ข้ อเรียกร้ องเนื่องในวันแรงงานข้ ามชาติสากล 2016
เนื่ องด้วยในวันที่ 18 ธันวาคม ของทุกปี ถือเป็ นวัน “วันแรงงานข้ามชาติสากล” (International Migrants
Day) เป็ นวันที่องค์การสหประชาชาติได้จดั ทาอนุ สัญญาว่าด้วยการคุ ม้ ครองแรงงานข้ามชาติและครอบครัว ค.ศ.
1990 เพื่อให้แรงงานข้ามชาติในประเทศต่างๆ ได้รับการคุม้ ครองสิ ทธิ ท้ งั สิ ทธิ มนุ ษยชนและสิ ทธิ เป็ นแรงงาน ด้วย
หลักการที่จะให้ทุกประเทศและทุกฝ่ ายตระหนักถึ งสิ ทธิ ของแรงงานข้ามชาติที่ตอ้ งอพยพจากประเทศต้นทางไป
ทางานยังประเทศปลายทางให้ได้รับการปฏิ บตั ิที่เป็ นธรรมจากรัฐบาลและทุกฝ่ ายที่ เกี่ ยวข้อง โดยไม่มีการเลื อก
ปฏิบตั ิดว้ ยความแตกต่างเรื่ องเชื้อชาติ ศาสนา สี ผวิ และเพศสภาพใด ๆ
ในโอกาสนี้ เครื อข่ายแรงงานภาคเหนื อ ซึ่ งประกอบด้วย องค์กรที่ทางานส่ งเสริ มสิ ทธิ ดา้ นแรงงาน กว่า 15
องค์กร นักวิชาการจากสถาบันการศึกษาในจังหวัดเชี ยงใหม่และตัวแทนคนงานในพื้นที่ ได้จดั การประชุ มร่ วมใน
วันที่ 18 – 19 ธันวาคม 2559 ณ. สานักบริ การวิชาการ จังหวัดเชี ยงใหม่ เพื่อประเมินและพิจารณาถึงสถานการณ์ ดา้ น
แรงงานข้า มชาติ ภายในพื้ นที่ ภาคเหนื อและพบว่า ยัง มี ปัญหาการละเมิ ดสิ ทธิ แรงงานและการเข้าถึ งสิ ทธิ ตามที่
กฎหมายคุม้ ครองแรงงานกาหนด เช่น แรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่ยงั ไม่ได้รับค่าจ้างตามอัตราค่าจ้างขั้นต่า เวลาทางาน
วันทางาน วันหยุด วันลา ต่าง ๆ การทางานล่วงเวลา และการทางานในวันหยุด และมีปัญหาด้านสุ ขภาพและความ
ปลอดภัยในการทางาน การเข้าไม่ถึงระบบประกันสังคมเนื่ องจากนายจ้างไม่ได้นาลู กจ้างขึ้นทะเบียนประกันสังคม
และบางส่ วนมีปัญหาการเข้าถึ งสิ ทธิ ประโยชน์ เช่ น กรณี รับเงินชราภาพที่ยงั ไม่มีมาตรการชัดเจนในการรับสิ ทธิ
นอกจากนี้ยงั พบว่าแรงงานข้ามชาติถูกจากัดสิ ทธิ เสรี ภาพในการเดินทาง และถูกเรี ยกรับผลประโยชน์
จากการประชุ มเพื่อระดมปั ญหาและข้อเสนอของกลุ่มคนทางานและเครื อข่ายแรงงานภาคเหนื อ กว่า 170
คน จึ ง มี ข ้อ เรี ย กร้ องมายัง ผู ว้ ่า ราชการจัง หวัดเชี ย งใหม่ กระทรวงมหาดไทย รั ฐบาลประเทศไทย และรั ฐ บาล
สาธารณะรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ดังนี้

ข้ อเสนอต่ อผู้ว่าราชการจังหวัดเชี ยงใหม่
1. ขอให้ผวู ้ า่ ราชการจังหวัดเชี ยงใหม่มีคาสั่งให้ศูนย์ร่วมบริ การช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวจังหวัดเชี ยงใหม่ให้
ดาเนิ นการแก้ไขปั ญหาของแรงงานข้ามชาติอย่างมีส่วนร่ วมและมีประสิ ทธิ ภาพ เนื่ องจากแรงงานข้ามชาติ
ส่ วนใหญ่ยงั เข้าไม่ถึงสิ ทธิ ต่างๆ ที่ควรได้รับตามกฎหมายแรงงานกาหนด เช่นการไม่ได้รับค่าจ้างตามอัตรา
ค่าจ้างขั้นต่ า เวลาทางาน วันทางาน วันหยุด วันลาต่าง ๆ การทางานล่วงเวลา และการทางานในวันหยุด
และอื่ นๆ พร้ อมทั้ง ให้รายงานผลการดาเนิ นการต่อผูว้ ่าราชการจังหวัดเชี ยงใหม่ทุกสามเดื อน และการ
ดาเนิ นคดี การละเมิดสิ ทธิ แรงงาน ขอให้ผูว้ ่าราชการจังหวัดเชี ยงใหม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ ยวข้อง
ดาเนินการโดยมุ่งคุม้ ครองสิ ทธิ แรงงาน โดยไม่คานึงถึงสถานะการเข้าเมืองของแรงงาน
ข้ อเสนอต่ อกระทรวงมหาดไทย
1. ขอให้ก ระทรวงมหาดไทยแก้ไขระเบี ยบในการเดิ นทางของแรงงานข้ามชาติ รวมถึ งผูไ้ ม่ มีสถานะ ทาง
ทะเบียน กลุ่มบุคคลบนพื้นที่สูง ให้มีเสรี ภาพในการเดินทางเช่นเดียวกับแรงงานสัญชาติอื่น

ข้ อเสนอต่ อรัฐบาลประเทศไทย
1. ขอให้รัฐบาลไทยมีนโยบายเปิ ดการขึ้นทะเบียนแรงงานข้ามชาติรอบใหม่โดยเร็ ว เพื่อให้แรงงานข้ามชาติที่
ยังไม่ได้ข้ ึ นทะเบียนได้ข้ ึนทะเบียนให้ถูกต้อง โดยการจดทะเบียนแรงงานและออกใบอนุ ญาตทางานให้
กาหนดช่ วงระยะเวลาการดาเนิ นการไม่น้อยกว่า 4 เดื อน รวมถึ ง ลดขั้นตอนและค่าใช้จ่ายให้เหมาะสม
เนื่องจากที่ผา่ นมาการจดทะเบียนต้องใช้เอกสารจานวนมาก มีหลายขั้นตอน และเสี ยค่าใช้จ่ายสู ง
2. ขอให้รัฐบาลไทยรับรองอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 87 ว่าด้วยเสรี ภาพในการสมาคมและการคุม้ ครองสิ ทธิ ใน
การรวมตัว ฉบับที่ 98 สิ ทธิ ในการรวมตัวและการเจรจาต่อรอง และฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าสาหรับ
ลูกจ้างทางานบ้าน
3. ขอให้รัฐบาลไทยกาหนดให้พนักงานบริ การ ผูร้ ับใช้ในบ้าน แรงงานนอกระบบ แรงงานในภาคเกษตรที่ไม่
มีการจ้างงานกันตลอดทั้งปี เป็ นอาชีพที่อยูภ่ ายใต้การคุม้ ครองของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานทุกฉบับ
4. ขอให้รัฐบาลไทยแก้ไขพระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 ให้แรงงานข้ามชาติทางานได้
ทุกอาชีพตามความสามารถของตน และให้แรงงานข้ามชาติสามารถบอกเลิกสัญญาจ้างงานได้ตามระยะเวลา

ที่กฎหมายคุ ม้ ครองแรงงานกาหนด โดยไม่ตอ้ งให้นายจ้างเดิ มมาแจ้งออก และขยายระยะเวลาในการหา
นายจ้างใหม่เป็ นเวลา 30 วัน รวมถึงขยายอายุของแรงงานข้ามชาติให้สามารถทางานได้ถึงอายุ 60 ปี
5. ขอให้รัฐบาลไทยเร่ งออกกฎกระทรวงที่กาหนดให้แรงงานทุกคน ทุกอาชี พเข้าสู่ ระบบประกันสังคมและ
กองทุนเงิ นทดแทนอย่างเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบตั ิ และแก้ไขกฎหมายประกันสังคม ในกองทุนชราภาพ ให้
ผูป้ ระกันตนมี สิ ทธิ เลื อกที่ จะรั บ เป็ นบาเหน็ จชราภาพ หรื อ บานาญชราภาพได้ โดยไม่ก าหนดอายุข อง
ผูป้ ระกันตน
6. ขอให้รัฐบาลไทยกาหนดให้แรงงานข้ามชาติสามารถเข้าถึงสิ ทธิ การพัฒนาฝี มือแรงงานของกรมพัฒนาฝี มื อ
แรงงาน โดยมีสิทธิ ได้รับประกาศนียบัตร และนาไปใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างแท้จริ ง

ข้ อเสนอต่ อรัฐบาลสาธารณรัฐแห่ งสหภาพเมียนมาร์
1. ขอให้ทูตแรงงานสาธารณะรั ฐแห่ ง สหภาพเมียนมาร์ ประจาประเทศไทย เข้ามาดู แลแรงงานเมียนมาร์ ที่
ทางานในประเทศไทยและรับเรื่ องร้องทุกข์จากแรงงานโดยไม่เลื อกปฏิ บตั ิ ทางเชื้ อชาติ และไม่คานึ งถึ ง
สถานะการเข้าเมืองของแรงงาน
2. ขอให้รัฐบาลสาธารณะรั ฐ แห่ ง สหภาพเมี ยนมาร์ ดูแลให้แรงงานที่ ก ลับไปยัง ประเทศสาธารณะรั ฐแห่ ง
สหภาพเมียนมาร์ ได้เข้าถึงสิ ทธิ ในด้านต่างๆ เช่น ทางทะเบียนราษฎร การศึกษา สุ ขภาพอาชี วอนามัย และ
สิ ทธิพลเมือง
ข้ อเสนอต่ อรัฐบาลประเทศไทย และรัฐบาลสาธารณะรัฐแห่ งสหภาพเมียนมาร์
1. ขอให้รัฐบาลประเทศไทยและรัฐบาลสาธารณะรัฐแห่ งสหภาพเมียนมาร์ ปฏิบตั ิตามอนุสัญญา ILO ฉบับที่
181 ว่าด้วยบริ ษทั จัดหางานเอกชน ตามมาตรา 7 บริ ษทั นายหน้าต้องไม่คิดค่าบริ การใดๆ จากคนงานไม่ว่า
จะทางตรงหรื อทางอ้อม

จึงเรี ยนมาเพื่อดาเนิ นการโดยเร่ งด่วน
ขอแสดงความนับถือ

เครื อข่ายแรงงานภาคเหนือ

มูลนิธิเพื่อสุ ขภาพและการเรี ยนรู ้ของแรงงานกลุ่มชาติพนั ธุ์

มูลนิธิเพื่อสิ ทธิมนุษยชนและการพัฒนา

มูลนิธิส่งเสริ มโอกาสผูห้ ญิง (EMPOWER)

มูลนิธิ MPLUS

เครื อข่ายปฏิบตั ิการผูห้ ญิงไทยใหญ่ (SWAN)

กลุ่มพลังเยาวชนไทใหญ่ (SYP)

สหพันธ์คนงานข้ามชาติ

กลุ่มแรงงานสามัคคี

สมาคมส่ งเสริ มสิ ทธิ แรงงาน

สหภาพแรงงานอุตสากรรมสิ่ งทอและตัดเย็บเสื้ อผ้าสัมพันธ์

สหภาพแรงงานอัญมณี และเครื่ องประดับสัมพันธ์

ละครชุมชน “กับ๊ ไฟ”

เครื อข่ายการย้ายถิ่นในอนุ ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง

กลุ่มแรงงานนอกระบบสันกาแพง

มูลนิธิการศึกษาประกายแสง

