การประชุมคณะกรรมการอนุวตั ิมาตรฐานแรงงาน ( 16 มิ.ย.2564)
Case by case.
Case 18 : (Republic of Kiribati) ประเทศ คิรบ
ิ าส อนุสญ
ั ญา ฉบับที่ 182 ว่าด้วยรูปแบบที่เลวร้ายที่สดุ ของการใช้

แรงงานเด็ก
1.ตัวแทนรัฐบาลคิรบิ าส ให้ขอ้ มูลการดาเนินการใช้แรงงานเด็ก
- ได้ปฏิรูปนโยบายและสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อแก้ปัญหาแรงงานเด็กในประเทศ โดยตรากฎหมาย
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- ดาเนินการตรวจแรงงาน 526 ครัง้ ระหว่างปี 2017-2020 พบว่า 303 แห่ง ม่มกี ารทาผิดกฎหมาย
- การออกบัญชีงานอันตราย และงานเบาสาหรับเด็ก ตลอดจนการเพิ่มศักยภาพของพนักงานตรวจแรงงาน ช่วย
ขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายได้
- มีกฎหหมายให้เด็กทุกคนได้รบั การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานฟรี
2.รองประธานฝ่ ายนายจ้าง ได้สรุปการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานฟรี
- อนุสญ
ั ญาฉบับที่ 182 มีผใู้ ห้สตั ยาบัณมากที่สดุ ทั่วโลก แต่ไม่ได้นาไปปฏิบตั ิอย่างจริงจัง
- พบว่าเด็กอายุ 10- 17 ปี เกี่ยวข้องกับสื่อลามกและการค้าประเวณี ซึ่งรัฐบาลควรดาเนินการอย่างจริงจัง
- ให้รฐั บาลเพิ่มศักยภาพพนักงานตรวจแรงงาน และระบบตรวจแรงงานภายในประเทศให้มีประสิทธิภาพ
3.รองประธานฝ่ ายลูกจ้าง: ได้อภิปรายเกี่ยวกับปั ญหาของรัฐบาลในการไม่มีขอ้ มูลปั ญหาแรงงานเด็กเพียงพอ, ศักยภาพ
และระบบการตรวจแรงงานไม่มปี ระสิทธิภาพเพียงพอ ซึง่ เป็ นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะขจัดปั ญหาดังกล่าว
4.ผูแ้ ทนต่างๆ 7 คน ได้สนับสนุนองค์กรต่างๆ ให้ชว่ ยรัฐบาลในการแก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบ
Case 19

ประเทศโบลีเวีย

อนุสญ
ั ญาฉบับที่ 131 ว่าด้วยดารกาหนดค่าจ้างขัน้ ต่า ค.ศ. 1970
1.ตัวแทนรัฐบาลโบลีเวีย ได้ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการดาเนินการตามหลักมาตรฐานแรงงานสากล โดยคานึงถึงสิทธิ
มนุษยชนและสิทธิแรงงาน โดยการปรับค่าจ้างขัน้ ต่าหลายครัง้ ทาให้ประชาชนมีรายได้มากขึน้ และการส่งเสริมเศรษฐกิจ
ในภาพรวม เพื่อลดควายากจน โดยพิจารณาหลายด้าน ตลอดจนถึงเศรษฐกิจในประเทศ เพื่อให้ยตุ ิธรรมทุกฝ่ าย
2.รองประธานฝ่ ายลูกจ้าง สรุปสาระสาคัญเรื่อง
1.ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศขึน้ กับความมั่นคงทางการเมืองในประเทศ
2.ข้อมูลของรัฐบาลและฝ่ ายนายจ้าง ยังมีความขัดแย้งกัน
3.การพิจารณาเรื่อง ค่าแรงขัน้ ต่าต้องได้รบั ความร่วมมือจากทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง

3. ผู้แทนฝ่ ายนายจ้าง สรุปสาระสาคัญ เรื่อง

1. องค์กรฝ่ ายนายจ้าง ไม่ได้รบั อนุญาตให้เข้าไปมีสว่ นร่วมในการกาหนดค่าแรงขัน้ ต่าในประเทศ
2. การกาหนดค่าแรงขึน้ ต่า ควรให้ทกุ ภาคส่วนร่วมพิจารณาและพิจารณาเรื่องลูกจ้าง, ครอบครัว และเศรษฐกิจใน
ประเทศร่วมด้วย
3. เรียกร้องให้รฐั บาลปฏิบตั ติ ามหลักการของอนุสญ
ั ญาฉบับที่ 131
4.ผู้แทนต่างๆ 20 คน เน้นการปรึกษาหารือร่วมกันของทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องในการกาหนดค่าแรงขัน้ ต่าในประเทศ
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Case by case :
Case 18 : Republic of Kiribati, The Convention : issue 182., Worst Forms of
Child Labour Convention , 1999.
1st.
The Government’s representative informed about :
How to solve Child Labour’s problem by issue the law “Employment and
Industrial Relation 2019 by policy reformation and cooperation with every
related sides.
The workforce was followed up 526 times, during 2017- 2020 and found that
303 places were legal administration.
Danger – work list utilization and child’s light work together with workforce
operators’ potentialities expansion can remove the worst form of child labour.
The law of the country of the child right to have free fundamental education.
2nd.
The Vice- President of Employers’ side summarized about:
The Convention issue 182, ratified most around the world but not seriously
operated.
Children between 10-17 years were found that they related to child
pornography and prostitution.
The government should be enhance potentialities of Labour inspectors and
Workforce inspection systems.

3rd.

The Vice – President of Employees’ side ; discussed about not having enough
information of the government on Child Labour problems which is the
government’s responsibility.
4th .
Other – representatives : called for supporting the government to slove the
problems systematically by related organization.
Case 19 Bolivia:
The Convention, issue 131, enactment of minimum wage 1970.
1st.
The government ‘s representative informed that the government has followed
The Principles of International Labour Standard, emphasized on human right
and Labour right by increasing minimum wage many times to help people have
more to lessen poverty by concerning various aspects, including with local
economic , to be fair with every side.
2nd.
The Vice – President of Employees ’side concluded about:
Economic stability and the country development depend on political stability
of the country.
The information of the government and the employers’ are contradictory.
Minimum wage revision must be cooperated from every related side.
3rd.
The Employers’ representative concluded about:
Employers organization’s refusal to take part in minimum wage enactment.
The minimum wage enactment should allow every related partner to
participate.
Calling for the government to followed the Convention, issue 131 , principles.
4th.
Other 20 representatives has emphasized on cooperation from all related
sides to take part in the minimum wage enactment.

