นางสาวสุ ภาพร มณีจันทร์ สุข
สาขาการพัฒนาสั งคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
การละเมิดสิ ทธิ การสวมสิ ทธิ
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงกลาโหม เป็ นประธาน
การแถลงแผนปฏิ บตั ิการสนับสนุ นการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ และการดาเนิ นการออก
ใบอนุญาตทางานให้ถูกต้องตามกฎหมายของคณะกรรมการนโยบายการจัดการปั ญหาแรงงานต่างด้าว และ
การค้ามนุ ษย์ดา้ นแรงงานประกาศนโยบายให้เปลี่ ยนหนังสื อเดิ นทางชัว่ คราวของแรงงานข้ามชาติพม่าใน
ประเทศไทย จากหนัง สื อ เดิ นทางชั่ว คราวที่ ไ ด้รับ หลัง พิ สู จน์ สั ญ ชาติ เ ป็ นหนังสื อเดิ นทางถาวรภายใต้
นโยบายการจดทะเบี ยนแรงงานข้าม ชาติ ปี พ.ศ. 2554 ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นการทุกอย่างตั้งแต่การแจ้ง
จานวนคนต่างด้าว ไปจนถึ งขั้นตอน การยื่นคาขออนุ ญาตทางานการจดทะเบียน แรงงานต่างด้าว การทา
หนังสื อเดินทาง(CI) ค่าธรรมเนียมคาร้องขอจดทะเบียน ประวัติ (ท.ต.1) 80 บาทค่าตรวจสุ ขภาพ 600 บาทค่า
ตรวจประกันสุ ขภาพ 1,300 บาท ค่ายื่นคาขออนุญาตทางาน 100บาท ค่าธรรมเนี ยมใบอนุ ญาตทางานปี ละ
900-1,800 บาท (ขึ้นอยูก่ บั ท้องที่และประเภทกิจการ)
ประเทศไทยได้นานโยบายแรงงานข้ามชาติที่ยงั ไม่เข้าถึ งการจดทะเบียนรงงานข้ามชาติเป็ นการ
ช่วยเหลือเบื้องต้น มิให้แรงงานตกเป็ นคนไร้สัญชาติ ไม่มีหนังสื อเดินทาง ไม่มีบตั รประจาตัวประชาชนไม่มี
หนังสื อยืนยันตัวตนจากประเทศต้นที่จะรองรับสัญชาติ ซึ่งเสี่ ยงที่จะตกเป็ นคนไร้สัญชาติและถูกละเมิดสิ ทธิ
เพื่อเป็ นการตอบสนองต่อความต้องการของภาคธุ รกิจที่ตอ้ งการใช้แรงงานข้ามชาติเพื่อทดแทนแรงงานไทย
ในงานบางประเภท ซึ่ งมี ค วามเสี่ ย งสู ง สกปรก และแสนล าบาก โดยไม่ มีมิ ติของการให้ความคุ ้มครอง
แรงงานข้ามชาติ ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งของแรงงานมาจากกการไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ของรัฐในเรื่ อง
ดังกล่าว ทาให้ตอ้ งพึ่งพานายหน้าและแหล่ งข้อมู ลอื่ น ๆ เช่ น เพื่อนหรื อคนในครอบครัวในบางคน กรณี
ข้อมูลที่ได้จา้ งนายหน้าที่ไม่ถูกต้อง ซึ่ งเป็ นปั จจัยที่ทาให้เกิ ดการสวมสิ ทธิ การเข้าสวมชื่ อแทนโดยมิชอบ
โดยการสวมชื่อหนึ่งเป็ นอีกชื่อหนึ่ง ไม่วา่ จะเป็ นชาวไทยและชาวแรงงานข้ามชาติ ชาวแรงงานบางคนซึ่ งไม่
รู ้ข้ นั ตอนการต่อหนังสื อเดินทาง (CI) ซึ่ งเป็ นช่องทางเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ของนายหน้า ที่เป็ นรู ปแบบ
ในการรับจ้างดาเนิ นการทาเอกสารและเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ค่าใช้จ่าย อาจจะมี นายหน้าบางคนรับ
หนังสื อเดินทาง (CI) เพื่อจัดทาเอกสารให้แต่ผปู ้ ระสบปั ญหาไม่ได้รับหนังสื อเดินทาง (CI)

ตัวอย่างที่ผ่านมาชาวแรงงานข้ามชาติที่ทางานอยู่ประเทศไทยที่ถูกเป็ นเหยื่อที่ถูกละเมิดการสวม
สิ ทธิ เนื่ องจากผูป้ ระสบปั ญหาได้ทราบกับทางบริ ษทั ว่าเอกสารหนังสื อเดินทาง (CI) ไม่ถูกต้อง ผูป้ ระสบ
ปั ญหาจึงมาเรี ยกร้องทางมูลนิ ธิเครื อข่ายส่ งเสริ มคุณภาพชี วิตแรงงาน ทางมูลนิ ธิเครื อข่ายส่ งเสริ มคุณภาพ
ชีวติ แรงงานได้รับเรื่ องไว้และตรวจสอบหาความจริ ง ทางมูลนิธิเครื อข่ายส่ งเสริ มคุณภาพชี วิตแรงงานได้เข้า
ไปตรวจสอบหาความจริ งที่ สานักงานจัดหางาน จัง หวัดสมุ ทรสาคร เพื่อนาเลขคาขอไปขึ้ นทะเบี ยนไป
ตรวจสอบว่ามีการขึ้นทะเบียนจริ งหรื อไม่ ปรากฏว่าเมื่อนาเลขคาขอไปตรวจสอบแล้วนั้น พบว่าเลขคาขอ
ดังกล่าวได้ถูกผูอ้ ื่นนาไปขึ้นทะเบียนเป็ นของตนแล้ว ซึ่ งเท่ากับว่าเลขคาขอนั้นได้ถูกสวมสิ ทธิ กลายเป็ นขอ
ผูอ้ ื่นไปแล้ว ทางมูลนิ ธิเครื อข่ายส่ งเสริ มคุณภาพชี วิตแรงงานได้นาผูป้ ระสบปั ญหาไปยังสถานีตาตรวจภูธร
จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อดาเนิ นการแจ้งความและลงบันทึกประจาวันไว้เป็ นหลักฐานในเรื่ องการสวมสิ ทธิ
เพื่อที่ผปู ้ ระสบปั ญหาจะได้มีสิทธิ อยูใ่ นประเทศไทยได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ข้ อเสนอแนะ
1. แรงงานข้ามชาติควรรู ้ถึงสิ ทธิ แรงงานเบื้องต้นที่จะได้รับตามกฎหมายกาหนดไว้ เช่น
-การจัดอบรม
-การจัดสื่ อที่เข้าสื่ อถึงสิ ทธิมนุษย์ชน
2.อยากให้หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการตรวจสอบสอบถึงข้อเท็จจริ ง อาทิสานักงานจัดหางาน
มูลนิธิที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เป็ นต้น
-ตรวจสอบการทางานที่สื่อถึงกระบวนการทุจริ ตในรู ปแบบการสวมสิ ทธิในประเทศไทย
-ภาครัฐและเอกชน ควรจะมีข้ นั ตอน วิธีการ กระบวนการสอบตรวจข้อเท็จจริ งอย่างเคร่ งครัด
3.หน่ วยงานในกระทรงแรงงานและกระทรวงมหาดไทยเข้ามาสร้ างบทบาทในการตรวจสอบในกรณี การ
สวมสิ ทธิ

ที่มา: แจ้งความและบันทึกประจาวัน สถานีตารวจภูธร จังหวัดสมุทรสาคร
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