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คำ�นำ�
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ
ในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในท้องทะเลไทยและทั่วโลก
ในเรื่องการท�ำงานในภาคการประมงพาณิชย์ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวที่เป็นสาระส�ำคัญ
เช่น กฎหมายใหม่และการบังคับใช้ใหม่ของไทยส�ำหรับการท�ำงานในภาคประมงและแปรรูป
อาหารทะเล พิธีสารส่วนเสริมว่าด้วยการบังคับใช้แรงงาน (P 29) และอนุสัญญาว่าด้วยการ
ท�ำงานในภาคประมง (C 188) ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) มาตรฐานที่สูง
ขึน้ เกีย่ วกับการบังคับใช้แรงงานส�ำหรับผูน้ ำ� เข้าของสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักร การตรวจ
สอบอุตสาหกรรมการเกษตรของไทยที่ใกล้ชิดเข้มงวดมากขึ้นจากผู้ซื้อทั่วโลก และการที่
สหภาพยุโรปให้ ‘ใบเหลือง’ เพราะมีการประมงที่ผิดกฎหมายและขาดการควบคุมดูแลใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ภายใต้โครงการสิทธิจากเรือถึงฝั่งของไอแอลโอที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
สหภาพยุโรป องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) รัฐบาลไทย สมาคมอุตสาหกรรม
สหภาพแรงงาน และองค์ ก รประชาสั ง คมที่ เข้ า ร่ ว ม ได้ พิ จ ารณาทบทวนและขยาย
แนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีพ.ศ. 2555 ว่าด้วยมาตรฐานแรงงานในสถานที่ท�ำงานใน
อุตสาหกรรมแกะกุง้ ของไทยภายใต้แผนงานระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการใช้แรงงาน
เด็ก (International Programme on the Elimination of Child Labour - IPEC)
แผนงานแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีฉบับปรับปรุงใหม่นี้ตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วในอุตสาหกรรมอาหารทะเลของไทยและของโลก โดยมุ่งให้ความส�ำคัญกับ
แผนงานแนวปฏิบัติด้านแรงงานที่ดีที่น�ำโดยสมาคมอุตสาหกรรม แผนงานดังกล่าวช่วย
สมาคมอุตสาหกรรมอาหารทะเลในการระบุชี้และยุติรูปแบบการท�ำงานที่ยอมรับไม่ได้
เช่น แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ การเลือกปฏิบัติในสถานที่ท�ำงาน และสภาพการท�ำงาน
ที่ต�่ำกว่ามาตรฐาน โดยใช้มาตรฐานที่สูงขึ้นและบทเรียนที่เราได้ร่วมเรียนรู้กันมาว่าสิ่งใดมี
ประสิทธิภาพดีทสี่ ดุ องค์การแรงงานระหว่างประเทศยังคงผลักดันให้รฐั บาลไทยให้สตั ยาบัน
อนุสัญญา 2 ฉบับเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าของสิทธิพื้นฐานเรื่องเสรีภาพในการรวมตัวและ
การร่วมเจรจาต่อรอง (C 87 และ C 98)

GLP ในอุตสาหกรรมอาหารทะเลของไทย
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แนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีนี้ปรับปรุงแนวปฏิบัติส�ำหรับทั้งผู้บริหารโรงงานและสมาคม
อุตสาหกรรมที่มุ่งมั่นที่จะสร้างแผนงานด้านมาตรฐานแรงงานที่มีประสิทธิผลและปรับปรุง
สภาพการท�ำงานในอุตสาหกรรมอาหารทะเล คู่มือมีมาตรฐานและหลักการว่าด้วยสถาน
ประกอบการฉบับปรับปรุง และเครื่องมือใหม่ๆ ส�ำหรับผู้จัดการโรงงานและผู้น�ำสมาคม
อุตสาหกรรมในการระบุถงึ ความเสีย่ งด้านแรงงานทีอ่ าจมีในห่วงโซ่อปุ ทาน ในการเสริมสร้าง
การประเมินแนวปฏิบัติการใช้แรงงาน การด�ำเนินการแก้ไขและป้องกันปัญหา
โครงการสิทธิจากเรือถึงฝัง่ สนับสนุนแผนงานอุตสาหกรรมเหล่านีโ้ ดยตรงและด้วยการจัดตัง้
คณะกรรมการที่ปรึกษาไตรภาคีเรื่องแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีเพื่อก�ำกับดูแลแผนงาน
ด้วยความร่วมมือจากสมาคมอุตสาหกรรมการประมง เราหวังที่จะขยายแผนงานเหล่านี้ไป
ตามห่วงโซ่อปุ ทานอาหารทะเลของไทย แนวปฏิบตั นิ เี้ ป็นการก้าวไปข้างหน้าก้าวใหญ่สำ� หรับ
แผนงานเหล่านี้ และเราสนับสนุนให้มกี ารน�ำแนวปฏิบตั นิ ไี้ ปใช้ประโยชน์อย่างจริงจังทัง้ โดย
ผู้น�ำสมาคมอุตสาหกรรมในการจัดท�ำแผนงานด้านแรงงาน ตลอดจนโดยผู้บริหารโรงงาน
แรงงานและองค์กรแรงงาน
ไอแอลโอขอแสดงความขอบคุณต่อสหภาพยุโรปส�ำหรับการสนับสนุนงบประมาณต่อแผน
งานนี้

แกรห์ม บัคลีย์
ผู้อ�ำนวยการ
คณะผู้เชี่ยวชาญเพื่อการท�ำงานที่มีคุณค่าประจ�ำ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออก ตะวันออกเฉียงใต้ และ
แปซิฟิก และส�ำนักงานแรงงานระหว่างประเทศ
ประจ�ำประเทศไทย กัมพูชา และสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว
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คณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำ�ประเทศไทย
การส่งเสริมการจ้างงานที่มั่นคง การท�ำงานที่มีคุณค่า ค่าจ้างที่เป็นธรรม ความเท่าเทียม
ในการท�ำงาน สภาพการท�ำงานที่ปลอดภัย ตลอดจนความคุ้มครองทางสังคมเป็นค่านิยม
หลักและพื้นฐานของเสาหลักด้านสิทธิทางสังคมของสหภาพยุโรป ซึ่งสหภาพยุโรปส่งเสริม
และผลักดันหลักการและค่านิยมเหล่านีใ้ ห้พลเมืองของสหภาพยุโรปและประเทศทีเ่ ป็นภาคี
พันธมิตรด้านสังคม ภาคประชาสังคมและประชาชนทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทย
ตลอดหลายปีทผี่ า่ นมา สหภาพยุโรปท�ำงานใกล้ชดิ กับรัฐบาลไทยด้านแรงงานและตระหนัก
ถึงความพยายามและความมุ่งมั่นของรัฐบาลที่จะปฏิรูปกรอบกฎหมายเกี่ยวกับงานประมง
และอาหารทะเล สืบเนื่องจากค�ำมั่นสัญญาที่ส�ำคัญของรัฐบาล ประเทศไทยเป็นประเทศ
แรกในเอเซียทีจ่ ะให้สตั ยาบันพิธสี ารแรงงานบังคับ (P 29) และอนุสญ
ั ญาการท�ำงานประมง
(C 188)
การจัดการประชุมหารือเฉพาะด้านแรงงานระหว่างประเทศไทยและสหภาพยุโรปเพือ่ แสดง
ให้เห็นถึงความส�ำคัญของความพยายามและความส�ำเร็จต่างๆเหล่านี้ โดยเป้าหมายของการ
ประชุมระดับสูงเพือ่ สนับสนุนและผลักดันเรือ่ งงานทีม่ คี ณ
ุ ค่าและมาตรฐานแรงงานระหว่าง
ประเทศผ่านความร่วมมือ แลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีและการเรียนรู้ร่วมกัน
เพื่อเป็นการส่งเสริมประเด็นเหล่านี้ สหภาพยุโรปจึงได้ร่วมกันกับ ILO ซึ่งส่งเสริมการน�ำ
วาระเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ.2030 ไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล โดยเฉพาะเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนข้อที่ 8 (การท�ำงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ)
สหภาพยุโรปและไอแอลโอได้ท�ำงานร่วมกันในโครงการสิทธิจากเรือสู่ฝั่ง (โครงการต่อต้าน
รูปแบบการท�ำงานที่ไม่เป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมประมงและอาหารทะเลของไทย) และ
บรรลุผลเป็นอย่างมากในการสร้างการปฏิบัติที่สอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานของโลกใน
อุตสาหกรรมอาหารทะเลและประมง
GLP ในอุตสาหกรรมอาหารทะเลของไทย
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"แนวปฏิบตั กิ ารใช้แรงงานทีด่ "ี ทีเ่ ป็นส่วนหนึง่ ของโครงการสิทธิจากเรือสูฝ่ ง่ั เป็นการท�ำงาน
ร่วมกันระหว่างกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสังกัดกระทรวงแรงงาน กรมประมง
สมาคมอุตสาหกรรม องค์กรลูกจ้าง ประชาสังคม และผู้ซื้อสากล เพื่อปรับปรุงสภาพการ
ท�ำงานของแรงงานข้ามชาติในอุตสาหกรรมประมงและแปรรูปอาหารทะเลในประเทศไทย
การด�ำเนินการร่วมกันดังกล่าวอันเกิดขึ้นได้ด้วยการประชุมหารือระหว่างฝ่ายต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง คือผลส�ำเร็จที่ส�ำคัญของโครงการ โดยภาคประชาสังคมและองค์กรลูกจ้างได้เข้า
มามีสว่ นเกีย่ วข้องในการเสวนาและเจรจาต่อรอง การมีสว่ นร่วมจากองค์กรเหล่านีใ้ นปัจจุบนั
ท�ำให้กระบวนการมีความครอบคลุมทั่วถึงมากขึ้น
ในการนี้ การมีส่วนร่วมและค�ำมั่นสัญญาของสมาคมอุตสาหกรรมและผู้ซื้อสากลเป็นปัจจัย
ส�ำคัญทีส่ ร้างหลักประกันว่ามาตรฐานต่างๆ จะได้รบั การยอมรับตลอดทัง้ ห่วงโซ่อปุ ทาน และ
สาส์นนี้จะถูกส่งผ่านไปถึงผู้บริโภคในยุโรปและส่วนอื่นๆ ทั่วโลก
สหภาพยุโรปมุง่ หวังทีจ่ ะด�ำเนินความร่วมมืออันประสบผลส�ำเร็จนีต้ อ่ ไปเพือ่ ยกระดับสภาพ
การท�ำงานและชีวติ ความเป็นอยูข่ องแรงงานและแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยและภูมภิ าค
อาเซียน

เปียร์ก้า ตาปิโอลา
เอกอัครราชทูต
คณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจ�ำประเทศไทย

4

แนวปฎิบต
ั ิการใช้แรงงานที่ดี

คำ�นำ�
กระทรวงแรงงาน
การเปิดเสรีทางการค้าและบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ท�ำให้กฎหมาย กฎระเบียบ
และข้อบังคับต่าง ๆ ไม่ครอบคลุมการคุ้มครองให้ผู้ประกอบการด�ำเนินการอยู่ภายใต้
จรรยาบรรณที่ดี หลายองค์กรจึงผลักดันให้มีการน�ำแนวคิด ความรับผิดชอบทางสังคม
(Corporate Social Responsibility: CSR) มาใช้เป็นเครื่องมือส�ำหรับการถ่วงดุลระหว่าง
ผู้ประกอบการที่มุ่งก�ำไรสูงสุดกับกระแสโลกที่ค�ำนึงถึงคุณธรรม จริยธรรม และการอยู่
ร่วมกันอย่างช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะกับประเทศคู่ค้าในต่างประเทศ
ที่ก�ำหนดให้ประเด็นด้านแรงงาน และสวัสดิการสังคมเป็นเงื่อนไขส�ำคัญในการส่งออก
จึงเป็นเหตุผลที่ผู้ประกอบการควรให้ความส�ำคัญกับการน�ำแนวคิดความรับผิดชอบทาง
สังคมมาปรับใช้
กระทรวงแรงงาน ได้ร่วมมือกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ และสหภาพยุโรป ด�ำเนิน
โครงการสิทธิจากเรือสู่ฝั่ง (Ship to Shore Rights Project) เพื่อสร้างความตระหนักถึง
ความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจ และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการใช้เป็นเครื่องมือในการ
ปรับปรุงสภาพการจ้างและสภาพการท�ำงาน รวมถึงส่งเสริมการป้องกันการค้ามนุษย์ด้าน
แรงงานและการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย โดยพัฒนาแนวปฏิบัติการใช้แรงงาน
ที่ดี (Good Labour Practices : GLP) ในอุตสาหกรรมอาหารทะเลของไทย ซึ่งจะช่วยให้
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารทะเลของไทย น�ำไปใช้บริหารจัดการแรงงานได้ตลอด
ห่วงโซ่การผลิต อันจะน�ำไปสู่การสร้างความมั่นคงทางสังคม (Social security) ความรู้สึก
ถึงงานที่มีคุณค่า (Decent work) และการยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน เพื่อการสร้าง
ความได้เปรียบในการแข่งขันทางการค้า

จรินทร์ จักกะพาก
ปลัดกระทรวงแรงงาน
GLP ในอุตสาหกรรมอาหารทะเลของไทย
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คำ�นำ�
สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย และ สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย
ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตอาหารทะเลที่ส�ำคัญประเทศหนึ่งของโลก มีกระบวนการผลิตตั้งแต่
การจับจากทะเล และการเลี้ยงจากฟาร์ม เข้าสู่กระบวนการผลิต และส่งออกไปยังประเทศ
ต่างๆ ซึ่งกระบวนการที่วัตถุดิบเข้าสู่โรงงานและส่งออกไปยังลูกค้า จะเป็นกระบวนการที่
ต้องมีการควบคุมดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐานสุขลักษณะตลอดห่วงโซ่อาหาร เช่น มาตรฐาน
GMP HACCP เป็นต้น นอกจากนี้ จากกระแสโลก โดยเฉพาะประเทศคู่ค้าของไทยให้ความ
ส�ำคัญในเรื่องการใช้แรงงาน ทั้งนี้ อุตสาหกรรมอาหารทะเลของไทยจึงได้ตระหนักในเรื่อง
ดังกล่าว เนื่องจากอุตสาหกรรมของเรามีการใช้แรงงานทั้งไทยและข้ามชาติจ�ำนวนมาก ดัง
นั้น ในฐานะผู้ผลิตและผู้ส่งออก เราต้องพิสูจน์ให้เห็นว่า การผลิตอาหารทะเลของไทยมี
มาตรฐาน และเราให้ความส�ำคัญกับกระบวนการผลิต ตั้งแต่ต้นทางจนมาถึงขั้นตอนการ
ผลิต รวมทั้งการใช้แรงงานในภาคอุตสาหกรรมที่เป็นไปตามมาตรฐานแรงงานไทย และ
มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ
สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย และสมาคมอุตสาหกรรมทูนา่ ไทย ได้รว่ มกับ กรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน และกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย
การสนับสนุนงบประมาณจากสหภาพยุโรป ผ่านองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ภาย
ใต้โครงการสิทธิจากเรือสูฝ่ ง่ั (Ship to Shore Rights) ในการพัฒนาแนวปฏิบตั กิ ารใช้แรงงาน
ที่ดี (Good Labour Practices : GLP) ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยปรับปรุงเพิ่มเติมแนว
ปฏิบตั ขิ องโรงงานในการก�ำกับดูแลตลอดห่วงโซ่อปุ ทาน และการมีสว่ นร่วมของแรงงานผ่าน
คณะกรรมการสวัสดิการ รวมถึงแนวปฏิบัติของสมาคมในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เรือ่ ง GLP การติดตามประเมินผลการปฏิบตั ขิ องสมาชิก และการประชาสัมพันธ์สสู่ าธารณะ
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จากความมุ่งมั่นของอุตสาหกรรมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เราหวังว่า จะท�ำให้คู่ค้า และ
ผู้บริโภคเชื่อมั่นในอาหารทะเลของไทย ทั้งด้านมาตรฐานสุขลักษณะ และมาตรฐานด้าน
แรงงาน รวมทัง้ ยังสามารถสร้างความยัง่ ยืนให้กบั อุตสาหกรรมอาหารทะเลของไทยต่อไปด้วย

พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ (ดร.)
นายกสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย

ชนินทร์ ชลิศราพงศ์ (ดร.)
นายกสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย

GLP ในอุตสาหกรรมอาหารทะเลของไทย
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คำ�ขอบคุณ
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย (TFFA) และ
สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย (TTIA) ได้ร่วมมือกันจัดท�ำคู่มือแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี
(Good Labour Practices -GLP) ในอุตสาหกรรมอาหารทะเลของไทย ซึ่งรวบรวมโดย
Jason Judd และสุภาวดี โชติกญาณ ในโครงการสิทธิจากเรือสู่ฝั่งของไอแอลโอ (โครงการ
ต่อต้านรูปแบบการท�ำงานทีไ่ ม่เป็นทีย่ อมรับในอุตสาหกรรมการประมงและอาหารทะเลไทย
โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสหภาพยุโรป) และ Sally Ananya Surangpimol
(Haig-Brown) จากบริษทั The Food School ความเห็นทางเทคนิคมาจาก Nick Kightley
จาก Ethical Trading Initiative (ETI)
ภาคีของโครงการสิทธิจากเรือสู่ฝั่งของไอแอลโอ รวมทั้งรัฐบาลไทย กระทรวงแรงงาน
กรมประมง องค์กรนายจ้าง องค์กรลูกจ้าง สหภาพแรงงานและภาคประชาสังคมได้มีส่วน
ร่วมในการประชุมคณะกรรมการปรึกษาเรื่องแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) และ
ทบทวน แนวปฏิบัตินี้
แนวปฏิบตั นิ ี้ ได้รบั การสนับสนุนจากสหภาพยุโรปความคิดเห็นทีป่ รากฏในรายงานเป็นของ
ผู้เขียนและผู้มีส่วนร่วมและไม่จ�ำเป็นต้องเป็นความคิดเห็นของแหล่งทุน
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1. บทนำ�
ทำ�ไมเราจึงต้องมีแนวปฏิบัติิการใช้แรงงานที่ดี?
ในช่วงไม่กปี่ มี านี้ มีรายงานฉบับต่างๆ ทีใ่ ห้ขอ้ มูลเกีย่ วกับสถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษย
ชนและสิทธิแรงงานอย่างร้ายแรงในการประมงเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมการแปรรูป
อาหารทะเลของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อแรงงานข้ามชาติที่มาจากประเทศเพื่อนบ้าน
อย่างกัมพูชาและเมียนมาร์ ในการรับมือกับสถานการณ์รุนแรงนี้ โครงการสิทธิจากเรือสู่
ฝั่งของไอแอลโอ (โดยการสนับสนุนด้านงบประมาณจากสหภาพยุโรป) ได้ร่วมกับรัฐบาล
ไทย องค์กรนายจ้าง สหภาพแรงงาน และองค์กรภาคประชาสังคมในการด�ำเนินการเพือ่ ลด
ปัญหาการใช้แรงงานบังคับ แรงงานเด็ก และการแสวงประโยชน์จากแรงงานในรูปแบบอืน่ ๆ
ในภาคธุรกิจเหล่านี้
มีการเปลีย่ นแปลงอย่างก้าวกระโดดเกิดขึน้ ในอุตสาหกรรมดังกล่าวหลังจากทีร่ ายงานระดับ
โลกเหล่านั้นเผยแพร่ออกไป ในรายงานสรุปผลการศึกษาขั้นพื้นฐานประจ�ำปี 2561 เกี่ยว
กับเรื่องสภาพการท�ำงาน ที่โครงการสิทธิจากเรือสู่ฝั่งจัดท�ำขึ้น ได้ชี้ให้เห็นว่าอุตสาหกรรม
การแปรรูปอาหารทะเลและการประมงของไทยมีการปรับปรุงทัง้ ทางด้านสภาพการท�ำงาน
และการละเมิดสิทธิของแรงงาน (รายงานฉบับดังกล่าวมีรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร
แรงงาน ค่าจ้าง ชัว่ โมงการท�ำงาน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และการร้องทุกข์ของแรงงาน
สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.shiptoshorerights.org)
เพือ่ ช่วยให้อตุ สาหกรรมไทยแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิแรงงานได้อย่างเข้มแข็งมากขึน้ ตลอด
ห่วงโซ่อปุ ทานอาหารทะเล โครงการสิทธิจากเรือสูฝ่ ง่ั ได้สนับสนุนโครงการจัดท�ำแนวปฏิบตั ิ
การใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices หรือ GLP) ที่ยังด�ำเนินการอยู่ถึงปัจจุบัน
โครงการนี้เริ่มต้นขึ้นในปี พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012) โดยให้ความรู้แก่โรงงานแปรรูปกุ้งของ
ไทยที่เข้าร่วมให้เข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานแรงงานทั้งในระดับประเทศและระดับสากล และ
น�ำมาใช้ให้เกิดประโยชน์
ได้มีการปรับปรุงแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP)ให้เป็นปัจจุบันขึ้นทั้งเพื่อการบริหาร
จัดการโรงงานและเพื่อสมาคมอุตสาหกรรมที่ตั้งใจแน่วแน่ที่จะพัฒนาโครงการมาตรฐาน
GLP ในอุตสาหกรรมอาหารทะเลของไทย
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แรงงานที่มีประสิทธิภาพ และปรับปรุงสภาพการท�ำงานของแรงงานในอุตสาหกรรม
อาหารทะเล โดยปรั บ ปรุ ง มาตรฐานสถานที่ ท� ำ งานตามหลั ก GLP หลั ก การส� ำ หรั บ
โครงการ GLP ของสมาคมอุตสาหกรรม และเครื่องมือใหม่ๆ ส�ำหรับผู้จัดการโรงงานและ
ผู้น�ำสมาคมอุตสาหกรรม ซึ่งข้อมูลดังกล่าวและสมาชิกของคณะกรรมการที่ปรึกษา GLP
สามารถหาได้ที่ www.shiptoshorerights.org และ สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย
(www.thai-frozen.or.th) และ สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย (www.thaituna.org)
โดยรวมแล้ว เครื่องมือใหม่ใน แนวปฏิบัติฉบับนี้และโปรแกรม GLP ที่เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นจะ
ช่วยให้สมาคมอุตสาหกรรมและ โรงงานต่างๆ ทีเ่ ข้าร่วมพัฒนาแนวปฏิบตั กิ ารใช้แรงงานและ
ระบบทีจ่ ะรับมือกับประเด็นเหล่านีอ้ ย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ จัดสรรทรัพยากรทีเ่ พียงพอ
ต่อการด�ำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ
มาตรฐานสถานที่ท�ำงานตามหลัก GLP ได้ก�ำหนดสภาพการท�ำงานพื้นฐานในอุตสาหกรรม
ไว้ 6 หมวดหมู่ ได้แก่
1. แรงงานบังคับ
2. แรงงานเด็ก
3. เสรีภาพในการสมาคม การเจรจาต่อรองร่วม และความร่วมมือในสถานประกอบ
กิจการ
4. การไม่เลือกปฏิบัติ (สภาพการท�ำงานที่เท่าเทียมกันส�ำหรับแรงงานทุกคน)
5. ค่าจ้าง ค่าชดเชย และชั่วโมงการท�ำงาน
6. ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย สวัสดิการของแรงงานและการมีสว่ นร่วมในชุมชน
หมวดหมู่เหล่านี้ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่มีรายการปรับปรุงที่ส�ำคัญซึ่งได้แก่ กฎหมาย
ไทย ฉบับใหม่ และการรับพิธีสารว่าด้วยแรงงานบังคับของไอแอลโอ (P 29) ที่ประเทศไทย
ได้ให้สัตยาบันไปเมื่อเดือนมิถุนายน 2561 และประเทศไทยได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาการ
ท�ำงานประมง (C 188) ไปเมื่อเดือนมกราคม 2562 การปรับปรุงดังกล่าวนี้ ส่วนหนึ่งเป็น
เพราะแรงผลักดันจากมาตรฐานแรงงานบังคับทีส่ งู ขึน้ ของผูน้ ำ� เข้าสหรัฐอเมริกาและสหภาพ
ยุโรป และพันธมิตรทางการค้า ผู้ซื้อ และองค์กรภาคประชาสังคมทั่วโลกร่วมกันตรวจสอบ
อุตสาหกรรมเกษตรของไทยอย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น
มาตรฐานสถานที่ท�ำงานตามหลัก GLP พัฒนาขึน้ จากอนุสัญญาหลัก 8 ฉบับของไอแอลโอ
(มาตรฐานหลักเกี่ยวกับแรงงาน) และกฎหมายฉบับหลักๆ ของประเทศ
มาตรฐานหลักเกี่ยวกับแรงงานของไอแอลโอประกอบด้วย:
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1. อนุสัญญาว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคม และการคุ้มครองสิทธิใ นการรวมตั ว
พ.ศ. 2491 (1948) (ฉบับที่ 87)
2. อนุสญั ญาว่าด้วยสิทธิในการรวมตัวและร่วมเจรจาต่อรอง พ.ศ. 2492 (1949) (ฉบับที่ 98)
3. อนุสัญญาว่าด้วยแรงงานบังคับ พ.ศ. 2473 (1930) (ฉบับที่ 29)
4. อนุสัญญาว่าด้วยการยกเลิกแรงงานบังคับ พ.ศ. 2500 (1957 (ฉบับที่ 105)
5. อนุสัญญาว่าด้วยอายุขั้นต�่ำ พ.ศ. 2516 (1973) (ฉบับที่ 138)
6. อนุสัญญาว่าด้วยรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงานเด็ก พ.ศ. 2542 (1999)
(ฉบับที่ 182)
7. อนุสัญญาว่าด้วยค่าตอบแทนที่เท่ากัน พ.ศ. 2494 (1951) (ฉบับที่ 100)
8. อนุสญั ญาว่าด้วยการเลือกปฏิบตั ใิ นการจ้างงานและอาชีพ พ.ศ. 2501 (1958) (ฉบับที่ 111)
ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันอนุสัญญามาตรฐานหลักเกี่ยวกับแรงงานของไอแอลโอไปแล้ว 6
ฉบับจากจ�ำนวนทัง้ สิน้ 8 ฉบับ ฉบับทีย่ งั ไม่ได้ให้สตั ยาบันคือฉบับที่ 87 และ 98 ส่วนกฎหมาย
ฉบับหลักๆ ของไทยที่เกี่ยวข้องกับการท�ำงานในอุตสาหกรรมอาหารทะเล ประกอบด้วย
§§ พระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 2017)
และฉบับแก้ไข
§§ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (ค.ศ. 1998) และฉบับแก้ไข
§§ พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 (ค.ศ. 1975) และฉบับแก้ไข
§§ พระราชบัญญัตป
ิ อ้ งกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 (ค.ศ. 2008) และฉบับแก้ไข
§§ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท�ำที่บ้าน พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010)
§§ พระราชบัญญัตค
ิ วามปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน พ.ศ.
2554 (ค.ศ. 2011) และระเบียบอื่นๆ ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเกี่ยว
กับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
§§ พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) และฉบับแก้ไข
§§ พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 (ค.ศ. 1985) และ
ฉบับแก้ไข
§§ พระราชบัญญัตก
ิ ารท�ำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551 (ค.ศ. 2008)
§§ พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 (ค.ศ.2007)
และฉบับแก้ไข
GLP ในอุตสาหกรรมอาหารทะเลของไทย
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2. หลักการของโครงการ
โครงการใหม่ได้ขยายแนวปฏิบต
ั ิิการใช้แรงงานที่ดีออก
ไปในสองด้านสำ�คัญๆ ได้แก่
ด้านแรกคือ ใช้ประโยชน์จากการหลอมรวมกันของมาตรฐานสถานทีท่ ำ� งานในห่วงโซ่อปุ ทาน
ในประเทศไทยกับทีอ่ นื่ ๆ เพือ่ ขยายการท�ำงานให้ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่อปุ ทานของอาหาร
ทะเลไทยตั้งแต่ ‘บนเรือถึงการบรรจุถุง’ กฎหมายแรงงานของไทยส่วนใหญ่และมาตรฐาน
หลักเกี่ยวกับแรงงานของไอแอลโอซึ่งได้รับการออกแบบให้ใช้ได้ทั่วโลกนั้นใช้ได้กับทั้งการ
ท�ำงานบนเรือและในโรงงานแปรรูปอาหารทะเล
มาตรฐาน GLP ส�ำหรับการท�ำงานภาคประมงซึ่งจะได้รับการตีพิมพ์แยกต่างหากนั้นใช้แม่
แบบเดียวกัน แต่ค�ำนึงถึงข้อแตกต่างส�ำคัญๆ ของระเบียบการท�ำงานประมงกับข้อก�ำหนด
ตามอนุสัญญาว่าด้วยการท�ำงานในภาคประมงของไอแอลโอ (ซี. 188) ในท�ำนองเดียวกัน
มาตรฐาน GLP ด้านสถานที่ท�ำงานส�ำหรับอุตสาหกรรมอื่นของไทย เช่น อุตสาหกรรม
แปรรูปสัตว์ปกี หรือแปรรูปผลไม้ ก็จะเป็นไปตามแม่แบบในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล
ธุรกิจเข้มแข็งขึ้น:

สมาคมอุตสาหกรรมพัฒนาโครงการ GLP ขึ้น ไม่ใช่เพื่อตรวจสอบหรือให้การรับรอง
บริษัทสมาชิกว่ามี "การปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับด้านแรงงาน" แต่เพื่อช่วยให้ผู้
ผลิตสินค้าได้ประโยชน์ทางธุรกิจ ซึ่งได้แก่
§§ สถานประกอบกิจการที่มีการจัดการด้านแรงงานที่ดีขึ้นท�ำให้ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น ระดับความเชื่อมั่นสูงขึ้น และอัตราการลาออกของแรงงานลดลง
§§ มีการสร้างวัฒนธรรมการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดยการสอบทานที่
ดียิ่งขึ้น การมีส่วนร่วมระหว่างแรงงาน-ฝ่ายบริหารจัดการ และการมีกลไก
การรับเรื่องร้องทุกข์
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§§

§§

§§

§§
§§

มีการหารือและการปฏิสัมพันธ์ที่ดีขึ้นระหว่างนายจ้างกับแรงงาน เพื่อ
ประสิทธิภาพและผลิตภาพที่เพิ่มขึ้น
มีการขับเคลื่อนให้เกิดการจัดการห่วงโซ่อุปทานโดยมั่นใจได้ว่าจากผู้ผลิต
ต้นน�้ำเข้ามามีส่วนร่วมในการท�ำงานเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานทางด้าน
แรงงานร่วมกัน
มีความเข้าใจเกี่ยวกับห่วงโซ่อุปทาน ปัญหาในการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ
บังคับด้านแรงงาน และการจัดหาสินค้าของตนเองดีขึ้น
ได้รับการยอมรับจากผู้ซื้อสากลและองค์กรลูกจ้าง
ลดความซับซ้อนและต้นทุนของการติดตามตรวจสอบ

ด้านที่สองคือ โครงการใหม่นี้ได้วางหลักการส�ำคัญๆ ที่สมาคมอุตสาหกรรมจะต้องปฏิบัติ
ตามเพือ่ ให้บริษทั สมาชิกร่วมกันพัฒนาโครงการมาตรฐานเกีย่ วกับแรงงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
นอกจากโครงการ GLP ต้องน�ำมาตรฐานเกี่ยวกับแรงงานที่สูงขึ้นมาใช้แล้ว ยังต้องมีการ
ด�ำเนินการอีกหลายอย่างที่สมาคมอุตสาหกรรมจ�ำนวนมากไม่คุ้นเคย อาทิ การติดตามที่
เป็นอิสระ การก�ำกับดูแลแบบไตรภาคี และการรายงานผลต่อสาธารณะ ต่อไปนี้คือองค์
ประกอบ 9 ข้อที่เป็นปัจจัยส�ำคัญของโครงการที่มีประสิทธิภาพของสมาคม
§§ มาตรฐานสถานที่ท�ำงานที่ชัดเจน เพื่อให้โครงการ GLP ยังคงท�ำหน้าที่ยกระดับ
มาตรฐานไปสู่มาตรฐานระดับสากล โครงการใหม่จึงยังคงรักษาความเรียบง่ายของ
มาตรฐานสถานที่ท�ำงานไว้อยู่
§§ ความมุ่งมั่นของผู้บริหารสูงสุดและพนักงานที่ทุ่มเทในการท�ำงาน แผนงานที่
ด�ำเนินการโดยภาคอุตสาหกรรมจะต้องเป็นแผนที่ด�ำเนินร่วมกันอย่างสม�่ำเสมอ
ระหว่างผู้บริหารสูงสุดและพนักงานที่ทุ่มเทในการท�ำงาน โดยมีความสามารถและ
มีอ�ำนาจหน้าที่ในการประเมินสถานการณ์ ให้ค�ำแนะน�ำแก่บริษัทสมาชิก และ
ท้าทายทัศนคติและวิธีปฏิบัติของคนส่วนใหญ่ โดยรายงานได้อย่างเป็นกลาง เพื่อ
บรรลุความส�ำเร็จ
§§ เครื่ อ งมื อ และการเรี ย นรู ้ ที่ มุ ่ ง เน้ น ระบบ การเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพมี ค วามหมาย
มากกว่าการฝึกอบรม การฝึกอบรมและเครื่องมือประเมินสถานที่ท�ำงานควรมุ่ง
เน้นให้ความส�ำคัญทีร่ ากเหง้าของปัญหาการละเมิดสิทธิแรงงาน และอธิบายหนทาง
แก้ไขโดยมีจดุ เน้นทีร่ ะบบบริหารจัดการทีเ่ รียบง่ายและมีการปรับปรุงอย่างต่อเนือ่ ง
และมุ่งเน้นการปฏิบัติให้ได้ตามมาตรฐาน
GLP ในอุตสาหกรรมอาหารทะเลของไทย

13

§§

§§

§§

§§

§§

§§

14

การติดตามภายในของอุตสาหกรรมและการเยียวยา โครงการจะต้องมีการติดตาม
การปฏิบตั ดิ า้ นแรงงานของสมาชิกเอง พร้อมทัง้ ช่วยเหลือสมาชิกเยียวยาการละเมิด
สิทธิ
การมีส่วนร่วมของแรงงานและภาคประชาสังคม การมีส่วนร่วมอย่างสม�่ำเสมอ
กับองค์กรลูกจ้างและภาคประชาสังคมสามารถช่วยอุตสาหกรรมอาหารทะเลไทย
ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง
การรับเรือ่ งร้องเรียนและเยียวยาในระดับกิจการและระดับอุตสาหกรรม แรงงาน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ จะต้องมีองค์กรที่น่าเชื่อถือและแข็งขันในการรับเรื่อง
ร้องทุกข์ร่วมและด�ำเนินการแก้ไขอย่างทันท่วงที
กลไกการติดตาม
1. สนับสนุนกับสมาชิกที่ด�ำเนินการดี
2. ผลักดันให้สมาชิกทีต่ อ้ งมีการปรับปรุงการด�ำเนินการ เพือ่ คุม้ ครองแรงงานและ
ความพยายามของอุตสาหกรรมโดยรวม
การติดตามที่เป็นอิสระและการรายงานต่อสาธารณะ เกี่ยวกับการปฏิบัติด้าน
แรงงาน โครงการที่น่าเชื่อถือต้องมีการวิเคราะห์ที่เป็นอิสระ ตรงไปตรงมาอย่าง
สม�่ำเสมอ และเปิดเผยผลการด�ำเนินการของโครงการต่อสาธารณะ กระบวนการนี้
จะต้องน�ำโดยคณะกรรมการที่ปรึกษา GLP ที่มีความน่าเชื่อถือ ประกอบด้วย ภาค
รัฐ ภาคเอกชน องค์กรลูกจ้างและภาคประชาสังคมที่เป็นอิสระ และผู้สังเกตการณ์
ในระดับสากล
การจัดหาและแรงจูงใจที่เป็นรางวัลให้กับแนวปฏิบัติแรงงานที่ดี กระบวนการ
เลือกการจัดหา รวมทัง้ การตัดสินใจเกีย่ วกับราคา จะต้องสะท้อนถึงเจตนารมณ์ของ
ผู้ซื้อที่ต้องการตอบแทนงานที่มีคุณค่าในอุตสาหกรรมอาหารทะเลและประมง
ส� ำ หรั บ ผู ้ ผ ลิ ต สิ น ค้ า ไทย โครงการนี้ ต ้ อ งครอบคลุ ม แนวปฏิ บั ติ ด ้ า นแรงงาน
โดยพิจารณาตั้งแต่สภาพการท�ำงานของแรงงานขึ้นไปจนถึงตลอดห่วงโซ่อุปทาน
รวมทั้งปรับปรุงแนวปฏิบัติในการจัดหาของตนเองด้วย
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ในโครงการ GLP ทีไ่ ด้รบั การทบทวนใหม่ สมาคมอุตสาหกรรมจะด�ำเนินการอย่างสม�ำ่ เสมอ
โดยมีทงั้ การจัดการฝึกอบรม การให้คำ� แนะน�ำมาตรฐานการเยียวยา การติดตามการด�ำเนิน
การของอุตสาหกรรมในหมู่บริษัทสมาชิก
ILO/ภาคี
ก�ำหนดค�ำนิยาม
มาตรฐานและ
หลักการ

สมาคม
อุตสาหกรรมเป็น
แกนน�ำจัด GLP
รอบ 12 เดือน

การสอบทานทาง
ธุรกิจภายในและ
ภายนอก

การประเมินแบบ
ไตรภาคี รายงานต่อ
สาธารณะ

ในส่วนของบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ จะต้องมุ่งมั่นต่อการด�ำเนินการให้เกิดความก้าวหน้า
ทีว่ ดั ผลได้ ซึง่ จะน�ำไปสูก่ ารปฏิบตั ติ ามกฎหมายเพือ่ ให้มสี ถานทีท่ ำ� งานทีป่ ลอดภัย การเจรจา
ที่มีความหมายระหว่างแรงงานกับผู้บริหาร และมาตรฐานแรงงานระดับโลก
สมาคมอุตสาหกรรม ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของ GLP ได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์และความ
คาดหวังทีม่ ตี อ่ บริษทั ทีเ่ ข้าร่วมโครงการ GLP ไว้ชดั เจน ซึง่ รวมถึงองค์ประกอบทีส่ ำ� คัญๆ เริม่
ตัง้ แต่ความมุง่ มัน่ ในระดับบริษทั ทีม่ ตี อ่ มาตรฐานและหลักการ GLP และการมีสว่ นร่วมอย่าง
แข็งขันในการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารระดับชาติเกีย่ วกับ GLP จากนัน้ สมาคมต้องเป็นแกนน�ำ
ในการประเมินผลงานและให้คำ� แนะน�ำการปฏิบตั กิ ารด้านแรงงานให้กบั บริษทั สมาชิก เพือ่
แก้ไขการปฏิบัติที่มีปัญหา
มุ่งมั่นใน
มาตรฐานและหลัก
การของ GLP

การประชุมเชิง
ปฏิบัติการระดับ
ชาติเกี่ยวกับ GLP

การประเมินและ
ติดตามผลและ
ท�ำรายงานสรุป
ประจ�ำปี

การแก้ไขปัญหาและ
การติดตามโดย
ฝ่ายแรงงานและฝ่าย
บริหาร

การตรวจติดตามและให้ค�ำแนะน�ำโดยสมาคมอุตสาหกรรมยึดมาตรฐานสถานที่ท�ำงาน
ตามหลัก GLP นี้จะไม่มีประเด็นเชิงเทคนิคมาก ซึ่งตรงกันข้ามกับการตรวจสอบที่ด�ำเนิน
การในนามของผู้ซื้อ การตรวจประเมินนี้ออกแบบมาเพื่อปิดช่องว่างในการปฏิบัติเกี่ยวกับ
แรงงานในสถานทีท่ ำ� งานของไทย และเป็นเครือ่ งมือทีเ่ ป็นประโยชน์ให้โรงงานใช้เพือ่ ให้เกิด
ความก้าวหน้าที่วัดได้ เช่น การมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างแรงงานกับผู้บริหาร
เรื่องช่องทางการรับข้อร้องเรียนและการเยียวยา วิเคราะห์และการตระหนักถึงความเสี่ยง
GLP ในอุตสาหกรรมอาหารทะเลของไทย
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ต่อแรงงานในต้นน�้ำของห่วงโซ่อุปทาน โดยเน้นการติดตามผลลัพธ์มากกว่ากระบวนการ
อาทิ การวิเคราะห์ขอ้ มูลความปลอดภัยในโรงงานว่าจ�ำนวนอุบตั เิ หตุในรอบ 12 เดือนมีการ
ลดลงหรือไม่หรือได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยหรือไม่
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3. มาตรฐานสถานที่ทำ�งาน
ตามหลัก GLP
แนวปฏิบต
ั กิิ ารใช้แรงงานทีด
่ สำี �หรับสถานประกอบกิจการ
แปรรูปอาหารทะเลในประเทศไทย
ก. แรงงานบังคับ (Forced labour)
การใช้แรงงานบังคับ หมายถึง งานที่บุคคลท�ำงานด้วยความไม่สมัครใจ โดยมีการข่มขู่ว่า
จะโดนลงโทษ แรงงานบังคับสามารถเกิดขึ้นช่วงจัดหางานและส่งผลให้บุคคลถูกบังคับให้
รับงาน หรือบีบบังคับให้บุคคลท�ำงานนอกเหนือจากที่ตกลงกันไว้ บุคคลอาจถูกบังคับใช้
แรงงานด้วยการขู่ การใช้ความรุนแรงทางกาย หรือการทารุณทางเพศ บางครั้งเหยื่ออาจ
ถูกกักขังและบางครั้งเป็นแรงงานขัดหนี้ แรงงานบังคับหรือแรงงานที่จ�ำต้องท�ำอาจมีหลาย
รูปแบบ
การบังคับใช้แรงงานเป็นการฝ่าฝืนสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับเสรีภาพในการท�ำงาน
และอิสรภาพในการเลือกงาน การใช้แรงงานบังคับจะเกิดขึ้นได้ต้องมีองค์ประกอบหลัก
2 ส่วน องค์ประกอบแรกคือ การข่มขู่ว่าจะโดนลงโทษและสองคือแรงงานไม่ยอมรับงานที่
มอบหมายด้วยความสมัครใจ
การจัดหางานและการจ้างงาน
ก.1 ไม่มีการใช้ความรุนแรงและ/หรือการข่มขู่เพื่อให้แรงงานท�ำงาน รวมถึงไม่มีการ
ข่มขู่แรงงานข้ามชาติว่าจะแจ้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐให้ส่งกลับประเทศต้นทางเพื่อบีบบังคับ
ให้แรงงานท�ำงาน
ก.2 แรงงานมีเสรีภาพในการเข้า – ออกสถานทีท่ ำ� งานหรือทีพ่ กั ตามระเบียบของบริษทั
และกฎหมาย
ก.3 แรงงานสามารถเข้าถึงบัตรประจ�ำตัวหรือทรัพย์สินของตน
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ก.4 นายจ้างต้องจ้างแต่แรงงาน (ทัง้ คนไทยและคนข้ามชาติ) ทีม่ ใี บอนุญาตท�ำงานเท่านัน้
ก.5 นายจ้างไม่มีการเรียกเก็บเงินจากแรงงานเพื่อการจัดหางาน
ก.6 นายจ้างไม่มีการเรียกเก็บเงินหรือรับหลักประกันความเสียหายในการท�ำงานตาม
ที่กฎหมายก�ำหนด
ก.7 นายจ้างไม่มกี ารเรียกเก็บหรือรับหลักประกันการท�ำงานเพือ่ ให้แรงงานท�ำงานอยูก่ บั ตน
การจัดหางานผ่านบริษัทจัดหางานหรือนายหน้า
ก.8 นายจ้างรับทราบข้อปฏิบัติและนโยบายในการจัดหาแรงงานของบริษัทจัดหางาน
และมีการตรวจสอบบริษัทจัดหางานว่าได้รับอนุญาตจากประเทศต้นทางหรือประเทศ
ที่รับแรงงานเข้ามาท�ำงาน
ก.9 นายจ้างมีการด�ำเนินการตามข้อก�ำหนดทางกฎหมายเรื่องการน�ำแรงงานเข้ามา
ท�ำงาน การจัดให้มีการตรวจสุขภาพ การช่วยเหลือแรงงานให้ได้รับวีซ่า ใบอนุญาตให้
อยู่ในราชอาณาจักร และใบอนุญาตท�ำงาน
ก.10 นายจ้างรับผิดชอบค่าจัดหาแรงงาน แรงงานไม่ต้องจ่ายค่าจัดหาแรงงานไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อมตามกฎหมายไทย
ก.11 นายจ้างรับทราบข้อก�ำหนดและเงื่อนไขการจ้างงานที่บริษัทจัดหาแรงงานได้แจ้ง
แก่แรงงาน และมั่นใจได้ว่า แรงงานไม่ได้เข้ามาท�ำงานด้วยข้อก�ำหนดและเงื่อนไขที่
แตกต่างจากที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนที่จะเดินทางเข้ามาท�ำงานในประเทศไทย
สัญญาจ้าง
ก.12 นายจ้างห้ามบังคับใช้แรงงานแทนการช�ำระหนี้ และห้ามเรียกเก็บเงินประกันหรือ
หักค่าจ้างไว้ล่วงหน้าเพื่อให้แรงงานท�ำงานอยู่กับตน
ก.13 จัดท�ำสัญญาจ้างเป็นลายลักษณ์อักษรในภาษาที่แรงงานเข้าใจได้
ก.14 ในกรณีทแี่ รงงานมีความสามารถในการอ่านและเขียนจ�ำกัด ต้องอธิบายสัญญาจ้าง
ด้วยวาจาในภาษาที่แรงงานเข้าใจได้

GLP ในอุตสาหกรรมอาหารทะเลของไทย
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ก.15 มีการระบุหน้าที่ความรับผิดชอบของแรงงานและชั่วโมงการท�ำงานในสัญญาจ้าง
อย่างชัดเจน
ก.16 มีการระบุค่าจ้าง ผลประโยชน์ และสิทธิต่างๆ ของแรงงานไว้ในสัญญาจ้างอย่าง
ชัดเจน
สิ้นสุดสัญญาจ้าง
ก.17 แรงงานสามารถยกเลิกสัญญาจ้างได้ตามเงื่อนไขในสัญญาและตามที่กฎหมาย
ก�ำหนดโดยไม่ถูกปรับหรือลงโทษ
ก.18 แรงงานที่ยุติการจ้างงานสามารถเข้าถึงเอกสารประจ�ำตัว ทรัพย์สินของตนเอง
และได้รับค่าจ้างที่ครบก�ำหนดช�ำระทั้งหมดภายใน 3 วันนับแต่วันสิ้นสุดการว่าจ้างตาม
กฎหมายไทย
สภาพการท�ำงาน
ก.19 ไม่จ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างล่าช้า ระงับการจ่ายค่าจ้าง หรือจ่ายไม่สม�่ำเสมอ เพื่อ
ลงโทษและ/หรือบีบบังคับให้ลูกจ้างท�ำงานอยู่กับตน
ก.20 กรณีลูกจ้างขอเบิกค่าจ้างล่วงหน้า นายจ้างจะต้องไม่มีการคิดดอกเบี้ยและไม่ใช้
เหตุผลดังกล่าวบังคับให้ลูกจ้างท�ำงาน
ก.21 การท�ำงานล่วงเวลาและการท�ำงานในวันหยุดท�ำได้เท่าทีจ่ ำ� เป็นและต้องได้รบั ความ
ยินยอมจากลูกจ้างเป็นคราว ๆ ไป
ก.22 การท�ำงานล่วงเวลาต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ และต้องมีหลักฐานเป็นลาย
ลักษณ์อกั ษรทีล่ งนามโดยแรงงานและเก็บบันทึกไว้ในรูปแบบแฟ้มเอกสารทีต่ รวจสอบได้
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ข. แรงงานเด็ก (Child labour)
การใช้แรงงานเด็กหมายถึงการให้เด็กท�ำงานทีเ่ ป็นอันตรายต่อสภาพจิตใจ ร่างกาย สังคมและ
ศีลธรรมของเด็ก เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ริดรอนโอกาสในการเข้าเรียนในโรงเรียน ผลัก
ดันให้เด็กต้องออกจากโรงเรียนก่อนวัยอันควร หรือท�ำให้เด็กต้องเรียนไปด้วยและท�ำงานไป
ด้วยโดยเป็นงานหนักและมีชั่วโมงการท�ำงานที่ยาวนานเกินไป
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และการแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
ครอบคลุมภาคอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ของประเทศไทย ก�ำหนดให้ลูกจ้างมีอายุขั้นตํ่า 15
ปีบริบูรณ์ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานที่เป็นสากล ดังนั้น พระราชบัญญัติ
คุม้ ครองแรงงานของไทย และกฎกระทรวงทีเ่ กีย่ วข้องต่างๆ ได้กำ� หนดหน้าทีง่ าน และสภาพ
แวดล้อมในการท�ำงานโดยการพิจารณาถึงความอันตรายในการท�ำงานทัง้ ทางกายภาพและ
ทางศีลธรรม โดยก�ำหนดอายุขนั้ ตาํ่ ส�ำหรับการท�ำงานอันตรายไว้ทอี่ ายุ 18 ปีขนึ้ ไป ลูกจ้างซึง่
เป็นเด็ก ซึ่งหมายถึงลูกจ้างที่มีอายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ ได้รับการ
พิจารณาว่าเป็นกลุม่ ทีม่ คี วามเปราะบาง/ความเสีย่ ง เป็นผลให้แรงงานกลุม่ นีไ้ ม่ควรเกีย่ วข้อง
กับงานอันตราย ดังนัน้ ประเทศไทยจึงได้มกี ารออกกฎหมายเพิม่ เติมเกีย่ วกับการจ่ายค่าจ้าง
ชัว่ โมงการท�ำงาน และการแจ้งต่อเจ้าหน้าทีต่ รวจแรงงานเพือ่ รับทราบว่าแรงงาน ลูกจ้าง ซึง่
เป็นเด็กเหล่านี้ได้รับการคุ้มครองและได้รับการส่งเสริมการจ้างงาน
ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่างานทุกประเภทที่เด็กท�ำจะถูกจัดว่าเป็นการใช้แรงงานเด็กซึ่งควร
ขจัดให้หมดไป แต่กฎหมายไทยห้ามไม่ให้เด็กที่มีอายุต�่ำกว่า 18 ปีท�ำงานในอุตสาหกรรม
ประมงและแปรรูปอาหารทะเล
การจัดหา การว่าจ้าง เอกสารการจ้างงาน และการเยียวยา
ข.1 ไม่มีการจ้างงานเด็กที่มีอายุต�่ำกว่าที่กฎหมายก�ำหนด
ข.2 มีการตรวจสอบอายุของแรงงาน ทัง้ จากเอกสารทีอ่ อกถูกต้องตามกฎหมายและการ
สัมภาษณ์แรงงาน
ข.3 หากองค์กรพบว่ามีการใช้แรงงานเด็กอยู่ในสายงานและ/หรือในห่วงโซ่อุปทาน ถึง
แม้ว่าจะมีการด�ำเนินนโยบายและมาตรการเชิงป้องกันตามกฎหมายแล้วก็ตาม ควรมี
มาตรการบริหารจัดการร่วมกันกับภาครัฐบาลในการดูเรื่องดังกล่าว
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ค. เสรีภาพในการสมาคม การเจรจาต่อรองร่วม และความร่วมมือ
ในสถานประกอบกิจการ (Freedom of association, collective
bargaining and workplace cooperation)
เสรีภาพในการสมาคม หมายถึง สิทธิของแรงงานในการรวมตัวกันเพื่อจัดตั้งองค์กรหรือ
สหภาพแรงงาน ซึ่งเป็นตัวแทนของแรงงานทั้งหมด การเจรจาต่อรองร่วมเป็นกระบวนการ
ต่อรองระหว่างตัวแทนแรงงาน สหภาพแรงงานและนายจ้าง โดยทั่วไปมักเป็นประเด็นข้อ
ตกลงเกีย่ วกับสภาพการท�ำงานและสภาพการจ้างงาน ซึง่ เป็นสิทธิแรงงานขัน้ พืน้ ฐาน ทัง้ สอง
ส่วนมีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน ถ้าแรงงานไม่มีเสรีภาพในการสมาคม การเจรจาต่อรอง
ร่วมจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ เนื่องจากแรงงานไม่อาจแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ กลุ่ม
แรงงานต้องมีอสิ ระในการเลือกตัวแทนของตน และนายจ้างต้องไม่แทรกแซงในกระบวนการ
เลือกตัวแทนแรงงาน
ในอุตสาหกรรมประมงและอาหารทะเล สถานประกอบกิจการที่อยู่นอกระบบ และสถาน
ประกอบกิจการขนาดเล็กและขนาดกลางส่วนใหญ่จะไม่มีการจัดตั้งสหภาพแรงงาน สิ่ง
ส�ำคัญคือ แรงงานมีสิทธิในการจัดตั้งและรวมตัวเพื่อเรียกร้องความต้องการ นายจ้างต้อง
เคารพสิทธิของแรงงานและไม่แทรกแซงการรวมกลุ่มของแรงงาน
เมือ่ ลูกจ้างเรียกร้องเพือ่ การต่อรองและการเจรจากับนายจ้าง สิง่ ส�ำคัญคือนายจ้างต้องเคารพ
ต่อข้อเรียกร้องของลูกจ้างและไม่มมี าตรการขัดขวางหรือแทรกแซงลูกจ้างทีเ่ ข้าร่วมการเรียก
ร้อง นอกจากนี้ ถ้าลูกจ้างประสงค์เข้าร่วมการรวมกลุม่ เจรจากับนายจ้างในเงือ่ นไขทีต่ อ้ งการ
ส�ำหรับการท�ำงานและสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายนายจ้างควรเปิดโอกาสในการเจรจาอย่าง
เปิดเผยและด�ำเนินการโดยสุจริตใจในมุมมองของการได้มาซึ่งผลลัพธ์ในเชิงบวกร่วมกัน
มีหลากหลายช่องทางที่จะพัฒนาการสื่อสารอย่างเปิดเผยระหว่างลูกจ้างและนายจ้างใน
เชิงบวก สิ่งส�ำคัญคือ สถานประกอบกิจการต้องมีความเต็มใจและหาช่องทางเพื่อท�ำให้การ
เจรจาเกิดขึน้ ผูจ้ ดั การของสถานประกอบกิจการควรหาช่องทางรับฟังข้อเรียกร้องของลูกจ้าง
เพือ่ เจรจาหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันและแจ้งลูกจ้างถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาทีเ่ กีย่ ว
กับสภาพการท�ำงานของลูกจ้าง นอกจากนี้ สถานประกอบกิจการควรมีกระบวนการรับฟัง
ข้อขัดแย้ง และข้อร้องทุกข์ในแนวทางที่เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน ทั้งนายจ้างและลูกจ้าง
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เสรีภาพในการสมาคม การเจรจาต่อรองร่วม และความร่วมมือในสถานประกอบ
กิจการ
ค.1 แรงงานมีอิสระในการพบปะพูดคุยและรวมตัว โดยไม่ถูกแทรกแซงหรือขัดขวาง
ค.2 ตัวแทนสหภาพแรงงานและองค์กรสิทธิแรงงาน สามารถเข้าถึงแรงงานในสถาน
ประกอบกิจการ
ค.3 แรงงานมีเสรีภาพในการจัดตั้งสหภาพแรงงานหรือสมาคม หรือองค์กรเกี่ยวกับ
ลูกจ้างตามทีก่ ฎหมายก�ำหนดและด�ำเนินการได้โดยอิสระ โดยนายจ้างไม่เข้าไปแทรกแซง
ค.4 นายจ้างไม่มีการขึ้นบัญชีรายชื่อแรงงาน (Blacklist) เพื่อหลีกเลี่ยงการจ้างแรงงาน
ที่เข้าร่วมสหภาพแรงงาน
ค.5 นายจ้างไม่มีการกระท�ำการใด ๆ เพื่อลงโทษแรงงานที่เข้าร่วมสหภาพแรงงานหรือ
มีส่วนร่วมในการสมาคมของแรงงาน
ค.6 นายจ้างไม่มีสิ่งจูงใจให้แก่แรงงาน เพื่อไม่ให้แรงงานเข้าร่วมสหภาพแรงงานหรือมี
ส่วนร่วมในการสมาคมของแรงงาน
ค.7 นายจ้างไม่มีการกระท�ำการใดๆ เพื่อลงโทษแรงงานที่เข้าร่วมกลุ่มคัดค้าน หยุดงาน
หรือประท้วง ตามขั้นตอนที่กฎหมายก�ำหนด
ค.8 นายจ้างห้ามเลิกจ้างแรงงานจากสาเหตุที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกของสหภาพแรงงาน
หรือกิจกรรมที่แรงงานเป็นตัวแทน
ค.9 นายจ้างมีการเจรจาต่อรองโดยสุจริตใจกับสหภาพแรงงานหรือตัวแทนแรงงาน
ค.10 มีการด�ำเนินการตามข้อตกลง เมื่อการเจรจาข้อตกลงร่วมกันบรรลุผลส�ำเร็จ
ค.11 มีการอนุญาตให้แรงงานชุมนุมหรือการแสดงออกอย่างสันติ
ค.12 มีมาตรการทางวินัยที่สอดคล้องกับข้อก�ำหนดของกฎหมาย
ค.13 นายจ้างมีการเยียวยาข้อร้องทุกข์และข้อขัดแย้งของแรงงานตามข้อก�ำหนดของ
กฎหมาย
ค.14 นายจ้างมีการสนับสนุนการจัดตัง้ คณะกรรมการสวัสดิการ และสนับสนุนการเลือก
ตั้งผู้แทนอย่างเป็นอิสระและเป็นธรรม
GLP ในอุตสาหกรรมอาหารทะเลของไทย
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ง. การไม่เลือกปฏิบัติิ (สภาพการทำ�งานที่เท่าเทียมกันสำ�หรับแรงงาน
ทุกคน)
(Discrimination (equal employment opportunity and
treatment))
การเลือกปฏิบัติ หมายถึง การแบ่งแยกใด ๆ โดยใช้ปัจจัยด้านเชื้อชาติ สีผิว เพศ ศาสนา
ทัศนคติทางการเมือง ภูมิหลังทางสังคม เป็นผลให้ได้รับการปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมกัน ปัจจัย
อื่น ๆ นอกเหนือจากนี้อาจเกิดจากกฎหมายภายในประเทศ เช่น ความพิการ สถานภาพ
ผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS อายุ หรือ วิถีทางเพศ การเลือกปฏิบัติอาจเกิดขึ้นได้ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม และอาจเป็นไปโดยไม่เจตนา การเลือกปฏิบัติทางอ้อม ได้แก่ การแสดงออกที่
แสดงถึงความเป็นกลาง แต่โดยแท้จริงส่งผลต่อการปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมกันต่อบุคคลด้วย
บุคลิกลักษณะแตกต่างกัน
นายจ้างห้ามกระท�ำการใดๆ ที่จะเป็นการเลือกปฏิบัติต่อแรงงานทุกคน รวมทั้งแรงงานที่
สมัครงาน แรงงานที่เป็นคนไทย แรงงานข้ามชาติ และแรงงานที่รับงานไปท�ำที่บ้าน ตลอด
จนไม่ปฏิบตั ติ อ่ แรงงานเรือ่ งเกีย่ วกับเพศ (Sexual nature) ทีไ่ ม่เหมาะสม ทัง้ ทางกาย วาจา
หรือไม่ใช่วาจา
องค์ประกอบส�ำคัญในการตระหนักเกีย่ วกับการไม่เลือกปฏิบตั ิ คือ แรงงานหญิงและชายต้อง
ได้รับค่าจ้างและค่าตอบแทนการท�ำงานที่เท่าเทียมกันในการท�ำงานที่มีคุณค่าเช่นเดียวกัน
รวมทั้งการเข้าถึงโอกาสการท�ำงานและการเลื่อนขั้นตามประสบการณ์และคุณสมบัติไม่ใช่
เพียงเพศภาพ นอกจากนี้ แรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติ ควรได้รับเงื่อนไขการท�ำงาน
และได้รับค่าจ้างและค่าตอบแทนการท�ำงานที่เท่าเทียมกันในงานที่เหมือนกัน
การไม่เลือกปฏิบัติ (สภาพการท�ำงานที่เท่าเทียมกันส�ำหรับแรงงานทุกคน)
ง.1 มีการประกาศรับสมัครงานโดยไม่เลือกเชื้อชาติ สัญชาติ สีผิว วัฒนธรรม ศาสนา
ทัศนคติทางการเมือง หรือเพศของผู้สมัคร
ง.2 มีข้อก�ำหนดการจ้างแรงงาน การจ่ายค่าจ้าง การเลื่อนขั้น เป็นไปตามคุณสมบัติที่
ต้องการทางอาชีพ ความสามารถ และประสบการณ์ท�ำงานของแรงงาน
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ง.3 มีการก�ำหนดหน้าที่และสภาพการท�ำงานโดยไม่ใช้เชื้อชาติ สัญชาติ สีผิว วัฒนธรรม
เพศ ศาสนา ทัศนคติทางการเมืองหรือเพศของแรงงานเป็นเงื่อนไข
ง.4 แรงงานได้รับค่าจ้างเท่าเทียมกันส�ำหรับงานที่เหมือนกัน
ง.5 แนวปฏิบตั เิ พือ่ ความปลอดภัยต้องเหมาะสมกับเพศสภาพและไม่ลว่ งล�ำ้ โดยปกป้อง
ศักดิ์ศรีของแรงงานในกรณีมีการตรวจค้น
ง.6 นายจ้างมีนโยบายและมาตรการป้องกัน และแก้ไขปัญหา การคุกคาม การล่วงละเมิด
ทางเพศและมีวิธีการเยียวยาหากเกิดขึ้น
ง.7 การตัดสินใจให้แรงงานออกจากงานต้องไม่พิจารณาจากเชื้อชาติ สัญชาติ สีผิว
วัฒนธรรม ศาสนา และทัศนคติทางการเมืองหรือเพศของแรงงาน
ง.8 ไม่มนี โยบายหรือแนวปฏิบตั หิ า้ มให้แรงงานตัง้ ครรภ์หรือบังคับให้ตรวจครรภ์กอ่ นคัด
เลือกเข้าท�ำงาน นายจ้างไม่มีการลงโทษหรือเลิกจ้างแรงงานหญิงหรือบังคับให้ลาออก
จากงานเนื่องจากการตั้งครรภ์ และสามารถกลับมาท�ำงานในต�ำแหน่งงานเดิม และได้
รับค่าจ้างในอัตราเท่าเดิม
ง.9 แรงงานได้รับสิทธิในการลาคลอดและได้รับค่าจ้างตามกฎหมายก�ำหนด
ง.10 มีการประเมินคนพิการทีส่ มัครท�ำงานตามความสามารถในการท�ำงาน และลักษณะ
งานโดยไม่ใช้ความพิการเป็นข้อจ�ำกัดในการจ้างงาน
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จ. ค่าจ้าง ค่าชดเชย และชั่วโมงการทำ�งาน
(Wages, compensation and working time)
แรงงานต้องได้รบั ค่าจ้างตรงเวลาและเต็มจ�ำนวน ทัง้ ค่าจ้างจากการท�ำงานในเวลาปกติและ
ค่าล่วงเวลา รวมถึงการลาหยุดโดยได้รับค่าจ้างตามปกติ แรงงานควรรับทราบข้อมูลเกี่ยว
กับค่าจ้างทีไ่ ด้รบั และถูกหัก การหักค่าจ้างควรหักตามเงือ่ นไขและอยูภ่ ายใต้ขอ้ ก�ำหนดของ
กฎหมายและข้อตกลงร่วมกันเท่านั้น
แรงงานควรรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับค่าจ้างในภาษาที่แรงงานเข้าใจ และมีการอธิบายการ
ค�ำนวณค่าจ้างให้แรงงานรับทราบ โดยปกติ นายจ้างจะต้องจัดท�ำรายการแสดงรายละเอียด
ค่าจ้างของแรงงานเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ซึ่งรวมถึงจ�ำนวนวันที่ท�ำงาน ค่าจ้าง
หรือปริมาณผลผลิตที่ท�ำได้ต่อวัน จ�ำนวนชั่วโมงการท�ำงานล่วงเวลา เงินพิเศษ ค่าเบี้ยเลี้ยง
และค่าใช้จา่ ยทีถ่ กู หักออกจากค่าจ้างทัง้ หมด การไม่จดั ท�ำรายการแสดงรายละเอียดค่าจ้าง
ให้กบั แรงงานแต่ละคนได้รบั ทราบ จะเป็นข้อบ่งชีท้ สี่ ำ� คัญทีช่ ใ้ี ห้เห็นว่า แรงงานไม่ได้รบั ทราบ
เกี่ยวกับค่าจ้างของตนอย่างเพียงพอ
การจ�ำกัดชั่วโมงการท�ำงานมีผลดีต่อสุขภาพและความปลอดภัยในการท�ำงาน มีช่วงเวลา
พักผ่อนระหว่างกะท�ำงาน และสร้างความสมดุลระหว่างความรับผิดชอบต่อครอบครัว
และการงาน ส�ำหรับผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรมนี้ถูกจ�ำกัดชั่วโมงการท�ำงานปกติ
(ก่อนล่วงเวลา) เช่น 8 ชั่วโมงต่อวัน หรือ 48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ขึ้นอยู่กับข้อยกเว้น แรงงาน
จะต้องได้หยุดพัก 1 วันต่อสัปดาห์
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ค่าจ้างและค่าชดเชย
จ.1 นายจ้างมีการจ่ายค่าจ้างไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต�่ำตามที่กฎหมายก�ำหนดทั้ง
แรงงานประจ�ำและแรงงานชั่วคราว
จ.2 นายจ้างมีการจ่ายค่าท�ำงานล่วงเวลา ค่าท�ำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด
ตามที่กฎหมายก�ำหนด
จ.3 การให้สทิ ธิประโยชน์อนื่ ๆ อาทิ เงินอุดหนุนค่าทีพ่ กั ต้องระบุไว้อย่างชัดเจนและแยก
ต่างหากจากการจ่ายค่าจ้างขั้นต�่ำตามที่กฎหมายก�ำหนด
จ.4 แรงงานได้รับค่าจ้างอย่างน้อยเดือนละครั้ง จ่ายสม�่ำเสมอ และตรงเวลา
จ.5 มีการจ่ายค่าจ้างให้กบั แรงงานโดยตรงในช่วงเวลาท�ำงานปกติทสี่ ถานทีท่ ำ� งาน ถ้าจะ
จ่าย ณ สถานที่อื่นหรือด้วยวิธีอื่นต้องได้รับความยินยอมจากแรงงาน
จ.6 นายจ้างมีการจ่ายค่าจ้างส�ำหรับวันหยุดตามประเพณี วันลาคลอด วันหยุดพักผ่อน
ประจ�ำปี และวันหยุดอื่นๆ ตามที่กฎหมายก�ำหนดให้แก่แรงงานอย่างถูกต้อง
จ.7 นายจ้างมีการท�ำหลักฐานการจ่ายเงินให้แก่แรงงาน และแจ้งแรงงานเกี่ยวกับราย
ละเอียดการจ่ายค่าจ้างและการหักค่าใช้จ่ายต่างๆ ด้วยวิธีการที่แรงงานเข้าใจ
จ.8 นายจ้างมีการขึน้ ทะเบียนประกันสังคมให้กบั แรงงาน และจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน
ประกันสังคม
จ.9 แรงงานมีอิสระในการใช้เงินค่าจ้างที่ได้รับ
จ.10 มีการจ่ายค่าชดเชยให้แก่แรงงานกรณีเลิกจ้างตามที่กฎหมายก�ำหนด
จ.11 มีการก�ำหนดช่วงทดลองงานได้ตามความเหมาะสม และต้องไม่ใช้การทดลองงาน
เพื่อยืดเวลาการจ้างงานชั่วคราวซึ่งแรงงานไม่ได้รับความคุ้มครองออกไป
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ชั่วโมงการท�ำงาน
จ.12 มีการก�ำหนดชัว่ โมงการท�ำงานปกติไม่เกินวันละ 8 ชัว่ โมง หรือ 48 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
จ.13 การท�ำงานล่วงเวลาต้องไม่เกินสัปดาห์ละ 36 ชั่วโมง
จ.14 มีการจัดวันหยุดประจ�ำสัปดาห์ให้กับแรงงานอย่างน้อยหนึ่งวันเต็ม (24 ชั่วโมง)
ต่อสัปดาห์
จ.15 นายจ้างมีการก�ำหนดช่วงเวลาการท�ำงานและระหว่างชั่วโมงการท�ำงานปกติกับ
ล่วงเวลาอย่างเพียงพอ
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ฉ. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย สวัสดิการแรงงานและการมี
ส่วนร่วมในชุมชน
(Occupational safety & health and workers’ welfare
community engagement)
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการท�ำงาน หมายความว่า การกระท�ำหรือสภาพการ
ท�ำงานซึ่งปลอดจากเหตุอันจะท�ำให้เกิดการประสบอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือ
สุขภาพอนามัย อันเนื่องจากการท�ำงานหรือเกี่ยวกับการท�ำงาน การด�ำเนินการดังกล่าว
จ�ำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างลูกจ้างและนายจ้าง ซึ่งทั้งสองฝ่ายมีสิทธิและหน้าที่
รับผิดชอบร่วมกัน ผลของการด�ำเนินการจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต ลด
การขาดงาน และลดการเกิดอุบัติเหตุ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินการด้าน ความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานในอุตสาหกรรมกุ้งและอาหาร
ทะเลที่ควรน�ำมาพิจารณา ได้แก่
1. การป้องกันอันตรายจากเครื่องจักร ไฟฟ้า เสียงดัง ความร้อน และความเย็น
2. การจัดการสารเคมีอันตรายในการท�ำงาน
3. การจัดหาวัสดุปพู นื้ ส�ำหรับให้ลกู จ้างยืนท�ำงานเพือ่ ป้องกันการลืน่ ล้ม
4. การยกย้ายวัสดุด้วยแรงคน และจัดหาเก้าอี้ให้ลูกจ้างนั่งพักระหว่างการท�ำงาน
5. การใช้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสม
6. การจัดให้ผบู้ ริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้างทุกคน ได้รบั การอบรมด้าน ความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน เพื่อให้สามารถด�ำเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
7. การจัดให้มเี จ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยในการท�ำงานระดับต่างๆ ทีผ่ า่ นการอบรมตามที่
กฎหมายก�ำหนด เพือ่ ด�ำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงาน
8. การก�ำหนดนโยบายและมาตรการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของสถาน
ประกอบกิจการ
นายจ้างจะต้องจัดอบรมแก่แรงงานอย่างเหมาะสม และให้ขอ้ มูลอย่างเพียงพอเกีย่ วกับความ
เสี่ยงและอันตรายต่างๆ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในที่ท�ำงาน
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นอกจากนี้ นายจ้างควรสนับสนุนสวัสดิการที่จ�ำเป็นต่อสุขภาพอนามัยของแรงงานและ
สภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของแรงงานที่เป็นปัจจัยส�ำคัญที่ทำ� ให้สภาพแวดล้อมในโรงงาน
และบริเวณรอบโรงงานรวมทั้งบรรยากาศการท�ำงานดีขึ้น
การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ฉ.1 มีการจัดท�ำนโยบายที่เป็นลายลักษณ์อักษรด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ของสถานประกอบกิจการ
ฉ.2 มีการตรวจสอบอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของสถานประกอบกิจการ และ
เก็บบันทึกรายงานการตรวจสอบ ทั้งหมดไว้ในรูปแบบแฟ้มเอกสาร หรือในรูปแบบ
อีเล็กโทรนิกส์
ฉ.3 นายจ้างพัฒนากลไกให้เกิดความร่วมมือระหว่างแรงงานและฝ่ายบริหารในการ
จัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของสถานประกอบกิจการ (เช่น มีคณะ
กรรมการร่วมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานของ
สถานประกอบกิจการ)
ฉ.4 นายจ้างมีการจัดท�ำบันทึกการเกิดอุบัติเหตุและการเกิดโรคอันเนื่องมาจากการ
ท�ำงาน ด�ำเนินมาตรการแก้ไขและป้องกัน และหากกฎหมายก�ำหนดและเป็นเรือ่ งทีอ่ าจ
กระทบต่อความปลอดภัยของสาธารณะ ให้รายงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การควบคุมสารเคมีอันตราย
ฉ.5 นายจ้างมีการจัดท�ำบัญชีรายการสารเคมีและสารอันตรายที่ใช้ในสถานประกอบ
กิจการ
ฉ.6 ป้ายบ่งชี้ชื่อสารเคมีบนบรรจุภัณฑ์เคมีและสารอันตรายและจัดเก็บอย่างเหมาะสม
ฉ.7 มีการอบรมลูกจ้างที่ท�ำงานเกี่ยวข้องกับสารเคมีอันตรายให้สามารถท�ำงานได้อย่าง
ปลอดภัยและมีการจัดท�ำเอกสารความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้สารเคมี (MSDS) เป็น
ภาษาที่เข้าใจได้
ฉ.8 มีการจัดหาอุปกรณ์ช�ำระร่างกายให้กับลูกจ้างอย่างเพียงพอ ในกรณีที่ลูกจ้างสัมผัส
หรือมีการรั่วไหลของสารเคมีอันตราย
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ฉ.9 มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ปอ้ งกันความปลอดภัยส่วนบุคคลทีจ่ ำ� เป็นเหมาะสมกับชนิด
ของสารเคมีให้กับลูกจ้างใช้สวมใส่ขณะปฏิบัติงาน
ความปลอดภัยในการใช้เครื่องจักร และสารเคมี
ฉ.10 มีการออกแบบอุปกรณ์ เครื่องมือ สวิตช์ และอุปกรณ์ควบคุม ให้แรงงานสามารถ
ใช้ได้โดยง่าย และปลอดภัย
ฉ.11 มีการอบรมแรงงานให้สามารถใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ได้อย่างปลอดภัย
ฉ.12 มีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน ตามที่กฎหมายก�ำหนด หรือมีมาตรการด้านความ
ปลอดภัยที่เหมาะสมในส่วนของเครื่องจักรที่มีการเคลื่อนไหว ซึ่งสามารถท�ำให้เกิด
อันตรายต่อแรงงาน
ฉ.13 มีการจัดหาอุปกรณ์ช�ำระล้างให้กับลูกจ้างอย่างเพียงพอ ในกรณีที่ลูกจ้างสัมผัส
หรือมีการรั่วไหลของสารเคมีอันตราย
ฉ.14 มีการติดป้ายเตือนเพื่อความปลอดภัยที่เหมาะสม ณ สถานประกอบกิจการ
ฉ.15 มีการติดเครื่องหมายที่เป็นสัญลักษณ์เตือนอันตรายในสถานประกอบกิจการ
พื้นที่ท�ำงานและการจัดการ
ฉ.16 มีการอ�ำนวยความสะดวกให้แก่แรงงานที่ยืนท�ำงานอย่างเหมาะสม (มีที่พักเท้า
แผ่นรองพื้น)
ฉ.17 มีมาตรการที่เพียงพอเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้แรงงานยกของหนักเกินกฎหมายก�ำหนด
ฉ.18 มีการจัดหาเก้าอี้ที่เหมาะสมให้แก่แรงงานที่นั่งท�ำงาน
สิ่งแวดล้อมในการท�ำงาน
ฉ.19 มีการตรวจสอบอุณหภูมภิ ายในสถานประกอบกิจการให้อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานทีก่ ำ� หนด
ฉ.20 มีการจัดให้สถานที่ท�ำงานมีอากาศถ่ายเทอย่างเพียงพอ
ฉ.21 มีการตรวจสอบระดับเสียงให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ก�ำหนด
ฉ.22 มีการจัดให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอในสถานประกอบกิจการ
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ฉ.23 นายจ้างมีการจัดการปฐมพยาบาลเร่งด่วนเบื้องต้นที่พร้อมส�ำหรับกรณีแรงงานได้
รับบาดเจ็บขณะท�ำงาน และจะต้องมีแผนฉุกเฉินรองรับเพื่อการติดต่อและส่งตัวผู้บาด
เจ็บไปยังโรงพยาบาลในกรณีที่มีการบาดเจ็บสาหัส
ฉ.24 มีการจัดชุดปฐมพยาบาลไว้ในจุดที่มองเห็นง่ายและหยิบใช้ได้ง่าย
ฉ.25 มีการท�ำเครือ่ งหมายแสดงทางออกฉุกเฉินและมีไฟส่องสว่างเพียงพอส�ำหรับพืน้ ที่
และจ�ำนวนแรงงานภายในสถานประกอบกิจการ และต้องมีการบ�ำรุงรักษาให้อยูใ่ นสภาพ
ทีใ่ ช้การได้ ต้องไม่ถกู กีดขวางหรือใส่กญ
ุ แจ ประตูตอ้ งเปิดออกและมีสญ
ั ลักษณ์แสดงเส้น
ทางการออกอย่างชัดเจน
สวัสดิการแรงงาน/สิ่งอ�ำนวยความสะดวก
ฉ.26 สถานประกอบกิจการต้องมีห้องน�้ำและห้องส้วมเพียงพอส�ำหรับแรงงาน
ฉ.27 สถานประกอบกิจการต้องมีอุปกรณ์ล้างมือและสบู่อย่างเพียงพอ
ฉ.28 นายจ้างจัดน�้ำดื่มที่สะอาด ถูกสุขอนามัย และมีปริมาณเพียงพอส�ำหรับแรงงาน
ฉ.29 มีการดูแลรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบในสถานที่ท�ำงาน
ฉ.30 มีการจัดสถานทีแ่ ละพืน้ ทีเ่ หมาะสมส�ำหรับการจัดเตรียมและรับประทานอาหารที่
ถูกสุขลักษณะ ซึ่งแยกจากสถานที่ท�ำงาน
สวัสดิการของแรงงานและการมีส่วนร่วมกับชุมชน
ฉ.31 มีการแจ้งให้แรงงานรับทราบและรูส้ ทิ ธิในการเข้าถึงบริการสุขภาพ และรูว้ ธิ ปี ฏิบตั ิ
เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน
ฉ.32 มีการให้สิทธิประโยชน์จากการจัดตั้งและการส่งเสริมสถานเลี้ยงดูเด็ก แก่แรงงาน
และครอบครัวรวมถึงลูกของแรงงาน
ฉ.33 มีการจัดสถานที่ที่แรงงานสามารถพบปะหรือการสังสรรค์
ฉ.34 มีการดูแลแรงงานหญิงที่ตั้งครรภ์ คนพิการ และ ผู้สูงอายุเป็นพิเศษ
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ฉ.35 มีการดูแลแรงงานที่ตั้งครรภ์ให้มีการฝากครรภ์ จัดปริมาณงานที่เหมาะสม และ
สนับสนุนให้แรงงานเลี้ยงลูกด้วยนมมารดา
ฉ.36 มีการอบรมและการจัดงานโดยให้แรงงานมีส่วนร่วมในเชิงสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริม
สวัสดิการในสถานที่ท�ำงาน โดยงานดังกล่าวสามารถมุ่งเน้นไปที่ด้านสาธารณสุข การ
สนับสนุนการศึกษาส�ำหรับเด็ก เป็นต้น โดยงานเหล่านีเ้ ป็นการสร้างโอกาสในการสือ่ สาร
และสร้างความเชื่อใจระหว่างนายจ้างและแรงงาน
ฉ.37 มีการให้ความร่วมมือกับชุมชนและพิจารณาผลกระทบของสถานประกอบกิจการที่
มีตอ่ ชุมชนโดยรอบ ในประเด็นของการก�ำจัดขยะ ของเสีย กลิน่ เสียงรบกวน ความแออัด
และอืน่ ๆ ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ทีม่ คี วามส�ำคัญในการพิจารณาด้านสถานประกอบกิจการ การ
จัดการ และแรงงานมีส่วนในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้อย่างสร้างสรรค์
นายจ้างจัดหาที่พักให้กับแรงงาน (ตามความเหมาะสม)
ฉ.38 ในกรณีทนี่ ายจ้างจัดหาทีพ่ กั ให้ ต้องมีการก�ำหนดราคาค่าอาหารและค่าทีพ่ กั อย่าง
เหมาะสม ไม่ก่อภาระหนี้ให้กับแรงงาน โดยคิดค่าใช้จ่ายกับแรงงาน ซึ่งที่พักควรมีพื้นที่
ใช้สอยที่จ�ำเป็นอย่างเพียงพอ
ฉ.39 มีการจัดหาน�้ำใช้ที่สะอาดและเพียงพอ
ฉ.40 มีห้องน�้ำ ห้องส้วม มีระบบการจัดการของเสียและขยะที่เหมาะสม
ฉ.41 มีการป้องกันสัตว์หรือแมลงพาหะน�ำโรคอย่างเหมาะสมในที่พัก
ฉ.42 มีการป้องกันอัคคีภัยและมีการเตรียมการกรณีฉุกเฉินอย่างเหมาะสม
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4. ข้อแนะนำ�สำ�หรับ
คณะกรรมการสวัสดิการ
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานก�ำหนดให้นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไปต้องจัดตั้ง
คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนฝ่ายลูกจ้างอย่าง
น้อยห้าคน ทั้งนี้ กฎหมายก�ำหนดให้คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการมี
อ�ำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
§§ ร่วมหารือกับนายจ้างเพื่อจัดสวัสดิการแก่ลูกจ้าง
§§ ให้ค�ำปรึกษาหารือเสนอแนะความเห็นแก่นายจ้างในการจัดสวัสดิการส�ำหรับลูกจ้าง
§§ ตรวจสอบ ควบคุม และดูแลการจัดสวัสดิการที่นายจ้างจัดให้แก่ลูกจ้าง
§§ เสนอข้อคิดเห็นและแนวทางในการจัดสวัสดิการที่เป็นประโยชน์ส�ำหรับลูกจ้างต่อ
คณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน
ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน นายจ้างต้องจัดให้มีการประชุมหารือกับคณะกรรมการ
สวัสดิการในสถานประกอบกิจการอย่างน้อยสามเดือนต่อหนึ่งครั้งหรือเมื่อกรรมการ
สวัสดิการในสถานประกอบกิจการเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดหรือสหภาพแรงงาน
ร้องขอโดยมีเหตุผลสมควร (คณะกรรมการชุดนี้แตกต่างจากสหภาพแรงงาน ซึ่งมีเพียง
แรงงานคนไทยเท่านั้นที่สามารถจัดตั้งได้ตามกฎหมายไทย แรงงานข้ามชาติซึ่งเป็นแรงงาน
ส่วนใหญ่ของแรงงานทั้งหมดในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลและอุตสาหกรรมประมง
ของไทยอาจเข้าร่วมสหภาพแรงงานที่มีแรงงานไทยเป็นผู้น�ำได้ แต่ไม่สามารถจัดตั้ง
สหภาพแรงงานของตนได้)
มาตรฐานสถานที่ท�ำงาน GLP อธิบายชัดเจนว่า นายจ้างควรมีส่วนร่วมอย่างไรกับองค์กร
ลูกจ้างและกับแรงงานที่ต้องการจัดตั้งองค์กร
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ข้อเสนอแนะ GLP
นอกเหนือจากที่กฎหมายก�ำหนดอ�ำนาจหน้าที่และบทบาทแล้ว แนวปฏิบัติการใช้แรงงาน
ที่ดีสนับสนุนให้ใช้ประโยชน์จากคณะกรรมการสวัสดิการดังนี้
§§ ทบทวนมาตรฐานสถานที่ท�ำงานตามหลัก GLP และการประเมินสภาพการท�ำงาน
และความเป็นอยู่ของแรงงาน
§§ จัดการกับเรื่องร้องเรียนและเรื่องร้องทุกข์ที่ได้รับ
§§ พิจารณาใช้คณะกรรมการสวัสดิการ ในการสัมภาษณ์แรงงานเรือ
่ งสภาพการท�ำงาน
การมีส่วนร่วมของแรงงานช่วยการทำ�งานในโรงงานได้อย่างไร ?
สมาคมอุตสาหกรรมทูนา่ ไทยและสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยให้ความส�ำคัญต่อการมีสว่ น
ร่วมของแรงงานเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีในการท�ำงานร่วมกัน ตลอดจนความสัมพันธ์
ระหว่างแรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติ ไม่มีการแบ่งแยกทางเชื้อชาติ ศาสนา ไม่มีการ
เลือกปฏิบัติ ทุกคนสามารถท�ำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข ทั้งนี้ ลูกจ้างสามารถเจรจา
แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น หรือน�ำเสนอแนวคิดต่าง ๆ ต่อนายจ้างได้ เพื่อปรับปรุง
สภาพการท�ำงานและสวัสดิการต่าง ๆ ทางด้านนายจ้างมีการรับฟังปัญหาข้อเรียกร้อง ของ
ทุกฝ่ายเพื่อน�ำมาแก้ไข ปรับปรุง โดยสมาคมฯ ได้ช่วยส่งเสริมให้นายจ้างและลูกจ้างมีช่อง
ทางการสื่อสารร่วมกัน ดังนี้
1. การส่งเสริมให้สมาชิกของทั้งสองสมาคมใช้กลไกของคณะกรรมการสวัสดิการในสถาน
ประกอบกิจการที่มาจากการเลือกตั้งของแรงงานเอง และมีแรงงานข้ามชาติร่วมเป็น
คณะกรรมการสวัสดิการด้วย เพือ่ เป็นช่องทางในการรับฟังปัญหาข้อร้องเรียน การเสนอ
สวัสดิการทีค่ วรจะได้รบั ผ่านการประชุม รวมทัง้ มีการจัดท�ำกล่องแสดงความคิดเห็นเพือ่
เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะให้แรงงานได้ติดต่อสื่อสารกับนายจ้างได้โดยตรง
2. การจัดกิจกรรม Social Dialogue Workshop เพือ่ เพิม่ ความสัมพันธ์ทดี่ รี ะหว่างตัวแทน
นายจ้าง แรงงานข้ามชาติและแรงงานไทย ให้เข้าใจถึงกลไกการท�ำงานร่วมกัน สิทธิ
และหน้าที่ของลูกจ้าง และประโยชน์ของคณะกรรมการสวัสดิการ โดยที่ผ่านมา ทั้ง 2
สมาคมฯ ได้จัดกิจกรรมร่วมกับภาคประชาสังคม เช่น MWRN ได้แก่ การสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง Happy Work Place, การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระหว่างแรงงานข้าม
ชาติและนายจ้าง และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องบทบาทส�ำคัญของคณะกรรมการ
สวัสดิการในสถานประกอบการ
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สมาชิกคณะกรรมการสวัสดิการได้รบ
ั เลือกตั้งได้อย่างไร
แนวปฏิบัติของ GLP แนะน�ำให้โรงงานที่มีลูกจ้างมากกว่า 500 คนควรมีสมาชิกในคณะ
กรรมการสวัสดิการอย่างน้อย 7 คน และสัดส่วนจ�ำนวนตัวแทนแรงงานให้เหมาะสมตาม
ขนาดของโรงงาน โดย GLP ยังได้แนะน�ำให้นายจ้างด�ำเนินการส่งเสริมให้มีตัวแทนแรงงาน
ให้ได้สัดส่วนกันโดยสัญชาติ เพศ แผนก/หน้าที่เมื่อเทียบกับแรงงานทั้งหมด เช่น ถ้าหาก
แรงงานข้ามชาติมีจ�ำนวนครึ่งหนึ่งของก�ำลังแรงงานทั้งหมดในโรงงาน ประมาณร้อยละ 50
ของตัวแทนแรงงานในคณะกรรมการสวัสดิการก็ควรเป็นแรงงานข้ามชาติ ในท�ำนองเดียวกัน
หากแรงงานหญิงคิดเป็นร้อยละ 60 ของก�ำลังแรงงานทัง้ หมด ผูไ้ ด้รบั การเสนอชือ่ เข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการ รวมทั้งองค์ประกอบสุดท้ายของคณะกรรมการชุดดังกล่าวก็ควรมีแรงงาน
หญิงในสัดส่วนเช่นเดียวกันนี้
การเลือกตัง้ ควรเปิดกว้างแก่แรงงานทัง้ หมด และแรงงานทัง้ หมดต้องได้รบั ทราบข้อมูลเกีย่ ว
กับความส�ำคัญ โครงสร้างและหน้าที่ของคณะกรรมการสวัสดิการและผู้ได้รับการเสนอชื่อ
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ นายจ้างต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า การเข้าร่วมประชุมไม่ได้ทำ� ให้
สมาชิกคณะกรรมการสูญเสียรายได้ และควรให้แรงจูงใจทีเ่ หมาะสมแก่ตวั แทนแรงงานทีจ่ ะ
เข้าร่วมในคณะกรรมการสวัสดิการ ตัวอย่างเช่น แรงงานควรได้รับการสนับสนุนให้มีเวลา
ได้พูดคุยกับแรงงานด้วยกันในระหว่างชั่วโมงท�ำงานโดยได้รับค่าจ้างในเวลานั้น เพื่อให้เกิด
การยอมรับต่อตัวแทนแรงงาน นอกจากนี้ ผู้สมัครเป็นตัวแทนในคณะกรรมการสวัสดิการ
สามารถรณรงค์จดุ ยืนของตนเองได้อย่างเสรีภาพและได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างยุตธิ รรมและเปิด
กว้าง เพือ่ ให้เปิดกระบวนการเลือกตัง้ ทีโ่ ปร่งใส ทัง้ นี้ แนวปฏิบตั ทิ ชี่ ดั เจนเรือ่ งการเลือกตัง้ ที่
เสรีและเป็นธรรมควรจะมีการเผยแพร่ให้แรงงานรับทราบด้วย
หลังจากการเลือกตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้ว ควรมีการคัดเลือกประธานและต�ำแหน่งอื่น ๆ เพื่อ
ให้เกิดความชัดเจนในการแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างตัวแทนคณะกรรมการ
สวัสดิการ
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การสื่อสารกับแรงงานที่ดีเรื่องคณะกรรมการสวัสดิการเป็นอย่างไร
การสื่อสารกับแรงงานในเรื่องคณะกรรมการสวัสดิการเป็นเรื่องส�ำคัญ คณะกรรมการควร
จัดท�ำสื่อที่เข้าใจได้ง่าย เช่น แผ่นพับ ในภาษาไทยและภาษาของแรงงานข้ามชาติ เพื่อให้
ข้อมูลเกีย่ วกับบทบาท หน้าทีแ่ ละการด�ำเนินงานของคณะกรรมการสวัสดิการ ตัวแทนคณะ
กรรมการสวัสดิการควรได้รับการอบรมหรือปฐมนิเทศเรื่องสิทธิ บทบาทและหน้าที่ต่าง ๆ
ซึ่งสามารถจัดร่วมกับภาคีภายนอกได้ อาทิ องค์กรลูกจ้างและภาคประชาสังคม เป็นต้น
แนวปฏิบตั กิ ารใช้แรงงานทีด่ สี ง่ เสริมให้จดั ท�ำเอกสารประชาสัมพันธ์ให้แรงงานทราบ
เกี่ยวกับผลประโยชน์ บทบาทและหน้าที่ของตัวแทนคณะกรรมสวัสดิการ ดังนี้
ประโยชน์ของการมีคณะกรรมการสวัสดิการ ได้แก่ เป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์
อันดีระหว่างฝ่ายนายจ้างกับฝ่ายลูกจ้าง เป็นการสร้างขวัญและก�ำลังใจในการท�ำงาน
ของแรงงาน การปรับปรุงสวัสดิการและสภาพแวดล้อมในการท�ำงานให้ดียิ่งขึ้น การ
ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยขั้นพื้นฐานโดยใช้กลไกการบริหารแบบมีส่วนร่วม และ
การช่วยเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพในการท�ำงานของสถานประกอบกิจการ
บทบาท ประกอบด้วยการสร้างความเชื่อถือให้แก่นายจ้าง การให้ความร่วมมือใน
กิจการอันเป็นประโยชน์แก่ทั้งฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างและเสนอแนะแนวทางในการ
แก้ไขปัญหา และเป็นสื่อกลางในการแจ้งผลการเจรจาให้ลูกจ้างทราบ
อ�ำนาจหน้าที่ รวมถึงการร่วมหารือกับนายจ้างเพือ่ จัดสวัสดิการแก่ลกู จ้างเรือ่ งสภาพ
การท�ำงานและสวัสดิการส�ำหรับลูกจ้าง และตรวจสอบการจัดสวัสดิการที่นายจ้าง
จัดให้แก่ลูกจ้าง
คณะกรรมการสวัสดิการควรประชุมกันบ่อยแค่ไหน
พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองแรงงานก�ำหนดให้ประชุมหารือกับคณะกรรมการสวัสดิการในสถาน
ประกอบกิจการอย่างน้อยสามเดือนต่อหนึ่งครั้ง อย่างไรก็ตาม การท�ำงานร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพร่วมกับแรงงานและคณะกรรมการจ�ำเป็นต้องอาศัยการประชุมที่บ่อยครั้ง
มากกว่านี้ และสามารถขอเรียกประชุมได้ตามที่จ�ำเป็นและเหมาะสม
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จะมีวิธีจัดประชุมคณะกรรมการสวัสดิการให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไร
ผูแ้ ทนแรงงานควรได้รบั เวลาเพือ่ หารือและจัดเตรียมวาระการประชุมและเชิญผูบ้ ริหารเข้าไป
มีสว่ นร่วมเพือ่ หาสาเหตุของปัญหาและหาทางออกร่วมกัน วาระการประชุมควรจะมีทงั้ การ
หารือกันในประเด็นประจ�ำ อย่างเช่นการประเมินมาตรฐานสถานที่ท�ำงาน ซึ่งส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อแรงงาน และการหารือและแลกเปลีย่ นกันเกีย่ วกับการจัดการแก้ไขเรือ่ งร้องทุกข์
และร้องเรียนทีผ่ บู้ ริหารหรือคณะกรรมการได้รบั มา (ควรปกปิดชือ่ แรงงานตามทีเ่ ห็นสมควร)
การประชุมเป็นการทบทวนการบริหารงานภายในโดยเทียบกับตัวชี้วัดผลการท�ำงานที่จัด
ท�ำโดยผู้บริหาร และเทียบกับความรับผิดชอบในการด�ำเนินงานตามล�ำดับความส�ำคัญของ
แรงงาน ตัวอย่างเช่น ควรมีการวัดอัตราการบาดเจ็บจากการท�ำงานอย่างโปร่งใส เทียบกับ
ตัวชี้วัดผลการท�ำงานทางด้านความปลอดภัยในสถานที่ท�ำงาน คณะกรรมการสวัสดิการ
ควรวัดการมีส่วนร่วมและประโยชน์ของการสื่อสารระหว่างแรงงาน หัวหน้างาน ผู้บริหาร
ระดับกลางและผู้บริหารระดับสูงด้วย การประชุมควรมีการแปลภาษาให้แรงงานข้ามชาติ
สามารถเข้าใจและสื่อสารได้กับผู้บริหาร
ต้องมีการบันทึกรายงานการประชุมและจัดเก็บไว้ในรูปแบบแฟ้มเอกสารทีแ่ รงงาน ผูบ้ ริหาร
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นบุคคลภายนอกสามารถน�ำไปใช้ได้เมื่อจ�ำเป็น โดย GLP เสนอ
แนะให้มีการจัดท�ำรายงานเป็นภาษาไทยและภาษาของแรงงานข้ามชาติ

38

แนวปฎิบต
ั ิการใช้แรงงานที่ดี

กรณีศึกษา Better Work เวียดนาม

กรณี ศึ ก ษาของโครงการ Better Work ที่ ป ระเทศเวี ย ดนามแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง
ประสิทธิภาพของคณะกรรมการแรงงานและฝ่ายบริหารสามารถปรับปรุงสภาพการ
ท�ำงานและความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างได้ โครงการ Better Work เป็น
หุ้นส่วนระหว่างองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) และบรรษัทเงินทุนระหว่าง
ประเทศ (IFC) ซึง่ เน้นการปรับปรุงสภาพการท�ำงานและส่งเสริมการแข่งขันทางธุรกิจ
ในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มและเสื้อผ้าในระดับโลก ภายใต้โครงการ Better Work
ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการแรงงานและฝ่ายบริหาร รวมทั้งหากมีสหภาพแรงงาน
ในโรงงาน เปิดโอกาสที่เท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น ซึ่งกรณีศึกษามีบท
เรียนส�ำคัญ ดังนี้
1. ผูบ้ ริหารได้ใช้รปู แบบการเปิดประชุมทีส่ ร้างสรรค์และสนุนสนานเพือ่ ให้ตวั แทน
แรงงานใหม่ทขี่ อี้ ายให้ผอ่ นคลายและกล้าทีจ่ ะแสดงความคิดเห็นต่อทีป่ ระชุมใน
เรื่องปัญหาต่างๆ ในโรงงาน
2. การใช้ผลของการประเมินสภาพการท�ำงานในโรงงาน เช่น รายงานการตรวจ
เยีย่ มชม GLP เป็นจุดเริม่ ต้นส�ำหรับแรงงานและฝ่ายผูบ้ ริหาร ซึง่ ผูแ้ ทนแรงงาน
ได้รายงานว่า “ฝ่ายบริหารได้รบั เสียงของแรงงานในทีป่ ระชุม ซึง่ ตอนนีแ้ รงงาน
มีความรู้สึกว่าผู้บริหารมีความเข้าใจกับเสียงของพวกเขา”
3. ส่งเสริมการเสวนานอกรอบการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ ซึ่งผู้จัดการ
ทั่วไปได้นั่งประชุมกับกลุ่มแรงงานหลายกลุ่มในโรงอาหาร โดยผู้จัดการฝ่าย
อื่นเริ่มการเสวนากลุ่มย่อยบ่อยครั้งยิ่งขึ้น”
4. การประชุมคณะกรรมการฯ ได้หารือหัวข้อเรือ่ งอุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนตัว
ทีม่ ผี ลกระทบต่อแรงงานการผลิตและประเด็นอืน่ ๆ เช่น คุณภาพของอาหารใน
โรงอาหารและสภาพของห้องพัก
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การมีส่วนร่วมของแรงงานช่วยการทำ�งานในโรงงานได้อย่างไร
องค์กรภาคประชาสังคม (CSOs) และสหภาพแรงงาน มีประสบการณ์การท�ำงานร่วมกับ
แรงงานข้ามชาติ และมีผู้น�ำในชุมชนคนข้ามชาติ รวมทั้งมีล่ามผู้ซึ่งสามารถช่วยเชื่อมโยง
และสื่อสารกับแรงงานในภาษาของพวกเขาเองได้ดี การท�ำงานร่วมกับองค์กรภาคประชา
สังคมจะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการท�ำงานของคณะกรรมการสวัสดิการ และองค์กร
ภาคประชาสังคมบางแห่งยังยินดีที่จะจัดฝึกอบรมให้แก่ตัวแทนแรงงานในการท�ำงานตาม
บทบาทและท�ำความเข้าใจเรื่องสิทธิและหน้าที่ของแรงงาน
โรงงานที่เข้าร่วม GLP สามารถใช้ตารางดังกล่าวในการประเมินประสิทธิภาพของคณะ
กรรมการสวัสดิการ
ค�ำถาม (Questions)

ใช่
(หรือ %)

ไม่ใช่
ไม่ทราบ
(หรือ %)

องค์ประกอบ
1.องค์ประกอบผูแ้ ทนในคณะกรรมการสวัสดิการมีความสมดุล
ในด้านไหน
เพศ
สัญชาติ
งานที่รับผิดชอบ/ทักษะ
แผนกงาน
การคัดเลือก
2. มีการเลือกตั้งโดยให้แรงงานสามารถเลือกผู้แทนได้หรือไม่
3. มีแรงจูงใจแรงงานให้สมัครเป็นผู้แทนในคณะกรรมการ
สวัสดิการหรือไม่
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การสื่อสารและประชาสัมพันธ์
4. มีแนวปฏิบตั หิ รือกฎข้อบังคับเกีย่ วกับการบริหารจัดการของ
คณะกรรมการหรือไม่
5. มีการประชาสัมพันธ์ให้เข้าใจเกี่ยวกับ บทบาทและอ�ำนาจ
หน้าที่ให้ผู้แทนแรงงานรับทราบหรือไม่
6. มีการอบรมให้แรงงานเข้าใจเกีย่ วกับคณะกรรมการสวัสดิการ
หรือไม่
7. ตั้งแต่มีคณะกรรมการสวัสดิการ ความสัมพันธ์นายจ้างและ
ลูกจ้างดีขึ้นหรือไม่
ความถี่ของการจัดการประชุม
8. คณะกรรมการได้มีการประชุมอย่างน้อยทุก 3 เดือนหรือไม่
การประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ
9. ผู้แทนแรงงานได้มีการเสนอหัวข้อการประชุมหารือในวาระ
การประชุมหรือไม่
10. แรงงานมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในโรงงาน
หรือไม่
11. ถ้าใช่ ข้อเสนอแนะของแรงงานได้เพิ่มประสิทธิภาพการ
ท�ำงานหรือไม่
12. ได้มีการจัดท�ำรายงานของการประชุมเป็นภาษาไทยและ
ภาษาท้องถิ่นของแรงงานข้ามชาติหรือไม่
13. มี ก ารจั ด หาล่ า มภาษาในการประชุ ม คณะกรรมการ
สวัสดิการหรือไม่
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5. ข้อแนะนำ�กลไกการรับเรือ่ ง
ร้องเรียนและกลยุทธ์การเยียวยา
กลไกการรับเรื่องร้องเรียนคืออะไร?
ข้อร้องเรียนในสถานทีท่ ำ� งานมีความรุนแรงแตกต่างกันไปตัง้ แต่เป็นสภาวะทีค่ กุ คามต่อชีวติ
ส่งผลกระทบรุนแรงต่อสุขภาพและชีวิตของมนุษย์ ไปจนถึงเป็นความกังวลเกี่ยวกับสภาพ
การท�ำงาน สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการต่างๆ โรงงานแปรรูปอาหารทะเล ควรต้องมีกลไก
การรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ
กลไกการรับเรื่องร้องเรียนควรรับค�ำแนะน�ำ ข้อร้องทุกข์ และความคิดเห็นจากแรงงานและ
ชุมชนในเรื่องเกี่ยวกับสิทธิของพวกเขาและสภาพการท�ำงาน การแก้ไขเรื่องร้องเรียน ไม่ว่า
เรือ่ งร้องเรียนส่วนบุคคลหรือเรือ่ งร้องเรียนกลุม่ ควรน�ำไปสูก่ ารปรับปรุงระบบบริหารจัดการ
สังคมภายในของนายจ้าง ในประเทศทีส่ หภาพแรงงานเข้มแข็ง สหภาพแรงงานเป็นส่วนหนึง่
ของข้อตกลงการต่อรองร่วม ส�ำหรับประเทศไทย คณะกรรมการสวัสดิการเป็นเครื่องมือใน
การเจรจาต่อรองร่วมระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง
ในระดับอุตสาหกรรมนั้น GLP สนับสนุนให้สมาคมอุตสาหกรรม สนับสนุนให้มีส่วน
ร่วมในคณะกรรมการไตรภาคี ซึ่งหากได้ท�ำงานได้ในเวลาที่เหมาะสมและเป็นอิสระจาก
อุตสาหกรรม จะเป็นการรับรองได้ว่า เรื่องร้องเรียนส�ำคัญๆ จะได้รับการจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่วนช่องทางอื่นๆ ที่แรงงานสามารถยื่นเรื่องราวร้องเรียนได้ได้แก่ กระทรวง
แรงงาน ศาลแรงงาน ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่สนับสนุนโดยผู้ซื้อเอกชน และคณะ
กรรมการสิทธิมนุษยชน
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ทำ�ไมเราจึงต้องมีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียน
กลไกการรับเรื่องร้องเรียนมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงสภาพการท�ำงานและปกป้องสิทธิ
แรงงาน โดยท�ำหน้าที่แก้ไขปัญหา อาทิ การนัดหยุดงาน ข่าวเชิงลบที่อาจก่อความเสียหาย
หรือท�ำอันตรายต่อบริษทั ดังนัน้ กลไกการรับเรือ่ งร้องเรียนจึงเป็นมาตรการป้องกันด่านแรก
และส�ำคัญทีส่ ดุ ในการป้องกันหรือแก้ไขความขัดแย้ง กลไกการรับเรือ่ งร้องเรียนทีด่ เี ป็นช่อง
ทางในระดับโรงงานที่จะช่วยกระชับความสัมพันธ์ในหมู่แรงงานและกับหัวหน้างานและ
ผู้บริหาร ท�ำให้เกิดก�ำลังใจ ความเชื่อมั่น และผลิตภาพที่ดีขึ้นในสถานที่ท�ำงาน

องค์ประกอบของกลไกการรับเรื่องเรียนมีอะไรบ้าง
§§

§§

§§

§§

เป็นทีย่ อมรับและเข้าถึงได้ – ทุกคนตัง้ แต่ผบู้ ริหารสูงสุดไปจนถึงพนักงานทุกระดับ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นบุคคลภายนอกต่างยอมรับในความชอบธรรม ความ
เชื่อถือได้ และคุณธรรมที่กลไกการรับเรื่องร้องเรียนของบริษัทมี โดยแรงงานทุก
คนทัง้ คนไทยและแรงงานข้ามชาติสามารถเข้าถึงกลไกนีใ้ นภาษาไทยและภาษาของ
แรงงานข้ามชาติ
แรงงานมีส่วนร่วม – มีการขอค�ำปรึกษาจากตัวแทนแรงงานในช่วงที่ก�ำลังพัฒนา
ช่องทางการรับเรื่อง การตอบสนอง และการเยียวยาเรื่องร้องเรียน แรงงานโดย
เฉพาะอย่างยิ่งแรงงานกลุ่มเปราะบางได้รับการส่งเสริมให้ตระหนักถึงสิทธิและ
ความรับผิดชอบของตน และได้รับการรับประกันว่า กลไกการรับเรื่องร้องเรียนมี
เจตนารมณ์ทจี่ ะปกป้องพวกเขา ให้สทิ ธิพวกเขาได้แสดงความคิดเห็น และไม่ลงโทษ
พวกเขาหากพวกเขาเข้าไปมีส่วนร่วม
มีการฝึกอบรมและการสือ่ สาร – ในขณะทีก่ ำ� ลังมีการพัฒนานโยบายและกระบวน
วิธีต่างๆ ควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานจริงอยู่นั้น ต้องมีการจัดฝึกอบรมให้แก่ผู้จัดการ
กลไกการรับเรือ่ งร้องเรียนและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทัง้ จากภายในและภายนอกองค์กร
ด้วย การจัดการความขัดแย้ง และกลยุทธ์การเจรจาและหาทางออกจะต้องเป็นที่
ตกลงร่วมของทุกฝ่าย
เก็บรักษาความลับและโปร่งใส – ชื่อและรายละเอียดส่วนตัวของผู้ร้องเรียนจะถูก
เก็บบันทึกไว้แต่ได้รับความคุ้มครอง การสื่อสารเกี่ยวกับสาเหตุของเรื่องร้องเรียน
วิธีด�ำเนินการ การตรวจสอบข้อเท็จจริง และการแก้ไขปัญหาจะต้องโปร่งใส แต่ไม่
เปิดเผยชื่อ
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§§

ปฏิบัติงานได้จริงและทันกับเวลา – กระบวนการจัดท�ำเอกสารร้องเรียนอย่าง
เป็นขั้นตอนและตามกระบวนวิธีตั้งแต่การยื่นเรื่องร้องเรียน การน�ำเรื่องเข้าสู่
กระบวนการ การตรวจสอบข้อเท็จจริง การด�ำเนินการเยียวยาคือขั้นตอนที่ส�ำคัญ
แต่ก็ต้องอาศัยการด�ำเนินการอย่างระมัดระวังตามมา เพื่อบริษัทจะได้ประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบภายในได้ ซึ่งระบบที่ดีสามารถแก้ไขข้อร้องเรียนได้รวดเร็ว
และทันเวลา

ใครบ้างที่ร้องเรียนได้ และต้องทำ�อย่างไร
แรงงานทุกคน สามารถยื่นข้อร้องเรียนได้เมื่อได้รับผลกระทบทางลบจากกิจกรรมและการ
ด�ำเนินงานของบริษทั หรือบุคคลหรือกลุม่ บุคคลใดในบริษทั โดยเฉพาะผูท้ มี่ ตี ำ� แหน่งบริหาร
หรือเป็นผู้บังคับบัญชา สมาชิกในชุมชนที่บริษัทด�ำเนินงาน รวมทั้งผู้ซื้อ ผู้ผลิตสินค้า และผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ในห่วงโซ่อุปทานที่บริษัทเกี่ยวข้อง ก็สามารถยื่นข้อห่วงกังวล ข้อร้อง
ทุกข์หรือข้อร้องเรียนได้
ในการยืน่ ข้อร้องเรียน ผูร้ อ้ งเรียนสามารถยืน่ ผ่านกลไกภายในหรือภายนอก โดยกลไกภายใน
หมายรวมถึงการใช้กล่องรับความคิดเห็น การยื่นเรื่องผ่านคณะกรรมการสวัสดิการ การยื่น
โดยตรงต่อผูบ้ ริหารระดับกลางหรือระดับสูงของบริษทั หรือการยืน่ ผ่านช่องทางอืน่ ๆ ทีบ่ ริษทั
จัดไว้ เช่น โทรศัพท์สายด่วน (hotline) หรือยื่นผ่านแอ็พพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ กลไก
ภายนอกมีเจตนาเพื่อเสริมกลไกภายใน และอาจรวมถึงช่องทางการร้องเรียนไปยังสมาคม
การค้า สหภาพแรงงาน องค์กรพัฒนาเอกชนทีเ่ ชีย่ วชาญประเด็นด้านแรงงานและสิทธิมนุษย
ชน รวมถึงหน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการสิทธิและสวัสดิการของแรงงาน

44

แนวปฎิบต
ั ิการใช้แรงงานที่ดี

ข้อร้องเรียนชนิดและประเภทใดบ้างที่จำ�เป็นต้องได้รบ
ั
การแก้ไข?
ประเด็นที่อาจมีการยื่นร้องเรียนแบ่งออกเป็นด้านต่างๆ พร้อมกับยกตัวอย่างข้อร้องเรียน
มีดังนี้
สภาพการทำ�งาน
(เช่น ท�ำงานล่วงเวลามาก
เกินไป/ไม่มีอุปกรณ์ป้องกัน
ส่วนบุคคล)
ความสัมพันธ์ส่วน
บุคคล
(เช่น หัวหน้างานที่ใช้ภาษา
ที่แสดงการดูถูก /
การลวนลามทางเพศ)

โครงสร้างพื้นฐาน
(เช่น โครงสร้างเกาที่เสี่ยงต่อ
การบาดเจ็บ /ไม่มีทางออก
ฉุกเฉิน)

ข้อร้องเรียน
สิทธิตามสัญญาจ้าง
(เช่น ถูกปฏิเสธการลาหยุด
ประจ�ำปี /ไม่ได้รับค่าจ้างที่พึงได้
ตามกฎหมายกรณีลาคลอด)

ความสัมพันธ์กบ
ั ชุมชน
(เช่น สภาพแวดล้อมเสียหาย/
ทิ้งสารเคมีอันตราย )

สิทธิขั้นพื้นฐาน
ของแรงงาน
(เช่น การเลือกปฏิบัติ/
แรงงานขัดหนี้ )
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ข้อร้องเรียนจะได้รับการจัดการและแก้ไขอย่างไร
ยื่นเรื่องร้องเรียน
ร้องเรียนด้วยวาจา
ร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อก
ั ษร

ส่วนบุคคล เป็นกลุ่ม หรือเป็นชุมชน

ขั้นที่ 1: รับเรื่อง
• คณะกรรมการสวัสดิการหรือฝ่ายทรัพยากรบุคคลด�ำเนินเรื่องไปตามนโยบายและขั้นตอน
• เปิดแฟ้ม ลงหมายเลขและจ�ำแนกประเภท อธิบายและให้รายละเอียดเป็นลายลักษณ์อักษร
ขั้นที่ 2: ประเมิน
• ตรวจสอบข้อเท็จจริง - เอกสาร การสัมภาษณ์ - ภายในและ/หรือภายนอก
• เก็บรักษาความลับ เป็นกลาง โปร่งใส และมีการสื่อสาร และพูดคุยกับแรงงาน
ขั้นที่ 3: ไกล่เกลี่ย
• โดยเพื่อนแรงงานที่ผู้ร้องทุกข์เป็นคนเลือก?
• ตัวแทนสหภาพแรงงานหรือคณะกรรมการสวัสดิการ?
การเยียวยา
กระบวนการตัดสินใจ
ความรับผิดชอบ

การเจรจาระหว่าง
ผู้จัดการ-แรงงาน
ตามลำ�ดับ
เหตุการณ์

ขั้นที่ 4: ยุติเรื่อง
• สื่อสารและได้ข้อตกลงร่วมกัน
• การเยียวยาเสร็จสมบูรณ์
เป็นที่น่าพอใจ

ขั้นที่ 5 : อุทธรณ์
• สื่อสารและระบุประเด็นที่ยังคงค้าง
• อาจต้องมีการแก้ไขปัญหาทาง
กฎหมายหรือทางศาล

เก็บบันทึก
ภายในและภายนอก
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ขั้นที่ 1: รับเรื่อง

ผูจ้ ดั การผูร้ บั ผิดชอบกลไกการรับเรือ่ งร้องเรียนควรตอบรับการได้รบั เรือ่ งร้องเรียนเป็นลาย
ลักษณ์อกั ษร ควรก�ำหนดให้ใช้แบบฟอร์มมาตรฐานส�ำหรับการร้องเรียน ลงหมายเลขส�ำหรับ
ข้อร้องเรียนแต่ละเรื่อง จ�ำแนกประเภทและลงบันทึกรายการไว้ กรอบเวลาส�ำหรับการแก้
ปัญหาขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของข้อร้องเรียน แต่ต้องมีการติดตามความก้าวหน้าให้เร็ว
ที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ โดยให้ความส�ำคัญเป็นอันดับแรกแก่ข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับความ
ปลอดภัยและชีวติ ส่วนบุคคลและจะไม่มกี ารต่อต้านแรงงานทีส่ ง่ ข้อร้องเรียนหรือเข้าร่วมใน
กลไกการร้องเรียน โดยคณะกรรมการสวัสดิการเป็นฝ่ายรับพิจารณาด�ำเนินการส�ำหรับข้อ
ร้องเรียนที่ไม่ระบุชื่อ รายการบันทึกอาจสร้างได้ง่ายๆ เช่น ข้อร้องเรียน #05/2561 (สภาพ
การท�ำงาน) เกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้างระหว่างลาคลอด ได้รับเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.
2561 แรงงานจะได้รับการติดต่อภายใน 7 วันเพื่อเริ่มกระบวนการประเมิน (ลงลายมือชื่อ)
ขั้นที่ 2: ประเมิน

ผู้จัดการที่รับผิดชอบเรื่องควรพิจารณาว่า ข้อมูลและหลักฐานที่มีอยู่เพียงพอต่อการหา
สาเหตุที่แท้จริงของปัญหาและหาทางออกหรือไม่ หากไม่ ก็ต้องพิจารณาว่าต้องหาข้อมูล
ใดเพิ่มเติม ต้องติดต่อขอความช่วยเหลือจากใคร พอจะใช้วิธีเยียวยาหรือมาตรการแก้ไขใด
ได้บ้าง เป็นไปได้หรือไม่ และจะด�ำเนินการแล้วเสร็จได้เมื่อใด
ขั้นที่ 3: ไกล่เกลี่ย

หลังจากที่ประเมินข้อร้องเรียนแล้ว ผู้จัดการที่รับผิดชอบเรื่องควรนัดวันเพื่อพูดคุยกับ
แรงงาน หากแรงงานต้องการให้มีการแปลภาษา และ/หรือต้องการให้เพื่อนร่วมงานที่เขา
ไว้ใจหรือตัวแทนของเขาอยูด่ ว้ ยในการพูดคุย ต้องอ�ำนวยความสะดวกให้ตามความเหมาะสม
การสื่อสารในการประชุมจะท�ำด้วยการพูดหรือการเขียนก็ได้ แต่ต้องระบุวัน เวลา สถานที่
และตัวบุคคลทีจ่ ะเข้าร่วมพูดคุยให้ชดั เจน ในการนี้ ฝ่ายบริหารควรแก้ไขข้อร้องเรียนภายใน
30 วันหรือมีการขยายเวลาหลังจากมีการหารือ
ในระหว่างการพูดคุย ผู้จัดการที่รับผิดชอบเรื่องจะอธิบายถึงการประเมินข้อร้องเรียนและ
เสนอทางออกที่เป็นไปได้ แรงงานควรได้รับการสนับสนุนให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน เสนอ
ทางแก้ปัญหาที่เป็นไปได้ และ ทวนสอบความถูกต้องของการตีความและการอธิบายของ
ผู้จัดการ ทั้งนี้ต้องรับฟังผลสะท้อนกลับของแรงงานในทางออกที่เสนอไป และต้องบันทึก
ลงในสรุปประชุม
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ขั้นที่ 4: ยุติเรื่อง

หากทุกฝ่ายตกลงกันได้ จะต้องมีการก�ำหนดวิธีเยียวยา มาตรการแก้ไข และกรอบเวลา
ส�ำหรับการด�ำเนินการ และต้องประกาศถึงการแก้ไขข้อร้องเรียนนั้นให้แรงงานคนอื่นๆ ได้
ทราบโดยไม่ระบุชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อรักษาความตระหนักและไว้วางใจในบริษัทเกี่ยว
กับประสิทธิภาพของกลไกการรับเรื่องร้องเรียน
ขั้นที่ 5: การอุทธรณ์

หากวิธีเยียวยาที่เสนอไปไม่เป็นที่ตกลงกัน ฝ่ายที่เกี่ยวข้องอาจเลือกกระบวนการอุทธรณ์
ต่อไป โดยแรงงานอาจยกความกังวลอื่นๆ เพิ่มเติมหากปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไขอย่าง
เพียงพอและเป็นที่น่าพอใจ ฝ่ายบริหารจะต้องรับเรื่องและตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ความกังวลนี้โดยทันที และหลีกเลี่ยงการท�ำให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เกี่ยวข้องตกเป็นเหยื่อ ถูก
ลงโทษทางวินัย หรือถูกไล่ออก ส่วนช่องทางอื่นๆ ที่แรงงานสามารถยื่นเรื่องราวร้องทุกข์
ได้ได้แก่ กระทรวงแรงงาน ศาลแรงงาน ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่สนับสนุนโดยผู้ซื้อ
เอกชน และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน และสุดท้าย ส�ำหรับประเด็นที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อทัว่ ทัง้ อุตสาหกรรม คณะกรรมการทีป่ รึกษา GLP ไตรภาคีอาจเป็นส่วนหนึง่ ของแนวทาง
การแก้ปัญหา
วิธีปฏิบัติิที่ดีที่สุดในการเก็บบันทึกข้อมูลสำ�หรับกลไกรับเรื่องร้องเรียน
§§

§§

§§

§§
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แบบมาตรฐาน – ท�ำให้แรงงานทุกคนสามารถเข้าถึงแบบนีไ้ ด้ในพืน้ ทีส่ ว่ นตัวทีพ่ วก
เขารูส้ กึ สะดวกใจทีจ่ ะอธิบายถึงสิง่ ทีเ่ ป็นความกังวลของตน สถานทีท่ แี่ นะน�ำคือ ห้อง
สุขาห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า หอพัก หรือผ่านตัวแทนแรงงาน
การลงหมายเลขและการจ�ำแนกประเภท – แบบควรมีหมายเลขก�ำกับและจ�ำแนก
ตามประเภท (ท�ำรายการร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น) เพื่อให้ง่ายต่อการติดตามผลและ
ติดตามแนวโน้มทางประวัติศาสตร์และ/หรือการเกิดซ�้ำ
ศูนย์กลางการติดต่อ – ควรก�ำหนดให้ผู้จัดการผู้รับผิดชอบที่มีคุณสมบัติและผ่าน
การอบรมมาแล้วเป็นผูป้ ระสานงานและเป็นศูนย์กลางการติดต่อ เพือ่ ให้มนั่ ใจได้วา่
มีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และมีความชัดเจน
การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย - บริษทั ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า การตรวจสอบข้อเท็จจริง
การประเมินผล การสื่อสาร และมาตรการแก้ไขปัญหาตามที่เสนอไปนั้นสอดคล้อง
กับกฎหมายของไทย ในบางกรณี มาตรฐานสถานที่ท�ำงานที่เป็น GLP อาจเป็น
มาตรฐานที่สูงกว่า และโครงการ GLP ก็ควรยืนยันที่จะใช้มาตรฐานที่สูงกว่านั้น
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§§

§§

§§

ความถูกต้อง – รายงานการประชุมกับแรงงาน กลุ่ม หรือสมาชิกในชุมชนที่ยื่น
เรื่องร้องทุกข์ /ข้อร้องเรียน รวมทั้งข้อข้อมูลและหลักฐานต่างๆ ที่เข้าถึงหรือได้รับ
มาเพื่อการตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาในแต่ละกรณี จะต้องเป็นไปอย่าง
ถูกต้องตามเหตุการณ์และการพบปะหารือที่ได้เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้มีข้อแนะน�ำว่า ควร
มีลายมือชื่อของผู้เข้าร่วมประชุม
การเก็บรักษาความลับและความปลอดภัย – การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและ
ข้อมูลระบุตัวตนของผู้ร้องเรียนต้องได้รับการพิจารณาให้เป็นสิ่งส�ำคัญยิ่ง ต้องให้
แรงงานลงลายมือชื่อในแบบการให้ความยินยอมก่อนหากพวกเขาจะต้องถูกถ่าย
ภาพหรือการให้สัมภาษณ์ของเขาจะถูกบันทึกเทปเพื่อเผยแพร่ในรายงานที่จะออก
สู่สาธารณะ
ระยะเวลาการเก็บรักษา – ต้องมีการเก็บรักษาข้อมูลและหลักฐานทั้งหมดที่
เกี่ยวข้องกับแต่ละกรณีตามข้อก�ำหนดของกฎหมายไทยเรื่องการเก็บข้อมูล โดย
เฉพาะในกรณีทางกฎหมาย

เมื่อใดจึงจำ�เป็นต้องมีการเยียวยา
“การเยียวยา” คือ "การแก้ไข บ�ำบัด หรือฟื้นฟูสภาพเลวร้ายที่เกิดขึ้นในที่ใดก็ตามให้ดีขึ้น"
และปรับปรุงให้ดขี นึ้ เมือ่ บริษทั มีสว่ นร่วมหรือเป็นสาเหตุทกี่ อ่ ให้เกิดอันตรายแก่บคุ คลหรือ
ชุมชน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยทราบหรือไม่ทราบก็ตาม ถึงแม้ว่าผลกระทบเชิง
ลบจะไม่เชื่อมโยงกับการด�ำเนินงานโดยตรง แต่บริษัทจ�ำเป็นต้องพิจารณาว่า ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียต้นน�้ำในห่วงโซ่อุปทานของตนมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่ และด�ำเนินการเพื่อช่วย
ป้องกันหรือลดผลกระทบของอันตรายนั้น
ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการพัฒนายุทธศาสตร์การป้องกันและบรรเทาผลกระทบส�ำหรับ
การเยียวยา ได้แก่
§§ ความรุนแรง – การสูญเสียชีวิต อันตรายต่อร่างกาย การบาดเจ็บสาหัส ภัยคุกคาม
ต่อความปลอดภัยและสุขภาพ และการกระท�ำอื่นๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิแรงงาน
และสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานเป็นเรื่องที่ต้องให้ความส�ำคัญก่อน
§§ ขอบเขตของผลกระทบ - เหตุการณ์ที่มีผลต่อผู้คนจ�ำนวนมากต้องได้รับการจัด
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§§

§§

ล�ำดับความส�ำคัญก่อน
การเชื่อมโยงโดยตรงหรือโดยอ้อม - เหตุการณ์ที่บริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง
หรือถูกพบว่าเป็นสาเหตุโดยตรง ไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือไม่ก็ตาม ต้องได้รับการจัด
ล�ำดับก่อน
แผนการตอบกลับที่เตรียมไว้ล่วงหน้า – แผนดังกล่าวเป็นการยืนยันความมุ่งมั่น
ของบริษัทที่จะหยุดก่อความเสียหายทันทีไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ขณะเดียวกัน
บริษัทต้องแสดงความรับผิดชอบที่จะปรับปรุงแก้ไขโดยใช้ช่องทางและทรัพยากร
ทั้งหมดที่มีเพื่อจัดการและแก้ไขผลกระทบทางลบที่เกิดกับบุคคลหรือชุมชน

กลยุทธ์ในการเยียวยามีกี่แบบ

การชดใช้คืน

ขอโทษ คืนต�ำแหน่งงานให้
การรับทราบเหตการณ์
ที่เกิดขึ้น ฟื้นฟูสภาพ

การป้องกัน

การปรับปรุง และ/หรือ
ป้องกันไม่ให้เกิดซ�้ำ
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การชดเชย

เป็นเงินหรือสิ่งอื่น

การลงโทษ

ทางการบริหาร หรือลงโทษ
ทางอาญาต่อผู้กระท�ำผิด
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ในบางกรณีอาจต้องใช้กลยุทธ์การเยียวยามากกว่าหนึง่ แบบทีเ่ ห็นในภาพ โดยปกติแล้ว กลไก
การรับเรือ่ งร้องเรียนตลอดจนการเยียวยาทีม่ ปี ระสิทธิภาพเป็นทีไ่ ว้วางใจของแรงงานและมี
การจัดการโดยเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยทรัพยากรบุคคลทีม่ คี วามรูเ้ ป็นอย่างดีกเ็ พียงพอต่อการแก้ไขข้อ
ร้องเรียนภายในองค์กรแล้ว อย่างไรก็ตาม ในบางประเด็นทีจ่ ำ� เป็นต้องมีการอุทธรณ์หรือต้อง
เกี่ยวข้องกับบุคคลที่สามจากภายนอก หรือจ�ำเป็นต้องแก้ไขด้วยกระบวนการทางกฎหมาย
บริษัทต้องคาดการณ์ล่วงหน้าถึงวิธีที่ดีที่สุดที่จะบรรเทาผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึ้นกับ
แรงงาน (โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเกี่ยวข้องกับแรงงานข้ามชาติและเด็ก) และลดผลกระทบ
เชิงลบต่อบริษัทให้เหลือน้อยที่สุด
เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น ด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างข้อร้องเรียนและการเยียวยา 2 กรณีที่
เกิดขึ้นกับกิจการแปรรูปอาหารทะเล (กรณีสมมุติ)
กรณีศึกษาที่ 1: การลาคลอด
แรงงานในโรงงานซูริมิลาคลอดเป็นเวลา 3 เดือน เมื่อกลับเข้าท�ำงานอีกครั้ง เธอพบว่าเธอ
ได้รับค่าจ้างเพียง 30 วัน แม้ว่าเธอจะได้ยินจากเพื่อนร่วมงานว่า กฎหมายแรงงานไทยมี
การแก้ไขปรับปรุง ดังนั้นเธอจึงมีสิทธิที่จะได้รับค่าจ้าง 45 วันจากนายจ้างและอีก 45 วัน
จากประกันสังคม เธอน�ำประเด็นนี้ไปสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผู้ซึ่งได้ให้ค�ำ
ตอบว่า เธอได้รับการว่าจ้างก่อนที่กฎหมายจะได้รับการแก้ไข ดังนั้นจึงต้องใช้กฎหมายเก่า
มาตรการเยียวยาทีใ่ ช้คอื 1) การพูดคุยหารือภายในระหว่างผูบ้ ริหารบริษทั กับคณะกรรมการ
สวัสดิการ ซึง่ ได้ผลการตัดสินว่า แรงงานควรได้รบั ค่าจ้างตามกฎหมายฉบับปัจจุบนั ดังนัน้ เธอ
จึงได้รบั ช�ำระค่าจ้างส่วนทีย่ งั คงค้าง 2) ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจัดให้มกี ารประชุมเพือ่ ให้ขอ้ มูล
ข่าวสารแก่พนักงานทุกคนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกฎหมายแรงงานไทยและผลที่เกิดขึ้น
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กรณีศึกษาที่ 2: แรงงานอายุน้อย
แรงงานข้ามชาติที่ท�ำงานอยู่ในห้องฆ่าเชื้อของโรงงานบรรจุทูน่ากระป๋องถูกตรวจพบมีอายุ
เพียง 17 ปีแทนที่จะเป็น 18 ปี การตรวจพบเกิดขึ้นในระหว่างการตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามข้อบังคับด้านแรงงานโดยผู้ตรวจสอบที่เป็นบุคคลที่สาม จากการตรวจสอบข้อเท็จจริง
โดยทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัท ไม่พบความผิดพลาดในระบบพิสูจน์อายุ
ซึ่งยึดถือเอกสารอย่างเป็นทางการจากประเทศต้นทาง อย่างไรก็ตาม หน่วยงานจัดหางาน
ที่ทางบริษัทใช้ในประเทศเมียนมาร์ถูกพบเมื่อไม่นานนี้ว่า มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ ปลอม
แปลงหนังสือเดินทางและเปลีย่ นปีเกิดของแรงงานในบางกรณี เนือ่ งจากการใช้แรงงานอายุ
ต�่ำกว่า 18 ปีเป็นข้อห้ามส�ำหรับธุรกิจประมงและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง โรงงานทูน่า
กระป๋องจึงไล่แรงงานดังกล่าวออกจากงาน
แรงงานคนดังกล่าวได้ติดต่อองค์กรภาคประชาสังคมที่ทำ� งานกับแรงงานเมียนมาร์ในพื้นที่
เพื่อร้องทุกข์ต่อโรงงานทูน่ากระป๋อง ทนายความด้านสิทธิแรงงานไทยซึ่งสังกัดองค์กรภาค
ประชาสังคมได้ให้คำ� แนะน�ำแก่บริษทั โดยไม่เห็นด้วยกับการส่งตัวแรงงานข้ามชาติให้ตำ� รวจ
เพราะอาจเสีย่ งต่อความปลอดภัยของแรงงาน องค์กรภาคประชาสังคมและทนายความไทย
ได้แนะน�ำให้มกี ารแก้ไขดังนี้ 1) มอบหมายให้องค์กรภาคประชาสังคมติดต่อประสานงานกับ
สถานทูตเมียนมาร์ โดยให้ความคุ้มครองแรงงานเด็กและให้การฝึกอาชีพ 2) โรงงานทูน่า
กระป๋องจ่ายค่าแรงทีค่ รบก�ำหนดให้แก่แรงงาน และอนุญาตอย่างเป็นทางการให้เขาเปลีย่ น
ไปท�ำงานอืน่ ทีแ่ รงงานอายุ 16 ถึง 17 ปีสามารถท�ำงานได้ตามกฎหมาย 3) ร้องทุกข์กล่าวโทษ
และหยุดด�ำเนินธุรกิจกับหน่วยงานจัดหางานทีเ่ กีย่ วข้องกับการปลอมแปลงหนังสือเดินทาง
4) พิจารณาเครื่องมือการตรวจสอบอายุเพิ่มเติมเช่น การวัดความหนาแน่นของมวลกระดูก

52

แนวปฎิบต
ั ิการใช้แรงงานที่ดี

GLP ในอุตสาหกรรมอาหารทะเลของไทย

53

6. ข้อแนะนำ�สำ�หรับ
การตรวจประเมินภายในและ
ตรวจเยีย่ มโรงงานโดย
สมาคมอุตสาหกรรม
ความส�ำเร็จของโครงการ GLP ขึน้ อยูก่ บั ระดับความเป็นเจ้าของและความมุง่ มัน่ ของสมาคม
อุตสาหกรรมไทยและบริษัทสมาชิกในล�ำดับ Tier 1 เป็นส่วนใหญ่ ดังที่ระบุไว้ข้างต้นใน
แนวปฏิบัตินี้ โปรแกรม GLP ที่ปรับปรุงใหม่จะเน้นการตรวจประเมินโรงงานที่เข้มข้นขึ้น
การตรวจประเมินโดยยึดมาตรฐานสถานที่ท�ำงาน GLP นี้จะไม่มีประเด็นเชิงเทคนิคมาก
ตรงกันข้ามกับการตรวจสอบที่ด�ำเนินการในนามของผู้ซื้อ การตรวจประเมินนี้ออกแบบมา
เพื่อปิดช่องว่างในการปฏิบัติเกี่ยวกับแรงงานในสถานที่ท�ำงานของไทย เช่น การมีส่วนร่วม
อย่างมีประสิทธิภาพระหว่างแรงงานกับผู้บริหาร การระบุและการเยียวยาการละเมิดสิทธิ
แรงงานในธุรกิจต้นน�้ำของห่วงโซ่อุปทาน
ในการที่จะได้ผลลัพธ์เพิ่มเป็นทวีคูณตลอดห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจอาหารทะเลตามที่
ประสงค์ โครงการ GLP ของสมาคมอุตสาหกรรมจะต้องตรวจประเมินภายในแก่บริษัท
สมาชิกอย่างเข้มข้นยิ่งขึ้น เนื้อหาส่วนนี้และเครื่องมือใหม่ๆ ในภาคผนวกจะช่วยปรับปรุง
การวางแผนการตรวจประเมิน การเขียนแผนภาพห่วงโซ่อุปทาน การวิเคราะห์ความเสี่ยง
ด้านแรงงาน และกระบวนการเยียวยาได้
การตรวจประเมินเหล่านี้ด�ำเนินการโดยสมาคมเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติด้านแรงงานใน
อุตสาหกรรมแต่เครือ่ งมือเหล่านีจ้ ะถูกส่งต่อไปยังบริษทั สมาชิก เพือ่ ช่วยให้ผบู้ ริหารโรงงาน
สามารถระบุความเสี่ยงด้านแรงงานที่อาจเกิดขึ้นภายในห่วงโซ่อุปทาน และตรวจสอบแนว
ปฏิบัติการใช้แรงงานของผู้ผลิตสินค้ารายหลักๆ ของตน
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การออกตรวจเยี่ยมผู้ผลิตสินค้านับสิบๆรายเป็นงานที่ท้าทายและเป็นวิธีที่ไม่ได้ผล ดังนั้น
แล้วการจัดล�ำดับความส�ำคัญของการตรวจเยีย่ มสมาคมทีม่ บี ริษทั สมาชิกจ�ำนวนหลายบริษทั
จะท�ำได้อย่างไร การเขียนแผนภาพห่วงโซ่อุปทานและเครื่องมือวิเคราะห์ความเสี่ยงด้าน
แรงงานที่ให้ไว้นี้ช่วยให้โครงการ GLP ของอุตสาหกรรมและบริษัทสมาชิกสามารถระบุตัว
ละครหลักๆ ในห่วงโซ่อุปทาน และจัดล�ำดับความส�ำคัญของผู้ผลิตสินค้าที่มีความเสี่ยงสูง
ส�ำหรับแรงงานตลอดห่วงโซ่อุปทานได้
ขั้นที่ 1-ก: การเลือกโรงงานไว้ล่วงหน้าสำ�หรับการตรวจประเมิน
ภายใน (สมาคมอุตสาหกรรม)

ทบทวน
มาตรฐาน

ข้อมูลบริษัท
สมาชิก

ประเมิน
ความเสี่ยงด้าน
แรงงาน &
ให้คะแนน
บริษัทสมาชิก

เลือกโรงงาน &
จัดอันดับ
ส�ำหรับการตรวจ
ประเมินภายใน

ติดต่อโรงงาน
เพื่อขอเข้า
ตรวจเยี่ยม

สมาคมอุตสาหกรรมควรได้รับข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสมาชิกของตนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สมาชิกใหม่และเก็บรักษาข้อมูลนั้นไว้ ควรมีการทบทวนและเก็บรักษาข้อมูลในแฟ้มไว้ตาม
ระยะเวลาเพราะการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ กับบริษทั สมาชิกอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบตั ิ
ด้านแรงงานได้ (ดูภาคผนวก ข.) โรงงานขนาดใหญ่และขนาดเล็กอาจไม่ได้เขียนแผนที่ห่วง
โซ่อุปทานหรือท�ำการประเมินความเสี่ยงด้านแรงงานไว้มากพอ ดังนั้นโปรแกรม GLP จึง
ต้องท�ำการประเมินความเสีย่ งอย่างรวดเร็วโดยใช้รายการตรวจสอบดังต่อไปนีเ้ พือ่ จัดล�ำดับ
ความส�ำคัญในการเข้าตรวจประเมินโรงงาน
ตัวอย่างเกณฑ์การคัดเลือก โรงงานส�ำหรับการตรวจประเมิน (ตามความเหมาะสม)
1. จ�ำนวนแรงงานข้ามชาติที่ใช้เป็นอัตราร้อยละของแรงงานทั้งหมด
2. ตลาดปลายทางของผลิตภัณฑ์ (เช่น อียู อเมริกาเหนือ จีน ตะวันออกกลาง) เป็น
ร้อยละ
3. ความสม�่ำเสมอของรายงาน / ใบรับรองการตรวจสอบความรับผิดชอบต่อสังคมที่
เป็นอิสระและมีคุณภาพสูง
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4. ผลการตรวจประเมินภายในด้านแรงงาน ซึ่งรวมถึง GLP และการตรวจแรงงานของ
กระทรวงแรงงาน
5. ข่าว/ข้อมูลเชิงลบเกี่ยวกับความเสี่ยงทางแรงงานของบริษัท
6. ข่าว/ข้อมูลเชิงลบเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านแรงงานส�ำหรับบริษัทย่อยของธุรกิจ
ส�ำหรับเกณฑ์แต่ละข้อข้างต้น สมาคมอุตสาหกรรมสามารถใช้ระบบการให้คะแนนเพื่อ
ประมาณการระดับความเสี่ยงด้านแรงงานที่อาจเกิดขึ้นส�ำหรับแต่ละบริษัท ตัวเลขที่สูงขึ้น
แสดงถึงความเสี่ยงที่มีความเป็นไปได้สูงขึ้น
เกณฑ์
แรงงาน
ข้ามชาติ

ค�ำอธิบาย

ระดับ/ตัวชี้วัด

จ�ำนวนแรงงานข้ามชาติคิดเป็น 0 ถึง 30%
% ของแรงงานทั้งหมด
31 ถึง 70%
71 ถึง 100%

ตลาดที่เป็น
จุดหมาย
ปลายทาง

ปริมาณส่งออกคิดเป็น % ส่วน 0 ถึง 30 %
แบ่ง เช่น ส่งไปตลาดยุโรปและ
31 ถึง 70%
อเมริกาเหนือ
71 ถึง 100 %

รายงานการ
ตรวจความ
รับผิดชอบต่อ
สังคม
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คะแนน
ความเสีย่ ง
1
5
10
1
5
10

ตรวจโดยบุคคลที่ 2 และ 3 โดย ตรวจโดยหน่วยงานรัฐนานๆ ครัง้
มีหรือไม่มีใบรับรอง
หรือไม่ได้ตรวจเลย

10

ตรวจโดยบุคคลที่ 2 หรือหน่วย
งานรัฐ (ปีละครั้ง)

5

ตรวจโดยหน่วยงานที่ได้รับการ
ยอมรับจากรัฐ เป็นบุคคลที่ 3 ที่
มีชอื่ เสียง (ปีละครัง้ )

1
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การตรวจ
ประเมิน
ภายในด้าน
แรงงาน

ข่าวเชิงลบ –
บริษัท

ข่าวเชิงลบ –
บริษัทย่อย
ของ
ภาคธุรกิจ

การตรวจประเมิ น โดยบริ ษั ท ไม่ มี ก ารตรวจประเมิ น ภายใน
และสมาคมที่ มี ก ารจั ด ท� ำ เป็ น ด้านแรงงาน
เอกสาร
มีการตรวจประเมินภายในด้าน
แรงงาน, การตรวจทุกปี

10

มีการตรวจประเมินด้านแรงงาน
และตรวจบริษทั ในห่วงโซ่ของตน
อย่างน้อยปีละครัง้ และมีการตรวจ
เยีย่ มโรงงานโดยสมาคม

1

ข่ า วเกี่ ย วกั บ การละเมิ ด สิ ท ธิ ข่าวเชิงลบเกี่ยวกับโรงงานในสื่อ
มนุษยชนและสิทธิแรงงาน
ระดับโลก

20

ไม่มีชื่อบริษัทปรากฏในข่าวเชิง
ลบใดๆ

1

ข่ า วเกี่ ย วกั บ การละเมิ ด สิ ท ธิ ข่าวเชิงลบเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มนุษยชนและสิทธิแรงงาน
ในสือ่ ระดับโลก

10

ไม่เคยมีบริษทั ย่อยของภาคธุรกิจ
ปรากฏในข่าวเชิงลบใดๆ

1

5

สมาคมจะใช้คะแนนรวมของเกณฑ์ทงั้ 6 ข้อนีใ้ นการจัดล�ำดับความส�ำคัญของบริษทั สมาชิก
และก�ำหนดความถีใ่ นการเข้าประเมิน GLP ในโรงงาน ดูตารางความเสีย่ งด้านล่างนี้ ส�ำหรับ
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง สมาคมควรเตรียมพร้อมที่จะออกค�ำเตือนที่เหมาะสม
ตรวจสอบความคืบหน้า และในกรณีท่ียังคงอยู่ในสภาพนั้นเป็นเวลาต่อเนื่องยาวนาน
เมือ่ มีคำ� พิพากษาถึงทีส่ ดุ ว่ามีความผิดร้ายแรงจริง สมาคมต้องเตรียมพร้อมทีจ่ ะน�ำชือ่ บริษทั
สมาชิกออกจากสมาคม
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รวมคะแนน
ความเสี่ยง

เกณฑ์การตรวจสอบ
เพื่อยืนยัน/ตรวจสอบ
ในรายละเอียด

คะแนน
ความเสี่ยง
ด้านแรงงาน

ความถี่ในการเข้าตรวจเยี่ยมโรงงาน

6 ถึง 19

A, B, C, D, E

ต�่ำ

ทบทวนรายงานจากภายนอก (external
reports), สมาคมเข้าตรวจเยีย่ มประจ�ำปี

20 ถึง 49

A, C, D, E, F

ปานกลาง

50 ถึง 70

A, D, F, G, H

สูง

สองครั้งต่อปี
ทุกไตรมาสหรือถูกจับตามอง

ขั้นที่ 1-ข:
การตรวจประเมินความเสี่ยงด้านแรงงานในระดับโรงงานในห่วงโซ่
อุปทาน (บริษท
ั สมาชิก)

ทบทวน
มาตรฐาน

ข้อมูลของ
ผู้ผลิต

เขียนแผนภาพ
ห่วงโซ่อุปทาน

ตรวจ
ประเมิน
ความเสี่ยงด้าน
แรงงานและจัด
อันดับผู้จัดหา
สินค้า

เลือกผู้ผลิตสินค้า
เพื่อท�ำการตรวจ
ประเมิน

การเขียนแผนภาพห่วงโซ่อุปทานโดยโรงงาน

การเขียนแผนภาพท�ำให้เห็นภาพรวมการเชื่อมโยงกันทั้งหมดของห่วงโซ่อุปทานที่บริษัท
เกี่ยวข้อง โดยหลักการแล้ว ควรเขียนจุดเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นน�้ำถึงปลายน�้ำทั้งหมดเพื่อจะได้
ช่วยหาจุดที่แรงงานมีความเสี่ยง เพื่อปรับปรุงการให้ความคุ้มครองแก่แรงงาน และขยาย
ผลไปสู่ทั่วทั้งอุตสาหกรรมต่อไป
ภาคผนวก ก-1 แสดงแผนภาพที่เขียนให้เข้าใจง่ายโดยเริ่มจากผู้ผลิต “วัตถุดิบหลัก” (ซึ่ง
หมายถึง สัตว์ทะเลสายพันธุ์หลักๆ ที่จับขึ้นมาหรือที่เลี้ยงในฟาร์มเพื่อใช้ในการผลิต) ใน
กรณีของวัตถุดิบปลาทูน่าที่จับได้จากธรรมชาติมีคนกลาง (“นายหน้า/ตัวแทน") ซึ่งเป็นผู้ที่
อาจจะมีผผู้ ลิตทีจ่ ดั หาสินค้าให้เป็นจ�ำนวนมากจากเรือประมงของตนเองหรือจากเรือของคน
อื่น ส�ำหรับกุ้งสดแช่แข็งที่เป็นกุ้งเลี้ยง วัตถุดิบหลักอาจมาจากฟาร์มของบริษัทเอง และใน
ขณะเดียวกัน ผูผ้ ลิตอาหารทะเลแช่แข็งรายอืน่ อาจใช้ ตัวกลางรวบรวมสินค้า (aggregator)
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ซึง่ จะไปจัดซือ้ วัตถุดบิ มาจากผูผ้ ลิตสินค้าหลายราย เช่น จากเรือประมง หรือจากฟาร์ม การ
เขียนแผนภาพห่วงโซ่อปุ ทานควรจะสะท้อนการไหลของวัตถุดบิ ให้ถกู ต้องแม่นย�ำตามความ
เป็นจริงให้มากที่สุดตั้งแต่การผลิตขั้นต้นไปสู่โรงงาน และครอบคลุมจุดเชื่อมโยงต่างๆ ให้
มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
จุดเชื่อมโยงอื่นๆ ที่ต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษคือ "ผู้ให้บริการภายนอก" ซึ่งรวมถึงแต่ไม่
จ�ำกัดเฉพาะตัวแทนจัดหางาน ผู้รับจ้างจับและคัดแยกกุ้ง ล้งแกะกุ้ง บริการรักษาความ
ปลอดภัย บริการท�ำความสะอาด โรงอาหาร และบริการขายอาหาร รวมทั้งผู้รับเหมาช่วง
อื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการที่อาศัยตัวกลางที่อาจใช้แรงงานท�ำงานที่บ้าน
ดูตวั อย่างการเขียนแผนภาพห่วงโซ่อปุ ทานโรงงานทูนา่ กระป๋องซึง่ เน้นผูผ้ ลิตวัตถุดบิ หลักได้
ในภาคผนวก ก-2 สังเกตความส�ำคัญของการได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ
ข้อมูลทางธุรกิจเกี่ยวกับบริษท
ั / ผู้ผลิต/ ผู้รบ
ั เหมา

ภาคผนวก ข เป็นแบบฟอร์มตัวอย่างที่แนะน�ำเพื่อขอรับข้อมูลทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง แหล่ง
ข้อมูลอาจเป็นแผนกจัดซือ้ ของบริษทั ผูผ้ ลิต/ผูร้ บั เหมาเอง หรือข้อมูลทีเ่ ผยแพร่ตอ่ สาธารณะ
อย่างน้อยทีส่ ดุ สมาคมควรมีแฟ้มข้อมูลของบริษทั สมาชิกแต่ละรายทีบ่ อกถึงปริมาณการผลิต
/ การส่งออก จ�ำนวนแรงงานในแต่ละโรงงานผลิต จ�ำนวนแรงงานข้ามชาติและประเทศ
ต้นทาง มีคนกลางหรือผู้รับเหมาช่วงกี่คน (ถ้ามีการใช้) และให้บริการอะไร มีฟาร์มกี่แห่ง
หรือมีเรือประมงกีล่ ำ� ทีส่ ง่ มอบวัตถุดบิ ให้แก่หว่ งโซ่อปุ ทานของบริษทั เหล่านี้ และผูผ้ ลิตเหล่า
นี้ตั้งแต่อยู่ไหนหรือมีฐานอยู่ที่ไหน
บริษัทสมาชิกแต่ละรายก็ควรได้รับข้อมูลเช่นเดียวกันนี้จากผู้ผลิตหลักแต่ละรายและจากผู้
ให้บริการภายนอก/ผู้รับเหมารายส�ำคัญๆ ของตนเช่นกัน
เครื่องมือสำ�หรับการประเมินความเสี่ยงด้านแรงงาน

ภาคผนวก ค แสดงตัวอย่างวิธีใช้แผนผังหรือตารางประเมินความเสี่ยงด้านแรงงาน การ
ประเมินความเสี่ยงของผู้ผลิต "วัตถุดิบหลัก" ควรได้รับการจัดล�ำดับความส�ำคัญก่อน การ
วิเคราะห์ความเสีย่ งของปัจจัยการผลิตอืน่ ๆ เช่น "ส่วนผสม" และ "บรรจุภณ
ั ฑ์" จะขึน้ อยูก่ บั
ความเสี่ยงด้านแรงงานที่มีการรายงาน (เช่น น�้ำมันปาล์ม) หรือที่บริษัทเคยประสบโดยตรง
ดังที่แสดงไว้ในภาคผนวก ค กระบวนการประเมินความเสี่ยงด้านแรงงานเริ่มด้วย การให้
คะแนน แก่ "ความรุนแรง" และ "ความเป็นไปได้" ในแต่ละเรื่องของแต่ละบริษัท รวมทั้ง
มาตรฐานสถานทีท่ ำ� งาน GLP และกลไกการรับเรือ่ งร้องเรียน ตัวอย่างของเกณฑ์และประเด็น
GLP ในอุตสาหกรรมอาหารทะเลของไทย
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ทีจ่ ะส่งผลกระทบต่อความเสีย่ งและความรุนแรงได้อธิบายไว้ดา้ นล่างนี้ การละเมิดทีเ่ กีย่ วกับ
อนุสัญญาฉบับหลักๆ ของไอแอลโอถือเป็นจุดที่ยอมรับไม่ได้ (zero tolerance areas) ซึ่ง
แต่ละโรงงานและผู้ผลิตสินค้าในโซ่อุปทานสามารถให้คะแนนการประเมินความเสี่ยงด้าน
แรงงานจากตารางและวิธีการตามภาคผนวก ค
เกณฑ์การประเมินเพื่อให้คะแนนความเสี่ยงด้านแรงงานโดยรวม

ต่อไปนี้คือตัวอย่างประเด็นที่จะมีผลต่อการให้คะแนน "ความรุนแรง" โดยมีแนวทางการ
ตัดสินจากระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีต่อแรงงาน
1. วิกฤต/ส�ำคัญ (Critical/Major) : ประเด็นทีย่ อมรับไม่ได้ (zero tolerance issues)
เช่นแรงงานเด็ก แรงงานบังคับ การเลือกปฏิบัติ เสรีภาพในการสมาคม
2. ส�ำคัญ/พอสมควร (Major/Moderate) : สภาพการท�ำงาน, ความปลอดภัยและ
ชีวอนามัย
3. ปานกลาง/เล็ก (Moderate/Minor) : การจัดท�ำเอกสาร
ในการให้คะแนน "ความเป็นไปได้" บริษัทควรสะท้อนประสบการณ์จริงเกี่ยวกับความถี่ใน
การเกิดเหตุการณ์ภายใต้หมวดเคยเกิดขึน้ หรือมีรายงานว่าเกิดขึน้ ภายในภาคอุตสาหกรรม
ของบริษัท เนื่องจากเป็นการให้คะแนนได้ตามใจผู้ให้โดยไม่ได้มีกฎเกณฑ์และอาจเป็นการ
ให้เชิงคุณภาพ ดังนั้นควรมีทีมมาร่วมกันวิเคราะห์และระบุสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง ไม่ใช่ให้
คนคนเดียวให้คะแนน
ทั้งนี้ต้องมีการก�ำหนดเกณฑ์การจัดอันดับความเสี่ยงด้านแรงงานขั้นสุดท้ายส�ำหรับแต่ละ
บริษัท เพื่อให้เห็นคะแนนสะสม/คะแนนจากการประเมินมาตรฐานสถานที่ท�ำงานแต่ละ
ชุด เช่น "สูง" "กลาง" "ต�่ำ" โดยใช้รหัสสีไฟสัญญาณจราจร (แดง เหลือง เขียว) - แสดงใน
ภาคผนวก ค.
กำ�หนดความสำ�คัญและความถี่ในการตรวจเยี่ยมบริษท
ั สมาชิกหรือผู้ผลิตสินค้า

สมาคมจะต้องพัฒนาแหล่งข้อมูลและความรู้เพื่อเขียนแผนภาพห่วงโซ่อุปทานและท�ำการ
ประเมินความเสีย่ งด้านแรงงานเพือ่ ก�ำหนดความส�ำคัญของบริษทั สมาชิกในการปฏิบตั ติ าม
โปรแกรม GLP ของอุตสาหกรรม การเลือกบริษทั หรือผูผ้ ลิตสินค้ารายส�ำคัญเป็นปัจจัยทีจ่ ะ
ก�ำหนดความจ�ำเป็นและความถี่ในระดับปฏิบัติที่สมาคมหรือสมาชิกจะต้องท�ำการประเมิน
ภายในเกีย่ วกับการปฏิบตั ดิ า้ นแรงงานของสมาชิกหรือผูผ้ ลิตสินค้าและช่วยป้องกันหรือแก้ไข
ประเด็นที่เป็นข้อกังวล

60

แนวปฎิบต
ั ิการใช้แรงงานที่ดี

เกณฑ์หลัก (และค�ำถามตัวอย่าง) ส�ำหรับการตัดสินความส�ำคัญของผู้ผลิตที่มีต่อบริษัท
สมาชิก (หรือความส�ำคัญของบริษัทสมาชิกที่มีต่อความพยายามของสมาคม) ในการปฏิบัติ
ตาม GLP ได้แสดงไว้ด้านล่าง โปรดสังเกตว่า ส่วนที่เลือกล่วงหน้าโดยสมาคมก็แสดงเกณฑ์
และแนะน�ำการให้คะแนนเช่นเดียวกัน
1. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ - บริษัท/ผู้ผลิตถือส่วนแบ่งขนาดใหญ่ของวัตถุดิบที่ซื้อ/ส่ง
ออกใช่หรือไม่? บริษทั เป็นผูผ้ ลิตสินค้าแต่เพียงผูเ้ ดียวของวัตถุดบิ เฉพาะทีบ่ ริษทั ต้อง
พึง่ พิงใช่หรือไม่? บริษทั /ผูผ้ ลิตท�ำธุรกิจมานานเท่าไหร่? มีแหล่งทรัพยากรทีส่ ามารถ
ใช้ได้อยูใ่ นภายในหรือไม่? ข้อมูลผลการด�ำเนินงานเป็นอย่างไร? มีผลต่อแบรนด์และ
ชื่อเสียงของผู้ซื้ออย่างไร?
2. ระบบบริหารจัดการการปฏิบัติด้านแรงงาน – มีการด�ำเนินการหรือไม่? ได้รับการ
ทวนสอบจากภายนอกว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่? มีหลักฐานใดบ้างที่แสดงให้เห็น
ว่า มีการจัดการกับข้อกังวลหรือประเด็นปัญหาด้านแรงงาน?
3. ความเสี่ยงด้านแรงงาน – การจัดอันดับในภาพรวมจากที่ประเมินโดยใช้ตาราง
ประเมินความเสีย่ งด้านแรงงานทีไ่ ด้อธิบายไว้กอ่ นหน้านี้ หรือใช้ขอ้ มูลจากภายนอก
บริษัท (เช่น ข่าว สื่อต่างๆ) เกี่ยวกับความเสี่ยงด้านแรงงานที่อาจเกิดขึ้นได้
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ขั้นที่ 2: การตรวจเยี่ยมโรงงานอุตสาหกรรมโดยสมาคมอุตสาหกรรม
เสนอร่างแผนการ
ตรวจประเมิน เช่น
ตารางการออกตรวจ
และรายชื่อเจ้าหน้าที่
หลักๆ

การเตรียมการโดย
โรงงาน เช่น ทบทวน
เอกสาร

การเตรียมการโดย
ทีมตรวจประเมิน
ภายใน เช่น จัดท�ำ
รายการตรวจสอบ

สรุปแผนการตรวจ
ประเมิน

การเตรียมการเพื่อการตรวจเยี่ยมโรงงานในส่วนของบริษท
ั สมาชิก

หลังจากนัดวันการตรวจเยี่ยมกับทีมตรวจประเมินภายในของสมาคมแล้ว ต้องตรวจสอบ
ให้แน่ใจว่าทีมตรวจประเมินได้รับอนุญาตให้เข้าสู่พื้นที่การผลิตในวันดังกล่าว และจะได้
สัมภาษณ์แรงงานทีท่ มี คัดเลือกในสถานทีท่ มี่ คี วามเป็นกลาง ห่างไกลจากฝ่ายบริหาร บริษทั
ควรแจ้งแก่เจ้าหน้าทีบ่ คุ คลของโรงงานทุกคนให้ทราบว่าต้องอยูเ่ ตรียมพร้อมตลอดการตรวจ
เยี่ยมเพื่อตอบค�ำถามต่างๆ
เอกสารหมวดหลักๆ ที่ควรได้รับการตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนการตรวจประเมิน
โดยสมาคมอุตสาหกรรมตามภาคผนวกที่ ง ได้แก่
1. กฎหมายและกฎระเบียบทางด้านแรงงานของประเทศ มาตรฐานสถานทีท่ ำ� งาน GLP
2. คู่มือระบบบริหารจัดการด้านแรงงาน และขั้นตอนด�ำเนินการที่เป็นเอกสาร
3. แผนภาพห่วงโซ่อปุ ทาน รายชือ่ ผูผ้ ลิตสินค้ารายหลักๆ และตารางประเมินความเสีย่ ง
ด้านแรงงาน
4. นโยบายการรับสมัครแรงงานและการจ้างงาน ขั้นตอนและบันทึกการด�ำเนินการที่
ผ่านมา
5. ขั้นตอนและมาตรการการลงโทษ การยุติสัญญาจ้าง และบันทึกการด�ำเนินการที่
ผ่านมา หากมี
6. การฝึกอบรมแก่ฝ่ายบริหารและบันทึกเกี่ยวกับการปฏิบัติด้านแรงงานและการ
บริหารจัดการระบบ
7. การฝึกอบรมแก่แรงงานและบันทึกเกีย่ วกับสิทธิและความรับผิดชอบ ความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และกลไกการรับเรื่องร้องเรียน
8. ขั้นตอนและบันทึกเกี่ยวกับกลไกการด�ำเนินการและการจัดการเรื่องร้องเรียน
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9. การแก้ไขและปรับปรุงตามผลการตรวจประเมินครั้งก่อนรวมทั้งมาตรการเยียวยา
และการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างพื้นฐาน
10. ใบอนุญาตและใบรับรองการปฏิบัติด้านแรงงาน
สุดท้ายนี้ ผูบ้ ริหารของโรงงานควรเตรียมเอกสารแสดงผลลัพธ์ของโครงการด้านแรงงาน ซึง่
โปรแกรม GLP นัน้ เน้นเรือ่ งแนวปฏิบตั แิ ละผลลัพธ์และแตกต่างจากการตรวจสอบ (audit) ที่
เน้นเรือ่ งกระบวนการมากกว่า เช่น การถามว่ามีการจัดตัง้ คณะกรรมการความปลอดภัยหรือ
ไม่ แต่ GLP จะเน้นเรื่องการประเมินข้อมูลเรื่องความปลอดภัยว่าจ�ำนวนอุบัติเหตุมีการลด
เพิม่ หรือไม่เปลีย่ นแปลงในช่วง 1 ปีทผี่ า่ นมา ดังปรากฎในภาคผนวก ค ทีร่ ะบุตวั ชีว้ ดั ส�ำหรับ
โรงงานไว้ด้วย ทั้งนี้ การก�ำหนดตัวชี้วัดด้านแรงงานเป็นหนึ่งแนวทางที่สมาคมอุตสาหกรรม
สามารถติดตามความก้าวหน้าและโรงงานที่เข้าร่วม GLP สามารถใช้ประโยชน์ได้ด้วย
การเตรียมการเพื่อการตรวจเยี่ยมโรงงานในส่วนของทีมตรวจประเมินภายใน
ตัวอย่างของตัวชี้วัดด้านคุณภาพมาตรฐานแรงงาน

• สัดส่วนร้อยละของจ�ำนวนสัญญาว่าจ้างงานในภาษาท้องถิ่นของแรงงาน
• สัดส่วนร้อยละของจ�ำนวนสัญญาว่าจ้างทีร่ ะบุอตั ราค่าจ้าง ชัว่ โมงการท�ำงาน และ
เงื่อนไขการท�ำงาน
• จ�ำนวนข้อร้องเรียนที่ได้รับในช่วง 12 เดือน
• ข้อร้องเรียนแยกตามประเภท ความรุนแรง เหตุผล และการเยียวยาโดยบริษัท
• อัตราการลาออกของลูกจ้างในช่วง 12 เดือน
• จ�ำนวนอุบัติเหตุแยกประเภทและความรุนแรง
• จ�ำนวนการละเมิดแรงงานแยกตามประเภทในช่วง 12 เดือน

GLP ในอุตสาหกรรมอาหารทะเลของไทย

63

ทีมตรวจประเมินภายในมีความรับผิดชอบในการ
1. การนัดวันตรวจประเมิน เริ่มประเมินโดยติดต่อบริษัท แจ้งวัตถุประสงค์ เวลาที่
คาดว่าจะใช้ กิจกรรมที่จะเกิดขึ้น และบุคลากรที่จะเข้าตรวจเยี่ยมโรงงาน จากนั้น
ยืนยันซ�ำ้ ในวันทีท่ ำ� การตรวจประเมินว่าผูบ้ ริหารสูงสุดและผูจ้ ดั การฝ่ายหลักๆ (เช่น
กรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผู้จัดการฝ่ายผลิต) ต้องเข้าร่วมใน
ช่วงการเปิดและปิดประชุม
2. ทบทวนเอกสารก่อนออกตรวจเยีย่ มจริง โดยเรียกเอกสารหลักๆ รวมทัง้ ตัวชีว้ ดั ผล
ประกอบการส�ำคัญๆ ล่วงหน้าเพือ่ ท�ำการทบทวน และจะได้มเี วลาสังเกตการณ์และ
สัมภาษณ์ในพื้นที่จริงมากขึ้น
3. เตรียมเอกสารการตรวจเยี่ยมโรงงาน ทีมตรวจประเมินภายในควรตกลงร่วมกัน
เรื่องรายการตรวจสอบที่จะใช้ในการตรวจเยี่ยม เพื่อให้แน่ใจว่าตรงตามขอบเขต
และวัตถุประสงค์ของการตรวจประเมิน ภาคผนวก จ. เป็นตัวอย่างของรายการ
ตรวจสอบที่ควรน�ำไปปรับใช้และขยายเพิ่มเพื่อให้ครอบคลุมทุกประเด็นในโรงงาน
ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงสูงสุดต่อแรงงาน
4. มอบหมายบทบาท หากจะแบ่งงานกันภายในกลุ่มสมาชิกทีม ควรมีการร่างแผน
ขึน้ มาก่อนและมอบหมายบทบาทหน้าทีก่ ารตรวจประเมินแก่ทมี ตรวจประเมินและ
บริษทั รวมทัง้ ประเมินเวลาทีต่ อ้ งใช้ อาทิ แบ่งเป็นด้านความปลอดภัยและชีวอนามัย
ในพืน้ ทีก่ ารผลิต การทบทวนการจัดท�ำบัญชีเงินเดือน การสัมภาษณ์แรงงาน เป็นต้น
ควรก�ำหนดตัวหัวหน้าทีมเพื่อท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลให้การตรวจประเมินเป็นไปตาม
แผนทีว่ างไว้ และดูแลขัน้ ตอนการด�ำเนินงานต่างๆ เพือ่ แต่ละพืน้ ทีก่ ารท�ำงานได้รบั
การจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ อีกทัง้ เป็นผูน้ ำ� ประชุมในการประชุมสรุปกับผูบ้ ริหาร
ระดับอาวุโสเพื่อแจ้งผลการตรวจประเมินและให้ข้อเสนอแนะ
5. มีปฏิสัมพันธ์กับผู้จัดการที่คุมสายการผลิตและแรงงานในพื้นที่ปฏิบัติงาน หลัก
ปฏิบัติอย่างหนึ่งในการตรวจประเมินคือ ควรใช้เวลาอย่างน้อยร้อยละ 60 ของเวลา
ทีใ่ ช้ในการตรวจประเมินทัง้ หมดทีส่ ายการผลิตเพือ่ สังเกตการณ์และ/หรือสัมภาษณ์
แรงงาน หากจ�ำเป็นต้องใช้ลา่ ม ทีมต้องคัดเลือกล่ามอย่างรอบคอบจากบุคลากรของ
บริษัท เพื่อให้แน่ใจว่าล่ามช่วยแปลภาษาได้อย่างถูกต้อง แม่นย�ำ และปราศจาก
อคติ และใช้เวลาอีกร้อยละ 40 ในการทบทวนบันทึกและบทสนทนากับเจ้าหน้าที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และผู้บริหารอาวุโส
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ขั้นที่ 3: การตรวจประเมินพื้นที่ปฏิบต
ั ิิงานโดยสมาคมอุตสาหกรรม
เปิดประชุม
ร่วมกับฝ่าย
HR และ
ผู้บริหาร
ระดับสูง

เดินส�ำรวจ
ทั่วพื้นที่
ปฏิบัติงาน

สัมภาษณ์
แรงงาน

ทบทวน
เอกสาร

การวิเคราะห์
ข้อค้นพบ

การประชุม
สรุป และ
สรุปผล

การประเมินผลการตรวจเยี่ยมโรงงาน รายงานข้อค้นพบ และให้ข้อเสนอแนะ

1. การประชุมเปิด เป็นการชีแ้ จงวัตถุประสงค์ เกณฑ์ (มาตรฐานทีจ่ ะใช้) และขอบเขต
การตรวจเยีย่ ม ทัง้ นีค้ วรมีการยืนยันแผนการตรวจประเมินและปรึกษากันหากต้องมี
การเปลีย่ นแปลงบางอย่างตามกิจกรรมของบริษทั ในวันตรวจประเมิน ทัง้ นีต้ อ้ งเน้น
ย�้ำการเก็บรักษาความลับและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนในการตรวจเยี่ยม
2. การสัมภาษณ์แรงงาน ท�ำการสัมภาษณ์แรงงานหลายครั้ง ทั้งการสัมภาษณ์ราย
บุคคลและสัมภาษณ์กลุ่ม ส�ำคัญมากที่จะต้องท�ำการสัมภาษณ์ในสถานที่ที่มีความ
เป็นกลาง ห่างไกลจากผู้บริหาร ทีมควรเป็นผู้เลือกผู้รับการสัมภาษณ์เอง และ
พยายามไม่เปิดเผยชื่อให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ สถานที่สัมภาษณ์อาจอยู่ใน
ภายในหรือภายนอกพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ านทีส่ ามารถปกป้องความเป็นส่วนตัวของผูร้ บั การ
สัมภาษณ์ได้ หากบริษทั จัดหาทีพ่ กั ให้แรงงาน ทางบริษทั ควรอนุญาตให้ทมี เข้าตรวจ
เยี่ยมที่บ้านพักและพบกับแรงงานเป็นการส่วนตัวในที่พักนั้น ทีมตรวจประเมินควร
ตระหนักด้วยว่าแรงงานมีสทิ ธิทจี่ ะปฏิเสธการให้สมั ภาษณ์ และผูท้ ตี่ กลงให้สมั ภาษณ์
ก็มีสิทธิที่จะหยุดให้สัมภาษณ์ได้เช่นกัน ภาคผนวก ฉ. เป็นตัวอย่างแบบฟอร์มการ
สัมภาษณ์แรงงาน
3. การตรวจสอบข้อมูลแบบรอบด้าน (Triangulation technique) ข้อค้นพบทีไ่ ด้จาก
การทบทวนเอกสาร การตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์พื้นที่ปฏิบัติงานจริงในโรงงาน
และการสัมภาษณ์แรงงานและผู้จัดการไม่สามารถน�ำมาใช้ประเมินได้โดยแยกจาก
กัน ควรเชื่อมโยงทุกอย่างเข้าด้วยกันและทวนสอบกันและกัน เพื่อให้ได้ข้อค้นพบ
และข้อเสนอแนะ
4. สรุปข้อค้นพบ การประชุมสรุปกับผู้บริหารระดับสูงจะเป็นการสรุปข้อค้นพบ และ
เน้นย�้ำประเด็นที่เป็นจุดที่ยอมรับไม่ได้ (zero tolerance issues) และประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิขั้นพื้นฐานของแรงงานในมาตรฐานสถานที่ท�ำงาน GLP ที่ต้อง
ด�ำเนินการทันที ข้อค้นพบนี้ควรระบุให้ชัดถึงวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดและประเด็นที่ต้อง
GLP ในอุตสาหกรรมอาหารทะเลของไทย
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แก้ไขปรับปรุง รวมทั้งควรมีการอภิปรายกันเกี่ยวกับค�ำถาม ข้อกังวล และความ
เห็นที่แตกต่าง เพื่อให้ได้ผลสรุปในภาพรวมเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติทาง
ด้านแรงงานของบริษัท
5. ข้อเสนอแนะ การเยียวยา และการติดตามผล ระหว่างการประชุมสรุป ทีมควรมอบ
ส�ำเนาข้อค้นพบพร้อมกับก�ำหนดวันที่จะส่งรายงานอย่างเป็นทางการให้แก่บริษัท
ขณะเดียวกันก็ควรท�ำความตกลงกันเรือ่ งล�ำดับเวลาในการเยียวยาและก�ำหนดการ
ติดตามมผลการประเมิน
ขั้นที่ 4: การติดตามผลหลังตรวจประเมินโดยสมาคมอุตสาหกรรม

เตรียมและส่ง
รายงานการตรวจ
ประเมิน

ขอให้ส่ง
แผนงาน &
ก�ำหนดเวลา
ตอบกลับ

ทบทวนการ
ตอบกลับ
ของบริษัท &
หลักฐานแสดง
การแก้ไข

ตรวจเยี่ยมเพื่อ
ติดตามผลใน
กรณีมีการฝ่าฝืน
ที่ร้ายแรง

สรุปข้อค้นพบหรือ
ขอข้อมูลเพิ่มเติม

การดำ�เนินการแก้ไข/การติดตามผลการเยียวยา

เช่นเดียวกันกับระบบอื่นๆ วัตถุประสงค์หลักของระบบการตรวจประเมินภายในก็คือ
ต้องการระบุจุดที่มีปัญหา และผลักดันให้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การตอบกลับ
ข้อค้นพบจากการตรวจเยี่ยมโรงงานจึงเป็นขั้นตอนที่ส�ำคัญของบริษัทต่างๆ ในการทบทวน
ช่องโหว่ในการปฏิบตั ขิ องตน และหาทางแก้ไขเพือ่ ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาขึน้ ทีมสามารถใช้
แบบการด�ำเนินการแก้ไขและป้องกัน (Corrective and Preventive Action Request) ใน
ภาคผนวก ช. ในการรายงานข้อค้นพบ วิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา และก�ำหนด
วิธีปรับปรุงระยะสั้นและระยะยาวได้
ในการประชุมสรุป ทีมและผูบ้ ริหารอาวุโสควรท�ำความตกลงร่วมกันเรือ่ งก�ำหนดเวลาในการ
ด�ำเนินการแก้ไขโดยสมบูรณ์ (เช่น 60 วัน) และส่งแบบฟอร์มและหลักฐานการแก้ไข ความ
ตั้งใจและความพยายามของบริษัทในการด�ำเนินการเยียวยาคือตัวชี้วัดที่ดีที่แสดงถึงความ
มุ่งมั่นในการปฏิบัติตามโครงการ GLP
ส� ำ หรั บ โรงงานที่ มี ป ั ญ หาส� ำ คั ญ ๆ ด้ า นแรงงาน ที ม ควรก� ำ หนดตารางติ ด ตามผล
การเยี ย วยา และตรวจเยี่ ย มเพื่ อ ติ ด ตามในกรณี ที่ ต รวจพบประเด็ น ที่ ย อมรั บ ไม่ ไ ด้
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(zero tolerance issues) และประเด็นเร่งด่วนอื่นๆ มีข้อแนะน�ำว่า ทีมควรท�ำการติดตาม
เยีย่ มโรงงานอีกครัง้ เมือ่ บริษทั จัดกิจกรรมเพือ่ เสริมสร้างศักยภาพเพือ่ ให้ผบู้ ริหารและแรงงาน
เข้าใจในประเด็นเฉพาะบางอย่างได้ดียิ่งขึ้น เพื่อแก้ไขสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา ผลที่ได้
และประสิทธิผลของความพยายามดังกล่าวประเมินได้ดีที่สุดจากสภาพที่ปรากฎ ณ พื้นที่
ปฏิบัติงานจริง
กลไกการรับเรื่องร้องเรียนและระบบสนับสนุนการเยียวยาในระดับสมาคม
อุตสาหกรรม

แต่ละบริษัทต่างได้รับการคาดหวังว่ามีการจัดเตรียมกลไกการรับเรื่องร้องเรียนและ
กลยุทธ์การเยียวยาไว้พร้อม ในขณะเดียวกันโครงการ GLP ของสมาคมก็อาจช่วย
ได้โดย
1. จัดกิจกรรมที่เป็นการเสริมสร้างศักยภาพเพื่อช่วยให้สมาชิกเข้าใจการจัดท�ำ
กลไกรับเรื่องร้องเรียนและกลยุทธ์การเยียวยาที่ดี
2. ก�ำหนดมาตรฐานของค�ำว่า “ประเด็นที่ยอมรับไม่ได้” (zero tolerance
issues) รวมทัง้ กระบวนการและระเบียบการในการจัดการหากตรวจพบและ
เมื่อตรวจพบประเด็นดังกล่าวระหว่างการตรวจประเมินภายในหรือระหว่าง
การด�ำเนินงานตามปกติ
3. ก�ำหนดขั้นตอนการเยียวยาพร้อมทั้งความรับผิดชอบและเงื่อนเวลาในการ
ด�ำเนินการดังกล่าว
4. มีขอ้ มูลองค์กรท้องถิน่ และองค์กรระดับประเทศทีส่ มาชิกสามารถดูและใช้ใน
การหาทางแก้ไขปัญหาหรือเยียวยาข้อร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลหน่วยงานรัฐ
ผูน้ ำ� ชุมชน องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) พร้อมกับช่วยสมาชิกติดต่อประสาน
งานกับบุคคลและองค์กรเหล่านี้ตามความจ�ำเป็น
5. จัดเก็บบันทึกการตรวจเยี่ยมและการด�ำเนินการแก้ไข /เยียวยาเป็นแฟ้ม
เอกสารไว้สำ� หรับสมาชิก วิเคราะห์และระบุวา่ มีขอ้ ร้องทุกข์หรือข้อร้องเรียน
ร่วมใดเกิดขึ้นซ�้ำบ้างภายในอุตสาหกรรม
6. รวบรวมและจัดท�ำแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ที สี่ ดุ จากการสังเกตการณ์ของบริษทั สมาชิก
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ใช้ผลการตรวจเยี่ยมและการปรับปรุงระดับโรงงานผลักดันไปสู่การปฏิบัติิด้าน
แรงงานที่ดี

การตรวจประเมินภายในและการแก้ไข/เยียวยาตามผลการตรวจประเมินนับเป็นจุดเริ่มต้น
ที่ดี สมาคมอุตสาหกรรมสามารถใช้กระบวนการมาช่วยให้เกิดประโยชน์ต่อสมาคมและต่อ
อุตสาหกรรมได้ดังต่อไปนี้
1. ก�ำหนดตัวชี้วัดเพื่อเฝ้าระวังการปฏิบัติด้านแรงงานของบริษัทสมาชิกโดยใช้การจัด
อันดับความเสี่ยงของแรงงาน และ/หรือเวลาที่ใช้ในการตอบกลับการตรวจเยี่ยม
โรงงานและคุณภาพและ/หรือระดับการปรับปรุง เป็นตัวชี้วัดที่บอกจ�ำนวนได้ เพื่อ
ใช้จัดอันดับบริษัท และบริษัทใช้เพื่อจัดอันดับผู้ผลิตสินค้า
2. จัดท�ำแนวปฏิบัติที่ดีท่ีสุดที่รวบรวมได้จากบริษัทสมาชิกและท�ำการเผยแพร่โดยได้
รับอนุญาตจากบริษัทสมาชิก ต้องไม่ระบุชื่อแรงงาน หากเห็นว่าจ�ำเป็น และต้อง
ปกปิดข้อมูลของแรงงานเป็นความลับโดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ
3. แสดงความชื่นชมต่อความส�ำเร็จที่โดดเด่นและการปรับปรุงที่ท�ำให้เห็นถึงความ
พยายามของสมาคมที่ต้องการส่งเสริมงานที่มีคุณค่าและการคุ้มครองแรงงาน โดย
เฉพาะอย่างยิ่งแรงงานข้ามชาติ การแสดงความชื่นชมดังกล่าวอาจท�ำเป็นการส่วน
ตัวหรือต่อสาธารณะแต่จะได้ผลยิ่งกว่าหากมีการเปิดเผยต่อสาธารณะ เช่น การ
ให้รางวัลประจ�ำปี เป็นต้น การประกาศและยกย่องผ่านเว็บไซต์ของสมาคมหรือ
ประกาศความส�ำเร็จและผลจากความพยายามของบริษัทสมาชิกผ่านสื่อสาธารณะ
อืน่ ๆ หรือในอุตสาหกรรมโดยรวมเพือ่ ส่งเสริมงานทีม่ คี ณ
ุ ค่าและการคุม้ ครองแรงงาน
4. สร้างความกดดันแก่บริษัทที่มีพัฒนาการด้าน GLP เชื่องช้า บริษัทที่ถูกตรวจพบว่า
ฝ่าฝืนมาตรฐานสถานที่ท�ำงาน GLP หรือบริษัทที่ถูกรายงานว่าได้กระท�ำการอัน
เป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานสถานทีท่ ำ� งาน GLP ซึง่ อาจกดดันส่วนตัวหรือต่อสาธารณะ
และอาจอยู่ในรูปของมาตรการลงโทษทางสังคม (peer sanctions) หรือการถอน
ชื่อออกจากสมาคม หากมีค�ำพิพากษาถึงที่สุดว่ามีความผิดร้ายแรงจริง
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7. ภาคผนวก

ชั้น 1

ภาคผนวก ก-1: แผนภาพห่วงโซ่อป
ุ ทาน – ตัวอย่างแผนภาพแบบง่าย
โรงงาน

ชั้น 4

ชั้น 3

ชั้น 2

ส่วนผสม/
บรรจุภัณฑ์
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ผู้ผลิตสินค้า
ปฐมภูมิ
(ผลิตภัณฑ์ที่
ส�ำเร็จ)

วัตถุดิบหลัก

ตัวกลาง,
นายหน้า, ตัวแทน
จัดหารวบรวม,
ผู้น�ำเข้า

บริการภายนอก

โดยตรง

คู่สัญญา

เป็นเจ้าของเอง

ฟาร์มเกษตร
ที่ท�ำสัญญา

ผู้ผลิตสินค้า
ทุติยภูมิ(วัตถุดิบ)

ผู้ผลิตสินค้า
ทุติยภูมิ
(บริษัทประมงหรือ
ตัวกลาง)

ผู้ผลิตสินค้า
ทุติยภูมิ
(หลังวัยอ่อน PL) & อาหารสัตว์

ผู้ผลิตสินค้า
ทุติยภูมิ
(หลังวัยอ่อน PL) & อาหารสัตว์

ผู้ผลิตสินค้า
ตติยภูมิ
(ผู้ผลิตสินค้า
เกษตร)

ผู้ผลิตสินค้า
ตติยภูมิ
(เรือประมง)

ผู้ผลิตสินค้า
ตติยภูมิ
(ผู้ผลิตปลาป่น)

ผู้ผลิตสินค้า
ตติยภูมิ
(ผู้ผลิตปลาป่น)

เรือประมง

เรือประมง
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มหาชัย
ซอลต์ (ไทย)

ฟูเจียน
ออยล์
(น�้ำมันถั่ว
เหลือง)

ส่วนผสม

แคนเมก
เกอร์ 1
(กระป๋อง)

โดยอ้อม

น�ำเข้า ข.
ปลาทูน่าครีบ
เหลือง &
ปลาทูน่าท้อง
แถบ แช่แข็ง
เรือประมง
ในแปซิฟิค
ตะวันตก

ผู้น�ำเข้า
อัลบาคอร์
แช่แข็ง

GLP ในอุตสาหกรรมอาหารทะเลของไทย
เรือประมง
ในมัลดีฟส์

เซฟแฟค
ตอรี่
(รักษา
ความ
ปลอดภัย)

เบทเทอร์
กรีน
(ก�ำจัด
ขยะ)

ระดับความเสี่ยงของแรงงาน
แดง = สูง;
ส้ม = ปานกลาง;
เขียว = ต�่ำ

การจัดหา
งานที่
ย่างกุ้ง

บริการภายนอก

ชั้น 2

เรือประมง
ในอินโดนีเซีย

แพปัตตานี
ปลาโอด�ำสด

เรือประมง

โดยตรง

วัตถุดิบหลัก

กันไซ
พลาสติกส์
(ซอง)

บรรจุภัณฑ์

โรงงาน
ทูน่า

ภาคผนวก ก-2: ผังห่วงโซ่อุปทาน–ตัวอย่างอุตสาหกรรมทูน่ากระป๋อง
ชั้น 1
ชั้น 3
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ภาคผนวก ข: สรุปแผนภาพห่วงโซ่อุปทาน (บริษท
ั ในชั้นที่ 1)
แบบฟอร์มนี้ใช้ส�ำหรับบันทึกรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทและผู้ผลิตส่งสินค้าของคุณ ระบุ
บริษทั ทุกแห่งทีค่ ณ
ุ ท�ำธุรกิจด้วยรวมถึงตัวกลาง ผูร้ บั เหมาช่วง และผูใ้ ห้บริการจากภายนอก
แผนภาพตัวอย่างสามารถใช้เป็นตัวแบบส�ำหรับห่วงโซ่อปุ ทานของคุณได้ เขียนถึงความเชือ่ ม
โยงและผูจ้ ดั หาสินค้าเป็นตัวเลขจริง การจัดระดับความส�ำคัญของผูผ้ ลิตสินค้าแต่ละรายจะ
ถูกก�ำหนดโดยการประเมินความเสีย่ ง การไปเยีย่ มผูจ้ ดั หาสินค้าจะจัดล�ำดับตามความส�ำคัญ
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การจัดระดับความเสี่ยงด้าน
แรงงาน
การลงโทษจากกระทรวงแรงงาน

ต�ำแหน่งในบริษัทชั้นที่ 1:

หมายเลขสมาคม ถ้ามี:

สัดส่วนร้อยละของแรงงานข้าม
ชาติ (ระบุร้อยละของชายและ
หญิง)
จ�ำนวนแรงงานทั้งหมด
(รวมพนักงาน)
ผลการพิจารณาการตรวจสอบ
บัญชีจากภายนอกของบริษัทใน
ชั้นที่ 1
ความบ่อยครั้งของการเข้าเยี่ยม
โดยบริษัทในขั้นที่ 1 ต่อปี
การตรวจสอบบัญชีจากภายนอกต่อ
ปี (รวมถึงโดยบุคคลที่ 3 บุคคลที่ 2)

ที่อยู่ของสถานประกอบการ–
อ�ำเภอ, จังหวัด, ประเทศ
ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่จัดหาให้

GLP ในอุตสาหกรรมอาหารทะเลของไทย

ผู้ผลิตสินค้า 5

ผู้ผลิตสินค้า 4

ผู้ผลิตสินค้า 3

ผู้ผลิตสินค้า 2

รายการ
ผู้ผลิตสินค้า 1

ผู้ผลิตสินค้าในชั้นที่ 2 ให้กับชั้นที่ 1: สรุปข้อมูลส�ำคัญ

บุคคลที่ติดต่อ, อีเมล์, โทรศัพท์:
ที่อยู่บริษัทชั้นที่ 1
(อ�ำเภอ, จังหวัด)

ชื่อบริษัทชั้นที่ 1:

ประเภทธุรกิจ:

จ�ำนวนปีที่มีการติดต่อซื้อขายกัน
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ภาคผนวก ค: เครื่องมือสำ�หรับการประเมินความเสี่ยงด้านแรงงาน
ในบริษัท/ผู้ผลิตสินค้าของคุณมีความเสี่ยงด้านแรงงานอะไรบ้างที่มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น?
กรุณาด�ำเนินการตามขั้นตอนนี้เพื่อประเมินความเสี่ยงด้านแรงงานโดยรวมและประเด็น
เฉพาะด้านแรงงาน
ขั้นตอนแรกให้เขียนประเด็นด้านแรงงานที่อาจจะเกิดขึ้นในตารางที่ 1 ซึ่งการระบุประเด็น
ด้านแรงงานขึ้นอยู่กับการประมาณการแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นและความร้ายแรง หลังจากนั้น
ให้ค�ำนวณคะแนนความเสี่ยงของบริษัทและหรือผู้ผลิตสินค้าของคุณ
ตาราง 1. ความเสี่ยงของบริษัท
แนวโน้ม
ความร้ายแรง

เกิดแน่

มีแนวโน้มสูง
ว่าจะเกิด

เป็นไปได้ที่จะเกิด

ไม่น่าจะเกิด

อุกฉกรรจ์
หนัก
ปานกลาง
เล็กน้อย

ค�ำอธิบาย: แดง = สูง; ส้ม = ปานกลาง; เขียว = ต�่ำ
ขั้นตอนที่สองให้ค�ำนวณความเสี่ยงด้านแรงงานของบริษัทการจัดระดับความเสี่ยงด้าน
แรงงานของบริษัทโดยรวม:
สูง = 4 ขึ้นไป แดง; กลาง = 2 ส้ม/เขียว และ 2 แดง; ต�่ำ = 4 - 6 เขียว, 0 - 2 ส้ม
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ขั้นตอนที่สามให้ค�ำนวณความเสี่ยงในตารางที่ 2 และพิจารณาระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไม่
ได้ส�ำหรับความเสี่ยงแต่ละประเด็น โดยใช้แรงงานบังคับเป็นตัวอย่าง
ตารางที่ 2. ความเสี่ยงด้านแรงงาน ตัวอย่างตาราง
ความร้าย
แรง

แนวโน้ม

มาตรการ
ป้องกัน

คะแนนรวม

ระดับความ
เสี่ยงด้าน
แรงงาน

แรงงานบังคับ

4

3

2

24

สูง

อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย

3

2

2

12

ต�่ำ

มาตรฐานสถานที่ท�ำงาน

ค�ำอธิบาย:
ความร้ายแรง – อุกฉกรรจ์ = 4; หนัก = 3; ปานกลาง = 2; ต�่ำ= 1
แนวโน้ม – เกิดแน่ = 4; มีแนวโน้มสูงว่าจะเกิด = 3; เป็นไปได้ทจี่ ะเกิด = 2; ไม่นา่ จะเกิด = 1
มาตรการป้องกัน, แนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี = 1; รับได้ = 2; การปรับปรุง = 3
ขั้นตอนที่สี่ ให้ค�ำนวณคะแนนความเสี่ยงในแต่ละประเด็นตามสูตรนี้
คะแนนรวม (ความร้ายแรง x แนวโน้มx มาตรการป้องกัน)
คะแนน = 24 และสูงกว่า; ปานกลาง = 12 ถึง 23; ต�่ำ = 1 ถึง 11

GLP ในอุตสาหกรรมอาหารทะเลของไทย
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แผนการจัดระดับและติดตามความเสี่ยงด้านแรงงานโดยรวมส�ำหรับหุ้น
ส่วนธุรกิจ

แผนภาพห่วงโซ่อุปทานและการประเมินความเสี่ยงด้านแรงงานรวมถึงการ
ระบุ ผู้ผลิตสินค้า คู่สัญญา หุ้นส่วนธุรกิจที่ส�ำคัญ

รายละเอียดของงาน รวมถึงหน่วยที่รับผิดชอบเรื่องระบบบริหารความ
ปลอดภัย

นโยบายและขั้นตอนปฏิบัติเกี่ยวกับระบบแรงงานและสังคม

ใบอนุญาตและใบรับรองส�ำหรับสถานประกอบกิจการธุรกิจและการผลิต

ผังองค์กรและโครงสร้างการรายงาน

ข้อมูลธุรกิจบริษัท (รวมถึงโรงงานและสถานประกอบกิจการที่เกี่ยวข้อง
หากมี)

ระบบบริหารจัดการแนวปฏิบัติการใช้แรงงาน & แผนภาพห่วงโซ่อุปทาน

เอกสาร

(บรรทัดที่เป็นสีคือส่วนที่ต้องกรอก)

มี ยอมรับได้

มี แต่ต้อง
ปรับปรุง

สถานะ

ภาคผนวก ง: เอกสารที่จำ�เป็นสำ�หรับการประเมินการปฏิบต
ั ิิด้านแรงงาน

ไม่เกี่ยว ไม่มี

หมายเหตุ

GLP ในอุตสาหกรรมอาหารทะเลของไทย
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สิทธิประโยชน์อื่นๆ เช่น ประกัน ที่พัก และการหักค่าอื่นๆ

บัญชีค่าจ้างที่ระบุจ�ำนวนชั่วโมง ค่าจ้าง การท�ำงานล่วงเวลา การหักเงิน สิ่ง
จูงใจ

การประกาศแจ้งวันหยุดนักขัตฤกษ์ กฎระเบียบเกี่ยวกับการลา

เกีย่ วกับกระบวนการจัดหางานและค่าใช้จา่ ยต่างๆ รวมถึงส�ำเนาเอ็มโอยู การ
ตรวจสุขภาพ ใบอนุญาตท�ำงาน หนังสือเดินทาง บัตรประจ�ำตัวอื่นๆ

สัญญาจ้างงาน (ในสองภาษาส�ำหรับแรงงานข้ามชาติ)

คู่มือการจ้างงานและกฎระเบียบการท�ำงานใน 2 ภาษา

การจัดหาและจ้างงาน

แผนและบันทึกการฝึกอบรมส�ำหรับแรงงาน หัวหน้าแรงงาน ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายบุคคล

หลักฐานเอกสารเกี่ยวกับการวางแผนก�ำลังการผลิตของโรงงาน

หลักฐานแสดงการปฏิบัติด้านแรงงานของหุ้นส่วนธุรกิจของบริษัท
(รายงานการประเมินภายใน ใบรับรอง แบบสอบถาม)

หลักฐานแสดงการปฏิบัติด้านแรงงานของบริษัท
(รายงานประจ�ำไตรมาส รายงานการตรวจสอบบัญชี ใบรับรอง)

หนังสือข้อตกลงที่มีการลงนามกับหุ้นส่วนธุรกิจส�ำคัญ ผู้ให้บริการจาก
ภายนอก คู่สัญญาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระบบบริหารความปลอดภัย
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อุปกรณ์ดับเพลิง ถังแก๊ส ยุทธศาสตร์การรับมือเหตุเพลิงไหม้

รายงานการตรวจ/บ�ำรุงรักษา ข้อปฏิบตั ใิ นการด�ำเนินการและความปลอดภัย
ส�ำหรับอาคาร เครื่องจักร อุปกรณ์ไฟฟ้าและแรงดันสูง

แผนปฏิบัติการและขั้นตอนปฏิบัติที่ทดสอบแล้วส�ำหรับการอพยพฉุกเฉิน

กฎระเบี ย บด้ า นความปลอดภั ย ในการท� ำ งานและอาชี ว อนามั ย ส� ำ หรั บ
อุตสาหกรรม; การประเมินความเสี่ยงส�ำหรับการปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยสภาพการท�ำงานที่ปลอดภัย เหมาะสมต่อสุขภาพ และถูกสุขลักษณะ

ความปลอดภัยในการท�ำงานและอาชีวอนามัย

บันทึกการประชุมรวมถึงประเด็นหารือและสิ่งที่ด�ำเนินการ

เอกสารเกี่ยวกับการคัดเลือกคณะกรรมการ

คุณสมบัติของบุคลากรที่ดูแลเรื่องการปฐมพยาบาลและเหตุฉุกเฉิน

องค์ประกอบและชื่อตัวแทน/สมาชิก

คณะกรรมการสวัสดิการและคณะกรรมการความปลอดภัยในการท�ำงานและอาชีวอนามัย

ขั้นตอนการตรวจสอบอายุและบันทึก

เอกสารเกี่ยวกับแรงงานที่ตั้งครรภ์

แบบฟอร์มแสดงความยินยอมและเหตุผลส�ำหรับการท�ำงานล่วงเวลา

GLP ในอุตสาหกรรมอาหารทะเลของไทย
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ช่องทางส�ำหรับการร้องเรียนและการวิเคราะห์ประสิทธิผล

กรณีของการร้องเรียน การจัดการ การแก้ไข และ/หรืออุทธรณ์ที่เกิดขึ้น

ระเบียบในการเยียวยาในกรณีแรงงานเด็ก แรงงานบังคับ การล่วงละเมิด
ทางเพศ เสรีภาพในการสมาคม การบาดเจ็บที่อันตรายถึงชิวิต/ทุพพลภาพ

ระเบียบปฏิบตั ใิ นการลงโทษทางวินยั กรณีทเี่ กิด การตัดสินใจ และมาตรการ
ที่ด�ำเนินการ

การประเมินผลการท�ำงาน การเลื่อนขั้น การปรับเงินเดือน โบนัส

กลไกการร้องเรียนที่ได้รับการบันทึกเป็นเอกสารส�ำหรับบุคคล ชุมชน

กลไกการร้องเรียนและยุทธศาสตร์การเยียวยา

การฝึกอบรมและอุปกรณ์การช่วยชีวิต ปั๊มหัวใจ และปฐมพยาบาล

สถิติเกี่ยวกับอุบัติเหตุและการบาดเจ็บในสถานที่ท�ำงาน การวิเคราะห์แนว
โน้ม

เอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดการ และก�ำจัดสารเคมีอันตราย

รายการอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่จัดหาให้กับแรงงานและหลัก
ฐานเรื่องความสามารถในการใช้งานได้

ภาคผนวก จ: รายการตรวจสอบการประเมินโรงงาน
รายการตรวจสอบการประเมินอย่างง่ายนี้ปรับมาจากมาตรฐานสถานที่ท�ำงานแนวปฏิบัติ
การใช้แรงงานทีด่ ี แต่ไม่ได้เป็นการประเมินอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ตามมาตรฐานแนวปฏิบตั ิ
การใช้แรงงานที่ดี การประเมินโรงงานสมาชิกโดยสมาคมอุตสาหกรรมควรมีการประเมิน
ประเด็นอื่นๆ ตามมาตรฐานสถานที่ท�ำงานโดยแบ่งตามประเภทและความร้ายแรงของ
การปฏิบัติที่พบ การน�ำรายการตรวจสอบและแนวทางการสัมภาษณ์แรงงานที่ควบคู่กัน
ไปใช้ให้ได้ผลจะต้องมีการสัมภาษณ์แรงงานเป็นการส่วนตัว การสนทนากับระดับบริหาร
การพิจารณาเอกสารส�ำคัญ และการประเมินตรวจตราสถานที่รวมถึงพื้นที่การผลิตและ
ที่พักอาศัย
ผู้น�ำการประเมิน:

วันที่ประเมิน:

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 ข้อมูลโรงงาน
ชื่อโรงงาน:

หมายเลขทะเบียน:

ที่อยู่:

ผลิตภัณฑ์:
โทร.:

ผู้จัดการอาวุโส:
ผู้ประสานงานแรงงาน/ต�ำแหน่ง:

มือถือ:

โทรสาร:

อีเมล์:

1.2 ข้อมูลแรงงาน
สัญชาติ

18 –60 ปี
ชาย

เกิน 60 ปี
หญิง

ชาย

รวม
หญิง

ไทย
เมียนมา
ลาว
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กัมพูชา
อื่นๆ
แรงงานที่เป็นผู้พิการ
สัญชาติ

บัตรประจ�ำตัวคน
ต่างด้าว (ชมพู)

หนังสือ
เดินทาง

เอ็มโอยู

อื่นๆ

รวม

เมียนมาร์
ลาว
กัมพูชา
อื่นๆ

ส่วน ก. การจัดหาและการจ้างงาน
สัญญา
ล�ำดับ
ที่.

อ้างอิง
GLP

ประเด็น

1

ก.13
ก.16

สัญญารายบุคคล
- สั ญ ญ า จั ด ท� ำ ใ น ภ า ษ า ข อ ง แ ร ง ง า น
ภาษา..............
- สัญญาระบุค่าจ้าง จ�ำนวนชั่วโมง เงื่อนไขอย่าง
ชัดเจน
- นายจ้างและลูกจ้างลงลายมือชื่อในสัญญา
- ส�ำเนา (หรือต้นฉบับ) ของสัญญาถูกมอบให้กับ
แรงงาน

2

ฝ่ายบริหารเก็บส�ำเนาเอกสารประจ�ำตัว

3

ฝ่ายบริหารจัดเก็บส�ำเนาทะเบียนแรงงาน

GLP ในอุตสาหกรรมอาหารทะเลของไทย
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4

แรงงานถูกจัดประเภทเป็น:
- ชั่วคราว (ระบุร้อยละ)
- นายหน้า/สังกัดที่ส่งมา (ระบุร้อยละ)
- รายเดือน (ระบุร้อยละ)
- รายวัน (ระบุร้อยละ)

5

- กฎระเบียบในสถานที่ท�ำงานถูกแจกจ่ายให้
แรงงานในภาษาของเขา
- ภาษา ................

6

จ.8

- แรงงานได้รับสิทธิประโยชน์ด้านหลักประกัน
ทางสังคม
- แรงงานได้รบั สิทธิประโยชน์ดา้ นประกันสุขภาพ

7

ก.8 ก.11

- นายจ้างจ้างงาน:
- โดยตรง
- ผ่านนายหน้า
- ด้วยการประกาศรับสมัคร
- การจ้างผ่านนายหน้าคือผ่านทาง:
- MOU กับประเทศต้นทาง
- แร ง ง า น ข ้ า ม ช า ติ ถู ก ก ฎ ห ม า ย ที่ อ ยู ่ ใ น
ประเทศไทยอยู่แล้ว

8

นายจ้างสัมภาษณ์ผู้สมัครงาน

9

นายจ้างจัดให้มีการปฐมนิเทศน์ (รวมถึงข้อมูล
เกีย่ วกับสิทธิและหน้าทีข่ องแรงงานก่อนเริม่ งาน)

10

ก.10

นายจ้างก�ำหนดให้แรงงานต้องเสียค่าธรรมเนียม
การสมัคร (ระบุ)

11

ง.1 ง.2

กระบวนการจัดหาไม่มีการเลือกปฏิบัติบนฐาน
ของสัญชาติ ศาสนา เพศสภาพ

12

ก.8

นายจ้ า งรั บ รู ้ เ กี่ ย วกั บ ค่ า ใช้ จ ่ า ยในการจั ด หา
งานและการย้ายถิ่นในประเทศต้นทางและใน
ประเทศไทย?
- คุณได้วางเงินประกันหรือไม่?
- คุณได้วางหลักทรัพย์ค�้ำประกันหรือไม่?
- มีบุคคลที่สามค�้ำประกันหรือไม่?

แนวปฎิบต
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13

ก.2

แรงงานมีเสรีภาพในการเคลื่อนไหวในและนอก
สถานที่ท�ำงาน บริเวณโรงงาน และที่พัก

14

-

นายจ้างมีนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน
เกี่ยวกับการลงโทษแรงงาน (ระบุ)

15

ก.3

แรงงานมีหรือสามารถเข้าถึงเอกสารประจ�ำตัว
ได้ทันที

ส่วน ข. การใช้แรงงานเด็ก
ข. การจัดหา จ้างงาน จัดท�ำเอกสาร และแก้ไข
ล�ำดับ
ที่.

อ้างอิง
GLP

16

ข.2

- ระเบียบปฏิบตั ชิ ดั เจนส�ำหรับการตรวจสอบอายุ
แรงงาน

17

ข.1

- ไม่มีแรงงานอายุต�่ำกว่า 18 ปี

18

ข.3

- ระเบียบปฏิบตั เิ ป็นลายลักษณ์อกั ษรว่าด้วยการ
แก้ไขหากพบแรงงานอายุต�่ำกว่า 18 ปี

ประเด็น
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ส่วน ค. เสรีภาพในการสมาคม เจรจาต่อรองร่วม และความร่วมมือในสถานที่ท�ำงาน
ค. เสรีภาพในการสมาคม เจรจาต่อรองร่วม และความร่วมมือในสถานที่ท�ำงาน
ล�ำดับ
ที่.

อ้างอิง
GLP

19

ค.2ค.3

20

84

ประเด็น

ใช่

ไม่ใช่

มีสหภาพหรือองค์กรลูกจ้างในโรงงาน
(ระบุ)………………………………………
สหภาพ/ฝ่ายบริหารมีความตกลงในการเจรจาต่อ
รองร่วมเกี่ยวกับค่าจ้าง สภาพการท�ำงาน ฯลฯ

21

ค.3,
5, 6

นายจ้ า งท� ำ ให้ แรงงานทราบนโยบายที่ จ ะไม่
แทรกแซงองค์กรลูกจ้างอย่างชัดเจน

22

ค.
1, 2

มีคณะกรรมการสวัสดิการ
- แรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติสามารถสมัคร
เป็นกรรมการ
- คณะกรรมการมาจากการเลือกตั้งโดยแรงงาน
ทั้งหมด
- คณะกรรมการประชุม …… ครั้ง/ปี

23

ค.13

คณะกรรมการชุ ด ปั จ จุ บั น มี สั ด ส่ ว นที่ ส ะท้ อ น
ภาพแรงงานในแง่ของเพศ ชาติก�ำเนิด หน้าที่
การท�ำงาน
(ระบุ)………………………………………

24

ค.3
–8

สิ่ ง จู ง ใจส� ำ หรั บ แรงงานในการเข ้ า ร่ ว ม
เ ป ็ น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส วั ส ดิ ก า ร ( ร ะ บุ )
………………………………………

25

ค.12

แรงงานร้องเรียนผ่านทาง
- กล่องแสดงความเห็น
- อีเมล์หรือช่องทางร้องเรียนออนไลน์
- ร้องเรียนผ่านหัวหน้าแรงงาน
- ร้องเรียนผ่านผู้บริหารอาวุโส
- คณะกรรมการสวัสดิการ
- ช่องทางอื่น.......................................

แนวปฎิบต
ั ิการใช้แรงงานที่ดี

26

ค.12

ข้อร้องเรียนของแรงงานสามารถด�ำเนินไปตาม
กลไกร้องเรียนและถูกปิดเป็นความลับ

27

ค.17

จ�ำนวนและประเภทของข้อร้องเรียนของแรงงาน
ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา
(ระบุ)………………………………………

28

หั ว หน้ า แรงงานและฝ่ า ยบริ ห ารได้ รั บ การฝึ ก
อบรมเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ความร่วมมือในสถาน
ที่ท�ำงาน

29

การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบในสถานที่ท�ำงานได้
รับการประกาศแจ้งให้แรงงานทราบ

ส่วน ง. การไม่เลือกปฏิบัติ (สภาพการท�ำงานที่เท่าเทียมกันส�ำหรับแรงงานทุกคน)
ง. การไม่เลือกปฏิบัติ (โอกาสในการจ้างงานและการปฏิบัติที่เท่าเทียม)
ล�ำดับ
ที่.

อ้างอิง
GLP

ประเด็น

30

ง.1,
2, 7

นโยบายและกระบวนการในการจ้างงาน จ่าย
และเลื่อนขั้น ปราศจากการเลือกปฏิบัติทาง:
- เพศ
- เชื้อชาติและชาติก�ำเนิด
- ศาสนา
- ความเห็นทางการเมือง

31

ง.8

การตรวจการตั้งครรภ์ก่อนท�ำงาน

32

ง.8

แรงงานตั้งครรภ์........... คน

33

ง.9

การปฏิบัติต่อแรงงานตั้งครรภ์
(หน้าที่และระยะเวลาการท�ำงาน)

34

ง.6

นโยบายและมาตรการเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร
ชัดเจนเพื่อป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ
(ระบุ)
ภาษา ................

GLP ในอุตสาหกรรมอาหารทะเลของไทย

ใช่

ไม่ใช่

85

ส่วน จ. ค่าจ้าง ค่าชดเชย และเวลาการท�ำงาน
ค่าจ้างและค่าชดเชย

86

ล�ำดับ
ที่.

อ้างอิง
GLP

ประเด็น

35

จ.1 –
จ.3.

อัตราค่าจ้างค�ำนวณบนฐานของ:
- รายวัน ............ คน / .................บาท
- รายสัปดาห์ ........... คน /.................บาท
- รายเดือน............ คน /.................บาท
- อื่นๆ...............................................................

36

จ.7

แรงงานได้รับใบจ่ายค่าแรงที่แสดงอัตราค่าแรง
จ�ำนวนชั่วโมง โบนัส และการหักเงิน

37

ก.13

แรงงานได้รับส�ำเนาสัญญาจ้างในภาษาของตน
และมีการลงลายมือชื่อสองฝ่าย

38

จ.8

มีการหักค่าจ้างส�ำหรับ
- ประกันสังคม
- ภาษี
- อื่นๆ (ระบุ)……………………………………………….

39

จ.5

สถานที่จ่ายค่าจ้าง
- จ่ายเงินสดที่โรงงาน
- โอนผ่านธนาคาร (ระบุ)

40

จ.2

อั ต ราค่ า แรงล่ ว งเวลาส� ำ หรั บ วั น ท� ำ งานปกติ
............ (x 1.5)

41

จ.6

อัตราค่าแรงล่วงเวลาส�ำหรับวันหยุด..................
(x 3)

42

จ.6

อั ต ราค่ า แรงล่ ว งเวลาส� ำ หรั บ วั น ลา/หยุ ด พั ก
ผ่อน (x 2)

ใช่

ไม่ใช่

แนวปฎิบต
ั ิการใช้แรงงานที่ดี

43

จ.6

นายจ้างให้ลาพักได้ส�ำหรับ:
- วันหยุดตามประเพณี ............วัน (ต้องมีการแจ้ง
ในภาษาของแรงงานทุกภาษา)
- ลาพักผ่อนประจ�ำปี ............วัน
- ลาป่วย............วัน
- ลากิจ............วัน
- ลาคลอด............วัน
- อื่นๆ.................................

จ�ำนวนชั่วโมงท�ำงาน
44

จ.11
–
จ.14

วันท�ำงานปกติคือ ………ถึง……… (ระบุ)

45

จ.14

วันหยุดประจ�ำสัปดาห์……………
หรือผลัดกันหยุดในวัน..................................

46

จ.16

แรงงานมีเวลาพัก 24 ชม.ใน 7 วัน

47

เวลาท�ำงานผลิตสูงสุด 8 ชม./วัน หรือ 48 ชม./
สัปดาห์
กะ 1 ตั้งแต่ ….......... ถึง …..........
กะ 2 ตั้งแต่ ….......... ถึง …..........
กะ 3 ตั้งแต่ ….......... ถึง …..........
ช่วงพัก...............................................

48

จ.16

เวลาท�ำงานของพนักงาน
ในส�ำนักงาน.................................................
ช่วงพัก.................................................

49

ก.22,
จ.13

การท� ำ งานล่ ว งเวลาเป็ น การท� ำ ตามความ
สมัครใจเสมอ
แรงงานให้ ค วามยิ น ยอมท� ำ งานล่ ว งเวลาเป็ น
ลายลักษณ์อักษร
งานล่วงเวลาไม่เคยเกิน 36 ชม.ต่อสัปดาห์

GLP ในอุตสาหกรรมอาหารทะเลของไทย
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50

จ.2,
จ.14

แรงงานสามารถลาได้โดยได้รับค่าจ้างในระยะ
เวลาที่กฎหมายก�ำหนด:
- ลาป่วย......................วัน
- ลากิจ.......................วัน
- ลาคลอด.......................วัน
- ลาอื่นๆ .............................. / ..................วัน

ส่วน ฉ. ความปลอดภัยในการท�ำงาน อาชีวอนามัย และสวัสดิการแรงงาน
ฉ. ความปลอดภัยในการท�ำงาน อาชีวอนามัย และสวัสดิการแรงงาน
ล�ำดับ
ที่.

อ้างอิง
GLP

51

ฉ.3

โรงงานมีคณะกรรมการความปลอดภัย

52

ฉ.4

อุบัติเหตุและการบาดเจ็บได้รับการบันทึกและ
วิเคราะห์เพื่อป้องกันและลดให้น้อยลง

53

ฉ.4

จ�ำนวนและประเภทของการบาดเจ็บ ความเจ็บ
ป่วยใน 12 เดือนที่ผ่านมา (ระบุ)

ประเด็น

ใช่

ไม่ใช่

บริหารจัดการความปลอดภัยและสุขภาพ

88

54

ฉ.1

นายจ้างมีระเบียบปฏิบัติด้านความปลอดภัยเป็น
ลายลักษณ์อักษรชัดเจน

55

ฉ.3

นายจ้างมีระเบียบปฏิบัติในการติดตาม/เยียวยา
หลังเกิดอุบัติเหตุเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน

56

ฉ.6

สารเคมีและสารพิษมีการติดฉลากในภาษาของ
แรงงานอย่างชัดเจน

57

ฉ.7

แรงงานได้รบั การฝึกอบรมในการใช้สารเคมีอย่าง
ปลอดภัย

58

ฉ.9

แรงงานมีอุปกรณ์ความปลอดภัยที่เหมาะสม

59

ฉ.9

นายจ้างเป็นผู้จ่ายค่าอุปกรณ์ความปลอดภัย

แนวปฎิบต
ั ิการใช้แรงงานที่ดี

ความปลอดภัยในการใช้เครื่องจักร
60

ฉ.14

เครื่องจักรที่อันตรายมีการติดป้ายในภาษาของ
แรงงานอย่างชัดเจน

61

ฉ.12

เครือ่ งจักรมีเครือ่ งป้องกันติดตัง้ อย่างเหมาะสมใน
ส่วนที่ขยับได้และอาจเป็นอันตราย

62

ฉ.11

แรงงานได้รับการฝึกอบรมในการใช้เครื่องจักร
อย่างปลอดภัย

63

ฉ.14
- ฉ.
15

เครื่องจักรและพื้นที่อันตรายมีเครื่องหมายเตือน
แสดง

สภาพแวดล้อมและสุขอนามัยในการท�ำงาน
64

ฉ.24

มี เ ครื่ อ งมื อ ปฐมพยาบาลและการให้ ก าร
ปฐมพยาบาล

65

ฉ.25

นายจ้างจัดให้มอี ปุ กรณ์ดบั เพลิงและอุปกรณ์กรณี
ฉุกเฉินครบถ้วนตามที่กฎหมายก�ำหนด

66
67

นายจ้างจัดให้แรงงานทุกคนมีการฝึกซ้อมรับมือ
เหตุเพลิงไหม้ ปีละกี่ครั้ง (ระบุ)
ฉ.25

68

ทางออกฉุกเฉินมีปา้ ยแสดงชัดเจน ไม่ลอ็ กไว้ และ
ไม่มีสิ่งกีดขวาง
มีการจัดหานางพยาบาล/การดูแลสุขภาพตามที่
กฎหมายก�ำหนดไว้

69

ฉ.28

มีการจัดหาน�้ำดื่มที่สะอาดและพอเพียง

70

ฉ.26

มีห้องน�้ำที่สะอาดและพอเพียง
มีห้องน�้ำแยกกันระหว่างชายและหญิง

GLP ในอุตสาหกรรมอาหารทะเลของไทย
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71

ฉ.19
– 22

นายจ้างตรวจสอบพื้นที่การผลิตทั้งหมดเพื่อดูแล
ระดับที่เกินก�ำหนดของ:
- เสียง
- ความร้อน ความเย็น
- มลภาวะทางอากาศ (การระบายอากาศ)
- การสั่นสะเทือน
- กลิ่น
- แสง/ความมืด
(ระบุผล) …..........…..........…..........

ส่วน ช. สวัสดิการแรงงานและการมีส่วนร่วมกับชุมชน
สวัสดิการของแรงงานและการมีส่วนร่วมกับชุมชน

90

ล�ำดับ
ที่.

อ้างอิง
GLP

ประเด็น

72

ฉ.38
– 42

ที่พักที่นายจ้างจัดให้ (หรืออุดหนุน) มีสิ่งต่อไปนี้
อย่างเหมาะสมพอเพียง
- พื้นที่หลับนอนและกิจกรรมทางสังคม
- น�้ำสะอาด
- ระบบระบายน�ำ้ และของเสีย ห้องน�ำ้ การซักล้าง
- การป้องกันจากสัตว์หรือแมลง
- การหุงหาและการจัดเก็บอาหาร
- การป้ อ งกั น เพลิ ง ไหม้ แ ละระบบรั บ มื อ เหตุ
ฉุกเฉิน

73

ฉ.31

นายจ้างดูแลให้แรงงานรู้จักการเข้าถึงการรักษา
พยาบาลและท�ำงานกับชุมชนเพื่อประกันการ
เข้าถึงดังกล่าว

ใช่

ไม่ใช่

แนวปฎิบต
ั ิการใช้แรงงานที่ดี

ภาคผนวก ฉ: แบบฟอร์มให้ความยินยอมของแรงงานและคำ�ถามใน
การสัมภาษณ์แรงงาน
แผนงานแนวปฏิบตั กิ ารใช้แรงงานทีด่ ขี องสมาคมอุตสาหกรรมจะต้องมีการสัมภาษณ์แรงงาน
เป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่มจ�ำนวนมาก (ในภาษาของแรงงาน) เกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่
และการท�ำงาน แรงงานควรถูกสุ่มคัดเลือกโดยผู้ประเมินจากบัญชีค่าจ้างหรือในระหว่าง
เยือนบริเวณการผลิต ควรเลือกแรงงานสองสามคนจากคณะกรรมการสวัสดิการด้วย
เช่นเดียวกับรายการตรวจสอบข้างต้น แนวทางการสัมภาษณ์แรงงานอย่างง่ายนี้ปรับมา
จากมาตรฐานสถานที่ท�ำงานของแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี แต่ไม่ได้เป็นการประเมิน
ตามมาตรฐานแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีอย่างครบถ้วน การประเมินจะต้องมีการส�ำรวจ
ประเด็นเพิม่ เติมตามประเภทและความร้ายแรงของการปฏิบตั ใิ นสถานทีท่ ำ� งานเท่าทีส่ งั เกต
ได้

GLP ในอุตสาหกรรมอาหารทะเลของไทย

91

ชื่อ
โรงงาน
จังหวัด
โทรศัพท์มือถือ
วันสัมภาษณ์

เริ่มเวลา

เสร็จเวลา

ชื่อผู้สัมภาษณ์
ความยินยอมอย่างรับรู้ข้อมูลพร้อม
ขอขอบคุณที่ตกลงให้สัมภาษณ์ในวันนี้ ฉันขอแนะน�ำตัวเอง
ฉันชื่อ (ชื่อ)
จาก (องค์กร)
เราก�ำลังเยีย่ มชมโรงงานเรือ่ งแนวปฏิบตั กิ ารใช้แรงงานทีด่ ี ในฐานะตัวแทนสมาคมอุตสาหกรรมเพือ่ ช่วยปรับปรุง
สภาพการท�ำงานในโรงงานให้ดขี นึ้ จะเป็นประโยชน์มากหากคุณสามารถให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับประสบการณ์ของคุณ
ในการมาท�ำงานที่ในโรงงานนี้และในการท�ำงานที่นี่ ในการตอบค�ำถาม ไม่มีค�ำตอบที่ถูกหรือผิด ดังนั้นกรุณา
แสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมา ข้อมูลที่ได้จากคุณจะถูกเก็บเป็นความลับ
เราจะไม่ระบุชื่อของคุณ ที่อยู่ หรือข้อมูลส่วนตัวอื่นใดที่จะเปิดเผยตัวตนของคุณได้ การให้สัมภาษณ์ของคุณ
เป็นการท�ำตามความสมัครใจและคุณสามารถถอนตัวได้ทุกเมื่อ
คุณเข้าใจและยินยอมให้สัมภาษณ์หรือไม่? ใช่ หรือ ไม่
คุณยินยอมให้มีการบันทึกการสัมภาษณ์หรือไม่? ใช่ หรือ ไม่
คุณมีค�ำถามอะไรอีกหรือไม่เกี่ยวกับการมาที่โรงงานของเราครั้งนี้? ชี้แจงและยืนยันความเข้าใจ

วันที่

ลายมือชื่อแสดงความยินยอมของผู้ให้สัมภาษณ์
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แนวปฎิบต
ั ิการใช้แรงงานที่ดี

1. ชื่อ ................................................................................................... อายุ ....................
สัญชาติ ...................................................
2. ท�ำงานมา .................. ปี
3. บริษัทก่อนหน้านี้ ..........................................................................................................
ก. การจัดหาและการจ้างงาน

สัญญา
4. เอกสารประจ�ำตัว ............................................................................................
เก็บไว้กับ (_) ตัวเอง (_) บริษัท
5. คุณมีสัญญาจ้างงานหรือไม่? …………………………………………………………
6. สัญญาจ้างงานใช้ภาษาของคุณหรือไม่?
7. มีใครอธิบายสัญญาให้คุณฟังหรือไม่?
8. คุณเข้าใจสิทธิและความรับผิดชอบของตัวเองภายใต้สัญญานี้หรือไม่?
9. คุณมีประกันสังคมหรือประกันสุขภาพหรือไม่? (_) มี (_) ไม่มี
10. คุณจ่ายเงินในการรายงานตัวทีส่ ำ� นักงานตรวจคนเข้าเมืองทุก 90 วันหรือไม่? ................
ถ้าใช่ คุณจ่ายเท่าไหร่? ..................................................................................................
ถ้าไม่ ใครเป็นคนจ่าย? ..................................................................................................
การใช้ส�ำนักจัดหางานหรือนายหน้า
11. คุณมาได้งานนี้ได้อย่างไร? กรุณาอธิบายทุกขั้นตอน
.......................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
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12. คุณจ่ายเงินเพื่อจะได้มาท�ำงานที่นี่หรือไม่? ...................................................................
ถ้าใช่ นายหน้าเรียกเก็บเงินจากคุณเพื่อให้ได้งานที่นี่ใช่ไหม?
13. คุณจ่ายให้ส�ำนักจัดหางานเดือนละเท่าไหร่?
สภาพการท�ำงาน –การบังคับใช้แรงงาน
14. คุณได้เลือกที่จะมาท�ำงานที่นี่อย่างเสรีหรือไม่?
15. คุณสามารถเลิกท�ำงานทีน่ ไ่ี ด้อย่างเสรีหรือไม่? ถ้าไม่ ท�ำไมถึงเป็นเช่นนัน้ ? จะเกิดอะไรขึน้ ?
16. คุณเคยพบเห็นการใช้ความรุนแรงหรือการข่มขู่จะใช้ความรุนแรงเกี่ยวกับการท�ำงาน
หรือไม่?
17. เอกสารของคุณอยู่กับคุณหรือไม่? ถ้าไม่ ท�ำไมจึงเป็นเช่นนั้น? เอกสารอยู่กับใคร? คุณ
สามารถเข้าถึงเอกสารของตัวเองได้ทันทีหรือไม่?
18. คุณสามารถไปไหนมาไหนในบริเวณโรงงาน ที่พัก และออกจากบริเวณโรงงานได้อย่าง
เสรีหรือไม่?
ข. การใช้แรงงานเด็ก

19. คุณทราบเกี่ยวกับนโยบายที่ห้ามไม่ให้คนอายุต�่ำกว่า 18 ปีท�ำงานในโรงงานแปรรูป
อาหารทะเลหรือไม่?
20. คุณเคยพบเห็นแรงงานอายุต�่ำกว่า 18 ปีหรือไม่?
21. คุณได้รับการตรวจสอบอายุอย่างไรเมื่อยื่นขอเอกสาร?
22. คุณรู้หรือไม่ว่าผู้บริหารจัดการกับกรณีแรงงานเด็กอย่างไร?
ค. เสรีภาพในการสมาคม การเจรจาต่อรองร่วม และความร่วมมือในสถานทีทำ
่ �งาน?

23. ในกรณีที่คุณมีปัญหาในการท�ำงาน คุณไปขอความช่วยเหลือจากใคร?
24. หากคุณเคยท�ำการร้องเรียนภายในโรงงาน แล้วเป็นอย่างไร?
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25. คุณรู้หรือไม่ว่าแรงงานมีสิทธิเข้าร่วมสหภาพหากโรงงานของคุณมีสหภาพ?
26. คุณรู้เรื่องคณะกรรมการสวัสดิการหรือไม่? (_) รู้ (_) ไม่รู้
27. หน้าที่ของคณะกรรมการสวัสดิการคืออะไร ?
…………………………………………………………………………………………………………………………
28. คุณทราบสมาชิกของคณะกรรมการสวัสดิการหรือไม่ ?
…………………………………………………………………………………………………………………………
29. กลไกการร้องเรียนทีม่ อี ยู่ คุณสามารถเข้าถึงได้และมีการเก็บข้อมูลเป็นความลับหรือไม่?
30. คุณเชื่อมั่นในกลไกการร้องเรียนที่มีอยู่กับการร้องเรียนที่ร้ายแรงหรือไม่?
31. คุณแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับเพื่อนแรงงานทางไหน?
(_) ไลน์ (_) อีเมล์ (_) กระดานแจ้งข่าวสาร (_) การพูดคุยตอนเช้า
(_) อื่นๆ(ระบุ) .......……………………………………………………………………………
ง. การไม่เลือกปฏิบัติิ

32. ผูช้ ายและผูห้ ญิงได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างเท่าเทียมกันหรือในเรือ่ งค่าจ้าง การเลือ่ นขัน้ และ
ประเภทของงาน? คนไทยและคนชาติอื่นได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างกันหรือไม่? ระบุว่า
เป็นอย่างไร?
33. หัวหน้าแรงงานหรือผูช้ ว่ ยพูดจากับผูช้ ายและผูห้ ญิงแบบเดียวกันหรือไม่? หัวหน้าแรงงาน
หรือผู้ช่วยพูดจากับคนไทยและคนต่างชาติอย่างไร?
34. แรงงานรับมือกับหัวหน้าแรงงานที่หยาบคายหรือล่วงละเมิดอย่างไร?
35. การปฏิบัติต่อแรงงานของผู้จัดการและหัวหน้าแรงงานจะปรับปรุงให้ดีขึ้นได้อย่างไร?
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จ. ค่าจ้าง ค่าชดเชย และเวลาการทำ�งาน

36. คุณท�ำงานกี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์โดยพื้นฐาน?
37. คุณท�ำงานเวลาไหน? …………………………....................……………………...........................
38. คุณท�ำงานวันไหนบ้าง? .................................................................................................
39. คุณมีวันหยุดกี่วัน? ........................................................................................................
40. คุณมีสิทธิลาป่วยโดยได้รับค่าจ้างหรือไม่?
41. คุณได้หยุดหนึ่งวันในหนึ่งสัปดาห์หรือไม่?
42. คุณได้รับค่าจ้างเท่าไหร่ต่อเดือน? หรือต่อสัปดาห์? หรือต่อวัน?
…………………………………………………………………………………………………………………………
43. คุณได้รับค่าจ้างเมื่อไหร่? ...............................................................................................
44. นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้คุณอย่างไร?
เงินสดหรือโอนทางธนาคาร ...........................................................................................
45. คุณมีรายได้พิเศษอื่นหรือไม่? ........................................................................................
46. คุณเคยถูกหักค่าจ้างหรือไม่? .........................................................................................
47. เป็นการหักค่าอะไร? ......................................................................................................
48. คุณเคยได้รับค่าจ้างน้อยกว่าที่ควรได้รับหรือไม่?
49. ใบจ่ายค่าจ้างของคุณเคยระบุตัวเลขผิดหรือไม่?
(เช่น คุณได้รับเงินน้อยกว่าที่ระบุในใบรับค่าจ้าง)
50. คุณต้องจ่ายเงินให้ใคร ในโรงงานหรือนอกโรงงาน ส�ำหรับงานหรือเอกสารหรือไม่?
51. มีแรงงานคนอื่นๆ ที่ยังต้องจ่ายค่าเอกสารอีกหรือไม่?
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52. คุณได้รบั ค่าจ้างส�ำหรับวันหยุดนักขัตฤกษ์/ลาป่วย/ลาพัก/ลาคลอดตามกฎหมายหรือไม่?
…………………………………………………………………………………………………………………………
53. คุณท�ำงานล่วงเวลาหรือไม่? (_) ท�ำ (_) ไม่ได้ท�ำ .......................... ชม./วัน
54. คุณยินยอมที่จะท�ำงานล่วงเวลาหรือไม่?
55. คุณมีรายได้จากการท�ำงานล่วงเวลาเท่าไหร่? .................................................................
56. ค่าแรงล่วงเวลาถูกจ่ายพร้อมค่าจ้างปกติหรือไม่? (_) ใช่ (_) ไม่
57. คุณหรือคนทีค่ ณ
ุ รูจ้ กั เคยมีปญ
ั หากับการลาพักเพือ่ กลับบ้านหรือท�ำอะไรอย่างอืน่ หรือไม่?
ฉ. ความปลอดภัยในการทำ�งาน อาชีวอนามัย และสวัสดิการแรงงาน

58. บริษัทจัดการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้สารเคมีและอุปกรณ์หรือไม่? (_) ใช่ (_) ไม่
59. บริษัทจัดการฝึกอบรมแบบไหน? .................................................................................
60. ใครเป็นคนเสียค่าใช้จ่าย? (_) บริษัท (_) แรงงานจ่ายเอง (_) ทั้งสองฝ่าย
61. คุณได้รับอุปกรณ์ความปลอดภัยหรืออุปกรณ์ป้องกันตัวหรือไม่?
62. เป็นเรื่องง่ายหรือไม่ที่จะได้รับการรักษาพยาบาลหากบาดเจ็บ
63. การบาดเจ็บร้ายแรงครั้งล่าสุดที่คุณพบเห็นที่นี่คือเมื่อใด?
64. คุณมีการบาดเจ็บหรือความเจ็บป่วยจากการท�ำงานหรือไม่? คนอื่นล่ะ?
65. เรื่องความร้อน ความเย็น เสียง ความสะอาดภายในโรงงานเป็นอย่างไร?
66. ใครเป็นคนจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่เกี่ยวกับการท�ำงาน?
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ช. สวัสดิการแรงงานและการมีส่วนร่วมกับชุมชน

67.คุณมีที่พักที่จัดให้โดยโรงงาน
(_) โดยไม่เสียเงิน (_) ต้องจ่าย ............................................................... บาท/ เดือน
68. คุณมีเพื่อนร่วมห้องหรือไม่ ............................................................................................
69. คุณจ่ายค่าสาธารณูปโภคเท่าไหร่ (ไฟฟ้า/ประปา) ........................................................
70. ที่พักสะอาดหรือไม่? เช่น มีน�้ำใช้เพียงพอหรือไม่ ที่อาบน�้ำ ห้องน�้ำเหมาะสมหรือไม่
ปลอดภัยไหม และมีแมลง?
71. คุณได้กลับบ้านหรือไม่? (_) กลับ (_) ไม่ได้กลับ
72. คุณกลับไปบ้านกี่วัน?.
…………………………………………………………………………………………………………………………
73. บริษัทอนุญาตให้คุณลากลับบ้านได้กี่วัน?
…………………………………………………………………………………………………………………………
74. ค่าจ้างเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายของคุณหรือไม่? (_) พอ (_) ไม่พอ
75. คุณมีรายจ่ายต่อวันเท่าไหร่? .................................... บาท/วัน
76. คุณส่งเงินกลับบ้านเท่าไหร่?
…………………………………………………………………………………………………………………………
77. คุณส่งเงินกลับบ้านทางไหน?
…………………………………………………………………………………………………………………………

98

แนวปฎิบต
ั ิการใช้แรงงานที่ดี

GLP ในอุตสาหกรรมอาหารทะเลของไทย

99

3.

2.

1.

2. เฉพาะเรื่อง – การบังคับใช้แรงงาน

3.

2.

l.

1. ทั่วไป –ระบบบริหารจัดการแนวปฏิบัติการใช้แรงงาน

การด�ำเนินการ

ความรับผิดชอบ

วันที่

การตอบกลับ / การด�ำเนินการของโรงงาน/ผู้ผลิตสินค้า

ประเภทของการประเมิน:

หัวหน้าผู้ประเมิน:
สมาชิกคณะประเมิน:

ข้อค้นพบ

เกณฑ์ / มาตรฐาน:

วันที่ประเมิน:
การตอบรับของสมาคม/บริษัทต่อค�ำขอให้แก้ไข:

รายการ/
ข้อ

ผลิตภัณฑ์:

สถานที่:

ภาคผนวก ช: คำ�ขอให้แก้ไข/ แผนการแก้ไข

วันที่

สถานะ

ตรวจสอบโดยคณะผู้ประเมิน

หมายเหตุ

ภาคผนวก ซ: อนุสญ
ั ญาพื้นฐานของไอแอลโอ
1. อนุสัญญาว่าด้วยแรงงานบังคับ 1930 (ฉบับที่ 29)

อนุสัญญาพื้นฐานฉบับนี้ห้ามการใช้แรงงานบังคับหรือการเกณฑ์แรงงานทุกรูปแบบตาม
ซึ่งมีค�ำนิยามว่า “งานหรือบริการทุกชนิดซึ่งเกณฑ์เอาจากบุคคลใดๆ โดยการขู่เข็ญการ
ลงโทษ และซึ่งบุคคลดังกล่าวนั้นมิได้สมัครใจที่จะท�ำเอง” มีข้อยกเว้นส�ำหรับการเกณฑ์
แรงงานทหาร การปฏิบัติหน้าที่พลเรือนตามปกติ การปฏิบัติตามค�ำพิพากษาของศาล (โดย
งานหรือบริการดังกล่าวอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของหน่วยงานรัฐและไม่ได้เป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ของเอกชน บริษทั หรือสมาคม) กรณีฉกุ เฉินและการบ�ำเพ็ญประโยชน์ตอ่ ส่วนรวม
นอกจากนี้อนุสัญญายังก�ำหนดให้การบังคับใช้แรงงานเป็นความผิดทางอาญา และประเทศ
ที่ให้สัตยาบันต้องมีบทลงโทษที่เหมาะสมและมีการบังคับใช้อย่างเข้มงวด
2. อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการยกเลิกแรงงานบังคับ 1957 (ฉบับที่ 105)

อนุสัญญาพื้นฐานฉบับนี้เสริมอนุสัญญาฉบับที่ 29 และห้ามการบังคับใช้แรงงานที่รวมถึง
การเกณฑ์แรงงานนักโทษ เป็นวิธีหนึ่งของการบังคับทางการเมือง หรือการให้การศึกษา
หรือเป็นการลงโทษอันเนื่องจากการยึดถือหรือแสดงออกซึ่งความคิดเห็นทางการเมืองหรือ
ความคิดเห็นทีม่ อี ดุ มการณ์ตรงกันข้ามกับระบบเศรษฐกิจสังคมหรือการเมืองทีค่ รองอยูห่ รือ
เป็นวิธีหนึ่งของการระดมและใช้แรงงานเพื่อประโยชน์ใน การพัฒนาเศรษฐกิจ หรือเป็นวิธี
หนึ่งของการลงโทษแรงงาน หรือเป็นการลงโทษอันเนื่องจากการได้เข้าร่วมในการนัดหยุด
งาน หรือเป็นวิธีหนึ่งของการเลือกปฏิบัติอันเนื่องจากความแตกต่างทางศาสนาสัญชาติ
สังคม หรือเชื้อชาติ
3. อนุสัญญาว่าด้วยอายุขั้นต�่ำ 1973 (ฉบับที่ 138)

อนุสญ
ั ญาพืน้ ฐานฉบับนีก้ ำ� หนดอายุขนั้ ต�ำ่ ส�ำหรับการเข้าท�ำงานทัว่ ไปที่ 15 ปี (13 ปีสำ� หรับ
งานเบา) และอายุขั้นต�่ำส�ำหรับงานอันตรายที่ 18 ปี (16 ปีภายใต้เงื่อนไขเข้มงวดบางอย่าง)
และเปิดโอกาสให้สามารถก�ำหนดอายุขนั้ ต�ำ่ ที่ 14 ปี (12 ปีสำ� หรับงานเบา) ได้สำ� หรับประเทศ
ที่เศรษฐกิจและการจัดการศึกษายังพัฒนาไม่เพียงพอ
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4. อนุสัญญาว่าด้วยรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงานเด็ก 1999
(ฉบับที่ 182)

อนุสัญญาพื้นฐานฉบับนี้นิยามค�ำว่า “เด็ก” ให้หมายถึงบุคคลทุกคนที่อายุต�่ำกว่า 18 ปี
และก�ำหนดให้ประเทศที่ให้สัตยาบันต้องขจัดรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงานเด็ก
ทีป่ ระกอบด้วยทุกรูปแบบของการใช้ทาสหรือแนวปฏิบตั ทิ คี่ ล้ายกับการใช้ทาส เช่นการขาย
และการขนส่งเด็ก แรงงานขัดหนี้ แรงงานไพร่ติดที่ดิน แรงงานบังคับหรือเรียกเกณฑ์ ซึ่ง
รวมถึงการบังคับหรือเรียกเกณฑ์เด็กเพื่อใช้ในการสู้รบ การใช้ จัดหาหรือเสนอเด็กเพื่อการ
ค้าประเวณีเพื่อการผลิตสื่อลามก หรือเพื่อการแสดงลามก การใช้ จัดหาหรือเสนอเด็กเพื่อ
กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย โดยเฉพาะเพื่อการผลิตและขนส่งยาเสพติด และงานที่มีแนวโน้มที่
จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ความปลอดภัย หรือศีลธรรมของเด็ก
5. อนุสญ
ั ญาว่าด้วยค่าตอบแทนที่เท่าเทียมกัน 1951 (ฉบับที่ 100)

อนุสญ
ั ญาพืน้ ฐานฉบับนีก้ ำ� หนดให้ประเทศทีใ่ ห้สตั ยาบันด�ำเนินการตามหลักการค่าตอบแทน
ทีเ่ ท่าเทียมกันส�ำหรับแรงงานชายและหญิงซึง่ ท�ำงานทีม่ คี า่ เท่ากัน ค�ำว่า "ค่าตอบแทน" หมาย
รวมถึง ค่าจ้างหรือเงินเดือนปกติ พื้นฐานหรือขั้นต�่ำ และรวมถึงผลประโยชน์เพิ่มเติมใดๆ
ที่ให้โดยทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นเงินสดหรือสิ่งของโดยนายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้าง
และเนื่องจากการท�ำงานของลูกจ้าง
6. อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการเลือกปฏิบต
ั ิิ (การจ้างงานและอาชีพ) 1958 (ฉบับที่ 111)

อนุสัญญาพื้นฐานฉบับนี้นิยามการเลือกปฏิบัติว่าหมายถึงการแยกแยะ การกีดกัน หรือการ
ล�ำเอียงใดๆ บนพื้นฐานของเชื้อชาติ สีผิว เพศ ศาสนา ความเห็นทางการเมือง พื้นเพที่มา
ดั้งเดิมหรือก�ำเนิดทางสังคม ที่ส่งผลลบล้างหรือลดทอนความเท่าเทียมของโอกาสหรือการ
ปฏิบัติในการจ้างงานหรืออาชีพ อนุสัญญานี้ยังเปิดโอกาสให้มีการเพิ่มเติมเหตุต้องห้ามได้
อีกหลังจากการหารือกับองค์กรผู้แทนของนายจ้างและแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. อนุสัญญาว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัว
1948 (ฉบับที่ 87)

อนุสญ
ั ญาพืน้ ฐานฉบับนีร้ ะบุสทิ ธิของแรงงานและนายจ้างในการจัดตัง้ และเข้าร่วมองค์กรที่
ตนเลือกโดยไม่ตอ้ งขออนุญาต องค์กรลูกจ้างและนายจ้างย่อมสามารถจัดตัง้ ได้อย่างเสรีและ
จะต้องไม่ถูกยุบหรือระงับโดยหน่วยงานปกครองและมีสิทธิที่จะจัดตั้งและเข้าร่วมสหพันธ์
และสมาพันธ์ที่อาจเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรลูกจ้างและนายจ้างระหว่างประเทศ

GLP ในอุตสาหกรรมอาหารทะเลของไทย
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8. อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิในการรวมตัวและการร่วมเจรจาต่อรอง 1949
(ฉบับที่ 98)

อนุสัญญาพื้นฐานฉบับนี้ระบุว่าแรงงานย่อมได้รับความคุ้มครองจากการกระท�ำที่เป็นการ
เลือกปฏิบัติต่อต้านสหภาพ เช่น การมีข้อก�ำหนดไม่ให้แรงงานเข้าร่วมสหภาพหรือต้องสละ
การเป็นสมาชิกสหภาพเพื่อจะได้ถูกจ้างงานหรือการปลดแรงงานด้วยเหตุผลว่าเป็นสมาชิก
สหภาพหรือเข้าร่วมกิจกรรมของสหภาพ องค์กรลูกจ้างและนายจ้างย่อมได้รบั ความคุม้ ครอง
จากการแทรกแซงจากแต่ละฝ่าย โดยเฉพาะการจัดตัง้ องค์กรลูกจ้างภายใต้การครอบง�ำของ
นายจ้างหรือองค์กรนายจ้าง หรือการสนับสนุนองค์กรลูกจ้างในทางการเงินหรือทางอืน่ โดย
มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ก�ำกับองค์กรดังกล่าวให้อยูภ่ ายใต้อำ� นาจควบคุมของนายจ้างหรือองค์กร
นายจ้าง นอกจากนี้ อนุสัญญายังคุ้มครองสิทธิในการเจรจาต่อรองร่วมอีกด้วย
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ในอุตสาหกรรมอาหารทะเลของไทย
โครงการสิทธิจากเรือสู่ฝั่งของไอแอลโอที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสหภาพ
ยุโรปในการปรับปรุงและจัดท�ำแนวปฏิบัติ GLP เพื่อการบริหารจัดการโรงงานและ
เพื่อสมาคมอุตสาหกรรมที่ตั้งใจแน่วแน่ที่จะพัฒนาโครงการมาตรฐานแรงงานที่มี
ประสิทธิภาพ และปรับปรุงสภาพการท�ำงานของแรงงานในอุตสาหกรรมอาหารทะเล
โดยในแนวปฏิบัติที่ปรับปรุงแล้วมีมาตรฐานสถานที่ท�ำงาน GLP หลักการส�ำหรับ
โครงการ GLP ของสมาคมอุตสาหกรรม และเครื่องมือใหม่ๆ ส�ำหรับผู้จัดการโรงงาน
และผูน้ ำ� สมาคมอุตสาหกรรม มาตรฐานสถานทีท่ ำ� งาน GLP ได้กำ� หนดสภาพการท�ำงาน
พืน้ ฐานในอุตสาหกรรมไว้ 7 หมวดหมู่ ได้แก่ แรงงานบังคับและการจัดหางาน แรงงงาน
เด็ก เสรีภาพในการสมาคม การเจรจาต่อรองร่วม และความร่วมมือในสถานประกอบ
กิจการ การไม่เลือกปฏิบัติ (สภาพการท�ำงานที่เท่าเทียมกันส�ำหรับแรงงานทุกคน) ค่า
จ้าง ค่าชดเชย และชั่วโมงการท�ำงาน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สวัสดิการของ
แรงงานและการมีส่วนร่วมในชุมชน
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