี กอ่ตัง้มากกว่า 

5 ปี 
 เครอืขา่ยป้องกนัการคา้มนุษย ์กมัพูชา และประเทศไทย  Cambodia  and  Thailand  Anti- 

Human  Trafficking  Network  (CAHT) 
เป็นองคก์รร่วมระหวา่งองคก์รพัฒนาเอกชนฝ่ังไทย (ATN) และกมัพูชา ในการประสานงาน
ภายใตเ้ครอืขา่ยระหวา่งกมัพูชา-ไทยวา่ดว้ยการตอ่ตา้นการคา้มนุษย ์(Cambodia and 

Thailand Anti-Human Trafficking Network – CAHT)  องคก์รฝ่ังกมัพูชา  ม ี Oxfam 
Quebec Cambodia,   ADHOC,   UNIAP –Cambodia,    LICADHO,  LSCW,  HCC      
ภายใตก้ารสนับสนุนจากOxfam Quebec กอ่ตัง้มากวา่ 3 ปี 

 เครอืขา่ยปฏบิัตกิารตอ่ตา้นการคา้มนุษย ์ประเทศไทย   Anti  Human  Trafficking  Network 
(ATN) 
เป็นการรวมตวัขององคก์รพัฒนาเอกชนทีท่ างานเชงิปฏบิัตกิารชว่ยเหลอืกรณีผูป้ระสบปัญหา

คา้มนุษยใ์นประเทศไทย มจี านวน 6  องคก์ร  อาท ิมูลนิธเิครอืขา่ยสง่เสรมิคณุภาพชวีติ
แรงงาน (LPN) มูลนธิพิทิักษ์สตร ี(AAT)มูลนธิกิระจกเงา  มูลนธิเิพือ่นหญงิ  ศนูยส์ง่เสรมิและ
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พัฒนาสทิธผิูห้ญงิ (AWORD) และมูลนธิเิพือ่สทิธมินุษยชนและการพัฒนา (HRDF)  
 คณะท างานภาคสีมาชกิเด็กเคลือ่นยา้ย (Partners for the Rights of Children on the Move-

Pro CoM) 
กอ่ตัง้โดยองคก์รพัฒนาเอกชนทีท่ างานดา้นเด็กและสตรจี านวน 20 องคก์ร เมือ่วนัที ่29 
มนีาคม พ.ศ. 2555 มเีป้าหมายร่วมกนัผ่านการด าเนนิโครงการ Advocacy for the Promotion 
and Protection on the Rights of Children on the Move วา่ ตอ้งมแีนวทาง รูปแบบหรอื
กลไกใหม่ในการท างานเชงิบูรณาการและเป็นองคร์วมในการคุม้ครองเด็กเคลือ่นยา้ย 

 

เครอืขา่ยความรว่มมอื 

 เครอืขา่ยปฏบิัตกิารดา้นแรงงานขา้มชาต ิAction Network for Migrant (ANM) 

 เครอืขา่ยองคก์รพัฒนาเกชนดา้นแรงงาน Migrant Working Group (MWG) 

 เครอืขา่ยปฏบิัตกิารตอ่ตา้นการคา้มนุษย ์

Anti Human Trafficking Network in Thailand (ATN) 

 เครอืขา่ยตอ่ตา้นการคา้มนุษยไ์ทย กมัพูชา 

Cambodia and Thailand Anti-Human Trafficking 

 เครอืขา่ยเด็กเคลือ่นยา้ย Children on the Move 

 เครอืขา่ย CRC 

 

พืน้ทีป่ฏบิตังิานเฉพาะ  

 กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร สมุทรปราการ สมุทรสงคราม  ราชบุร ีกาญจนบุร ีระยอง ตราด 

พืน้ทีป่ฏบิัตงิานดา้นการคุม้ครองสทิธ ิและป้องกนัการคา้มนุษย ์

 การท างานดา้นการคุม้ครองสทิธ ิและป้องกนัการคา้มนุษยค์รอบคลมุทั่วประเทศไทย 

รว่มสนบัสนุนโครงการบรจิาคไดท้ ี ่

 
Financial contribution can be transferred to: 

ชือ่บัญช ี  ;   Labour Rights Promotion Network 
ชือ่ธนาคาร : Krung Thai Bank Pcl.  
สาขา :          Chamchuree Square Branch 
เลขทีบ่ัญช ี: 162-0-09432-0 

Swift Code: KRTHTHBK 
 
 

ผูก้อ่ต ัง้/ผูอ้ านวยการ นายสมพงค ์ สระแกว้ 
ผูร้ว่มกอ่ต ัง้  นางสาวปฏมิา  ตัง้ปรัชญากลู และคณะ 
 

ทีต่ดิตอ่ มูลนธิเิครอืขา่ยสง่เสรมิคณุภาพชวีติแรงงาน (LPN)  
เลขที ่  ๒๕/๑๗-๑๘ หมู่บา้นมหาชยัเมอืงทอง  ถนนสหกรณ ์  อ าเภอเมอืง  จังหวดัสมุทรสาคร  
๗๔๐๐๐   

โทรศพัท ์๐๓๔ ๔๓๔๗๒๖, ๐๘๖๑๖๓ ๑๓๙๐ 
E- mail : somponglpn@gmail.com  
FB: https://www.facebook.com/pages/Labour-Rights-Promotion-Network/371018579290 
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