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คู่มือการด าเนินการด้านแรงงานของสมาคมอตุสาหกรรมทูน่าไทย 
 

 

สรุปการด าเนินงานด้านแรงงานของสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย (มกรำคม- มิถนุำยน 2564)  
 
Chapter 1 นโยบายสมาคม และหลักจริยธรรมแรงงาน  

       -การใช้แนวปฏิบัติด้านแรงงานที่ดี GLP กับสมาชิก 
       -การส่งเสริมให้ซับพลายเชนน าแนวปฏิบัติด้านแรงงานที่ดี GLP ไปใช้    

 

Chapter 2  การถอดถอนสินค้าปลาจากการถูกกล่าวหาจากกระทรวงแรงงานสหรัฐว่ามีการใช้แรงงานบังคับ 
 

Chapter 3  การท างานร่วมกับ ภาครัฐ และ NGOs ด้านแรงงาน 
 

Chapter 4  การส่งเสริมหลักการเจรจาต่อรองตามหลักสากล ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ผ่านคณะกรรมการสวัสดิการ  
                ในสถานประกอบการ   
                 
Chapter 5  การท างานร่วมกับองค์การระหว่างประเทศด้านแรงงานอื่นๆ 
 

Chapter 6  การส่งเสริมหลักการด้านสิทธิมนุษยชน 
 

Chapter 7 การด าเนินการด้านแรงงานของสมาคมอ่ืนๆ  
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สรุปการด าเนินงานด้านแรงงานของสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย (มกรำคม- มิถนุำยน 2564)  

1.นโยบายสมาคม และหลักจริยธรรมแรงงาน  

 - การแจ้งเตือนสมาชิกห้ามใช้แรงงานข้ามชาติผิดกฎหมาย (สถานการณ์โควิด-19 และขาดแคลนแรงงานอย่างรุนแรง) 

- การปรับนโยบายด้านจริยธรรมแรงงาน (Ethical Labour Practice – Code of Conduct on Workers) โดยเพ่ิมการสรร 

  หาแรงงานข้ามชาติให้สอดคล้องตามหลักกฎหมายไทยและประเทศต้นทางของแรงงาน และน าขึ้นเว็บไซต์สมาคม  

2.การถอดถอนสินค้าปลาจากการถูกกล่าวหาจากกระทรวงแรงงานสหรัฐว่ามีการใช้แรงงานบังคับ 

 - การเก็บข้อมูลสมาชิกเรื่องการท ามาตรฐานแรงงาน  

- การก าหนดแผนติดตามแนวปฏิบัติด้านแรงงานที่ดี GLP กับสมาชิกระบบ Virtual Visit / รับรองตนเอง 

- การส่งเสริมให้ซับพลายเชนน าแนวปฏิบัติด้านแรงงานที่ดี GLP ไปใช้โดยมีบริษทัซับพลายเชนที่สมาชิกแสดงความ 

  ประสงค์ให้น า GLP ไปใช้เพิ่มอีก 15 บริษัท มีธุรกิจ 4 ประเภท ห้องเย็น บรรจุภัณฑ์ วัตถุดิบ วัตถุดิบส่วนผสม   

3.การท างานร่วมกับ ภาครัฐ และ NGOs ด้านแรงงาน 

- ร่วมประชุม Thailand - EU Labor Dialogue ในหัวข้อ "Sectoral social dialogue: social partners’ views in  

  the fisheries and/or seafood processing sectors" โดยคุณอรรถพันธ์ ที่ปรึกษาสมาคมฯ ร่วมเป็น Speaker  

- รับข้อเสนอแนะจาก MWRN และ คุณแอนดี้ ฮอล์ เรื่องการปรับหลักจริยธรรมแรงงาน / การจัดการแรงงานข้ามชาติ 

  ของสมาชิกในช่วงโควิด-19  

4.การส่งเสริมหลักการเจรจาต่อรองตามหลักสากล ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (คณะกรรมการสวัสดิการ) 

   - ยังไม่มีการด าเนินการเพิ่มเติม (จัดกิจกรรม Social Dialogue Workshop ปลายปี 2564) 

5.การท างานร่วมกับ ILO IOM 

 - เสนอให้มีการท าวิจัย GLP impact ในอุตสาหกรรมทูน่า (คาดว่าจะเริ่มในเดือนมิถุนายน 2564) 

 - ก าหนดจัดอบรมแลกเปลี่ยนความเห็น การสรรหาแรงงานอย่างมีจริยธรรมตาม หลักการของ ILO 18 มิถุนายน 2564  

6.การส่งเสริมหลักการด้านสิทธิมนุษยชน 

- การประชาสัมพันธ์ เชิญชวนสมาชิกร่วมประกวด องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ปี 2564 จัดโดยกรมคุ้มครองสิทธิ 

  และเสรีภาพ ก าหนดการรับสมัคร 1 เม.ย. ถึง 31 พ.ค. 2564 

- การส่งเสริมหลักนโยบายสิทธิมนุษยชนและความรับผิดชอบต่อสังคม ในโครงการ การท าประมงปลาโอด าฝั่งอ่าวไทย 

  อย่างยั่งยืน อยู่ระหว่างด าเนินการ 

7.การด าเนินการด้านแรงงานของสมาคมฯในเรื่องอ่ืนๆ - ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 

- จัดประชุมการจัดการด้านแรงงานช่วงสถานการณ์ โควิด-19 เชิญ นายแพทย์จีรศักดิ์ วรสุนทโรสถ จากสาธารณสุข 

  จังหวัดสมุทรสาคร ให้ความรู้สมาชิก TTIA เรื่อง “การจัดตั้งสถานกักตัว การตรวจคัดกรองและการคัดแยกผู้ติดเชื้อ” 

      - การจัดท าข้อมูล Contact person HR บ.สมาชิกเพ่ือใช้ติดต่อกันในการจัดการแรงงานช่วงโควิด19 

 - ท าหนังสือถึงสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเรื่องความต้องการวัคซีนโควิด-19 และปัญหาการขาดแคลนแรงงาน 

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Chapter 1 นโยบายสมาคม และหลักจริยธรรมแรงงาน  

การใช้แนวปฏิบัติด้านแรงงานที่ดี GLP กับสมาชิก   
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สมาคมฯ /สมาชิกสามัญ / สมาชิกวิสามัญ  

ความเป็นมา นโยบายสมาคมฯ ก าหนดเพื่อให้สมาชิกน าไปใช้เป็นหลักปฏิบัติตามโดยสมาชิกจะต้องลงนามรับรองจะปฏิบัติตาม

นโยบายตั้งแต่เริ่มสมัครเป็นสมาชิก  

นโยบายหลักสมาคมฯ 3 ข้อ 

บริษัทฯ ยินดีสนับสนุนการปฏิบัติตามนโยบายของสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย  ดังนี้ 
     1.1 นโยบายด้านความปลอดภัยอาหาร (Food Safety)    
     1.2 นโยบายด้านการต่อต้านการท าประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม และนโยบายการท าประมง
อย่างยั่งยืน (IUU Fishing Policy and Sustainability Policy) 
     1.3 นโยบายด้านจริยธรรมในการปฏิบัติต่อแรงงาน (Ethical Code of Conduct)    
Link https://www.thaituna.org/home/download/app-for-member/3-
TTIA_Declaration_Confirmation_Form_to_Apply_for_All_Membership_TH_EN.doc  

 

นโยบายด้านจริยธรรมแรงงาน 8 ข้อ 

บริษัทฯ ยินดีส่งเสริมและด าเนินการต่อแรงงานตามนโยบายด้านจริยธรรมในการปฏิบัติต่อแรงงาน (Ethical Code 
of Conduct) ซึ่งเป็นข้อก าหนดของสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย 

การเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทยก าหนดให้บริษัทต้องยื่นหนังสือยืนยันการประกาศเจตนารมณ์
ว่า บริษัทฯ ยินดีปฏิบัติตามนโยบายด้านจริยธรรมในการปฏิบัติต่อแรงงาน (Ethical Code of Conduct) 8 ข้อ ซึ่งอ้างอิง
ตามกฎหมายแรงงานไทย ดังนี้  

1. ไม่ใช้แรงงานเด็ก (No Child Labour) ไม่มีคนงานอายุต ่ากว่า 18 ปี เข้ามามีส่วนร่วม หรือได้รับการการจ้างงาน
ในโรงงานแปรรูป ในการสรรหาผู้สมัคร คนงานทุกคนจะต้องแสดงหนังสือเดินทางที่ออกโดยรัฐบาล บัตรประจ าตัวและ/หรือ
ใบอนุญาตท างานเพ่ือใช้ในการตรวจสอบอายุและความถูกต้องในการท างานตามล าดับ 

2. ไม่ใช้แรงงานบังคับ (No Forced and Compulsory Labour) ไม่เรียกร้องให้แรงงานจ่ายเงินมัดจ า หรือ
ค่าธรรมเนียมการสมัครแก่บริษัท รวมถึงการสรรหาแรงงานต้องปฏิบัติตามกฎหมายไทยและกฎหมายประเทศต้นทางของ
แรงงาน บริษัทจะต้องไม่ยึด เก็บหนังสือเดินทาง บัตรประจ าตัวและ/ หรือใบอนุญาตท างานของคนงาน บริษัทจะต้องไม่ถือ
ครอบครองเงินเดือนและไม่ขัดขวางสิทธิประโยชน์อื่นใดของคนงาน 

3. ไม่เลือกปฏิบัติ (No Discrimination) บริษัทจะไม่อนุญาตให้แสดงพฤติกรรมที่ชี้ให้เห็นถึงการคุกคาม การเลือก
ปฏิบัติ หรือการข่มขู่ใด ๆ บริษัทจะต้องมีการด าเนินงานให้การศึกษาและการฝึกอบรมในเรื่องสิทธิมนุษยชนขึ้นพื้นฐานแก่
บุคลากรทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลคนงานและการฝึกซ้อมความปลอดภัย บริษัทจะต้องมีพื้นที่กลไกในการจัดการ
การร้องทุกข์เพ่ือให้คนงานมั่นใจว่าได้รับการปฏิบัติอย่างยุติธรรม 

https://www.thaituna.org/home/download/app-for-member/3-TTIA_Declaration_Confirmation_Form_to_Apply_for_All_Membership_TH_EN.doc
https://www.thaituna.org/home/download/app-for-member/3-TTIA_Declaration_Confirmation_Form_to_Apply_for_All_Membership_TH_EN.doc
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4. เสร ีภาพในการสมาคมและส ิทธ ิในการร ่วมเจรจาต ่อรอง  (Freedom of Association and Right to 
Collective Bargaining) ในฐานะที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายไทย บริษัทควรจะเคารพสิทธิเสรีภาพของคนงานในการสมาคม
และการร่วมเจรจาต่อรอง 

5. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Health and Safety) บริษัทจะต้องให้ความกังวลและความส าคัญขั้นสูงสุดใน
เรื่องสุขภาพและความปลอดภัยทางด้านวิชาชีพของคนงาน อย่างน้อยที่สุดจะต้องปฏิบัติตามข้อเรียกร้องทางกฎหมายที่
เกี่ยวข้องทุกข้อ ซึ่งรวมถึงการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันตัวที่จ าเป็น โดยจัดเป็นค่าใช้จ่ายของนายจ้าง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
และการให้ความช่วยเหลือในขั้นตอนติดตามการรักษาพยาบาล 

6. การปฏิบัติตามวินัย (Disciplinary Practices) บริษัทจะต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือยอมให้มีการลงโทษโดยท า
ร้ายร่างกาย จิตใจ หรือใช้ค าพูดดูถูกเหยียดหยามคนงาน และจะต้องไม่มีการหักเงินค่าจ้างจากคนงานเมื่อท าผิดระเบียบวินัย 

7. ค่าตอบแทน (Remuneration) จะต้องมีการจ่ายค่าจ้างรายวันขั้นต ่าเต็มจ านวนแก่คนงานทุกคนตามกฎหมาย
ไทย ในส่วนของค่าจ้างการท างานนอกเวลาจะต้องจ่ายในอัตราพิเศษเป็นที่ยอมรับตามที่กฎหมายไทยระบุ 

8. สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ (Welfare and Benefit) คนงานและทางบริษัทจะต้องร่วมกันจ่ายประกันสังคม
ตามที่กฎหมายแรงงานไทยก าหนด เพื่อมั่นใจได้ว่าคนงานทุกคนมีสิทธิ์ได้รับหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ บริษัทจะต้องจด
ทะเบียนโครงการคนงานทุกคนตั้งแต่วันแรกของการจ้างงาน ส าหรับช่วงที่หลักประกันสุขภาพแห่งชาติยังไม่มีผลบังคับใช้ บริษัท
ต้องจัดให้มีการรักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายที่เพียงพอเพ่ือช่วยเหลือการได้รับบาดเจ็บจากการท างานหรือการเจ็บป่วยต่างๆ 
Link https://www.thaituna.org/home/download/ethical-standard/Ethical%20Standard%20Edit2018%20.pdf  

UPDATE  
-ที่ประชุมสมาคมวิสามัญ ครั้งที่ 2 /2564 และ  ที่ประชุม TTIA HR ครั้งที่ 2/2564 ได้ข้อให้ขยายหลักจริยธรรมด้าน
แรงงานไปถึงซับพลายเชนหลักในอุตสาหกรรมทูน่าด้วย อาทิ กระป๋อง กล่อง บรรจุภัณฑ์ น ้ามัน  
-ที่ประชุม TTIA HR ครั้งที่ 2/2564 การปรับเพิ่มเรื ่องประเด็นสรรหาแรงงาน ให้ต้องปฏิบัติตามกฎหมายไทยและ
กฎหมายประเทศต้นทางด้วย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thaituna.org/home/download/ethical-standard/Ethical%20Standard%20Edit2018%20.pdf
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การใช้แนวปฏิบัติด้านแรงงานที่ดี GLP กับสมาชิก 

ก าลังด าเนินการอยู่ 
-การวางแผน Virtual Visit ในสถานการณ์โควิด-19 ในปี 2564 กับสมาชิกโดยใช้ระบบออนไลน์ในการติดตาม  
-การส่ง Checklist  ให้บริษัทซับพลายเชนตอบกลับมายังสมาคม ฯ เพื่อเป็นการติดตาม GLP                                                                                                                              

การด าเนินการที่ผ่านมา 
-การท า GLP Visit กับสมาชิก TTIA ตั้งแต่ปี 2559 ถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นการติดตามการใช้หลักแนวปฏิบัติด้านแรงงานที่
ดี Good Labour Practice กับสมาชิก โดยมีการติดตามผลกับสมาชิกเฉลี่ยปีละ 1 ครั้งและจัดท าเป็นรายงานภาพรวม
เผยแพร่บนเว็บไซต์สมาคมฯ โดยมทีการด าเนินการที่เกิดขึ้น เช่น  

-TTIA / TFFA จัดอบรม GLP และหลักการในคู่มือฉบับใหม่ให้กับสมาชิกมี ILO เข้าร่วมสังเกตการณ์ ครั้งที่ 1 วันที่
15-16 พฤษภาคม 2562 ณ สมุทรสาคร ครั้งที่ 2 วันที่ 17-18 มิถุนายน 2562 ณ สงขลา     

 
 
 
 
 
 
 
-TTIA / TFFA / ILO ร่วมงานเปิดตัวคู่มือ ILO-GLP "GLP for Seafood industry and Sustainable Fishing in 

Thailand" ณ เมืองทองธานี วันที่ 29 พฤษภาคม 2562      
 
 
 
 
 

 
 

ผลภาพรวมการด าเนินการ GLP Visit ในปี 2563  
          ผลการด าเนินกิจกรรม GLP Visit 2020 ในภาพรวม ปัจจุบันมีแรงงานในอุตสาหกรรมทั้งหมด 56,245  คน เป็นคน
ไทย 20,841 คน เป็นแรงงานข้ามชาติ 35,404 คน จากการเก็บข้อมูล GLP พบว่ามีสมาชิกสามัญท่ีสามารถปฏิบัติตามคู่มือ 
GLP ได้มีจ านวน 24 บริษัท จาก 26 บริษัท หรือ 88%  อีก 3 บริษัท หรือ 12% พบปัญหาไม่มีคณะกรรมการสวัสดิการที่มา
จากการเลือกตั้ง, ยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนระเบียบในการลาคลอดตามกฎหมายใหม่, การสอบถามการตั้งครรภ์ก่อนรับเข้าท างาน 
ซึ่งบริษัทได้ด าเนินการแก้ไขในทันที และประเด็นอ่ืน ๆ ที่พบจากการไปเก็บข้อมูล GLP Visit เช่น พบการใช้บัตรห้องน ้า
ในไลน์ผลิต (บริษัทด าเนินการแก้ไขทันที) พบเอกสารใบประกอบวิชาชีพพยาบาลหมดอายุ, บอร์ดประชาสัมพันธ์มีการปรับ
ข้อมลูให้ทันสมัยไม่ครบทุกจุดในโรงงาน, pay slip ไม่มีแปลเป็นภาษาท่ีแรงงานเข้าใจ , ไม่ได้ส าเนาสัญญาจ้างให้แรงงานเก็บ
ไว้ ส าหรับด้านสวัสดิการทุกบริษัทมีสูงกว่าที่กฎหมายก าหนด โดยสวัสดิการที่จูงใจแรงงานและมีมากท่ีสุดคือ เบี้ยขยัน ค่า 
OT และค่าขูดปลา  
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          ส าหรับประเด็นการสรรหาแรงงาน พบว่า ทุกบริษัทสามารถปฏิบัติได้ตามที่กฎหมายก าหนด และมีบางบริษัทได้จ่าย
ค่าสรรหาแรงงานให้มากกว่าที่กฎหมายก าหนดในบางหัวข้อ ซึ่งมีสาเหตุจาก 1.ต้องการจูงใจให้แรงงานข้ามชาตินั้นอยู่กับ
บริษัทตนให้นานขึ้น 2.เพ่ือช่วยเหลือแรงงานที่ท างานกับบริษัทมานาน 3.มีข้อก าหนดกับลูกค้าท่ีต้องการให้ช่วยเหลือค่าสรร
หาแรงงาน   

 

การส่งเสริมให้ซับพลายเชนน าแนวปฏิบัติด้านแรงงานที่ดี GLP ไปใช้    

ก าลังด าเนินการอยู่ 
-การส่ง Checklist GLP ให้ บ.ซับพลายเชน  
-การให้ความเข้าใจกับ บ.ซับพลายเชน ในหลักการของ GLP 
-การให้ บ.ซับพลายเชนปฏิบัติตามหลักจริยธรรมด้านแรงงานของสมาคม  

การด าเนินการที่ผ่านมา 
การด าเนินการ GLP Visit ซับพลายเชน ในปี 2563 สมาคมฯ ได้จัดประชุมออนไลน์ เชิญซับพลายเชนหลักในอุตสาหกรรม

ทูน่า จ านวน 7 บริษัท เข้าร่วมเพ่ือให้เข้าใจแนวปฏิบัติด้านแรงงานที่ดี GLP และการสรรหาแรงงานด้วย ซึ่งครอบคลุมทั้ง
กิจการ บรรจุภัณฑ์ ฉลาก และน ้ามันพืช เพื่อให้ตระหนักและน าหลักการจริยธรรมด้านแรงงานไปปฏิบัติอย่างยั่งยืน เพ่ือให้
สมาคมฯ สามารถด าเนินการจัดกิจกรรม GLP Visit และสรรหาแรงงานและมาตรการป้องกัน Covid-19 ด้วย โดยกิจกรรม

เก็บข้อมูลกับซับพลายเชนจะเริ่มช่วงกลางเดือน พฤศจิกายน- ธันวาคม 2563  

 
 
 
 
 
 

ภาพ การประชุมออนไลน์สมาคม กับ บ.ซับพลายเชนหลัก เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563   
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ภาพการเก็บข้อมูล GLP Visit สรรหา มาตรการป้องกันโควิด-19 ปี 2563 กับ 7 บริษัทซับพลายเชน  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
ผลภาพรวมการด าเนินการ GLP Visit กับ บ.ซับพลายเชน  

ผลการด าเนินการ GLP Visit สรรหา มาตรการป้องกันโควิด-19 กับบริษัทวิสามัญ 5 บริษัท และซับพลายเชน
หลักอีก 2 บริษัท  

1.พบข้อบกพร่องเล็กน้อยจากหลักการ GLP เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ มีการอัพเดทไม่ครอบคลุมเนื่องจากมีหลาย
จุดท าให้บางจุดอาจจะพลาดในการอัพเดท / ไม่ได้ส าเนาสัญญาจ้างให้แรงงานเก็บ / แรงงานหลายคนยังไม่ทราบหน้าที่
คณะกรรมการสวัสดิการ 

2.ข้อบกพร่องในเชิง GLP และข้อกฎหมาย   ไม่พบประเด็น 
3.สิ่งที่พบจากการเก็บข้อมูลด้านสรรหาแรงงาน ไดแ้ก่ บริษัทใช้แรงงานท้องถิ่นใกล้โรงงานเป็นหลัก / มีใช้แรงงาน

ข้ามชาติในไลน์ผลิตบ้างเป็นส่วนน้อยไม่ถึง 100 คน / บริษัทที่ใช้แรงงานข้ามชาติ มีส ารองออกค่าใช้จ่ายส่วนตัวให้กับแรงงาน
ก่อน โดยให้แรงงานผ่อนช าระคืนในภายหลัง / บริษัทส่วนใหญ่ไม่ใช้แรงงานข้ามชาติ เนื่องจากปัญหาด้านการบริหารจัดการ 
ค่าใช้จ่าย และภาษาในการสื่อสาร 
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Chapter 2  การถอดถอนสินค้าปลาจากการถูกกล่าวหาจากกระทรวงแรงงาน

สหรัฐว่ามีการใช้แรงงานบงัคับ  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สมาคมฯ / กระทรวงแรงงาน / กระทรวงต่างประเทศ   

ความเป็นมา ภาครัฐ ได้ตั้ง คณะอนุกรรมการ เพื่อติดตามและรวบรวมข้อมูลการด าเนินงาน ป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้

แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ ในกลุ่มสินค้าประเภทกุ้ง ปลา อ้อย เครื่องนุ่งห่ม (ตั้งโดย บอร์ดชาติ) ที่ปรึกษาและคณะกรรมการ

ระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย จุดประสงค์ นโยบายของกระทรวงแรงงานที่ต้องการถอดถอนสินค้าที่

ถูกสหรัฐกล่าวหาเรื่องการใช้แรงงาน ในสินค้า กุ้ง ปลา อ้อย และเครื่องนุ่งห่ม (ปลาโดนกล่าวหาว่ามีการใช้แรงงานบังคับ) โดย

กระทรวงได้จัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติและคณะอนุกรรมการเพ่ือติดตามแก้ปัญหา มีการวางโครงการด าเนินการในปี 2564 

เพ่ือใช้ด าเนินการตามแผนเพื่อยื่นถอดถอนสินค้าในปี 2565 โดยสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทยได้ถูกแต่งตั้งเป็น

คณะอนุกรรมการเพื่อติดตามและรวบรวมข้อมูลการด าเนินงาน ป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ 

ในกลุ่มสินค้าประเภทกุ้ง ปลา อ้อย เครื่องนุ่งห่ม ด้วย 
 

ก าลังด าเนินการอยู่  

UPDATE วันที่ 29 มีนาคม 2564 กระทรวงแรงงานได้จัดพิธีประกาศเจตนารมณ์และลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือการป้องกัน

และแก้ไขปัญหา การใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับในกิจการสินค้ากุ้ง ปลา อ้อย และเครื่องนุ่งห่ม (MOU) โดยมีคุณสุชาติ ชม

กลิ่น รัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน เป็นประธานพิธีลงนาม สมาคมฯ มีคุณอรรถพันธ์ มาศรังสรรค์ เป็นผู้แทนสมาคมฯ ในการร่วม

ลงนาม MOU  
กิจกรรมตามแผนด าเนินการของ TTIA  

ที่เสนอต่อกระทรวงแรงงาน 
ระยะเวลาก าหนดการ 

1. จัดท านโยบายด้านแรงงานให้ไปถึงซับพลายเชนของสมาชกิ โดยเสนอให้ใช้หลัก GLP และ GLP Visit 
ให้กลุ่ม Supply Chain ในระดบั 1 Tier (กระป๋อง กล่อง น ้ามัน โรงพิมพ์ ฉลาก)  
- ขยายผลนโยบายสมาคมฯ ให้เรือ่งจริยธรรมแรงงานถึงบริษัท Supply Chain หลักของสมาชิก 

       
เมษายน 2564 

2. จัดอบรมความรู้กับ Supply Chain หรือ การจัดท าคู่มือค าชี้แจงเกี่ยวกับการด าเนินงานตาม GLP และ
ติดตามผลควบคู่ไปด้วย 
- เชิญผู้แทนกระทรวงแรงงานมาอบรมให้ความรู้ และตดิตามผลการท า GLP Visit 

 
สิงหาคม - ตุลาคม 2564 

3. Supply Chain มกีารรับรองตนเองผ่านสมาชิกหรือ คู่ค้าของตนเอง (ตาม Checklist)  
- ให้บริษัท Supply Chain ตอบประเมินตนเองผ่าน Checklist GLP และส่งมายัง บ.สมาชิกและสมาคมฯ ขอดู
ตอนไป Visit  

พฤษภาคม -กรกฎาคม 
2564  

4. รวบรวมข้อมูลจาก Checklist และติดตามผลการด าเนินงาน  
- Visit โรงงานสมาชิกสมาคมฯ และบริษัท Supply Chain 

สิงหาคม-ตลุาคม 2564 

5. การส่งเสริมให้ Supply Chain จัดท าระบบรับข้อร้องเรียนและการมีส่วนร่วมของแรงงาน 
- ส่งเสริมให้ Supply Chain สร้างช่องทางการร้องเรียน เช่น มีคณะกรรมการสวัสดิการที่เข้มแข็ง มกีล่องรับข้อ
ร้องเรียน มี Hotline และใช้ Social Media (Line Facebook) รับข้อร้องเรียน 

สิงหาคม-ตลุาคม 2564 
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กิจกรรมตามแผนด าเนินการของ TTIA  
ที่เสนอต่อกระทรวงแรงงาน 

ระยะเวลาก าหนดการ 

6. จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการต่อต้านแรงงานเด็ก  
(12 มิถุนายน ทุกป)ี หรือ วันแรงงานข้ามชาติสากล (18 ธันวาคม ทุกปี)  
- ร่วมกับองค์ภาครัฐและภาคอื่นๆ จัดกิจกรรม ท่ีเกี่ยวข้องนอกเหนือจากที่กล่าวมา 

 
มถิุนายน 64 / ธันวาคม 
64 

7. จัดท า Workshop ร่วมกับทาง NGO  
- ส่งเสริมการจดัท า Workshop  เรื่อง คณะกรรมการสวสัดิการในสถานประกอบการและกลุ่ม บริษัท Supply 
chain เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของแรงงาน 

 
ตุลาคม 2564 

8. พัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคประชาสังคม  
- ความร่วมมืออบรม GLP ร่วมกับ กระทรวงแรงงาน รวมถึงติดต่อ ศรชล หรือ กรมเจ้าท่า เพื่อดูแนวทางการ
ตรวจแรงงานการท างานตรวจเรือประมง การท างานท่ีศูนย์ PIPO 

 
พฤศจิกายน 2564 

9. การรวบรวมข้อมูลสมาชิก, Supply chain ว่าได้รับการตรวจมาตรฐานด้านแรงงานจากใคร หรือ
หน่วยงานใด  
- เก็บข้อมูลจากสมาชิกเรื่องมาตรฐานแรงงาน และได้รับการตรวจจากบุคคลอื่นๆ  

 
มีนาคม - เมษายน2564  

10. การประกวดสมาคมดีเด่น ซึงตรวจสอบโดยกระทรวงพาณิชย์และสภาหอการค้า  
- สมาคมเข้าร่วมประกวดสมาคมดีเด่น โดยได้รับการตรวจสอบจากองค์อื่นๆภายนอก  

มีนาคม – สิงหาคม 2564  

11. จัดท ารายงานให้สู่สาธารณะ เช่น การจัดท าหนังสือรายงานประจ าปี หรือประกาศทางเว็ปไซด์  
- เก็บรวบรวมข้อมลูจากการท า GLP Visit จากสมาชิกรวมถึง Supply Chainโดยจดัท าเป็นรายงานประจ าปี
และขึ้นเว็ปไซต ์

ธันวาคม 2564  

-ผลสรุป ปัจจุบันอยู่ระหว่างข้ันตอนการด าเนินการตามแผนถอดถอน ซึ่งได้ก าหนดแผนที่ส าคัญ เช่น การปรับนโยบาย

สมาคมให้สอดคล้องถึงซับพลายเชน การจัดอบรม GLP Visit การประเมินตนเองของซับพลายเชน การสนับสนุนคณะกรรมการ

สวัสดิการให้เข้มแข็ง การจัดกิจกรรมด้านแรงงาน เป็นต้น    
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Chapter 3  การท างานร่วมกับ ภาครัฐ และ NGOs ด้านแรงงาน  
ภาครัฐ การด าเนินการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ระหว่างสมาคมฯ กับภาครัฐ  สมาคมฯ ให้ความร่วมมือด้านแรงงานกับ

ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ทั้ง โดยสมาคมเอง และผ่านทางสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาพันธ์

ผู้ผลิตสินค้าประมงไทย  หน่วยงานภาครัฐส าคัญมี 8 กระทรวง คือ กระทรวงแรงงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง

พาณิชย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย 

และกระทรวงยุติธรรม โดยการเข้าร่วมประชุมให้ความเห็นเกี่ยวกับประเด็นและปัญหาด้านแรงงาน อาทิเช่น  

ภาครัฐ 
การด าเนินการที่ผ่านมา 

การประชุมโครงการสัมมนาเครือข่ายสิทธิมนุษยชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ 
เมื่อวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2560 จัดโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 

             
           

 
 
  
 

การประชุมเสวนาเรื่อง การส่งเสริมมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่อุปทานของไทย  
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 จัดโดยกระทรวงพาณิชย์และสมาคมการค้าระหว่างประเทศ (Foreign Trade Association) 
  

            
 
 
 
 

การประชุมเสวนาในงาน International Conference to Commemorate International Migrants’ Day  
ในหัวข้อ IUU and Fishing Industry เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 จัดโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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TTIA ร่วมประชุมหารือระดับชาติสร้างความร่วมมือระดับภูมิภาคต่อต้านการค้ามนุษย์ วันที่ 21 มิถุนายน 2561  
จัดโดยกระทรวงแรงงาน  

 
 
 

      
 
 

 
TTIA ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการวิเคราะห์สภาพงานอันตรายส าหรับเด็กในประเทศไทยเพื่อ
ขจัดการใช้แรงงานเด็ก ณ รร.มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น จัดโดย กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน วันที่ 24 มกราคม 2563 
 
 
 
 

 
 

 
ร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการก าหนดเงื่อนไขการรับคนต่างด้าวเข้าท างานกรรมการและงานขายของ
หน้าร้าน ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น 10 กระทรวงแรงงาน วันที่ 20 พฤษภาคม 2563  จัดโดยกรมการจัดหางาน 

      
 
 
 

 
- TTIA ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อติดตามและรวบรวมข้อมูลการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา การ

ใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ ในกลุ่มสินค้าประเภทกุ้ง ปลา อ้อย และเครื่องนุ่งห่ม ครั้งที่ 1/2563 จัดที่ ห้องประชุม ศ.
นิคม จันทรวิทุร วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 จัดโดยกระทรวงแรงงาน  
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NGOs 

การเข้าร่วมโครงการต่างๆ 
การด าเนินการที่ผ่านมา 
1.โครงการ Fair Fish ทุนจาก USDOL (เริ่มเม่ือ 2562-2566)  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : องค์การ PLAN International Thailand 

วัตถุประสงค์ ร่วมโครงการ “ส่งเสริมธรรมาภิบาลการจ้างงานในธุรกิจอาหารทะเล” (FAIR Fish) ร่วมกับองค์การ Plan 
International Thailand เพ่ือพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้เข้าใจหลักการจ้างงานอย่างมีความรับผิดชอบ ร่วมกันแก้ปัญหา
แรงงานบังคับ ค้ามนุษย์ การหาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการด้านแรงงานมาร่วมเสนอความเห็นเพ่ือยกระดับแก้ปัญหาการ
ใช้แรงงานและการสรรหาแรงงานในประเทศไทย  
 
 
 
 
 
 
 

ผลส าเร็จ (อยู่ระหว่างเข้าร่วมโครงการ) เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นด้านแรงงาน แรงงานบังคับ การค้ามนุษย์ การสรรหา
แรงงาน 

 

2) โครงการอบรม มาตรฐาน BSCI (The Business Social Compliance Initiative) ให้กับสมาชิกและซับพลาย 
ทุนจาก Kesco (เริ่มเมื่อ 2559-2560 ) : ผู้ประสานงานหลัก Plan international Thailand 

วัตถุประสงค์ เพ่ือเสริมความรู้การจัดการด้านแรงงานผ่านหลักการ ของ BSCI เพ่ือให้สมาชิกเข้าใจมาตรฐาน BSCI และ
เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งอาจมีการขยายผลไปถึงความร่วมมือกับซัพพลายเชน ในอุตสาหกรรมทูน่า  

ผลส าเร็จ การจัดอบรม มาตรฐาน BSCI ให้กับสมาชิกและ บริษัทซับพลายเชน เพ่ือให้เข้าใจและน าหลักการ BSCI ไปปรับใช้
ในสถานประกอบการต่อไป  
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การร่วมแสดงความเห็นที่ส าคัญ 
การเข้าร่วมงานสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นและแก้ไขเพิ่มเติม พรก.การบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ 
2560 จัดโดย (Migrant Working Group: MWG) 
  ในเดือนสิงหาคม 2560 สมาคมฯ ได้รับเชิญจาก เครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ (Migrant Working Group: 
MWG)  เพื่อเข้าร่วมสัมมนารับฟังความคิดเห็นและจัดท าข้อเสนอแนะ ผลของการบังคับใช้ พรก.การบริหารจัดการการท างาน
ของคนต่างด้าว ในพื้นที่ต่างๆ เพื่อน าข้อมูลที่ได้นั้นรวบรวมและแถลงข้อเสนอถึงหน่วยงานรัฐที่เกี่ ยวข้อง เพื่อแก้ไขเพิ่มเติม
กฎหมายต่อไป   

       
 

 

 

 

 

 

การส่งเสริมการรับข้อร้องเรียนร่วมกับภาคประชาสังคม โดยสนับสนุนจัดตั้งศูนย์ Fisherman Center ร่วมกับมูลนิธิ
เครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN) 
   สมาคมฯ ได้สนับสนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ลูกเรือประมง  Fisherman Center ซ่ึงด าเนนิการโดยมูลนิธเิครือข่าย
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN) โดยศูนย์ลูกเรือประมง Fisherman Center นั้นจะท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางการเฝ้าระวังและ
ป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ทางด้านแรงงานในภาคการประมงท่ีด าเนินการโดยภาคประชาสังคม โดยมีลักษณะการด าเนินงาน 
เช่น การรับเรื่องของทุกภาคอุตสาหกรรม / ทุกประเภท ผ่านหลายช่องทาง เช่น Facebook / Tel / แรงงานมาพบด้วยตนเอง 
/ ไปหาแรงงานถึงท่ี / สอบถามปัญหาที่พบ / บันทึกให้ปากค า / ลงลายมือชื่อเพ่ือเป็นหลักฐานจากแรงงาน / น าเรื่องส่ง
หน่วยงานรัฐ หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการต่อ และติดตามเรื่องให้จนจบเคสทั้งหมด  
  โครงการนี้ต้องการขยายพ้ืนที่จัดตั้งศูนย์ให้ครบ 22 จังหวัดชายฝั่งทะเลและบริเวณที่มีการจัดตั้งศูนย์ PIPO ทั้งหมด 
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TTIA ร่วมเป็นผู้เสวนา แลกเปลี่ยนความเห็นตามฉันทามติว่าด้วยแรงงานข้ามชาติไปสู่การปฏิบัติ ณ โรงแรม พาร์ค พลาซ่า 
สุขุมวิท กรุงเทพ จัดโดย MWG และ ILO วันที่ 9 กันยายน 2562 

       
 
 
 
 

 
 
TTIA ร่วมเสวนาในงาน From Net to Napkin จากอวนสู่ปาก ในหัวข้อการจ้างงานที่เป็นธรรมในอุตสาหกรรมประมง
ไทย จัดโดย PLAN International Thailand  ณ เก๊ตเวย์ เอกมัย วันที่ 29 มิถุนายน 2562  

       
 
 
 
 

 
 
 

 

TTIA เข้าประชุมกับผู้แทน NGOs จาก Humanity United / Freedom Fund (คุณฟิลิฟเป้, คุณเอมี่, คุณซาล่า, คุณโรย
ทราย) ที่ TTIA ซึ่งมาขอเข้าพบเพื่อสอบถามข้อมูลการด าเนินการด้านแรงงานของอุตสาหกรรมทูน่าไทย  วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 
2562  
 
 
 
 

 
TTIA ให้สัมภาษณ์ กับ บริษัท Praxis Labs โดยคุณ กฤตพร สิทธิกรวรกุล และคุณ ฮันนาห์ โบลส์ ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาท า
วิจัยอิสระ ภายใต้การสนับสนุนจาก องค์การ Humanity United and the Freedom Fund เพ่ือจัดท ารายงานการศึกษาเรื่อง 
แนวคิดริเริ่มในภาคเอกชนในการจัดการกับปัญหาการใช้แรงงานบังคับ และการค้ามนุษย์ ในอุตสาหกรรมอาหารทะเลไทย วันที่ 
7 กุมภาพันธ์ 2562  
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TTIA ให้สัมภาษณ์ บริษัทวิจัย RCG โดยมีคุณ Scott Rankin / คุณปนัดดา / คุณกฤตพร จาก ILO เข้าร่วมสัมภาษณ์ ใน
ประเด็นด้านแรงงาน อุปสรรคและความท้าทายในการด าเนินการแรงงานและปัญหา IUU วันที่ 2 ตุลาคม 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
TTIA ได้ให้สัมภาษณ์ กับคุณชลธิชา ตั้งวรมงคล ผู้แทนจาก HDRF ที่ รร.เดอะภัทรา ในประเด็นเรื ่อง "การท าวิจัยคดี
ยุทธศาสตร์เพื่อไม่ให้เกิดความมีส่วนร่วมทางสาธารณะ" โดย ให้ความสนใจ กับคดีของ นาย Andy hall ที่ถูกฟ้องหลายคดีจาก
ภาคธุรกิจ แต่สมาคมฯ ให้ความช่วยเหลือ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562  

 
 
 
 
 
 
 

 
TTIA ได้หารือกับ Mr.Andy Hall ที่ TTIA ในประเด็นเรื่องหลักการสรรหาแรงงานอย่างเป็นธรรม วันที่ 2 มีนาคม 2563  
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Chapter 4  การส่งเสริมหลักการเจรจาต่อรองระหว่างนายจ้างและลูกจ้างผ่าน

คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ 
 

จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Social Dialogue Workshop  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : MWRN  

ความเป็นมา การร่วมมือกับ NGOs จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Social Dialogue Workshop เพ่ิมความรู้ สิทธิ หน้าที่ 
ประสิทธิภาพการท างานของ คกก.สวัสดิการในสถานประกอบการ ร่วมกับ MWRN  (เริ่มเมื่อ 2557 - ถึงปัจจุบัน) 

วัตถุประสงค์เพ่ือ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิและหน้าที่
ให้กับแรงงานข้ามชาติ ในอุตสาหกรรมทูน่า และสามารถใช้กลไกของคณะกรรมการสวัสดิการเป็นช่องทางการเจรจาต่อรอง 
ระหว่างตัวแทนลูกจ้างและตัวแทนนายจ้างได้ ส่งเสริมให้แรงงานข้ามชาติเข้ามาเป็นตัวแทน คณะกรรมการสวัสดิการ และมา
จากการเลือกตั้ง ภายในองค์กร 

ผลส าเร็จ แรงงานข้ามชาติเข้ามาเป็น คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการมากข้ึน มีความรู้เรื่องสิทธิและหน้าที่ของ
ตน เข้าใจกลไกของคณะกรรมการสวัสดิการ สร้างช่องทางการเจรจาต่อรองที่เข้มแข็งในอุตสาหกรรมทูน่า  

UPDATE ปี 2564 สมาคมฯ จะเก็บข้อมูลกับสมาชิกเพ่ิมขึ้นถึงการจัดการด าเนินการของคณะกรรมการสวัสดิการ เช่น ประเด็น

การเลือกตั้ง การมาสมัครเป็นคณะกรรมการสวัสดิการของแรงงาน การหาเสียง การท าหน้าที่ เป็นต้น  

   

 
 

การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 5 เรื่อง การท าหน้าที่และการจัดการคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบ
กิจการ (คกส.)  

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 สมาคมฯ TTIA ร่วมกับ MWRN จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 5 เรื่อง การท าหน้าที่
และการจัดการคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ ณ บ้านคุ้งน้ารีสอร์ท จ.สมุทรสาคร โดยมีคุณอรรถพันธ์ ที่
ปรึกษาฯ และ คุณเซนต์เท เลขาธิการ MWRN เป็นประธานร่วม มีสมาชิกเข้าร่วม 11 บริษัท 23 คน โดยเป็นคณะกรรมการ
สวัสดิการที่เป็นแรงงานไทย และแรงงานข้ามชาติ มีสาระสาคัญดังนี้ 

ในช่วงเช้ามีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ คุณสมบัติ หน้าที่ คกส. /การให้สวัสดิการตามกฎหมายและนอกกฎหมาย 
การเลือกตั้ง คกส. โดยคุณปาลิดา ไชยมงคล วิทยากรจาก ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.สมุทรสาคร    
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การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 4 เรื่อง การส่งเสริมคณะกรรมการสวัสดิการให้เป็นที่ยอมรับของแรงงานข้ามชาติ 

วันที่ 24 มิถุนายน 2559 สมาคมฯ ร่วมกับ MWRN จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 4 ณ บ้านคุ้งน้ารีสอร์ท จ.สมุทรสาคร มี
สาระส าคัญ คือการส่งเสริมคณะกรรมการสวัสดิการให้เป็นที่ยอมรับ ให้แรงงานรู้เรื่อง สิทธิและหน้าที่ ของตน ร่วมกันหา
แนวทางท่ีท าให้แรงงานให้ความส าคัญกับคณะกรรมการสวัสดิการ และท าให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย  
 
 
 
 
 
 
 

การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 เรื่อง บทบาทส าคัญของคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการเพื่อการอยู่
ร่วมกันระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง 

วันที่ 24 มิถุนายน 2559 สมาคมฯ ร่วมกับ MWRN จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 ณ บ้านคุ้งน้ารีสอร์ท จ.สมุทรสาคร มี
สาระส าคัญ คือ แนะน าให้ใช้คณะกรรมการสวัสดิการเป็นช่องทางแก้ปัญหา เป็นช่องทางการสื่อสาร และให้ความรู้เรื่องแนว
ปฏิบัติด้านแรงงานที่ดี  

 
 
 
 
 
 
 

การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 เรื่อง ระหว่างแรงงานข้ามชาติและนายจ้าง เรื่อง การมีส่วนร่วมของแรงงานข้าม
ชาติ และเข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตนเอง  

วันที่ 6-7 สิงหาคม 2558 สมาคมฯ ร่วมกับ MWRN จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 ณ บ้านคุ้งน้ารีสอร์ท จ.สมุทรสาคร มี
สาระส าคัญ คือ เปิดโอกาสให้แรงงานข้ามชาติได้สื่อสารเรื่องข้อดีและปัญหาในการท างาน การให้ความรู้กฎหมายแรงงาน 
และให้ความรู้เรื่องช่องทางการร้องเรียน  
 

การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 เรื่อง Happy Workplace  
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วันที่ 19 -20 ธันวาคม 2557 สมาคมฯ ร่วมกับ MWRN จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 เรื่อง Happy Workplace ณ บ้าน
คุ้งน้ารีสอร์ท จ.สมุทรสาคร มีสาระสาคัญ คือ สร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ลดความ
ขัดแย้งในองค์กร ท าให้ลูกจ้างเข้าใจวัฒนธรรม มีก าลังใจท างาน  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

ผลความก้าวหน้าของการส่งเสริมการเจรจาระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง 

คกส.มีแรงงานข้ามชาติเข้ามาท าหน้าที่มากขึ้น ข้อมูลประกอบ  
     -ในปี 2559 มี 2 บริษัท ยังไม่มี คณะกรรมการสวัสดิการ ปัจจุบันในปี 2563 ทุกโรงงานสมาชิกมีคณะกรรมการ
สวัสดิการ  
     -ในปี 2559 มี 3 บริษัท ที่คณะกรรมการสวัสดิการเป็นแรงงานไทยทั้งหมด แต่ปัจจุบันในปี 2563 มี 1 บริษัทที่ไม่มี
แรงงานต่างด้าวเป็นคณะกรรมการสวัสดิการ (บริษัทใช้แรงงานไทยทั้งหมด)  
ข้อมูลจาก รายงาน GLP Visit ปี 2559 – 2563   
http://www.thaituna.org/home/download/report-labor/TTIA%20GLP%20Visit%20Annual%20Report%202016.pdf   
http://www.thaituna.org/home/download/report-labor/รายงาน%20GLP%20Visit%20ประจ าปี%202020%20ซับพลายเชน.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.thaituna.org/home/download/report-labor/TTIA%20GLP%20Visit%20Annual%20Report%202016.pdf
http://www.thaituna.org/home/download/report-labor/รายงาน%20GLP%20Visit%20ประจำปี%202020%20ซับพลายเชน.pdf
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Chapter 5  การท างานร่วมกับองค์การระหว่างประเทศด้านแรงงานอื่นๆ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : ILO IOM  
 

1) โครงการ Ship to Shore Rights ของ ILO โดยทุนจาก EU (Phase 1 เริ่ม ปี 2559-2562)  
(Phase 2 เริ่ม ปี 2564-2567)  
: ผู้ประสานงานหลัก ILO องค์การแรงงานระหว่างประเทศ / กระทรวงแรงงาน 
วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนา การแก้ปัญหา การท างานในรูปแบบที่ไม่เป็นที่ยอมรับ ในอุตสาหกรรมประมงและอาหารทะเล และ
แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์  
ผลส าเร็จ การปรับปรุงคู่มือ GLP ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน / การผลักดันคณะกรรมการสวัสดิการให้เป็นที่ยอมรับ / การรับ
อนุสัญญา C188 / รับพิธีสาร P29 ว่าด้วยแรงงานบังคับ  
 
 
 
 
 
 
UPDATE สมาคมได้เข้าร่วมโครงการใน Phase 2 ซึ่งเป็นโครงการยกระดับถึงภูมิภาคโดยมีประเทศ ไทย กัมพูชา อินโดนีเซีย 
ลาว พม่า ฟิลิปปินส์ เวียดนาม เข้าร่วมโครงการ ขณะนี้อยู่ระหว่างก าหนดทิศทางการด าเนินโครงการ 

 

2 โครงการ Sea Forum for Fishers โดยทุนจาก EU (เริ่มเมื่อ 2561- 2563)  
: ผู้ประสานงานหลัก ILO องค์การแรงงานระหว่างประเทศ 

วัตถุประสงค์ เพ่ือน าเสนอ การปฏิบัติด้านแรงงานและการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ ของประเทศไทยในมุมมอง ของ
ภาคอุตสาหกรรมธุรกิจ ที่ได้ด าเนินการไปแล้ว เช่น การด าเนินการ GLP การพัฒนาคณะกรรมการสวัสดิการในสถาน
ประกอบการ 

ผลส าเร็จ การแลกเปลี่ยนการด าเนินการแก้ปัญหาค้ามนุษย์ระดับภูมิภาค การประชาสัมพันธ์กรณีประเทศไทย รับอนุสัญญา 
C188 / การน าเสนอหลัก GLP เพ่ือให้น าไปปรับใช้ในโครงการในระดับภูมิภาค / การน าเสนอผลกระทบหรือประโยชน์ต่อ
การรับ C188 ในภาคอุตสาหกรรม 
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TTIA ประชุม คณะก ากับโครงการ Sea Forum for Fisher ที่ มะนิลา ประเทศ ฟิลิปปินส์ ในฐานะผู้แทนภาคเอกชนไทย ที่
เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาแรงงานบังคับและค้ามนุษย์ ในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดโดย ILO ประเทศ
อินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 

       
 
 
 
 

 
 
TTIA ร่วมประชุมโครงการ Sea Forum for Fisher ณ บาหลี อินโดนีเซีย จัดโดย ILO จาการ์ต้า  
วันที่ 25-26 กันยายน 2562 

สมาคมฯ ได้ร ับเชิญขึ ้นพูดในหัวข้อ Development in regional efforts to combat trafficking in fisheries in 
Southeast Asia โดยขึ้นพูดร่วมกับสภาองค์การนายจ้างกลุ่มสหภาพแรงงาน ประเด็นที่น าเสนอคือทุกประเทศมีกฎหมายที่
แตกต่างกันที่แตกต่างกันควรศึกษาว่าสัญญา c 188 มีเงื่อนไขและวิธีใช้อย่างไรให้ทั่วประเทศสามารถน ามาใช้เป็นแนวทางได้
อย่างไร  

ส าหรับอุตสาหกรรมทูน่าไทยได้ปรับตัวตามอนุสัญญา c188 โดยได้เริ ่มส่งเสริมการด าเนินการด้านแรงงานไปถึง 
supply chain ขณะเดียวกันพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานประมงในช่วงปลายปีนี้และได้มีการออกกฎหมายลูกอีกหลายฉบับ
เพ่ือให้หน่วยงานรัฐที่เก่ียวข้องสามารถท างานร่วมกันได้ 

      
 
 
 

 
 
 
TTIA เข้าร่วมประชุมออนไลน์ Seaforum for Fisher Working group 3 เรื ่อง Harmonizing labour standards in 
the fishing and seafood industry in SEA และประชุม Seaforum for Fisher Working group 4 เรื่อง Fair recruitment 
of migrant fishers in and from SEA วันที่ 22 -23 มกราคม 2563  
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ร่วมประชุมออนไลน์ โครงการ Sea Forum for Fishers ในประเด็นเรื่อง การต่อต้านการค้ามนุษย์ และแรงงานบังคับของ
แรงงานประมง ในช่วงสถานการณ์ Covid-19 วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 

  
 
 
 
 
 
 

ร่วมประชุมประเมินโครงการ Sea Forum For Fishers ผ่าน VDO Conference โดยมี ดร.Eric Oldsman เป็นผู้ประเมิน
โครงการ วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เข้าร่วมเสวนา ในหัวข้อ Covid-19 and The role of the board จัดโดย Pipso และ ILO Private Sector วันที่ 20 
สิงหาคม 2563 
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3. โครงการ Promise (เริ่มเมื่อ 2560-2564 ) ทุนจาก รัฐบาลสวิสเซอร์แลนด์  
: ผู้ประสานงานหลัก IOM องค์การระหว่างประเทศเพ่ือการโยกย้ายถิ่นฐาน 
วัตถุประสงค์เพ่ือ แลกเปลี่ยนความเห็น ในรูปแบบไตรภาคี มีทั้งหน่วยงานรัฐเอกชนและภาคประชาสังคมเพ่ือแก้ปัญหา การ
โยกย้ายถิ่นฐาน พัฒนาการสรรหาแรงงาน ให้มีความรับผิดชอบ รายการเพิ่มทักษะของแรงงานข้ามชาติ 
ผลส าเร็จ การจัดอบรมให้สมาชิก TTIA เรื่องการสรรหาแรงงานในปี 2561 / การเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการก ากับโครงการ 
เพ่ือพัฒนาทักษะแรงงานข้ามชาติและการสรรหาแรงงานอย่างมีความรับผิดชอบ สมาคมเข้าร่วมเพื่อแลกเปลี่ยนความเห็น
และน าเสนอทิศทางด้านแรงงานในมุมมองของอุตสาหกรรมทูน่า (ปัจจุบันอยู่ระหว่างด าเนินโครงการ)  

 
TTIA เข้าร่วมคณะกรรมการขับเคลื่อนการว่าจ้างแรงงานข้ามชาติระหว่างภาครัฐกับเอกชน ครั้งที่ 2/2563  
วันที่ 18 กันยายน 2563 

 
 
 
 
 
 

 
 

การสนับสนุนข้อมูลระบบการจ่ายค่าแรงของโรงงาน (Pay Roll System) เพื่องานวิจัยของ ILO  
  เมื่อเดือนกันยายน 2560 สมาคมฯ ได้รับการติดต่อจาก องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ในการขอความร่วมมือ
เก็บข้อมูลจากโรงงาน เพ่ือท าการวิจัย เรื่อง การจ่ายค่าแรงผ่าน electronic payroll system ภายใต้โครงการ Ship to Shore 
Rights โดยจะน าข้อมูลไปใช้ประกอบการท าข้อเสนอแนวทางการพัฒนาระบบจ่ายเงินให้กับแรงงานบนเรือประมง  โดยมีสมาชิก
สมาคมฯ ให้ความร่วมมือในการสัมภาษณ์จ านวน 2 โรงงาน    คณะที่เข้าสัมภาษณ์ได้แก่ คุณชนนิกานต์ โภชนกิจ เจ้าหน้า ที่ 
ILO  คุณวนิก มโนมัยพิบูลย์ และคุณชาลี มาดาน เจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลวิจัย  

 
                                                   

 

 

 

 

สมาคมฯ ให้สัมภาษณ์เพื่อถ่ายท า VDO ภายใต้โครงการ Ship to Shore Rights ของ ILO ในประเด็นเรื่อง การขจัดการใช้
แรงงานบังคับในอุตสาหกรรมประมง  
  วันที่ 30 สิงหาคม 2561 เลขาธิการสมาคมฯ ได้ให้สัมภาษณ์ข้อมูลที่ส าคัญ เช่น การส่งเสริมให้เกิดการใช้แรงงานที่ดีทั้ง
การให้สมาชิกปฏิบัติตาม Ethical Standard ซึ่งมีประเด็นเรื่องการไม่ใช่แรงงานบังคับ การไม่เลือกปฏิบัติ และความเท่าเทียม 
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และการสนับสนุนให้ใช้คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการเป็นช่องทางเจรจาต่อรองโดยแรงงานข้ามชาติเข้ามามี
ส่วนร่วม, การส่งเสริมให้สมาชิกน าแนวปฏิบัติด้านแรงงานที่ดี GLP ไปใช้ในสถานประกอบกิจการ, การท างานร่วมกับ NGOs 
ส่งเสริมให้มีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมกันเพ่ือใช้คณะกรรมการสวัสดิการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมี NGOs เข้า
มาให้ค าแนะน าให้กับแรงงานข้ามชาติด้วย 
 

 
 

 

 
 

 
TTIA ร่วมเป็นวิทยากรอบรมพนักงานตรวจแรงงานใหม่ จัดโดยกระทรวงแรงงานและ ILO ที่ รร.เดอะภัทรา  
วันที่ 17 พฤษภาคม 2562      
 

 
 
 
 

 
สมาคมฯ ได้รับเชิญจาก ILO และสมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อการส่งออกไทยเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์น า GLP ไปใช้
ภายใต้โครงการ Ship to Shore Rights  
  วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ที่ปรึกษาสมาคมฯ ได้ได้แชร์ประสบการณ์ด าเนินการ GLP ตั้งแต่เริ่มต้นการท า GLP visit 
กับสมาชิกสมาคมโดยได้รับความร่วมมือจากสมาชิกเป็นอย่างดีในการด าเนินการ / การจัดตั้งคณะกรรมการไตรภาคี GLP 
รวมถึงการผลักดันคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการที่มีแรงงานข้ามชาติร่วมอยู่ด้วย 
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TTIA ได้รับเชิญจากทาง ILO เพื่อร่วมเป็น speaker ภายในงาน SeaWeb Seafood Summit 2019 จัดที่ รร. แชงกรี-ลา 
โดยได้รับเชิญร่วมเสวนาในหัวข้อ Work in fishing from the far end of the supply chain เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562   
 

 
 

 
 
 

 

 
- TTIA ประชุม คณะก ากับโครงการ Sea Forum for Fisher ที ่ มะนิลา ประเทศ ฟิลิปปินส์ ในฐานะผู ้แทน

ภาคเอกชนไทย ที่เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาแรงงานบังคับและค้ามนุษย์ ในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดโดย ILO 
ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 

       
 
 
 
 

 
 
 

- TTIA ร่วมประชุมโครงการ Sea Forum for Fisher ณ บาหลี อินโดนีเซีย จัดโดย ILO จาการ์ต้า 
วันที่ 25-26 กันยายน 2562 สมาคมฯ ได้รับเชิญขึ้นพูดในหัวข้อ Development in regional efforts to combat 

trafficking in fisheries in Southeast Asia โดยขึ้นพูดร่วมกับสภาองค์การนายจ้างกลุ่มสหภาพแรงงาน ประเด็นที่น าเสนอคือ
ทุกประเทศมีกฎหมายที่แตกต่างกันที่แตกต่างกันควรศึกษาว่าสัญญา c 188 มีเงื่อนไขและวิธีใช้อย่างไรให้ทั่วประเทศสามารถ
น ามาใช้เป็นแนวทางได้อย่างไร  

ส าหรับอุตสาหกรรมทูน่าไทยได้ปรับตัวตามอนุสัญญา c188 โดยได้เริ ่มส่งเสริมการด าเนินการด้านแรงงานไปถึง 
supply chain ขณะเดียวกันพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานประมงในช่วงปลายปีนี้และได้มีการออกกฎหมายลูกอีกหลายฉบับ
เพ่ือให้หน่วยงานรัฐที่เก่ียวข้องสามารถท างานร่วมกันได้ 
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TTIA ร่วมเข้าร่วมงานเสวนา ทิศทางการจัดการปัญหาแรงงานบังคับตาม พระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมพิมาน สยามฮอล์ ณ รร.พลาซ่าแอททินี่  
จัดโดย IOM 

      
TTIA ให้สัมภาษณ์กับคุณอาร์โนลด์ เดอ นาดายัค ผู้ประเมินโครงการ PROMISE ของ IOM ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาทักษะ
แรงงานข้ามชาติ ให้ความรู้เรื่องการสรรหาแรงงาน  วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 
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Chapter 6  การส่งเสริมหลักการด้านสิทธิมนุษยชน  
การน าหลักการ UNGP สิทธิมนุษยชนมาปรับใช้ในอุตสาหกรรมทูน่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน กระทรวงยุติกรรม 

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (เริ่มเมื่อ 2561- ปัจจุบัน) 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน / กรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม  

วัตถุประสงค์ สนับสนุนและติดตามน าหลักการของสหประชาชาติด้านสิทธิมนุษยชนไปใช้ในธุรกิจ (UN Guiding Principles on 

Business and Human Rights) ตามวาระแห่งชาติ ในปี 2562 ร่วมกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (องค์กรอิสระ) 

และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (กระทรวงยุติธรรม) ติดตามร่างแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน  

ผลส าเร็จ ร่วมมือกับ กรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพจัดอบรมเรื่องสิทธิมนุษยชนให้กับสมาชิกในปี 2562 / ร่วมประชุมและผู้วิทยากร

ร่วมเสวนากับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อน าเสนอการด าเนินการต่างๆ ของอุตสาหกรรมทูน่าไทย  

จากมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ประกาศให้เรื่อง“สิทธิมนุษยชน” เป็นวาระแห่งชาติ และตั้งใจร่วมมือ
กับกลไกพิเศษของสหประชาชาติ จึงเชิญคณะท างานสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนมาเยือนไทย เพ่ือให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในการน า UNGP Guiding Principles on Business and Human Rights ไปปฏิบัติ โดยมีหลัก
พ้ืนฐานของ UNGP ประกอบด้วย 1) ปกป้อง (Protect) เป็นหน้าที่ของรัฐ 2) เคารพ (Respect) บริษัทเอกชนมีความรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศท่ีมีไว้เพ่ือปกป้องและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน และ 3) เยียวยา (Remedy) ผู้เสียหาย
สามารถเข้าถึงการเยียวยา โดยผ่านกระบวนการยุติธรรมที่รัฐจัดให้ และบริษัทเอกชนมีความรับผิดชอบในระดับบริษัท ในการจัด
ให้มีกระบวนการปรึกษาหารือ 

-คณะท างานสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนกรุงเทพฯเยือนประเทศไทย เม่ือวันที่ 4 เมษายน 2561 
(โดยการเชิญของรัฐบาลไทย ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม – 4 เมษายน 2561)  

        

 

 

 

 

 ในการมาเยือนไทยนั้นสมาคมฯ ได้เสนอข้อมูลการด าเนินงานด้านการปกป้องสิทธิมนุษยชน ซึ่งสมาคมได้ท างานร่วมกับ
ทุกภาคส่วน อาทิ ILO, NGOs, รัฐ, buyer โดยมีหลักการว่ารับฟังปัญหาแล้วน ามาพัฒนาปรับปรุงแก้ไขร่วมกัน โดย 4-5 ปีที่
ผ่านมาได้ท าครอบคลุมประเด็น Human Rights, due diligence และ complaint mechanism  

ซึ่งวันที่ 4 เมษายน 2561 คณะท างานสหประชาชาติได้มีการแถลงการณ์สิ้นสุดการเยือนประเทศไทยโดยคณะท างาน
สหประชาชาติได้กล่าวชื่นชมการด าเนินการของสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทยดังนี้  
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“....เรามีความยินดีกับการด าเนินการอย่างเฉียบขาดของรัฐบาลในการก าหนดให้มีการจดทะเบียนเรือประมงพาณิชย์
ทุกล า มีระบบใหม่ในการควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออกจากท่าและการตรวจแรงงานที่รัดกุมเข้มแข็งข้ึน และการเพิ่มโทษปรับ
ส าหรับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและประมง “นอกจากนี้ยังมีการด าเนินการโดยสมาคมอุตสาหกรรมที่น าโดยสมาคม
อุตสาหกรรมทูน่าไทยที่ก าหนดให้สมาชิกต้องรับหลักจรรยาบรรณ ว่าด้วยการปฏิบัติด้านแรงงานที่มีจริยธรรม รวมถึงการให้
ค ามั่นที่จะติดตามตรวจสอบการปฏิบัติที่สอดคล้องกับมาตรฐานของผู้จัดหาสินค้า” หน่วยงานรัฐและสมาคมธุรกิจยังได้เปิด
ช่องทางส าหรับการปรึกษาหารือกับสหภาพแรงงานและองค์กรของแรงงานข้ามชาติอีกด้วย…. 

เราสังเกตว่าความเสี่ยงของการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ยังปรากฏในภาคอุตสาหกรรมอ่ืนในประเทศไทยด้วย 
เช่น ภาคการเกษตรและการก่อสร้าง ที่มีแรงงานข้ามชาติทางานเป็นจานวนมาก เราจึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลนามาตรการที่ใช้กับ
ภาคการประมงมาด าเนินการดูแลสภาพแรงงานในภาคอุตสาหกรรมอ่ืน และพิจารณาก าหนดให้ธุรกิจในภาคท่ีมีความเสี่ยงสูงให้
ท าการตรวจสอบและรายงานเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนตามหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ….” 
แถลงโดย Mr.Dante Pesce 
(ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22915&LangID=E)   

สมาคมฯ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการด าเนินการตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยได้ศึกษาแนวทางในการน าหลักการ
ชี้แนะเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (UNGPs) มาด าเนินการเน้นในข้อ 28 – 30 ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



จดัท ำโดย TTIA     28 

การร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ตามหลักการวาระแห่งชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
ร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ การขับเคลื่อนหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนสู่การ
พัฒนาอย่างยั่งยืน  

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 เลขาธิการสมาคมฯ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในช่วงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่อง "การน า
หลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติไปใช้ในภาคธุรกิจ" ในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ “การปฎิบัติ
ตามหลักการชี้แนะฯ เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน” ณ รร.ดุสิตธานี จัดขึ้นโดย ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ 

 
      

 

 

 

 

 

ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิพากษ์ร่างแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (National Action Plan 
on Business and Human Rights: NAP) ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น จัดโดย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
กระทรวงยุติธรรม เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561  มีหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคมเข้าร่วม  

 
       
 
 
 
 
 
 

 
ร่วมประชุมกับองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ OECD ภายใต้โครงการ Fostering Responsible 
Business Conduct จัดโดย กระทรวงต่างประเทศ  

วันที่ 20 กันยายน 2561 OECD องค์กรภายใต้สหประชาชาติได้น าเสนอหลักการด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ 
(Responsible Business Conduct - RBC) โดยเชิญภาคธุรกิจให้เข้าร่วมประชุมในหลักการความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม 
เช่น การปฏิบัติตามหลักมนุษยชนของสหประชาชาติ การไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติต่ อแรงงานอย่างเป็นธรรม และ
ต้องการจะพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานภาคเอกชน โดยการปฏิบัติตามหลักการ UNGP  
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ร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ การเข้าถึงกระบวนการเยียวยาที่มีประสิทธิภาพ ตามหลักการชี้แนะของสหประชาชาติ
ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน  

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 สมาคมฯ เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง"การเข้าถึงกระบวนการเยียวยาที่มี
ประสิทธิภาพ ตามหลักการชี ้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน" ณ รร.อนันตรา ริเวอร์ไซด์ จัดโดย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ  (UNDP) วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (UN Guiding Principles on Business and 
Human Rights) โดยเฉพาะการเข้าถึงการเยียวยาให้้เกิดผลในทางปฏิบัติในประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพ  ในงานดังกล่าว
เลขาธิการสมาคมฯ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในช่วงบ่าย เรื่อง"กลไกกระบวนการร้องทุกข์ที่ไม่ใช่กระบวนการยุติธรรมใน
การคุ้มครองและเยียวยา ที่มีประสิทธิภาพ (non-judicial mechanisms)" 
                        

 

 

 

 

 

ร่วมประชุม UN HUMAN RIGHTS ณ นครเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ 26-28 พฤศจิกายน 2561 จัดโดยองค์การสหประชาชาติ 
นครเจนีวา การประชุมในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ดร.ชนินทร์ นายกสมาคมฯ ได้น าเสนอหัวข้อ “Human rights-based 
sustainable fisheries: an experience from the Thai Tuna Industry” บนเวทีในงาน The seventh annual Forum on 
Business and Human Rights, โดยการเชิญของกระทรวงการต่างประเทศ และได้น าเสนอผลงานของสมาคมฯ ในการน า
หลักการ UNGP ไปปรับใช้ในอุตสาหกรรมทูน่าไทย   
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TTIA จัดอบรม “เรื่องหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (UNGPs)” 

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562  TTIA ได้จัดอบรมเรื่องหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (UNGPs) 
โดยมีคุณนรีลักษณ์ แพไชยภูมิ ผู้อ านวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ กรมคุ้มครองสิทธิและเ สรีภาพ กระทรวง
ยุติธรรม เป็นวิทยากร การอบรมครั้งนี้จัดเพื่อให้สมาชิกเข้าใจหลักการด้านสิทธิมนุษยชนและแนวทางของ UNGP และ 
หลักการของร่างแผนธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

ร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องสิทธิมนุษยชนการขับเคลื่อนความสามารถในการแข่งขันของบริษัทจดทะเบียนไทย

สู่ความย่ังยืน ตามหลักการชี้แนะ เรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ขององค์การสหประชาชาติ UNGPs ร่วมจัดโดยคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และ UNDP ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท

เอราวัณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562  

 

  

 

 

 

ร่วมประชุมระหว่างประเทศ และร่วมเป็น speaker ในงาน "การด าเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและเคารพสิทธิมนุษยชน 

(Responsible Business and Rights Forum) " 

 ก าหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 13 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ (UN Conference Center) กรุงเทพ ฯ  
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ร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนและแผนปฏิบัติการระดับชาติว่า
ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (กลุ่มภาคธุรกิจ) จัดโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ณ โรงแรม รามา การ์เด้นส์   

 

 

 

 

 

ร่วมเป็นวิทยากร บรรยายในหลักสูตร ประกาศนียบัตรด้านสิทธิมนุษยชนส าหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 โดยเสวนา

หัวข้อเรื่อง สัมมนาบทบาทผู้น าในการขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนในสังคมและองค์กร ณ สถาบันพระปกเกล้า วันที่ 26 สิงหาคม 

2562 
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Chapter 7 การด าเนินการด้านแรงงานของสมาคมอื่นๆ 

ความร่วมมือกับทางสมาพันธ์ผู้ผลิตสินค้าประมงไทย จัดงานวันต่อต้านแรงงานเด็ก  
  วันที่ 12 มิถุนายน 2560 สมาพันธ์ผู้ผลิตสินค้าประมงไทยได้มีการจัดกิจกรรม “วันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก” 
ต่อเนื่องอีกหนึ่งปี  ทางสมาคมฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมโดยมี คุณอรรถพันธ์ มาศรังสรรค์ เลขาธิการสมาคมฯ เป็นตัวแทน ซึ่ง
กิจกรรมในปีนี้ เป็นการมอบเครื่องบริโภคจ านวนหนึ่ง และมอบทุนการศึกษาให้แก่ โรงเรียน 5 แห่ง แห่งละ 10,000 บาท รวม
ทั้งสิ้น 50,000 บาท ได้แก่ 1.โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม 2.ศูนย์การเรียนรู้ตามอัธยาศัยเด็กต่างชาติ 3.โรงเรียนหลวงแพทย์โกศล
อุปถัมภ์ 4.ศูนย์คาทอลิคนักบุญอันนาเพื่อผู้อพยพย้ายถิ่น และ 5.ศูนย์พัฒนาเด็กชุมชนแรงงานส าหรับเด็กข้ามชาติ     
 

    

 

 

 

 

TTIA ร่วมงานวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก ประจ าปี พ.ศ.2562 จัดที่ห้อง จอมพล ป.พิบูลสงคราม กระทรวงแรงงาน 
วันที่ 11 มิถุนายน 2562 
 
 
 
 
 
 
 
TTIA ร่วมประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่อต้านแรงงานเด็กร่วมกับกระทรวงแรงงาน ปี 2564 จัดขึ้นในวันที่ 12 มิ.ย. 64 เพื่อ
แสดงความมุ่งมั่น การก าจัดปัญหาการใช้แรงงานเด็กจากอุตสาหกรรมในประเทศไทย โดยสมาคมฯ ได้ประสานไปยังกระทรวง
แรงงาน ได้รับแจ้งว่าจะจัดกิจกรรมในรูปแบบทางสื่อออนไลน์เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19  
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TTIA ร่วมกับสมาพันธ์ผู้ผลิตสินค้าประมงไทย ได้เดินทางไปบริจาคของอุปโภคและบริโภค และทุนการศึกษาให้กับ เด็ก
ก าพร้า ที่วัดสระแก้ว จังหวัดอ่างทอง วันที่ 14 กันยายน 2562 

 
 
 
 
 
 
 

การจัดอบรมกฎหมายให้กับสมาชิก TTIA ร่วมกับ TFFA  
วันที่ 21 พฤษภาคม 2562  สมาคมฯ ได้ร่วมกับสมาคมอาหารแช่งเยือกแข็งไทย จัดอบรม “เจาะลึกกฎหมายแรงงานใหม่ เพื่อ

ประโยชน์นายจ้างและลูกจ้าง” ณ ห้องประชุมสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย เพ่ือให้สมาชิกทันต่อการเปลี่ยนแปลง แก้ไข 

ปรับปรุงกฎหมายด้านแรงงานฉบับต่างๆ เช่น พรบ.คุ้มครองแรงงาน(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2560, พรบ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่7) 

พ.ศ. 2562, กฎหมายความผิดฐานค้ามนุษย์และการใช้แรงงานบังคับ  และกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ เป็นต้น 

 
 
 
 
 

 

 

การออกแบบ TTIA Guideline ตรวจแรงงานบนเรือประมง   

การก าหนดหลัก TTIA Guideline แนวทางการตรวจแรงงานบนเรือประมง ให้กับผู้น าเข้าวัตถุดิบ  
ปี 2562 ประเทศไทยได้รับอนุสัญญา C188 ว่าด้วยการท างานในภาคประมง และหลังจากนั้นประเทศไทยได้ออก

กฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับอนุสัญญาคือ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานในงานประมง พ.ศ.2562  
จากการรับอนุสัญญาและออกกฎหมายของประเทศไทยท าให้อุตสาหกรรมทูน่าซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม

ประมงเห็นความส าคัญต่อประเด็นการใช้แรงงานประมง จึงได้มีศึกษารายละเอียดของ C188 ในหลักการพื้นฐาน และกฎหมาย 
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานในงานประมง พ.ศ.2562 เพ่ือจัดท าแนวปฏิบัติของสมาคมฯ ด้านการใช้แรงงานบนเรือ จากนั้น 
สมาคมฯ น าไปหารือกับเทรดเดอร์ผู้น าเข้าวัตถุดิบเพื่อแนะน าให้น าไปปฏิบัติตาม   
 โดยสมาคมฯ ได้ก าหนดหัวข้อ ร่าง TTIA แนวทางการตรวจแรงงานบนเรือประมง ขึ้นและน าหลักการการจัดท า 
Guideline เข้าหารือขอความเห็นจาก กระทรวงแรงงานหารือกับกลุ่มงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการคุ้มครองแรงงาน และ 
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) และคณะกรรมการแรงงาน TTIA ซึ่งต่อมาได้รับความเห็นชอบร่าง และได้น าเผยแพร่บน
เว็บไซต์สมาคมฯ ซึ่งมีรายละเอียดดังตารางด้านล่าง  
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TTIA แนวทางการตรวจแรงงานบนเรือประมง 

No หัวข้อ อธิบายหลักการ Guideline 
1 ไม่ใช้แรงงานเด็ก    แรงงานบนเรือประมงควรก าหนดอายุขั้นต ่าในการท างานที่สอดคล้องกับกฎหมายรัฐ

เจ้าของธงเรือและควรตรวจสอบอายุจากเอกสารประจ าตัวของแรงงานเพ่ือให้แน่ใจว่าอายุ
อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถท างานได้ 

2 ไม่มีการใช้แรงงานบังคับ ไม่ใช้แรงงานบังคับ ไม่มีการกระท าที่ท าให้เกิดลักษณะ เช่น การข่มขืนใจให้ท างานด้วย
การท าให้กลัวอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ทรัพย์สิน ใช้ก าลังประทุษร้าย รวมถึง
การยึดเอกสารส าคัญประจ าตัว หรือน าภาระหนี้มาผูกมัด หรือ หลอกลวง จ ากัดเสรีภาพ
การเดินทาง ใช้ความรุนแรงต่อร่างกายหรือทางเพศ การไม่จ่ายค่าจ้าง ให้ท างานหรือด ารง
ชีพในสภาพที่เลวร้าย มีชั่วโมงการท างานสอดคล้องตามกฎหมายแต่ละประเทศ 

3 ไม่มีการค้ามนุษย์ ไม่มีพฤติกรรมจากบุคคลหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ เช่น การจัดหา ซื้อ 
ขาย กักขัง บุคคล โดยข่มขู่ ใช้ก าลัง ลักพาตัว หลอกลวง หรือขู่ว่าจะใช้กระบวนการทาง
กฎหมายโดยมิชอบ เพื่อให้ยินยอมกระท าผิด หรือการหาผลประโยชน์จากบุคคล หรือเอา
คนลงเป็นทาส น าคนมาขอทาน 

4. มีการปฏิบัติอย่างเท่า
เทียม 

แรงงานทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและไม่มีใครถูกทารุณกรรมการข่มขู่การ
ข่มขู่หรือการปฏิบัติที่ไร้มนุษยธรรม ไม่มีการเลือกปฏิบัติในเรื่อง วรรณะ, ชาติก าเนิด, เชื้อ
ชาติ, ศาสนา, อายุ, ความพิการ, เพศ, สถานภาพการสมรส, รสนิยมทางเพศ, สมาชิก
สหภาพแรงงาน, ความสัมพันธ์ / ความเชื่อทางการเมือง, การตั้งครรภ์สุขภาพหรือความ
พิการ และไม่มีการกระท าที่เป็นการล่วงละเมิดทางร่างกายทางวาจาหรือทางจิตใจหรือ
การล่วงละเมิดทางจิตใจการข่มขู่รูปแบบอ่ืน 

5. เสรีภาพในการสมาคม
และเจรจาต่อรอง 

แรงงานทุกคนมีอิสระในการใช้สิทธิจัดตั้งและ / หรือเข้าร่วมสหภาพและต่อรองร่วมกัน
หากกฎหมายอนุญาต ลูกเรือมีสิทธิ์ในการใช้การต่อรองแบบรวมกลุ่ม  

6. มีการจัดหาแรงงาน
ถูกต้องตามกฎหมาย 

มีหลักการที่เหมาะสมในการจัดหาแรงงานเพ่ือมาท างานบนเรือประมงในรูปแบบที่ยอมรับ
ได้ แรงงานควรมาจากช่องทางที่ถูกต้อง และการท างานบนเรือประมงควรมีหนังสือส าคัญ
ประจ าตัวของคนประจ าเรือ 

7. มีใบรับรองเรือผ่านการ
ตรวจสอบความเป็นอยู่
และสภาพการท างาน 

มีหลักฐานรับรองว่าเรือประมงอยู่ในสภาพที่ดีเหมาะสมต่อการใช้งาน และมีการจัดหา
อาหารและน ้าดื่มสะอาด ห้องน ้า ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น และจัดหารวมถึงอบรมการใช้
อุปกรณ์เพ่ือความปลอดภัยในการท างาน 

8. มีสัญญาจ้าง    การใช้แรงงานบนเรือประมงนั้น นายจ้างและลูกจ้างควรก าหนดให้มีสัญญาจ้างในภาษาท่ี
แรงงานสามารถเข้าใจซึ่งอาจเป็นภาษาสัญชาติของแรงงาน และควรมีรายละเอียดส าคัญ 
เช่น ชื่อนายจ้าง ลูกจ้าง วันเริ่มต้นจ้างงาน การจ่ายค่าจ้าง สวัสดิการ หน้าที่ของลูกจ้าง 
ซึ่งควรจัดท าเป็น 2 ฉบับ นายจ้างและลูกจ้างเก็บคนละฉบับเพ่ือใช้เป็นหลักฐานส าคัญต่อ
การปฏิบัติตามสัญญาของทั้งสองฝ่าย และควรจัดท าทะเบียนลูกจ้างเก็บไว้ ณ สถานที่
ท างานด้วย 
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No หัวข้อ อธิบายหลักการ Guideline 

9. การจ่ายค่าจ้าง มีการจ่ายค่าจ้างให้กับแรงงานไม่น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง และจ่ายค่าจ้างตรงตาม
ก าหนดเวลาและสถานที่ตามที่ตกลงกันไว้ให้กับแรงงานอย่างสม ่าเสมอและมีหลักฐานเพื่อ
แสดงการจ่ายเงิน 

10. มีการตรวจสุขภาพและมี
สิทธิประโยชน์ด้าน
สุขภาพและสวัสดิการ 

มีการจัดให้มีการตรวจสุขภาพแรงงานเพ่ือให้แน่ใจได้ว่าแรงงานมีสุขภาพที่ดีพร้อมท างาน 
และมีใบรับรองแพทย์เพ่ือให้แน่ใจว่าแรงงานมีสุขภาพดีพร้อมท างานและต้องจัดหา
สวัสดิการด้านสุขภาพท่ีเหมาะสมให้กับแรงงาน เช่น ประกันสุขภาพ 

11. มีชั่วโมงการท างานที่
เหมาะสม วันหยุด วันลา 

มีก าหนดชั่วโมงการท างานและการพักผ่อนอย่างเหมาะสม รวมถึงมีการก าหนดสิทธิการ
ลาประเภทต่างๆ ตามกฎหมายแต่ละประเทศเจ้าของเรือธง 

12. มีกระบวนรับข้อร้องทุกข์
ที่เป็นธรรม 

มีวิธีการเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมในเรื่องการสิ้นสุดของสัญญา การร้องทุกข์ และการ
ลงโทษทางวินัยที่จะด าเนินการอย่างเป็นธรรมและเป็นความลับ มีการจัดการกับ
เหตุการณ์ โดยไม่กระทบต่อสมาชิกลูกเรือ 
มีกลไกการรายงานต่อบุคคลอ่ืนนอกเหนือจากผู้บังคับบัญชาโดยตรงของพวกเขา มีวิธีการ
ติดตามการร้องทุกข์ มีระบบการอุทธรณ์ส าหรับการร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขและการ
ลงโทษทางวินัย 

13. การด าเนินการด้าน 
สิ่งแวดล้อม 

เรือประมงจะต้องมีความรับผิดชอบต่อระบบนิเวศและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทาง
ทะเล  

14. มีการด าเนินธุรกิจอย่าง
ถูกต้อง ตรวจสอบ
ย้อนกลับได้ 

มีการด าเนินธุรกิจด้วยความสุจริต มีระบบและขั้นตอนการจัดการที่จ าเป็นและมีการ
ปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับและอนุสัญญาที่เหมาะสม เรือมีความโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบย้อนกลับได้ รวมถึงไม่มีการทุจริตและการติดสินบน  
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 ผลจากการประชุม ผู้แทน Trader และ Ship Agent จะน าหลัก TTIA Guideline ไปปฏิบัติ ซึ่ง Trader หลายแห่งให้
ข้อมูลว่าได้มีการปฏิบัติสอดคล้องตามหลักการ Guideline อยู่ก่อนแล้ว 
 

การออกแบบ Checklist สรรหาแรงงาน  

การเก็บข้อมูลด้านการสรรหาแรงงานข้ามชาติ และมาตรการป้องกันโควิด-19 ของสมาชิกพร้อมกับการท า GLP 
Visit 2020  
 ปี 2563 ILO ได้ออกแบบคู่มือการสรรหาแรงงานข้ามชาติขึ้น รายละเอียดตามเว็บลิงค์  
 ( https://www.ilo.org/global/topics/labour-migration/publications/WCMS_536755/lang--en/index.htm ) ซึ่งสมาคมฯ เห็นว่าในอุตสาหกรรม
มีการใช้แรงงานข้ามชาติจ านวนมาก และประเด็นการสรรหาแรงงานเริ่มมีความส าคัญท าให้สมาคม ได้ออกแบบ Checklist การ
สรรหาแรงงานขึ้นโดยได้รับค าปรึกษาอย่างไม่เป็นทางการกับองค์การเพ่ือการโยกย้ายถิ่นฐาน ( IOM ) เพ่ือน า Checklist ไปเก็บ
ข้อมูลกับสมาชิก โดยอย่างน้อยการสรรหาแรงงานของสมาชิกจะต้องปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายไทย และนโยบายสมาคมคือ
สมาชิกจะต้องใช้แรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมายทั้งหมด  
 ขณะเดียวกัน สมาคมฯ เห็นถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 จึงได้เก็บข้อมูลมาตรการป้องกันโควิด-19 
จากสมาชิก ที่ได้ท าตาม Checklist ของกรมประมงด้วย  

ในปี 2563 สมาคมฯ ได้ท า GLP Visit โดยใช้คู่มือฉบับใหม่กับสมาชิกจ านวน 26 โรงงาน จาก 27 บริษัท (อีก 1 บริษัท
ไมไ่ด้ผลิตทูน่าแล้ว) เก็บข้อมูลในช่วงเดือน กันยายน -พฤศจิกายน 2563 

ผลการด าเนินกิจกรรม GLP Visit 2020 ในภาพรวม พบว่ามีสมาชิกสามัญที่สามารถปฏิบัติตามคู่มือ GLP ได้มีจ านวน 
24 บริษัท จาก 26 บริษัท หรือ 88 %  อีก 3 บริษัท หรือ 12% พบปัญหาไม่มีคณะกรรมการสวัสดิการที่มาจากการเลือกตั้ง, ยัง
ไม่ได้ปรับเปลี่ยนระเบียบในการลาคลอดตามกฎหมายใหม่, การสอบถามการตั้งครรภ์ก่อนรับเข้าท างาน ซึ่งบริษัทได้ด าเนินการ
แก้ไขในทันที และประเด็นอ่ืน ๆ ที่พบบริษัทที่จากการไปเก็บข้อมูล GLP Visit เช่น พบการใช้บัตรห้องน ้าในไลน์ผลิต (บริษัท
ด าเนินการแก้ไขทันที) พบเอกสารใบประกอบวิชาชีพพยาบาลหมดอายุ, บอร์ดประชาสัมพันธ์มีการปรับข้อมูลให้ทันสมัยไม่ครบ
ทุกจุดในโรงงาน, payslip ไม่มีแปลเป็นภาษาท่ีแรงงานเข้าใจ, ไม่ได้ส าเนาสัญญาจ้างให้แรงงานเก็บไว้ 

ผลการเก็บข้อมูลด้านการสรรหาแรงงาน ทุกบริษัทมีการสรรหาแรงงานข้ามชาติปฏิบัติได้ตามหลักกฎหมายไทย 
ปัจจุบันหลายบริษัทพยายามรักษาพนักงานเดิมเอาไว้เพ่ือลดการน าเข้าแรงงานใหม่, คนไทยเข้ามาท างานในอุตสาหกรรมทูน่า
มากขึ้นเพราะน่าจะเกิดจากวิกฤติเศรษฐกิจ แต่ท าให้เกิดปัญหา Turn Over พนักงานสูงขึ้นเช่นกัน, บางบริษัทมีการน าเข้า
แรงงานโดยการท างานร่วมกับ NGOS เช่น อิสรา MWRN, หลายบริษัทเริ่มปรับตัวไม่น าเข้าแรงงานเพ่ิมเติมใช้แรงงานเดิมให้
นานขึ้น เพื่อลดกระบวนการ Recruitment  

 

https://www.ilo.org/global/topics/labour-migration/publications/WCMS_536755/lang--en/index.htm

