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บันทึกความเห็นและขอเสนอแนะคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย เรื่อง แผนการใหมี
ขอตกลงอาเซียนวาดวยการสงเสริมและคุมครองสิทธิคนทํางาน

เนื้อหา
๑. ขอตกลงอาเซียนวาดวยการคุมครองสิทธิแรงงาน คือ อะไร
ขอตกลงอาเซียนวาดวยการสงเสริมและคุมครองสิทธิคนทํางาน คือ มาตรฐานขั้นต่ําของการที่รัฐ
สมาชิกอาเซียนยอมรับวาจะปฏิบัติตามหลักการและขอบัญญัติที่ปรากฏในขอตกลงนี้เพื่อการคุมครองสิทธิของ
คนทํางาน
ทุกคนที่อยูในรัฐ โดยไมคํานึงถึงสัญชาติและการเขาเมือง ขอเสนอนี้จัดทําขึ้นเนื่องจากสถานการณ
ดานการเคลื่อนยายทุนโดยเสรีในภูมิภาคอาเซียนมีแนวโนมสูงขึ้น สงผลกระทบตอสิทธิคนทํางานทุกคนในทุก
ประเทศสมาชิก รวมทั้งแรงงานขามชาติ ในขณะที่กฎหมายคุมครองแรงงานของแตละประเทศสมาชิกอาเซียน
ยังมีเกณฑไมเทากันและบางดานยังไมสอดคลองกับหลักการแรงงานสากล โดยขึ้นอยูกับระดับการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมที่แตกตางกัน ขณะเดียวกันอาเซียนก็สรางกลไกในระดับภูมิภาคขึ้น เชน กลไกคุมครอง
สิ ท ธิ แ รงงานข า มชาติ กลไกคุ ม ครองสิ ท ธิ ส ตรี แ ละเด็ ก ปฏิ ญ ญาอาเซี ย นว า ด ว ยสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน และ
คณะกรรมาธิการระหวางรัฐบาลอาเซียนวาดวยสิทธิมนุษยชน แตกลไกเหลานั้นยังไมอาจ คุมครองสิทธิตางๆ
ของคนทํางาน อีก หลายกลุม เชน ครอบครัวของแรงงานขามชาติ ผูรับจางทํางานภาคเกษตร คนทํางานหาบ
เร แผงลอย หรือไมคุมครองคนทํางานขามชายแดนในประเทศที่มีพรมแดนติดกัน จําเปนตองสรางมาตรฐาน
รวมในการคุมครองคนทํางานทุกคน โดยไมคํานึงถึงสัญชาติและการเขาเมือง เพื่อใหรัฐสมาชิกอาเซียนปฏิบัติ
ตอคนทํางานทุกคนอยางเสมอภาคกัน และมีมาตรฐานไมต่ํากวาหลักการแรงงานสากล ซึ่งจะเปนประโยชนตอ
ทุกประเทศสมาชิกโดยรวมคนทํางานตามขอตกลงนี้ หมายถึง บุคคลทุกคนที่มีรายไดจากการทํางาน ไมวางาน
ที่ทํานั้นจะมีผูจางงานแบบมีสัญญาจางหรือไมมีสัญญาจาง ผูรับจางทํางานอิสระ รวมทั้งผูรับจางทํางานภาค
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เกษตร ผูรับจางทํางานที่มีสัญญาจางงานชั่วคราว ผูรับจางทํางานโดยผานนายหนาคาแรงงาน คนทํางานขาม
ชายแดน รวมทั้งแรงงานขามชาติและครอบครัวและคนทํางานที่ผูจางงานสงไปทํางานในประเทศที่สาม
๒.

ขอตกลงอาเซียนวาดวยการคุมครองสิทธิแรงงาน คุมครองใครบาง

ขอตกลงนี้จัดทําขึ้นเปน (ราง) บทบัญญัติ เพื่อคุมครองสิทธิคนทํางานในเรื่องตางๆ โดยมีเนื้อหา ๒๖
ขอ แบงเปน ๔ สวน
สวนแรกเปนอารัมภบทและนิยามตางๆที่ปรากฏใน(ราง)
สวนที่สองวาดวยการสงเสริมและคุมครองสิทธิตางๆของคนทํางานทุกคน ไดแก สิทธิในการทํางาน
และการจางงาน สิทธิในการสมาคมและการเจรจาตอรองรวม สิทธิในความมั่นคงทางสังคม ความเสมอภาค
ระหวางเพศและสิทธิแรงงานหญิง แรงงานเด็ก สิทธิในการมีสัญชาติ สิทธิดานสุขภาพ สิทธิในการศึกษาและ
ฝกอบรม สิทธิตามกฎหมาย สิทธิไดรับการชดเชย สิทธิในที่อยูอาศัย สิทธิในการกอตั้งครอบครัว เสรีภาพใน
การเคลื่อนยาย สิทธิแรงงานขามชาติ
ส ว นที่ ส ามว า ด ว ย การนํ า ข อ ตกลงไปปฏิ บั ติ และกลไกของข อ ตกลงเพื่ อ ให ค นทํ า งานที่ ไ ด รั บ
ผลกระทบจากการละใดสิทธิตางๆตามที่(ราง)ขอตกลงบัญญัติ สามารถใชสิทธิรองเรียนตอคณะกรรมการที่
จัดตั้งขึ้นตาม(ราง)ขอตกลง อํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการ การรองเรียน การรายงาน การทบทวน
รายงาน
สวนสุดทายเปนบทบัญญัติทั่วไป และพันธกรณีของรัฐภาคี การแกไข ภาษา และบทสุดทาย
๓.

ที่มาของสิทธิตางๆตาม(รางขอตกลงฯ)

สิทธิตางๆ ของคนทํางาน มีที่มาจากหลักการที่สําคัญ ๓ ประการ คือ
๓.๑ หลักการในกฎบัตรอาเซียน ที่มุงเนนการเคารพ สงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนและ
เสรีภาพขั้นพื้นฐาน เคารพความยุติธรรม หลักนิติธรรม ธรรมาภิบาลและประชาธิปไตย โดยเคารพในคุณคา
ของคนทํางาน และประชาชนเปนศูนยกลาง
๓.๒ หลักการของสหประชาชาติที่รัฐภาคีใหคํามั่นวาแตละรัฐหรือหลายรัฐรวมกันเพื่อรวมมือ
กับสหประชาชาติในการทําใหสิทธิมนุษยชนไดรับการปฏิบัติที่เปนจริง โดยไมคํานึงถึงความแตกตางทางเชื้อ
ชาติ สีผิ ว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองและความคิดเห็น อื่นใด รวมถึงความเปนมาดาน
สัญชาติ หรือสังคม ฐานะทางเศรษฐกิจ ชาติกําเนิดหรือสถานภาพอื่นใด
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๓.๓ หลักสิทธิมนุษยชนที่เปนสากล แบงแยกไมได พึ่งพาและพึ่งพิงกัน
๔.

จุดเดนของ (ราง) ขอตกลงฯ

(ราง) ขอตกลงฯนี้ กําหนดใหมีกลไกขึ้นมาคุมครองและสงเสริมคนทํางานที่ถูกละเมิดสิทธิ โดยเปน
กลไกใน
รูปของคณะกรรรมการ จํานวน ๑๐ คน มาจากผูเชี่ยวชาญดานสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงานจาก
รัฐสมาชิกอาเซียน ประเทศละ ๑ คน โดยผูแทนเหลานี้สามารถดําเนินการเปนอิสระ ไมใชเปนตัวแทนของรัฐ
สมาชิก ทําหนาที่รับเรื่องรองเรียน และใหความคิดเห็นตอรายงานการดําเนินงานเพื่อการสงเสริมและคุมครอง
สิทธิคนทํางานที่ไดรับจากประเทศสมาชิก
๕.

รัฐบาลในอาเซียนมีหนาที่ตองดําเนินการตาม (ราง) ขอตกลงนี้ อยางไร
(ราง)ขอตกลงนี้ กําหนดใหรัฐสมาชิกอาเซียนที่เห็นดวยกับการที่จะผูพันตามขอตกลง ตั้งแต

๕ รัฐขึ้นไปลงนามเขาเปนภาคี ซึ่งรัฐที่ลงนามยอมรับ (ราง) ขอตกลงนี้ มีหนาที่
•

ตองดําเนินนโยบายหรือกฎหมายภายในประเทศ ที่มีชองทางใหคนทํางานทุกคนที่ถูกละเมิด

สิทธิไดรับการเยียวยาที่มีประสิทธิผล แมวาผูละเมิดสิทธินั้นจะเปนเจาหนาที่รัฐที่ทําตามอํานาจหนาที่ก็ตาม
•

สรางหลักประกันใหคนทํางานทุกคนสามารถเขาถึงกระบวนการทางศาล หรือ กระบวนการ

รองเรียนหนวยงานรัฐไดโดยงายและเทาเทียมกัน
•

รัฐ จะต องกํา หนดมาตรการดานกฎหมายและดานอื่น ที่จําเปน เพื่อใหสามารถปฏิบัติตาม

บทบัญญัติใน (ราง) ขอตกลงนี้
•

ต อ งจั ด ทํ า รายงานเกี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น การในการสร า งหลั ก ประกั น ดั ง กล า วเสนอต อ

คณะกรรมการ คุมครองสิทธิแรงงาน และเผยแพรรายงานนี้ ตอสาธารณะอยางกวางขวาง

๖.

อาเซียนจะไดอะไรจากการลงนามยอมรับ (ราง) ขอตกลงฉบับนี้

•

ในป พุ ทธศั ก ราช ๒๕๕๘ อาเซีย นจะรวมตัว กั น เปน ประชาคมอาเซี ย น ซึ่ ง จะก อใหเ กิ ด

ผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจและสังคม เนื่องจากมีการเคลื่อนยายเงินทุน สินคา การบริการ
การลงทุน แรงงานฝมือ รวมทั้งแรงงานไรฝมือ สงผลกระทบตอมาตรฐานแรงงานในประเทศสมาชิก ดังนั้น
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หากประเทศสมาชิกอาเซียนนําขอตกลงนี้ไปใชเปนแนวทางในการสงเสริมและคุมครองสิทธิคนทํางาน ทุกคน
ทุกเชื้อชาติ ที่อยูในประเทศสมาชิกจะเปน การพัฒ นามาตรฐานการคุมครองคนทํางานใหใกลเคียงกัน ทุก
ประเทศ เปนประโยชนตอทั้งประเทศผูรับและผูสงแรงงาน และจะเปนการพัฒนาระบบการรองเรียน และ
คุมครอง ดานแรงงานในระดับภูมิภาคใหมีประสิทธิผล เปนจริง สมดังคําขวัญของอาเซียน ที่วา “หนึ่งวิสัยทัศน
หนึ่งเอกลักษณ หนึ่งประชาคม”

๗.

ประเทศไทยจะไดอะไรจากการลงนามยอมรับ (ราง) ขอตกลงนี้

•

ประเทศไทยจะไดรับการยอมรับจากนานาชาติในเวทีโลกในดานการคุมครองสิทธิมนุษยชน

ของคนทํางาน และจะสงผลใหสินคาของประเทศไดรับการยอมรับในตลาดโลก กวางขวางขึ้น
•

การยอมรับ(ราง)ขอตกลงนี้ จะนําไปสูการพัฒนากฎหมายดานแรงงานและความมั่นคงทาง

สังคมในประเทศ ซึ่งจะมีผลดีตอรายไดและคุณภาพชีวิตของคนทํางานอันเปนกําลังสําคัญของครอบครัว

-------------------------------------------------------------------------

