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ในป 2562 ประเทศไทยไดดำเนินการเพ่ือแกไขปญหาการใชแรงงานเด็ก แรงงานบังคับ แรงงานทาสใน

สินคาประมง โดยการออกกฎหมายใหมท่ีรัดกุมและทันตอสถานการณปจจุบัน เชน พรบ.คุมครองแรงงาน ฉ.7 

พ.ศ.2562 พรก.พรบ.ปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ.2551 พ.ศ.2562 และไดมีการดำเนินมาตรการ

ตางๆ เพ่ือแกปญหาแรงงานบังคับและการคามนุษย ซ่ึงการดำเนินการนั้นสงผลใหในป 2562 สหภาพยุโรป ไดปลด

ใบเหลืองใหกับภาคประมงไทย ทำใหไทยหลุดพนจากขอกลาวหาสถานการณการทำประมงผิดกฎหมาย ซ่ึงสหภาพ

ยุโรปไดเห็นถึงความพยายามในการดำเนินการของประเทศไทย ท้ังเรื่องการออกกฎหมายและการบังคับใช

กฎหมาย นอกจากนี้ไทยยังไดใหสัตยาบันอนุสัญญา ฉบับท่ี 188 วาดวยการทำงานในภาคประมง และปจจุบันไดมี

การออก พรบ.คุมครองแรงงานในภาคประมง พ.ศ.2562 อีกดวยเพ่ือแสดงใหเห็นถึงความมุงม่ันในการแกปญหา

สถานการณดานแรงงานในประเทศไทยอยางจริงจัง  

ในสวนของอุตสาหกรรมทูนานั้น ไมมีการใชแรงงานบังคับและแรงงานทาสในกระบวนการผลติ อีกท้ังยัง

มุงม่ันสงเสริมใหหวงโซการผลิตดำเนินการดานแรงงานในทิศทางท่ีสอดคลองกับหลักการของสมาคมดวย  

ขอมูลการดำเนินการตอปญหาการคามนุษยของสมาคมอุตสาหกรรมทูนาไทยนำเสนอ 5 สวน ดังนี ้

สวนท่ี 1 วัตถุดิบท่ีใชในอุตสาหกรรมมาจากการนำเขา 

สวนท่ี 2 การควบคุมหวงโซอุปทานของกระบวนการผลิต 

สวนท่ี 3 การนำแนวปฏิบัติดานแรงงานท่ีดี (ILO-GLP) ไปใชในอุตสาหกรรมทูนาไทย  

สวนท่ี 4 การสงเสริมหลักการ UN Human Rights ตามหลักการวาระแหงชาติวาดวยสิทธิมนุษยชนรวม

ขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

สวนท่ี 5 ความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ องคกรระหวางประเทศ และ NGOs ดานแรงงาน 

สวนท่ี 1 วัตถุดิบท่ีใชในอุตสาหกรรมมาจากการนำเขา อัพเดทขอมูลตาราง 

วัตถุดิบท่ีใชในอุตสาหกรรมปลาทูนาของไทย สวนใหญมาจากการนำเขาปละประมาณ 8 แสนตัน  โดย

พบวาในป 2018 มีการนำเขาสูงสุด 3 ลำดับแรก จากไตหวัน สหรัฐอเมริกา และเกาหลีใต  ดังตาราง 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table : Thai Imports of Frozen Whole Round Tuna from the World in 2017-2019 

Source: www.moc.go.th, December 2019,  Prepared by Thai Tuna Industry Association 

   

http://www.moc.go.th/
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สวนท่ี 2 การควบคุมหวงโซอุปทานของกระบวนการผลิต 

 สมาคมฯ มีนโยบายและมาตรการในการควบคุมหวงโซอุปทานในกระบวนการผลิตของสถานประกอบการ

สมาชิก เพ่ือปองกันการใชแรงงานบังคับ แรงงานทาสในโรงงานทูนาของสมาชิก ดังนี ้ 

2.1 นโยบายสมาคมอุตสาหกรรมทูนาไทยดานจริยธรรมในการปฏิบัติตอแรงงาน  

การเขาเปนสมาชิกของสมาคมอุตสาหกรรมทูนาไทยกำหนดใหบริษัทตองยื่นหนังสือยืนยันการประกาศ

เจตนารมณวา บริษัทฯ ยินดีปฏิบัติตามนโยบายดานจริยธรรมในการปฏิบัติตอแรงงาน (Ethical Code of 

Conduct) 8 ขอ ซ่ึงอางอิงตามกฎหมายแรงงานไทย ดังนี้  

1. ไมใชแรงงานเด็ก (No Child Labour) ไมมีคนงานอายุต่ำกวา 18 ป เขามามีสวนรวม หรือไดรับการ

การจางงานในโรงงานแปรรูป ในการสรรหาผูสมัคร คนงานทุกคนจะตองแสดงหนังสือเดินทางที่ออกโดยรัฐบาล 

บัตรประจำตัวและ/หรือใบอนุญาตทำงานเพ่ือใชในการตรวจสอบอายุและความถูกตองในการทำงานตามลำดับ 

2. ไมใชแรงงานบังคับ (No Forced and Compulsory Labour) ไมเรียกรองใหแรงงานจายเงินมัดจำ 

หรือคาธรรมเนียมการสมัครแกบริษัท บริษัทจะตองไมยึด เก็บหนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวและ/ หรือใบอนุญาต

ทำงานของคนงาน บริษัทจะตองไมถือครอบครองเงินเดือนและไมขัดขวางสิทธิประโยชนอ่ืนใดของคนงาน 

3. ไมเลือกปฏิบัติ (No Discrimination) บริษัทจะไมอนุญาตใหแสดงพฤติกรรมที่ชี้ใหเห็นถึงการคุกคาม 

การเลือกปฏิบัติ หรือการขมขูใด ๆ บริษัทจะตองมีการดำเนินงานใหการศึกษาและการฝกอบรมในเรื ่องสิทธิ

มนุษยชนข้ึนพ้ืนฐานแกบุคลากรท้ังหมดท่ีเก่ียวของกับการกำกับดูแลคนงานและการฝกซอมความปลอดภัย บริษัท

จะตองมีพ้ืนท่ีกลไกในการจัดการการรองทุกขเพ่ือใหคนงานม่ันใจวาไดรับการปฏิบัติอยางยุติธรรม 

4. เสรีภาพในการสมาคมและสทิธิในการรวมเจรจาตอรอง (Freedom of Association and Right to 

Collective Bargaining) ในฐานะท่ีไดรับอนุญาตตามกฎหมายไทย บริษัทควรจะเคารพสิทธิเสรีภาพของคนงานใน

การสมาคมและการรวมเจรจาตอรอง 

5. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Health and Safety) บริษัทจะตองใหความกังวลและความสำคัญ

ขั้นสูงสุดในเรื ่องสุขภาพและความปลอดภัยทางดานวิชาชีพของคนงาน อยางนอยที่สุดจะตองปฏิบัติตามขอ

เรียกรองทางกฎหมายที่เกี่ยวของทุกขอ ซึ่งรวมถึงการจัดหาอุปกรณปองกันตัวที่จำเปน โดยจัดเปนคาใชจายของ

นายจาง การปฐมพยาบาลเบื้องตน และการใหความชวยเหลือในข้ันตอนติดตามการรักษาพยาบาล 

6. การปฏิบัติตามวินัย (Disciplinary Practices) บริษัทจะตองไมมีสวนเกี่ยวของหรือยอมใหมีการ

ลงโทษโดยทำรายรางกาย จิตใจ หรือใชคำพูดดูถูกเหยียดหยามคนงาน และจะตองไมมีการหักเงินคาจางจาก

คนงานเม่ือทำผิดระเบียบวินัย 

7. คาตอบแทน (Remuneration) จะตองมีการจายคาจางรายวันขั้นต่ำเต็มจำนวนแกคนงานทุกคนตาม

กฎหมายไทย ในสวนของคาจางการทำงานนอกเวลาจะตองจายในอัตราพิเศษเปนท่ียอมรับตามท่ีกฎหมายไทยระบุ 

8. สวัสดิการและสิทธิประโยชน (Welfare and Benefit) คนงานและทางบริษัทจะตองรวมกันจาย

ประกันสังคมตามที่กฎหมายแรงงานไทยกำหนด เพื่อมั่นใจไดวาคนงานทุกคนมีสิทธิ์ไดรับหลักประกันสุขภาพ

แหงชาติ บริษัทจะตองจดทะเบียนโครงการคนงานทุกคนตั้งแตวันแรกของการจางงาน สำหรับชวงที่หลักประกัน

สุขภาพแหงชาติยังไมมีผลบังคับใช บริษัทตองจัดใหมีการรักษาพยาบาลและคาใชจายท่ีเพียงพอเพ่ือชวยเหลือการ

ไดรับบาดเจ็บจากการทำงานหรือการเจ็บปวยตางๆ 
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2.2 มาตรการดานจริยธรรมตอ Supply Chain   

สมาคมฯ มีนโยบายใหสมาชิกดูแลอุตสาหกรรมตอเนื่องดั้งแตตนน้ำจนถึงปลายน้ำ เพ่ือใหมีการปฏิบัติดาน

จริยธรรมแรงงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

Chart: Supply Chain of Thai Tuna Industry Towards Ethical Standard 

 
 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

- All related supporting industries must conduct as the same 
way as Thai tuna canneries done on Ethical Standard in order 
to ensure the whole tuna supply chain working in the same 
direction for sustainability of our tuna industry.  
-TTIA members always monitor their suppliers on ethical 
standard by themselves.  

Fish Brokers,  
Ship agents,  

Unloading Wharfs, 
Stevedores and 

Freezers 
 

Supporting 
industries 

- TTIA members have to comply with TTIA’s Ethical Labor 
Practice – Code of Conduct on Workers (8 items) based on 
Thai labour law. 
- Thai and migrant workers must have a correct and clear 
identity, fully understand and accept work conditions, wages 
and other benefits that stated clearly in the employment 
contracts before signing. 
- TTIA members have attended GLP Good Labour Practices 
trainings for tuna processing facilities organized by ILO and 
Department of Labour Protection and Welfare. 
 - Most of TTIA members have already complied with the three 
NFI Ethical Standards which are: Ethical Trading Initiative Base 
Code (ETI), Business Social Compliance Initiative Code of 
Conduct (BSCI) and Safe Quality Food Ethical Sourcing Code 
(SQF).  
- Human Resources meeting is regularly held every 2 months. 
- TTIA staffs have conducted GLP visit at tuna factories at least 
once a year. 
         
 

 

TTIA’s Policy 
- Use legal workers only. 
- Local fishing vessels supplying tonggol tuna have to install 
VMS system and enter to GLP for fishing vessels programme. 

They will be trained and monitored by DOF and concerned 
government agency. 
- Fishing vessels in high sea have to comply with RFMOs 

     
 - Legal workers/ stevedores working on discharging at wharfs. 
- TTIA, Ship agents and Tuna traders have Tri-Parties Job 
Description to improve the unloading frozen tuna activity.  
- Each ship agent has sighed MOU with TTIA concerning hiring 
legal labour, normal working condition and discharge fees. 
- TTIA members in collaboration with tuna traders have 
monitored ship agents. 
- Registered wharf to discharge frozen tuna shipments. 
- Only DOF’s approved cold storage can be used to keep raw 
material for Thai canneries. 
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Processing 
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2.3 การกำหนดระเบียบเพ่ิมเติมกับสมาชิก TTIA  

ในป 2559 สมาคมฯ ไดกำหนดระเบียบใหสมาชิก ตองไดรับการตรวจรับรอง Dolphin Safe Program 

จาก Earth Island Institute (EII) และกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมในการรับสมัคร โดยสมาชิกตองใหความรวมมือใน

การดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติดานแรงงานท่ีดี Good Labour Practice (GLP) เพ่ือเปนการควบคุมใหสมาชิก

ปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานสากลและมีความรับผิดชอบตอสังคม ดังนี้ 

1. บริษัทฯตองมีหนังสือยืนยันการประกาศเจตนารมณในการเขาเปนสมาชิกของสมาคมอุตสาหกรรมทูนา

ไทย (Thai Tuna Industry Association) วาบริษัทฯ ยินดีสนับสนุนการปฏิบัติตามนโยบายของสมาคมฯ ดังนี้ 

    1.1 นโยบายดานความปลอดภัยอาหาร (Food Safety) 

    1.2 นโยบายดานการตอตานการทำประมงท่ีผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม และ 

          นโยบายการทำประมงอยางยั่งยืน (IUU Fishing Policy and Sustainability Policy)  

    1.3 นโยบายดานจริยธรรมในการปฏิบตัิตอแรงงาน (Ethical Code of Conduct)  

2. สมาชิกสามัญและวิสามัญประเภทท่ีมีการคาสินคาทูนา จะตองผานการตรวจรับรอง Dolphin Safe  

Program จาก EII 

 3. สมาชิกสามัญตองผานการตรวจ Good Manufacturing Practice (GMP) และ Hazard Analysis 

and Critical Control Point Critical (HACCP) จากหนวยงานภาครัฐ หรือ องคกรเอกชนท่ีไดรับการรับรอง  

4. สมาชิกสามัญและวิสามัญประเภทโรงงานจะตองใหความรวมมือในการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติ  

ดานแรงงานท่ีดี Good Labour Practice (GLP) โดยสมาคมฯ จะมีเจาหนาท่ีไป GLP Visit อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

 5. สมาชิกวิสามัญ ประเภทที่มีการคาสินคาทูนา ตองใหคำมั่นวาจะตองซื้อผลิตภัณฑทูนาจากสมาชิก

สามัญของสมาคมอุตสาหกรรมทูนาไทยเทานั้น และจะตองแสดงเอกสารอื่นใด ที่สามารถยืนยันไดวาการสั่งซ้ือ

ดังกลาว ไดจัดซื้อจากสมาชิกสามัญของสมาคมฯ จริง มอบใหแกเจาหนาที่สมาคมฯ เพื่อการตรวจสอบดูแล เม่ือ

เจาหนาท่ีรองขอ โดยไมชักชา 

 6. สมาชิกสามัญและวิสามัญจะตองปฏิบัติตามนโยบาย และมติอ่ืนใด ท้ังท่ีไดมีอยูและจะออกมาใน

ภายหลัง เพ่ือประโยชนของอุตสาหกรรมทูนาไทย อยางเครงครัด 
 
2.4 การดำเนินการของสมาคมฯ ตอสมาชิกเพ่ือปองกันการคามนุษย 
  

2.4.1 สมาคมฯ จัดประชุมสมาชิก เพ่ือแลกเปล่ียนขอมูล ติดตามสถานการณดานแรงงาน     

สมาคมฯ มีการจัดประชุมกับสมาชิกทุก 2 เดือน เพ่ือหารือและรายงานประเด็นปญหาดานแรงงาน ขอมูล

การติดตามกฎหมาย ระเบียบ ความเคลื่อนไหวดานการประชุมแรงงานท่ีสำคัญจากภาครัฐ NGOs และภาคประชา

สังคม การแกไขสถานการณแรงงานที่มีสวนเกี่ยวของกับสมาชิก  ตลอดจนการรณรงค เชิญชวนใหสมาชิกเขารวม

กิจกรรมเพ่ือสงเสริมแนวปฏิบัติท่ีดีดานแรงงาน  

2.4.2 การดำเนินกิจกรรม TTIA GLP Visit  

สมาคมฯ ไดดำเนินการติดตามแนวปฏิบัติดานแรงงานท่ีดี อยางตอเนื่อง โดยเริ่มข้ึนเม่ือป 2556 รวมกับ

องคการแรงงานระหวางประเทศ และสมาคมอาหารแชเยือกแข็งไทย ภายหลังโครงการสิ้นสุดลงเม่ือป 2558 ทาง

สมาคมฯ ไดจัดกิจกรรม TTIA GLP Visit ใหกับสมาชิก ตั้งแตป 2559 เปนตนมา โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือสนับสนุน
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ใหสมาชิกดำเนินการปฏิบัติดานแรงงานท่ีดีตามหลักการสงเสริมความสัมพันธท่ีดีระหวางนายจางและลูกจาง และ

เปนการติดตามผลการนำ GLP ไปใช ตลอดจนเสริมสรางความรูความเขาใจเรื่อง GLP ใหกับสมาชิกใหมดวย    

  การจัดกิจกรรม TTIA GLP Visit  

(1) คูมือการติดตาม GLP  สมาคมฯ ไดปรับคูมือการติดตามผลดำเนินการ GLP กับสมาชิกโดยใชคูมือ 

“Ship to Shore Rights Good Labour Practices Manual in Thailand’s Seafood Industry” ซ่ึงเปนคูมือ

ฉบับใหมท่ีไดมีการปรับแกรวมกับองคการแรงงานระหวางประเทศ และกรมสวัสดิการคุมครองแรงงาน ภายใต

โครงการ Ship to Shore Rights โดยทุนสนับสนุนจากสหภาพยุโรป มีข้ันตอนดำเนินการ GLP Visit มีดังนี้  

- สมาคมฯ จัดกิจกรรม GLP Visit กับสมาชิกอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

- สมาคมฯ ใชคูมือ GLP Visit และใชผล TTIA GLP Visit จากครั้งกอน ในการติดตามผลการปรับปรุง   

- เขาเยี่ยมชมโรงงาน และไลนการผลิตของสมาชิก 

- สัมภาษณตัวแทนฝายนายจาง และสุมตัวแทนฝายลูกจางเพ่ือเก็บขอมูล การบริหารจัดการและวงจร

ชีวิตของลูกจาง เก็บขอมูลตามหลัก GLP กฎหมายแรงงาน และการทำงานของคณะกรรมการสวัสดิการฯ  

- ขอเอกสาร หลักฐานเพ่ิมเติม ประกอบการพิจารณา  

- จัดทำรายงานสรุปสงถึงสมาชิกเปนรายบริษัท และจัดทำรายงานประจำปในภาพรวมอุตสาหกรรม

สรุป การดำเนินกิจกรรม GLP นั้นจะทำใหสมาชิกตระหนักและปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติดานแรงงานที่ดีอยาง

สม่ำเสมอ ไดรับทราบสถานการณและกฎระเบียบดานแรงงานที่ตอเนื่อง มีการแลกเปลี่ยนความรูในการแกไข

ปญหาดานแรงงานและการพัฒนาดานสวัสดิการใหดีข้ึน  

 มีการจัดทำนโยบายและเพ่ิมการสื่อสาร อบรม ประชาสัมพันธใหแรงงานขามชาติไดรับทราบขอมูล สิทธิ 

หนาที่ของตน อีกทั้งทำใหสมาชิกมีการพัฒนาดานความสัมพันธที่ดีระหวางนายจางและลูกจางผานคณะกรรมการ

สวัสดิการในสถานประกอบกิจการ โดยแรงงานขามชาติมีสวนรวม  

2.4.3 การจัดอบรมกฎหมายใหกับสมาชิก TTIA รวมกับ TFFA  

- จัดอบรมกฎหมายแรงงาน วันท่ี 21 พฤษภาคม 2562  สมาคมฯ ไดรวมกับสมาคมอาหารแชงเยือกแข็ง

ไทย จัดอบรม “เจาะลึกกฎหมายแรงงานใหม เพ่ือประโยชนนายจางและลูกจาง” ณ หองประชุมสมาคมอาหารแช

เยือกแข็งไทย เพ่ือใหสมาชิกทันตอการเปลี่ยนแปลง แกไข ปรับปรุงกฎหมายดานแรงงานฉบับตางๆ เชน พรบ.

คุมครองแรงงาน(ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2560, พรบ.คุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี7) พ.ศ. 2562, กฎหมายความผิดฐานคา

มนุษยและการใชแรงงานบังคับ  และกฎหมายแรงงานสัมพันธ เปนตน 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ TTIA จัดอบรมกฎหมายแรงงานใหกับสมาชิกรวมกบัสมาคมอาหารแชเยือกแข็งไทย 
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สวนท่ี 3 การนำแนวปฏิบัติดานแรงงานท่ีดี (ILO-GLP) ไปใชในอุตสาหกรรมทูนาไทย  

สมาคมฯ ไดเขารวมในโครงการตอตานรูปแบบการทำงานที่ไมเปนที่ยอมรับในอุตสาหกรรมประมงและ

อาหารทะเล (Combatting Unacceptable Forms of  Work in the Thai Fishing and Seafood Industry) 

หรือเรียกชื่อยอวา “Ship to Shore Right” ซึ่งโครงการนี้เกิดจากความรวมมือระหวางกระทรวงแรงงาน และ

องคการแรงงานระหวางประเทศ โดยการสนับสนุนงบประมาณจากสหภาพยุโรป ซึ่งสมาคมฯ ไดเขารวมเปน

คณะกรรมการกำกับติดตามโครงการฯ และเขารวมเปนคณะทำงานดวย ซ่ึงมีการแบงคณะทำงานเปน 2 ชุด ดังนี้  

คณะทำงานชุดแรก ทำหนาที่รับผิดชอบดานกฎหมาย นโยบายขับเคลื่อนในเรื่องการรับอนุสัญญา ILO 

C188 วาดวยการทํางานในภาคการประมง ค.ศ. 2007 และ พิธีสารภายใตอนุสัญญา P29 วาดวยแรงงานบังคับ 

และงานดานสิทธิของแรงงาน โดยมีการปรับแกเนื้อหาใน พรบ.ปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. 2551 

ใหมีความชัดเจนข้ึน และเพ่ิมนิยามการใชแรงงานบังคับและบทลงโทษ 

คณะทำงานชุดที่สอง ทำหนาที่รับผิดชอบการบังคับใชกฎหมาย การตรวจแรงงาน การอบรมเจาหนาท่ี

ตรวจแรงงาน ซึ่งทำใหผู ใชแรงงานและเครือขายแรงงานตางดาวไดรับประโยชนเพิ่มมากขึ้น รวมไปถึงการ

สนับสนุนและสงเสริมใหภาคเอกชนนำแนวทางปฏิบัติดานแรงงานท่ีดี Good Labour Practice (GLP) ไปใช 

สำหรับการทำงานในคณะทำงานชุดที่สองนั้น สมาคมฯ ไดรวมกับองคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) 

และสมาคมอาหารแชเยือกแข็งไทย (TFFA) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามแนวปฏิบัติดานแรงงานที่ดี ใหเกิด

ความนาเชื่อถือ โดยระยะเวลาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพแนวปฏิบัติการใชแรงงานที่ดีนั้นเริ่มวันที่ 1 มกราคม 

2561 – 30 ธันวาคม 2562 ซ่ึงปจจุบันโครงการไดสิ้นสุดไปแลว  

การดำเนินการท่ีสำคัญของสมาคมในการปรับแนวปฏิบัติดานแรงงานท่ีดี มีดังนี้ 

 -การพัฒนาคูมือ GLP และแบบฟอรมการติดตามใหมีประสิทธิภาพและทันสมัย รวมกับกระทรวงแรงงาน 

 -การสรรหาผูเชี่ยวชาญเพ่ือดำเนินการติดตาม GLP ในสถานประกอบการ และเจาหนาท่ีประสานงาน

โครงการ และจดัทำรายงานประจำปในภาพรวมของอุตสาหกรรม 

 -ปรับข้ันตอนการติดตามผล ข้ันตอนการดำเนินการ ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

 -การผลักดันกลไกคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ โดยใหแรงงานขามชาติมีสวนรวม 

-การจัดอบรม GLP ใหกับสถานประกอบการ โดยเชิญผูซ้ือเขามารวมดวย 

-การจัดอบรมคูมือ GLP ฉบับใหมใหสถานประกอบการ 2 ครั้ง ในจังหวัดสงขลา และสมุทรสาคร 

-การจัดตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งข้ึนเปนคณะกรรมการไตรภาคี (ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม) 

เพ่ือกำกับแนวปฏิบัติดานแรงงานท่ีดีเพ่ือใหเกิดความยั่งยืนในการดำเนินการ 

-การใชกลไกการรับขอรองเรียน และแนวทางข้ันตอนการเยียวยา 

-การประเมินผลการดำเนินโครงการ GLP กับสมาชิก 

-การนำ GLP ไปใชติดตามกับหวงโซอุปทาน    

-การจัดประชุมรวมกับภาคประชาสังคม  

-การประชาสัมพันธการดำเนินการโครงการในรูปแบบตางๆ เชน นำเสนอเปนคลิป VDO  
 

ในป 2562 สมาคมฯ ไดทำ GLP Visit โดยใชคูมือฉบับใหมกับสมาชิกจำนวน 25 โรงงาน 
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ผลการดำเนินกิจกรรม GLP Visit 2019 ในภาพรวม พบวา สมาชิกท่ีสามารถปฏิบัติตามคูมือ GLP ไดมี

จำนวน 21 บริษัท จาก 25 บริษัท หรือ 84%  อีก 4 บริษัท หรือ 16% พบปญหาดานการหักคาจาง, ยังไมได

ปรับเปลี่ยนระเบียบในการลาคลอดตามกฎหมายใหม, การสอบถามการตั้งครรภกอนรับเขาทำงาน เปนตน และ

ประเด็นท่ีจะแกไขใหแลวเสร็จภายในป 2563 ไดแก การเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ 

// และการเพ่ิมการแปลภาษาในเอกสารสำคัญใหแรงงาน เชน สัญญาจางงาน ใบสลิปเงินเดือน ปายเตือนความ

ปลอดภัย เปนตน 

 

  

 

 

++++ 

 

 

 

 

 
 ภาพประกอบ  ภาพดานซาย : การเขาทำ GLP Visit 2019 ที่โรงงานสมาชิก จ.สตูล มี ILO เขารวมสังเกตการณ เมื่อวนัที่ 19 มิถุนายน 2562 

             ภาพกลาง :    การเขาทำ GLP Visit 2019 ที่โรงงานสมาชิก จ.สงขลา เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 

                   ดานขวา :      การเขาทำ GLP Visit 2019  ที่โรงงานสมาชิก จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562  

แผนการดำเนินการตอไปในป 2563 สมาคมฯ ตองการใหซับพลายเชนของสมาชิกสมาคมฯ เขาใจแนว

ปฏิบัติดานแรงงานท่ีดีดวยโดยสมาคมจะมีการจัดอบรม GLP ใหกับซับพลายเชนสมาชิก และยังคงดำเนินกิจกรรม 

TTIA GLP Visit กับสมาชิก ณ สถานประกอบการ เพ่ือใหตระหนักและนำหลักการจริยธรรมดานแรงงานไปปฏิบัติ

อยางยั่งยืน 

 

การประชุมและการทำกิจกรรมภายใตโครงการ Ship To Shore Rights ในป 2562  

- TTIA รวมประชุมกับ ILO และกรมสวัสดิการคุมครองแรงงานเพ่ือปรับคูมือ GLP เม่ือวันท่ี 9 มกราคม 2562      

 

 

 

 

 

 

 
ภาพ การประชุมเพือ่ปรับคูมือ ILO-GLP เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562   
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- TTIA ประชุม คณะทำงานรวม โครงการตอตานรูปแบบการทำงานท่ีไมเปนท่ียอมรับในอุตสาหกรรมประมงและ

อาหารทะเล โครงการ Ship to Shore Rights วันท่ี 22 มีนาคม 2562  

 

 

 

 

 

    
 

ภาพ ประชุม คณะทำงานรวม โครงการ  Ship To Shore Rights วันที ่22 มีนาคม 2562 

 

 - TTIA รวมประชุมคณะกรรมการกำกับติดตามโครงการสิทธิจากเรือสูฝง ครั้งท่ี 9/2562  

ณ กระทรวงแรงงานวันท่ี 30 เมษายน 2562 

    

 

 

 

 
ภาพ การประชุมคณะกรรมการกำกับติดตามโครงการสิทธิจากเรือสูฝง คร้ังที่9/2562 วันที่ 30 เมษายน 2562 

 
- TTIA / TFFA จัดอบรม GLP และหลักการในคูมือฉบับใหมใหกับสมาชิกมี ILO เขารวมสังเกตการณ 

ครั้งท่ี 1 วันท่ี15-16 พฤษภาคม 2562 ณ สมุทรสาคร ครั้งท่ี 2 วันท่ี 17-18 มิถุนายน 2562 ณ สงขลา     

 

 

 

 

 
 

ภาพ การประชุมคณะทำงานโครงการ Ship to Shore Right วันที่ 15-16 พฤษภาคม 2562 ณ สมุทรสาคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ การประชุมคณะทำงานโครงการ Ship to Shore Right วันที่ 17-18 มิถุนายน 2562 ณ สงขลา     
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- TTIA / TFFA / ILO รวมงานเปดตัวคูมือ ILO-GLP "GLP for Seafood industry and Sustainable 

Fishing in Thailand" ณ เมืองทองธานี วันท่ี 29 พฤษภาคม 2562      

 

 

 

 

 
 

ภาพ เปดตัวคูมือ ILO-GLP "GLP for Seafood industry and Sustainable Fishing in Thailand วันที่ 29 พฤษภาคม 2562  

 

- TTIA รวมเปนวิทยากรอบรมพนกังานตรวจแรงงานใหม จัดโดยกระทรวงแรงงานและ ILO ท่ี รร.

เดอะภัทรา วันท่ี 17 พฤษภาคม 2562      

 

 

 

 

 
ภาพ รวมเปนวิทยากรอบรมพนักงานตรวจแรงงานใหม วันที ่17 พฤษภาคม 2562 

 

- TTIA เขาประชุมคณะทำงานรวม Ship to Shore Rights  ณ รร.สโุกศล วันท่ี 30 กันยายน 2562       

 

 

 

 

 
ภาพ รวมเขาประชุมคณะทำงานรวม Ship to Shore Rights  วันที่ 30 กันยายน 2562 

 

- TTIA เขาประชุมคณะกรรมการกำกับติดตามโครงการ Ship to Shore Rights  ครั้งท่ี 10  ณ           

ก.แรงงาน วันท่ี 22 พฤศจิกายน 2562       

 

 

 

  

 
ภาพ รวมเขาประชุมคณะกรรมการกำกบัติดตามโครงการ Ship to Shore Rights  คร้ังที่ 10  วันที ่22 พฤศจิกายน 2562 
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- TTIA เขาประชุมคณะกรรมการไตรภาคีกำกับแนวปฏิบัติการใชแรงงานท่ีดีครั้งท่ี 1 วันท่ี 24 กรกฎาคม 

2562 / ครั้งท่ี 2 วันท่ี 9 ธันวาคม 2562 ณ ก.แรงงาน        

 

 

 

  

 

 
ภาพซาย ประชุมคณะกรรมการไตรภาคีกำกับแนวปฏิบัติการใชแรงงานที่ดีคร้ังที่ 1 วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 
ภาพขวา ประชุมคณะกรรมการไตรภาคีกำกับแนวปฏิบัติการใชแรงงานที่ดีคร้ังที่ 2 วันที่ 9 ธันวาคม 2562 

 

 -สมาคมฯ ไดรับเชิญจาก ILO และสมาคมผูผลิตไกเพ่ือการสงออกไทยเพ่ือรวมแลกเปล่ียนประสบการณนำ 

GLP ไปใชภายใตโครงการ Ship to Shore Rights เม่ือวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2562  

  ที่ปรึกษาสมาคมฯ ไดไดแชรประสบการณดำเนินการ GLP ตั้งแตเริ่มตนการทำ GLP visit กับสมาชิก

สมาคมโดยไดรับความรวมมือจากสมาชิกเปนอยางดีในการดำเนินการ / การจัดตั้งคณะกรรมการไตรภาคี GLP 

รวมถึงการผลักดันคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการท่ีมีแรงงานขามชาติรวมอยูดวย 

 

 

 

 

 

สวนท่ี 4 การสงเสริมหลักการ UN Human Right ตามหลักการวาระแหงชาติวาดวยสิทธิมนุษยชนรวม

ขับเคล่ือน Thailand 4.0 เพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน  

จากมตคิณะรัฐมนตรีวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2560 ไดประกาศให “สิทธิมนุษยชน” เปนวาระแหงชาติ และ

ไดเชิญคณะทำงานสหประชาชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนมาเยือนไทย (ระหวางวันท่ี 28 มีนาคม – 4 

เมษายน 2561) เพ่ือใหเกิดกระบวนการเรียนรู UNGP Guiding Principles on Business and Human Rights  

 

 

 

        

ภาพประกอบ คณะทำงานสหประชาชาติวาดวยธุรกจิกับสิทธิมนุษยชนเยือนสภาหอการคาแหงประเทศไทย วันที่ 28 มนีาคม 2561 

 

ภาพ การรวมแลกเปล่ียนประสบการณนำ GLP กับสมาคมผูผลิตไกเพื่อการสงออกไทย วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 
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สมาคมฯ ไดตระหนักและไดเริ่มนำหลักการ UNGP มาปรับใชตั้งแตปลายป 2560 เปนตนมาเพ่ือให

สอดคลองกับหลักการจริยธรรมดานแรงงานของสมาคม 

และเม่ือวันท่ี 29 ตุลาคม 2562 ท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี ไดเห็นชอบ รางแผนปฏิบัติการระดับชาติวาดวย

ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน  ระยะท่ี 1 (พ.ศ. 2562 – 2565) แลว  
 
การรวมมือกับภาคสวนตางๆ ตามหลักการวาระแหงชาติวาดวยสิทธิมนุษยชน ในป 2562  

- TTIA จัดอบรม “เรื่องหลักการช้ีแนะของสหประชาชาติวาดวยสิทธิมนุษยชน (UNGPs)” 

เมื ่อวันที ่ 10 กันยายน 2562  TTIA ไดจัดอบรมเรื่องหลักการชี้แนะของสหประชาชาติวาดวยสิทธิ

มนุษยชน (UNGPs) โดยมีคุณนรีลักษณ แพไชยภูมิ ผูอำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ กรมคุมครอง

สิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เปนวิทยากร การอบรมครั้งนี ้จัดเพื่อใหสมาชิกเขาใจหลักการดานสิทธิ

มนุษยชนและแนวทางของ UNGP และ หลักการของรางแผนธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  

      
 

 

 

  

 

 

ภาพประกอบ จัดอบรม “เร่ืองหลักการชี้แนะของสหประชาชาติวาดวยสิทธิมนษุยชน (UNGPs)” เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562   

 
-รวมงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องสิทธิมนุษยชนการขับเคล่ือนความสามารถในการแขงขันของ

บริษัทจดทะเบียนไทยสูความยั่งยืน ตามหลักการชี้แนะ เรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ขององคการสหประชาชาติ 

UNGPs รวมจัดโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย และตลาด

หลักทรัพย และ UNDP ณ โรงแรมแกรนด ไฮแอทเอราวัณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2562  

 

      

 

 

  
 

ภาพประกอบ รวมงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เร่ืองสิทธิมนุษยชนการขบัเคล่ือนความสามารถในการแขงขันของบริษทัจดทะเบียนไทยสูความยั่งยืน  

วันท่ี 31 พฤษภาคม 2562 
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-รวมประชุมระหวางประเทศ และรวมเปน speaker ในงาน "การดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบ

และเคารพสิทธิมนุษยชน (Responsible Business and Rights Forum) " ซ่ึงกำหนดจัดข้ึนระหวางวันท่ี 12 

– 13 มิถุนายน 2562 ณ ศูนยการประชุมสหประชาชาติ (UN Conference Center) กรุงเทพ ฯ 

      

 

 

 

 

 
   ภาพประกอบ การดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและเคารพสิทธิมนุษยชน (Responsible Buisiness and Rights Forum)                        

เมื่อวันที่ 12-13 มิถุนายน 2562 

-รวมประชุมเพื ่อขับเคลื่อนหลักการชี ้แนะของสหประชาชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนและ

แผนปฏิบัตกิารระดับชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (กลุมภาคธุรกิจ) จัดโดยกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 

กระทรวงยุติธรรม ณ โรงแรม รามา การเดนส   

      

 

 

 

 

 
   ภาพประกอบ ประชุมเพื่อขับเคล่ือนหลักการชี้แนะของสหประชาชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนและแผนปฏิบัติการระดับชาติวาดวยธุรกิจกับ

สิทธิมนุษยชน วันที่ 13 สิงหาคม 2562 

-รวมเปนวิทยากร บรรยายในหลักสูตร ประกาศนียบัตรดานสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง 

รุ นที่ 1 โดยเสวนาหัวขอเรื ่อง สัมมนาบทบาทผูนำในการขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนในสังคมและองคกร ณ 

สถาบันพระปกเกลา วันท่ี 26 สิงหาคม 2562 

      

 

 

 

 

 
   ภาพประกอบ รวมเปนวิทยากร บรรยายหัวขอเร่ือง สัมมนาบทบาทผูนำในการขับเคล่ือนสิทธิมนุษยชนในสังคมและองคกร วันที่ 26 สิงหาคม 2562 
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สวนท่ี 5 ความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ องคกรระหวางประเทศ และ NGOs ดานแรงงาน 

5.1 การดำเนินการแกไขปญหาการคามนุษยรวมกับภาครัฐ 

ในการดำเนินการแกไขปญหาการคามนุษยระหวางสมาคมฯ กับภาครัฐ  สมาคมฯ ใหความรวมมือดาน

แรงงานกับภาครัฐที่เกี่ยวของ ทั้ง โดยสมาคมเอง และผานทางสภาหอการคาแหงประเทศไทย สภาอุตสาหกรรม

แหงประเทศไทย สมาพันธผูผลิตสินคาประมงไทย  หนวยงานภาครัฐสำคัญมี 8 กระทรวง คือ กระทรวงแรงงาน 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงพาณิชย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงยุติธรรม โดยการเขารวมประชุมใหความเห็น

เก่ียวกับประเด็นและปญหาดานแรงงาน อาทิ เชน  

 

- TTIA รวมงานวันตอตานการใชแรงงานเด็กโลก ประจำป พ.ศ.2562 จัดที่หอง จอมพล ป.พิบูล

สงคราม กระทรวงแรงงาน วันท่ี 11 มิถุนายน 2562 

 

 

 

 

 

 
ภาพประกอบ รวมงานวันตอตานการใชแรงงานเด็กโลก ประจำป พ.ศ.2562 วันที่ 11 มิถุนายน 2562 

 

- TTIA รวมประชุมคณะทำงานเพ่ือติดตามและรวบรวมขอมูลการดำเนินการปองกันและแกไขปญหา

การใชแรงงานเด็กแรงงานบังคับในกลุมสินคาประเภทกุงและปลา ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 30 สิงหาคม 2562 จัด

โดยกรมสวัสดิการคุมครองแรงงาน 

      

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ภาพประกอบ การประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามและรวบรวมขอมูลการดำเนนิการปองกันและแกไขปญหาการใชแรงงานเด็กแรงงานบังคับในกลุมสินคา

ประเภทกุงและปลา คร้ังที่ 1/2561 จัดโดยกรมสวัสดิการคุมครองแรงงาน   
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- TTIA รวมประชุมคณะทำงานเพ่ือติดตามและรวบรวมขอมูลการดำเนินการปองกันและแกไขปญหา

การใชแรงงานเด็กแรงงานบังคับในกลุมสินคาประเภทกุงและปลา ครั้งท่ี 2 /2562 วันท่ี 11 ธันวาคม 2562 จัด

โดยกรมสวัสดิการคุมครองแรงงาน 

      

 

 

 

 

 

 

5.2 ความรวมมือกับองคการระหวางประเทศเพื่อการโยกยายถิ่นฐาน (IOM) ในหลักการเรื่องการสรรหา

แรงงานอยางมีความรับผิดชอบ 

ตั้งแตป 2561-2562 สมาคมฯ ไดเริ่มมีความรวมมือกับองคการระหวางประเทศเพื่อการโยกยายถิ่นฐาน 

(IOM) เพื่อสงเสริมใหสมาชิกนำหลักการการจัดหาแรงงานขามชาติอยางเปนธรรมตามหลักสากลไปพัฒนาตอใน

สถานประกอบการของสมาชิก โดยมีความรวมมือและการหารือ ดังนี้ 

-สมาคมฯ และองคการระหวางประเทศเพื่อการโยกยายถิ่นฐานรวมกันจัดโครงการอบรม “การจัดหา

แรงงานขามชาติท่ีเปนธรรม” วันท่ี 14 ธันวาคม 2561 จัดท่ีสมาคมอุตสาหกรรมทูนาไทย 

 

 

 
                

 

 

 

 

           สรุป การอบรมการจัดหาแรงงานขามชาติท่ีเปนธรรม มีการนำเสนอมุมมองตามหลักสากลเรื่องความ

รับผิดชอบดานคาใชจายในการนำเขาแรงงานขามชาติเพ่ือมาทำงานในประเทศไทย และการใหความสำคัญถึง

คาใชจายท่ีเกิดข้ึนในประเทศตนทางของแรงงาน   

ตอมาในป 2562 สมาคมฯ ไดเขารวมเปนคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ Promise วัตถุประสงคเพ่ือ

สนับสนุนหลักการนำเขาและวาจางแรงงานขามชาติอยางเปนธรรม รวมถึงการพัฒนาทักษะฝมือแรงงานขามชาติ

โครงการเริ่มตั้งแตป 2560 และสิ้นสุดในป 2564   
 

ภาพ การจัดอบรมการจัดหาแรงงานขามชาติที่เปนธรรม วันที ่14 ธันวาคม 2561 

 

ภาพประกอบ การประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามและรวบรวมขอมูลการดำเนนิการปองกันและแกไขปญหาการใชแรงงานเด็กแรงงานบังคับในกลุมสินคา

ประเภทกุงและปลา คร้ังที่ 2/2562 จัดโดยกรมสวัสดิการคุมครองแรงงาน   
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- TTIA รวมเขารวมงานเสวนา ทิศทางการจัดการปญหาแรงงานบังคับตาม พระราชกำหนดแกไข

เพ่ิมเติมพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ.2551 พ.ศ.2562 ณ หองประชุมพิมาน สยาม

ฮอล ณ รร.พลาซาแอททินี่ จัดโดย IOM 

      

 

 

  

 

 

 

- TTIA รวมเปนผูเสวนา แลกเปล่ียนความเห็นตามฉันทามติวาดวยแรงงานขามชาติไปสูการปฏิบัติ ณ 

โรงแรม พารค พลาซา สุขุมวิท กรุงเทพ จัดโดย MWG และ ILO วันท่ี 9 กันยายน 2562 

       

 

 

 

 

 

5.3 รวมประชุมเปนคณะกรรมการ ในโครงการระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตเพ่ือขจัดการคามนุษยและ

แรงงานบังคับในกลุมชาวประมง จัดโดย ILO จาการตา 

  

- TTIA ประชุม คณะกำกับโครงการ Sea Forum for Fisher ที่ มะนิลา ประเทศ ฟลิปปนส ในฐานะ

ผูแทนภาคเอกชนไทย ท่ีเขารวมโครงการแกไขปญหาแรงงานบังคับและคามนุษย ในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใต จัดโดย ILO ประเทศอินโดนีเซีย เม่ือวันท่ี 1 สิงหาคม 2562 

       

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ รวมงานเสวนา ทิศทางการจัดการปญหาแรงงานบังคับตาม พระราชกำหนดแกไขเพิ่มเติม 

พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ.2551 พ.ศ.2562 

ภาพประกอบ เสวนา แลกเปล่ียนความเห็นตามฉันทามติวาดวยแรงงานขามชาติไปสูการปฏิบัติ 

ภาพประกอบ ประชุม คณะกำกบัโครงการ Sea Forum For Fisher ที่ มะนิลา 
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- TTIA รวมประชุมโครงการ Sea Forum for Fisher ณ บาหลี อินโดนีเซีย จัดโดย ILO จาการตา 

เม่ือวันท่ี 25-26 กันยายน 2562 

สมาคมฯ ไดร ับเชิญขึ ้นพูดในหัวขอ Development in regional efforts to combat trafficking in 

fisheries in Southeast Asia โดยขึ้นพูดรวมกับสภาองคการนายจางกลุมสหภาพแรงงาน ประเด็นที่นำเสนอคือ

ทุกประเทศมีกฎหมายที่แตกตางกันที่แตกตางกันควรศึกษาวาสัญญา c 188 มีเงื่อนไขและวิธีใชอยางไรใหท่ัว

ประเทศสามารถนำมาใชเปนแนวทางไดอยางไร  

สำหรับอุตสาหกรรมทูนาไทยไดปรับตัวตามอนุสัญญา c188 โดยไดเริ่มสงเสริมการดำเนินการดานแรงงาน

ไปถึง supply chain ขณะเดียวกันพระราชบัญญัติคุ มครองแรงงานประมงในชวงปลายปนี้และไดมีการออก

กฎหมายลูกอีกหลายฉบับเพ่ือใหหนวยงานรัฐท่ีเก่ียวของสามารถทำงานรวมกันได 

      

 

 

 

 

 

 

5.4 การดำเนินการรวมกันกับองคกรไมแสวงหากำไร  

  สมาคมฯ ไดทำงานรวมกับกลุม NGOs ซ่ึงมีสวนในการทำใหอุตสาหกรรมเกิดการพัฒนาดานจริยธรรมตอ

แรงงาน เชน การนำเอาขอรองเรียน ปญหาตางๆ หรือขอแนะนำท่ีไดรับ มาปรับปรุง การประชุมหารือแลกเปลี่ยน

ความเห็นรวมกัน อาทิเชน เครือขายสิทธิแรงงานขามชาติ (Migrant Worker Rights Network: MWRN) องคการ 

PLAN International Thailand โดยมีความรวมมือในป 2562 ดังนี้        
 
 -การจัดประชุมรวมกับ MWRN เพ่ือจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการรวมกัน เรื่อง การทำหนาท่ีและการ

จัดการคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ (คกส.)  

วันท่ี 26 พฤศจิกายน 2562 สมาคมฯ TTIA รวมกับ MWRN จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งท่ี 5 เรื่อง การ

ทำหนาท่ีและการจัดการคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ ณ บานคุงนารีสอรท จ.สมุทรสาคร โดย

มีคุณอรรถพันธ ท่ีปรึกษาฯ และ คุณเซนตเท เลขาธิการ MWRN เปนประธานรวม มีสมาชิกเขารวม 11 บริษัท 23 

คน โดยเปนคณะกรรมการสวัสดิการท่ีเปนแรงงานไทย และแรงงานขามชาติ มีสาระสาคัญดังนี้ 

ในชวงเชามีการบรรยายใหความรูเก่ียวกับ คุณสมบัติ หนาท่ี คกส. /การใหสวัสดิการตามกฎหมายและ

นอกกฎหมาย การเลือกตั้ง คกส. โดยคุณปาลิดา ไชยมงคล วิทยากรจาก สำนักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 

จ.สมุทรสาคร    

 

 

 

ภาพประกอบ ประชุม คณะกำกบัโครงการ Sea Forum For Fisher ที่ บาหลี อินโดนีเซีย 
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- TTIA รวมเสวนาในงาน From Net to Napkin จากอวนสูปาก ในหัวขอการจางงานท่ีเปนธรรมใน

อุตสาหกรรมประมงไทย จัดโดย PLAN International Thailand  ณ เกตเวย เอกมัย วันท่ี 29 มิถุนายน 2562  

       

 

 

 

 

 

 

- TTIA รวมกับสมาพันธผูผลิตสินคาประมงไทย ไดเดินทางไปบริจาคของอุปโภคและบริโภค และ

ทุนการศึกษาใหกับ เด็กกำพรา ท่ีวัดสระแกว จังหวัดอางทอง วันท่ี 14 กันยายน 2562 

       

 

 

 

 

  

  -TTIA เขาประชุมกับผูแทน NGOs จาก Humanity United / Freedom Fund (คุณฟลิฟเป, คุณเอ

ม่ี, คุณซาลา, คุณโรยทราย) ที ่ TTIA ซึ ่งมาขอเขาพบเพื ่อสอบถามขอมูลการดำเนินการดานแรงงานของ

อุตสาหกรรมทูนาไทย วันท่ี 1 กุมภาพันธ 2562  

 

 

 

ภาพประกอบ การรวมเสวนาในงาน From Net to Napkin จากอวนสูปาก 

ภาพประกอบ TTIA รวมกบัสมาพันธผูผลิตสินคาประมงไทย บริจาคของอุปโภคและบริโภค และทุนการศึกษาใหกับ เด็กกำพรา  จังหวัดอางทอง 

ภาพประกอบ การจัดงานสัมมนาเชิงปฏบิัติการคร้ังที่ 5 (Social Dialogue) เร่ือง “การทำหนาที่และการจัดการคณะกรรมการสวัสดิการใน

สถานประกอบกิจการ” วันที่ 26 พฤศจกิายน 2562 
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- TTIA ใหสัมภาษณ กับ บริษัท Praxis Labs โดยคุณ กฤตพร สิทธิกรวรกุล และคุณ ฮันนาห โบลส ซ่ึง

เปนบริษัทที่ปรึกษาทำวิจัยอิสระ ภายใตการสนับสนุนจาก องคการ Humanity United and the Freedom 

Fund เพื่อจัดทำรายงานการศึกษาเรื่อง แนวคิดริเริ่มในภาคเอกชนในการจัดการกับปญหาการใชแรงงานบังคับ 

และการคามนุษย ในอุตสาหกรรมอาหารทะเลไทย วันท่ี 7 กุมภาพันธ 2562  

       

 

 

 

 

 

  

  - TTIA ใหสัมภาษณ บริษัทวิจัย RCG โดยมีคุณ Scott Rankin / คุณปนัดดา / คุณกฤตพร จาก ILO 

เขารวมสัมภาษณ ในประเด็นดานแรงงาน อุปสรรคและความทาทายในการดำเนินการแรงงานและปญหา IUU 

วันท่ี 2 ตุลาคม 2562 

 

 

 

 

 

 

  - TTIA ไดใหสัมภาษณ กับคุณชลธิชา ตั้งวรมงคล ผูแทนจาก HDRF ท่ี รร.เดอะภัทรา ในประเด็นเรื่อง 

"การทำวิจัยคดียุทธศาสตรเพื่อไมใหเกิดความมีสวนรวมทางสาธารณะ" โดย ใหความสนใจ กับคดีของ นาย Andy 

hall ท่ีถูกฟองหลายคดีจากภาคธุรกิจ แตสมาคมฯ ใหความชวยเหลือ เม่ือวันท่ี 17 พฤษภาคม 2562  

 

ภาพประกอบ TTIA ใหสัมภาษณ กับ บริษัท Praxis Labs 

ภาพประกอบ TTIA เขาประชุมกับผูแทน NGOs จาก Humanity United / Freedom Fund 

ภาพประกอบ TTIA ใหสัมภาษณ บริษทัวิจัย RCG 
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  - TTIA ไดรับเชิญจากทาง ILO เพ่ือรวมเปน speaker ภายในงาน SeaWeb Seafood Summit 

2019 จัดท่ี รร. แชงกรี-ลา โดยไดรับเชิญรวมเสวนาในหัวขอ Work in fishing from the far end of the 

supply chain เม่ือวันท่ี 13 มิถุนายน 2562   

 

 

 

 

 

 

 

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

 

ภาพประกอบ TTIA ไดใหสัมภาษณ กับคุณชลธิชา ต้ังวรมงคล ผูแทนจาก HDRF 

ภาพประกอบ TTIA รวมเปน speaker ภายในงาน SeaWeb Seafood Summit 2019 


