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องค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและ

เพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ	 (UN	Women)	 มีพันธกิจใน

การช่วยและส่งเสรมิการขจัดการเลอืกปฏิบตัต่ิอผูห้ญิงและเดก็	เสรมิ 

สร้างพลังผู้หญิง	 และให้ผู้หญิงและผู้ชายได้รับผลประโยชน์จากการ

พัฒนา	 สิทธิมนุษยชน	 การกระท�าทางมนุษยธรรม	 สันติภาพ	 และ

ความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

การเพิ่มขีดความสามารถเพ่ือให้เกิดความเสมอภาคทาง

เศรษฐกิจของผู้หญิงเป็นสิ่งท่ีส�าคัญอย่างยิ่งในโลกของการท�างาน 

ในปัจจุบัน	 ประกอบกับที่แรงงานย้ายถิ่น	 มีบทบาทส�าคัญขึ้นอย่าง

ยิ่งยวดในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ	 ทั้งในระดับของ

ปัจเจกบุคคล	และในระดับประเทศ	

UN	Women	 จึงได้จัดท�า	 “คู่มือการย้ายถิ่นการท�างาน 

อย่างปลอดภัย”	 นี้ขึ้น	 เพื่อเป็นข้อมูลและความรู ้เบื้องต้นใน 

เรื่องสิทธิและผลประโยชน์ของแรงงานย้ายถิ่น	 และการเดินทาง 

จาก	สปป.ลาว	เข้ามาท�างานยังประเทศไทยได้อย่างถูกต้อง	

คำ�นำ�
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	 การจัดท�าคู่มือฉบับน้ี	 ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวง

การต่างประเทศและการค้า	ประเทศออสเตรเลีย	(The	Australian	

Government	Department	of	Foreign	Affairs	and	Trade)	ภาย

ใต้โครงการ	“การป้องกันการละเมิดสิทธิของแรงงานย้ายถิ่นหญิงใน 

ภูมิภาคอาเซียน”	 (Preventing	 the	 Exploitation	 of	Women	

Migrant	Workers	in	ASEAN	Project)	ซึง่มวีตัถปุระสงค์เพือ่ส่งเสรมิ 

ให้แรงงานย้ายถิ่นหญิงได้เข้าถึงข้อมูล	 การสนับสนุนให้เกิดการ

เปลีย่นแปลงทางนโยบาย		การเสรมิศักยภาพของส�านกังานเลขาธกิาร

อาเซียน	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแรงงานอพยพหญิงในภูมิภาค	

																											 	 UN	 Women	 Thailand	 /	 Lao 

		 	 	 		People’s	Democratic	Republic
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	 จากปัญหาทางเศรษฐกิจและการว่างงานใน

ประเทศของตนเองท�าให้แรงงานข้ามชาติหลายล้าน

คนจาก	 สปป.ลาว	 เมียนมาร์	 และกัมพูชา	 ตัดสินใจ

เดินทางมาท�างานที่ประเทศไทยเพื่อหารายได้และมี

คณุภาพชวีติทีด่กีว่า	จากรายงานขององค์การระหว่าง

ประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานหรือ	 IOM	 ระบุว่า

แรงงานสัญชาติลาวมากกว่า	 50	 เปอร์เซ็นต์	 ที่ตัดสินใจเดินทางเข้า

มาท�างานในประเทศไทยเพราะต้องการมรีายได้ทีม่ากขึน้		แต่อย่างไร

ก็ดี	ประชากรส่วนมากของ	สปป.ลาว	ยังคงท�างานในประเทศและไม่

ได้ตัดสินใจเดินทางย้ายถิ่นฐานเข้ามาท�างานในประเทศไทย

การเดินทางเข้ามาทำางานในประเทศไทย
อย่างถูกกฎหมายและปลอดภัย
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	 เพราะอะไรถงึมคีนอยากมาท�างานในเมอืงไทย	และเพราะ

อะไรคนอีกหลายล้านคนใน	 สปป.ลาว	 ยังคงอาศัยและท�างานอยู่ใน

ประเทศตัวเอง	เหตผุลทีน่�าเสนอมานีอ้าจจะช่วยเพือ่นๆ		ตดัสนิใจได้ว่า 

ควรจะท�างานในประเทศตวัเองหรอืเดนิทางมาท�างานในประเทศไทย	

ข้อดีของการเดินทางมา

ทำางานในประเทศไทย

ผลกระทบที่อาจเกิด

จากการย้ายถิ่นมา

ทำางานในประเทศไทย

มีโอกาสทางรายได้เพิ่มขึ้น
ถูกหลอกลวงและบังคับใช้

แรงงานจากนายหน้า	นายจ้าง	
โดยไม่ได้รับค่าตอบแทนตามที่

ตกลงไว้

คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น

อาจจะตกเป็นเหยื่อของ 
ขบวนการค้ามนุษย์และค้าแรงงาน
ที่ผิดกฎหมาย	และอาจถูกท�าร้าย

เป็นอันตรายถึงชีวิต
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ข้อดีของการเดินทางมา

ทำางานในประเทศไทย

ผลกระทบที่อาจเกิด

จากการย้ายถิ่นมา

ทำางานในประเทศไทย

มีโอกาสในการพัฒนาฝีมือ
แรงงานและน�ากลับไปใช้ที่

ประเทศตนเองได้

มีโอกาสได้เข้าถึงบริการทาง
ด้านสาธารณสุข	การศึกษา	

หรือสวัสดิการ
ทางสังคมที่ดีขึ้น

ได้อยู่ร่วมกับครอบครัวที ่
เดินทางมาท�างานในประเทศไทย

อยู่ก่อนหน้านี้แล้ว

มีสภาพชีวิตความเป็นอยู่
ที่เลวร้าย	แออัด	และไม่มี

โอกาสติดต่อกับใคร

หากเป็นแรงงานที่เข้าเมืองผิด
กฎหมายก็จะถูกจับและส่งกลับ	
โดยที่ยังไม่มีโอกาสได้ท�างานเก็บ

เงินส่งไปยังครอบครัว

อาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาล	และบริการทาง
สังคมอื่นๆ	มากขึ้น	หากไม่ใช่
แรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย
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ก่อนเดินทางเพื่อนๆ

ต้องเตรียมตัวอย่างไร

เมือ่พจิารณาถงึข้อดแีละผลกระทบทีก่ล่าวมาข้างต้นแล้ว	และ

เมื่อเพ่ือนๆ	 คิดว่าการเดินทางไปท�างานท่ีประเทศไทยจะช่วยท�าให้

คุณภาพชีวิตของเพื่อนๆ	 ดีข้ึน	 ดังน้ันเพื่อนๆ	 ควรศึกษาว่าจะต้อง 

เตรยีมตัวอย่างไร	ก่อนการเดินทาง	เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย	และ

เมื่อจะเดินทางกลับบ้าน	ข้อมูลต่อไปนี้จะช่วยให้เพื่อนๆ	ของหนูหิ่น

เตรียมตัวและท�าความเข้าใจก่อนออกเดินทางไป

ท�างานที่ประเทศไทย

การ เดินทาง เข ้ าประเทศไทยอย ่ าง 

ปลอดภัยและถูกต้องตามกฎหมายคนเข้าเมือง

นั้น	 คือการที่เพื่อนๆ	 ต้องมีเอกสารประจ�าตัว

ส�าหรับการเดินทางและเอกสารท�างานอย่าง 

ถูกต้อง	ซึ่งได้แก่	

•	 หนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ต

•	 วีซ่า	

•	 ใบอนุญาตท�างาน	ที่ออกโดยหน่วยงานราชการเท่านั้น	
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ดังนั้นเพื่อนๆ	จึงควรท�าเอกสารการเดินทางจากประเทศลาว

ให้ถกูต้องเรียบร้อยก่อนทีจ่ะเดนิทางเข้าประเทศไทย	และต้องเดนิทาง 

ผ่านทางด่านตรวจคนเข้าเมืองที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น	

สำาหรับหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตนั้น	 เพื่อนๆ	 สามารถ

เดนิทางไปท�าได้ทีก่รมการกงสลุ	กระทรวงการต่างประเทศ	สปป.ลาว	

โดยพาสปอร์ตจะมีอายุ	10	ปี	

ส่วนวีซ่านั้นเพ่ือนๆ	 ต้องขอวีซ่าการท�างานท่ีถูกต้อง	 เพราะ

วีซ่าท่องเที่ยวไม่สามารถใช้ท�างานได้	

นอกจากนี้เพ่ือนๆ	 ควรศึกษาวัฒนธรรมและความเป็นอยู ่

ของไทย	รวมถงึกฎหมายแรงงานไว้เป็นพืน้ฐานก่อนทีจ่ะเข้ามาท�างาน

ในประเทศไทย

หากกรณีที่เพื่อนๆ	 ต้องการเข้ามาท�างานผ่านทางช่องทาง

ความร่วมมือในการจ้างงานระหว่างรัฐต่อรัฐหรือ	 MOU	 เพื่อนๆ 
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ต้องไปด�าเนินการติดต่อกับกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

ของ	 สปป.ลาว	 หรือบริษัทจัดหางานท่ีได้รับอนุญาตจากรัฐบาลลาว

ในการคัดเลือกแรงงานตามระบบ	MOU	 เพื่อสมัครเข้ารับคัดเลือก

เป็นแรงงานในธุรกิจประเภทต่างๆ	

ซึ่งในขั้นตอนนี้	หน่วยงานด้านแรงงานหรือบริษัทจัดหางานที่

ได้รบัอนญุาตอย่างถกูต้องจากรฐับาลประเทศลาวจะเป็นผูด้�าเนนิการ

ในการเตรียมเอกสารและออกเอกสารการท�างานรวมถงึสญัญาจ้างให้

กบัแรงงาน	โดยเพือ่นๆ	จะได้ลงลายมอืชือ่ในสญัญาการจ้างงานก่อน

เดินทางออกมาท�างานที่ประเทศไทย	

สิ่งส�าคัญที่เพื่อนๆ	 ต้องระวังก่อนออกเดินทางจากบ้านมา

ท�างานในประเทศไทยคือการถูกล่อลวงจากนายหน้าและบริษัท 

จดัหางานท่ีไม่ได้รับอนญุาตจากหน่วยงานราชการ	โดยเฉพาะอย่างยิง่ 

ขบวนการนายหน้าค้าแรงงานทีแ่ฝงตวัเข้าไปในชมุชน	หรอืในรปูแบบ 

ของคนรู้จัก

ซึ่งถ้าเพื่อนๆ	 หลงเช่ืออาจจะถูกหลอกไปท�างานที่ตัวเองไม่

อยากท�า	เช่น	ถูกน�าไปค้าประเวณี	เป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์	

และถกูแสวงประโยชน์จากการใช้แรงงานในรปูแบบทีเ่ลวร้ายได้	และ
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ขบวนการนายหน้าค้าแรงงานในรปูแบบนีม้กัใช้ช่องทางในการน�าเข้า

แรงงานที่ผิดกฎหมาย	ซึ่งเป็นอันตรายอย่างมากต่อเพื่อนๆ	

ดังนั้นเพื่อความปลอดภัย	 เพื่อนๆ	 จึงควรหลีกเลี่ยงการใช้ 

บริการนายหน้าหรือบริษัทจัดหางานที่ไม่ได้รับอนุญาตในการ 

เดนิทางเข้ามาท�างานในประเทศไทย	รวมถงึอย่าหลงเช่ือหรอืไว้ใจคน 

ในหมู่บ้านที่อาจจะเป็นนายหน้าแฝงตัวเข้ามาหลอกให้ไปท�างาน
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ลองสำารวจเอกสารก่อนเดินทาง

ดูว่าเพื่อนๆ	พร้อมเดินทางหรือยัง!
 

•	 หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ	 พร้อมส�าเนาเก็บไว้กรณี

สูญหาย

•	 วีซ่าส�าหรับเดินทางเข้าประเทศไทยถูกต้องตามกฎหมาย	

พร้อมส�าเนา

•	 รายละเอียด	 ที่อยู่	 เบอร์โทรศัพท์ของนายจ้าง	 หรือบริษัท

จัดหางาน	 กรณีมาท�างานทางช่องทาง	 MOU	 และท�าส�าเนาให้ไว้ 

กับครอบครัวด้วย

•	 หนังสือสัญญาการจ้างงาน

•	 รายละเอียด	ที่อยู่	เบอร์โทรศัพท์ของครอบครัว	ญาติ	หรือ

เพื่อนที่	สปป.ลาว

ถ้ามเีอกสารและข้อมลูเหล่านี	้เพือ่นๆ	กพ็ร้อมเกบ็กระเป๋าเตรยีม 

ตัวเดินทางมาท�างานที่ประเทศไทยได้เลย
11



สิ่งที่เพื่อนๆ	ควรรู้เมื่อ

เดินทางเข้ามาถึงประเทศไทย

 เมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทยแล้ว	 สิ่งที่เพื่อนๆ	 ต้องรีบ

ด�าเนินการคือการขอจดทะเบียนแรงงานตามข้ันตอนท่ีรัฐบาลไทย

ระบุไว้	 พร้อมทั้งเสียค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนแรงงาน	 ที่กรม

การจัดหางาน	กระทรวงแรงงานของไทย	หรือที่ส�านักงานจัดหางาน

จังหวัดที่เพื่อนๆ	 ไปอาศัยอยู่	 โดยขั้นตอนน้ีเพ่ือนๆ	 ต้องด�าเนินการ

ร่วมกับนายจ้าง	

นอกจากนีห้ากเพ่ือนๆ	ต้องการจะท�างานรบัใช้ในบ้าน	งานใน

ธรุกจิประมง	งานเกษตรกรรม	และงานปศสุตัว์	เพือ่นๆ	จะต้องด�าเนนิ

การตรวจสุขภาพและซื้อประกันสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข	

เนื่องจากอาชีพเหล่าน้ีไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสู่ระบบประกัน

สังคม		หลังจากนั้นจึงไปขอลงตราวีซ่าประเภท	Non-LA	และขอรับ

ใบอนญุาตท�างานซึง่สามารถท�างานในประเทศไทยได้	2	ปีและต่ออายุ

ได้อีก	2	ปี	รวมทั้งหมดไม่เกิน	4	ปี	ซึ่งขั้นตอนนี้เพื่อนๆ	และนายจ้าง
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สามารถด�าเนินการได้เองโดยไม่ต้องผ่านนายหน้าเพ่ือหลีกเลี่ยงการ

เสยีค่าใช้จ่ายเพิม่เตมิและการไม่ได้รบัเอกสารทีถ่กูต้องตามกฎหมาย

และหากเพื่อนๆ	เดินทางเข้ามาทางช่องทางการจ้างงานแบบ 

MOU	 เพ่ือนๆ	 จะได้รับการฝึกอบรมการท�างานและการใช้ชีวิตใน

ประเทศไทยที่ศูนย์แรกรับเข้าท�างานและสิ้นสุดการจ้างงานซึ่งตั้ง

อยู่ใน	3	จังหวัดได้แก่	ตาก	สระแก้ว	และหนองคาย	 	ซึ่งถือว่าเป็น

ประโยชน์อย่างยิ่งกับการท�างานในประเทศไทยของแรงงานที่เข้า

เมืองถูกกฎหมาย	
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•	 	 อัตรารายได้ขั้นต�่าของแรงงานตามกฎหมายไทยอยู ่ระหว่าง	 

300-310	บาทต่อวัน	โดยขึน้อยูก่บัจงัหวดัทีแ่รงงานท�างานอยู	่อย่างไร

กด็	ีมแีรงงานจ�านวนมากทีไ่ด้เงนิค่าจ้างค่าแรงต�า่กว่ามาตรฐานค่าแรง

ขั้นต�่าตามกฎหมายแรงงาน

	•			อตัราค่าท�าบตัรประกนัสขุภาพ	2,100	บาทต่อปี	(ค่าตรวจสุขภาพ	

500	 บาท	 และค่าประกันสุขภาพ	 1,600	 บาท)	 	 ส�าหรับเด็กอาย ุ

ต�่ากว่า	7	ปี	ราคา	365	บาทต่อปี	และเมื่อเข้ารับการรักษาพยาบาล 

ตามโรงพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนไว้จะเสียค่าใช้จ่ายครั้งละ	30	บาท

ประมาณการรายได้และค่าครองชีพของแรงงาน

ข้ามชาติในประเทศไทยเป็นอย่างไร
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ประมาณการรายได้และค่าครองชีพของแรงงาน

ข้ามชาติในประเทศไทยเป็นอย่างไร

•	 	 เงินสมทบกองทุนประกันสังคมจะหักจากเงินเดือนจ�านวน	 5	

เปอร์เซ็นต์ของทุกเดือน	 และนายจ้างจะสมทบให้ส่วนหนึ่งน�าเข้าสู่

กองทุนประกันสังคม

•	 	อัตราค่าเช่าบ้านขึ้นอยู่กับจ�านวนคนหรือขนาดของห้องเช่า	บ้าน

ทีแ่บ่งกนัอาศยั	ส่วนใหญ่แรงงานมกัอาศยัอยูร่วมกนัหลายครอบครวั

เพื่อลดภาระค่าเช่าบ้าน	 โดยอัตราค่าเช่าบ้านข้ันต�่าในเขตกรุงเทพฯ

และปริมณฑลโดยประมาณคือ	3,000	บาทต่อเดือน

•		อัตราค่าโดยสารรถสาธารณะ	เช่น	ค่ารถเมล์โดยสารในกรุงเทพฯ

เริ่มต้นที่	6.50-23	บาท	ค่าโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส	15-52	บาท	ค่า

โดยสารรถไฟฟ้าใต้ดิน	16-42	บาท
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การเดินทางเข้าประเทศไทยและเป็นแรงงานอย่างถูก

กฎหมาย	จะท�าให้เพือ่นๆ	ได้รบัสทิธแิละการคุม้ครองตามทีก่ฎหมาย

คุ้มครองแรงงานก�าหนด	เช่น

1.	 สิทธิแรงงานและสิทธิในการท�างาน	เช่น

•	 สทิธใินการได้ค่ารบัจ้างค่าแรงข้ันต�า่ตามทีก่ฎหมายก�าหนด	

	 ซึ่งแรงงานหญิงและแรงงานชายจะได้อัตราค่าจ้างขั้นต�่า

	 เท่ากัน

•	 สิทธิในการได้รับเงินค่าล่วงเวลากรณีที่เพื่อนๆ	ต้องท�างาน

	 ล่วงเวลา	

สิทธิประโยชน์ต่างๆ	ที่เพื่อนๆ	

จะได้รับจากการเดินทางมา

ทำางานอย่างถูกกฎหมาย
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•	 สิทธิในการได้รับวันหยุดวันลาประจ�าปี	รวมถึงการลาป่วย

•	 สิทธิในการลาคลอดได้	90	วัน	และได้รับค่าจ้างขณะลา

•	 ค่าชดเชยจากการถูกเลิกจ้าง

•	 สิทธใินการเกบ็เอกสารประจ�าตวัของตนเอง	เช่น	พาสปอร์ต	

	 วีซ่าและใบอนุญาตท�างาน

2.	 สิทธิในการเดินทาง	 แรงงานที่มีเอกสารถูกต้องตาม

กฎหมายมีสิทธิที่จะเดินทางไปที่ใดก็ได้ในประเทศไทย

3.	 สทิธใินการรกัษาพยาบาลและการฟ้ืนฟดูแูลสขุภาพ	โดยถ้า 

เพื่อนๆ	 เจ็บป่วยสามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของรัฐตาม

ที่ระบุไว้ในบัตรประกันสุขภาพหรือบัตรประกันสังคม	 นอกจากนี้ยัง

สามารถเข้ารับการรักษาตามคลินิกต่างๆ	ที่มีอยู่ทั่วไปในทุกจังหวัด
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4.	 สิทธิในการเข้าเป็นสมาชิกกองทุน 

ประกันสังคม	 โดยจะได้รับสิทธิประโยชน ์

จากการเจบ็ป่วย	บาดเจบ็	หรอืปัญหาจากการ

ถูกเลิกจ้างงาน

5.	 สิทธิในการขอเปลี่ยนนายจ้างหาก

นายจ้างไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ ้มครอง

แรงงาน	หรือถูกนายจ้างละเมิดสิทธิ

6.	สิทธิในการปฏิเสธการลงลายมือ 

ชื่อในสัญญาจ้างงาน	 หากเงื่อนไขและข้อ

ก�าหนดไม่เป็นไปตามที่ตกลงไว้
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นอกจากนี้เพื่อนๆ	 ยังมีสิทธิท่ีจะสมัครเข้าเรียนในศูนย์การ

ศึกษานอกระบบหรือ	 กศน.	 ของไทยซ่ึงตั้งอยู ่ในทุกอ�าเภอและ

ทุกจังหวัดของประเทศไทย	 เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการ

ประกอบอาชีพ	 รวมถึงได้ฝึกฝนการใช้ภาษาไทยเพื่อเป็นประโยชน์

ในการท�างานต่อไปด้วย	เดก็ข้ามชาตทิีต้่องการเข้าศึกษาในระบบของ

โรงเรยีนรฐั	สามารถไปสมคัรเรยีนได้	โดยรฐับาลไทยได้เปิดโอกาสให้

เด็กข้ามชาติสามารถเข้าศึกษาในโรงเรียนไทยได้	

นอกจากนี้ยังมีการศึกษาทางเลือก	 เช่น	 ศูนย์การเรียนรู้เด็ก

ต่างด้าว	 ซึ่งจะมีอยู่ในจังหวัดท่ีมีแรงงานข้ามชาติเข้ามาอาศัยและ

ท�างานอยู่เป็นจ�านวนมาก	เช่น	จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดตาก

อย่างไรกด็	ีเพือ่นๆ	อาจจะไม่ได้รบัสทิธแิละการคุม้ครองต่างๆ

ทีก่ล่าวมาข้างต้นเลย	หากเพือ่นๆ	ตดัสนิใจเดนิทางเข้ามาท�างานแบบ

ผดิกฎหมาย	หรอืใช้เอกสารปลอมเช่นหนงัสอืเดนิทางและวีซ่าในการ

ท�างาน	 และหากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ	 เพื่อนๆ	 จะถูกด�าเนินคดีและ 

ถูกส่งกลับประเทศลาวทันที
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ปัจจบุนัรปูแบบของการค้ามนษุย์และการบงัคบัใช้แรงงานได้

มกีารเปลีย่นแปลงไปมาก	รวมถงึมคีวามซบัซ้อนมากขึน้	เพราะฉะนัน้

เพื่อนๆ	ต้องรู้เท่าทันกลโกงของนักแสวงประโยชน์และขบวนการค้า

มนษุย์พวกนี	้ว่าแต่เพือ่นๆ	จะรูไ้ด้ยงัไงว่าตวัเองก�าลงัจะตกเป็นเหยือ่

ของการค้ามนุษย์	ข้อสังเกตง่ายๆ	มีดังนี้

•	 ถกูซือ้หรอืถกูขายจากบคุคลหนึง่ไปยงัอกีบคุคลหนึง่	และมี

การกกัขงัหน่วงเหนีย่วไว้ในระหว่างการพาไปยงัสถานทีท่�างานหรอืไม่

•	 ถูกข่มขู่	 บังคับ	 หลอกลวง	 ให้กระท�าในสิ่งท่ีเพื่อนๆ	 ไม่

ต้องการ	และเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของเพื่อนๆ	หรือไม่	

•	 หาประโยชน์จากการบังคับให้เพ่ือนๆ

ท�างานที่ไม่ใช่งานที่ตกลงไว้หรือไม่	เช่น	บังคับให้

ค้าประเวณี	 ส่งไปเป็นแรงงานทาส	 หรือบังคับใช้

แรงงานที่เป็นอันตรายต่อชีวิต	โดยไม่ได้รับค่าจ้าง

ค่าแรง	รวมถึงมีสภาพความเป็นอยู่ที่เลวร้าย

ข้อควรระวังก่อนที่จะตกเป็นเหยื่อ

ของการค้ามนุษย์และถูกแสวงประโยชน์

20



หากเพื่อนๆ	พบว่าตัวเองตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้	 ต้องรีบ

ติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันที	เช่น	

o	 สายด่วนแจ้งเบาะแสการค้ามนุษย์	1300	หรือ

o	 สายด่วนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	1546	หรือ

o	 กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ	191

เหยือ่ของขบวนการค้ามนษุย์จะได้รบัการคุม้ครองและยกเว้น

การถูกด�าเนินคดีฐานเข้าเมืองผิดกฎหมาย	 ไม่ว่าจะมีเอกสารใบ

อนญุาตท�างานหรอืไม่กต็าม	พร้อมกนันีท้างรฐับาลไทยจะยงัให้ความ

ช่วยเหลือและฟื้นฟูสภาพจิตก่อนที่จะส่งเพื่อนๆ	กลับบ้านด้วย

นอกจากนี้หากเพื่อนๆ	 ถูกนายจ้างท�าร้าย

ร่างกาย	 ล่วงละเมิดทางเพศ	 กักขัง	 ไม่จ่ายค่าจ้าง	

ไม่ให้ออกจากบ้านหรือโรงงานเพื่อพบใคร	 และยึด

เอกสารประจ�าตัวของเพื่อนๆ	 เอาไว้	 ต้องรีบแจ้ง

ต�ารวจหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการ 

ช่วยเหลือและคุ้มครอง	 เน่ืองจากนายจ้างไม่มีสิทธ์ิ

ในการท�าร้าย	ข่มขู่	และบังคับใช้แรงงานในรูปแบบ

ที่เลวร้ายต่อเพื่อนๆ	และการกระท�าความผิดเหล่านี้

เป็นการกระท�าผิดทางอาญา	 เพื่อนๆ	 ในฐานะผู้ถูกละเมิดสิทธิจะได้ 
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รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานและกฎหมายอาญาเช่นเดียว

กับคนไทยทุกคน

สำาหรบัการส่งเงนิกลบัไปให้ครอบครวัที	่สปป.ลาว	นัน้	เพือ่นๆ

สามารถเลอืกใช้บรกิารการโอนเงนิจากธนาคารหรอืบรษิทัรบัโอนเงนิ

ต่างประเทศได้	เพือ่ความปลอดภยัและป้องกนัเงนิสญูหาย	และมัน่ใจ

ได้ว่าเงินจะถึงมือครอบครัวอย่างแน่นอน

เมื่อเพื่อนๆ	ท�างานจนมีเงินเก็บและอยากกลับ

บ้าน	หรอืถงึเวลาทีใ่บอนญุาตท�างานสิน้สดุลงเมือ่ครบ	

4	ปี	เพื่อนๆ	สามารถเดินทางออกจากประเทศไทยได้

ทางด่านพรมแดนที่มีส�านักงานตรวจคนเข้าเมืองอยู่	

โดยที่หนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตต้องยังไม่หมด

อาย	ุหากหนงัสอืเดินทางหมดอาย	ุสามารถตดิต่อได้ทีส่ถานทตู	สปป.

ลาว	ประจ�ากรุงเทพฯ	ตามที่อยู่ในคู่มือนี้	และเมื่อกลับไปถึงบ้านแล้ว

เพื่อนๆ	 อยากจะเดินทางมาท�างานในประเทศไทยอีกครั้ง	 ก็อย่าลืม 

ขัน้ตอนการเตรยีมตวัเดนิทางพร้อมเอกสารท่ีบอกไว้ข้างต้นและติดต่อ

กรมการจัดหางาน		กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม	สปป.ลาว	

หรือจะปรึกษากับบริษัทจัดหางานที่ได้รับอนุญาตใน	สปป.ลาว	

เมื่อเพื่อนๆ	อยากกลับบ้าน
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1.	 ปัญหาเอกสารประจ�าตัว	 เช่น	 พาสปอร์ต	 บัตรประชาชน

หรือทะเบียนบ้านใน	สปป.ลาว

•	 กรมการกงสุล	 กระทรวงการต่างประเทศ	 สปป.ลาว	 

												(856)	21-414025

•	 สถานทูต	สปป.ลาว	ประจ�ากรุงเทพฯ

		 520,	502/1-3	ซอยสหการประมูล	ถนนประชาอุทิศ		

		 วังทองหลาง	กรุงเทพฯ		10310

		 โทร:	0-2539-6667

2.	 ปัญหาเกี่ยวกับวีซ่าหรือการเดินทางข้ามแดน

•	 สายด่วนส�านักงานตรวจคนเข้าเมือง	1178

3.	 ปัญหาเรือ่งการท�างาน	การถกูเอารดัเอาเปรยีบโดยนายจ้าง

•	 สายด่วนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	1546

•	 สายด่วนจัดหางาน	1694

•				www.DOE.go.th

4.	 ประกันสังคมและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว

•	 สายด่วนประกันสังคม	1506

•	 กลุ่มประกันสุขภาพ	กระทรวงสาธารณสุข	0-2590-1575		

												และ	0-2590-2416

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อที่สำาคัญ

กรณีเพื่อนๆ	มีปัญหาและต้องการความช่วยเหลือ
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5.	 การถูกค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงานทาส

•	 สายด่วนแจ้งเบาะแสการค้ามนุษย์ของกระทรวงพัฒนา

	 สังคมและความมั่นคงของมนุษย์	1300

6.		การโอนเงินกลับบ้าน

•	 ธนาคารไทยพาณิชย์	0-2777-7777

•	 ธนาคารกรุงเทพ	0-2645-5555

•	 ธนาคารกสิกรไทย	0-2888-8888

•	 Western	Union	มีหลายสาขาในประเทศไทย

7.		ต้องการกลับมาท�างานในประเทศไทย	

•	 กรมการจัดหางาน	กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม	

	 สปป.ลาว	021-250-993

•	 บริษัทจัดหางานที่ได้รับอนุญาตใน	สปป.ลาว		เช่น

o	 Employment	Service	Center	021-250-0993

o	 Lao	Labour	Promotion		021-264-084,	021-255-341-2

o	 Xaya	Employment		021-520-188,	020-5550-2414
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